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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Joanna Rutecka

Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym – charakterystyka 
i zasady funkcjonowania 

Wprowadzenie 
Powodami, dla których w różnych krajach przeprowadza się reformy emerytalne, są problemy 

finansowe natury krótkoterminowej (będące wynikiem niekorzystnej relacji liczby emerytów do 
liczby pracujących, spadku zatrudnienia, nieściągalności składek) lub natury długoterminowej (tu 
w grę wchodzi złożne zjawisko starzenia się ludności)1. Aby zaradzić owym problemom, wprowa-
dzane są zmiany dotyczące formuły zdefiniowanej składki, uzależniające wysokość świadczenia od 
wielkości zgromadzonego kapitału emerytalnego i wieku przejścia na emeryturę, oraz polegające 
na wprowadzeniu elementów finansowania kapitałowego. W ostatnich latach rządy weryfikują 
podejście do indywidualnych rachunków emerytalnych, zwiększając udział elementów publicz-
nych w obowiązkowych systemach emerytalnych. Na drugim etapie reform udział państwa 
ulega zwiększeniu poprzez2 umożliwienie powrotu do systemu repartycyjnego3, wprowadzenie 
mechanizmów redystrybucyjnych realizujących zasadę solidaryzmu społecznego (spłaszczenie 
świadczeń bazowych)4 czy tworzenie publicznych rezerwowych funduszy emerytalnych5.

1 M. Żukowski, Reformy emerytalne w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2006, s. 16–17.
2 F. Bertranou, E. Calvo, E. Bertranou, Is Latin America retreating from individual retirement accounts?, „Munich 
Personal RePec Archive” 2009, Paper No. 17422, s. 3.
3 Taką możliwość wprowadzono m.in. w 2007 r. w Peru i w 2008 r. w Urugwaju. Wystąpienie z systemu kapita-
łowego stało się możliwe także przed nacjonalizacją w Argentynie. Swoisty powrót do systemu repartycyjnego 
jest także możliwy bez faktycznego przekazywania aktywów emerytalnych. W Salwadorze, w przypadku gdy 
emerytura z systemu kapitałowego byłaby niższa od emerytury z wcześniejszego systemu PAYG, państwo wypła-
ca świadczenie wyrównawcze. Z państw europejskich wyjście z kapitałowego systemu emerytalnego stało się 
możliwe na Słowacji (dwukrotnie) oraz na Węgrzech (w tym przypadku powrót do systemu repartycyjnego miał 
quasi–przymusowy charakter). 
4 W Kolumbii osoby z najwyższej grupy dochodowej opłacają dodatkową składkę od zarobków, która jest prze-
kazywana na Solidarnościowy Fundusz Emerytalny, z którego wypłacane są zasiłki socjalne (ang. social assi-
stance benefits) i finansowane dopłaty do składek za najuboższych uczestników systemu. W Chile w 2008 r. 
wprowadzono natomiast emerytury solidarnościowe finansowane z podatków. Elementy redystrybucyjne nie 
zlikwidowały jednak ubóstwa i nie zrównały sytuacji kobiet i mężczyzn w systemach emerytalnych. 
5 W Chile powstały rezerwowy fundusz emerytalny i fundusz ekonomiczno–społecznej stabilizacji. Środki tych 
funduszy pochodzą z wpływów ze sprzedaży miedzi, a same fundusze są zarządzane przez bank centralny lub 
podmioty zewnętrzne.
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Utworzenie rezerwowych funduszy emerytalnych jest możliwe wówczas, gdy finanse pu-
bliczne są w długoterminowej równowadze (tzn. występują w nich zarówno okresy nadwyżek, 
jak i deficytów, które wzajemnie się równoważą) albo gdy dany kraj uzyskuje znaczne docho-
dy ze sprzedaży surowców lub z innych źródeł, a dochody te mogą zostać wykorzystane na 
cele oszczędnościowo–stabilizacyjne. Aby osiągnąć długoterminową równowagę finansową 
w obliczu starzenia się ludności i rosnącej liczby osób w wieku poprodukcyjnym, niezbędne są 
reformy systemów emerytalnych zmieniające ich parametry (wysokość składki, wiek emerytal-
ny, wysokość świadczenia) w taki sposób, aby przyszłe wydatki nie powodowały konieczności 
podwyższenia składek lub podatków płaconych przez kolejne pokolenia. Tak skonstruowane sys-
temy umożliwiają generowanie nadwyżek, gdy sytuacja demograficzna nie jest jeszcze bardzo 
niekorzystna, aby następnie konsumować zgromadzone w nich środki, gdy wskaźnik obciążenia 
systemu ludźmi starymi znacznie wzrośnie6.

Celem niniejszego opracowania jest analiza funkcjonowania publicznych funduszy rezer-
wowych tworzonych w celu dofinansowania systemów emerytalnych w okresach, gdy owym 
systemom grozi znaczący deficyt wynikający głównie z przyczyn demograficznych. Fundusze te 
zaliczyć można do kategorii państwowych funduszy majątkowych, chociaż źródła ich finansowa-
nia nie zawsze mają charakter wpływów walutowych lub wpływów pochodzących ze sprzedaży 
surowców. 

1. Państwowe fundusze majątkowe – charakterystyka
Państwowe fundusze majątkowe (PFM, ang. Sovereign Wealth Funds, SWF) to fundusze inwe-

stycyjne należące do państwa, które zostały utworzone w celu wsparcia finansów publicznych 
w określonych sytuacjach. Z uwagi na ogromną różnorodność funkcjonujących obecnie fundu-
szy nie ma jednej definicji państwowego funduszu majątkowego. Fundusze mogą być tworzone 
z wpływów ze sprzedaży surowców lub zasilane z innych dochodów budżetu państwa lub wpły-
wów publicznych. Aktywa funduszy inwestowane są zwykle długoterminowo ze znacznym 
udziałem inwestycji zagranicznych7, chociaż cele i strategie inwestycyjne poszczególnych fundu-
szy mogą się znacznie różnić. 

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Instytut Państwowych Funduszy Majątkowych (So-
vereign Wealth Funds Institute) państwowy fundusz majątkowy jest funduszem inwestycyjnym 
lub innym podmiotem należącym do państwa, utworzonym zwykle z nadwyżek środków publicz-
nych, środków pochodzących z operacji walutowych, przychodów z prywatyzacji, publicznych 
płatności transferowych, nadwyżek budżetowych lub przychodów z eksportu surowców8.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy definiuje natomiast państwowe fundusze majątko-
we jako specjalne fundusze o charakterze inwestycyjnym posiadane lub tworzone przez rządy 
w celu zarządzania zagranicznymi aktywami w długim horyzoncie czasowym9. Zdaniem Mię-

6 Zob. Pension Outlook 2012, OECD, 2012, s. 68. W Polsce pomimo wprowadzenia „nowoczesnego” systemu 
emerytalnego, tzn. zapewniającego równowagę wpływów i wydatków w długim okresie, system emerytalny na-
dal generuje deficyt z uwagi na przejście z finansowania repartycyjnego na finansowanie mieszane oraz nierów-
nowagę pomiędzy ogólnymi wpływami i wydatkai systemu (z przyczyn demograficznych). Jest to powodowane 
faktem przekazywania części składki do otwartych funduszy emerytalnych. Powstający w ten sposób ubytek 
w przychodach systemu repartycyjnego musi być pokrywany z dotacji z budżetu państwa. Nie zastosowano bo-
wiem planów sfinansowania kosztów przejściowych z dochodów z prywatyzacji – środki pozyskane w ten sposób 
wykorzystano na zupełnie inne cele. Jedynie część z nich przekazano do FRD.
7 Sovereign Wealth Funds – A Work Agenda, International Monetary Fund, February 2008, s. 4.
8 www.swfi.org (30.10.2012).
9 Global Financial Stability Report 2007, International, Monetary Fund, 2007, s. 45. 
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dzynarodowej Grupy Roboczej ds. Państwowych Funduszy Majątkowych (International Working 
Group of Sovereign Wealth Funds), która następnie przekształciła się w Międzynarodowe Forum 
Państwowych Funduszy Majątkowych (International Forum of Sovereign Wealth Funds, IFSWF) 
instytucje te są funduszami inwestycyjnymi o specjalnym przeznaczeniu – podmiotami należą-
cymi do państwa lub utworzonymi przez państwo dla celów makroekonomicznych. Fundusze te 
gromadzą i inwestują środki oraz zarządzają nimi zgodnie z określonymi strategiami, obejmują-
cymi również inwestowanie w zagraniczne aktywa finansowe. Państwowe fundusze majątkowe 
są zwykle tworzone z nadwyżek budżetowych, przychodów walutowych, wpływów z prywaty-
zacji lub sprzedaży surowców. Z grupy tej wyłączone są, między innymi, fundusze walutowe 
zarządzane przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki pieniężnej krajów (głównie 
banki centralne), działalność przedsiębiorstw państwowych, państwowe fundusze emerytalne, 
które gromadzą środki wpłacane przez pracowników (prowadzą indywidualne konta emerytal-
ne dla swoich członków), oraz państwowe fundusze inwestycyjne zarządzające majątkiem osób 
indywidualnych. Różnice pomiędzy państwowym funduszem majątkowych, przedsiębiorstwem 
państwowym oraz państwowym funduszem emerytalnym zaprezentowano w Tabeli nr 1.

 
Tabela nr 1. Różnice pomiędzy państwowym funduszem majątkowym, przedsiębiorstwem 
państwowym i państwowym funduszem emerytalnym

Kryterium
Państwowy fundusz 

majątkowy
Przedsiębiorstwo 

państwowe
Państwowy fundusz emerytalny

Własność aktywów państwo głównie państwo członkowie funduszu

Główny cel 
różny (np. stabilizacyjny, 

oszczędnościowy, 
emerytalny, rozwojowy) 

różny
gromadzenie i pomnażanie środków 

emerytalnych wnoszonych przez 
członków funduszu

Źródło finansowania 
wpływy ze źródeł 
surowcowych lub 
niesurowcowych

budżet państwa / 
dochody z działalności składki emerytalne

Nadzór państwa zupełny znaczny nieznaczny

Możliwości 
wykorzystania

zróżnicowane, zależne od 
sytuacji ekonomicznej 

zróżnicowane, 
zależne od sytuacji 

ekonomicznej 

ściśle określone
(wypłata świadczeń)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.swfinstitute.org/statistics-research/difference-in-sove-
reign-vehicles/ (30.10.2012).

Międzynarodowe Forum Państwowych Funduszy Majątkowych wyróżniło trzy kluczowe ele-
menty, które pozwalają zaliczyć dany podmiot do PFM:

1) Własność – fundusze są własnością państwa lub instytucji o charakterze ponadnarodo-
wym.

2) Inwestycje – generalnie strategie inwestycyjne umożliwają zakup zagranicznych instru-
mentów finansowych. Warunek ten nie wyklucza jednak inwestowania wyłącznie na rynku 
krajowym, jeśli wymaga tego osiągnięcie celów określonych dla danego funduszu.

3) Cele – fundusze są tworzone dla potrzeb makroekonomicznych, mają inwestować środki 
publiczne dla osiągnięcia jasno zdefiniowanych celów finansowych. Jeśli fundusze posia-
dają zobowiązania wobec innych jednostek, mogą być one jedynie bardzo ogólnie sformu-
łowane. Tak określone cele powinny umożliwiać stosowanie średnio– i długoterminowych 
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strategii inwestycyjnych. Nie mogą to być fundusze rezerwowe, które mają na celu zrów-
noważenie wpływów i wydatków w krótkim okresie10.

PFM nie są instytucjami nowymi – najstarsze fundusze powstały kilka dziesięcioleci temu (m.in. 
fundusze paliwowe w Kuwejcie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich, fundusz w Singapurze). 
Grupa ta rozrasta się, wiele krajów postanowiło bowiem skorzystać z tego mechanizmu finansowe-
go dla potrzeb stabilizacji sytuacji makroekonomicznej w długim okresie. Powołanie państwowych 
funduszy majątkowych było możliwe zwłaszcza w krajach wykazujących nadwyżki budżetowe lub 
osiągających znaczne wpływy ze sprzedaży surowców. Wraz ze wzrostem cen surowców na świecie 
oraz postępującą globalizacją państwowe fundusze majątkowe, w tym w szczególności fundusze 
surowcowe, stały się bardzo ważną częścią międzynarodowego rynku finansowego.

2. Klasyfikacja państwowych funduszy majątkowych
Państwowe fundusze majątkowe są powoływane w różnych celach, w zależności od sytuacji 

gospodarczej danego kraju11: 
1) Kraje eksportujące nieodnawialne surowce energetyczne powołują fundusze w celu za-

miany przychodów ze sprzedaży tych surowców na stabilne źródło przyszłego dochodu, 
zabezpieczając się tym samym przed zmiennością cen na rynku surowców i uniezależnia-
jąc się od finalnych odbiorców. Ponadto, dobrze zarządzany PFM może w tym przypadku 
pomóc ochronić inne, niesurowcowe sektory gospodarki przed destabilizacją wynikającą 
ze zmiany kursów walut oraz lepiej podzielić dochody pochodzące ze sprzedaży surowców 
pomiędzy kolejne pokolenia obywateli. Dla 30 z działających funduszy głównym celem jest 
właśnie stabilizacja gospodarki w długim okresie oraz gromadzenie oszczędności z myślą 
o przyszłych pokoleniach. 

2) Niektóre państwowe fundusze majątkowe zostały powołane jako jeden z elementów szer-
szej bazy mającej zapewnić wzrost gospodarczy. Zgromadzone środki mają zwiększać efek-
tywność gospodarki i pozwolić na tworzenie zróżnicowanych gałęzi działalności gospodar-
czej, odpornych na niekorzystne efekty wahań kursów walutowych. Działania takie mają 
służyć przygotowaniu gospodarki do funkcjonowania w okresie, kiedy państwo nie będzie 
już dysponowało znacznymi przychodami z eksportu surowców. Taki jest cel m.in. pięciu 
z utworzonych ostatnio PFM.

3) Większość krajów boryka się z problemem starzenia się ludności – zjawisko to powoduje ko-
nieczność zgromadzenia funduszy na pokrycie przyszłych zobowiązań wobec obywateli. Kilka 
z funkcjonujących PFM zostało powołanych wyłącznie w tym celu. Natomiast kilkanaście in-
nych gromadzi środki, które mogą między innymi być wykorzystane w celu wsparcia systemu 
emerytalnego, gdy wpływy z tytułu składek będą znacznie niższe niż wydatki emerytalne. 

4) W niektórych krajach gromadzenie rezerw walutowych przez banki centralne powoduje 
znaczne koszty zarządzania oraz niedopasowanie portfeli walutowych. Stąd w celu lepsze-
go dopasowania portfeli i ograniczenia ryzyka przy założonej stopie zwrotu kraje te wyko-
rzystują państwowe fundusze majątkowe do zarządzania rezerwami walutowymi. 

Dokonując klasyfikacji PFM, można posłużyć się podziałem zaproponowanym przez Międzyna-
rodowe Forum Państowych Funduszy Majątkowych. Zdaniem tej instytucji PFM mogą różnić się 

10 Sovereign Wealth Funds. Generally Accepted Principles and Practices “Santiago Principles”, International Wor-
king Group of Sovereign Wealth Funds, 2008, s. 27.
11 J. Lipsky, Sovereign Wealth Funds: Their Role and Significance, materiał z seminarium „Sovereign Funds: 
Responsibility with Our Future”, Santiago, Chile, 3 września 2008 r., dostępny na stronie http://www.imf.org/
external/np/speeches/2008/090308.htm (30.10.2012).
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pod względem struktur prawnych, instytucjonalnych oraz zarządczych. Pod względem przypisa-
nych im celów są grupą heterogeniczną, obejmującą fundusze: stabilizacyjne, oszczędnościowe, 
rezerwowe, rozwojowe i państwowe rezerwowe fundusze emerytalne12.

Najczęściej spotykane są fundusze oszczędnościowe (które gromadzą środki z przychodów pu-
blicznych w celu ich wykorzystania przez przyszłe pokolenia), fundusze stabilizacyjne (utworzone 
w celu stabilizacji finansów publicznych oraz uniezależnienia od wahań cen surowców i kursów 
walut) oraz fundusze rezerwowe (powoływane w celu ograniczenia kosztów utrzymywania 
rezerw walutowych ponoszonych przez banki centralne)13. Fundusze rozwojowe występują sto-
sunkowo rzadko, natomiast państwowe rezerwowe fundusze emerytalne o tyle można uznać za 
PFM, o ile mogą inwestować w aktywa zagraniczne i mają długi horyzont inwestycyjny (wówczas 
fundusze te często zaliczane są do funduszy oszczędnościowych, zwłaszcza jeśli cel emerytalny 
nie jest jedynym, dla którego zostały powołane). 

3. Rynek państwowych funduszy majątkowych
Aktywa państwowych funduszy majątkowych wynoszą obecnie ponad 5 bilionów dolarów, co 

powoduje, iż instytucje te należą do grona największych inwestorów na świecie i mogą pełnić 
rolę stabilizatora gospodarki światowej. Pomimo kryzysu finansowego i załamania cen aktywów 
finansowych w 2008 i 2009 r. PFM bardzo szybko odbudowały wartość swoich portfeli. Zdołały 
to uczynić na przestrzeni dwóch lat, a ogromny wpływ na to zjawisko miały bez wątpienia rosną-
ce ceny surowców, w tym w szczególności ropy naftowej. 

Wykres nr 1. Aktywa PFM (mld USD) oraz indeks Russell 200014 w latach 2007–2011

Źródło: http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ (30.10.2012).

12 Sovereign Wealth..., op. cit., s. 27.
13 Global Financial..., op. cit., s. 46.
14 Indeks Russell 2000 jest podindeksem indeksu Russell 3000, tworzonego przez firmę Russell Investments i za-
wierającego benchmark 2000 amerykańskich spółek o małej kapitalizacji. Por. http://www.aktywnyinwestor.pl/
tag/indeksy-swiat/ (30.10.2012).
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Największy państwowy fundusz majątkowy – norweski Government Pension Fund Global – za-
rządza obecnie aktywami wartymi ponad 650 miliardów dolarów15. W prezentowanym poniżej 
rankingu cztery największe PFM, które posiadają portfele przekraczające 500 miliardów dola-
rów, są w sumie dysponentami prawie połowy aktywów wszystkich funduszy umieszczonych 
w tabeli. Świadczy to o dużej koncentracji na rynku państwowych funduszy majątkowych, na 
którym najmniejsze z funduszy mają znikomy udział wynoszący poniżej 100 milionów dolarów.

Tabela nr 2. Ranking PFM pod względem wielkości zarządzanych aktywów (stan na paździer-
nik 2012 r.)

Lp. Kraj Nazwa państwowego
funduszu majątkowego

Aktywa
(mld USD)

Rok 
założenia

Źródło
finansowania

(rodzaj
funduszu)

Wskaźnik 
przejrzystości

Linaburga–
Maduella16

1. Norwegia Government Pension Fund – 
Global 656,2 1990 ropa naftowa 10

2. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie – Abu Zabi

Abu Dhabi Investment 
Authority 627 1976 ropa naftowa 5

3. China SAFE Investment Company 567,9a 1997 niesurowcowy 4

4. Arabia Saudyjska SAMA Foreign Holdings 532,8 b.d. ropa naftowa 4

5. Chiny China Investment Corporation 482 2007 niesurowcowy 7

6. Kuwejt Kuwait Investment Authority 296 1953 ropa naftowa 6

7. Chiny – Hong Kong Hong Kong Monetary Authority 
Investment Portfolio 293,3 1993 niesurowcowy 8

8. Singapur Government of Singapore 
Investment Corporation 247,5 1981 niesurowcowy 6

9. Singapur Temasek Holdings 157,5 1974 niesurowcowy 10

10. Rosja National Welfare Fund 149,7b 2008 ropa naftowa 5

11. Chiny National Social Security Fund 134,5 2000 niesurowcowy 5

12. Katar Qatar Investment Authority 115 2005 ropa naftowa 5

13. Australia Australian Future Fund 78,2 2006 niesurowcowy 10

14. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie – Dubaj

Investment Corporation of 
Dubai 70 2006 ropa naftowa 4

15. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie – Abu Dhabi

International Petroleum 
Investment Company 65,3 1984 ropa naftowa 9

16. Libia Libyan Investment Authority 65 2006 ropa naftowa 1

17. Kazachstan Kazakhstan National Fund 61,8 2000 ropa naftowa 8

18. Algieria Revenue Regulation Fund 56,7 2000 ropa naftowa 1

19. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie – Abu Dhabi

Mubadala Development 
Company 53,1 2002 ropa naftowa 10

20. Korea Południowa Korea Investment Corporation 43 2005 niesurowcowy 9

21. USA – Alaska Alaska Permanent Fund 42,3 1976 ropa naftowa 10

22. Iran National Development Fund 
of Iran 40 2011 ropa naftowa,

gaz b.d.

15 To więcej niż wynosi PKB Norwegii.
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Lp. Kraj Nazwa państwowego
funduszu majątkowego

Aktywa
(mld USD)

Rok 
założenia

Źródło
finansowania

(rodzaj
funduszu)

Wskaźnik 
przejrzystości

Linaburga–
Maduella16

23. Malezja Khazanah Nasional 34 1993 niesurowcowy 5

24. Azerbejdżan State Oil Fund 32,7 1999 ropa naftowa 10

25. Brunei Brunei Investment Agency 30 1983 ropa naftowa 1

26. Francja Strategic Investment Fund 28 2008 niesurowcowy 9

27. USA – Texas Texas Permanent School Fund 25,5 1854 ropa naftowa, 
inne 9

28. Irlandia National Pensions Reserve 
Fund 17,5 2001 niesurowcowy 10

29. Kanada Alberta’s Heritage Fund 15,9 1976 ropa naftowa 10

30. Nowa Zelandia New Zealand Superannuation 
Fund 15,5 2003 niesurowcowy 10

31. Chile Social and Economic 
Stabilization Fund 14,7 2007 miedź 10

32. USA – Nowy Meksyk New Mexico State Investment 
Council 14,3 1958 niesurowcowy 9

33. Brazylia Sovereign Fund of Brazil 11,3 2008 niesurowcowy 9

34. Wschodni Timor Timor–Leste Petroleum Fund 10,2 2005 ropa naftowa, 
gaz 8

35. Bahrajn Mumtalakat Holding Company 9,1 2006 niesurowcowy 9

36. Oman State General Reserve Fund 8,2 1980 ropa naftowa, 
gaz 1

37. Peru Fiscal Stabilization Fund 7,1 1999 niesurowcowy b.d.

38. Botswana Pula Fund 6,9 1994 diamenty, 
minerały 6

39. Meksyk Oil Revenues Stabilization Fund 
of Mexico 6,0 2000 ropa naftowa b.d.

40. Chile Pension Reserve Fund 5,7 2006 miedź 10

41. USA – Wyoming Permanent Wyoming Mineral 
Trust Fund 5,6 1974 minerały 9

42. Arabia Saudyjska Public Investment Fund 5,3 2008 ropa naftowa 4

43. Chiny China–Africa Development 
Fund 5,0 2007 niesurowcowy 4

44. Angola Fundo Soberano de Angola 5,0 2012 ropa naftowa b.d.

45. Trinidad & Tobago Heritage and Stabilization Fund 2,9 2000 ropa naftowa 8

46. USA – Alabama Alabama Trust Fund 2,5 1985 ropa naftowa, 
gaz b.d.

47. Włochy Italian Strategic Fund 1,4 2011 niesurowcowy b.d.

48.
Zjednoczone Emiraty 

Arabskie – Ras al–
Chajma

RAK Investment Authority 1,2 2005 ropa naftowa 3

49. Nigeria Nigerian Sovereign Investment 
Authority 1,0 2011 ropa naftowa b.d.

50. Palestyna Palestine Investment Fund 0,8 2003 niesurowcowy b.d.
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Lp. Kraj Nazwa państwowego
funduszu majątkowego

Aktywa
(mld USD)

Rok 
założenia

Źródło
finansowania

(rodzaj
funduszu)

Wskaźnik 
przejrzystości

Linaburga–
Maduella16

51. Wenezuela FEM 0,8 1998 ropa naftowa 1

52. USA – Północna 
Dakota North Dakota Legacy Fund 0,5 2011 ropa naftowa, 

gaz b.d.

53. Wietnam State Capital Investment 
Corporation 0,5 2006 niesurowcowy 4

54. Kiribati Revenue Equalization Reserve 
Fund 0,4 1956 fosforany 1

55. Gabon Gabon Sovereign Wealth Fund 0,4 1998 ropa naftowa b.d.

56. Indonezja Government Investment Unit 0,3 2006 niesurowcowy b.d.

57. Mauretania National Fund for Hydrocarbon 
Reserves 0,3 2006 ropa naftowa, 

gaz 1

58. Gwinea Równikowa Fund for Future Generations 0,08 2002 ropa naftowa b.d.

59. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie – Federal Emirates Investment Authority b.d. 2007 ropa naftowa 2

60. Oman Oman Investment Fund b.d. 2006 ropa naftowa b.d.

61. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie – Abu Dhabi Abu Dhabi Investment Council b.d. 2007 ropa naftowa b.d.

62. Papua Nowa Guinea Papua New Guinea Sovereign 
Wealth Fund b.d. 2011 gaz b.d.

63. Mongolia Fiscal Stability Fund b.d. 2011 minerały b.d.

Wszystkie paliwowe łącznie 2 979,4

Inne fundusze łącznie 2 182,0

Suma 5 161,4

a Ustalone w drodze oszacowania.
b Obejmuje naftowy fundusz stabilizacyjny Rosji.
c Wszystkie dane pochodzą z oficjalnych statystyk funduszu lub innych źródeł publicznych (jeśli instytucje zarzą-

dzające funduszami nie publikują informacji o wielkości aktywów w zarządzaniu). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.swfinstitue.org.

16 Wskaźnik Linaburga–Maduella, stworzony w Instytucie Państwowych Funduszy Majątkowych (Sovereign We-
alth Fund Institute, SWFI) przez Carla Linaburga i Michaela Maduella, jest narzędziem umożliwiającym ocenę 
państwowych funduszy majątkowych pod względem przejrzystości ich działania. Bazuje na dziesięciu kluczo-
wych zasadach transparentności, za których spełnienie fundusz otrzymuje po jednym punkcie. Zasady te do-
tyczą publikowania następujących informacji: 1) geneza, cel, źródła finansowania i struktura właścicielska; 2) 
roczne raporty zbadane przez niezależnego audytora; 3) struktura portfela (nazwy spółek, struktura geogra-
ficzna); 4) wartość portfela, stopy zwrotu, opłaty za zarządzanie; 5) stosowane standardy etyczne, polityka in-
westycyjna; 6) strategie i założone cele; 7) spółki zależne, wraz z podaniem ich siedziby i danych kontaktowych; 
8) zewnętrzne firmy zarządzające aktywami funduszu; 9) prowadzenie własnej strony internetowej; 10) dane 
głównej siedziby i dane kontaktowe. Najniższy możliwy wskaźnik wynosi 1, najwyższy 10. Zdaniem SWFI jedynie 
fundusze posiadające wskaźnik na poziomie 8 punktów lub więcej można uznać za przejrzyste. Por. www.swfi.
org (20.10.2012).



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 13(2/2012) 15

Z uwagi na znaczną wartość aktywów znajdujących się w portfelach państwowych funduszy 
majątkowych cele, dla których zostały powołane, oraz nadzór właścicielski państwa PFM muszą 
charakteryzować się odpowiednim poziomem przejrzystości funkcjonowania. Mają obowią-
zek regularnego publikowania danych finansowych, strategii i celów inwestycyjnych, struktury 
portfela oraz osiągniętych stóp zwrotu. Stopień przejrzystości funkcjonowania PFM może być 
określony za pomocą wskaźnika Linaburga–Maduella, który uwzględnia spełnianie przez fundusz 
szeregu obowiązków informacyjnych. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od 1 do 10, co pozwala 
przypisać funduszowi odpowiednio najniższą i najwyższą ocenę przejrzystości funkcjonowania. 
Wartości indeksu przejrzystości zostały zaprezentowane w tabeli nr 2. Warto zauważyć, że tylko 
nieliczne fundusze (w tym największy – norweski Global) charakteryzują się najwyższą wymaga-
ną przejrzystością. 

Spośród wszystkich funduszy majątkowych zarządzających aktywami o wartości ponad 5 bi-
lionów dolarów największą część stanowią fundusze utworzone z przychodów pochodzących 
ze sprzedaży ropy i gazu ziemnego – zgodnie z przytoczonymi danymi fundusze paliwowe dys-
ponują prawie 3 bilionami dolarów. Największym funduszem paliwowym jest norweski Global 
(656,2 miliarda dolarów), niesurowcowym zaś chiński fundusz SAFE (567,9 miliarda dolarów). 
Fundusze surowcowe stanowią 60% rynku państwowych funduszy majątkowych ogółem.

Wykres nr 2. Struktura państwowych funduszy majątkowych według źródeł finansowania i re-
gionu pochodzenia (2009)

 PFM według źródła finansowania  PFM według regionu pochodzenia

Źródło: http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ (30.10.2012).

Tworzenie państwowych funduszy majątkowych jest domeną przede wszystkim krajów Azji 
i Bliskiego Wschodu – trzy czwarte PFM pochodzi z tych regionów. Na tym tle słabo wypadają 
Europa, Afryka oraz Ameryka Północna i Południowa, które mogą poszczycić się utworzeniem 
odpowiednio zaledwie 18%, 3% oraz 2% z ogólnej liczby funkcjonujących PFM. Sytuacja taka 
jest konsekwencją tworzenia funduszy opartych głównie na przychodach pochodzących ze 
sprzedaży surowców. Może ona jednak ulec istotnej zmianie, gdy kraje nieposiadające zasobów 
surowcowych zaczną powoływać fundusze finansowane z innych źródeł, mające za cel swojej 
działalności wspieranie długookresowej stabilizacji finansów publicznych. 
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5. Charakterystyka państwowych rezerwowych funduszy o celu emerytalnym
Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym obejmują fundusze powołane wyłącz-

nie dla potrzeb wspierania systemu emerytalnego – publiczne rezerwowe fundusze emerytalne 
(ang. Public Pension Reserve Funds, PPRF) – oraz fundusze oszczędnościowe, których jednym 
z celów jest równoważenie wpływów i wydatków emerytalnych.

Utworzenie funduszu rezerwowego w ramach systemu emerytalnego polegać może na wyod-
rębnieniu środków z ogólnego funduszu emerytalnego (w szczególności będzie to wykorzystanie 
istniejących nadwyżek) lub na pozyskaniu środków z dodatkowych, pozaskładkowych źródeł 
(mieszczą się tu np. dochody ze sprzedaży surowców, ogólna nadwyżka budżetowa, dochody 
z prywatyzacji).

Tabela nr 3. Aktywa państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym w wybranych 
krajach OECD w 2009 r.

Rodzaj funduszu Kraj Nazwa funduszu
Rok 

założenia

Aktywa
W mld 

USD
% PKB

Fundusz rezerwowy 
zabezpieczenia 

emerytalnego (Social 
Security Reserve 

Fund)

Kanada Canadian Pension Plan 1997 108,6 8,5

Francjaa AGIRC–ARRCO b.d. 72,4 2,5

Japoniaa Government Pension Investment Fund 2006 1 137,7 23,2

Korea National Pension Fund 1988 217,8 26,1

Meksyk IMSS Reserve b.d. 3,6 0,3

Polska Fundusz Rezerwy Demograficznej 2002 2,3 0,5

Portugalia Social Security Financial Stabilisation Fund 1989 13,1 5,7

Hiszpania Social Security Reserve Fund 1997 83,4 5,7

Szwecja National Pension Funds (AP1–AP4 and AP6) 2000 108,8 27,2

USA Social Security Trust Fund 1940 2 540,3 17,9

Państwowe 
emerytalne 

fundusze majątkowe 
(Sovereign Pension 

Reserve Fund)

Australia Future Fund 2006 51,6 5,9

Belgia Zilverfonds 2001 23,5 5,0

Francja Fond de Réserve des Retraites (FRR) 1999 46,3 1,7

Irlandia National Pensions Reserve Fund 2000 31,0 13,7

Nowa 
Zelandiab New Zealand Superannuation Fund 2001 8,3 7,1

Norwegiac Government Pension Fund – Norway b.d. 19,0 5,0

Wszystkie 
wymienione kraje 

OECDd
   4 467,7 18,6

a Dane z 2008 r.
b Dane z czerwca 2009 r.
c Państwowy Fundusz Emerytalny Global (The Government Pension Fund Global) jest traktowany przez OECD 

jako zwykły państwowy fundusz majątkowy i nie jest ujęty w analizie.
d Średnia ważona aktywami w odniesieniu do % PKB i dynamiki.

Źródło: OECD Global Pension Statistics; Pension Markets in Focus, July 2010, Issue 7, OECD 2010;
http://www.oecd.org/finance/privatepensions/45637367.pdf.
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 Niemal połowa krajów OECD posiada obecnie rezerwowe fundusze emerytalne w celu po-
krycia zwiększonych wydatków emerytalnych w przyszłości. Fundusze te zostały utworzone jako 
stałe elementy zabezpieczenia społecznego lub jako tymczasowe mechanizmy wyrównawcze. 
Na koniec 2009 r. aktywa rezerwowych funduszy emerytalnych wynosiły 5,4 biliona dolarów 
i stanowiły prawie 10% łącznego produktu krajowego tych krajów17. 

Rezerwowe fundusze emerytalne mogą zostać utworzone jako mechanizm stabilizujący w każ-
dym systemie repartycyjnym (PAYG), nie tylko w rozwiązaniach uwzględniających automatyczne 
dostosowanie systemu do zmieniającej się sytuacji demograficznej. Gromadzenie środków na 
pokrycie zwiększonych wydatków emerytalnych w przyszłości pomaga uporać się z dwoma po-
tencjalnymi problemami: relatywnie gorszym traktowaniem bardziej licznych kohort emerytów 
(np. generacji wyżu demograficznego)18 oraz koniecznością znacznej redukcji wysokości świad-
czeń emerytalnych, która byłaby niezbędna dla utrzymaniu równowagi wpływów i wydatków 
emerytalnych przy niezmienionym poziomie składki19,20.

Rezerwowe fundusze emerytalne są tworzone w różnych formach. W powyższej tabeli wyod-
rębniono fundusze rezerwowe funkcjonujące w ramach istniejących systemów emerytalnych 
oraz państwowe emerytalne fundusze majątkowe. Przykładowo w 1999 r. we Francji powołano 
Rezerwowy Fundusz Emerytalny (FRR), który jest zasilany z różnych źródeł – zarówno z podat-
ków, jak i z nadwyżek generowanych w systemie emerytalnym. W Holandii fundusz rezerwowy 
(AOW) został utworzony w 1997 r. i jest finansowany z nadwyżek fiskalnych w danym roku ka-
lendarzowym. W obu przypadkach środki zgromadzone w funduszach rezerwowych mają zostać 
wykorzystane na wypłatę świadczeń emerytalnych nie wcześniej niż w 2020 r. Innym dobrym 
przykładem jest Szwecja, gdzie rezerwy emerytalne zostały „odziedziczone” z systemu wcze-
śniejszego, który akumulował znaczne środki od 1960 r.21 W Stanach Zjednoczonych ustawa 
o zabezpieczeniu emerytalnym z 1935 r. (Social Security Act) powołała do życia system ubez-
pieczeniowy o charakterze emerytalnym i rentowym. Z nadwyżek generowanych w systemie 
utworzono fundusz rezerowy, którego środki są obecnie ulokowane głównie w obligacjach 
skarbowych. Rezerwy te będą wykorzystywane na wypłatę świadczeń w latach 2015–203022. 
Większość ogółu rezerw emerytalnych to aktywa zgromadzone w państwowym funduszu re-
zerwowym Stanów Zjednoczonych. Jednak w odniesieniu do PKB znacznie większe rezerwy 
posiadają Japonia, Korea i Szwecja23.

Celem państwowych emerytalnych funduszy rezerwowych jest zapewnienie stabilności sys-
temu emerytalnego w obliczu niekorzystnych tendencji demograficznych – stąd powinny one 
gromadzić środki w okresach relatywnie dobrej sytuacji demograficznej, które zostaną wykorzy-

17 Pension Outlook 2012, op. cit., s. 66.
18 Takie gorsze traktowanie wynika z rachunku matematycznego i rosnących wskaźników obciążenia ekonomicz-
nego systemu emerytalnego, tj. sytuacji, w której mniej liczna grupa pracujących musi finansować świadczenia 
bardzo licznej grupy beneficjentów.
19 Innym ze sposobów osiągnięcia równowagi wpływów i wydatków emerytalnych byłoby oczywiście podwyż-
szenie składki emerytalnej. Spowodowałoby to jednak zwiększenie obciążeń nałożnych na kolejne, znacznie 
mniej liczne pokolenia i zmniejszenie udziału tego pokolenia w wypracowanym przez nie PKB. Podwyższenie 
składki emerytalnej spotyka się zwykle z ostrym sprzeciwem nie tylko społeczeństwa, lecz także pracodawców 
– zwiększają bowiem obciążenia ponoszone przez przedsiębiorców. 
20 Pension Outlook 2012, op. cit., s. 66–67. 
21 Chociaż głównym celem gromadzenia środków w starym systemie nie było tworzenie rezerw emerytalnych, po-
stanowiono, że duża ich część zostanie pozostawiona do wykorzystania w ramach nowego systemu emerytalnego. 
22 Zgodnie z oficjalnymi projekcjami aktuariusza krajowego.
23 Pension Outlook 2012, op. cit., s. 66–67.
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stane w okresach większego demograficznego obciążenia systemu emerytalnego. Wykorzystanie 
środków zgromadzonych w funduszach rezerwowych powinno zatem nastąpić dopiero po kilku-
nastu lub nawet kilkudziesięciu latach od ich utworzenia, czyli w okresie, kiedy na emeryturę 
zaczną przechodzić pokolenia wyżu demograficznego. Rozwiązania przyjęte w tym zakresie 
w wybranych krajach zaprezentowano w tabeli nr 4. 

Tabela nr 4. Żródła finansowania i sposoby wykorzystania emerytalnych funduszy rezerwo-
wych w wybranych krajach 

Kraj Żródło finansowania Sposób wykorzystania 

Norwegia (GPFG) dochody z wydobycia ropy naftowej (1% 
PKB)

wypłaty z funduszu nie mogą przekroczyć 4% 
kapitału rocznie

Francja (FRR) podatek socjalny (2%) wykorzystanie możliwe po 2020 r.

Nowa Zelandia
(NZSF)

dotacja budżetowa w wysokości określonej 
formułą mającą zapewnić stabilność systemu 
w długim okresie (w praktyce ok. 0,75% PKB)

wykorzystanie możliwe po 2020 r., faktycznie 
po 2030 r.

Portugalia (SSFSF) składka pracownicza (2–4% podstawy 
wymiaru)

transfer możliwy po zgromadzeniu aktywów 
równych dwuletnim wypłatom świadczeń 

Irlandia dotacja budżetowa (1% PKB) transfer możliwy nie wcześniej niż od 2025 r.

Polska składka emerytalna, dochody z prywatyzacji transfer możliwy od 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Nagel, Fundusz Rezerwy Demograficznej – dziesięć lat funkcjono-
wania. Próba bilansu i rekomendacje, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2, s. 102.

6. Działalność inwestycyjna państwowych emerytalnych funduszy rezerwowych – podstawowe 
wytyczne

Inwestycje państwowych funduszy majątkowych związanych z zabezpieczeniem emery-
talnym mają zwykle długoterminowy charakter odpowiadający podstawowemu celowi, dla 
którego instytucje te zostały powołane. Głównym zadaniem jest w tym przypadku kumulowa-
nie i pomnażanie środków w okresie występowania nadwyżek budżetowych lub pochodzących 
ze sprzedaży surowców, aby następnie wykorzystać te środki w razie niedoborów w publicz-
nych funduszach emerytalnych lub w sytuacji deficytu systemu zabezpieczenia społecznego. 
Warto przy tym zwrócić uwagę, że tylko niektóre z państwowych funduszy majątkowych mają 
cel wyłącznie emerytalny – duża część tego typu instytucji ma za zadanie ogólne gromadzenie 
oszczędności czy stabilizowanie gospodarki, a dofinansowanie systemu emerytalnego jest jed-
nym z wielu celów przyświecających ich funkcjonowaniu. 

Działalność inwestycyjna państwowych emerytalnych funduszy majątkowych ma mieć równo-
ważący wpływ na finanse publiczne w długim okresie oraz m.in. ma pozwolić uniknąć sytuacji, 
w której kolejne pokolenia obywateli byłyby nadmiernie obciążone finansowaniem emerytur 
dla licznego pokolenia osób, które zakończyły już aktywność zawodową. Z tego punktu widze-
nia fundusze te przyczyniają się do realizacji zasady sprawiedliwości społecznej i solidaryzmu, 
w szczególności w aspekcie międzypokoleniowym.

Zmiany demograficzne są zjawiskiem o długim horyzonie czasowym – stąd okres gromadzenia, 
a następnie wykorzystania środków państwowych emerytalnych funduszy rezerwowych w celu 
złagodzenia wpływu zmian demograficznych na finanse systemów emerytalnych powinien obej-
mować co najmniej dziesięciolecia. Tak długi horyzont inwestycyjny umożliwia prowadzenie 
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polityki lokacyjnej nakierowanej na osiągnięcie zadowalającego poziomu zysku w okresie mini-
mum 20– czy 30–letnim, przy pełnej akceptacji przejściowych strat i spadku wartości aktywów 
w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych. Część funduszy osiąga ponadprzeciętne 
zyski dzięki wyjątkowej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego oraz możliwości nabywania akty-
wów o zmniejszonej płynności, które oferują jednocześnie znacznie wyższy potencjalny zysk. 

Zarządzaniem aktywami państwowych rezerwowych funduszy emerytalnych zajmują się zwy-
kle wskazane przez rząd instytucje, głównie wyodrębnione podmioty państwowe. Zazwyczaj są 
to specjalnie utworzone w tym celu instytucje, tak jak w przypadku Irlandii czy Nowej Zelandii, 
lub czynności te są wykonywane przez inne podmioty państwowe, których podstawową dzia-
łalnością jest administrowanie systemem zabezpieczenia społecznego lub polityka pieniężna 
państwa – model ten jest stosowany m.in. w Norwegii i Polsce. Przegląd instytucji zarządzających 
państwowymi rezerwowymi funduszami emerytalnymi został zaprezentowany w tabeli nr 5.

Tabela nr 5. Podmioty zarządzające aktywami państwowych rezerwowych funduszy emerytal-
nych w wybranych krajach

Kraj Podmiot zarządzający Organ zarządzający

Kanada Kanadyjski Plan Emerytalny Rada Inwestycyjna 
(spółka sektora publicznego) 

Zarząd Rady Inwestycyjnej
Kanadyjskiego Planu Emerytalnego 

Francja Fundusz Rezerwy Emerytalnej Rada Nadzorcza Funduszu Rezerwy Emerytalnej 

Irlandia Agencja Zarządu Skarbu Państwa Komisja Państwowego Emerytalnego
Funduszu Rezerwowego 

Korea 
Ośrodek Zarządzania Funduszem Krajowego 

Serwisu Emerytalnego (państwowa instytucja 
zabezpieczenia społecznego) 

Zgromadzenie Narodowe 

Nowa 
Zelandia 

Strażnica Nowozelandzkiego Funduszu 
Emerytalnego (spółka sektora publicznego) 

Strażnica Nowozelandzkiego
Funduszu Emerytalnego

Norwegia Norweski Rządowy Fundusz Emerytalny
„Global” 

Zarząd Inwestycyjny Banku Norweskiego
(część Banku Centralnego) zarządzający 

w imieniu Ministerstwa Finansów
Szwecja Första AP Fundusz Rada dyrektorów Funduszu Första AP 

Japonia Rządowy Inwestycyjny Fundusz Emerytalny
(GPIF) 

Przewodniczący GPIF oraz Ministerstwo Zdrowia, 
Pracy i Opieki Społecznej

Polska Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Komitet Inwestycyjny + Dyrektor Departamentu 
Finansów Funduszy ZUS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Gdański, Fundusze rezerwowe w wybranych systemach zabezpie-
czenia społecznego, ZUS, Warszawa 2012, s. 7.

Z uwagi na państwowy charakter funduszy ich działalność inwestycyjna musi spełniać wymogi 
pełnej przejrzystości, a dane o funkcjonowaniu funduszy powinny być regularnie publikowane. 
Wymogi takie obowiązują również w sytuacji, gdy bezpośrednie zarządzanie funduszem zostało 
przekazane innemu prywatnemu podmiotowi trudniącemu się działalnością inwestycyjną. 

Zarządzający funduszami działają zwykle zgodnie z wytycznymi zawartymi w udzielonych 
im mandatach inwestycyjnych, a po zakończeniu okresów rozliczeniowych zobowiązani są 
przedstawiać roczne sprawozdania, badane następnie przez niezależnych audytorów. Poziom 
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przejrzystości działań funduszu zależy często od przyjętej strategii inwestycyjnej24 i określonych 
przez zarządzającego celów. Warto podkreślić, że państwowe fundusze majątkowe o celu eme-
rytalnym charakteryzują się znacznie większą przejrzystością funkcjonowania niż PFM o ogólnym 
charakterze stabilizacyjnym czy też oszczędnościowym. 

Wykres nr 3. Przejrzystość funkcjonowania a strategia inwestycyjna państwowych funduszy 
majątkowych (PFM)

Źródło: http://www.swfinstitute.org/statistics-research/sovereign-wealth-funds-strategy-and-transparency-ja-
n-2011-update/ (20.10.2012).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa środków zgromadzonych w państwowych emerytalnych 
funduszach majątkowych, OECD oraz ISSA (International Social Security Association) opubliko-
wały rekomendacje dla rezerwowych funduszy emerytalnych dotyczące zarządzania środkami. 
Obie organizacje zwróciły uwagę na profesjonalną i niezależną od rządu politykę inwestycyjną 
oraz maksymalną przejrzystość funkcjonowania funduszy. Zostały sformułowane następujące 
zalecenia szczegółowe25:

1) Zarządzający funduszem powinien przestrzegać zasady prudent person, co oznacza, że 
powinien postępować ostrożnie i profesjonalnie, bez nadmiernego związania ilościowymi 
limitami inwestycyjnymi; wykonując powierzone obowiązki, winien wykorzystywać całość 
posiadanej wiedzy i wkładać w swoje starania dużo wysiłku. Zarządzający powinni spełniać 
wysokie standardy zawodowe oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, korzystać z porad eksper-
tów zewnętrznych. Zarząd państwowego funduszu rezerwowego powinien być niezależ-
ny od doraźnych wpływów politycznych. Regulacje prawne powinny określać możliwości 

24 Strategia inwestowania aktywnego jest zwykle powiązana z mniejszą przejrzystością – celem jest bowiem 
osiąganie wyników wyższych od przeciętnych, dzięki wykorzystywaniu możliwości inwestycyjnych niedostrzeżo-
nych przez innych uczestników rynku finansowego. 
25 Por. M. Grodzicki, Funduszowi Rezerwy Demograficznej należy umożliwić realizację celów, do których został 
powołany, analiza FOR nr 12/2012, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2012, s. 12–13.
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ewentualnego wpływu rządu na politykę inwestycyjną funduszu26. Działania funduszu 
powinny być przejrzyste dla opinii publicznej. Dobór kadr, polityka inwestycyjna i bieżąca 
działalność powinny być jawne.

2) Działalność inwestycyjna funduszu powinna mieć na celu jedynie maksymalizację zysku, 
przy poziomie ryzyka nie wyższym od wcześniej założonego.

3) Polityka lokacyjna powinna podlegać okresowej kontroli. Wyniki inwestycyjne winny być 
porównywane z indeksem referencyjnym (tzw. benchmarkiem). Osoby zarządzające po-
winny być odpowiedzialne zawodowo za wyniki funduszu. 

4) Katalog instrumentów inwestycyjnych, w które mogą być lokowane środki funduszu rezer-
wowego, powinien obejmować również zagraniczne papiery wartościowe, bowiem mogą 
one przyczynić się zarówno do zwiększenia zyskowności, jak i do obniżenia ryzyka portfela 
inwestycyjnego. 

Dodatkowo OECD oraz ISSA sformułowały zalecenia odnośnie do zasad ładu korporacyjnego, 
które powinny być stosowane przez państwowe emerytalne fundusze rezerwowe27. 

1) W centrum struktury organizacyjnej powinien znajdować się zarząd odpowiadający przed 
jego beneficjentami za funkcjonowanie funduszu. Zasady wyboru członków zarządu po-
winny być jasno określone, a osoby zasiadające w zarządzie winny posiadać niezbędną 
wiedzę i doświadczenie z zakresu inwestowania. Członkowie zarządu muszą mieć także 
jasno sprecyzowane obowiązki oraz silną legitymację do sprawowania swoich funkcji. 

2) Fundusze buforowe potrzebują struktury organizacyjnej zapewniającej rozdział funkcji 
operacyjnej i nadzorczej. 

3) Organem zarządzającym może być minister, zarząd instytucji zabezpieczenia społecznego 
lub podmiot powołany specjalnie do zarządzania funduszem. Większa rozdzielność struk-
tury organu zarządzającego stanowi lepsze zabezpieczenie przed wpływem politycznym 
(szczególnie w przypadku, gdy dany minister zarządza jednocześnie funduszem i systemem 
zabezpieczenia społecznego).

4) Organ zarządzający powinien być wspierany przez komitet inwestycyjny, doradzający 
w kwestii strategii inwestycyjnej, będący jednocześnie organem wykonawczym w kwestii 
zarządzania aktywami. 

5) Zarządzanie aktywami może być delegowane na zewnątrz, ale wyłącznie wtedy, gdy organ 
zarządzający zachowuje powierzoną mu odpowiedzialność za fundusz. Taki outsourcing 
powinien mieć uzasadnienie ekonomiczne (np. mała wartość zarządzanych aktywów lub 
inwestycje w specyficzne klasy instrumentów finansowych). Zewnętrzny zarządzający po-
winien zostać wybrany w drodze konkurencyjnego przetargu.

6) Ustawowe ograniczenia inwestycyjne powinny dotyczyć jedynie lokowania środków w pa-
pierach wartościowych jednego emitenta lub grupy emitentów. Szczegółowe limity inwe-
stycyjne dotyczące konkretnych rodzajów inwestycji powinny być ustalane przez zarząd 
funduszu w ramach polityki kształtowania pożądanej struktury portfela.

26 Na temat konfliktu interesów państwo–zarządzający i jego wpływu na politykę inwestycyjną zob. np. D. Stań-
ko, Publiczne fundusze emerytalne – podstawowe zagadnienia, ekspertyza dla Izby Gospodarczej Towarzystw 
Emerytalnych, 2007, www.igte.com.pl.
27 Zasady te uznawane są za międzynarodowe dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego. Por. J. Gdański, 
Fundusze rezerwowe w wybranych systemach zabezpieczenia społecznego, ZUS, Warszawa 2012, s. 7; J. Yermo, 
Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds in Selected OECD Conutries, „OECD Working Paper 
on Insurance and Private Pensions” 2008, No. 15, s. 22.
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7) Działalność funduszy rezerwowych powinna odznaczać się wysoką przejrzystością, której 
przejawem jest publikowanie m.in. rocznych sprawozdań finansowych i raportów audytora 
oraz informacji o wynikach i strukturze portfela inwestycyjnego. Do dobrych praktyk należy 
także zaliczyć opracowanie i wdrożenie kodeksu postępowania oraz regulacji dotyczących 
konfliktu interesów.

Większość funkcjonujących państwowych emerytalnych funduszy rezerowych spełnia powyż-
sze wymagania28. Warto jednak na marginesie podkreślić, że do grupy przejrzystych instytucji 
nie można zaliczyć funkcjonującego w Polsce Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wynika to 
m.in. z faktu, iż fundusz ten lokuje środki głównie w obligacje skarbu państwa w konsekwencji 
zastosowania swoistego „przymusu”29. 

7. Aktywa i portfele państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym 
Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym oraz państwowe fundusze rezerwowe 

zabezpieczenia społecznego posiadają aktywa o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania i roz-
woju tak lokalnych, jak i globalnych rynków finansowych. 

Tabela nr 6. Aktywa emerytalnych funduszy rezerwowych w wybranych krajach w 2006 r. 
(mld USD)

Kraj Nazwa Typa Data
powstania

Aktywa
w mld USD

Stany Zjednoczone Social Security Trust Fund SSRF 1940 2 048,112

Japonia National Reserve Funds (w tym GPIF) SSRF 1959 1 217,551 

Norwegia Government Pension Fund Global SSRF 1990 278,124

Korea National Pension Fund SSRF 1988 190,842

Szwecja 
National Pension Funds 

(AP 1–4 oraz 6) 
SSRF 2000 117,468

Kanada Canada Pension Plan reserve fund SSRF 1962 86,392 

Hiszpania Social Security Reserve Fund SSRF 1997 44,875

Francja Pension Reserve Fund (FRR) SPRF 1999 39,140

Australia Future Fund SPRF 2006 13,678

Portugalia Financial Stabilisation Fund SPRF 1989 8,330

Meksyk IMSS Reserve Fund SPRF 1943 7,392

Nowa Zelandia Superannuation Fund SPRF 2001 6,666

Polska Fundusz Rezerwy Demograficznej SSRF 2002 1,760

a SSRF – Social Security Reserve Fund, fundusz rezerwowy zabezpieczenia społecznego; SPRF – Sovereign Pension 
Reserve Fund, państwowy emerytalny fundusz majątkowy. 

Źródło: J. Gdański, Fundusze rezerwowe w wybranych systemach zabezpieczenia społecznego, ZUS, Warszawa 
2012, s. 3.

28 J. Yermo, op. cit., s. 22.
29 Autorka ma tutaj m.in. na myśli obowiązkowy zakup obligacji skarbowych za środki uzyskane z prywatyzacji. 
Należy także podkreślić trudności w dostępie do informacji o aktualnych wynikach inwestycyjnych, składzie 
portfela czy kosztach. 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 13(2/2012) 23

Największy z funduszy – rezerwowy fundusz Stanów Zjednoczonych Social Security Trust Fund 
– w 2006 r. zarządzał aktywami wynoszącymi ponad 2 biliony dolarów, deklasując pod względem 
wielkości pozostałe fundusze, w tym drugi w rankingu japoński National Reserve Funds z aktywa-
mi wartymi ponad 1,2 biliona dolarów. Wśród krajów europejskich największym państwowym 
funduszem majątkowym o celu emerytalnym może się poszczycić Norwegia – Państwowy Fun-
dusz Emerytalny Global na koniec 2006 r. dysponował niemal 280 miliardów dolarów. Polska 
na koniec 2006 r. zgromadziła w Funduszu Rezerwy Demograficznej aktywa o wartości jedynie 
1,76 miliardów dolarów. 

Aktualna wielkość środków zgromadzonych w poszczególnych funduszach jest częściowo 
pochodną długiego okresu ich funkcjonowania – największy z omawianych funduszy został 
utworzony już w 1940 r., fundusz japoński zaś w 1959 r. Znacznie mniejsze aktywa zgromadzone 
zostały w instytucjach powołanych w drugiej połowie lat 90. XX wieku oraz później. Warto także 
zwrócić uwagę, że fundusze tworzone w ostatnich latach nie mogły zwykle korzystać z finan-
sowania w formie przejmowania nadwyżek budżetowych lub wolnych środków w systemach 
emerytalnych, gdyż nadwyżki te już wówczas nie występowały. 

Niezależnie od długości okresu funkcjonowania państwowych rezerwowych funduszy 
emerytalnych ich aktywa rosną w długim okresie w każdym z wybranych krajów. Wynika to z syste-
matycznego wnoszenia wpłat do poszczególnych funduszy oraz generowania zysków z działalności 
lokacyjnej. Jedynym okresem, w którym odnotowano spadki wartości aktywów, był ostatni kryzys 
finansowy, szczególnie głęboki w latach 2008–2009. W tym okresie największej przecenie uległy 
aktywa funduszu chińskiego oraz Państwowego Funduszu Emerytalnego – Norwegia. 

Wykres nr 4. Aktywa wybranych państwowych rezerwowych funduszy emerytalnych w latach 
2001–2010 (w mln USD)

Dane dotyczące Norwegii obejmują wyłącznie aktywa Państwowego Funduszu Emerytalnego – Norwegia, nie 
uwzględniają natomiast aktywów Państwowego Funduszu Emerytalnego – Global.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Pension Outlook 2012, OECD, 2012, s. 228. 
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Przy analizie wartości aktywów zgromadzonych w funduszach rezerwowych warto porównać 
ich wielkość z rozmiarami krajowych gospodarek. Niska wartość środków funduszu tworzonego 
przez mały kraj może bowiem w zupełności wystarczyć na zrównoważenie finansów systemu 
emerytalnego w długim okresie, jeśli społeczeństwo jest mniej liczne, wynagrodzenia (oraz 
oferowane świadczenia emerytalne) są niższe, a w konsekwencji niższe są również wydatki 
emerytalne w ujęciu nominalnym. Znacznie większe nominalnie aktywa funduszu mogą nato-
miast nie wystarczyć w przypadku krajów rozwiniętych, których starzejąca się ludność oczekuje 
wysokich świadczeń emerytalnych. Odnosząc wartość aktywów do produktu krajowego brutto 
w analizowanych państwach zauważyć można, że najbardziej korzystne relacje występują w przy-
padku Korei Południowej, Japonii oraz Szwecji. Kraje te zgromadziły fundusze przekraczające 
25% produktu krajowego brutto. Natomiast Stany Zjednoczone, których fundusz jest największy 
pod względem wartości nominalnej, zgromadziły rezerwy w wysokości ok. 18% PKB. Relatyw-
nie najniższym poziomem rezerw emerytalnych charakteryzują się Polska i Meksyk, w których 
przypadku aktywa wynoszą odpowiednio 0,7% i 0,3% PKB. Taki stan funduszy na pewno nie 
zagwarantuje zrównoważenia wpływów i wydatków z systemu emerytalnego w okresie, gdy na 
emeryturę przejdą pokolenia wyżu demograficznego.

Wykres nr 5. Aktywa emerytalnych funduszy rezerwowych jako procent PKB (2010)

a Niemożliwe jest oszacowanie części aktywów stanowiących obligacje / bony skarbowe.
b Dane za 2009 r.
c Wykres nie obejmuje norweskiego Państwowego Funduszu Emerytalnego Global. Aktywa zgromadzone 

w Państwowego Funduszu Emerytalnego Global stanowiły 113% PKB w 2009 r. Fundusz ten nie jest jednak 
przeznaczony jedynie na potrzeby systemu emerytalnego, lecz wspiera generalnie finanse publiczne.

Źródło: Pension Outlook 2012, OECD, 2012, s. 67.
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Większość aktywów funduszy rezerwowych (60%) jest ulokowana w obligacjach i bonach skar-
bowych. Cześć z wykazywanych aktywów rezerwowych ma także formę zobowiązań rządowych 
wobec funduszu30, co ma miejsce np. w Stanach Zjednoczonych. Czarna część słupków na wykre-
sie nr 5 ilustruje, jaka część aktywów funduszy rezerwowych jest inwestowana w instrumenty 
inne niż obligacje i bony skarbowe. Średni udział tych inwestycyji w portfelach funduszy wyno-
si 3,7% PKB, co pozwoliłoby sfinansować wydatki emerytalne jedynie przez okres 6 miesięcy. 
Ponadto rządy niektórych krajów podjęły w ostatnim czasie decyzję o rozpoczęciu wykorzysty-
wania rezerw emerytalnych w celu łagodzenia skutków kryzysu finansowego. Postąpiły tak m.in. 
Irlandia i Francja, finansując w ten sposób krótkoterminowe cele polityki gospodarczej. 

Ograniczone rozmiary rezerwowych funduszy emerytalnych kontrastują ze znacznie większym 
poziomem oszczędności zgromadzonych w prywatnych planach emerytalnych. Łączna wartość 
aktywów w prywatnych planach emerytalnych w krajach OECD wyniosła 19,2 bilionów dolarów 
w 2010 r., stanowiąc ponad dwie trzecie łącznego rocznego PKB tych krajów31.

Zdecydowana większość aktywów funduszy rezerwowych jest inwestowana w rządowe in-
strumenty dłużne. Udział tych papierów wartościowych wynosił praktycznie 100% w portfelach 
funduszy Stanów Zjednoczonych oraz Belgii. Tylko nieznacznie mniej papierów dłużnych posia-
dał w 2009 r. fundusz hiszpański, natomiast Polska, Meksyk i Portuglia mogły poszczycić się ok. 
70–80% alokacją środków funduszy rezerwowych w tę kategorię instrumentów wartościowych. 
Najmniej papierów dłużnych posiadały państwowe emerytalne fundusze majątkowe Irlandii, 
Nowej Zelandii i Australii – w tym przypadku udział w portfelu obligacji i bonów skarbowych nie 
przekraczał 25%.

Wykres nr 6. Struktura aktywów wybranych emerytalnych funduszy rezerwowych w 2009 r.

Źródło: Fundusz Rezerwy Demograficznej, ZUS, Warszawa 2012; www.zus.pl, za www.oecd.org. 

30 Są to aktywa w formie tzw. IOU – I Owe You.
31 Pension Outlook 2012, op. cit. s. 68.
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Najbardziej agresywną politykę inwestycyjną prowadziły fundusze nowozelandzki, norweski 
i szwedzki – ich portfele były w 2010 r. zbudowane głównie z instrumentów udziałowych. Po-
przez większą ekspozycję na rynek akcji fundusze te miały szanse szybciej odbudować wartość 
portfela, uszczuploną w wyniku spadku cen posiadanych instrumentów finansowych w okresie 
kryzysu finansowego32.

Tabela nr 7. Portfele inwestycyjne wybranych emerytalnych funduszy rezerwowych

Kraj Akcje Obligacje Środki pieniężne Nieruchomości Inne inwestycje

Kanada (2010) 49,6% 32,8% 0,0% 9,1% 8,5% 

Francja (2010) 32,2% 45,6% 15,7% 2,1% 0,0%

Korea (2010) 17,9% 77,6% 0,0% 0,0% 4,5%

Nowa Zelandia (2010) 75,0% 20,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Norwegia (2010) 60,0% 35,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Szwecja (2010) 59,5% 36,7% 0,8% 0,0% 0,0%

Japonia (2011) 20,7% 76,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Źródło: J. Gdański, Fundusze rezerwowe w wybranych systemach zabezpieczenia społecznego, ZUS, Warszawa 
2012, s. 10.

Obserwowane zmiany w polityce inwestycyjnej funduszy pozwalają stwierdzić, że instytucje 
te dążą do coraz większej dywersyfikacji portfela aktywów i lokowania środków w nowe katego-
rie instrumentów, nie tylko finansowych, lecz także realnych, które mogą zaoferować wyższą od 
przeciętnej stopę zwrotu oraz oferują możliwość zabezpieczenia portfela przed różnymi rodza-
jami ryzyk związanych z działalnością lokacyjną. 

Fundusze zmierzają do zwiększania swojej obecności na zagranicznych rynkach finansowych33, 
chociaż aktywność w tym obszarze jest czasami odgórnie ograniczana poprzez rządowe korekty 
polityk inwestycyjnych, mające na celu skierowanie dodatkowych środków do krajowych gospo-
darek i wsparcie strategicznych sektorów34. Na skutek poszukiwania ponadprzeciętnych zysków 

32 Autorka nie podejmuje tutaj dyskusji nt. aktywnego i pasywnego inwestowania państwowych funduszy ma-
jątkowych i związanych z tym kosztów. Szerzej na ten temat zob. A. Ang, W.N. Goetzmann, S.M. Schaefer, Eva-
luation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund Global, raport dla Norges Bank 
Investment Management, 2009. 
33 Dobrym przykładem jest tutaj irlandzki National Pension Reserve Fund, który w 2006 r. ulokował aż 34,6% 
swojego portfela za granicą. Jeszcze większe zaangażowanie w inwestycje zagraniczne wykazuje New Zealand 
Superannuation Fund, dla którego wskaźnik ten wyniósł 75,3% w tym samym roku. Francuski FRR zaczął inwe-
stować na rynkach zagranicznych (zdefiniowanych jako rynki poza strefą euro) w 2004 r., inwestując wówczas 
w ten sposób 5,1% aktywów portfela. Trzy lata później 34,8% środków FRR było już alokowane za granicą, co 
można uznać za znaczny wzrost zaangażowania w inwestycje zagraniczne. Podobną dynamiką zaangażowania 
zagranicznego charakteryzowały się także fundusze Korei Południowej oraz Japonii, wykazując wzrost zaangażo-
wania z odpowiednio 0,3% w 2002 r. do 10,8% w 2007 r. oraz z 19,4% w 2001 r. do 25,5% w 2006 r. Por. A. Blun-
dell–Wignall, Y. Hu, J. Yermo, Sovereign Wealth and Pension Fund Issues, OECD Working Papers on Insurance 
and Private Pensions, No. 14, OECD Publishing 2008, s. 12.
34 Stało się tak np. w 2011 r. w Irlandii, kiedy środki funduszu zostały przeznaczone na dokapitalizowanie irlandz-
kich banków i zmieniono skład strategicznego portfela funduszu.
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przy zachowaniu określonego poziomu bezpieczeństwa zgromadzonych środków oraz w wyniku 
pozostającego w pamięci doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego w portfelach funduszy 
zaczynają się pojawiać w szerszym zakresie produkty strukturyzowane, nieruchomości, instru-
menty typu private equity i fundusze hedgingowe. 

Wykres nr 7. Struktura portfela emerytalnych funduszy rezerwowych w wybranych krajach 
w 2010 r.

a Inne inwestycje obejmują inwestycje infrastukturalne.
b Inne inwestycje obejmują pożyczki i instrumenty pochodne.
c Dane na koniec czerwca 2010 r. Inne inwestycje obejmują instrumenty pochodne i inwestycje w przemysł 

drzewny.
d Inne inwestycje obejmują instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i swapy na stopę procen-

tową.
e Inne inwestycje obejmują m.in. swapy walutowe (foreign exchange portfolios).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Pension Outlook 2012, OECD, 2012, s. 238. 

Zarządzając w długim okresie znaczymi aktywami i mając do wyboru szeroki wachlarz in-
strumentów finansowych oraz możliwość prowadzenia dość elastycznej polityki inwestycyjnej, 
państwowe emerytalne fundusze majątkowe mogą odnosić dodatkowe korzyści z lokowa-
nia środków w inwestycje, które mają szanse wygenerować ponadprzeciętne zyski w długim 
horyzoncie czasowym. Ze względu na brak konieczności regularnego upłynniania aktywów i do-
pasowywania ich struktury do bieżących wydatków w systemach emerytalnych, fundusze mogą 
podejmować decyzje o zaangażowaniu środków w mało płynne inwestycje, które przyniosą wy-
soką stopę zwrotu za kilka lub kilkanaście lat (np. bezpośrednie inwestycje w dobrze rokujące 
przedsiębiorstwa). 
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Wykres nr 8. Średnie nominalne roczne stopy zwrotu wybranych emerytalnych funduszy re-
zerwowych w latach 2004–2009

Źródło: Fundusz Rezerwy Demograficznej, ZUS, Warszawa 2012, www.zus.pl, za www.oecd.org. 

Dotychczasowa działalność lokacyjna funduszy rezerwowych pokazuje, że instytucje te zdol-
ne są do wypracowywania wysokich stóp zwrotu w długim okresie. Prezentowane na wykresie 
nr 8 średnie nominalne roczne stopy zwrotu wybranych emerytalnych funduszy rezerwowych 
w latach 2004–2009 ukształtowały się na poziomie od nieco ponad 4% do ponad 8%. Najwyższe 
stopy odnotował fundusz norweski, polski35 i meksykański, natomiast najniższe zostały wypraco-
wane przez instytucje portugalską i irlandzką.

Rosnące aktywa państwowych emerytalnych funduszy rezerwowych spowodowały wzrost 
zainteresowania ich działalnością ze strony inwestorów, ekspertów, polityków, instytucji mię-
dzynarodowych, a także zwykłych obywateli. Zauważono przy tym, że działalność państwowych 
funduszy majątkowych pozytywnie wpłynęła na rynek finansowy w okresie ostatniego kryzysu 
finansowego – fundusze te absorbowały część spadków na rynku akcji i stabilizowały sytuację na 
globalnych rynkach finansowych. Okazały się zatem przydatne do ograniczania wahań na rynku 
akcji, przynajmniej w krótkim okresie. Zjawisko to było konsekwencją prowadzonej przez fundu-
sze długoterminowej strategii inwestycyjnej, nieograniczanej potrzebami dokonywania wypłat 
z funduszu w krótkim okresie36. Ponadto zarządzający funduszami wykazali się dobrą znajomo-
ścią zjawisk występujących na rynkach finansowych i konstruowali długoterminowe portfele 
w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną stopę zwrotu przy określonym poziomie ryzyka, wspie-
rając jednocześnie rozwój i wpływając na płynność globalnych rynków finansowych. 

Kryzys finansowy z lat 2008–2009 spowodował jednak, że wzrosły deficyty finansów publicz-
nych w większości państw i pojawiły się pomysły na wykorzystanie środków zgromadzonych 

35 W przypadku polskiego Funduszu Rezerwy Demograficznej nie można niestety wykazać, że wysoka stopa 
zwrotu wynikała ze znacznej dywersyfikacji portfela i długoterminowego zaangażowania w instrumenty generu-
jące potencjalnie wysoki zysk. Fundusz ten lokował swoje środki głównie w obligacje skarbu państwa.
36 Ponadto działalność inwestycyjna tych funduszy nie jest z reguły ograniczona metodą bieżącej rynkowej wy-
ceny aktywów (mark to market) oraz dużą częstotliwością publikowania wyników. Na politykę tę wpływa także 
częsty brak występowania gwarancji stopy zwrotu. Za cenne uwagi autorka dziękuje recenzentowi.
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w państwowych emerytalnych funduszach majątkowych w celu przywrócenia równowagi fi-
nansów publicznych w krótkim okresie. Głębokie spadki na giełdach papierów wartościowych 
zaowocowały ponadto silną presją na zmianę polityki lokacyjnej funduszy w kierunku zwiększania 
zaangażowania na rynkach lokalnych, w tym na zakup instrumentów dłużnych skarbu państwa, 
oraz bezpośredniego finansowania inwestycji infrastrukturalnych37. Zjawisko wcześniejszej kon-
sumpcji środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym wystąpiło także w Polsce: aktywa 
Funduszu Rezerwy Demograficznej – które z założenia miały być wykorzystane wyłącznie na 
uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, 
a planowany termin ich uruchomienia ustalony został pierwotnie na rok 2020 – zaczęto wyko-
rzystywać dziesięć lat wcześniej38. 

Zakończenie – Zasadność tworzenia i utrzymywania środków w państwowych emerytalnych 
funduszach rezerwowych

W ostatnich latach naznaczonych kryzysem finansowym i niedoborami w budżetach większo-
ści państw wielokrotnie podważana była zasadność tworzenia i celowość utrzymywania środków 
w ramach państwowych funduszy majątkowych w systemie zabezpieczenia emerytalnego, cze-
go przykładem może być chociażby Polska. Należy jednak pamiętać, że fundusze te mają zwykle 
horyzont długoterminowy i nie zostały utworzone w celu osiągania ponadprzeciętnych wyników 
w krótkim okresie czy zapewniania stabilności finansów publicznych w krótkim horyzoncie cza-
sowym. 

Zastanawiając się nad zasadnością tworzenia i utrzymywania państwowych funduszy re-
zerwowych mających cel emerytalny, warto pamiętać, że fundusze te mogą przyczynić się do 
wygenerowania korzyści ekonomicznych w długim okresie, o ile spełnione zostaną następujące 
warunki39:

Utworzenie i funkcjonowanie funduszu musi być spójne z szeroko pojmowaną długotermi-� 
nową polityką rządu, planami budżetowymi i polityką pieniężną. W przeciwnym razie wzra-
sta ryzyko błędnych decyzji politycznych i pojawić się może np. konieczność przedtermino-
wej wypłaty środków z funduszu.
Działalność funduszu musi być zintegrowana z polityką gospodarczą danego kraju, a odpo-� 
wiednie instytucje muszą być informowane o transakcjach dokonywanych przez fundusz 
oraz o strukturze jego portfela inwestycyjnego – zapewni to uwzględnienie tych wielkości 
w oficjalnych rachunkach i innych statystykach. 

37 Zjawisko takie wystąpiło np. w Irlandii. 
38 Pierwsze wykorzystanie środków FRD nastąpiło w 2010 r. Uruchomiono wówczas środki w kwocie 7,5 mld zł, 
aby dofinansować wypłatę świadczeń dla pokolenia bieżących emerytów. Utrzymujący się wysoki deficyt budże-
towy i groźba przekroczenia kolejnych progów ostrożnościowych wyznaczonych dla długu publicznego dopro-
wadziły do wykorzystywania środków rezerwy emerytalnej również w dwóch kolejnych latach. W 2011 r. wypła-
cono z FRD kwotę 4,0 mld zł, a w 2012 r. przekazano do funduszu emerytalnego środki o wysokości 2,89 mld zł. 
Por. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków 
Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn 
demograficznych (Dz. U. nr 163, poz. 1099); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie 
wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu eme-
rytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych (Dz. U. nr 175, poz. 1041); rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na 
uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych (Dz. U., poz. 950). 
39 J. Lipsky, op. cit. 
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Fundusz może efektywnie funkcjonować tylko przy właściwie określonych zasadach finanso-� 
wania i wykorzystania zgromadzonych w nim środków. Sytuacje faktycznego konsumowania 
środków muszą być zgodne z celami, dla których fundusz został powołany.
Warunkiem sukcesu działalności inwestycyjnej funduszu jest stosowanie przez instytucję � 
zarządzającą funduszem dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego (corporate gover-
nance). Rząd powinien wyznaczyć jasno określone cele, które winien osiągnąć zarządzający 
funduszem. Dokładnie sprecyzowana powinna być struktura zarządcza funduszu, funkcje 
poszczególnych jednostek, zakres ich odpowiedzialności i wzajemne relacje. Proces faktycz-
nego zarządzania funduszem, tj. inwestowania jego środków, powinien być oddzielony od 
sprawowania nadzoru nad działalnością tej jednostki. 
Jasność i przejrzystość operacji dokonywanych przez fundusz chroni przed niewłaściwym � 
wykorzystaniem środków publicznych i jest gwarantem uzyskania poparcia społecznego dla 
funkcjonowania funduszu. Edukacja społeczna w zakresie zasadności tworzenia funduszu 
i zasad jego działania sprzyja wspieraniu działań mających na celu dalsze budowanie rezer-
wy emerytalnej zamiast wykorzystywania środków funduszu do celów krótkoterminowej 
polityki budżetowej. Ogromne znaczenie ma przy tym regularne publikowanie sprawozdań 
finansowych i sprawozdań z działalności funduszu, informowanie społeczeństwa o celach 
prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej, rodzajach nabywanych aktywów oraz 
osiąganych stopach zwrotu40.
Efektywność funkcjonowania państwowego funduszu rezerwowego mającego cel emery-� 
talny zależy głównie od doboru właściwej polityki inwestycyjnej, która powinna być zgod-
na z celami utworzenia funduszu41. Przy wykorzystaniu najlepszych praktyk inwestycyjnych 
i ciągłym dokonywaniu oceny możliwości inwestycyjnych pojawiających się na rynkach fi-
nansowych (przy zachowaniu ekspozycji na ryzyko nie większej od określonego odgórnie 
poziomu) państwowe fundusze majątkowe mogą osiągać wysokie stopy zwrotu i skutecznie 
pomnażać gromadzone w nich środki.

Kwestia zasadności wykorzystania środków państwowych emerytalnych funduszy rezerwo-
wych przed okresem, w którym świadczenia zaczną pobierać pokolenia wyżu demograficznego, 
sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy ważniejszy jest interes przyszłych pokoleń, czy 
grupy bieżących podatników. Emerytalne fundusze rezerwowe zostały utworzone w celu 
ograniczenia obciążeń przyszłych pokoleń wypłatą świadczeń na rzecz osób, które zakończyły 
aktywność zawodową. Rozwiązania takie są niezbędne dla wyrównania skutków falowania de-
mograficznego (istotnie różnej liczebności kolejnych pokoleń) bez konieczności zmiany innych 
parametrów systemu emerytanego (np. wysokości składki czy poziomu świadczeń emerytal-
nych). 

40 Zasadę przejrzystości działalności państwowego emerytalnego funduszu rezerwowego przyjęto w ostatnich 
latach w Chile. Informacje o wartości aktywów i strukturze chilijskiego funduszu publikowane są z miesięczną 
częstotliwością, a informacje o osiąganych stopach zwrotu – raz na kwartał.
41 Państwowe fundusze majątkowe o charakterze stabilizacyjnym, które charakteryzują się krótszym horyzontem 
inwestycyjnym, lokują zwykle środki bardziej konserwatywnie niż fundusze o celu oszczędnościowym. Te drugie, 
przyjmując kilkunasto– lub kilkudziesięcioletni okres inwestycji, mogą inwestować właściwie we wszystkie klasy 
instrumentów finansowych, włącznie z inwestycjami alternatywnymi. Taka dywersyfikacja umożliwia osiąganie 
ponadprzeciętnych stóp zwrotu w długim okresie. Państwowe emerytalne fundusze rezerwowe mogą dosto-
sowywać swoją politykę inwestycyjną do harmonogramu prognozowanych wypłat do systemu emerytalnego 
(tzw. matching assets and liabilities). Wówczas ich polityka inwestycyjna przypomina strategię finansowania 
bezpośrednich zobowiązań emerytalnych (direct pension liabilities).
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Państwowe emerytalne fundusze rezerwowe mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników. 
Część ekonomistów jest zdania, że transfery środków do funduszy w rzeczywistości finansowa-
ne są deficytem budżetowym i przyczyniają się do wzrostu długu publicznego. Mechanizm taki 
poprawia co prawda bilans systemu emerytalnego, zmniejszając ukryty dług emerytalny (tzw. 
implicit debt), lecz pogarsza jednocześnie stan budżetu państwa, zwiększając rozmiary długu 
jawnego (explicit debt). W rezultacie mniejsze zobowiązania emerytalne są zastępowane więk-
szymi zobowiązaniami z tytułu długu publicznego. 

Skutki te są sobie równe, jeśli analizujemy je w ujęciu statycznym. Należy jednak pamiętać, że 
w ujęciu dynamicznym sytuacja wygląda inaczej42: 

1. Gromadzenie oszczędności w państwowych emerytalnych funduszach rezerwowych po-
zwala osiąnąć wyższe stopy zwrotu z działalności inwestycyjnej i przyczynia się do wyż-
szego tempa wzrostu gospodarczego. Osiągnięcie pożądanego efektu jest jednak możliwe 
wyłącznie przy zapewnieniu odpowiedniej niezależności politycznej instytucji zarządzają-
cej funduszem oraz znacznej determinacji rządu do utrzymywania w długim okresie rezerw 
emerytalnych, które nie są finansowane długiem.

2. Koszty obsługi długu jawnego i niejawnego są różne. W pierwszym przypadku są nimi 
oprocentowanie instrumentów dłużnych skarbu państwa, w drugim – stopa waloryzacji 
uprawnień w systemie emerytalnym.

3. Wysokość długu jawnego nie powinna przekraczać określonych limitów (zwykle określo-
nych ustawowo), co powoduje, że rządy nie mogą bez końca zwiększać długu publicznego. 
Natomiast dług emerytalny, z uwagi na jego ukryty charakter, nie jest wyraźnie limito-
wany i przy małej wyobraźni polityków może osiągnąć ogromne rozmiary – największym 
zagrożeniem jest w tym przypadku taka eskalacja długu emerytalnego, która spowoduje 
niemożność jego sfinansowania przez przyszłe pokolenia.

4. Oba rodzaje długu różnią się znacznie możliwościami ich egzekwowania. Dług jawny jest 
bezwzględnie egzekwowalny. Natomiast dług emerytalny jest zaciągany wobec własnych 
obywateli, co powoduje, że rząd może zredukować jego wysokość niekoniecznie poprzez 
sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań emerytalnych (lecz np. w drodze obniżenia świad-
czeń). 

Podsumowując, zabezpieczenie środków na wypłatę przyszłych emerytur w formie państwo-
wych emerytalnych funduszy rezerwowych jest znacznie bezpieczniejsze niż bazowanie na 
ukrytym długu emerytalnym, który ma zostać w przyszłości spłacony przez przyszłe pokolenia. 
Takie rozwiązanie chroni bowiem przed nadmierną eskalacją ukrytego długu emerytalnego, 
pomaga zrównoważyć wpływy i wydatki emerytalne w okresach falowania demograficznego 
i wymusza przeprowadzanie potrzebnych reform nie tylko w obszarze zabezpieczenia eme-
rytalnego. Ze względu na długoterminowy charakter systemów emerytalnych należy dbać 
o interesy przyszłych pokoleń i nie zwiększać rozmiarów długu ukrytego. Tylko w taki sposób 
można zagwarantować, że faktycznie realizowana będzie zasada sprawiedliwości i solidarności 
międzypokoleniowej, która jest przecież kluczowa z punktu widzenia właściwego funkcjonowa-
nia systemów emerytalnych.

Dr Joanna Rutecka, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Kolegium Ekonomiczno–Społeczne, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

42 Por. M. Grodzicki, op. cit., s. 10–11. 
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Summary of the ar� cle

Pension sovereign wealth funds – characteristics and basic principles
of operation

Gorvernment pension reserve funds have been created in many countries to offer additional 
source of financing for old–age pension systems in case they face significant deficit resulting 
from demographic reasons. This kind of funds often operate in a form of a sovereign wealth 
fund, although their inflows not always come from currency transfers or commodity sales. So-
vereign wealth funds’ investments are long–term ones and their investment policy focuses on 
getting the highest rates of return that can be gained due to lower limitations concerning inve-
stment risk. The article presents main characteristics of pension sovereign wealth funds, basic 
principles of their functioning, portfolio structure and rates of return. 

Last years of financial crisis and the situations of significant fiscal deficits resulted in a strong 
debate whether it sensible to create and maintain any assets in government pension reserve 
funds. One of such a discussion was conducted in Poland. This article deals also with this qu-
estion underlining that government pension reserve funds are, from definition, long–term 
investors and they have not been raised to sustain the public finances on a short–term basis. 
The decumulation of pensions government reserve funds should take place only in the situation 
when there is a deficyt in government old–age pension fund resulting from high level of old–
age dependancy ratio. Consuming the fund’s assets earlier means giving preference to todays’ 
taxpayer over the needs of future generations. Such activities do not help to curb escalation of 
pension debt.
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Magdalena Sadowska

Kategoria dzieci uprawnionych do otrzymania renty rodzinnej po śmierci 
żywiciela

Wstęp
Idea zabezpieczenia społecznego głosi, że państwo jest zobowiązane do zapewnienia 

warunków bytu wszystkim, którzy nie ze swej winy nie mogą go sobie zapewnić własną pra-
cą. Podstawę tej idei stanowi solidarność społeczna1. W Polsce prawo do zabezpieczenia 
społecznego jest konstytucyjnym prawem obywateli (art. 67 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej2). 

Istnieją trzy formy administracyjno–finansowe służące realizacji idei zabezpieczenia 
społecznego. Pierwszą z nich jest ubezpieczenie społeczne. Świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego przysługują tylko pracownikom i osobom aktywnym zawodowo; wysokość 
świadczenia uzależniona jest od dokonanego wkładu. Uprawnionemu przysługuje rosz-
czenie prawne o spełnienie świadczenia3. Drugą formą zabezpieczenia społecznego jest 
zaopatrzenie społeczne. W przeciwieństwie do ubezpieczenia społecznego obejmuje ono 
ogół ludności kraju, a środki pochodzą z budżetu państwa. Osobom, które spełniają warunki 
ustawowe, przysługuje roszczenie prawne do świadczeń4. Trzecią i ostatnią formą zabezpie-
czenia społecznego jest pomoc społeczna. Świadczenia z pomocy społecznej mają „charakter 
bezroszczeniowy, uznaniowy, związany jedynie z potrzebą, niezależnie od aktywności zawo-
dowej”5. Należy pamiętać, że różne sposoby zabezpieczenia społecznego nie wykluczają się, 
lecz wzajemnie się uzupełniają6.

Zabezpieczenie społeczne nie chroni przed skutkami zdarzenia losowego (wywołanego zja-
wiskiem typu przyrodniczego7), lecz chroni skutki zdarzenia (ryzyka) ubezpieczeniowego8. 
Chodzi o „zdarzenie przyszłe i niepewne”9, powodujące szkodę. Powstaje ono w skutek świa-

1 W. Muszalski, Prawo socjalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 95–96.
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). 
3 W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 19–20.
4 Ibidem, s. 19–20.
5 Ibidem, s. 20.
6 I. Jędrasik–Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2011, 
s. 20.
7 Ibidem, s. 90.
8 Ibidem, s. 91.
9 W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne, op. cit., s. 11.
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domego lub nieświadomego działania ludzi lub w wyniku zaistnienia innych okoliczności10. 
Pojęcie ryzyka składa się zatem z dwóch elementów: niepewności zaistnienia oraz możliwości 
straty11.

Renta rodzinna jest świadczeniem realizowanym w ramach ubezpieczenia społeczne-
go. Wyjątek stanowią świadczenia przyznawane po śmierci uprawnionego pracownika służb 
mundurowych, sędziego i prokuratora. Wówczas renta rodzinna jest świadczeniem zaopatrze-
niowym12. 

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, kto na mocy obowiązujących w Polsce 
przepisów prawa jest dzieckiem uprawnionych do renty rodzinnej po śmierci rodzica. W celu 
analizy dokonano literalnej i celowościowej wykładni przepisów aktów prawnych powiązanych 
z tematem artykułu, a także zbadano, w jaki sposób Sąd Najwyższy oraz Wojewódzkie Sądy Ad-
ministracyjne interpretują wybrane terminy zawarte w aktach prawnych. 

1. Renta rodzinna – zarys ogólny
Do podstawowych aktów prawnych regulujących kwestie związane z utratą żywiciela należą: 

ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych13 
oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych14. Ze względu na fakt, że w obu aktach prawnych przyjęto identycz-
ny katalog dzieci uprawnionych do otrzymania renty rodzinnej, w niniejszym artykule ograniczę 
się jedynie do analizy regulacji prawnych zawartych w pierwszej z wymienionych ustaw.

Celem świadczenia jest dostarczenie środków utrzymania członkom rodziny zmarłego ubez-
pieczonego, którzy według prawa mogli w chwili jego śmierci pozostawać na jego utrzymaniu15. 
Istota ryzyka utraty żywiciela sprowadza się zatem do określenia, w jakich okolicznościach dana 
osoba ma prawo pozostawać na utrzymaniu ubezpieczonego, aby w razie jego śmierci obowią-
zek dostarczenia środków utrzymania przejął ubezpieczyciel. W celu ustalenia, czy zrealizowało 
się ryzyko ubezpieczeniowe, należy sprawdzić, czy nastąpiła utrata żywiciela16. 

Aby uznać, że członek rodziny jest osobą uprawnioną do otrzymania renty rodzinnej, należy 
sprawdzić, czy zostały spełnione warunki wskazane przez ustawodawcę jako uprawniające do 
pozostania na utrzymaniu. Należy pamiętać, że warunki te nie są warunkami sensu stricto uzy-
skania renty rodzinnej, gdyż nie ograniczają dostępu do tegoż świadczenia17.

Renta rodzinna jest świadczeniem długoterminowym18. Ma charakter wtórny – przysługuje 
jedynie w sytuacji, gdy zmarły w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty 
z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych 

10 Ibidem, s. 11.
11 T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 
2006, s. 73.
12 I. Jędrasik–Jankowska, Pojęcia i konstrukcje…, op. cit., s. 21.
13  Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 (dalej: u.e.r.). 
14 Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322.
15 I. Jędrasik–Jankowska, Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 145.
16 I. Jędrasik–Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2006, 
t. 2, s. 53.
17 I. Jędrasik–Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2011, 
s. 289.
18 B. Balcerzak–Paradowska et al., Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny, (w:) G. Uścińska (red.), Zabez-
pieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozważenia w najbliższej przyszłości, Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych, Warszawa 2008, s. 151.
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świadczeń (art. 65 u.e.r.). Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny oso-
by, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (art. 66 u.e.r.).

2. Treść ryzyka ubezpieczeniowego
Art. 67 u.e.r. zawiera zamknięty katalog osób, które według prawa mogły pozostawać na 

utrzymaniu zmarłego w chwili jego śmierci. Są to: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz 
dzieci przysposobione; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości 
wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie 
w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; małżonek oraz rodzice (w tym rów-
nież ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające). W artykule zostaną omówione jedynie 
ustawowe regulacje dotyczące dzieci.

3. Znaczenie pojęcia „dziecko”
Jednym z pierwszych dokumentów, który regulował kwestię utraty żywiciela, była pochodząca 

z 1952 r. Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm 
zabezpieczenia społecznego19. Art. 60 ust. 1 Konwencji MOP stanowi, że przedmiot ochrony 
świadczenia w razie śmierci żywiciela rodziny powinien obejmować utratę przez wdowę lub 
dzieci środków utrzymania z powodu śmierci żywiciela rodziny. W omawianym dokumen-
cie przyjęto, iż dziecko to osoba w wieku poniżej lat piętnastu lub mająca mniej lat niż osoba, 
w przypadku której kończy się obowiązek szkolny. Decyzja, która z możliwości zostanie zasto-
sowana, pozostaje w gestii państw–stron. Należy pamiętać, że Konwencja ustanawia jedynie 
minimalne standardy. Państwa–strony mogą wydłużyć wskazany wiek. 

Najważniejszym dokumentem regulującym kwestię praw dziecka jest pochodząca z 1989 r. 
Konwencja o prawach dziecka20. Art. 26 Konwencji stanowi, że każde dziecko ma prawo do ko-
rzystania z systemu zabezpieczenia społecznego (w tym ubezpieczeń socjalnych). Na potrzeby 
Konwencji za dziecko uznano każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat. W analizo-
wanym akcie prawnym zastrzeżono możliwość przyjęcia przez prawo krajowe, że dziecko może 
uzyskać pełnoletniość wcześniej. Taka regulacja musi pozostawać w zgodzie z prawem właści-
wym dla określenia statusu osobowego dziecka. Należy pamiętać, że polski ustawodawca w art. 
10 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny21 stanowi, iż małoletni uzyskuje peł-
noletniość przez zawarcie związku małżeńskiego. Nie traci jej jednak w razie unieważnienia lub 
rozwiązania małżeństwa. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy22, sąd opiekuńczy może zezwolić kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, na zawar-
cie małżeństwa, jeżeli z okoliczności wynika, że będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny. 
W chwili uzyskania pełnoletniości osoba uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. W re-
zultacie nie możemy już zaliczać jej do kategorii „dziecko”. 

Postaram się udowodnić, że zakresy znaczeniowe terminu „dziecko” wyinterpretowane z k.r.o. 
oraz u.e.r. nie w pełni się pokrywają. W związku z powyższym należy dokładnie przeanalizować, 
w jakim stanie faktycznym osoba pozostająca na utrzymaniu zmarłego zostanie uznana przez 
ustawodawcę za dziecko oraz kiedy w związku z tym otrzyma rentę rodzinną. 

19 Dz. U. z 2005 r, Nr 93, poz. 775 (dalej: Konwencja MOP).
20 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopa-
da 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526; dalej: Konwencja).
21 Dz. U. Nr 16, poz. 93.
22 Dz. U. Nr 9, poz. 59 (dalej: k.r.o.).
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Na mocy art. 68 u.e.r. dzieci ze wszystkich wymienionych wcześniej kategorii mają prawo do 
renty rodzinnej do ukończenia 16 lat. Brzmienie analizowanego przepisu jest efektem powiąza-
nia celu renty rodzinnej (czyli zapewnienia dziecku środków utrzymania) z minimalnym wiekiem, 
po którego osiągnięciu Konstytucja RP (art. 65) oraz zapisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy23 (art. 190) zezwalają na legalne zatrudnienie pracownika. 

Jeżeli dziecko przekroczyło 16. rok życia, istnieje prawna możliwość wydłużenia okresu pobiera-
nia renty rodzinnej do momentu zakończenia nauki w szkole (nie dłużej jednak niż do ukończenia 
25. roku życia). Górna granica wieku nie obowiązuje, jeżeli dziecko stało się całkowicie niezdolne 
do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukoń-
czenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole (maksymalnie do 25. roku życia). 

W art. 68 ust. 2 u.e.r. ustawodawca zastrzegł, że jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc 
na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończe-
nia tego roku studiów. Przepis ten ma zastosowanie bez względu na to, czy student powtarza ten 
rok, czy odbywa na nim studia po raz pierwszy24. Oznacza to, iż przepisy o rencie rodzinnej nie 
uzależniają prawa do renty od systematyczności nauki, jej pozytywnych rezultatów lub ewentu-
alnego powtarzania roku25. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, ostatni rok studiów w szkole wyższej 
w rozumieniu art. 68 ust. 2 u.e.r. nie odnosi się do studiów podyplomowych26. Orzecznictwo 
uznało natomiast za naukę w szkole – w rozumieniu przepisów o rencie rodzinnej – studia dok-
toranckie27.

Co ważne, nie traci prawa do renty rodzinnej student, który przebywa na urlopie dziekańskim. 
Sąd Najwyższy podkreślił, iż ów student kontynuuje naukę, nie ma więc podstaw prawnych do 
utraty renty rodzinnej. Samo podjęcie pracy przez studenta w czasie urlopu dziekańskiego nie 
ma wpływu na prawo do renty rodzinnej, która wypłacana jest w związku z nauką w szkole, pod 
warunkiem nieprzekroczenia przez dziecko 25. roku życia i niepodjęcia pracy zawodowej28. Na-
leży bowiem mieć na uwadze fakt, iż gdyby rodzic żył, student miałby prawo pozostawać na jego 
utrzymaniu.

Przyjmuje się, że: „Za szkoły, w których nauka uprawnia do pobierania renty rodzinnej po 
przekroczeniu przez dziecko 16 lat, uważa się szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjal-
ne, publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe państwowe lub niepaństwowe, szkoły prowadzone 
przez kościół katolicki, a ponadto pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania bądź doskona-
lenia zawodowego, w tym kursy języków obcych prowadzone pod nazwą szkół lub ośrodków, 
trwające co najmniej 3 miesiące”29. Do nabycia prawa do renty rodzinnej uprawnieni są zarówno 
studiujący w systemie stacjonarnym, jak i wieczorowym, zaocznym, korespondencyjnym oraz 
eksternistycznym, a także ci, którzy studiują poza granicami Polski.

Wcześniejsze ukończenie studiów magisterskich na innym kierunku nie wpływa na prawo 
dziecka do przedłużenia prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 2 u.e.r.30 

Jak podkreśla Sąd Najwyższy, „studia w wyższej szkole wojskowej powodują zawieszenie 
wypłaty renty rodzinnej także wtedy, gdy uprawniony do tego świadczenia jest równocześnie 

23 Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
24 Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2006 r. (II UK 174/05).
25 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 marca 2005 r. (III AUa 702/04).
26 Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2008 r. (I UK 207/07).
27  Wyrok SN z dnia 6 września 2000 r. (II UKN 699/99).
28  Wyrok SN z dnia 3 października 2000 r. (II UKN 739/99).
29  A. Kobierska, Renta Rodzinna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2005, s. 10.
30 Wyrok SN z dnia 13 lipca 2006 r. (III UK 49/06). 
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studentem uczelni cywilnej”31. W takiej bowiem sytuacji ciężar utrzymania i wychowania ponosi 
uczelnia, nie istnieje więc potrzeba dostarczenia dziecku środków utrzymania.

W związku z podziałem jednolitych studiów magisterskich na studia I i II stopnia, pojawił się 
problem prawny, kiedy należy uznać, że student ukończył studia wyższe. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Białymstoku32 orzekł, iż studia licencjackie i bezpośrednie studia magisterskie w tej 
samej szkole wyższej stanowią jedne studia wyższe, przez co mimo iż student ukończy 25. rok ży-
cia na ostatnim roku takich studiów, nadal dysponuje prawem do renty rodzinnej zgodnie z art. 
68 ust. 2 ustawy. Wydaje się, że również kontynuacja nauki na innej uczelni powinna skutko-
wać przedłużeniem uprawnienia do renty rodzinnej. Nie ma bowiem znaczenia, o którą uczelnię 
chodzi, ważny jest sam fakt kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Inna interpretacja 
przepisu stanowiłaby ograniczenie swobody wyboru uczelni i kierunku studiów II stopnia, co 
pozostawałoby w sprzeczności z ratio legis podziału studiów na trzy stopnie. Najważniejszym 
argumentem jest jednak fakt, że po zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym33 ustawodawca nie 
dokonał zmiany w u.e.r. i nie wprowadził ograniczenia dotyczącego obowiązku pozostania na tej 
samej uczelni.

Jak podkreśla M. Bartnicki: „Zakład Ubezpieczeń Społecznych stoi na stanowisku, że podję-
cie zatrudnienia (choćby w pełnym wymiarze) przez dziecko kontynuujące naukę w szkole nie 
będzie przeszkodą w pobieraniu renty rodzinnej”34. Osiągnięcie określonego przychodu może 
wpływać jedynie na zawieszenie ustalonego prawa lub zmniejszenie świadczenia. Nie traci 
prawa do renty rodzinnej młodociany pracownik zatrudniony przez pracodawcę na podstawie 
umowy o pracę w celu nauki zawodu35.

4. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione
Analizę kategorii dzieci uprawnionych do uzyskania renty rodzinnej na podstawie art. 67 u.e.r. 

należy podzielić na dwa etapy. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy dana osoba mogła pozostawać 
na utrzymaniu zmarłego ze względu na swój wiek. Po drugie, należy odpowiedzieć na pytanie, 
czy zachodzi wymagane powiązanie między dzieckiem i zmarłym. 

Ustawa ustanawia dwie grupy dzieci, które są uprawnione do otrzymania renty rodzinnej. Do 
pierwszej grupy zalicza się: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. 
Przez dzieci własne należy rozumieć potomstwo biologiczne oraz dzieci uznane przez zmarłego. 
Przyznanie prawa do renty rodzinnej następuje także wówczas, gdy zmarły porzucił rodzinę i nie 
łożył na utrzymanie dzieci36.

Więcej trudności wiąże się z ustaleniem zakresu pojęcia „uprawnionego dziecka drugiego 
małżonka”. Jak stwierdził Sąd Najwyższy37, „pasierbem jest każde dziecko drugiego małżonka”. 

31 Wyrok WSA w Białymstoku w sprawie o sygn. akt III Aua 1550/02.SN z dnia 20 stycznia 2000 r. (II UKN 
321/99).
32 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 18 lutego 2003 r. (III AUa 1550/02).
33  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 84, poz. 455).
34 M. Bartnicki, Renta rodzinna, (w:) K. Antonów (red.), Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 343.
35 M. Kwiatkowska, Renta rodzinna – odpowiedzi na pytania, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowot-
nych” 2002, nr 11, s. 29.
36  I. Jędrasik–Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2011, 
s. 290.
37  Wyrok SN z dnia 22 lutego 1974 r. (III UZP 1/72).
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Jak podkreśla się w literaturze, „nie chodzi o dzieci, uznane przez zmarłego (…). Przez dzieci 
drugiego małżonka należy rozumieć zarówno dzieci biologiczne [drugiego małżonka], jak i przy-
sposobione przez niego”38. Co do zasady prawo pasierba jest uzależnione tylko od spełnienia 
warunków przewidzianych w ustawie, chyba że przyznanie tego świadczenia byłoby niezgodne 
z istotą i celem renty rodzinnej. W doktrynie podkreśla się jednakże, że w sytuacji gdy pasierba 
nie łączyła poza powinowactwem żadna więź ze zmarłym, przyznanie mu renty rodzinnej po 
zmarłym stanowiłoby nieuzasadnioną korzyść majątkową. Wiązałoby się to również z pokrzyw-
dzeniem jego własnych dzieci. 

Przy rozstrzyganiu sprawy, w której badane jest, czy należy przyznać rentę rodzinną pasierbowi, 
decydujące znaczenie ma, czy zmarły małżonek rodzica pasierba był żywicielem owego dziec-
ka. Należy też sprawdzić, czy zmarły przyczyniał się w sposób istotny do dostarczenia dziecku 
środków utrzymania i wychowania39. W sytuacji, gdy zmarły nie dostarczał środków utrzymania 
dziecku, nie występuje ryzyko ubezpieczeniowe40.

Jak podkreśla się w literaturze, w przypadku gdy biologiczny rodzic pasierba nie żyje i dziec-
ko nie nabyło po nim prawa do renty rodzinnej, wówczas „ponowny związek małżeński rodzica 
i śmierć ojczyma (macochy) uzasadnia prawo pasierba do renty rodzinnej”41. 

Należy również pamiętać o sytuacji, w której w chwili śmierci ojczyma lub macochy żyją oboje 
biologiczni rodzice dziecka. Należy wówczas sprawdzić, czy drugi rodzic dziecka przyczynia się 
w sposób istotny, przez obowiązek alimentacyjny, do ponoszenia kosztów utrzymania i wycho-
wania dziecka oraz, czy jest zdolny do wykonywania tego obowiązku w większym wymiarze. 
Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że w sytuacji kiedy uzyskamy pozytywną odpowiedź na oba 
pytania, dziecko nie nabywa prawa do renty rodzinnej po małżonku swego rodzica. Śmierć oj-
czyma lub macochy nie wywołuje bowiem istotnego pogorszenia sytuacji materialnej takiego 
dziecka42. 

Wyrok Sądu Najwyższego nie do końca pozostaje w zgodzie z przepisami u.e.r. W przeci-
wieństwie do art. 69 u.e.r., regulującego nabycie prawa do renty rodzinnej przez przyjęte na 
wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, 
z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub 
rodzinnego domu dziecka, art. 67 oraz 68 u.e.r. nie zawierają zastrzeżenia, że pasierb/pasierbica 
nie mogą mieć zapewnionego utrzymania przez rodzica biologicznego. Jak zauważają J. Strze-
bińczyk i T. Żyliński: „Trudno przyjąć rozszerzającą wykładnię odnoszącą się do tzw. dzieci obcych 
i stosować wszystkie wymogi ustawowe w nich przewidziane także do pasierbów. Porównanie 
wspomnianych artykułów wskazuje, że intencją ustawodawcy było jednakowe traktowanie pa-
sierba i dziecka zmarłego pracownika w zakresie ich praw do renty rodzinnej. (…) Nie powinno 
tu być żadnych wątpliwości, zważywszy na wyraźny podział uprawnionych do renty rodzinnej na 
poszczególne grupy, dokonany przez samego ustawodawcę”43. Z faktu braku rozróżnienia sytu-
acji pasierbów w zależności od tego, czy żyją ich biologiczni rodzice, należy wnioskować, iż nie 

38 M. Bartnicki, op. cit., s. 339.
39 K. Wróblewska, Sytuacja dziecka w prawie ubezpieczeń społecznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, 
nr 6, s. 28.
40 A. Wypych–Żywicka, Wątpliwości wokół prawa pasierba do renty rodzinnej, (w:) A. Świątkowski (red.), Studia 
z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 42. 
41 A. Wypych–Żywicka, Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: zagadnienia materialnoprawne, 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 93.
42 Wyrok SN z dnia 17 czerwca 1982 r. (II URN 91/82).
43 J. Strzebińczyk, T. Żyliński, Glosa do wyroku SN z dnia 17 czerwca 1982 r., II URN 91/82, OSPiKA 1984, poz. 38, 
s. 106. 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 13(2/2012) 39

miało to większego znaczenia dla ustawodawcy44. Przyjmując tym samym koncepcję racjonalne-
go ustawodawcy, należy uznać za celowe nieustanowienie w u.e.r. dodatkowych ograniczeń dla 
osób należących do kategorii „dziecko drugiego małżonka”. Trzeba również pamiętać, że organ 
rentowy oraz sądy nie powinny ograniczać ustawowego katalogu osób uprawnionych do renty 
rodzinnej. Zgodnie z zasadą państwa prawa, państwowe organy i instytucje powinny działać 
jedynie na podstawie i w granicach prawa, tym samym nie powinny dokonywać interpretacji 
zawężającej. Przyjąć zatem należy, iż za każdym razem, gdy zmarła macocha (ojczym) była (był) 
żywicielem dziecka (zostały spełnione ustawowe przesłanki, aby uznać, iż pasierb/pasierbica 
mieli prawo pozostawać na utrzymaniu zmarłego), zostało zrealizowane ryzyko ubezpieczenio-
we. Skutkiem powinno być nabycie przez dziecko prawa do renty rodzinnej.

Trzeba zaznaczyć, że brak precyzyjnego wskazania w u.e.r., kiedy należy uznać pasierba za 
uprawnionego do otrzymania renty rodzinnej po zmarłej macosze lub ojczymie, może pro-
wadzić do pokrzywdzenia niektórych pasierbów i pasierbic. Organ rentowy może bowiem 
odmówić przyznania renty rodzinnej, powołując się na niezgodność z jej istotą i celem. Po-
dejmowane przez Sąd Najwyższy próby doprecyzowania pojęć ustawowych również nie dają 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jakiej sytuacji faktycznej pasierb i pasierbica będą 
osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia. Trudno bowiem jednoznacznie określić, 
kiedy mamy do czynienia z istotnym dostarczeniem środków utrzymania dziecka (dotyczy to 
zarówno sytuacji, gdy badamy więzi łączące ewentualnego uprawnionego ze zmarłym, jak 
i z drugim z rodziców).

Za dzieci przysposobione na mocy k.r.o.należy uznać dzieci przysposobione wspólnie przez 
obydwoje małżonków lub przez samego zmarłego (jak już wspomniałam, dziecko przysposobio-
ne jedynie przez drugiego małżonka należy zaliczyć do kategorii pasierbów). Wydaje się, że nie 
należy różnicować uprawnień dziecka w zależności od rodzaju przysposobienia.

5. Wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie 
Drugą grupą dzieci uprawnionych do renty rodzinnej są wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci 

przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości. Jak zaznacza się w dok-
trynie, są to osoby przyjęte do tzw. wspólnoty domowej, która polega na „zaspokajaniu potrzeb 
życiowych i materialnych, jak również podejmowaniu (…) istotnych decyzji związanych z egzy-
stencją, edukacją oraz procesem wychowawczym [dziecka]”45. Do przyznania renty rodzinnej 
niewystarczające jest przyjęcie dziecka na wychowanie lub na utrzymanie. Fakt ten musi być bo-
wiem powiązany ze stałym zaspokajaniem podstawowych potrzeb materialnych dziecka, a nie 
tylko okresowym przyczynianiem się do jego utrzymania46. Ponadto zmarły musiał przed śmier-
cią stale sprawować pieczę nad dzieckiem, która to polegała na opiece nad nim. 

Art. 69 u.e.r. ustanawia dwa warunki nabycia prawa do renty rodzinnej przez przyjęte na 
wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci. Po pierwsze, zostały przyjęte na 
wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub ren-
cisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku. Wydaje się, że pojęcie „wypadku” należy 
rozumieć w znaczeniu potocznym, jako śmierć w wyniku zadziałania nagłej przyczyny zewnętrz-
nej, zarówno w okolicznościach sfery prywatnej, jak i publicznej47. W doktrynie można spotkać 

44 Ibidem, s. 106.
45 M. Bartnicki, op.cit., s. 340–341.
46 B. Balcerzak–Paradowska et al., op. cit., s. 155.
47 I. Jędrasik–Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2011, 
s. 304.
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się również z opinią, iż: „Szukając wskazówek dla określenia (…) pojęcia [wypadku], należy sko-
rzystać z definicji wypadku w drodze podanej w art. 57b ust. 1 [u.e.r.] (z wyłączeniem elementu 
związku wypadku z drogą do/z pracy), co pozwala stwierdzić, że wypadkiem w rozumieniu art. 
69 pkt. 1 [u.e.r.] jest każde nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną”48. 

Po drugie, u.e.r. stanowi, że za uprawnione do renty rodzinnej należy uznać dzieci, które nie 
mają prawa do renty po zmarłych rodzicach albo zmarły lub jego małżonek był ich opiekunem 
ustanowionym przez sąd. W przypadku, gdy rodzice żyją, należy zbadać, czy są w stanie za-
pewnić dzieciom utrzymane – jeżeli uzyskamy odpowiedź twierdzącą, dzieciom nie przysługuje 
świadczenie po zmarłym. Jak podkreślali sędziowie Sądu Najwyższego: „Rezygnacja uprawnio-
nego z egzekwowania przyznanych alimentów nie usuwa obowiązku rodziców i nie powoduje 
powstania w jego miejsce prawa do renty rodzinnej po dziadku”49.

Z niemożnością zapewnienia dziecku środków utrzymania przez rodziców mamy do czynienia 
wówczas, gdy z przyczyn niezależnych od rodziców nie mogą oni zapewnić dziecku utrzymania 
(np. ze względu na szczególne warunki osobiste takie, jak zły stan zdrowia, brak zatrudnienia na 
rynku pracy czy zaawansowany wiek rodziców)50. 

Jak podkreśla A. Wypych–Żywicka, sam fakt, że rodzice przyczyniają się do utrzymania dzieci 
w formie dostarczenia środków materialnych, rzeczowych czy zasądzonych alimentów, nie ozna-
cza, że dzieci nie są utrzymywane przez zmarłego. Istotne w takiej sytuacji jest ustalenie, czy 
i jak duży udział rodziców w utrzymaniu dziecka zwalnia z tego obowiązku ubezpieczonego51. Jak 
podkreśla Trybunał Ubezpieczeń Społecznych: „Interpretacja pojęcia ‘pozostaje na utrzymaniu’ 
winna być dokonana przez orzecznictwo rentowe”52.

6. Orzeczenie względem dziecka całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej 
egzystencji

Ze szczególną sytuacją mamy do czynienia w przypadku orzeczenia względem dziecka całko-
witej niezdolności do pracy. Dziecko takie może pozostawać na utrzymaniu rodziców nawet do 
końca swojego życia. W związku z celem, jaki ma spełniać renta rodzinna, ustawa stanowi, iż 
takiemu dziecku przysługuje prawo do renty rodzinnej bez względu na jego wiek. W zależności 
od tego, kiedy doszło do orzeczenia niezdolności dziecka do pracy, wyróżnia się dwa stany fak-
tyczne.

Pierwszy przypadek zachodzi, gdy orzeczono względem dziecka całkowitą niezdolność do 
pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub tylko całkowitą niezdolność do pracy w okresie do 
ukończenia 16. roku życia. Jeżeli dziecko przekroczyło 16. rok życia, zachodzi drugi przypadek, 
a orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy może nastąpić do ukończenia przez dziecko nauki 
w szkole. Dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po 
osiągnięciu 16 lat (gdy nie kontynuuje nauki) i 25 lat (w wypadku kontynuowania nauki), nie 
nabywa prawa do renty rodzinnej53. 

W obu wypadkach świadczenie renty rodzinnej jest co do zasady bezterminowe. Wyjątkowo 
renta rodzinna może być przyznana okresowo, ze względu na fakt istnienia korelacji pomiędzy 
świadczeniem a stanem zdrowia dziecka. W przypadku ustąpienia całkowitej niezdolności do 

48 M. Bartnicki, op. cit., s. 351.
49 Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2007 r. (II UK 229/06).
50 B. Balcerzak–Paradowska et al., op. cit., s. 155.
51 A. Wypych–Żywicka, Renta rodzinna…, op. cit., s. 89–90.
52 Wyrok Trybunału Ubezpieczeń Społecznych (II TR 1482/65).
53 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 29 września 2006 r. (II UZP 10/06).
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pracy renta może ulec wstrzymaniu54. Jak podkreślono w uchwale Sądu Najwyższego55, dziecko, 
które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku 
określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 u.e.r., nie nabywa prawa do renty rodzinnej na pod-
stawie art. 68 ust. 1 pkt 3 u.e.r. 

7. Nabycie prawa do renty rodzinnej przez nasciturusa
W kontekście regulacji zawartych w Konwencji pojawia się problem doktrynalny, czy można 

uznać zagwarantowane w niej prawa za przysługujące nasciturusowi. W preambule wyraźnie 
zaznaczono, że dziecko wymaga ochrony prawnej zarówno przed urodzeniem, jak i po nim. W li-
teraturze podkreśla się jednak, iż preambuła nie ma takiej samej rangi co część merytoryczna. 
Stanowi jedynie tzw. ogólny kontekst, w którego świetle powinny być interpretowane wszel-
kie niejasne i nieprecyzyjne pojęcia użyte w treści aktu56. W części merytorycznej wyznaczono 
jedynie górną granicę wieku, do którego uważa się istotę ludzką za dziecko. W związku z po-
wyższym należy uznać, że twórcy tego aktu prawnego nie zajęli jednoznacznego stanowiska 
interpretacyjnego. W doktrynie przyjmuje się, że kwestie dolnej granicy wieku pozostawiono do 
doprecyzowania przez ustawodawcę krajowego, z zastrzeżeniem, że „nie może to być moment 
późniejszy, niż chwila odłączenia dziecka od organizmu matki”57.

W związku z tym, iż również art. 68 ust. 1 u.e.r. zawiera jedynie górną granicę wieku, w którym 
należy uznawać osobę za dziecko, pojawia się wątpliwość, czy należy przyznać rentę rodzinną 
dziecku poczętemu, lecz jeszcze nienarodzonemu. Za takim rozumieniem art. 68 ust. 1 pkt 1 prze-
mawiałaby stosowana w prawie cywilnym zasada, że dziecko nienarodzone należy potraktować 
jak już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści. Jest to tak zwana koncepcja warunkowej zdolno-
ści prawnej. Przysługuje ona nasciturusowi pod warunkiem zawieszającym, że dziecko urodzi się 
żywe58. Należy pamiętać, że Sąd Najwyższy przyjął podobną koncepcję, orzekając o prawie dziec-
ka do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy w sytuacji, gdy ojciec dziecka 
zginął, zanim ono się urodziło59. Za zastosowaniem powyższej zasady w kwestii przyznania renty 
rodzinnej przemawia również ogólnie pojęte dobro dziecka, a jak głosi art. 3 Konwencji: „We 
wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne insty-
tucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną 
będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka”. W związku z powyższym dziecko poczęte 
nabędzie prawa do renty rodzinnej od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpił poród60.

Podsumowanie
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z utratą żywiciela są: usta-

wa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawa o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W obu aktach prawnych 
ustanowiono taki sam, zamknięty katalog dzieci uprawnionych do otrzymania renty rodzinnej. 

54 M. Bartnicki, op. cit., s. 349. 
55 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 29 września 2006 r. (II UZP 10/06).
56 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, O prawach dziecka. Zawiera tekst Konwencji Praw Dziecka z zastrzeżenia-
mi, Comer, Toruń 1994 r., s. 12.
57 T. Smyczyński, Pojęcie dziecka i jego podmiotowość, (w:) T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka. 
Analiza i wykładnia, Ars boni et aequi, Poznań 1999. s. 39–48.
58 Z. Radwański, Prawo Cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 149.
59 Wyrok SN z dnia 30 listopada 1987 r. (III PZP 36/87).
60 M. Bartnicki, op. cit., s. 339.
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W zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko, wyróżnia się: dzieci własne, dzieci dru-
giego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed 
osiągnięciem pełnoletniości (wnuki, rodzeństwo i inne dzieci). Co do niektórych grup ustawo-
dawca ustanowił warunki sensu stricto, uprawniające do nabycia świadczenia (np. warunek 
przyjęcia dziecka na wychowanie rok przed śmiercią).

Ustawodawca wyraźnie określił górną granicę wieku, do którego dziecko może pobierać 
świadczenie. Co do zasady jest to moment ukończenia przez uprawnionego 16 lat. Jednakże 
w przypadku gdy dziecko nadal się uczy, okres pobierania świadczenia przedłuża się do mo-
mentu ukończenia 25 lat. Istnieje prawna możliwość, aby dziecko pobierało rentę rodzinną bez 
względu na wiek.

Ustawodawca nie określił wyraźnie dolnej granicy wieku, od którego dziecko może pobierać 
świadczenie. Dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, czy prawo do renty rodzinnej może 
nabyć nasciturus. 

Ustawa nie precyzuje, kiedy pasierb/pasierbica oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie 
przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci są uprawnione do otrzy-
mania renty rodzinnej. Ze względu na brak wyraźnych kryteriów przyznania renty rodzinnej 
w omawianej grupie dzieci zachodzi obawa swoistej uznaniowości w przyznawaniu renty przez 
organ rentowy. Może to prowadzić do pokrzywdzenia tych dzieci, których sytuacja faktyczna nie 
wskazuje jednoznacznie, kto je utrzymywał lub sprawował faktyczną pieczę nad nimi.

Podsumowując, należy stwierdzić, że polskie prawo rentowe wyraźnie uznaje zasadę równego 
traktowania dzieci, nie wprowadzając np. rozróżnienia na dzieci pochodzące ze związków mał-
żeńskich i niepochodzące z takich związków. Tym samym należy uznać, że każde dziecko, które 
należy do jednej z wymienionych grup oraz spełnia kryterium wieku, powinno zostać uznane za 
uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po śmierci żywiciela.

Magdalena Sadowska, studentka V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego
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Summary of the ar� cle

Children entitled to receive family pension after the death of the 
breadwinner

A death of a breadwinner for a child means not only a loss of a close relative but very often 
substantial lost of financial resources. The aim of the family pension is to provide the deceased’s 
family with financial resources from the moment of his death.

Polish legislation carefully specifies the catalogue of children entitled to get the family pen-
sion after the death of the bread–winner. It includes: own children, children of the partner, 
adoptees, grandchildren, siblings and other children supported until achieving the adulthood. 
Legal regulations, however, do not include the conditions that need to be fullfield before this 
benefit is granted. 

The following article tries to answer the question how a child shall be defined and if all the 
persons enumerated above are entitled to get the family pension. 

One of the criterion of defining a person as a child is age. Persons entitled to be granted this 
benefit shall not be more than 16 years old (in special cases 25 years old or with no matter the 
age of a child is). The legislator, however, did not determine the lowest age required to receive 
this benefit and did not specify if nasciturus to receive the benefit remains vogue. There can be 
also a situation that despite fulfillment of the age criteria, a student is not entitled to be granted 
the family pension. It is not clear when this benefit expires or is suspended.

Special attention is paid to the issue of stepchildren, grandchildren etc. supported financially 
until they reach legal age. Such persons can also be granted the family pension after the death 
of a breadwinner.
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Mariusz Pogoński

Obowiązki banku jako płatnika podatku z tytułu wypłaty emerytur i rent 
zagranicznych – problemy praktyczne

Wstęp
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych1 podmioty wypłacające emerytury i renty pochodzące z zagranicy zobowiązane 
są do poboru podatku (zaliczek na podatek) od tych świadczeń. Obowiązek płatnika ciąży na 
wszystkich podmiotach wypłacających emerytury i renty z zagranicy. W praktyce obowiązek ten 
dotyczy zwłaszcza banków. Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty emerytur i rent zagranicznych są 
tu zbliżone do obowiązków ciążących na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który jest płatni-
kiem podatku z tytułu wypłaty emerytur i rent krajowych. 

Aby zrealizować nałożony ustawowo obowiązek, nie wystarczy analiza przepisów u.p.d.o.f., 
niezbędna jest także znajomość przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodat-
kowania zawartej z krajem, z którego pochodzi zagraniczne świadczenie emerytalno–rentowe. 
Dodatkowo, w związku z faktem, iż mówimy o dochodach zagranicznych, należy poddać ana-
lizie także przepisy u.p.d.o.f. dotyczące miejsca rezydencji podatkowej. Dopiero po ustaleniu 
powyższych kwestii bank realizuje obowiązki płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i od-
prowadzeniu podatku (zaliczki) na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

W związku z powyższym praktyczne wątpliwości, jakie pojawiają się przy realizacji obowiąz-
ków płatnika przez bank, zostały podzielone na dwie grupy: związane z ustaleniem istnienia 
obowiązku płatnika w konkretnej sytuacji oraz z obliczeniem, poborem i wpłatą podatku. 

1. Zagadnienia związane z ustaleniem obowiązku podatkowego 

1.1. Zakres pojęcia „emerytura zagraniczna” oraz „renta zagraniczna”
Sprecyzowanie, czy w konkretnym przypadku polski bank ma do czynienia z emeryturą bądź 

rentą zagraniczną, jest kluczowe dla ustalenia ciążących na nim obowiązków. W razie stwier-
dzenia, że wypłacane za pośrednictwem banku świadczenie nie jest emeryturą ani rentą 
zagraniczną, bank nie pełni funkcji płatnika i wypłaca należną kwotę bez potrącania podatku. 
W przeciwnym wypadku należy przeanalizować pozostałe zagadnienia, co pozwoli znaleźć od-
powiedź na pytanie, czy w konkretnym przypadku powstanie z tego tytułu obowiązek poboru 
zaliczki na podatek. Nie od wszystkich bowiem emerytur i rent pobierany jest podatek.
1 Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm. (dalej: u.p.d.o.f.).
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Art. 35 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. stanowi bardzo ogólnie, iż obowiązek poboru podatku dotyczy 
emerytur i rent zagranicznych. Zgodnie zaś z art. 12 ust. 7 u.p.d.o.f., przez emeryturę lub rentę 
rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, z wyłączeniem jednak „dodat-
ków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych”. Na 
podstawie przepisów u.p.d.o.f. nie da się więc określić zamkniętej definicji pojęcia „renta” poza 
tym, że jest nią łączna kwota świadczenia rentowego poza wskazanymi wyżej wyjątkami. Należy 
więc odnieść się do przepisów pozapodatkowych. 

Brak zamkniętej definicji ustawowej pojęć „renta” oraz „emerytura” powoduje, że niekiedy 
niezwykle trudno określić, czy w konkretnym przypadku rzeczywiście bank ma do czynienia 
z emeryturą bądź rentą zagraniczną, a w konsekwencji czy ciążą na nim obowiązki płatnika po-
datku. W praktyce identyfikacja płatności zagranicznych jako emerytury bądź renty opiera się 
zwłaszcza na opisie dokumentu potwierdzenia przelewu środków pieniężnych. Dokumenty zaś 
nie zawsze jednoznacznie wskazują na charakter danego świadczenia. 

Rozbieżności mogą powstać zwłaszcza w razie otrzymania płatności określanych mianem „od-
szkodowania” (np. za wypadek przy pracy) lub „zasiłku” (np. rodzinnego). Literalnie rzecz biorąc, 
nie są to ani emerytury, ani renty, jednak powiązane są z odprowadzaniem okresowych składek. 
Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania2 zawierają wskazówki pozwalające 
przyjąć szerokie rozumienie pojęć „emerytura” bądź „renta”, co umożliwia objęcie opodatkowa-
niem także powyższych świadczeń; w przypadku innych umów rozumienie pojęć „emerytura” 
oraz „renta” powinno być możliwie wąskie (por. dalszą część opracowania). 

Także żaden z aktów prawnych regulujących funkcjonowanie ubezpieczeń społecznych, 
w ramach których ustalane są emerytury i renty, nie wprowadza legalnej definicji tych pojęć. 
Z kontekstu jednak tych przepisów – zwłaszcza ustawy z dnia 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych3 – można wyciągnąć wnioski, iż emerytura jest świadczeniem 
przysługującym osobom, które wykonując aktywność zawodową, podlegały obowiązkowemu 
ubezpieczeniu emerytalnemu i opłacały stosowne składki. To bowiem zgromadzone składki 
emerytalne dają uprawnienie do wypłacania bieżących świadczeń emerytalnych. Lista tytułów 
ubezpieczeniowych jest bardzo długa i obejmuje takie rodzaje aktywności, jak wykonywanie 
pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę, wykonywanie prac zleconych na podstawie nie-
których umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, także wykonywanie 
obowiązków duchownych. Można więc skonstatować, że emerytura jest świadczeniem zwią-
zanym z wykonywaną wcześniej aktywnością zarobkową (czy to w ramach umowy o pracę, czy 
samozatrudnienia, czy w innej formie), od której uiszczane były składki na ubezpieczenie eme-
rytalne. 

Art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych4 określa pojęcie „renta” jako „rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę 
rodzinną”. Art. 57 tej ustawy stanowi, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubez-
pieczonemu, który jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy oraz 
niezdolność do pracy powstała w okresie określonym w ustawie. Renta rodzinna jest natomiast 
świadczeniem – w myśl art. 65 powyższej ustawy – przysługującym członkom rodziny osoby, któ-

2 Umowa z dnia 14 maja 2003 r. zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, 
poz. 90; dalej: umowa polsko–niemiecka).
3 Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm. 
4 Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227. 
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ra w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy 
lub przynajmniej spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. 

Wydaje się zatem zasadne, aby przyjąć ogólną regułę, iż przez emeryturę bądź rentę zagra-
niczną należy rozumieć wszelkie świadczenia rozumiane jako emerytura albo renta przez polskie 
przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych, z modyfikacją, jaka ewentualnie wynika z po-
stanowień konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli wprowadza ona 
stosowne definicje tych pojęć. Systemy ubezpieczeń społecznych poszczególnych państw róż-
nią się od siebie, co powoduje, że niekiedy mogą zaistnieć rozbieżności w rozumieniu danego 
świadczenia jako emerytury bądź renty. W sytuacjach spornych umowy przewidują możliwość 
ustalenia zakresu znaczeniowego tych pojęć przez odpowiednie władze państw–stron umowy, 
którymi są ministrowie finansów tych państw.

1.2. Definicje w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
Treść umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zróżnicowana. Niektóre z nich za-

wierają opisy pozwalające sprecyzować zakres pojęć „emerytura” bądź „renta”. Przykładowo 
umowa polsko–niemiecka o unikaniu podwójnego opodatkowania w art. 18 ust. 6 stanowi, iż 
„Określenie »renta« oznacza kwotę wypłacaną regularnie w ustalonych terminach, dożywotnio 
lub przez ściśle określony albo możliwy do określenia czas, w wyniku zobowiązania, które prze-
widuje takie płatności w zamian za spełnione świadczenie dające się wymierzyć w pieniądzu lub 
w równoważniku pieniężnym”. Podobnie w umowie polsko–holenderskiej5 w art. 18 ust. 7: „Ter-
min »renta« oznacza ustaloną kwotę wypłacaną okresowo w ustalonych terminach dożywotnio 
lub przez określony lub dający się ustalić okres czasu, jako spełnienie zobowiązania dokonywania 
wypłat w zamian za uprzednio w pełni dokonane zobowiązanie pieniężne lub w równoważniku 
danej kwoty pieniężnej”. Dodatkowo ust. 8 tej jednostki redakcyjnej czytamy: „Czy, i w jakim 
zakresie, emerytura lub podobne świadczenie podlega postanowieniom tego artykułu lub arty-
kułu 19, zależy od rodzaju wcześniejszego zatrudnienia, prywatnego lub państwowego, podczas 
którego uprawnienia do tej części emerytury lub podobnego świadczenia zostały wypracowa-
ne”. Uregulowanie definicji w umowach jest jednak wyjątkiem, poza tym – jak widać – definicje 
odnoszą się jedynie do rent, nie zaś do emerytur. 

Większość umów nie zawiera definicji, a jedynie nieznacznie precyzuje, że zasada opodat-
kowania dotyczy emerytur i rent „z tytułu poprzedniej pracy najemnej” (tak np. w art. 18 
w umowie polsko–belgijskiej6) albo „z tytułu poprzedniego zatrudnienia” (tak w art. 18 umowy 
polsko–francuskiej7). Większość umów, zwłaszcza tych, które zostały zawarte jeszcze w XX wie-
ku, nie zawiera nawet takich wskazówek, a niektóre z nich w ogóle nie zawierają postanowień 
odnoszących się do emerytur i rent. 

Pewną wskazówką w interpretacji pojęć „emerytura” oraz „renta” mogą być postanowienia 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, z których wynika, że pojęcia niezdefiniowane 

5 Konwencja podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Ni-
derlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r., Nr 216, poz. 2120).
6 Konwencja podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 
Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r., Nr 211, poz. 2139).
7 Umowa z dnia 20 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Fran-
cuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. 
U. z 1977 r., Nr 1, poz. 5).
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w umowie międzynarodowej należy rozumieć zgodnie z postanowieniami prawa wewnętrznego 
poszczególnych państw w zakresie podatków (z reguły kwestię tę reguluje art. 3 umów). Polskie 
przepisy podatkowe – jak zostało stwierdzone wcześniej – nie zawierają zamkniętych defini-
cji pojęć „emerytura” oraz „renta”. Ocena zakresu znaczeniowego tych pojęć winna zatem być 
oparta także na polskich regulacjach określających zakres finansowych uprawnień, jakie przysłu-
gują osobom objętym polskim systemem ubezpieczeń społecznych. 

Jak więc widać, nie ma sztywno określonego zakresu znaczeniowego pojęć „emerytura zagra-
niczna” oraz „renta zagraniczna”. W praktyce każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, 
w oparciu o postanowienia właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

1.3. Odrębność rent cywilnoprawnych
W praktyce pojawia się niekiedy problem z oceną, czy opodatkowaniu na postawie art. 35 

ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. podlegają także renty cywilnoprawne w rozumieniu odpowiednika art. 903 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który reguluje 
funkcjonowanie tego typu rent w polskim systemie prawnym. 

Z literalnego brzmienia art. 35 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. mogłoby się wydawać, że obowiązek 
poboru podatku od takich rent cywilnoprawnych występuje. Jednak – w ocenie autora – taka 
interpretacja byłaby błędna. Wynika to z faktu, iż pojęcie „renta” w art. 35 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. 
występuje razem z pojęciem „emerytura”. Wskazuje to na intencję ustawodawcy opodatkowania 
w ten sposób świadczeń emerytalno–rentowych w takim rozumieniu, jakie wiąże się z funkcjo-
nowaniem systemów emerytalno–rentowych, a więc powiązane co do zasady z wypłacaniem 
świadczeń pieniężnych z publicznych środków osobom, które ukończyły aktywność zawodową 
z powodu wieku bądź sytuacji zdrowotnej. Innymi słowy, chodzi tu o świadczenia publiczno-
prawne z systemu ubezpieczeniowego danego państwa, a nie o świadczenia prywatnoprawne 
przyznane na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

1.4. Emerytury kapitałowe 
Inne wątpliwości mogą powstać w odniesieniu do świadczeń wypłacanych z tzw. filara kapi-

tałowego sytemu emerytalnego. W wielu krajach (podobnie jak w Polsce) system emerytalny 
opiera się na więcej niż jednym filarze. Kwota bazowa emerytury wypłacana jest zatem z fundu-
szu publicznego, zarządzanego przez odpowiednik polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(ZUS), zaś kwota dodatkowa – z funduszu kapitałowego, zarządzanego przez odpowiedniki pol-
skich otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Dodatkowo niektóre kraje przewidują tzw. III 
filar, który jest całkowicie dobrowolny. W ocenie autora za emeryturę uznać należy świadczenia 
wypłacane z funduszu publicznego, natomiast z funduszu kapitałowego – tylko wówczas, gdy 
jest on obowiązkowy. 

Jeśli chodzi o świadczenia z III filara, to w świetle polskich przepisów podatkowych takie świad-
czenia nie są emeryturą, mimo że celem oszczędzania w ramach tego filara jest zapewnienie 
dodatkowych środków na emeryturę. Takie świadczenia nie są zaliczane do źródła przychodów, 
jakim jest emerytura, ale do odrębnych źródeł przychodów: z kapitałów pieniężnych bądź źródła 
przychodów nazwanego „inne źródła”. Świadczenia wypłacane z zagranicznego III filara (odpo-
wiednika polskich indywidualnych kont emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych 
bądź z niesformalizowanych inwestycji) nie mogą być zatem co do zasady uznane za emeryturę 
w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. – chyba że co innego wynika z treści właściwej umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
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1.5. Określenie miejsca rezydencji podatkowej beneficjenta świadczenia emerytalno–
rentowego

Jeśli daną wypłatę bank zidentyfikuje jako emeryturę lub rentę zagraniczną, powinien okre-
ślić miejsce rezydencji podatkowej beneficjenta tego świadczenia. Jest to kluczowe z dwóch 
powodów. Po pierwsze, przepisy u.p.d.o.f. odnoszą się przede wszystkim do polskich rezy-
dentów podatkowych (nakładają na nich nieograniczony obowiązek podatkowy). Po drugie, 
postanowienia poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli zawierają 
regulacje o emeryturach bądź rentach zagranicznych, rozgraniczają miejsce ich opodatkowa-
nia, biorąc pod uwagę przede wszystkim kryterium miejsca rezydencji podatkowej beneficjenta 
tego świadczenia. Ustalenie miejsca rezydencji podatkowej beneficjenta tego świadczenia jest 
zatem kluczowe dla określenia, czy polski bank faktycznie będzie zobowiązany do poboru za-
liczki na podatek od emerytury bądź renty zagranicznej. 

Kwestię rezydencji podatkowej reguluje art. 3 ust. 1a u.p.d.o.f.. Zgodnie z tym przepisem: „Za 
osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę 
fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospo-
darczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatko-
wym”.

Jest to niezwykle szeroka definicja, co powoduje, że praktycznie każda osoba fizyczna po-
siadająca jakiekolwiek interesy w Polsce może być uznana za posiadającą polską rezydencję 
podatkową8. Jednak takie same bądź zbliżone postanowienia mogą być obecne w przepi-
sach wewnętrznych innych państw, w których dana osoba fizyczna poprzednio przebywała 
bądź z którymi łączą ją jakieś interesy – osobiste czy gospodarcze. Skutkuje to powstaniem 
konfliktu w zakresie rezydencji podatkowej, który może zostać rozstrzygnięty – choć nie 
zawsze – na podstawie szczegółowych postanowień właściwej umowy o unikaniu podwój-
nego opodatkowania. Stosuje się wówczas tzw. reguły kolizyjne określone w poszczególnych 
umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (przeważnie w art. 4 tych umów), które 
na podstawie osobistej sytuacji podatnika pozwalają rozgraniczyć miejsce jego rezydencji 
podatkowej. 

Jednak z praktycznego punktu widzenia nie wydaje się zasadne ani uprawnione śledzenie 
przez bank, jako pośrednika w wypłacie zagranicznych świadczeń emerytalno–rentowych, szcze-
gółowej sytuacji osoby fizycznej otrzymującej świadczenie. Reguły kolizyjne przewidziane przez 
umowy zwykle opierają się bowiem na silniejszych związkach osobistych z danym krajem, bądź 
każą brać pod uwagę liczbę dni, przez jaką dana osoba faktycznie przebywa w danym kraju. Bank 
nie ma uprawnień ani możliwości, by śledzić, jaka jest osobista sytuacja danej osoby, ani tym 
bardziej analizować zmiany tej sytuacji. 

Stosowanym w praktyce rozwiązaniem, pozwalającym zaradzić temu problemowi, jest 
przyjęcie przez polski bank ogólnej zasady, że wszystkie osoby, którym wypłacane jest świad-
czenie emerytalno–rentowe z zagranicy, posiadają miejsce rezydencji podatkowej w Polsce, 

8 M. Pogoński, Więcej osób zapłaci podatek w Polsce, „Rzeczpospolita” 25 stycznia 2007, dodatek „Dobra Fir-
ma”. Podobnie M. Zasiewska, A. Oktawiec, J. Chorązka (red.), Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 69. Autorzy tego ostatniego komentarza powołują się na prze-
bieg prac legislacyjnych, w ramach których odstąpiono od ustawowego określenia definicji pojęcia „ośrodek in-
teresów życiowych”, co miało na celu rozszerzenie nieograniczonego obowiązku podatkowego na jak największą 
grupę podatników. 
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chyba że zostanie udowodnione inne miejsce. Fakt posiadania rachunku bankowego w pol-
skim banku oznacza bowiem albo zamiar osiedlenia się w Polsce, albo też posiadanie w Polsce 
interesów gospodarczych uzasadniających wypłacanie w Polsce emerytury pochodzącej z za-
granicy. 

1.6. Rola certyfikatu rezydencji w ustaleniu miejsca rezydencji podatkowej 
Problematyczny może się natomiast okazać sposób, w jaki klient miałby udowodnić fakt po-

siadania rezydencji kraju innego niż Polska. Z reguły w takich przypadkach przepisy podatkowe 
odwołują się do certyfikatu rezydencji, uznając, że przedstawienie takiego certyfikatu przesądza 
o możliwości zastosowania preferencji wynikających z danej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, związanej z faktem posiadania obcej rezydencji podatkowej. 

Jednak art. 35 ust. 3 u.p.d.o.f., będący podstawą stosowania przez płatnika podatku od 
emerytur i rent zagranicznych przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie 
warunkuje prawa do zastosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania od przedstawienia przez podatnika certyfikatu rezydencji podatkowej. Stanowi 
on ogólnie o stosowaniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to zatem sytuacja 
odrębna, niepodobna do przypadków, gdy obowiązek poboru podatku przez płatnika uzależnio-
ny jest od postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy to np. odsetek 
wypłacanych zagranicznym osobom fizycznym, gdy zgodnie z art. 30a ust. 2 u.p.d.o.f. bank 
odstępuje od poboru podatku, o ile pozwala na to właściwa umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania oraz podatnik udokumentuje miejsca rezydencji podatkowej w obcym państwie 
certyfikatem rezydencji podatkowej. 

1.7. Oświadczenie klienta o braku rezydencji podatkowej w Polsce
Skoro przedstawienie samego certyfikatu rezydencji nie jest wystarczające, by bank odstąpił 

od obowiązków płatnika, to postawić należy pytanie, czy taką podstawą może być oświadczenie 
podatnika o posiadaniu obcej rezydencji podatkowej. Oceniając tę kwestię, należy odwołać się 
do zasad odpowiedzialności płatnika podatków. 

Zgodnie z art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa9, płatnik ponosi 
odpowiedzialność za nieprawidłowe zrealizowanie ciążących na nim obowiązków, jeśli nie po-
brał podatku bądź też pobrał podatek, ale go nie wpłacił. Istnieją dwie sytuacje, w których – na 
mocy art. 30 § 5 o.p. – w drodze wyjątku płatnik nie poniesie odpowiedzialności za nieprawidło-
we zrealizowanie obowiązków płatnika. Dotyczy to sytuacji, gdy tak stanowią odrębne przepisy 
lub gdypodatek nie został pobrany z winy podatnika. 

W obecnym stanie prawnym brak jest szczególnych przepisów wyłączających wprost odpo-
wiedzialność płatnika za niezrealizowanie obowiązku poboru podatku z tytułu emerytur i rent 
zagranicznych, które można byłoby zastosować do banków pośredniczących w ich wypłacie. 
W związku z powyższym w praktyce jedynie wina podatnika może być przesłanką wyłączającą 
taką odpowiedzialność. Jednocześnie jednak przepisy podatkowe nie precyzują, co należy pod 
tym pojęciem rozumieć.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w doktrynie przez „winę” podatnika należy rozumieć 
„wszelkie przyczyny leżące po stronie podatnika (jego działania lub zaniechania) i wpływa-
jące na zachowanie się płatnika. Przykładowo winą podatnika będzie podanie płatnikowi 
nieprawdziwych informacji lub niedostarczenie wymaganych danych w terminie umożliwiają-

9 Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. (dalej: o.p.). 
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cym prawidłowe zrealizowanie obowiązków płatnika”10. Niewątpliwie zatem w sytuacji, gdyby 
klient wprowadził bank w błąd co do przesłanki skutkującej powstaniem obowiązku poboru 
podatku przez płatnika, i z tego powodu bank nie pobrałby podatku od wypłacanego za swoim 
pośrednictwem świadczenia emerytalno–rentowego pochodzącego z zagranicy, należałoby 
uznać, że spełnione zostały znamiona powyższego przepisu o winie podatnika. W razie za-
tem późniejszego ustalenia, że podatek wbrew oświadczeniu podatnika powinien jednak był 
zostać pobrany, odpowiedzialność płatnika byłaby w takim przypadku wyłączona z uwagi na 
winę podatnika. 

W orzecznictwie wyrażony został pogląd, iż w razie ustalenia w toku postępowania podatko-
wego przez organ podatkowy, że podatek nie został przez płatnika pobrany, organ podatkowy 
winien po pierwsze wykluczyć winę podatnika11. W razie zaś ustalenia, że niezrealizowanie obo-
wiązków płatnika nastąpiło z winy podatnika, organ podatkowy powinien – w myśl art. 30 § 5, 
zdanie ostatnie o.p. – wydać decyzję o odpowiedzialności podatnika, zwalniając tym samym 
z takiej odpowiedzialności płatnika. 

W interpretacjach podatkowych12 wyrażone zostało stanowisko, że bank nie będzie ponosił 
odpowiedzialności, jeśli odstąpi od poboru podatku z tytułu emerytury bądź renty zagranicznej 
na podstawie oświadczenia złożonego przez klienta, z którego to wynikać będzie, że nie posiada 
on polskiej rezydencji podatkowej. Nawet jeśli treść takiego oświadczenia okaże się niezgod-
na z prawdą, albo też sytuacja faktyczna klienta ulegnie zmianie, odpowiedzialność banku jako 
płatnika będzie wyłączona. Jeśli bowiem okaże się w przyszłości, że treść oświadczenia mijała się 
z prawdą, to będziemy mieli do czynienia z przesłanką wyłączającą – na mocy art. 30 § 5 o.p. – 
odpowiedzialność płatnika z powodu winy podatnika. 

Taka interpretacja pozwala bankowi oprzeć się na treści oświadczenia klienta (ewentualnie 
złożonego łącznie z certyfikatem rezydencji podatkowej potwierdzającym dla celów podatko-
wych miejsce zamieszkania w kraju innym niż Polska) bez weryfikowania jego prawdziwości. 

2. Zagadnienia związane z obliczeniem, poborem i odprowadzeniem zaliczek na podatek
Opisane wcześniej zagadnienia związane są z pierwszym etapem wykonywania obowiąz-

ków płatnika przez bank, czyli z ustaleniem, czy w ogóle istnieje obowiązek płatnika z tytułu 
konkretnej płatności. Drugą grupę stanowią zagadnienia związane z obliczeniem, poborem i od-
prowadzeniem podatku od świadczenia, które zostało już zidentyfikowane jako to, które podlega 
opodatkowaniu za pośrednictwem płatnika. 

2.1. Podstawa opodatkowania a prowizje bankowe
Praktyczny problem z ustaleniem podstawy opodatkowania, od której należy obliczać zaliczki 

na podatek od emerytur i rent zagranicznych, związany jest z obciążaniem transferów mię-
dzynarodowych prowizjami bankowymi. Prowizję pobiera bank, który ostatecznie przekazuje 
emeryturę lub rentę swemu klientowi. Niekiedy wpłaty z tytułu emerytur i rent nie pochodzą 
bezpośrednio z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, lecz przechodzą przez pośrednika 
– inny bank, który również pobiera swoją prowizję. Powstaje wówczas pytanie, czy prowizje 
bankowe należy odliczyć od podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczki, czy też obliczyć 
zaliczkę od kwoty świadczenia przed pomniejszeniem o prowizje.

10 C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa ordynacja podatkowa. Komentarz, ABC, Warszawa 2003, 
komentarz do art. 30 o.p.
11 Por. wyrok NSA z dnia 22 lutego 2008 r. (II FSK 1809/06).
12 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r. (IPPB4/415–72/11–2/SP).
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Brak jest jednoznacznych wskazówek pozwalających określić, czy podstawą opodatkowania 
jest kwota świadczenia, jaka wpłynęła do banku z zagranicy, czy też kwota po potrąceniu już 
wszystkich zidentyfikowanych prowizji bankowych. Z art. 35 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. wynika tylko, 
że płatnicy mają obowiązek pobierać podatek od wypłacanych za swoim pośrednictwem eme-
rytur i rent zagranicznych. Jednocześnie stosownie do art. 12 ust. 7 u.p.d.o.f. przez emeryturę 
lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami 
i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot 
zupełnych do rent rodzinnych. 

W ocenie autora przepisy powyższe należy interpretować w ten sposób, że podstawą opo-
datkowania jest kwota, która faktycznie wpłynęła na rachunek odbiorcy z zagranicy lub która 
widnieje do wypłaty na czeku zagranicznym. Jeśli zatem pomniejszona ona została już o jakąś 
prowizję pośrednika, to ta prowizja nie powinna stanowić elementu podstawy opodatkowania. 
Wynika to z faktu, że polski bank nie musi znać regulacji zagranicznych dotyczących kosztów 
przelewów (tj. czy koszty te ponosi zlecająca instytucja, czy też koszty te obciążają odbiorcę). 
Poza tym, punktem wyjścia do ustalenie obowiązku płatnika jest określenie kwoty, która jest 
stawiana do dyspozycji przez polskiego płatnika. Nie może on postawić do dyspozycji podatnika 
kwoty wyższej, niż sam otrzymał z zagranicy. 

Inaczej powinna zostać potraktowana kwota prowizji polskiego banku (płatnika). Od transak-
cji wypłaty z rachunku bądź realizacji czeku ma on prawo pobrać prowizję – zgodnie ze swoimi 
regulacjami wewnętrznymi. Jednak z podatkowego punktu widzenia kwotą, która stawiana jest 
do dyspozycji klienta, jest kwota, która wpłynęła z zagranicy do polskiego banku, i od tej właśnie 
kwoty (podstawy opodatkowania) płatnik zobowiązany jest obliczyć zaliczkę na podatek. Jest to 
zatem kwota przed potrąceniem prowizji polskiego płatnika. 

W konsekwencji za podstawę opodatkowania emerytury lub renty zagranicznej uznana być 
powinna kwota tego świadczenia bez uwzględniania ewentualnych prowizji pośredników, ale 
przed potrąceniem prowizji polskiego płatnika. 

2.2. Podatek dochodowy od emerytur i rent zagranicznych a składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

Banki wypłacające świadczenia emerytalno–rentowe zobowiązane są także – co do zasady 
od świadczeń pochodzących spoza Unii Europejskiej – do potrącania składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych13. Składka zdrowotna potrącana jest przez 
płatnika w wysokości 9% podstawy wymiaru i odprowadzana na rachunek ZUS. Jest to wpraw-
dzie zobowiązanie niepodatkowe, jednak obowiązek ten z reguły jest realizowany jednocześnie 
przy obliczaniu zaliczki na podatek. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wpływa także na wysokość zaliczki na podatek, którą 
bank odprowadza na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego. Zgodnie bowiem z ogólny-
mi regułami obliczania wysokości zaliczki na podatek przez płatników (art. 35 ust. 9 w związku 
z art. 27b u.p.d.o.f.) bank odlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek. 
Odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru. Sama składka na ubezpieczenie powinna być 
obliczona od podstawy wymiaru, a więc zasadniczo tej samej kwoty, która stanowi podstawę 
opodatkowania podatkiem dochodowym.

13 Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027.
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2.3. Przeliczenie na polskie złote świadczenia emerytalno–rentowego z zagranicy (kurs 
waluty)

Zaliczka na podatek, tak jak wszystkie zobowiązania podatkowe, powinna zostać uiszczona na 
rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego w polskich złotych. Natomiast z istoty świadczeń 
emerytalno–rentowych pochodzących z zagranicy wynika, że są to świadczenia otrzymywane 
w walucie innej niż złoty. Istnieje więc konieczność przeliczenia na złote kwoty tego świadczenia 
(podstawy opodatkowania). Najpierw należy bowiem ustalić przychód w polskiej walucie, a do-
piero później obliczyć podatek w złotych. 

Kwestię kursu, według którego należy dokonać przeliczenia przychodu podatkowego na polskie 
złote, reguluje art. 11a ust. 1 u.p.d.o.f. W myśl tego przepisu, przychód w walucie obcej uzyskany 
przez osobę fizyczną przelicza się na złote według kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni 
dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Dniem uzyskania przychodu jest nato-
miast dzień wypłaty bądź postawienia przez bank do dyspozycji podatnika kwoty emerytury lub 
renty zagranicznej. Po ustaleniu przychodu podatkowego w polskich złotych bank może dokonać 
obliczenia zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli jest należna).

W zależności od sytuacji kwota emerytury bądź renty po potrąceniu podatku może być wy-
płacana na rachunek w walucie obcej lub polskiej. Jeśli rachunek jest prowadzony w walucie 
innej niż złoty, to istnieje konieczność „zwrotnego” przewalutowania kwoty tego świadczenia po 
potrąceniu podatku po to, aby ustalić ostateczną kwotę w tej walucie, która ma być wypłacona 
podatnikowi. Co do zasady sposób przeliczenia przychodu na złote dla celów podatkowych opi-
sany wyżej nie powinien zależeć od tego, czy kwota emerytury bądź renty przekazana zostanie 
ostatecznie na rachunek klienta prowadzony w banku w walucie obcej, złotych bądź w innej 
walucie niż ta, w której wyrażone zostało świadczenie przychodzące.

W związku z powyższym wyróżnić można trzy przypadki:
1) Rachunek klienta, na który mają być udostępnione środki z emerytury, jest prowadzony 

w tej samej walucie, w której środki zostały przelane do polskiego banku z zagranicy. Wów-
czas bank powinien ustalić przychód dla celów podatkowych według wyżej opisanych za-
sad i obliczyć podatek w złotych. Następnie, aby udostępnić klientowi kwotę świadczenia 
pomniejszonego o podatek, należy dokonać zwrotnego przewalutowania tego świadczenia 
na walutę obcą. Jednak przewalutowanie to nie jest już kwestią podatkową, nie wpływa 
bowiem w żaden sposób na wysokość zobowiązania podatkowego. Zatem kurs, według 
którego przewalutowanie to powinno nastąpić, może zostać wybrany przez bank dowolnie 
i nie musi być to kurs zbieżny z tym, o którym mowa w art. 11a ust. 1 u.p.d.o.f. 

2) Rachunek prowadzony jest w walucie obcej, ale innej niż ta, w której wpłynął przelew z za-
granicy do polskiego banku (np. emerytura z Norwegii ustalona została w koronach nor-
weskich, lecz polski podatnik posiada rachunek w euro). Wówczas bank powinien dokonać 
przeliczenia przychodu na złote według wyżej opisanych zasad, obliczyć podatek i dokonać 
zwrotnego przewalutowania na walutę rachunku według wybranego przez siebie kursu. To 
zwrotne przewalutowanie również – podobnie jak w poprzednim przypadku – nie wpływa 
na zobowiązanie podatkowe. 

3) Rachunek prowadzony jest w złotych. Wówczas co do zasady nie ma potrzeby dokonywania 
zwrotnego przewalutowania, gdyż obliczenia podatku i ostateczna wypłata dokonywane są 
w tej samej walucie. Jeśli zastosowany przez bank kurs jest zbieżny z kursem z art. 11a ust. 
1 u.p.d.o.f., wtedy kwota pozostała do wypłaty po potrąceniu podatku jest już wyrażona 
w walucie rachunku. Wątpliwości mogą wystąpić wówczas, gdy kurs, według którego mają 
być przeliczone środki przychodzące do banku z zagranicy – zgodnie z regułami obowią-
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zującymi w banku – ma być inny niż kurs podatkowy. Dlatego, dla uniknięcia nieścisłości, 
zasadne jest, aby w tym zakresie kursy te były zbieżne. 

Analogiczne – jak wyżej opisane – zasady powinny być stosowane wówczas, gdy kwota świad-
czenia emerytalno–rentowego jest wypłacana klientowi w gotówce. 

2.4. Odstąpienie od poboru podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania

W międzynarodowym prawie podatkowym stosowane są dwa sposoby eliminacji podwój-
nego opodatkowania. Pierwszy polega na bezpośrednim zwolnieniu z podatku w danym kraju 
dochodu danego rodzaju (norma o zamkniętych skutkach prawnych). Drugi sposób polega na 
zastosowaniu odpowiedniej metody uniknięcia podwójnego opodatkowania (norma o otwar-
tych skutkach prawnych); jedną ze stosowanych metod jest metoda wyłączenia14. 

Bank zamierzający zastosować zwolnienie na podstawie przepisów umowy o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania musi mieć pewność, że rzeczywiście umowa mu na to zezwala, a więc 
np. chodzi o określonego rodzaju emeryturę (niektóre umowy zwalniają z podatku w Polsce 
jedynie świadczenia określonego rodzaju, np. emerytury rządowe). To bowiem płatnik ponosi 
odpowiedzialność za prawidłową ocenę, czy w konkretnym przypadku występuje obowiązek 
poboru podatku czy nie. W sytuacjach wątpliwych można posiłkować się – poza dokumenta-
mi przedstawionymi przez klienta – także oświadczeniem klienta stwierdzającym, że otrzymana 
przez niego emerytura lub renta jest świadczeniem danego rodzaju (np. emeryturą lub rentą 
rządową korzystającą ze zwolnienia na podstawie umowy).

Mimo zwolnienia z podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik 
ma obowiązek w informacji PIT–11 wykazać kwotę wypłaconej emerytury bądź renty zagranicznej. 

2.5. Odstąpienie od poboru podatku na podstawie przepisów ustawowych
W indywidualnych przypadkach możliwe jest także odstąpienie od poboru podatku na pod-

stawie polskich przepisów wewnętrznych zawartych w art. 21 u.p.d.o.f. Niektóre z jednostek 
redakcyjnych tego przepisu odnoszą się bowiem także do emerytur i rent zagranicznych, jak np. 
ust. 1 pkt 7415 czy też ust. 1 pkt 9116. 

W art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. wyszczególnione są także inne zwolnienia odnoszące się do emery-
tur i rent, lecz bez wskazania, że chodzi w tych przepisach o świadczenia wypłacane z zagranicy. 
W związku z tym powstaje pytanie, czy jeśli przepis nie zawiera wyraźnego zastrzeżenia, że wy-
mienione tam zwolnienie dotyczy tylko emerytur i rent uzyskanych z Polski albo też na podstawie 
polskich przepisów, to uznać należy, że odnosi się także do świadczeń otrzymanych z zagranicy.

Liberalne stanowisko w tej sprawie wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie17. 
Sąd stwierdził, że przepisy wprowadzające zwolnienia podatkowe, które odwołują się ogólnie do 

14 J. Banach, Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2002, 
s. 369.
15 Zwolnienie to dotyczy otrzymywanych z zagranicy: a) rent inwalidzkich z tytułu inwalidztwa wojennego, b) 
kwot zaopatrzenia przyznanych ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, c) rent wypadkowych osób, których 
inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–
1945, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter 
przyznanego świadczenia.
16 Zwolnienie to dotyczy wypłaconych, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych 
podwyżek (zwiększeń) mających charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi 
dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki.
17 Wyrok WSA z dnia 3 października 2008 r. (III SA/Wa 977/08).
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„odrębnych przepisów”, należy interpretować w ten sposób, że dotyczą także przepisów państw 
obcych, zwłaszcza jeśli dotyczą świadczeń pochodzących z krajów Unii Europejskiej.

Płatnik powinien więc zastosować zwolnienie, o ile podatnik przedstawi dowody na to, że 
dane świadczenie zagraniczne mieści się w zakresie przedmiotowym konkretnego przepisu 
art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. wprowadzającego zwolnienie podatkowe. 

Emeryturami ani rentami nie są natomiast świadczenia wypłacane osobom prześladowanym 
w czasie II wojny światowej przez Fundację Polsko–Niemieckie Pojednanie (korzystają one ze 
zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 73 u.p.d.o.f.).

Zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z art. 39 ust. 1 u.p.d.o.f. płatnik wykazuje w informacji PIT–11 
kwotę wypłaconej emerytury bądź renty zagranicznej, jeśli korzysta ona ze zwolnienia na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 74 u.p.d.o.f. Przepis ten nie zobowiązuje jednak do wykazania w PIT–11 
świadczeń emerytalno–rentowych wymienionych w innych jednostkach redakcyjnych art. 21 
u.p.d.o.f., mimo że również one korzystają ze zwolnienia z podatku. 

2.6. Zwrot środków z emerytury bądź renty zagranicznej zagranicznej instytucji po śmierci 
beneficjenta

W praktyce zdarzają się przypadki, gdy z powodu śmierci beneficjenta zagranicznej emery-
tury bądź renty, zagraniczna instytucja emerytalno–rentowa zwraca się do polskiego banku, 
wypłacającego dotychczas to świadczenie, o zwrot kwot przelanych – po dniu śmierci benefi-
cjenta – do Polski. Informacja o śmierci beneficjenta może bowiem zostać przekazana płatnikowi 
i zagranicznej instytucji przez członków rodziny zmarłego z opóźnieniem, a przez cały ten czas 
świadczenie emerytalno–rentowe jest wypłacane. 

Jeśli polski bank postawił środki z emerytury bądź renty z zagranicy do dyspozycji odbiorcy po 
potrąceniu zaliczki na podatek i środki te zostały wypłacone z rachunku (np. przez osoby posiadają-
ce pełnomocnictwo do rachunku), to bank nie dysponuje tymi środkami. Trudno zarzucać bankowi 
nieprawidłowe działanie, jeśli nie miał on informacji o śmierci beneficjenta. Obowiązkiem banku 
jest przecież udostępnianie środków, które wpływają na rachunek jego klientów. Niewątpliwie na-
tomiast bank powinien zwrócić środki wypłacone przez zagraniczną instytucję w sytuacji, gdy klient 
zmarł, a żaden z pełnomocników nie odebrał środków znajdujących się na rachunku klienta. 

Jeśli chodzi natomiast o zaliczki na podatek od kwot, których zwrotu żąda zagraniczna instytu-
cja, a które to zaliczki bank już odprowadził do urzędu skarbowego, bank również nie jest w stanie 
zwrócić ich zagranicznej instytucji z obiektywnych powodów, gdyż nie dysponuje nimi. Rolą banku 
jako płatnika jest pełnienie funkcji pośrednika między podatnikiem a organami podatkowymi. Jeśli 
zatem zgodnie z przepisami podatek został odprowadzony od świadczeń zidentyfikowanych jako 
emerytury lub renty zagraniczne, nie można bankowi czynić z tego powodu żadnego zarzutu.

Jednak można zadać pytanie, czy kwota zaliczek na podatek odprowadzonych przez bank za 
okres, kiedy beneficjent tego świadczenia już nie żył, nie stanowi obiektywnie kwoty nienależ-
nej, czyli nadpłaty. Jeśli bowiem klient nie żyje, to nie mogły być mu postawione do dyspozycji 
żadne środki. Zatem z uwagi na brak podatnika nie było obowiązku podatkowego w stosunku 
do tych kwot. Jest to argument, na którego podstawie bank mógłby wystąpić do urzędu skar-
bowego z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku. Po odzyskaniu tych środków 
z urzędu skarbowego powinien przekazać je zagranicznej instytucji, zamykając tym samym rozli-
czenie z tą instytucją. Jest to szczególnie istotne z tego względu, że przepisy o.p. nie przewidują 
procedury, na której podstawie zagraniczna instytucja finansowa mogłaby odzyskać nienależnie 
wypłacone do Polski świadczenie emerytalno–rentowe – w tej części, którą polski bank wpłacił 
do urzędu skarbowego tytułem zaliczki na podatek. 
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2.7. Wystawienie informacji PIT–11 po śmierci beneficjenta
Innym problemem, jaki pojawia się po stronie płatnika podatku od emerytur i rent zagra-

nicznych w razie śmierci beneficjenta tych świadczeń, jest obowiązek wykazania wypłaconych 
podatnikowi kwot w informacji PIT–11. 

Śmierć dotychczasowego klienta, któremu wypłacane były świadczenia emerytalno–rentowe 
z zagranicy, rodzi jeszcze jeden praktyczny problem. Co do zasady bank wypłacający emerytury 
bądź renty zagraniczne zobowiązany jest sporządzić roczną informację PIT–11. Powstaje wów-
czas pytanie, czy istnieje konieczność sporządzania tej informacji za rok podatkowy, w którym 
klient zmarł. 

Mimo pewnych wątpliwości, wydaje się, że płatnik powinien zrealizować ten obowiązek do-
kumentacyjny (przynajmniej względem urzędu skarbowego), niezależnie od tego, czy posiada 
już wiarygodną informację o śmierci beneficjenta, czy nie. Obowiązek sporządzenia informacji 
PIT–11, o którym mowa w art. 39 ust. 1 u.p.d.o.f., wydaje się być obowiązkiem bezwzględ-
nym.

Jeśli chodzi o ujęcie kwot wykazywanych w PIT–11, to najbardziej racjonalne wydaje się wy-
kazanie w tej informacji faktycznych kwot, które płatnik zastosował do obliczenia zaliczek na 
podatek we wszystkich miesiącach danego roku podatkowego, również za ten okres roku podat-
kowego, kiedy klient już nie żył. W informacji tej wykazane więc być powinny kwoty faktycznie 
przyjętej podstawy opodatkowania i pobranych zaliczek na podatek, niezależnie od tego, czy 
klient zmarł, czy nie, oraz czy bank zwrócił już te kwoty instytucji zagranicznej. 

Informacja PIT–11 jest bowiem dokumentem, w którym powinno być wykazane „to, co fak-
tycznie było”, a nie „to, co powinno być”. Skoro więc bank obliczył, pobrał i wpłacił zaliczki na 
podatek, w tym również za okresy, w których podatnik nie żył – to również one powinny być 
wykazane w tej informacji. Zupełnie odrębną kwestią jest to, że zaliczki na podatek pobrane 
i odprowadzone przez bank za okres, gdy podatnik już nie żył, są zaliczkami nienależnymi. Moż-
na je odzyskać w trybie wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku. PIT–11, mimo śmierci 
klienta, powinien być wysłany do urzędu skarbowego. Natomiast niecelowe wydaje się wysyła-
nie PIT–11 osobie, co do której bank przed terminem wysłania otrzymał wiarygodną informację 
o jej śmierci. Nieuniknione są jednak przypadki, gdy bank otrzyma wiarygodną informację 
o śmierci klienta już po wysłaniu informacji PIT–11 na dotychczasowy adres. Takich sytuacji nie 
da się uniknąć z uwagi na często opóźnione przekazywanie informacji o śmierci beneficjenta 
przez członków jego rodziny.

Podsumowanie
Z wykonywaniem obowiązków płatnika podatku wiąże się szereg kwestii praktycznych. Wiążą 

się one zarówno z ustaleniem obowiązku podatkowego, jak i z technicznymi aspektami oblicza-
nia, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
Przyczyną są nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne, zróżnicowane zapisy umów o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania, niekiedy zaś po prostu brak dostępu do wiarygodnych danych 
odnośnie do rodzaju danego świadczenia zagranicznego. 

Wyeliminowanie owych przyczyn leży w interesie wszystkich uczestników procesu opodat-
kowania świadczeń zagranicznych z tytułu emerytur i rent, zatem instytucji zagranicznych 
wypłacających te świadczenia, banków pełniących funkcję pośrednika w ich wypłacie, a także 
samych świadczeniobiorców. 

Mgr Mariusz Pogoński, doradca podatkowy
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Summary of the ar� cle

Bank as a tax payer–duties related to the payment of foreign pensions–
practical issues

Pensions received by individuals may come from the national insurance scheme or from abro-
ad. In respect to the first scheme, subject liable to collect tax is the social insurance company 
(ZUS). In the second case, subjects liable to collect tax are banks, because most commonly thro-
ugh them pensions from abroad are paid. In reference to the specificity of this type of benefits 
there is a series of practical problems relating to the implementation of the duties of banks as 
tax collectors.

The following article discusses the most important practical issues related to the implementa-
tion of obligations of the tax collectors by banks in relation to the foreign pensions.
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Tomasz Młynarski

Status poszkodowanego dochodzącego roszczeń odszkodowawczych 
z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w świetle definicji pojęcia 
„konsument”

Wprowadzenie
Stronami umowy ubezpieczenia są w świetle art. 805 § 1 k.c. ubezpieczyciel (zakład ubezpie-

czeń) i ubezpieczający, tylko oni bowiem – poprzez zawarcie umowy – kreują stosunek prawny 
ubezpieczenia. Zazwyczaj ubezpieczający i ubezpieczony to ta sama osoba, mogą to być jednak 
także dwa różne podmioty. Wówczas ubezpieczony nie jest stroną umowy ubezpieczenia, lecz 
podmiotem stosunku prawnego ubezpieczenia, traktowanym jako osoba trzecia wobec stron 
umowy. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pojawia się kolejny podmiot związany ze 
stosunkiem prawnym ubezpieczenia – poszkodowany uprawniony do odszkodowania w związku 
ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem. Nie jest on stroną umowy, ani też sama umowa nie jest 
zawierana na jego rachunek. Stosownie bowiem do art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umo-
wie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za 
szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony, co oznacza, iż choć ochrona ubezpieczeniowa 
jest świadczona na rzecz ubezpieczonego, to jednak zapłata odszkodowania następuje na rzecz 
poszkodowanego1.

Powstaje zatem pytanie, czy poszkodowany, który dochodzi roszczenia bezpośrednio od 
ubezpieczyciela, a więc od podmiotu będącego przedsiębiorcą, jest w świetle art. 221 k.c. kon-
sumentem, mimo że nie jest on stroną umowy? W piśmiennictwie prezentowane są bowiem 
zarówno poglądy stwierdzające, iż poszkodowany dochodzący roszczenia z tytułu umowy ubez-
pieczenia OC posiada status konsumenta2, jak i odmawiające mu tego przymiotu3. 
1 Por. M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, (w:) J. Panowicz–Lipska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo 
zobowiązań – część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 826–835.
2 Np. J. Kryk, Ochrona konsumenta usług ubezpieczeniowych 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 Ko-
munikacyjnej, „Prawo Asekuracyjne” 2007, nr 4, s. 55 i nast.; M. Samson, Ochrona konsumenta w obowiązkowym 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 3, s. 25–26.
3 Zob. D. Fuchs, W. W. Mogilski, Poszkodowany w wypadku drogowym w kontekście ubezpieczenia OC sprawcy, 
na tle pojęcia konsumenta usługi ubezpieczeniowej, (w:) E. Kowalewski (red.), Odszkodowanie za niemożność 
korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierow-
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Konsekwencją udzielenia pozytywnej odpowiedzi na tak zadane pytanie będzie przyjęcie, iż 
poszkodowani korzystają w relacjach z zakładami ubezpieczeń z przewidzianych przez prawo 
form ochrony konsumentów – zarówno o charakterze cywilistycznym, jak i publicznoprawnym. 
Oczywiście irrelewantne dla tej grupy podmiotów są przepisy prawa konsumenckiego w za-
kresie zawarcia umowy (np. dotyczące obowiązku doręczenia wzorca umownego) i możliwości 
odstąpienia od niej (np. w stosunku do umów zawieranych na odległość). Zupełnie incyden-
talne znaczenie mógłby mieć art. 74 § 2 k.c., zgodnie z którym dowód ze świadków lub dowód 
z przesłuchania stron jest dopuszczalny – mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej 
dla celów dowodowych – także wtedy, gdy żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą. 

Poszkodowany mógłby natomiast jako konsument skorzystać z istotnej pomocy w toku postę-
powania cywilnego. W sprawach o ochronę konsumentów powództwa na rzecz obywateli mogą 
bowiem wytaczać organizacje społeczne oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, do 
którego stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze. Podmioty te mogą także wstąpić do 
postępowania w każdym jego stadium. Ponadto w sprawach związanych z ochroną praw konsu-
mentów przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 
może być pełnomocnikiem strony. Organizacje społeczne, które nie uczestniczą w sprawie, 
mogą z kolei na podstawie art. 63 k.p.c. przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyra-
żony w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów. Przepis ten stosuje się 
odpowiednio do Rzecznika Ubezpieczonych4. 

Zastosowanie mogłaby znaleźć również ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu rosz-
czeń w postępowaniu grupowym5, która normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, 
w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju co najmniej 10 osób, oparte na tej samej 
lub takiej samej podstawie faktycznej. Ustawa ta ma zastosowanie w sprawach o roszczenia z ty-
tułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów 
niedozwolonych (z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych), także w sprawach o ochro-
nę konsumentów, a więc np. o zaniechanie nieuczciwej praktyki rynkowej.

Zachowanie zakładu ubezpieczeń względem poszkodowanych, w szczególności w toku po-
stępowania likwidacyjnego, mogłoby również zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową 
w świetle ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym6, co z kolei daje konsumentowi, którego interes został zagrożony lub naruszony, możliwość 
wystąpienia przeciwko przedsiębiorcy z szeregiem roszczeń7. Co istotne, ciężar dowodu, że dana 
praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd, spoczywa na przed-

nictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2011, s. 127–151; M. P. Ziemiak, Polemika ze stanowiskiem niektórych insty-
tucji i urzędów w kwestii uprawnień poszkodowanych do najmu pojazdu zastępczego, (w:) E. Kowalewski (red.), 
Odszkodowanie za niemożność…, op. cit., s. 183–188; E. Bagińska, E. Kowalewski, M. P. Ziemiak, Poszkodowany 
w wypadku komunikacyjnym a pojęcie konsumenta z art. 221 kodeksu cywilnego, „Prawo Asekuracyjne” 2012, 
nr 2, s. 14–36.
4 Zob. art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 z późn. zm.).
5 Dz. U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44.
6 Dz. U. Nr 171, poz. 1206.
7 W komentarzach do ustawy wskazuje się zresztą w odniesieniu do umowy ubezpieczenia, iż akt ten przyznaje 
ochronę nie tylko w stosunku do ubezpieczających, ale także ubezpieczonych i uposażonych oraz poszkodo-
wanych dochodzących roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia OC. Np. D. Kasprzycki, Agresywne 
praktyki rynkowe, (w:) E. Nowińska, D. Kasprzycki (red.), Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 244; R. Stefanicki, Nieuczciwe praktyki rynkowe ubezpie-
czycieli zakazane w każdych okolicznościach na wybranych przykładach „czarnej listy”, „Rozprawy Ubezpiecze-
niowe” 2009, nr 1, s. 15.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 13(2/2012) 59

siębiorcy, któremu stawia się taki zarzut. Z niektórymi spośród roszczeń wskazanych w ustawie 
mogą wystąpić: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Ubezpieczonych, krajowa lub regionalna 
organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów, a także powiatowy 
(miejski) rzecznik konsumentów.

Nieuczciwe praktyki rynkowe, podobnie jak naruszanie obowiązku udzielania konsumentom 
rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, stanowią z kolei praktykę naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów8. Decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą 
zaniechanie jej stosowania wydaje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

1. Definicja konsumenta w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim
Ochrona konsumentów jest jedną z głównych dziedzin, które należą do kompetencji dzielo-

nych między Unię Europejską a jej państwa członkowskie9. Stosownie do brzmienia art. 169 TFUE 
(dawny art. 153 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) Unia Europejska – dążąc do 
popierania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
– przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, 
jak również wspierania ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się w celu zachowania 
ich interesów. 

Pierwszą regulacją prawa wspólnotowego, która zawierała definicję konsumenta, była dyrek-
tywa o umowach zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa10. Stanowi ona, iż konsumentem 
jest osoba fizyczna, która w transakcjach objętych dyrektywą działa w celach, które mogą być 
uważane za niezwiązane z jej działalnością handlową lub zawodem. Dyrektywy przyjmowane 
w późniejszym czasie zawierały bardzo zbliżone definicje konsumenta, z ewentualnym do-
stosowaniem do przedmiotu ich regulacji. Dla przykładu dyrektywa w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich11 definiuje konsumenta jako każdą osobę fizyczną, która 
w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z handlem, przedsię-
biorstwem lub zawodem, zaś dyrektywa o handlu elektronicznym12 za konsumenta uważa każdą 
osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach jej działalności handlowej, 
gospodarczej lub zawodowej.

Kluczową dla uregulowania praktyk rynkowych w stosunkach Business to Consumer stała się 
dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych13, której cel określono jako „przyczynienie się 
do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i osiągnięcie wysokiego poziomu ochro-

8 Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.
9 Art. 4 ust. 2 lit. f Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana; dalej: TFUE), Dz. Urz. 
UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r., 
10  Dyrektywa Rady 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do 
umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (Dz. Urz. WE L 372 z dnia 31 grudnia 1985 r.).
11 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsu-
menckich (Dz. Urz. WE L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r.).
12  Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego (Dz. Urz. WE L 178 z dnia 17 lipca 2000 r.). 
13 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 149 z dnia 
11 czerwca 2005 r.).
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ny konsumentów poprzez zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
Państw Członkowskich odnoszących się do nieuczciwych praktyk handlowych szkodzących in-
teresom gospodarczym konsumentów” (art. 1). W preambule do dyrektywy wskazano, iż 
jakkolwiek chroni ona bezpośrednio interesy gospodarcze konsumentów, to pośrednio chroni 
również działające zgodnie z prawem przedsiębiorstwa przed konkurentami, którzy nie prze-
strzegają wyznaczonych reguł i gwarantuje w ten sposób uczciwą konkurencję (cel 8). Stosownie 
do art. 2 lit. a do celów wskazanej dyrektywy pojęcie „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, 
która w ramach praktyk handlowych objętych niniejszą dyrektywą działa w celu niezwiązanym 
z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem. 

Z kolei dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek14 definiuje konsu-
menta jako każdego, kto nabywa imprezę turystyczną lub wyraża zgodę na jej nabycie („główny 
kontrahent”) lub osobę, w imieniu której główny kontrahent wyraża zgodę na nabycie imprezy 
(„inni beneficjenci”), bądź osobę, na którą główny kontrahent lub którykolwiek z innych bene-
ficjentów przenosi prawa do udziału w imprezie („cesjonariusz”). W preambule podkreślono, iż 
konsument powinien korzystać z ochrony wprowadzonej niniejszą dyrektywą niezależnie od tego, 
czy jest on bezpośrednio stroną umowy, cesjonariuszem czy członkiem grupy, w której imieniu 
inna osoba zawarła umowę w odniesieniu do imprezy turystycznej. Natomiast dyrektywa o od-
powiedzialności za produkty wadliwe15 utożsamia „osobę poszkodowaną” z „konsumentem”, 
którego ochronie poświęcona została znaczna część preambuły. 

Przechodząc do omówienia prawa polskiego, warto na wstępie przypomnieć, że Konstytucja 
RP stanowi w art. 76, iż władze publiczne chronią konsumentów przed działaniami zagrażający-
mi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, 
przy czym zakres tej ochrony określa ustawa. W celu realizacji powyższego zobowiązania oraz 
wdrożenia dyrektyw unijnych związanych z ochroną praw konsumentów w 2000 r. do art. 384 
k.c. dodano § 3 w następującym brzmieniu: „Za konsumenta uważa się osobę, która zawie-
ra umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą”. 
Identyczną definicję zawarto w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów16. Jej treść wskazywała, iż pojęciem tym były objęte nie tylko osoby fizyczne, lecz także 
osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Przepis art. 384 § 3 k.c. został uchylony z dniem 25 września 2003 r., kiedy to wprowadzo-
no nową definicję konsumenta zawartą w art. 221 k.c. W uzasadnieniu projektu nowelizacji 
wskazano, iż definicja konsumenta jest obecnie zagadnieniem o podstawowej doniosłości dla 
całego systemu prawa cywilnego i dlatego – podobnie jak pojęcie przedsiębiorcy – zagadnienie 
to powinno być uregulowane w części ogólnej prawa cywilnego, a nie w ramach jednej z insty-
tucji prawa zobowiązań, do których należą wzorce umowne17. Stosownie do brzmienia art. 221 
k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bez-
pośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Podstawową zmianą w odniesieniu 
do poprzedniego uregulowania jest ograniczenie zakresu podmiotowego do osób fizycznych, 
a także poszerzenie zakresu przedmiotowego do czynności prawnych, a nie tylko umów. Chodzi 

14 Dyrektywa 90/314/EWG Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycie-
czek (Dz. Urz. WE L 158 z dnia 23 czerwca 1990 r.).
15 Dyrektywa 85/374/EWG Rady z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz. Urz. 
WE L 210 z dnia 7 sierpnia 1985 r.).
16 Dz. U. Nr 122, poz. 1319.
17 Druk sejmowy nr 666.
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zatem obecnie o wszelkie czynności prawne, także jednostronne, dokonane na podstawie prze-
pisów kodeksu cywilnego oraz pozostałych przepisów prawa cywilnego.

Aktualne brzmienie definicji wskazuje ponadto na stosunek bezpośredniości czynności zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. Bezpośredniość ta dotyczy 
czynności nakierowanych na prowadzenie działalności zarobkowej, czyli takiej, w której wystę-
puje efekt zysku. Czynnością pośrednio związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej 
będzie więc chociażby zakup mebli do biura przedsiębiorcy18. Pewne kontrowersje budziła nato-
miast kwestia, czy czynność prawna, o której mowa w przepisie, musi być podejmowana wobec 
przedsiębiorcy, czy też wobec jakiegokolwiek podmiotu, w tym również innego konsumenta19.

2. Bezpośrednie roszczenie poszkodowanego względem ubezpieczyciela w świetle definicji 
konsumenta

W oparciu o wynikającą z art. 822 § 4 k.c. regułę actio directa uprawniony do odszkodowania 
w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpo-
średnio od ubezpieczyciela. Tym samym ubezpieczenie OC chroni nie tylko odpowiedzialnego 
cywilnie sprawcę szkody, lecz także gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń 
odszkodowawczych i to nawet wtedy, gdy sprawca jest niewypłacalny. Z chwilą wyrządzenia 
osobie trzeciej szkody na skutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia OC pomiędzy po-
szkodowanym, ubezpieczonym i ubezpieczającym nawiązuje się szereg powiązanych ze sobą 
relacji. Między poszkodowanym a ubezpieczonym sprawcą powstaje roszczenie o naprawienie 
szkody, którego źródłem są przepisy o odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej. Fakt ten 
powoduje powstanie odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela, mającej swoje źródło 
w umowie ubezpieczenia OC zawartej z ubezpieczonym. Dzięki actio directa poszkodowany 
może z kolei dochodzić przysługujących mu roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela. W razie 
ziszczenia się wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, a więc z chwilą powstania odpo-
wiedzialności cywilnej ubezpieczonego, poszkodowany, mimo że nie jest stroną umowy, staje 
się wierzycielem ubezpieczyciela, a ubezpieczyciel jego dłużnikiem. Powstaje zatem sui generis 
trójstronny stosunek prawny o podwójnej, deliktowo–kontraktowej strukturze, łączący ubezpie-
czonego, poszkodowanego i ubezpieczyciela20. 

Przepis art. 819 § 4 k.c., na co trafnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy21, rozróżnia material-
noprawną czynność, jaką jest zgłoszenie zakładowi ubezpieczeń roszczenia, od czynności 
faktycznej, jaką jest zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem. O ile jed-
nak na ubezpieczającym może ciążyć obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela o zdarzeniu 
objętym ubezpieczeniem22, o tyle poszkodowany takiego obowiązku już nie ma. Dokonuje on 
swobodnego wyboru, czy dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela, a jeżeli decyduje się na ten 

18 A. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 34.
19 Nie ma to jednak znaczenia dla rozważań dotyczących poszkodowanych, gdyż zakłady ubezpieczeń zawsze 
posiadają przymiot przedsiębiorcy. Podobnie poza przedmiotem niniejszego artykułu pozostają zagadnienia 
związane z uchyleniem w 2007 r. art. 384 § 5 k.c. i dodaniem art. 805 § 4 k.c.
20 Zob. A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, C.H. Beck, 
Warszawa 2010, s. 79 i nast. oraz uchwała SN z dnia 2 lutego 2011 r. (III CZP 128/10, OSNC 2011, nr 10, poz. 108).
21 Zob. wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2005 r. (IV CK 157/05, LEX nr 346081) oraz wyrok SN z dnia 21 maja 2009 r. 
(V CSK 444/08, LEX nr 627255), a także wcześniejszy wyrok SN z dnia 14 lipca 1976 r. (I CR 241/76, OSP 1977, 
nr 7, poz. 133) i uchwałę SN z dnia 31 marca 1992 r. (III CZP 12/92, „Wokanda” 1992, nr 6, poz. 6).
22 Na mocy umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia (art. 818 § 1 k.c.) albo też na podstawie art. 16 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
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krok, korzystając z actio directa, wówczas nie tylko informuje o zaistniałym stanie faktycznym, 
ale przede wszystkim wyraża (w sposób wyraźny lub konkludentny) wolę uzyskania od niego 
odszkodowania (zadośćuczynienia), co uznać należy za materialnoprawną czynność zgłoszenia 
roszczenia. W praktyce funkcjonowania zakładów ubezpieczeń utrwalił się zresztą zwyczaj zgła-
szania roszczeń w sposób dorozumiany poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza (co 
określa się zazwyczaj jako „zgłoszenie szkody”), ostatnio coraz częściej dostępnego w trybie on-
line na oficjalnych stronach internetowych ubezpieczycieli. 

Poszkodowany wykonuje w ten sposób przysługujące mu prawo podmiotowe, gdyż roszczenie 
jest jedną z postaci tego prawa, polegającą na tym, że uprawniony może od konkretnej osoby 
żądać konkretnego zachowania. Wykonywanie prawa może z kolei polegać na czynnościach czy-
sto faktycznych albo też na czynnościach prawnych23. Stosownie do art. 56 k.c. czynność prawna 
wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad 
współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Przyjmuje się powszechnie, iż czynność praw-
ną stanowią wyłącznie takie działania, w których występuje jako zasadniczy i konieczny element 
oświadczenie woli. Oświadczenie to musi mieć doniosłość prawną, co oznacza, że prawo podmio-
towe wiąże z nim określone skutki w sensie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego24. 
Ujmując to więc w sposób lapidarny, czynność prawna to takie zdarzenie prawne, które polega 
na świadomym dążeniu człowieka (osoby prawnej) do osiągnięcia określonego skutku prawne-
go25. Nie jest natomiast czynnością prawną takie zachowanie, które wywołuje skutki prawne 
niezależnie od woli i zamiarów działającego podmiotu26. Powyższe okoliczności uzasadniają przy-
jęcie, iż poszkodowany składa ubezpieczycielowi oświadczenie woli zmierzające do wywołania 
określonych skutków prawnych (zmiany stosunku prawnego), przede wszystkim w postaci po-
wstania po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wszczęcia i przeprowadzenia postępowania 
likwidacyjnego oraz zapłaty w odpowiednim terminie należnego mu odszkodowania, a ponadto 
przerwania biegu przedawnienia. Nie jest to zatem jedynie oświadczenie wiedzy, lecz jedno-
stronna czynność prawna skierowana do ubezpieczyciela27. 

Trudno natomiast uznać, iż Sąd Najwyższy dokonał jakoby odmiennej oceny omawianego 
problemu w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 17 listopada 2011 r.28, poświę-
conej roszczeniom o zwrot wydatków poniesionych przez poszkodowanego na najem pojazdu 
zastępczego29. Sąd Najwyższy, wobec użycia we wniosku w sposób zamienny określeń „poszko-
dowany, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej” oraz „konsument”, 
wskazał bowiem jedynie na wstępie swoich rozważań na istniejące wątpliwości, czy poszkodo-
wany może być uznany za konsumenta. Zaznaczył przy tym, iż w doktrynie wyrażono negatywne 
zapatrywanie (mając zapewne na uwadze przywołany już artykuł D. Fuchsa i W.W. Mogilskiego), 

23 A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa 1986, s. 128, 139.
24 S. Rudnicki, (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, 
LexisNexis, Warszawa 2011, s. 260.
25 A. Wolter, op. cit., s. 276.
26 M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do artykułów 1–49910, C.H. Beck, War-
szawa 2011, s. 303–305.
27 Tak też J. Nawracała, Odbieranie oświadczeń i zawiadomień związanych z umową ubezpieczenia przez agen-
tów ubezpieczeniowych – art. 16a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 1, 
s. 56–57, a także Prezes UOKiK w uzasadnieniu decyzji nr RPZ 30/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Odmiennie zaś 
D. Fuchs, W.W. Mogilski, op. cit., s. 150 oraz E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, op. cit., s. 32. 
28 III CZP 5/11, OSNC 2012, nr 3, poz. 28.
29 Takie zaś wnioski wyciągają – powołując się na jedynie fragment wypowiedzi Sądu Najwyższego w tym przed-
miocie – E. Bagińska, E. Kowalewski, M. P. Ziemiak, op. cit., s. 34–35.
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opierające się na założeniu, że osoba poszkodowana nie zawiera umowy, a skorzystanie przez nią 
z actio directa nie stanowi czynności prawnej. Sąd Najwyższy nie zajął jednak własnego stano-
wiska, wskazując, iż w uzasadnieniu wniosku o podjęcie przedmiotowej uchwały nie powołano 
się na jakieś szczególne uprawnienia poszkodowanego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej, które miałyby wynikać z przysługującego mu statusu konsumenta30.

Zgłoszenie roszczenia ubezpieczycielowi wykazuje istotne podobieństwa do opisanej w art. 455 
k.c. instytucji wezwania do spełnienia świadczenia. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli termin speł-
nienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie 
powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Zobowiązaniem o cha-
rakterze bezterminowym jest m.in. zobowiązanie dłużnika do naprawienia szkody spowodowanej 
czynem niedozwolonym31. Wynikająca z art. 455 k.c. zasada, zgodnie z którą dłużnik ma świadczyć 
niezwłocznie po wezwaniu go przez wierzyciela do wykonania, ulega modyfikacji w odniesieniu do 
odszkodowania i zadośćuczynienia przysługujących poszkodowanemu od ubezpieczyciela32. Świad-
czenie zakładu ubezpieczeń ma wprawdzie charakter terminowy, jednak warunkiem koniecznym 
dla nadejścia terminu płatności i wymagalności roszczenia odszkodowawczego jest otrzymanie 
przez zakład ubezpieczeń zawiadomienia o wypadku. Roszczący może w zawiadomieniu lub w toku 
likwidacji szkody oznaczyć wysokość świadczenia, jakiego żąda od ubezpieczyciela, lecz nie ma ta-
kiego obowiązku. Wezwanie do spełnienia świadczenia jest na ogół uznawane za oświadczenie 
woli33; podobnie przyjąć należy, iż zgłoszenie ubezpieczycielowi przez poszkodowanego szkody lub 
skonkretyzowanych roszczeń stanowi czynność prawną zawierającą oświadczenie woli. 

Jeżeli zatem poszkodowana osoba fizyczna zgłasza ubezpieczycielowi odpowiedzialności 
cywilnej sprawcy roszczenie odszkodowawcze niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową, to uznać można, iż spełnione zostają przesłanki do przyznania jej 
w świetle przepisu art. 221 k.c. statusu konsumenta. 

30 Dokładny cytat: „Przedstawione zagadnienia prawne dotyczą objęcia ochroną ubezpieczeniową kosztów naj-
mu pojazdu zastępczego poniesionych przez poszkodowanego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działal-
ności 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 zwró-
cono uwagę, że w stosunkach ubezpieczeniowych status konsumenta może mieć ubezpieczający, który zawiera 
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Osoba poszkodowana przez ubezpieczonego (sprawcę szko-
dy) 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 ubezpieczyciela 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 poszkodowanemu «konsumentowi» szczególnych uprawnień, lecz w stosunku ubezpieczeniowym odróż-
niono go w ten sposób od poszkodowanego «przedsiębiorcy», wyróżniając «konsumpcyjne» oraz «komercyjne» 
korzystanie z rzeczy”.
31 Tak np. SA w Poznaniu w wyrokach z dnia 9 listopada 2006 r. (I ACa 341/06, LEX nr 298549) oraz z dnia 8 grud-
nia 2010 r. (I ACa 879/10, LEX nr 898661).
32 Por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 12 października 1999 r. (I ACa 318/99, OSA 2000, nr 6, poz. 27) oraz wyrok 
SN z dnia 28 czerwca 2005 r. (I CK 7/05, LEX nr 153254).
33 Zob. uchwała SN z dnia 19 maja 1992 r. (III CZP 56/92, OSNC 1992, nr 12, poz. 219), jak również w najnow-
szym piśmiennictwie: W. Czachórski et al., Zobowiązania. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 315; 
Z. Gawlik, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. t. 3, Zobowiązania. Część ogólna, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2010, s. 575; F. Zoll, (w:) A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – 
część ogólna. Suplement, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 65–66; T. Wiśniewski, (w:) G. Bieniek et al., Komentarz 
do kodeksu cywilnego, Księga. Trzecia., Zobowiązania, t. 1, LexisNexis Warszawa 2011, s. 746; K. Zagrobelny, (w:) 
E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 846. 
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Poza wszelkim sporem pozostaje natomiast możliwość zawarcia pomiędzy zakładem ubez-
pieczeń a uprawnionym z umowy ubezpieczenia ugody34, czyli dwustronnej czynności prawnej 
zawierającej zgodne oświadczenia woli o tym, że strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w za-
kresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do 
roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istnie-
jący lub mogący powstać (art. 917 k.c.). 

3. Status poszkodowanego na tle definicji konsumenta – kontekst systemowy i funkcjonalny
Nawet gdyby przyjąć, iż poszkodowany nie dokonuje wobec ubezpieczyciela żadnej czynności 

prawnej, to i tak względem omawianego zagadnienia nie można byłoby poprzestać na jedy-
nie literalnym brzmieniu art. 221 k.c., i to nie tylko przy opowiedzeniu się za derywacyjnym 
ujęciem wykładni prawa. Wykładnia językowa nie może bowiem prowadzić do rozstrzygnięcia, 
które w świetle powszechnie akceptowanych wartości jest rażąco niesłuszne, niesprawiedliwe, 
nieracjonalne lub niweczące ratio legis interpretowanego przepisu35. Dlatego też sięgnąć należy 
do reguł systemowych i funkcjonalnych wykładni, tak by interpretacja omawianego przepisu 
prowadziła do rezultatów, które tworzą spójny i uporządkowany zbiór norm prawnych, z jed-
noczesnym uwzględnieniem szeroko rozumianego kontekstu społecznego, ekonomicznego 
i aksjologicznego. Jak trafnie wskazuje się w doktrynie, nazbyt restrykcyjne podejście do defini-
cji konsumenta mogłoby bowiem prowadzić do wypaczenia rozumienia i zastosowania instytucji 
związanych z jego ochroną36.

Konieczność wzmocnienia pozycji prawnej konsumentów wynika m.in. z zagrożeń, jakie wiążą 
się z nieuczciwymi, a nierzadko również agresywnymi praktykami rynkowymi stosowanymi przez 
przedsiębiorców. Konsument jest względem znacznie silniejszych ekonomicznie i organizacyj-
nie producentów oraz usługodawców stroną zdecydowanie słabszą. Uczestniczy w transakcjach 
i stosunkach kształtowanych niekiedy niemal jednostronnie przez przedsiębiorców, co w sposób 
istotny obniża jego bezpieczeństwo prawne. W tym stanie rzeczy konsument dysponuje skrom-
nymi możliwościami faktycznej realizacji przysługujących mu praw. 

Jest tak również – a może nawet przede wszystkim – w ubezpieczeniach. W ubezpieczeniach 
odpowiedzialności cywilnej zaś, w których ubezpieczyciel na ogół nie rozpatruje roszczeń 
zgłaszanych przez ubezpieczającego, lecz przez osoby trzecie, na decyzję o wyborze ubez-
pieczyciela nie wpływa jakość usługi ubezpieczeniowej w części dotyczącej postępowania 
likwidacyjnego. Nie działa tu więc najważniejszy czynnik, który mógłby skłaniać zakłady ubez-
pieczeń do podnoszenia jakości postępowań likwidacyjnych, a którym byłaby bezpośrednia 
zależność między jakością likwidacji szkód a popytem na daną usługę ubezpieczeniową w przy-
szłości37. Uznanie, iż poszkodowany nie jest konsumentem, choć pozostaje względem zakładu 
ubezpieczeń w dużo słabszej pozycji, podczas gdy ubezpieczyciel nie ma wymiernego intere-
su w zachowywaniu wysokich standardów likwidacji szkód, skutkowałoby sytuacją, w której 
poszkodowany nie mógłby korzystać z ochrony przysługującej konsumentom nawet w przy-
padku stwierdzenia nagannych praktyk ze strony ubezpieczyciela. Ochrona konsumentów 

34 Przywołana wprost jako jedna z podstaw wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego w art. 13 ust. 1 ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz art. 15 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubez-
pieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.).
35 Wyrok SN z dnia 22 marca 2007 r. (III CZP 8/2007, LEX nr 230973).
36 D. Miąsik, (w:) T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warsza-
wa 2009, s. 270–271.
37 M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 429.
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w ramach ubezpieczenia OC nie polega na umożliwieniu im uzyskania wyższego odszkodowa-
nia lub zadośćuczynienia, niż jest im należne w świetle przepisów prawa deliktowego, lecz na 
udostępnieniu pewnych narzędzi zwiększających szansę na to, iż otrzymają oni prawidłowo 
ustalone świadczenie w stosownym terminie. Ochrona ta pozwala zrealizować prawo przy-
sługujące uprawnionemu do odszkodowania, nie zwiększając przy tym materialnoprawnego 
zakresu tego prawa38.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż konsument nie występuje w obrocie cywilnoprawnym wy-
łącznie w roli nabywcy towaru lub usługi; dlatego też mianem tym określa się nie tylko osoby 
fizyczne, które dokonują czynności prawnych, lecz także osoby, które są adresatami jedno-
stronnych czynności dokonywanych przez przedsiębiorcę. Dla przykładu Sąd Najwyższy uznał 
za konsumenta osobę, która działając jako potencjalny nabywca towaru lub usługi, wstępuje 
w stosunek prawny pozostający w bezpośrednim związku z działaniem przedsiębiorcy jako pro-
ducenta lub sprzedawcy towarów albo świadczącego usługi. Stosunek taki może w szczególności 
powstać w związku z różnymi formami promocji towarów produkowanych lub sprzedawanych 
przez przedsiębiorcę albo świadczonych przez niego usług. Za uznaniem, iż uczestnik promocji, 
który nie jest nabywcą promowanego towaru lub usługi, jest konsumentem, przemawia jego 
sytuacja – zbliżona do nabywcy i słabsza w porównaniu do pozycji przedsiębiorcy – zasługująca 
na szczególną ochronę39. 

Z podobnych powodów za naruszające zbiorowe interesy konsumentów uznawane są takie 
praktyki, jak stosowanie przez przedsiębiorcę nazwy wprowadzającej w błąd, niezamieszczanie 
na stronie internetowej przedsiębiorcy informacji wymaganej przepisami prawa czy emitowanie 
reklam wprowadzających w błąd, a więc sytuacje, w których pomiędzy konsumentem a przed-
siębiorcą nie doszło ani do zawarcia umowy, ani nawet do złożenia innych oświadczeń woli40. 
Wzmacnia to słuszność tezy, iż status konsumenta przysługuje osobie fizycznej, do której są 
adresowane lub której dotyczą działania profesjonalisty w sytuacji niezwiązanej z prowadzoną 
przez tę osobę działalnością gospodarczą41. 

Niezależnie zatem od tego, czy poszkodowany składa ubezpieczycielowi oświadczenie woli, 
oświadczenie takie składa zakład ubezpieczeń po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, gdy 
wypłaca odszkodowanie (w wysokości równej zgłoszonemu roszczeniu lub innej) albo zapłaty tej 
odmawia. Najczęstszą podstawą wypłaty odszkodowania jest uznanie przez zakład ubezpieczeń 
roszczenia, a więc potwierdzenie swojej odpowiedzialności za szkodę i określenie w sposób kwo-
towy wysokości własnego zobowiązania. Uznanie przez zakład ubezpieczeń roszczenia w wyniku 
własnych ustaleń ustawodawca kwalifikuje jako oświadczenie woli. Ustawa o działalności ubez-
pieczeniowej stanowi bowiem w art. 3 ust. 3 pkt 2, iż do czynności ubezpieczeniowych należy 
składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia należne 
z tytułu umów ubezpieczenia. Sama zresztą zapłata świadczenia pieniężnego stanowi w świetle 
dominującej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego czynność prawną42. 

38 Por. E. Bagińska, E. Kowalewski, M. P. Ziemiak, op. cit., s. 19–22.
39 Postanowienie SN z dnia 15 marca 2000 r. (I CKN 1325/99, OSNC 2000, nr 9, poz. 169). 
40 Zob. np. decyzje Prezesa UOKiK z dnia 22 grudnia 2010 r., nr RBG 22/2010, z dnia 15 kwietnia 2011 r., nr RKR 
9/2011 oraz z dnia 7 lipca 2011 r., nr RPZ 11/2011.
41 Por. B. Gnela, Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim, (w:) B. Gnela (red.), Ochrona 
konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 36.
42 Zob. uchwała SN z dnia 3 kwietnia 1992 r. (I PZP 19/92, OSNC 1992, nr 9, poz. 166) oraz wyroki: z dnia 22 czerw-
ca 2006 r. (V CSK 76/06, „Biuletyn SN” 2006, nr 10, s. 13) i z dnia 6 listopada 2009 r. (I CSK 154/09, „Biuletyn SN” 
2010, nr 2, s. 11).
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Również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozostaje na stanowisku, iż sytu-
acja klientów zakładu ubezpieczeń nie powinna być uzależniona od tego, czy roszczeń z umowy 
ubezpieczenia dochodzi ubezpieczający będący jej stroną, czy też osoba trzecia, na której rzecz 
umowa ta została zawarta, jak również poszkodowany dochodzący odszkodowania w oparciu 
o zasadę actio directa. Wszystkie te podmioty zasługują bowiem na objęcie ochroną prawną 
przysługującą konsumentom. Dlatego też za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsu-
mentów zostały uznane działania zakładów ubezpieczeń w procesie likwidacji szkód objętych 
ochroną ubezpieczeniową w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej posiadaczy pojazdów mechanicznych polegające na:

a) pobieraniu rażąco wygórowanej opłaty za sporządzanie odpisów i kserokopii dokumentów 
akt szkodowych43,

b) wypłacaniu odszkodowania w oparciu o kalkulację kosztów naprawy pojazdu w kwocie 
nieuwzględniającej podatku VAT, 

c) wykorzystywaniu zasad, na podstawie których nie dochodziło do rzeczywistego naprawie-
nia szkody, przy ustalaniu odszkodowania w razie szkody całkowitej (tzn. uznawaniu za 
nieuzasadnioną ze względów ekonomicznych naprawę w sytuacji, gdy jej koszt brutto jest 
równy lub większy niż 70% wartości pojazdu przed wystąpieniem szkody, a także przyj-
mowaniu w kalkulacji mającej na celu ustalenie, czy naprawa pojazdu jest ekonomicznie 
uzasadniona, maksymalnych kosztów naprawy w oparciu o najdroższe dostępne części 
i maksymalne stawki za roboczogodzinę funkcjonujące na rynku),

d) nieprzekazywaniu poszkodowanym w aktach szkodowych informacji o stosowaniu przy 
wycenie szkody cen bez uwzględnienia podatku VAT,

e) nieprzekazywaniu poszkodowanym dokumentu zawierającego szczegółową kalkulację 
szkody stanowiącą podstawę ustalenia, że naprawa pojazdu jest nieopłacalna ze względu 
na rozmiar i koszt naprawy uszkodzeń44,

f) nieuznawaniu samej utraty możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu za szkodę 
majątkową i uzależnianiu wypłaty odszkodowania za najem samochodu zastępczego od 
wykazania przez poszkodowanego szczególnych okoliczności związanych z niezbędnością 
wynajęcia pojazdu zastępczego,

g) nieuzasadnionym pomijaniu przy ustalaniu wielkości kwoty refundacji kosztu wynajmu sa-
mochodu zastępczego okresu oczekiwania na części zamienne przez warsztat samochodo-
wy45.

Autorzy negujący możliwość uznania poszkodowanego w świetle art. 221 k.c. za konsumen-
ta podnoszą natomiast, iż na gruncie zarówno prawa polskiego, jak i europejskiego, pojęcie 
„konsument” dotyczy wyłącznie relacji kontraktowych lub przedkontraktowych, a nie docho-
dzenia roszczeń odszkodowawczych. Na korzyść takiego poglądu świadczyć mają m.in. zasada 
harmonizowania kontekstów (interpretacja definicji kodeksowej „konsumenta” nie może być 
oderwana od definicji „konsumenta” zawartych w innych ustawach), wykładnia historyczna 
pojęcia „konsument” (polegająca na odwołaniu się do poprzednich brzmień definicji „konsu-
menta” obowiązujących w prawie polskim) oraz zakaz wykładni synonimicznej (ustawodawstwo 
rozróżnia bowiem pojęcia „poszkodowany” i „konsument”)46. Z powyższym stanowiskiem można 
polemizować. Ustawodawca nie bez przyczyny posługuje się w ramach systemu prawa różnymi 

43 Decyzje Prezesa UOKiK z dnia 17 listopada 2004 r., nr DDK 18/2004, oraz z dnia 29 maja 2008 r., nr DDK 5/2008.
44 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 29 czerwca 2011 r., nr DDK 3/2011.
45 Decyzje Prezesa UOKiK z dnia 18 listopada 20111 r., nr RPZ 30/2011 oraz nr RPZ 31/2011.
46 Zob. E. Bagińska, E. Kowalewski, M. P. Ziemiak, op. cit., s. 22–25.
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definicjami tego samego pojęcia. Jest to świadomy zabieg pozwalający na dostosowanie po-
jęcia „konsument” do przedmiotu regulacji zawartego w danym akcie prawnym. Modyfikacje 
kodeksowej definicji „konsumenta”, czego przykładem jest chociażby art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne47, nie powinny jednak w żaden sposób wpływać na 
sposób wykładni tego pojęcia na gruncie Kodeksu cywilnego. Ponadto pojęcia „konsument” 
i „poszkodowany” nie są synonimami, gdyż nie każdy uprawniony z tytułu umowy ubezpieczenia 
OC jest konsumentem i z pewnością nie każdy konsument jest poszkodowanym (uprawnio-
nym). Nie można też pominąć faktu, że aktualnie obowiązująca definicja konsumenta została 
umieszczona w części ogólnej Kodeksu cywilnego. Natomiast stosowana w wykładni prawa ce-
lowościowa reguła historyczna odwołuje się do celu historycznego prawodawcy, a więc celu 
z momentu tworzenia danej regulacji prawnej48. Nie jest zatem zasadne przy wykładni normy 
zawartej w art. 221 k.c. uwzględnianie nieobowiązujących już przepisów zawierających poprzed-
nie wersje definicji. Pojęcie „konsument”, po raz pierwszy wprowadzone do polskiego prawa 
w 1995 r., ewoluowało, a kolejne zmiany przepisów dowodzą, iż cele ustawodawcy podlega-
ły – z różnych względów – zmianom. Wykładnia historyczna powinna więc odnosić się do celu 
towarzyszącego wprowadzeniu tego pojęcia do Kodeksu cywilnego, i to do jego części ogólnej, 
art. 221. 

4. Prowspólnotowa wykładnia pojęcia „konsument”
W związku z prymatem prawa wspólnotowego nad prawem państw członkowskich przyjmu-

je się, że organy krajowe obowiązane są do tzw. wykładni efektywnej prawa wspólnotowego, 
uwzględniającej regułę in dubio pro communitate i konieczność dokonywania wykładni mak-
symalnie korzystnej z punktu widzenia wynikających z prawodawstwa Unii Europejskiej praw 
jednostki. Z drugiej zaś strony winny one dokonywać wykładni prawa krajowego w zgodzie z pra-
wem wspólnotowym, co określa się też jako wykładnię zgodną, prowspólnotową lub przyjazną 
dla prawa europejskiego49.

Wydanie dyrektywy rodzi po stronie państwa członkowskiego obowiązek pełnej transpo-
zycji jej treści do porządku krajowego. Obowiązki implementacyjne państw członkowskich są 
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej traktowane – zgodnie z zasadą lo-
jalności – jako zapewnienie prawu wspólnotowemu wymaganej efektywności. Po raz pierwszy 
Trybunał wskazał na obowiązek sądów krajowych dokonywania takiej wykładni i takiego stoso-
wania przepisów wydanych w celu wykonania dyrektywy, by były one zgodne z wymogami prawa 
wspólnotowego, posługując się przy tym pojęciem pośredniej skuteczności dyrektyw, w wyroku 
z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 von Colson and Kamann v. Land Nordhein–West-
falen50. W kolejnych orzeczeniach Trybunał stwierdził, iż obowiązek zgodnej wykładni dotyczy 
wszystkich krajowych przepisów prawa, zarówno wcześniejszych, jak i późniejszych w stosun-
ku do rozpatrywanej dyrektywy51. Obowiązek ten wymaga, aby sądy krajowe czyniły wszystko, 
co leży w zakresie ich kompetencji, uwzględniając wszelkie przepisy krajowe i stosując uznane 
w porządku krajowym metody wykładni, tak by zapewnić pełną skuteczność rozpatrywanej dy-

47 Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.
48 L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Wolers Kluwer, Kraków 
2002, s. 135.
49 Zob. A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 198–209.
50 ECR 1984, s. 1891.
51 Wyrok ETS z dnia 13 listopada 1990 r. w sprawie C–106/89 Marleasing v. Comercial Internacional de Alimen-
tación, ECR 1990, s. I–4135.
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rektywy i dokonać rozstrzygnięcia zgodnego z realizowanymi przez nią celami52. Również polski 
Sąd Najwyższy potwierdza w najnowszym orzecznictwie, że – zgodnie z doktryną efektywno-
ści – implementacja dyrektywy do prawa polskiego w formie ustawy oznacza obowiązek takiej 
wykładni ustawy, która jest zgodna z dyrektywą, a jeżeli dyrektywa była poddana interpretacji 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zgodna z tą interpretacją53. 

Porównując definicje pojęcia „konsument” obowiązujące na gruncie prawa unijnego i krajowe-
go, trudno nie dostrzec faktu, iż implementacja dokonana przez polskiego ustawodawcę odbiega 
w pewnym zakresie od założeń przyjętych w dyrektywach konsumenckich. Definicja kodeksowa 
posługuje się bowiem kryterium czynności prawnej, mimo że dyrektywy odnoszą się jedynie 
do celu działania osoby fizycznej, bez jednoczesnego wymogu, by czynność ta miała charakter 
czynności prawnej. Tym samym ochrona konsumencka może obejmować zarówno zawieranie 
i wykonywanie umów, jak i etap przedkontraktowy, a nawet stosunki pozaumowne54. Zawarta 
w Kodeksie cywilnym definicja nie powinna być więc interpretowana nazbyt wąsko, poprzez 
przyjęcie, że konsumentem może być tylko taka osoba, która zawarła umowę z przedsiębiorcą55. 
Byłoby to sprzeczne z prawem unijnym, w którym istnieje wyraźna tendencja do postrzegania 
konsumenta jako osoby fizycznej, która działa – a nie tylko dokonuje czynności prawnej – w ce-
lach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, ani z wykonywaniem 
wolnego zawodu56. W tym stanie rzeczy przepis art. 221 k.c., definiujący pojęcie „konsument”, 
powinien być wykładany w taki sposób, by obejmował osobę fizyczną działającą w celu niezwią-
zanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc również osobę fizyczną dochodzącą 
od zakładu ubezpieczeń roszczeń odszkodowawczych z tytułu umowy ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej. Dopiero bowiem taka wykładnia pozwala na wniosek, że rozwiązanie 
zastosowane w prawie krajowym jest zgodne z dyrektywami transponowanymi do polskiego 
porządku prawnego. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do niemożności udzie-
lenia adekwatnej ochrony słabszym uczestnikom rynku, jakimi niewątpliwie są poszkodowani 
dochodzący roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń, pomimo istnienia stosow-
nego nakazu w dyrektywie. Należy przy tym podkreślić, że żadne istotne względy wypływające 
z polskiego systemu prawa nie przeciwstawiają się wskazanej wykładni pojęcia „konsument”.

Podsumowanie
Poszkodowany dochodzący roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC sprawcy w oparciu 

o zasadę actio directa powinien korzystać w relacjach z zakładem ubezpieczeń z przewidzianej 
przez prawo ochrony konsumenckiej, o ile jest on osobą fizyczną działającą w celu niezwią-
zanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. Zgłoszenie ubezpieczycielowi roszczenia 
odszkodowawczego można określić jako jednostronne oświadczenie woli o charakterze praw-
nokształtującym, mające charakter czynności konwencjonalnej. Oświadczenie to nie wymaga 

52 Wyrok ETS z 5 października 2004 r. w sprawach połączonych od C–397/01 do C–403/01 Pfeiffer and others v. 
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, ECR 2004, s. I–8835.
53 Zob. uzasadnienie uchwały SN z 19 listopada 2010 r. (III CZP 79/10, OSNC 2011, nr 4, poz. 41).
54 B. Gnela, Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym, (w:) M. Jagielska, 
E. Rott–Pietrzyk, A. Wiewiórska–Domagalska (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ 
europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 182–184.
55 Podobnie: K. Włodarska–Dziurzyńska, Definicja konsumenta, (w:) E. Nowińska, D. Kasprzycki (red.), op. cit., s. 
80–87; odmiennie: E. Bagińska, E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, op. cit., s. 34.
56 Zob. B. Gnela, Definicje przedsiębiorcy w projekcie nowego kodeksu cywilnego z punktu widzenia ich przydat-
ności w obrocie konsumenckim i handlowym, (w:) T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przy-
szłym Kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 60.
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szczególnej formy i może zostać złożone w sposób dowolny, w tym również dorozumiany. Z chwi-
lą jego złożenia na ubezpieczycielu ciąży obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania 
likwidacyjnego oraz spełnienia świadczenia w terminie wynikającym z art. 817 k.c. lub art. 14 
ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. 

Właściwa wykładnia normy prawnej wynikającej z art. 221 k.c. powinna uwzględniać nie tylko 
literalne brzmienie przepisu, lecz także kontekst systemowy i funkcjonalny. Ten zaś wskazuje, 
iż poszkodowany zasługuje na objęcie go ochroną konsumencką na podobnych zasadach jak 
inne podmioty dochodzące roszczeń od ubezpieczyciela. Podmioty te w związku ze wszczęciem 
postępowania likwidacyjnego stają się adresatami czynności i oświadczeń zakładu ubezpieczeń, 
wpływających na sferę ich praw i obowiązków. Interes poszkodowanego może zostać poważ-
nie zagrożony przez nieprawidłowe postępowanie ubezpieczyciela, co dodatkowo wpływa na 
potrzebę zagwarantowania poszkodowanemu jako podmiotowi słabszemu mechanizmów 
ochronnych przysługujących konsumentom. Za takim stanowiskiem przemawia także koniecz-
ność dokonywania wykładni przepisów krajowych w sposób maksymalnie korzystny dla praw 
jednostki wynikających z prawodawstwa wspólnotowego. Koresponduje ono również z ekono-
micznym ujęciem tematyki konsumenckiej, gdzie konsument bywa określany jako „końcowe 
ogniwo łańcucha ekonomicznego”57. Poszkodowany zaś, mimo że nie jest stroną umowy, ani 
też nie opłaca składki ubezpieczeniowej, jest bezpośrednim beneficjentem umowy ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej58. Stosunek prawny istniejący pomiędzy roszczącym a zakładem 
ubezpieczeń ma charakter wtórny wobec umowy zawartej między ubezpieczycielem a ubezpie-
czającym.

Nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność, iż w znacznej części przypadków w ubezpie-
czeniach OC (zwłaszcza powszechnych) przymiot konsumenta jest przynależny ubezpieczającym 
– osobom fizycznym, które zawierając umowę ubezpieczenia, działają w celu niezwiązanym 
bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Niezasadna zaś odmowa wypłaty 
odszkodowania na rzecz poszkodowanego oraz nierzetelna czy nieterminowa likwidacja szko-
dy przez zakład ubezpieczeń naruszają ciążące na nim obowiązki umowne, godząc pośrednio 
w interes ubezpieczającego (ubezpieczonego), do którego poszkodowany może wystąpić z rosz-
czeniem odszkodowawczym w razie braku naprawienia szkody przez ubezpieczyciela.

Możliwe są wreszcie sytuacje, w których poszkodowany, dochodzący roszczeń odszkodowaw-
czych od ubezpieczyciela, jest równocześnie ubezpieczającym, a więc bezsprzecznie może być 
także konsumentem. W przypadku umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej 
na cudzy rachunek (art. 808 § 1 k.c. w związku z art. 822 § 1 k.c.), jeśli ubezpieczony wyrządzi 
szkodę ubezpieczającemu, temu ostatniemu może przysługiwać roszczenie do ubezpieczyciela 
o naprawienie szkody59. Stosownie do treści uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższe-
go z dnia 7 lutego 2008 r.60, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikają-
cą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

57 M.in. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 40.
58 Tak E. Kowalewski, Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, „Prawo Asekuracyjne” 2002, nr 3, s. 8.
59 Tak w najnowszym piśmiennictwie: G. Jędrejek, Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone współmałżonkowi, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 
15, s. 843; M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński, Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2007, s. 89; A. Raczyński, op. cit., s. 77–78; M. Krajew-
ski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 (LEX 
2011, rozdz. II, pkt 3). Odmiennie S. Reps, Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez 
posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym osobom bliskim, „Prawo Asekuracyjne” 2004, nr 3, s. 61.
60 III CZP 115/07, OSNC 2008, nr 9, poz. 96.
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na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz 
z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu. Ograniczenie ochrony konsumenckiej wyłącznie do 
poszkodowanych będących jednocześnie ubezpieczającymi prowadziłoby do nierównego stan-
dardu ochrony prawnej osób pozostających w analogicznej sytuacji61. Trudno też wytłumaczyć 
przyznanie odmiennych uprawnień osobom dochodzącym roszczeń od zakładu ubezpieczeń 
w zależności od tego, czy robią to z tytułu ubezpieczenia OC, czy chociażby autocasco, w sytuacji 
jednakowego naruszenia przez ubezpieczyciela ciążących na nim obowiązków, np. braku reakcji 
na zgłoszenie szkody lub wniesienie odwołania, opieszałość w likwidacji szkody, przekazywanie 
w toku prowadzonego postępowania informacji wprowadzających w błąd czy nieprzestrzeganie 
kodeksu dobrych praktyk, do którego zakład ubezpieczeń dobrowolnie przystąpił.

Mgr Tomasz Młynarski, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warsza-
wie, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Summary of the ar� cle

The position of aggrieved party in third party liability insurance with 
reference to the consumer’s definition

The following article is an attempt to provide an answer whether a claimant who is trying to 
get the indemnity on the basis of third party liability insurance of the owner of vehicle shall be 
given the status of “the consumer”. Depending on the answer given, it can be judged if such 
a person is authorized to receive suitable protection from governmental and non–governmental 
institutions and if that person can use certain rights during the civil proceedings.

According to the author it is acceptable to acknowledge that a claim launched against the 
insurer can be considered to be an unilateral activity which is included in the definition of the 
consumer. By the legal proceedings one can understand declarations of will pertaining to its 
liability and agreements concluded between an insurer and the insurance services provider. 
Moreover, the aggrieved party earns the right to be covered by consumer protection rules on 
the similar basis as the other subjects submitting a claim to the insurer to receive compensa-
tion. The interest of the aggrieved party might be seriously threatened by unfair practices of 
the insurers. This contributes to the need to guarantee him – as the weakest party – the same 
mechanism of protection as offered to the consumers. This approach is also supported by law, 
as stated in the community regulations the realization of the legal regulation shall be conducted 
in the most favorable way as to consumers. The author refers also to the economic approach of 
the consumer who is often located at the last place of an economic chain. An aggrieved party, 
although is not a party to the agreement and does not pay insurance premium, is a direct bene-
ficiary of the third party liability insurance.

61 Zob. B. Krupa, Osoba dochodząca roszczeń z ubezpieczenia OC jako konsument, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, 
7 lutego 2012 r.
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Marta Borda, Anna Jędrzychowska

Analiza postaw nabywców ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku 
polskim1

Wprowadzenie
Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najważniejszy obszar działalności ubezpieczycieli 

non–life w Polsce. Pomimo kryzysu gospodarczego sektor ten systematycznie rozwija się, co 
w znacznym stopniu związane jest ze wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdów mechanicz-
nych. W warunkach nasilonej konkurencji cenowej, zwłaszcza ze strony zagranicznych firm 
ubezpieczeniowych, dla zakładów ubezpieczeń bardzo ważna jest identyfikacja różnorodnych 
czynników, które wpływają na decyzje klientów co do zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Rozpoznanie postaw klientów i ich preferencji pozwala na lepsze dopasowanie oferty ubez-
pieczyciela do oczekiwań nabywców i w efekcie może pozytywnie wpłynąć na rentowność 
oferowanych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy postaw i wyborów indywidualnych nabyw-
ców ubezpieczeń komunikacyjnych. Analizę przeprowadzono na podstawie wybranych danych 
uzyskanych w badaniu ankietowym. Badanie dotyczyło różnych aspektów funkcjonowania 
ubezpieczeń komunikacyjnych oraz sposobu postrzegania tych produktów przez klientów in-
dywidualnych. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się w szczególności na czynnikach, 
które wpływają na wybór tak danej oferty, jak konkretnego zakładu ubezpieczeń, a także pozwa-
lają wyrazić stopień zadowolenia z dotychczasowej współpracy z ubezpieczycielem. W pierwszej 
kolejności analizie poddano posiadane przez respondentów ubezpieczenia komunikacyjne, ich 
zakres, formę oraz sposób zakupu (wykorzystywane kanały dystrybucji). Zwrócono uwagę na 
lojalność klientów wobec aktualnego ubezpieczyciela oraz czynniki, które mogą mieć wpływ na 
wybór konkretnego zakładu ubezpieczeń i jego produktów. Następnie przeprowadzono analizę 
istotnych statystycznie zależności dotyczących: zakresu rodzajowego posiadanych ubezpieczeń 
dobrowolnych, motywów ich zakupu oraz oceny jakości świadczonych usług ubezpieczeniowych 
w relacji do wybranych cech socjodemograficznych respondentów.

1 Artykuł opracowano w ramach projektu badawczego nr 1824/B/H03/2010/39 Ryzyko i efektywność funkcjo-
nowania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego; por. http://www.ku.ue.wroc.pl/index.php/projekty.
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1. Charakterystyka próby badawczej
Badanie przeprowadzono wśród osób fizycznych zamieszkałych w województwach dolno-

śląskim, opolskim i małopolskim. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, 
a samo badanie miało charakter anonimowy. W wyniku przeprowadzonego badania ankietowe-
go otrzymano 409 wypełnionych kwestionariuszy. Ze względu na brak kompletnych odpowiedzi 
na pytania zadawane respondentom odrzucono 48 ankiet. Przeważającą część ankietowanych 
stanowiły kobiety (288 badanych osób, to jest 70,5% przeprowadzonych ankiet, a wśród zakwa-
lifikowanych do badania – 272, to jest 75,34% wszystkich analizowanych ankiet). Na wykresie 
nr 1 przedstawiono strukturę wiekową respondentów korzystających z ubezpieczeń komunika-
cyjnych.

Wykres nr 1. Struktura wiekowa respondentów posiadających ubezpieczenie komunikacyjne 
(w procentach)

Źródło: Opracowanie własne.

W grupie respondentów posiadających ubezpieczenie komunikacyjne przeważają osoby 
w wieku od 21 do 40 lat (łącznie 78,64%), natomiast zaledwie niespełna 5% stanowią osoby 
w wieku 51 lat i więcej. Powyższe proporcje należy mieć na względzie, interpretując wyniki ba-
dania. Osoby ankietowane to głównie studenci (uczelni państwowych i prywatnych). Wśród 
wszystkich badanych stanowili oni 81,17% (332 ankiety), a wśród pełnych ankiet dopuszczo-
nych do dalszej analizy 86,43% (312 ankiety). Należy jednak nadmienić, że w większości były to 
osoby studiujące zaocznie, jednocześnie uczące się i pracujące (w tym także prowadzące wła-
sną działalność gospodarczą). Takich osób było odpowiednio wśród wszystkich badanych 64,4% 
(262 ankiety), zaś wśród osób, które poprawnie wypełniły ankiety było ich 249 (68,98%). Ponad 
połowa badanych deklarowała posiadanie własnego samochodu lub motocykla – 233 osoby 
ogółem (56,97%), a spośród poddanych dalszemu badaniu 224 (62,05%). Zakup ubezpieczenia 
komunikacyjnego zadeklarowało 227 osób (55,5%) według informacji z wszystkich ankiet, zaś 
z ankiet dopuszczonych do badania – 206 (57,06%). Stosunkowo duży odsetek ankietowanych 
osób niekorzystających z ubezpieczeń komunikacyjnych wynika ze struktury wiekowej otrzyma-
nej próby badawczej. Dokładne dane liczbowe z metryczek ankiet dopuszczonych do badania 
zamieszczono w tabeli nr 1. W związku z tym, że niniejsze opracowanie stanowi tylko wycinek 
ogólnego badania opartego na omawianym badaniu ankietowym, w opracowaniu wykorzystano 
wyłącznie ankiety, w których respondenci udzielili odpowiedzi, iż zakupili ubezpieczenie komu-
nikacyjne. Takich ankiet było 206. Dane liczbowe pochodzące z metryczek z tych ankiet również 
zamieszczono w tabeli nr 1 (wartości w nawiasach).
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Tabela nr 1. Struktura ankietowanych osób według wybranych cech socjodemograficznych

Cecha Liczba osób według wybranego wariantu odpowiedzi

Płeć
kobieta mężczyzna

272 (147) 89 (59)

Wiek
18–20 21–30 31–40 41–50 51–60 >61

15 (8) 246 (112) 58 (50) 29 (26) 12 (9) 1 (1)

Wykształcenie
podstawowe zawodowe średnie wyższe

1 (0) 2 (1) 187 (112) 170 (93)

Aktywność 
zawodowa

studia 
(nauka)

studia + 
praca

studia + 
dział. gosp.

praca 
stała

praca 
dorywcza

własna dział.
gosp.

bezrobotny/a
emerytura/

renta

63 (18) 239 (140) 10 (6) 48 (39) 7 (5) 4 (4) 10 (4) 3 (0)

Miejsce 
zamieszkania

wieś
miasto pow. 50 tys. 

mieszkańców
miasto od 50 do 200 

tys. mieszkańców
miasto pow. 200 tys. 

mieszkańców

111 (67) 91 (56) 57 (27) 102 (56)

Dochód netto 
na osobę 

w gospodarstwie 
domowym 

(w zł)

do 1000 1001–1800 1801–2500 powyżej 2500

92 (43) 130 (79) 81 (47) 58 (37)

Posiadanie 
samochodu albo 

motocykla

tak nie

224 (198) 151 (8)

Udział
w wypadku 

komunikacyjnym

nie
tak – byłem 

sprawcą

tak – byłem
poszkodowany/a

(zniszczenie mienia)

tak – byłem
poszkodowany/a

(szkoda na osobie)

240 (119) 47 (37) 84 (64) 16 (9)

Źródło: Opracowanie własne.

Z powyższej prezentacji wynika jednoznacznie, że opisywana próba nie ma cech próby repre-
zentacyjnej. Zbyt duża część ankietowanych pochodzi z grona studentów, a najbardziej typowym 
respondentem jest kobieta w wieku 21–30 lat (209 osób spośród ankietowanych 409). Dlatego 
też wnioski przedstawione w niniejszym artykule mają charakter raczej przesłanek niż rozstrzy-
gających stwierdzeń.

2. Analiza rodzajów posiadanych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz form i sposobów ich 
zakupu

Jak już wspomniano, w dalszej kolejności analizą objęto wyłącznie respondentów posiadających 
ubezpieczenia komunikacyjne. W ankiecie zapytano, czy badani kupują dodatkowe ubezpieczenia 
komunikacyjne, a jeśli tak, to jakie. Poprzestanie wyłącznie na ubezpieczeniach obowiązkowych 
(tj. zakupie ubezpieczenia OC) zadeklarowało 47 badanych (22,82%). Najczęściej kupowanym 
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ubezpieczeniem dobrowolnym okazało się ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
(124 deklaracje, odpowiednio stanowiące 60,19% ogółu), następnie autocasco (41,74%) i as-
sistance (31,07%). Zakup Zielonej Karty zadeklarowało 14 osób, a tylko jedna osoba wykupiła 
ubezpieczenie ochrony prawnej. Nikt z ankietowanych nie wykazał nabycia ubezpieczenia GAP2.

Jeśli chodzi o wybór formy zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych, to zdecydowana więk-
szość ankietowanych (65,05%) korzysta z popularnych, oferowanych przez zakłady ubezpieczeń 
pakietów produktowych, kolejne 22,82% badanych osób wykupuje jedynie obowiązkowe ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pozostałe 12,13% 
dokonuje zakupu różnych ubezpieczeń komunikacyjnych oddzielnie, korzystając przy tym na ogół 
ze zróżnicowanych kanałów dystrybucji. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej korzystają 
z dostępnych ofert pakietowych (wykres nr 2). Co ciekawe, mężczyźni stosunkowo częściej niż 
kobiety decydują się na zakup oddzielnych produktów ubezpieczeń komunikacyjnych (18,64% 
ankietowanych mężczyzn w porównaniu z 8,84% ankietowanych kobiet). Z kolei kobiety relatyw-
nie częściej wybierają zakup wyłącznie obowiązkowego ubezpieczenia OC (27,21% badanych 
kobiet w porównaniu z 13,56% mężczyzn).

Wykres nr 2. Wybór formy zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych według płci (w procentach)

Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli brać pod uwagę sposób nabycia ubezpieczeń komunikacyjnych, zauważyć można domi-
nację tradycyjnych kanałów dystrybucji (wykres nr 3). Większość ankietowanych osób (47,09% 
wszystkich odpowiedzi) korzysta z usług agentów ubezpieczeniowych. Kolejnym wskazywanym 
kanałem dystrybucji jest zakup ubezpieczenia bezpośrednio w placówce zakładu ubezpieczeń 
(29,13%). Na uwagę zasługuje stosunkowo duże zainteresowanie respondentów nowoczesnymi 
sposobami sprzedaży bezpośredniej, za pośrednictwem internetu (10,19%) czy telefonu (6,31%). 
Zjawisko to może wynikać ze struktury wiekowej ankietowanych, gdyż w badanej próbie prze-
ważają osoby młode, bardziej skłonne do korzystania z nowoczesnych sposobów dystrybucji 
usług ubezpieczeniowych.

Osoby, które zdecydowały się na zakup oddzielnych produktów ubezpieczeń komunikacyj-
nych, nabywały je najczęściej za pośrednictwem telefonu lub korzystały z usług oferowanych 
w ramach bancassurance. Ponadto jeśli chodzi o wybór kanałów sprzedaży, nie odnotowano 
istotnych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami.

2 Ubezpieczenie utraty wartości pojazdu GAP (ang. Guaranteed Auto Protection) jest produktem kierowanym 
do osób finansujących zakup samochodu kredytem bądź leasingobiorców.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 13(2/2012) 75

Wykres nr 3. Sposób nabycia ubezpieczeń komunikacyjnych (w procentach)3

Źródło: Opracowanie własne.

Porównanie otrzymanych wyników analizy z wynikami badań ogólnopolskich dotyczących 
kanałów dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych ujawnia podobne tendencje wyrażające 
się w dominacji tradycyjnych kanałów sprzedaży. Jak wynika ze wspólnego raportu KNF i UFG4, 
największy udział w pozyskiwaniu składki przypisanej brutto zarówno w ubezpieczeniach AC, 
jak i OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mają agenci ubezpieczeniowi, w szczególności 
działający jako osoby fizyczne. W 2008 r. pozyskali oni odpowiednio 81,47% składki z ubezpie-
czeń AC i 67,70% składki z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Odnotowano 
również, że ubezpieczenia komunikacyjne OC były stosunkowo często nabywane bezpośrednio 
w placówkach zakładów ubezpieczeń (25,45% składki przypisanej brutto), natomiast w przypad-
ku ubezpieczeń AC drugi pod względem wielkości składki kanał dystrybucji stanowili brokerzy 
ubezpieczeniowi (13,02%). 

Według danych pochodzących z raportu Moto Scan 2009 (jesień)5 analogicznie najpopular-
niejszym sposobem zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego jest skorzystanie z usług agenta 
ubezpieczeniowego (42,1% odpowiedzi w przypadku ubezpieczeń AC i 39,4% dla ubezpieczeń 
OC), a drugie miejsce zajmuje wizyta w placówce firmy ubezpieczeniowej (32,9% odpowiedzi 
w przypadku ubezpieczeń OC i 25,4% w przypadku AC). Na trzeciej pozycji plasuje się sprzedaż 
ubezpieczeń komunikacyjnych przez telefon (około 11% odpowiedzi). Pozostałe kanały dystry-
bucji, w tym m.in. sprzedaż za pośrednictwem internetu, sprzedaż w salonie samochodowym 
czy w placówce banku, wykorzystywane są zdecydowanie rzadziej.

W poszczególnych krajach europejskich istnieje duże zróżnicowanie funkcjonujących syste-
mów dystrybucji i popularności różnych sposobów sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Nie można tutaj mówić o jednym, uniwersalnym modelu dystrybucji, wszystko zależy od spe-

3 Ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
4 Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005–2009, Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 
(UKNF) i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), z dnia 3 sierpnia 2010 r., s. 26–27. Raport jest 
dostępny na stronie http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Raporty_opracowania/raporty_
opracowania.html.
5 Moto Scan 2009 (jesień) – Ubezpieczenia komunikacyjne, Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo, Gdańsk, 
Listopad 2009; za: „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2010, nr 2 (7), s. 25 i 28. Raport ten powstał na podstawie 
badania marketingowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1015 użytkowników (właścicieli) sa-
mochodów osobowych w Polsce.
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cyficznych uwarunkowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego, w tym aktywności pośredników 
ubezpieczeniowych czy stopnia rozwoju bancassurance w danym kraju. Na przykład agenci ubez-
pieczeniowi (w tym multiagenci) pozostają głównym kanałem sprzedaży polis komunikacyjnych 
w krajach takich, jak Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Węgry 
i Włochy. Z kolei w Belgii, Estonii, Holandii czy Irlandii dominuje sprzedaż za pośrednictwem 
brokerów ubezpieczeniowych. Bezpośrednia sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych cieszy się 
największą popularnością w Austrii, Finlandii i Wielkiej Brytanii, a wykorzystanie pozostałych 
kanałów dystrybucji, w tym bancassurance, odpowiednio w Danii i Szwecji6.

3. Wybór zakładu ubezpieczeń i jego oferty
Kolejna część przeprowadzonego badania dotyczyła długości okresu korzystania przez klienta 

z usług ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń, w którym obecnie wykupuje produkt ubezpie-
czeniowy, jak również czynników, które zdaniem respondenta mają wpływ na wybór konkretnej 
firmy ubezpieczeniowej i jej produktów.

W grupie badanych osób odnotowano wysoki poziom lojalności wobec aktualnego ubezpie-
czyciela, co dotyczyło zarówno kobiet, jak i mężczyzn i co do pewnego stopnia może świadczyć 
o zadowoleniu z dotychczasowej współpracy. Nieco ponad 40% ogółu ankietowanych (odpo-
wiednio 41,50% kobiet i 37,29% mężczyzn) zadeklarowało, że korzysta z usług obecnego zakładu 
ubezpieczeń od ponad 3 lat. Kolejne 17,50% respondentów nie zmieniło ubezpieczyciela od 3 
lat. Trwającą 2 lata współpracę z obecnym ubezpieczycielem zadeklarowało 25,20% badanych, 
a osoby o najkrótszym okresie współpracy z ubezpieczycielem (do 12 miesięcy) stanowiły około 
17% badanych.

Wykres nr 4. Czynniki wpływające na wybór ubezpieczenia komunikacyjnego w danym zakła-
dzie ubezpieczeń (w procentach)7

Źródło: Opracowanie własne.

6 Por. Retail Insurance Market Study MARKT/2008/18/H, Final Report by Europe Economics, 26 November 2009, 
London, s. 106–108; raport dostępny na stronie www.europe-economics.com/related-publications/53/finan-
cial-services.htm.
7 Ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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Na wykresie nr 4 przedstawiono czynniki, którymi kierowali się respondenci przy wyborze 
ubezpieczenia komunikacyjnego w danym zakładzie ubezpieczeń.

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie nr 4, tradycyjnie głównym motywem wybo-
ru oferty danego zakładu ubezpieczeń jest cena (wysokość składki ubezpieczeniowej). W dalszej 
kolejności ankietowani wskazywali na kontynuację dotychczasowej ochrony ubezpieczenio-
wej, a także na dobre doświadczenia związane z procesem likwidacji szkody w danym zakładzie 
ubezpieczeń. Ważnym czynnikiem okazała się też pozycja firmy ubezpieczeniowej na rynku, jej 
wizerunek. Dopiero na piątym miejscu znalazły się warunki umowy (w tym zakres ochrony ubez-
pieczeniowej, usługi dodatkowe). Co ciekawe, żadna z ankietowanych osób nie uznała reklamy 
za czynnik mający wpływ na wybór ubezpieczenia komunikacyjnego, chociaż w rzeczywistości 
przekaz reklamowy w dużej mierze kształtuje wizerunek danego zakładu ubezpieczeń w świa-
domości odbiorców.

Bliższa analiza otrzymanych wyników pozwala zauważyć pewne różnice w popularności po-
szczególnych czynników wpływających na wybór ubezpieczenia w danym zakładzie w zależności 
od płci. Zdaniem kobiet uczestniczących w badaniu poza wysokością składki (jako czynnikiem 
wskazywanym oczywiście najczęściej) dużą rolę odgrywają kolejno: kontynuacja dotychczaso-
wego ubezpieczenia (28,57%), dobre doświadczenia związane z likwidacją szkód (21,09%) oraz 
korzystne warunki umowy (20,41%). Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni w podejmo-
waniu decyzji co do wyboru ubezpieczenia komunikacyjnego biorą pod uwagę opinię znajomych 
(10,20% kobiet w porównaniu z 3,39% mężczyzn). W przypadku mężczyzn drugim po składce 
(62,71%) motywem wyboru danej oferty ubezpieczenia okazała się pozycja firmy ubezpiecze-
niowej na rynku (23,73% mężczyzn w porównaniu z 16,33% kobiet), a następnie kontynuacja 
ochrony ubezpieczeniowej (20,34%). Nieco częściej niż kobiety mężczyźni zwracają też uwagę 
na preferencyjną ofertę sprzedaży dostępną w salonach samochodowych.

Analizę czynników wpływających na wybór ubezpieczenia komunikacyjnego w konkretnym 
zakładzie ubezpieczeń przeprowadzono też przy uwzględnieniu długości okresu współpra-
cy z aktualnym ubezpieczycielem. Widoczne są tu raczej typowe postawy nabywców. Osoby 
stosunkowo długo korzystające z usług obecnego zakładu ubezpieczeń (3 lata i dłużej) w mniej-
szym stopniu niż pozostali respondenci zwracają uwagę na wysokość składki ubezpieczeniowej, 
choć jest to nadal główny czynnik warunkujący wybór; osoby te podkreślają znaczenie kontynu-
acji ubezpieczenia, sprawności procesu likwidacji szkody i warunków umowy. Z kolei w grupie 
respondentów, którzy nie zmienili ubezpieczyciela od roku lub od 2 lat, cena ochrony ubezpie-
czeniowej odgrywa zdecydowanie najważniejszą rolę (ponad 65% badanych); następny czynnik 
to pozycja zakładu ubezpieczeń na rynku. Omawiana grupa respondentów stosunkowo częściej 
kieruje się opiniami znajomych i sugestiami agentów ubezpieczeniowych, jak również korzystną 
ofertą salonów samochodowych. Niestety, w niewielkim stopniu osoby te zwracają uwagę na 
zapisy umowy i ogólne warunki ubezpieczenia.

4. Analiza wybranych współzależności statystycznych 
W tej części przeprowadzonej analizy badanie miało na celu sprawdzenie występowania związ-

ków w trzech obszarach. Pierwszy dotyczył zakupu dodatkowych polis związanych z ruchem 
drogowym, drugi – motywacji zakupu takich polis, w trzecim chodziło o sprawdzenie stopnia 
zadowolenia z poziomu obsługi klienta w danym zakładzie ubezpieczeń (przy zakupie produktu 
oraz w procesie likwidacji szkody). W analizowanych zależnościach uwzględniono następujące 
cechy respondentów: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz miesięczny dochód netto na osobę 
w gospodarstwie domowym. 
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Do analizy powyższych zagadnień wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona między 
badanymi zjawiskami. Współczynnik ten jest możliwy do stosowania w przypadku danych ankie-
towych zebranych na skalach ilorazowej, przedziałowej i najsłabszej ze skal – skali nominalnej8. 
Do pomiaru siły związku między dwiema zmiennymi mierzonymi na skali nominalnej najczęściej 
wykorzystuje się miary oparte na statystyce x2 . Jednak za wadę tych miar uznaje się na przykład 
ich nieunormowanie, co utrudnia analizę uzyskanych wyników. Uznano zatem, że współczynnik 
korelacji Pearsona, który jest możliwy do stosowania w przypadku wszystkich zastosowanych 
w konstrukcji ankiety skal, będzie właściwym narzędziem pomiaru współzależności. Współczyn-
nik korelacji Pearsona ma następującą postać9:

                                                                                                                 ,

gdzie:
r – współczynnik korelacji Pearsona,
x – miary opisujące zjawisko x,
y – miary opisujące zjawisko y.

Im wartość współczynnika jest bliższa jedności, tym dodatnia zależność pomiędzy badanymi 
zjawiskami jest silniejsza.

Po wyznaczeniu wartości współczynnika korelacji zbadano, czy wyznaczone zależności są sta-
tystycznie istotne. W tym celu wyznaczono błąd oceny według wzoru:

                                                                                                ,
 

a następnie sformułowano hipotezę zerową                               (hipoteza alternatywna                               ), 
którą zweryfikowano testem istotności na podstawie statystyki t–Studenta z n–2 stopniami swo-
body (w tym badaniu wartość stopni swobody wyniosła 204), gdzie statystyka ma postać:

                                                                                          .

Test przeprowadzono na poziomie istotności α = 0,05. W dalszej analizie zajęto się wyłącznie 
zależnościami, które zostały po przeprowadzeniu testu uznane za statystycznie istotne.

W efekcie wyżej opisanego testowania otrzymano istotne statystycznie związki, które pozwa-
lają na wskazanie zależności występujących w trzech wskazanych wcześniej obszarach.

W pierwszym badanym obszarze zaobserwowano:
1. Mężczyźni częściej kupują ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

jako dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne; poziom współzależności między płcią a za-
kupem NNW wynosi 0,1642.

8 M. Walesiak, Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 23.
9 Por. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wro-
cławiu, Wrocław 2001, s. 73–76; A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 
2000, s. 479–483; E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach 
marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 54; J.K. Sharma, Business Statistics, Dorling 
Kindersley, Delhi 2007, s. 454.
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2. Młodzi kierowcy (w wieku 18–20 lat) poprzestają na zakupie wyłącznie polisy OC, nie decy-
dują się na zakup produktów dodatkowych (korelacja na poziomie 0,13).

3. Kierowcy w wieku 41–50 lat wykazują większą tendencję do zakupu polis AC niż pozostali 
kierowcy (dodatni współczynnik korelacji na poziomie 0,1526).

4. Kierowcy powyżej 41 lat (dotyczy trzech badanych grup wiekowych z metryczki, tj. 41–50, 
51–60, >61) częściej niż pozostali kierowcy posiadają wariant polisy OC, jaki stanowi Zielo-
na Karta (korelacja na poziomie około 0,13).

5. Dodatnią korelację (na poziomie 0,168) wyznaczono dla zakupu polis AC w przypadku kie-
rowców z tych gospodarstw domowych, w których miesięczny dochód na osobę przekra-
cza 2500 zł.

6. Mieszkańcy wsi częściej nie decydują się na zakup dodatkowych ubezpieczeń komunikacyj-
nych, poprzestając na zakupie obowiązkowej polisy OC (korelacja na poziomie 0,141).

Powyższe zależności potwierdzają kilka intuicyjnie wysuwanych wniosków. Młodzi kierowcy 
(pkt 2) oraz mieszkańcy wsi (pkt 6) częściej poprzestają na zakupie wyłącznie podstawowego, 
obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wiązać się to może z faktem kupowania przez nich starszych, 
mniej cennych samochodów – ze względu na niedostatki świeżo nabytych umiejętności prowa-
dzenia auta (i chęć poprawienia swoich umiejętności) czy też z uwagi na niedobory materialne.

Odwrotna sytuacja występuje w grupie osób zamożniejszych, których status majątkowy i etap 
w rozwoju zawodowym pozwalają na zakup samochodów o wyższej wartości – będą to kierowcy 
powyżej 41. roku życia (pkt 4) oraz kierowcy o wyższych dochodach (pkt 5). Przedstawiciele tych 
grup częściej dokonują zakupu polis AC.

Analiza motywacji zakupu dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (drugi obszar) pozwala 
na stwierdzenie następujących zależności:

1. W gospodarstwach domowych, w których miesięczny dochód na osobę mieści się w prze-
dziale 1800–2500 zł, respondenci decydujący się na zakup dodatkowych polis wskazują na 
dwa czynniki: radę znajomych (korelacja na poziomie 0,13) oraz wysoką wartość pojazdu 
(korelacja na poziomie 0,169).

2. Mieszkańcy miast średniej wielkości (od 50 do 200 tys. mieszkańców) jako motywację 
do zakupu dodatkowych polis wskazują poczucie bezpieczeństwa (korelacja na poziomie 
0,14).

Pierwsza wskazana zależność może potwierdzać tendencję związaną z większą zachowawczo-
ścią gospodarstw domowych z dochodami na średnim poziomie. Zakup lepszego samochodu 
wydaje się w pewnym momencie nieunikniony, a ponieważ jest to poważny wydatek, taki ma-
jątek kierowcy starają się ochronić przed utratą czy zniszczeniem, także poprzez nabycie polisy 
AC. Druga zależność może wskazywać na potrzebę dodatkowego zabezpieczenia pojazdu przed 
kradzieżą poprzez wykupienie polisy AC w miejscowościach średniej wielkości. Większe miasta 
posiadają dodatkowe atuty podnoszące bezpieczeństwo, będą to m.in. straż miejska, zamknięte 
osiedla czy strzeżone parkingi.

Analiza parametrów związanych z zadowoleniem klientów z obsługi przez zakłady ubezpie-
czeń pozwoliła na zauważenie następujących powiązań:

1. Występuje dodatnia korelacja (na poziomie 0,1298) pomiędzy płcią (kobiety) a najwyższym 
stopniem zadowolenia z obsługi przy zakupie ubezpieczenia (ocena bardzo dobra).

2. Przy likwidacji szkody mieszkańcy miast poniżej 50 tys. mieszkańców są skłonni oceniać 
obsługę zakładu ubezpieczeń jako średnią (poziom współczynnika korelacji 0,1296).

3. Dobrą ocenę zakładom ubezpieczeń przy likwidacji szkody (korelacja na poziomie 0,1241) 
wystawiają raczej kierowcy z największych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców).
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Zależności podane w pkt 2 i 3 mogą wskazywać na to, iż jakość obsługi klienta przy likwidacji 
szkody jest powiązana z wielkością miasta, w którym mieszka klient. W mniejszych miejscowo-
ściach obsługa ta uzyskuje ocenę średnią, zaś kierowcy w dużych miastach są bardziej skłonni do 
lepszego oceniania procesu likwidacji szkody.

Podsumowanie
Przeprowadzone badanie miało na celu uzyskanie informacji na temat postaw i prefe-

rencji klientów indywidualnych nabywających ubezpieczenia komunikacyjne. W analizie 
zwrócono szczególną uwagę na identyfikację czynników zachęcających do wyboru danego zakła-
du ubezpieczeń i jego oferty produktowej, a także pozwalających wyrazić stopień zadowolenia 
z dotychczasowej współpracy z ubezpieczycielem.

Wśród najważniejszych wniosków wynikających ze wstępnej analizy zgromadzonych danych 
ankietowych należy wymienić następujące:

Większość respondentów korzysta z najpopularniejszej pakietowej formy zakupu ubezpie-� 
czeń komunikacyjnych.
Jeśli chodzi o wykorzystywane sposoby sprzedaży, otrzymane wyniki są zgodne z dostępny-� 
mi badaniami ogólnopolskimi, w których wskazuje się na dominację tradycyjnych kanałów 
dystrybucji (agenci ubezpieczeniowi, pracownicy zakładów ubezpieczeń); stosunkowo więk-
sze zainteresowanie respondentów nowoczesnymi sposobami sprzedaży (internet, telefon) 
może wynikać z dużego odsetka ludzi młodych w badanej próbie.
Około 40% ankietowanych nie zmieniło zakładu ubezpieczeń od ponad 3 lat, co wskazuje � 
na stosunkowo wysoki poziom lojalności wobec aktualnego ubezpieczyciela. Poza wysoko-
ścią składki ubezpieczeniowej ważnymi motywami wyboru ubezpieczenia komunikacyjnego 
w danym zakładzie są: kontynuacja dotychczasowej ochrony, dobre doświadczenia związa-
ne z likwidacją szkód oraz wizerunek firmy ubezpieczeniowej na rynku. Taka postawa na-
bywców wskazuje, iż są oni skłonni pozostać w zakładzie ubezpieczeń nie tylko ze względu 
na cenę ochrony ubezpieczeniowej i ewentualne zniżki, lecz także z uwagi na inne elementy 
tworzące szeroko rozumianą jakość usługi ubezpieczeniowej.
Zaledwie 18% respondentów przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego kieruje się � 
treścią umowy ubezpieczenia i zapisami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
(o.w.u.), co niestety potwierdza powszechny w naszym społeczeństwie brak dbałości o za-
poznanie się z warunkami ubezpieczenia przed podpisaniem umowy.
Wraz z wydłużaniem się okresu współpracy z aktualnym zakładem ubezpieczeń respondenci � 
stosunkowo częściej wskazują na znaczenie pozacenowych czynników wyboru ubezpiecze-
nia, określających jakość i wiarygodność świadczonej ochrony ubezpieczeniowej.

Statystyczna analiza współzależności oparta na współczynniku korelacji Pearsona pozwala na 
uwypuklenie teorii z obszaru finansów osobistych, która mówi, iż decyzje finansowe są ściśle 
związane z cyklem życia człowieka i jego sytuacją finansową. W otrzymanych wynikach znajduje 
potwierdzenie kilka faktów:

Ubezpieczenia � non–life znajdują się w obszarze zainteresowań tych gospodarstw domowych, 
które już posiadają majątek (przykładowo polisy AC kupowane są przez kierowców w średnim 
wieku, nie zaś przez młodych kierowców, którzy jeżdżą raczej pojazdami o niskiej wartości).
Gospodarstwa domowe o stosunkowo niskiej zamożności poprzestają na zakupie wyłącznie � 
polis obowiązkowych, traktując zakup polis dodatkowych jako niepotrzebny wydatek (pozo-
stający w gospodarstwach o miesięcznym dochodzie na osobę poniżej 1800 zł nie deklaro-
wali, iż wykupują ubezpieczenia dobrowolne).
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Z badania wynika również przesłanka ważna dla zakładów ubezpieczeń: jakość obsługi klienta 
jest wyższa w odczuciu mieszkańców większych miast niż mieszkańców wsi i małych miejsco-
wości. Może mieć to z związek z koniecznością włączenia lokalnych zakładów samochodowych 
w proces likwidacji szkody komunikacyjnej. Usługa świadczona przez lokalnego mechanika może 
być przez klienta odbierana jako element procesu likwidacji szkody i jej poziom może rzutować 
na ocenę nie tyle pracy konkretnego warsztatu samochodowego, ile właśnie ubezpieczyciela, 
który prowadzi likwidację szkody. W mniejszych miejscowościach zakłady ubezpieczeń mają 
ograniczoną możliwość wyboru warsztatu samochodowego, przez co może cierpieć jakość ich 
usług, a tym samym mogą być gorzej oceniane przez klientów.

Pomimo braku reprezentatywności próby w stosunku do badanej populacji otrzymane wyniki 
analizy mogą w praktyce być przydatne zarówno dla firm ubezpieczeniowych zainteresowanych 
ulepszaniem swojej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych, szczególnie w dobie kryzysu, jak rów-
nież pośredników ubezpieczeniowych współpracujących z klientami indywidualnymi.

Dr Marta Borda, dr Anna Jędrzychowska, Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu

Summary of the ar� cle

Analysis of attitudes of the motor insurance buyers on the Polish market

The motor insurance represents the most important area of the non–life insurance business 
in Poland. Taking into account the intensified price competition in this sector, for the insurance 
companies it is very important to identify various, often qualitative factors that may influence 
the customers` decisions on the purchase of motor insurance products.

In this paper the selected results of the questionnaire survey concerning the attitudes and 
choices of the motor insurance buyers are presented. First, the scope of the motor insurance 
held by respondents, the forms and the methods of purchase (distribution channels) were ana-
lyzed. The attention was paid to the “allegiance” of customers in relation to the current insurer, 
as well as the factors that they believe will affect the choice of a specific insurance company and 
its offer. Then, the statistical analysis of the scope of purchased voluntary motor insurance, the 
motives of their purchase and assessment of the quality of insurance services in relation to the 
selected socio–demographic characteristics of the respondents was carried out.

The conducted research can be useful in practice for the insurance companies, interested in 
improving their motor insurance offer, as well as the insurance intermediaries serving the indi-
vidual customers.
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Paweł Sikora

Dopuszczalność stosowania triggerów claims made w prawie polskim 
oraz niemieckim

Wprowadzenie
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w kształcie, jaki obowiązuje w Polsce, jest 

wręcz akademickim przykładem krzyżowania się wpływów kontynentalnych systemów prawa 
germańskiego z prawem romańskim, a niekiedy również anglosaskiego prawa precedensowego. 
Taka mieszanka konstrukcji pochodzących z różnych systemów siłą rzeczy musi sprawiać proble-
my interpretacyjne.

Rozwiązania pokrewne systemom romańskim odnajdujemy w podstawowej konstrukcji odpowie-
dzialności cywilnej deliktowej. W polskim systemie przejęto wprost normę art. 1382 francuskiego 
Kodeksu Napoleona1 w postaci syntetycznego art. 415 k.c., statuującego odpowiedzialność wła-
sną na zasadzie winy. Takim rozwiązaniem nie posługuje się już system deliktowy niemiecki. Na 
próżno szukać tam normy podobnej do naszej z art. 415 k.c. Nie oznacza to jednak, że w syste-
mie niemieckim brak odpowiedzialności na zasadzie winy. Niemieccy prawnicy stosują oryginalną 
i trudną dla obcych badaczy prawa konstrukcję Vertretenmüssen. Pojęcie to obejmuje wprawdzie 
swoim zakresem znaczeniowym romańską konstrukcję winy, ale również (m.in.) sytuacje jej za-
ostrzenia (np. przyrzeczenia gwarancyjne) czy umownego zwolnienia z odpowiedzialności. 

Nasz system deliktowy charakteryzuje się jeszcze jedną odrębnością systemową o najwyższej 
wadze. W celu określenia kręgu poszkodowanych oraz ustalenia zakresu szkód posługujemy 
się przede wszystkim związkiem przyczynowo–skutkowym (adekwatnym). Niemcy natomiast 
posługują się tzw. celem normy (niem. Zweck der Norm). Przykładowo: kiedy w systemie nie-
mieckim pieszy zostanie potrącony, zobowiązanie z deliktu będzie stwierdzone, jeśli najpierw 
zostanie znaleziona norma, która zakazuje potrącać pieszych (brak syntetycznego odpowiedni-
ka art. 415 k.c.). Jeżeli takowa norma istnieje (np. § 823 Bürgerliches Gesetzbuch – dalej: BGB), 
należy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest jej cel, czyli kogo i w jakim zakresie chroni. O ile chroni 
pieszego, o tyle raczej nie chroni pracodawcy pieszego, który stracił przez zaistniały wypadek 
pracownika i określoną cześć dochodu. Tymczasem u nas wzorem romańskim naprawienie prak-
tycznie zawsze jest pełne (strata rzeczywista i utracony zysk), a szkoda może być wyrządzona 
komukolwiek (franc. autrui „drugiemu”). Decyduje o tym jedynie związek przyczynowo–skutko-
wy, czyli normalne (adekwatne) następstwa czyjegoś czynu niedozwolonego.

1 Art. 1382: Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel 
il est arrivé à le réparer.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 13(2/2012) 83

Jakkolwiek sama konstrukcja deliktu jest romańska, to umowa ubezpieczenia uregulowana 
w naszym kodeksie cywilnym (art. 805–834 k.c.) wzorowana jest na prawie niemieckim. Usta-
wa niemiecka o umowie ubezpieczenia (Versicherungsvetragsgesetz – dalej: VVG) pochodząca 
z roku 19082 pozostawiła po sobie nie tylko pojedyncze zapisy, lecz także całą konstrukcję umowy 
ubezpieczenia, o czym możemy się przekonać, analizując normy mówiące o istocie ubezpiecze-
nia (art. 805 k.c.) czy zakazie wzbogacenia poszkodowanego (art. 8241 k.c.). Pozostałości ustawy 
niemieckiej odnajdujemy też w konstrukcji umowy na cudzy rachunek – art. 808 k.c. (niem. 
Vertrag auf fremde Rechnung § 43 i nast. VVG), w poprzedniej (obowiązującej do 2007 r.) kon-
strukcji rozwiązania umowy wskutek przejścia własności – art. 823 k.c. (§ 95–98 VVG), a także 
w określeniu, iż przedmiotem umowy ubezpieczenia majątkowego może być interes majątkowy 
– art. 821 k.c., oraz w wielu innych miejscach (np. art. 832, art. 806 § 2 k.c.). 

Historia polskich ubezpieczeń jest bardzo silnie związana z państwem pruskim, gdyż już 
w 1803 r. (dokładnie 21 kwietnia) król pruski Fryderyk Wilhelm podpisał edykt tworzący pierw-
sze samodzielne towarzystwo ubezpieczeń na ziemiach polskich. Było to Towarzystwo Ogniowe 
dla Miast w Prusach Południowych. Wkrótce, 9 czerwca 1804 r., powstało Towarzystwo Ognio-
we dla Wsi w Prusach Południowych. Wtedy też zaczęły kształtować się podstawowe normy 
prawa ubezpieczeń (np. wyłączenie odpowiedzialności w przypadku samopodpalenia)3. Przykła-
dem zbioru norm ubezpieczeniowych jest Xiążka Ogniowa4 z 1803 r. 

Pierwsze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dzisiejszym rozumieniu to wynalazek 
XIX–wieczny związany z rozwojem komunikacji lądowej. We Francji w 1825 r. spotykamy pierw-
sze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) połączone z wypadkowym (NW) oraz casco, 
którym objęci zostali posiadacze powozów konnych. Dnia 7 lipca 1871 r. w Niemczech wprowa-
dzono „prawo Rzeszy o odpowiedzialność cywilnej” (niem. Reichshaftplichtgesetz)5 nakładające 
na właścicieli linii kolejowych odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (znaną już w Prusach od 1838 
r.), jednocześnie skłaniające ich do zawierania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Nowoczesne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są dziełem Carla Gottloba Molta, wie-
loletniego prezesa Allgemeine Deutsche Versicherungsverein ze Stuttgartu, który jako pierwszy 
oddzielił ubezpieczenia OC od ubezpieczeń wypadkowych (1875 r.)6. 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na ziemiach polskich pojawiły się jako wynik 
wprowadzenia w 1900 r. na całym terytorium Rzeszy Niemieckiej kodeksu cywilnego (BGB)7, 
w którym odpowiedzialność cywilna została oparta na zasadzie ryzyka (m.in. z tytułu posiada-
nia zwierząt czy szkód wyrządzonych przez dziczyznę). Podwyższony rygor odpowiedzialności 
zdecydowanie zachęcił objętych nowymi przepisami do transferu ryzyka finansowego na 
ubezpieczycieli. 

Pierwszym aktem prawnym obejmującym całe polskie prawo zobowiązań, również w zakresie 
odpowiedzialności deliktowej, był kodeks zobowiązań (obowiązujący od 1 lipca 1934 r., uchylo-

2 VVG – Versicherungsvertragsgesetz, (Gesetz vom 23.11.2007 (BGBl. I S. 2631), in Kraft getreten am 01.01.2008, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2010 (BGBl. I S. 410) m.W.v. 17.04.2010. Stand: 11.06.2010 aufgrund 
Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2355).
3 Patrz Akta likwidacji pogorzeli w zabudowaniach Mateusza Sarina 1824 rok. Dokument znajduje się w zbio-
rach Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie.
4 Dokumenty do historji ubezpieczeń ogniowych i obrony przeciwpożarowej ziem zachodnich Polski, t. 2, Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych, Poznań 1939. 
5 M. Reimann, J. Zekoll, Introduction to German Law, Kluwer Law International, The Hage 2005, s. 13 i nast.
6 B. Heimbücher, Einführung in die Haftpflichtversicherung, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2003, 
s. 2–3. 
7 18. August 1896 (RGBl. S. 195), ostatnia zmiana Art. 1 G vom 24. Juli 2010, (BGBl. I S. 977).
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ny dopiero przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny). Został on wprowadzony 
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r.8, jednak do mo-
mentu wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 1952 r.9 w Polsce istotę umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej regulowały niemieckie i austriackie akty prawne, wywodzące się 
jeszcze z czasów rozbiorowych10. Przełomem w prawnej regulacji umowy ubezpieczenia było 
wprowadzenie tejże w 1964 r. do kodeksu cywilnego jako Tytułu XXVII Księgi trzeciej.

1. Problematyka wyzwalaczy czasowych (triggers)11

Zmiana systemu politycznego, jaka nastąpiła w naszym kraju w 1989 r., zaowocowała m.in. 
gwałtownym rozwojem rynku ubezpieczeń. Początkowo spontanicznie powstające podmioty 
ubezpieczeniowe (np. zakłady ubezpieczeń Westa, Hestia czy Polisa) nie były w stanie poradzić 
sobie z finansowym zabezpieczeniem swojej egzystencji. Przystąpienie Polski do Unii Europej-
skiej i przyjęcie programowej swobody przemieszczania się kapitału ułatwiły co prawda dostęp 
do finansowania, jednak wymusiły dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeń do wymogów 
unijnych oraz międzynarodowego rynku reasekuracyjnego12. 

Jednym z ważniejszych problemów tegoż rynku jest kwestia rachunku ekonomicznego ubez-
pieczeń odpowiedzialności cywilnej. W szczególności dotyczy to problemu tzw. długich ogonów 
(ang. long tail), czyli szkód związanych z wydłużonym okresem realizowania się odpowiedzialności 
cywilnej oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Zjawisko to jest szczególnie widoczne 
w tak ważnych sferach, jak odpowiedzialność lekarzy za błędy medyczne czy odpowiedzialność 
zarządzających podmiotami gospodarczymi13. Wynika ono ze specyfiki odpowiedzialności cywil-
nej oraz rosnącego skomplikowania w płaszczyźnie przyczynowości. 

Można wyróżnić następujące etapy powstawania (realizowania się) cywilnoprawnego obo-
wiązku odszkodowawczego. 

8 Dz. U. Nr 82, poz. 598.
9 Por. K. Krawczyk, Odpowiedzialność gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, dostępny na stronie www.rzu.gov.pl: „W Polsce historia obowiązkowego 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zapoczątkowała ją ustawa 
z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130 z późn. zm.)”. Ponadto ważnym 
aktem prawnym była również ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. 
U. Nr 72, poz. 357 z późn. zm.).
10 Jak i rozporządzeniem Prezydenta RP z 24 lutego 1928 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 211) o przepisach tymczasowych 
dotyczących umowy ubezpieczenia (zabór rosyjski).
11 Spotkać można różne tłumaczenia pojęcia triggers. I tak, jedni mówią o „czasowym zakresie pokrycia”, inni 
ogólnie o „klauzulach czasowych”. Są to jednak pojęcia określające cały mechanizm. Dość udaną próbą tłuma-
czenia jest termin „zapadki czasowe”, przy czym słowo „zapadka” wydaje się być zbyt potoczne (nasuwają się 
skojarzenia z „rygiel” lub „zasuwka”). Za najbardziej trafione tłumaczenie pojęcia triggers autor uważa słowo 
„wyzwalacze”, stosowane z dodatkowym określeniem „czasowe”. Dodatkowe określenie ma jedynie specyfiko-
wać podstawowe pojęcie i zawracać uwagę na interesujące nas znaczenie ubezpieczeniowe. Jako uzasadnienie 
można podać, iż tak samo tłumaczą pojęcie triggers informatycy zajmujący się bazami danych (SQL). Jako „wy-
zwalacz” definiują triggers również ludzie zajmujący się fotografią.
12 Podobną sytuacje obserwujemy obecnie na rynku rosyjskim; patrz: P. Sikora, Jedna Rosja, „Dziennik Ubezpie-
czeniowy” 10 kwietnia 2012. 
13 H.D. Skipper, J.W. Kwon, Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy, Wiley–Blackwell, 
Malden (MA) 2007, s. 322. Jak podają autorzy firma ubezpieczeniowa tworzy rezerwy na tego rodzaju sytuacje 
oznaczone skrótem IBNR – incurred–bad–not–reported. Patrz również: K. Napierała, W. Otto, Kalkulacja rezerw 
w ubezpieczeniach majątkowych w oparciu o teorię zaufania, z równoczesnym wykorzystaniem danych o od-
szkodowaniach wypłaconych i rezerwie liczonej metodą indywidualną, prezentacja na http://coin.wne.uw.edu.
pl/ka2008/prezentacje/Napierala, Otto.pdf.
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zajście zdarzenia wyrządzającego szkodę (ang� . act committed),
powstanie szkody (ang� . loss occurance),
ujawnienie szkody (ang� . loss manifestation),
zgłoszenie (wniesienie) roszczenia przez poszkodowanego (ang� . claims made).

Kontynentalna tradycja odpowiedzialności cywilnej deliktowej bazuje na pierwszym etapie reali-
zowania się zdarzenia szkodowego, tj. zajściu zdarzenia wyrządzającego szkodę („Kto z winy swej 
wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” art. 415 k.c.). Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, tj. umowa przejęcia przez ubezpieczyciela skutków czynu niedozwo-
lonego, wiąże się z odpowiedzialnością cywilną (subsydiarność). Zdarzeniem ubezpieczeniowym 
automatycznie staje się zaistnienie odpowiedzialności z tytułu zajścia zdarzenia szkodowego14. 

Tymczasem anglosaski system ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (obejmujący m.in. 
największy na świecie rynek północnoamerykański) oparty jest bardzo często na ostatnim z cza-
sowych etapów realizowania się odpowiedzialności cywilnej (ang. claims made). W systemie 
tym zdarzeniem ubezpieczeniowym jest nie tyle zajście zdarzenia szkodzącego15, ile wniesienie 
roszczenia (w postaci pisemnego żądania zapłaty lub pozwu). W przypadku czasowego rozcią-
gnięcia odpowiedzialności szkodę pokryje nie ten ubezpieczyciel, który był związany umową 
w okresie zajścia zdarzenia szkodzącego, lecz ten, który był nią związany w okresie nadania for-
malnej postaci żądaniom poszkodowanego. 

Nie trzeba dodawać, że konstrukcja ta bardzo odpowiada rynkowi reasekuracyjnemu, gdyż 
zamknięcie okresu polisowego co do zasady uniemożliwia wnoszenie roszczeń (chyba że nastąpi 
umowne wydłużenie tego okresu). Faktem jest, że obecnie, jeśli chodzi o OC menedżerów i ka-
dry kierowniczej (ubezpieczenie D&O)16, nie jest możliwe uzyskanie ochrony reasekuracyjnej na 
innych zasadach niż według systemu claims made. Ubezpieczalnie słabsze kapitałowo są zmu-
szone do stosowania systemu akceptowalnego przez reasekuratorów. 

System claims made w postaci czystej pozwala na zgłoszenie w okresie polisowym roszczenia 
powstałego w dowolnie dalekiej przeszłości. W praktyce ubezpieczeniowej mamy jednak do 
czynienia ze zmodyfikowanym systemem claims made, tj. ubezpieczyciel pozwala zgłosić szkody 
powstałe tylko kilka lat wstecz (ustala tzw. datę retroaktywną, ang. retroactive date), jednocze-
śnie umownie i za dodatkową opłatą wydłużając okres, w którym możliwe jest zgłoszenie szkody 
(tzw. dodatkowy okres zgłaszania roszczeń)17. 

2. Dopuszczalność wyzwalacza wniesienia roszczenia w prawie polskim
Pojawienie się w Europie kontynentalnej produktów ubezpieczeniowych w systemie claims 

made (wniesienia roszczenia) wywołało dyskusje na temat dopuszczalności stosowania tej kon-
strukcji w prawie polskim, niemieckim czy nawet włoskim18. W szczególności rozpatrywano 
relację systemu wniesienia roszczenia do przedawnienia roszczeń deliktowych i ubezpiecze-
niowych. Zastosowanie systemu claims made wiąże się z istotną różnicą, jeśli chodzi o okresy, 
w jakich istnieje możliwość zgłoszenia skutecznego roszczenia ubezpieczeniowego oraz skutecz-

14 Znamienna jest dyskusja na temat tego, czy szkoda jest elementem deliktu, czy też nie. Autor podziela pogląd 
P. Machnikowskiego, iż szkoda jest elementem deliktu; zob. P. Machnikowski, (w:) A. Olejniczak (red.), System 
Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 338.
15 Pojęcia „zdarzenie szkodzące” autor używa za A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo 
zobowiązań – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009 s. 565 i nast.
16 Ang. Directors and Officers Liabillity Insurance – D&O.
17 S.M. Schmitt, Organhaftung und D&O–Versicherung, Herbert Utz Verlag, München 2007, s. 128 i nast. 
18 M. Molęda, O dopuszczalności triggera claims made, „Prawo Asekuracyjne” 2006, nr 2, s. 50 i nast. 
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nego roszczenia deliktowego. Przykładowo, w systemie claims made, gdyby zdarzenie szkodowe 
miało miejsce w okresie polisowym, a jednak z jakichś powodów nie zgłoszono by jego zajścia 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie pokryje już powstałych szkód, gdyż odpowiedzial-
ność ubezpieczyciela definitywnie zakończy się wraz z końcem okresu polisowego. Tymczasem 
odpowiedzialność cywilna deliktowa będzie mogła być realizowana i to minimum z upływem 
3 lat (przedawnienie tempori scientia, por art. 4421 § 3)19. 

Dyskusja na temat dopuszczalności różnorodnych klauzul czasowych (w tym zwłaszcza claims 
made) była prowadzona w naszym kraju przez wiele lat20. Przez cały ten okres podkreślano wady 
i zalety systemu i wypowiadano się raczej za dopuszczalnością stosowania rozwiązań przyjętych 
na świecie, przyznając tym samym prymat autonomii woli stron21. Jednak jeszcze do niedaw-
na jedynym przewidywanym wprost przez kodeks cywilny sposobem podejścia do zdarzenia 
ubezpieczeniowego było założenie, że jest nim zajście cywilnoprawnego zdarzenia szkodzące-
go w okresie ubezpieczenia. Rodziło to skrajne poglądy o niedopuszczalności innych triggerów 
w polskim prawie cywilnym22. Proponowano przy tym, by pojęcie powstania szkody (skutek 
zajścia zdarzenia szkodzącego) było rozumiane szeroko, a to z uwagi na postępujące skompli-
kowanie współczesnego świata. Wskazywano na możliwość wykorzystania dość elastycznej 
czasowo formuły związku przyczynowo–skutkowego23. 

Szczególnie skomplikowane problemy występowały, i występują w dalszym ciągu, w tzw. 
procesach lekarskich24 oraz przy odpowiedzialności za produkt niebezpieczny25. Szereg funda-
mentalnych pytań dotyczących stosunku obowiązującego uprzednio prawodawstwa do systemu 
claims made zadano jeszcze w ubiegłym dziesięcioleciu26, zwłaszcza w kontekście bezwzględnie 
zobowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia27. 

Problematyka ta nie straciła na aktualności mimo zmian w kodeksie cywilnym (sierpień 2007)28 
i wprowadzenia możliwości dowolnego umownego wyboru klauzuli czasowej (art. 822 § 3).

19 P. Sobolewski, M. Warciński, Przedawnienie roszczeń deliktowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 14 
i nast.
20 K. Malinowska–Kamińska, Konstrukcja claims made policy na gruncie prawa polskiego, „Prawo Asekuracyjne” 
2001, nr 1, s. 17–30.
21 M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz Art. 805–834 KC, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 194.
22 E. Kowalewski, Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, „Prawo Asekuracyjne” 2002, nr 3, s. 12–13. 
23 Patrz dyskusja na temat: bezprawności wzglednej w aspekcie podmiotowym: Wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 
24 września 2008 r. II CSK 177/2008 z glosą Lanckorońskiego (Lackoroński B. OSP 2009/10 str. 753). Lex Polonica 
2074692. 
24 M. Jagielska, Odpowiedzialność za produkt, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 r.; K. Malinowska–Kamińska, 
op. cit.; P. Sobolewski, M. Warciński, Przedawnienie roszczeń deliktowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, 
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Dom Organizatora, Toruń 2007; M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność 
lekarza, Wydawn. Prawnicze, Warszawa 1989. 
25 M. Jagielska, op. cit.
26 K. Malinowska–Kamińska, op. cit.
27 P. Sobolewski, M. Warciński, op. cit.
28 Nowe brzmienie art. 4421: „§ 1 Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ule-
ga 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.
§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upły-
wem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się 
o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat 
trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
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Przepisy dotyczące przedawnienia w zakresie odpowiedzialności za szkody na mieniu nie zosta-
ły zmienione, w zakresie szkód osobowych uległy nawet wydłużeniu. Kategoryczne brzmienie 
art. 119 k.c.29,  w nawiązaniu do uszczegóławiających norm art. 4421 k.c. (przedawnienie rosz-
czeń z czynów niedozwolonych) i art. 819 k.c. (przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych), 
wyraźnie wyłączające wolę stron w zakresie wydłużania lub skracania okresów przedawnienia, 
w obu tych zakresach pozostaje w wyraźnej opozycji do umownych konstrukcji z wyzwalaczem 
czasowym wniesienia roszczenia30. 

Wyzwalacz czasowy claims made jeszcze długo pozostanie konstrukcją nową w naszym prawie 
cywilnym i mimo jej wprowadzenia do kodeksu cywilnego można spodziewać się różnych inter-
pretacji sądowych dotyczących relacji z przepisami regulującymi terminy przedawnienia. 

3. Dopuszczalność systemu wniesienia roszczenia w prawie niemieckim 
Kwestia dopuszczalności stosowania wyzwalacza czasowego wniesienia roszczenia (ang. trigger 

claims made) jak do tej pory nie stała się przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego w naszym kraju. 
W tym zakresie możliwe jest jednak wykorzystanie orzecznictwa innych krajów unijnych – co jest 
zgodne z założeniami wyrażonymi w uchwale Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 1989 r. 
w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich31 oraz w uchwale Parlamentu Eu-
ropejskiego z dnia 6 maja 1994 r.32. Możliwość tę potwierdzono również w szeregu późniejszych 
aktów prawnych oraz orzeczeń sądowych zapadłych na poziomie Unii Europejskiej33. 

Jeszcze przed nowelizacją art. 822 §§ 2 i 3 k.c. w zakresie wyzwalaczy czasowych dokonano 
analizy porównawczej wykorzystując orzeczenie Sądu Najwyższego Republiki Włoch34. Sentencja 
tegoż orzeczenia szła w kierunku dopuszczalności stosowania wyzwalacza claims made z ogra-
niczeniami dotyczącymi konsumentów. Zmiany jakie od tego czasu zaszły w naszym prawie, 
tj. zawężenie pojęcia „konsument usługi ubezpieczeniowej” oraz wyraźne dopuszczenie stoso-
wania wszystkich rodzajów wyzwalaczy czasowych, wymagałaby dokonania powtórnej analizy 
przedmiotowej konstrukcji prawnej. Znamienny jest tu wyrok niemieckiego Sądu Okręgowego, 
podtrzymany następnie przez Sąd Apelacyjny – oba z siedzibą w Monachium35. Wyrok ten szyb-
ko zyskał znaczenie w piśmiennictwie dotyczącym ubezpieczeń D&O w całej Europie. 

W tym miejscu wypada zaznaczyć, że niemiecki ustawodawca nie dokonał szczegółowej regu-
lacji wyzwalaczy czasowych w ustawie o umowie ubezpieczenia (VVG). Posługuje się on ogólnym 
pojęciem wyzwalacza, nazywając go „występującym faktem” (niem. eintretende Tatsache). 
W kwestii wyboru wyzwalacza czasowego niemiecki ustawodawca pozostawia pełną swobodę 
stronom umowy ubezpieczenia36. Jednak podnoszone wyżej problemy dotyczą ubezpieczają-

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej 
niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości”.
29 „Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną”.
30 Wola stron może jednak modyfikować roszczenia dotyczące przedawnienia, np. można się zrzec możliwości 
składania zarzutu przedawnienia roszczeń, z tym że nie można tego uczynić przed jego upływem (patrz P. Sobo-
lewski, M. Warciński, op. cit., s. 43 i nast.). Nie jest natomiast możliwe skracanie ani przedłużanie ustawowego 
terminu przedawnienia roszczeń czynnością stron (ibidem s. 46).
31 Dz. Urz. WE C 158 z dnia 28 czerwca 1989 r.
32 Dz. Urz. WE C 205 z dnia 25 lipca 1994 r.
33 B. Ziemblicki, Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie prawa prywatnego; 
dostępny na stronie www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39982/04_Bartosz_Ziemblicki.pdf.
34 M. Molęda, op. cit.
35 LG München, Urt. v. 25.09.2008 – 12 O 20461/07.
36 N. Schüngel, Rechtsfolgen bei Unwirksamkeit des claims–made–Prinzips in der D&O–Versicherung, Universität 
Hamburg, dostępne na http://nicolas.schuengel.net/recht/Schuengel_claims–made.pdf s. 6.
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cych i poszkodowanych w każdym kraju, w którym dominuje system oparty na tradycyjnym wy-
zwalaczu zajścia zdarzenia szkodowego (ang. act committed). 

W doktrynie niemieckiej wiele lat trwały dyskusje na temat systemu claims made. Wyjątkowo 
powolne wdrażanie anglosaskich nowości (zwane w Niemczech „kunsztem powolności” – niem. 
Der Kunst der Langsamkeit)37 można uzasadnić ogromną ekonomiczną siłą niemieckiego rynku 
ubezpieczeniowego (z tego obszaru pochodzą trzej najwięksi reasekuratorzy na świecie) oraz 
doskonale rozwiniętym systemem ubezpieczeń ochrony prawnej – elastycznie zastępującym 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Jak wspomniano, problem wyzwalaczy czasowych stał się przedmiotem rozstrzygnięcia są-
dowego w 2009 r. Wydane orzeczenie jednoznacznie przechyliło szalę na rzecz pełnego 
potwierdzenia legalności stosowania systemu claims made. W wyroku (a zwłaszcza w jego uza-
sadnieniu) jak dotąd najobszerniej zajęto się kwestią dopuszczalności stosowania klauzuli claims 
made w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (chodzi tu o zarządzających spółkami han-
dlowymi) wobec przepisów o przedawnieniu (§ 194 i nast. BGB)38.

Stan faktyczny przedmiotowej sprawy był następujący: W 2002 r. jedna ze spółek akcyjnych 
zawarła na rzecz członków zarządu ubezpieczenie prywatnej odpowiedzialności za szkody wyrzą-
dzone spółce i osobom trzecim (ang. Directors and Officers Liabillity Insurance – D&O). Zgodnie 
z warunkami w oparciu o system claims made zastrzeżono wydłużony – jednak tylko roczny – 
okres zgłaszania roszczeń. Kilkanaście miesięcy później spółka ogłosiła upadłość. Syndyk masy 
upadłościowej wniósł roszczenie przeciwko szefom spółki, tyle że uczynił to dopiero w 2007 r. 
Zgodnie z niemieckim prawem okres przedawnienia jeszcze nie upłynął (wynosi on pięć lat). 
Niemniej ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, zasłaniając się konstrukcją umow-
ną claims made. Decyzję ubezpieczyciela zaskarżono, powołując się na nieskuteczność klauzuli 
wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec bezwzględnego charakteru norm doty-
czących przedawnienia (§ 225 BGB)39. 

Sąd Okręgowy w Monachium w pierwszej instancji oddalił powództwo syndyka masy upa-
dłościowej. W uzasadnieniu decyzji sąd zwrócił uwagę, że ubezpieczający jest profesjonalistą 
korzystającym z pomocy wykwalifikowanych doradców. Jeżeli był zainteresowany dodatko-
wym okresem na zgłaszanie roszczeń, to mógł wybrać odpowiedni produkt z bogatej oferty 
ubezpieczeń D&O zawierających okres nawet pięcioletni. Tym samym wydłużony okres skła-
dania roszczeń jest według sądu podstawowym świadczeniem stron i, cytując, „wszelkie 
abstrakcyjne oczekiwania” są tu nieuzasadnione. Ponadto sąd stwierdził, że ponieważ jest to 
podstawowe świadczenie stron nie ma on legitymacji, aby tego rodzaju ogólne warunki (All-
gemeine Vertragsbedingungen – AVB)40 kontrolować co do zgodności z normami BGB (§ 305 
i nast.)41. 

37 H. Ihlas, K. Stute, D&O Versicherung für das Innenverhältnis dargestellt an Ziffer 1.3 der AVB AVG des unver-
bindlichen GDV–Modells, „Beilage zu Phi” 2003, nr 4, s. 11. 
38 T. Schramm, Claims Made mit deutschem AGB vereinbar, „Versicherungswirtschaft” 2008, s. 2071.
39 Argumentacja na rzecz tezy podana również w: N. Schüngel, op. cit., s. 19 i nast.
40 W prawie niemieckim ogólne warunki umów mogą dotyczyć każdego rodzaju obrotu. Nie ma znaczenia, czy 
jest on dokonywany z udziałem konsumentów, czy bez ich udziału.
41 Patrz analogiczny przepis w polskim kodeksie cywilnym. Art. 3851 § 1: „Postanowienia umowy zawieranej 
z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie 
dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały 
sformułowane w sposób jednoznaczny”.
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Sąd zajął się w dalszej części uzasadnienia pytaniem o staranne i jasne sformułowanie ogól-
nych warunków umowy. Niejasności obciążałyby ubezpieczyciela (§ 305 c ust. 2 BGB). Jednak 
analiza nie wykazała ani sprzeczności z innymi postanowieniami ogólnych warunków umowy, 
ani niejasności w sposobie ich sformułowania42.

Stosunkowo największą część uzasadnienia zajęły rozważania dotyczące wad oraz zalet zasto-
sowania takiej właśnie konstrukcji umownej w kontekście możliwości rażącego pokrzywdzenia 
poszkodowanego. I tak sąd zestawił wady i zalety systemu act committed (zajścia zdarzenia) 
z wadami i zaletami systemu claims made (wniesienie roszczenia) w kontekście możliwości cza-
sowych zgłaszania roszczeń, stwierdzając w sentencji, że te generalnie równoważą się. Następnie 
sąd zwrócił uwagę na fakt, iż konstrukcja claims made ma tę zaletę, że praktycznie obejmuje 
roszczenia mające swoje źródło długo przed zawarciem umowy ubezpieczenia (nie zmieniają 
tego faktu ani data retroaktywna, ani konieczność zgłoszenia znanych negatywnych zdarzeń 
i okoliczności). Największą zaś zaletą systemu claims made jest według monachijskiego sądu 
właśnie tenże sporny dodatkowy okres zgłaszania roszczeń. Zdaniem sądu ubezpieczenie zawar-
te według wyzwalacza czasowego act committed ze względu na przedawnienie nie obejmuje 
szkód ujawnionych długo po wygaśnięciu ubezpieczenia, zaś w przypadku claims made możliwe 
jest umowne przedłużenie okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela ponad okres przedawnie-
nia43.

Droga odwoławcza została w tym przypadku zamknięta. Podnosi się jednak, że być może Sąd 
Najwyższy (Bundesgerichtshof) miałby inne zdanie na powyższy temat niż Sąd Okręgowy w Mo-
nachium44.

Wnioski końcowe
Prawotwórcza rola orzecznictwa sądowego jest oczywista dla każdego prawnika. Jest ona nie-

zwykle silna w systemie prawa precedensowego, słabsza zaś w systemie prawa stanowionego. 
Jednak w systemie prawa precedensowego orzecznictwo jest poddane dużo większym wymo-
gom formalnym, a to ze względu na większe oczekiwania wobec niego. System kontynentalny 
stosuje zasadę, że wyrok obowiązuje jedynie w danej sprawie. Z tego względu kontynentalna 
teoria prawa posługuje się wyrokami sądowymi, które wyróżniają się poziomem merytorycz-
nym. To sprawia, że zyskują one znaczenie uniwersalne – stanowią podstawę do tworzenia się 
poglądów na dany problem niezależnie od kraju wydania wyroku. Dotyczy to zwłaszcza syste-
mów prawnych wykazujących znaczny stopień podobieństwa, jak choćby prawodawstwo polskie 
i niemieckie. 

Przy powyższym założeniu również przedmiotowy wyrok sądów w Monachium może stano-
wić potwierdzenie dopuszczalności stosowania wyzwalaczy czasowych (zwłaszcza claims made) 
w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej tak w Polsce, jak i w całej kontynentalnej Eu-
ropie. Wątpliwości nie pojawiają się jednak tylko w obrocie profesjonalnym, dokonywanym 

42 Patrz analogiczny przepis ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1151). Art. 12 ust. 3: „Ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia powinny być formułowane 
jednoznacznie i w sposób zrozumiały”. Art. 12 ust. 4: „Postanowienia sformułowane niejednoznacznie interpre-
tuje sie na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpiecze-
nia”. Także art. 385 § 2 k.c.: „Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. 
Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta”.
43 W wersji zmodyfikowanej claims made w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń można jedynie wnieść rosz-
czenia ze zdarzeń zaszłych w okresie polisowym lub w okresie pokrycia zwrotnego aż do daty retroaktywnej.
44 N. Schüngel, op. cit., s. 8.
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między ubezpieczycielem a podmiotem gospodarczym – biorąc pod uwagę normę art. 805 
§ 4 k.c. – innym niż jednoosobowa działalność gospodarcza lub zawodowa45. W tym zakresie 
należy opowiedzieć się za pełną autonomią woli stron.

Za szczególnie istotną można uznać argumentację sądu dotyczącą ogólnego kompensowania 
się wad i zalet systemów claims made oraz act committed. W naszym systemie prawnym dodat-
kowym argumentem za równoważeniem się obu systemów są krótsze okresy przedawnienia niż 
w innych krajach europejskich46. 

Wspomniany wyrok – rozumując a contrario – może dać jednak podstawę do argumento-
wania za niedopuszczalnością stosowania wyzwalacza claims made w obrocie konsumenckim 
bądź też przynajmniej za jego znaczącym ograniczeniem. Z punktu widzenia konsumenta (tj. 
ubezpieczającego) zastosowanie konstrukcji claims made – nie dość, że skomplikowanej, ob-
cej systemowo i niezrozumiałej – może być uznane za „rażąco naruszające jego interesy”, co 
stanowić może przesłankę unieważnienia tego rodzaju postanowienia, a to ze względu na uzna-
nie go za klauzulę niedozwoloną. W przedmiotowym orzeczeniu sąd zaznaczył, że podmiot 
gospodarczy korzysta ze stałej fachowej pomocy prawnej, konsument zaś generalnie nie ma 
takiej możliwości. Odebranie konsumentowi ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zdarzenia 
mającego miejsce w okresie polisowym, jednak niezgłoszonego w terminie, będzie przez nie-
go zapewne uważane za nieuczciwe ze strony ubezpieczyciela. Poniesienie przez konsumenta 
pełnych i dotkliwych konsekwencji odpowiedzialności cywilnej może stać się powodem sporu 
sądowego, w którym może dojść do obalenia możliwości stosowania wyzwalacza czasowego 
wniesienie roszczenia (trigger claims made) wobec konsumenta. 

Stosowanie tegoż wyzwalacza jest problematyczne jeszcze z innego powodu. Ubezpiecze-
nie odpowiedzialności cywilnej pełni bardzo ważne funkcje: wyrównawczą (kompensacyjną) 
i zabezpieczającą realność realizacji zobowiązań wobec poszkodowanych. Istnienie ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej, które nie działa w zakresie zbliżonym do odpowiedzialności 
cywilnej, jako takiej, może wprowadzać poszkodowanych w błąd, zwłaszcza względem przysłu-
gujących im terminów zgłaszania roszczeń. Tego rodzaju konstrukcja może być uznana za rażąco 
naruszającą interesy poszkodowanych. 

Odrębnego rozważenia wymagałby problem przyznania poszkodowanemu statusu konsumen-
ta, co raczej nie znajduje potwierdzenia w orzecznictwie sądowym47. Bez wątpienia stosowanie 
wyzwalacza wniesienie roszczenia w tym kontekście narusza podstawową zasadę realności 
(pewności) odszkodowania. 

Ostatni z argumentów przemawia również za wykluczeniem stosowania klauzuli claims made 
w obrocie konsumenckim nawet mimo zastosowania procedury indywidualnego uzgodnienia 

45 Art. 805 § 4 k. c.: „Przepisy art. 3851–3853 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna 
zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.
46 W Austrii (ABGB) przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych ograniczone jest (podobnie jak w Polce) 
do upływu okresu 3–letniego uzależnionego od pełnej wiedzy poszkodowanego, ale za to aż 30–letnim termi-
nem liczonym od chwili zdarzenia (tempore facti). W stosunku do roszczeń skarbu państwa i kościoła termin ten 
wynosi nawet 40 lat. We Włoszech okres przedawnienia roszczeń deliktowych wynosi 5 lat, z tym że liczonych 
od wyrządzenia szkody. W holenderskim Kodeksie cywilnym z 1992 r. przedawnienie roszczeń deliktowych ogra-
niczone jest 5–letnim terminem od powzięcia wiedzy i 20–letni okresem liczonym od zdarzenia. W Portugalii 
terminy te wynoszą odpowiednio – 3 i 20 lat, natomiast w Danii i Grecji – 5 i 20 lat.
47 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 5/11). Z uzsadnienia: „Osoba po-
szkodowana przez ubezpieczonego (sprawcę szkody) nie może być natomiast uznana za konsumenta usługi 
ubezpieczeniowej, gdyż nie zawiera umowy, a zgłoszenie przez nią roszczenia wobec sprawcy szkody oraz sko-
rzystanie z actio directa wobec ubezpieczyciela nie stanowią czynności prawnej w rozumieniu art. 221 k.c.”.
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(art. 3851 § 1 zd. 1 k.c.). Pogląd taki zaprezentował Sąd Najwyższy Republiki Włoch w orzeczeniu 
z dnia 15 marca 2005 r. (III Wydział Cywilny, wyrok nr 5624)48. 

Przy szukaniu propozycji normatywnego rozwiązania powyższych problemów de lege feren-
da należałoby zastanowić się nad wyraźnym ograniczeniem stosowania wyzwalaczy czasowych 
z art. 822 § 3 k.c. jedynie do obrotu profesjonalnego lub nad zapisaniem w normach dotyczą-
cych przedawnienia wyraźnej wskazówki mówiącej o możliwości skrócenia okresu wnoszenia 
roszczenia w tym jednostkowym przypadku. Spójnik „lub” wskazujący na alternatywę nieroz-
łączną daje możliwość zastosowania obu tych rozwiązań równocześnie, za czym opowiada się 
autor niniejszego opracowania. 

Dokonanie powyższych zmian jest o tyle ważne, że ich brak stanowić może istotne utrudnie-
nie w rozwoju nowoczesnych ubezpieczeń w naszym kraju. Nie bez znaczenia jest również stan 
niepewności prawa w tym zakresie oraz możliwość pokrzywdzenia ubezpieczających i poszko-
dowanych. 

Mgr Paweł Sikora, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego

48 M. Molęda, op. cit., s. 54. 
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Summary of the ar� cle

Admissibility of triggers claims made in the Polish and German law

Polish civil law was shaped by two continental laws– the Roman law and the German law. 
The Roman system is visible in the construction of the Civil liability pertaining to the prohibited 
acts. Insurance agreement, on the other hand, took pattern from the German, mainly due to 
the historical reasons.

On that basis it seems necessary to refer to the solutions present in the foreign systems, 
which origin from the case law (triggers claim made). System discrepancies especially observed 
in the prescription issues, should be the subject of legal analysis and other analysis concerning 
the court settlements.

Progressive standardization of civil regulations within the European Union enables to refer to 
the Italian jurisdiction and in the particular cases also to the German ones.

Analysis of jurisdiction of the Munich court issued in 2009 is in favour of using trigger claims 
made in the insurance agreements. However, it concerns exclusively the professional aspects. 
Argumentation included in the jurisdiction does not pertain to the consumers. 

In that case some doubts arises concerning the risk of harming the consumer being a party to 
the agreement or do some harm to the aggrieved party, which does not have the status of the 
consumer however it is protected by the basic rules concerning insurance.

In that scope some postulates de lege ferenda were formulated in order to limit the use of 
trigger claims made in the professional scope and any changes concerning the issue of prescrip-
tion.
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II. INNE OPRACOWANIA

1. Zwrot kosztów ustanowienia pełnomocnika
na etapie postępowania przedsądowego
w świetle uchwały Sądu Najwyższego
z dnia 13 marca 2012 r.

Aleksander Daszewski

Wprowadzenie

W dniu 13 marca 2012 r. zapadła kolejna niezwykle istotna dla odpowiedzialności odszkodowaw-
czej uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego1 z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych. 
Podjęta uchwała miała na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co 
do wykładni prawa w odniesieniu do roszczeń o zwrot wydatków poniesionych przez poszkodo-
wanego na ustanowienie pełnomocnika zastępującego go w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, 
dochodzonych z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych. Sentencja wskazywanej uchwały brzmi następująco: „Uzasadnione i konieczne koszty 
pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez 
poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą 
w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu 
w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów me-
chanicznych (art. 36 ust. 1 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.)”.

Omawiana uchwała, przełamując dotychczasową, niekorzystną dla poszkodowanych li-
nię orzecznictwa, przesądza, iż Sąd Najwyższy w niektórych przypadkach – jak można sądzić, 
dotyczących głównie szkód osobowych – akceptuje pokrywanie przez ubezpieczyciela odpo-
wiedzialności cywilnej uzasadnionych i koniecznych kosztów pełnomocnika poniesionych przez 
poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela (tzw. 
postępowaniu likwidacyjnym). 

Z uchwałą i jej uzasadnieniem związane są wyjątkowo ważne dla praktyki obrotu zagadnie-
nia, tj. w jakich przypadkach koszty pomocy świadczonej przez pełnomocnika w postępowaniu 
przedsądowym można uznać za uzasadnione i konieczne, a tym samym jakie okoliczności prze-

1 III CZP 75/11.
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mawiają za tym, że powstała szkoda majątkową podlegająca naprawieniu z ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej sprawcy, oraz jakie podmioty należy rozumieć pod pojęciem osoby 
mającej niezbędne kwalifikacje zawodowe, w szczególności czy będą to również kancelarie i do-
radcy odszkodowawczy.

Odpowiedzi na powyższe pytania odnajdziemy w uzasadnieniu do omawianej uchwały, w któ-
rym to uzasadnieniu Sąd Najwyższy odniósł się do wspomnianej problematyki. I tak sąd rozpoczął 
od oceny, czy czynności w postępowaniu przedsądowym (likwidacyjnym) wymagają udziału profe-
sjonalnego pełnomocnika. Sąd wskazał, iż wynik tej analizy nie jest jednoznaczny i zależy od wielu 
okoliczności, przede wszystkim od rodzaju i zakresu szkód, które spowodował wypadek komuni-
kacyjny; inny jest stopień komplikacji związanych z zgromadzeniem dowodów, gdy doszło jedynie 
do uszkodzenia pojazdu, inny zaś gdy wypadek spowodował szkody na osobach albo nawet ich 
śmierć. Sąd podkreślił, iż różnica nie ogranicza się tylko do zakresu potrzebnej wiedzy przy formu-
łowaniu roszczeń, ale może dotyczyć także fizycznej zdolności poszkodowanego do prowadzenia 
spraw związanych z dochodzeniem roszczeń. O ile uszkodzenie pojazdu w wielu wypadkach prze-
nosi ciężar określenia zakresu naprawy powypadkowej na osoby podejmujące się wykonania tej 
naprawy, a kryteria są bardziej czytelne i zrozumiałe dla przeciętnego właściciela pojazdu – choć 
i w tym wypadku powstają liczne spory i wątpliwości – o tyle rozmiary zadośćuczynienia nie pod-
dają się ścisłym wyliczeniom. Ponadto zdaniem sądu mogą wystąpić przypadki, w których osobiste 
uczestnictwo poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym wiązać się będzie z większymi 
kosztami (utrata zarobków, dojazd) niż odpłatne powierzenie tych czynności pełnomocnikowi.

Zdaniem Sądu Najwyższego wnikliwsze odwołanie się do kazuistyki skłania do znacznej 
ostrożności w formułowaniu stanowczych ocen, że w każdym wypadku skorzystanie z pomo-
cy pełnomocnika  specjalisty pozostaje z wypadkiem w związku przyczynowym, który może być 
uznany za adekwatny. Sąd bowiem stwierdził, że samo dążenie do wygody i ujęcia obowiąz-
ków poszkodowanemu nie uzasadnia takiego związku, gdyż niedogodność stanowi dolegliwość 
o charakterze niemajątkowym, niepodlegającą reżimowi odszkodowawczemu. W normalnym 
związku pozostaje natomiast sięgnięcie po pomoc prawną w okolicznościach, w których stan 
zdrowia, kwalifikacje osobiste lub sytuacja życiowa poszkodowanego usprawiedliwiają przeko-
nanie o niezbędności takiej pomocy w celu sprawnego, efektywnego i ekonomicznie opłacalnego 
przebiegu postępowania likwidacyjnego. Także tego rodzaju koszty będą poniesione wprawdzie 
zgodnie z wolą poszkodowanego, jednak decyzja o konieczności wydatków nie będzie swobod-
na, lecz wymuszona przez zdarzenie sprawcze, usunięcie skutków którego wymaga skorzystania 
z pomocy pełnomocnika.

Tym samym zdaniem Sądu Najwyższego zasada pełnego odszkodowania nie sprzeciwia się 
możliwości uwzględnienia tego typu wydatków jako podlegającej wyrównaniu szkody majątko-
wej. Pogląd ten zdaniem sądu nawiązuje też do stanowiska Sądu Najwyższego wiążącego ocenę 
zasadności roszczeń o zwrot kosztów pełnomocnika występującego w postępowaniu likwida-
cyjnym z badaniem związku przyczynowego rozumianego jako konieczność i racjonalność ich 
poniesienia2. Koresponduje także z koncepcją przyjętą w uchwale z dnia 17 listopada 2011 r.3 
omawiającą zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Sąd Najwyższy rozważał także w uzasadnieniu, według jakich kryteriów powinny być określa-
ne zasady zwrotu kosztów pomocy prawnej świadczonej poszkodowanemu w postępowaniu 
likwidacyjnym. Stwierdził, iż „Skoro odpowiedzialnością objęte są wydatki pozostające w nor-

2 Por. wyroki SN z dnia 7 sierpnia 2003 r. (IVCKN 387/01) oraz z dnia 20 lutego 2002 r. (V CKN 908/00).
3 III CZP 5/11.
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malnym związku ze szkodą, to należy przyjąć, że roszczenie z tego tytułu podlega weryfikacji 
nie tylko pod kątem stwierdzenia, czy koszty te były konieczne, ale także, czy pomoc świad-
czył podmiot dysponujący właściwymi kwalifikacjami oraz czy wysokość kosztów mieści się 
w granicach wyznaczonych uzasadnionym nakładem pracy i odpowiada stosownemu do niego 
wynagrodzeniu. Możliwość takiej kontroli wynika z ciążącego na wierzycielu, wywodzonego 
z art. 354 § 2, art. 362 i art. 826 § 1 k.c., obowiązku zapobiegania i zmniejszania rozmiarów 
szkody”.

Co ważne dla praktyki, w ocenie sądu powyższe uwagi można odnieść także do innych form 
odpłatnej pomocy, jakiej poszkodowany może potrzebować w postępowaniu likwidacyjnym. 
Zaliczyć do nich należy skorzystanie z porady prawnej w celu sformułowania roszczenia i okre-
ślenia odpowiednich dowodów, zlecenie rzeczoznawcy określenia zakresu i wyceny szkody albo 
pomoc w czynnościach faktycznych związanych ze zbieraniem i dostarczaniem dowodów oraz 
ewentualnymi innymi działaniami, które okażą się konieczne w postępowaniu likwidacyjnym. 
Jednakże, na co wskazuje sąd, każdorazowo konieczne jest rozważenie celowości poniesienia 
wydatków, zwykle bowiem pomoc świadczona jest przez członków rodziny zobowiązanych do 
podjęcia określonych czynności w ramach nieodpłatnej pomocy wzajemnej, a czynności zwią-
zane ze sprecyzowaniem podlegającego naprawie zakresu uszkodzeń pojazdu dokonywane są 
przez podmiot, który przeprowadza tę naprawę, i mieszczą się w zakresie obowiązków związa-
nych z zawarciem umowy o dzieło.

Analizując to nowe spojrzenie Sądu Najwyższego na omawianą problematykę, wyrażam zda-
nie, że uchwała ta jest przełomowa dla odpowiedzialności odszkodowawczej, bowiem zmienia 
dotychczasowe zapatrywania Sądu Najwyższego na kwestię zwrotu kosztów pełnomocnika usta-
nowionego na etapie postępowania przedsądowego. Sąd, uzasadniając uchwałę, świadomie 
zrezygnował z kazuistycznego wykazania, jakie będą to koszty, czyli szczegółowego wyliczenia 
takich przypadków ustanowienia pełnomocnika, które należy uznać za „uzasadnione i koniecz-
ne”, co w nieodległej przyszłości spowoduje, iż to sądy powszechne będą musiały wyznaczyć na 
gruncie indywidualnych postępowań granice odpowiedzialności tego typu wydatków. Oczywi-
ście absolutnie nie umniejsza to doniosłego znaczenia, jakie należy przypisać podjętej uchwale. 
Nie tylko, co wspomniano, zmienia ona dotychczasowe stanowisko Sądu Najwyższego w przed-
miocie zwrotu z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych kosztu pełnomocnika, 
lecz także wykracza poza obręb tego ubezpieczenia i wchodzi na grunt podstawowych zasad od-
powiedzialności cywilnej. Wskazówki określone przez Sąd Najwyższy w uchwale należy bowiem 
odnosić do kompensacji szkód z wszelkich ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, tak obo-
wiązkowych, jak i dobrowolnych. Mogą one także być odpowiednio stosowane do przypadków 
dochodzenia przez poszkodowanego roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od sprawcy 
szkody, niezależnie od charakteru samego czynu niedozwolonego. 

W świetle powyżej przytaczanych fragmentów uzasadnienia omawianej uchwały wydaje się, 
że kluczowe dla rozstrzyganego zagadnienia jest zdanie, w którym Sąd Najwyższy kierunko-
wo wskazuje, iż pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów ustanowienia pełnomocnika powinno 
następować, w sytuacjach kiedy „stan zdrowia, kwalifikacje osobiste lub sytuacja życiowa po-
szkodowanego usprawiedliwiają stanowisko o niezbędności takiej pomocy w celu sprawnego, 
efektywnego i ekonomicznie opłacalnego przebiegu postępowania likwidacyjnego”. Wydaje się, 
że co do zasady najczęściej będą to w praktyce obrotu przypadki, gdy: 

Poszkodowany ze względu na niekorzystny stan zdrowia, w szczególności spowodowany ob-� 
rażeniami ciała, nie będzie zdolny do prowadzenia swoich spraw związanych z dochodze-
niem roszczeń.
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Poszkodowany ze względu na wiek, ograniczenia intelektualne, upośledzenia, stan zdrowia, � 
w tym również niezwiązany z wypadkiem, nie będzie zdolny do prowadzenia swoich spraw 
związanych z dochodzeniem roszczeń.
Poszkodowany ze względu na swoje wykształcenie i posiadane kwalifikacje, czyli szeroko � 
pojęty status wiedzy i umiejętności, nie potrafi samodzielnie formułować przysługujących 
mu roszczeń. 
Poszkodowany ze względu na swój wysoki cenzus majątkowy lub wykonywanie bieżącej pra-� 
cy/działalności zleci prowadzenie czynności odpłatnie, bowiem jego osobisty udział w po-
stępowaniu likwidacyjnym wiązałby się z większymi kosztami polegającymi w szczególności 
na utracie dochodu/zarobków.

W świetle powyższego w odniesieniu do szkód osobowych (zwłaszcza tych poważniejszych 
o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym, gdy stopień trudności mógłby wpły-
wać na niezgodność postępowania ubezpieczyciela z przepisami prawa) uznanie skorzystania 
z pełnomocnika udzielającego „porady prawnej w celu sformułowania roszczenia i określenia 
odpowiednich dowodów” za konieczne powinno niebawem stać się regułą. W przypadku szkód 
na mieniu na ogół potrzeba taka nie będzie miała miejsca, chyba że powstanie spór co do od-
powiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, o który to spór – jak pokazuje 
doświadczenie – nietrudno. 

Trzeba też podkreślić, że zgodnie z zapatrywaniem Sądu Najwyższego zwrotowi podlegają 
nie tylko koszty ustanowienia pełnomocnika, lecz także koszty innej odpłatnej pomocy, jakiej 
poszkodowany może potrzebować w postępowaniu likwidacyjnym. Wydaje się, że chodzi tu 
w szczególności o koszty usług lekarzy diagnozujących poszkodowanych, określających wysokość 
procentu uszczerbku na zdrowiu i rokowania na przyszłość, np. okres potencjalnego leczenia, re-
habilitacji, środki temu służące, stan psychicznego poszkodowanego po wypadku; dotyczy to 
także kosztów rzeczoznawców samochodowych zajmujących się rekonstrukcją zdarzeń drogo-
wych, oraz rzeczoznawców majątkowych, którzy wyceniają szkodę w różnych jej aspektach, np. 
określają wysokość utraconych dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą przed 
wypadkiem czy wyliczają wysokość świadczeń rentowych. Oczywiście katalog uzasadnionych 
i koniecznych kosztów pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawo-
dowe, jest otwarty; to okoliczności konkretnego przypadku będą decydowały, czy dane koszty 
można kwalifikować do refundacji przez zakład ubezpieczeń sprawcy.

Niestety, co będzie rodzić spory w praktyce obrotu, Sąd nie w pełni wskazał, kogo należy ro-
zumieć pod pojęciem osoby mającej niezbędne kwalifikacje zawodowe i czy w tym katalogu 
mieszczą się również kancelarie i doradcy odszkodowawczy. Sąd Najwyższy jedynie podkreślił, 
że wysokość kosztów pomocy powinna mieścić się w granicach wyznaczonych uzasadnionym 
nakładem pracy i odpowiadać stosownemu do tego nakładu wynagrodzeniu. Zakładam ze znacz-
nym prawdopodobieństwem, że zgłaszane do refundacji koszty będą szczegółowo weryfikowane 
przez zakłady ubezpieczeń i stosunkowo rzadko uwzględniane w drodze uznania. To spowoduje, 
że roszczenia te wobec odmownych postaw ubezpieczycieli następnie będą oceniane i miarko-
wane przez sądy powszechne orzekające w sprawach spornych głównie prowadzonych pośrednio 
przez kancelarie i doradców odszkodowawczych. Tu pojawią się dalsze problemy, bowiem sąd 
nie wyjaśnił precyzyjnie, co należy rozumieć pod pojęciem „niezbędne kwalifikacje zawodowe”, 
którymi to w świetle uchwały powinien dysponować pełnomocnik poszkodowanego. W uza-
sadnieniu mowa jest jednakże o pełnomocniku „profesjonalnym”, co, jak się zdaje, wskazuje na 
osoby prowadzące działalność gospodarczą obejmującą właśnie pomoc prawną czy występowa-
nie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady 
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ubezpieczeń. Byliby to więc nie tylko adwokaci i radcy prawni (a w uzasadnionych przypadkach 
brokerzy czy doradcy podatkowi itd.), lecz także osoby oferujące usługi w zakresie doradztwa 
prawnego w oparciu o zasadę swobody działalności gospodarczej, zatem kancelarie i dorad-
cy odszkodowawczy. Jednakże, bazując na dotychczasowych doświadczeniach i obserwacjach 
wyjątkowo zawężającej interpretacji zarówno przepisów odszkodowawczych, jak i orzecznictwa 
Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, przypuszczam, iż ubezpieczyciele będą oddalać 
tego typu roszczenia płynące ze strony kancelarii i doradców odszkodowawczych, co będzie 
powodowało konieczność dochodzenia ich na drodze postępowania sądowego. Nie wiadomo 
również, jak będzie ewoluowała linia orzecznicza sądów w tym zakresie, a można przypuszczać, 
że część sądów uzna, iż Sąd Najwyższy pod pojęciem osoby mającej niezbędne kwalifikacje 
zawodowe miał na myśli wyłącznie osoby posiadające uprawnienia zawodowe oraz wyraźne 
umocowanie ustawowe do świadczenia pomocy prawnej, czyli adwokatów oraz radców praw-
nych. Wydaje się więc, że na obecnym etapie (braku jednoznacznego w tej kwestii orzecznictwa 
sądów powszechnych) kancelarie i doradcy odszkodowawczy na stałe współpracujący z profe-
sjonalnymi pełnomocnikami procesowymi, zachowując pragmatyzm, będą formułowali tego 
typu roszczenia w przypadkach, w których nie będzie jakichkolwiek wątpliwości co do profesjo-
nalnego statusu nie tylko adwokata czy radcy, lecz także posiadającego uprawnienia zawodowe 
lekarza, rzeczoznawcy etc. Być może niektóre kancelarie i niektórzy doradcy postąpią odważnej, 
formułując roszczenia w kierunku pełnego zwrotu kosztów pomocy udzielanej poszkodowa-
nym wyrażających się w wysokości prowizji liczonej od uzyskanych świadczeń za zrealizowaną 
usługę. Jednakże w mojej ocenie umowna prowizja za usługę bez wykazania konkretnych kosz-
tów w większości przypadków w ocenie sądów powszechnych nie będzie uznawana za koszt 
ustanowienia pełnomocnika na etapie postępowania przedsądowego, a tym samym nie będzie 
stanowić uszczerbku majątkowego wchodzącego w skład szkody spowodowanej wypadkiem ko-
munikacyjnym i objętego zakresem odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń. Zdaję 
sobie sprawę, że w prowizji zawierają się wszystkie te koszty, które wskazuje do możliwej refun-
dacji omawiana uchwała, przy czym na obecnym etapie de facto braku orzecznictwa sądów 
powszechnych koszty te, aby nie było wątpliwości po stronie składów orzekających, powinny 
być wyraźnie z prowizji wyodrębnione i wyjątkowo precyzyjnie dowodowo ukazane, co niewąt-
pliwie na drodze sądowej, a może niedługo również w drodze uznania ze strony ubezpieczyciela, 
ułatwi dochodzenie roszczeń z tego tytułu. Myślę, że niebawem dojdzie do testowania w prak-
tyce omawianej uchwały i częściej będą się pojawiały próby dochodzenia zwrotu takich kosztów, 
szczególnie w spornych sprawach z zakresu szkód osobowych. Z tych względów prognozuję, 
że niebawem zwrot kosztów ustanowienia pełnomocnika stanie się w praktyce dochodzenia 
roszczeń za szkody osobowe dodatkowym roszczeniem, które z uwzględnieniem okoliczności 
konkretnej sprawy będzie formułowane obok (przy okazji) roszczeń głównych. Myślę też, że kan-
celarie i doradcy odszkodowawczy specjalizujący się nadal głównie w obsłudze szkód osobowych 
niebawem zmodyfikują nieco model biznesowy, dostosowując go do wytycznych kierunkowych 
płynących z uchwały. Przede wszystkim przed przyjęciem sprawy czy podjęciem decyzji o dal-
szym dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej będą częściej niż dotychczas opiniować sprawy 
(Sąd Najwyższy wskazuje na „skorzystanie z porady prawnej w celu sformułowania roszczenia 
i określenia odpowiednich dowodów”), przykładowo pod kątem możliwości podwyższenia 
kwoty zadośćuczynienia, zasadności i wysokości innych świadczeń, tj. odszkodowania, rent, 
wszelkich kosztów związanych z wypadkiem etc. Takie profesjonalne opinie i porady prawne, 
oceniane w granicach wyznaczonych uzasadnionym nakładem pracy i powiązane ze stosownym 
do tego nakładu wynagrodzeniem, w przypadku powodzenia postępowania sądowego w ocenie 
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sądów będą prawdopodobnie stanowiły koszt ustanowienia pełnomocnika na etapie postępo-
wania przedsądowego, a tym samym będą stanowiły uszczerbek majątkowy wchodzący w skład 
szkody spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym i objęty zakresem odpowiedzialności 
gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń. Podobnie rzecz się będzie miała z opiniami innych profe-
sjonalistów, których wymieniłem wcześniej, a którym – zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 
– w postępowaniu likwidacyjnym będą zlecane: „określenie zakresu i wyceny szkody (…) albo 
pomoc w czynnościach faktycznych związanych ze zbieraniem i dostarczaniem dowodów oraz 
ewentualnymi innymi działaniami, które okażą się konieczne w postępowaniu likwidacyjnym”. 
Wszystko to podniesie poziom jakości postępowań prowadzonych zarówno przez kancelarie, 
doradców odszkodowawczych, jak i zakłady ubezpieczeń narażonych wobec braku profesjonali-
zmu na dodatkowe ryzyko zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika na etapie postępowania 
przedsądowego.

Reasumując, wydaje się, że skutki omawianej uchwały mogą mieć istotny wpływ zarówno na 
praktykę likwidacyjną, jak i procesy cywilne z zakresu prawa odszkodowawczego. Uniwersalny 
charakter uchwały może również stosunkowo szybko wpłynąć na poprawę jakości postępowań 
likwidacyjnych, a także zwiększyć roztropność przy odmowach czy drastycznych zaniżeniach 
przysługujących poszkodowanym świadczeń, szczególnie należnych z tytułu szkód osobowych. 
Ilekroć wystąpią błędy po stronie ubezpieczyciela, które zostaną skutecznie wykazane przez 
profesjonalnego pełnomocnika, trudno będzie przyjąć, że koszt jego usługi nie był uzasadnio-
ny i konieczny. Omawiana uchwała wymusi także w nieodległym czasie odejście od obecnego 
automatyzmu w zakresie odrzucania roszczeń o zwrot kosztów ustanowienia pełnomocnika w po-
stępowaniu likwidacyjnym. Sąd Najwyższy bowiem bardzo wyraźnie wskazał, że w niektórych 
przypadkach koszt ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym może podlegać 
kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na koniec można 
też wyrazić nadzieję, że zakłady ubezpieczeń na etapie postępowania likwidacyjnego zmienią 
dotychczasową praktykę automatycznego, bezrefleksyjnego odmawiania zaspokojenia roszczeń 
obejmujących koszt profesjonalnego pełnomocnika, bez dokonania rzetelnej analizy, czy w oko-
licznościach konkretnej sprawy koszty te były uzasadnione i konieczne. Nie można przecież 
mieć wątpliwości, że jeśli poszkodowany korzystający na etapie postępowania likwidacyjnego 
z fachowej pomocy prawnej będzie niezadowolony z wysokości odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia przyznanego przez ubezpieczyciela, najprawdopodobniej skieruje sprawę do sądu (co 
szczególnie w przypadku szkód osobowych staje się w obecnych realiach niemal regułą). Wów-
czas niezaspokojone dodatkowe roszczenie w zakresie wydatków przedsądowych poniesionych 
na pełnomocnika będzie oddane pod rozstrzygnięcie sądu, który w wielu przypadkach podzieli 
stanowisko poszkodowanego i uzna, że koszty te były konieczne i uzasadnione, a tym samym 
objęte odpowiedzialnością gwarancyjną zakładu ubezpieczeń sprawcy.

Szerszy komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r., a także linii orzecz-
nictwa sądów powszechnych, prezentuje w swoim opracowaniu Tomasz Młynarski – do lektury 
tekstu jego autorstwa szczególnie zachęcam.

Mgr Aleksander Daszewski, radca prawny koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
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Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r.1 wraz z uzasadnieniem

Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwa-
lifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym 
prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić 
szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.

Sentencja
Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 marca 2012 r., przy 

udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Jana Szewczyka oraz Rzecznika Ubezpieczonych 
Aleksandry Wiktorow, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecz-
nika Ubezpieczonych we wniosku z dnia 14 września 2011 r., RU/260/TML/11,

„Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c, poniesiony na etapie postępowania przed-
sądowego koszt zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń 
podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowe-
go ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?” 

podjął uchwałę:
Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwa-

lifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym 
prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić 
szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 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.

Rzecznik Ubezpieczonych, na podstawie art. 60 § 1 w zw. z art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 li-
stopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.), przedstawił do 
rozstrzygnięcia przytoczone zagadnienie prawne. Wyjaśnił, że zaobserwował rozbieżność stano-
wisk sądów orzekających o coraz częściej zgłaszanych przez osoby poszkodowane roszczeniach 

1 III CZP 75/11.
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dotyczących zwrotu wydatków poniesionych na wynagrodzenie pełnomocnika zastępującego je 
w postępowaniu przedsądowym (tzw. likwidacyjnym), prowadzonym przez ubezpieczycieli oraz 
– w określonych wypadkach – przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w celu ustalenia zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej tego 
zakładu z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych. Ubezpieczyciele zazwyczaj nie uwzględniają tych wydatków. Sądy po-
wszechne zajmują w tej sprawie różne stanowiska. Najczęściej oddalają roszczenia o zwrot tego 
rodzaju kosztów, uznając je za poniesione dobrowolnie i z tego powodu niewchodzące w zakres 
szkody, lub za koszty niepozostające w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem po-
wodującym szkodę, bądź wreszcie za koszty nieobjęte odpowiedzialnością ubezpieczeniową na 
mocy przepisów wyznaczających zakres ochrony wynikający z ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ten kierunek orzecznictwa odpowiada zapa-
trywaniom wyrażonym dotychczas przez Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 11 czerwca 2001 r. 
(V CKN 266/00, OSP 2002, nr 3, poz. 40) i z dnia 7 sierpnia 2003 r. (IV CKN 387/01, niepubl.).

Sądy powszechne, które uwzględniły roszczenia o zwrot poszkodowanym kosztów ustano-
wienia pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym, powoływały argumenty o charakterze 
prakseologicznym lub uznawały wydatki na ten cel za mieszczące się w normalnych następ-
stwach zdarzenia powodującego szkodę.

Rzecznik podzielił stanowisko tej części judykatury i doktryny, według której koszty za-
stępstwa poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym, mającym na celu uzyskanie od 
ubezpieczyciela, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego albo Polskiego Biura Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy 
szkody, mieszczą się w odszkodowaniu należnym poszkodowanemu. W opinii Rzecznika, pono-
szenie przez osobę poszkodowaną tych wydatków stanowi następstwo zdarzenia sprawczego, 
ponieważ powstają one jako konsekwencja sytuacji, do której poszkodowany się nie przyczy-
nił. W tym znaczeniu, mimo że koszty powstały za przyzwoleniem poszkodowanego, poniósł 
je wbrew swojej woli. Wydatki te wynikają z konieczności właściwego sformułowania roszcze-
nia odszkodowawczego i weryfikacji oferty odszkodowania, jaką przedstawia ubezpieczyciel, 
są więc następstwami wyrządzonej szkody. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, ustanowienie 
pełnomocnika przez poszkodowanego w tej fazie dochodzenia roszczenia jest usprawiedliwio-
ne, ponieważ pozwala zaoszczędzić koszty, jakie poszkodowany by poniósł, gdyby sam musiał 
zajmować się postępowaniem likwidacyjnym, a ponadto także dlatego, że usuwa występują-
cą pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem dysproporcję sił, środków i fachowej wiedzy. 
Rzecznik zwrócił uwagę, że precyzowanie roszczeń i ocena proponowanego poszkodowanemu 
odszkodowania wymaga interpretacji skomplikowanych przepisów regulujących odpowiedzial-
ność cywilną oraz prawidłowego zgromadzenia materiału dowodowego, często przekracza więc 
możliwości poszkodowanego.

Prokurator Generalny wniósł o podjęcie uchwały, że gwarancyjna odpowiedzialność ubezpie-
czyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych może – w zależności od okoliczności danego przypadku – obejmo-
wać również koszty poniesione przez poszkodowanego w toku postępowania przedsądowego, 
związane z ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika. Przychylił się do poglądu, że wy-
datki związane z ustanowieniem przez poszkodowanego profesjonalnego pełnomocnika w toku 
postępowania likwidacyjnego można uznać za składnik szkody. Ocenił, że ich poniesienie jest 
zazwyczaj celowe i konieczne do należytego zabezpieczenia interesów poszkodowanego, który 
nie dysponuje z reguły wystarczającą wiedzą. Zaznaczył jednak, że mogą się zdarzyć przypad-
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ki, w których okoliczności wypadku komunikacyjnego i wysokość należnego odszkodowania nie 
będą nasuwały żadnych wątpliwości; w takich sytuacjach korzystanie z pomocy profesjonalnego 
pełnomocnika nie byłoby uzasadnione, a związane z nim koszty nie powinny być wliczane do 
szkody.

Uzasadnienie prawne
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Problematyka związana bezpośrednio z przedstawionym zagadnieniem była w orzecznictwie 

Sądu Najwyższego przedmiotem rozważań w trzech orzeczeniach. Wszystkie oparte zostały na 
nieobowiązujących już przepisach szczególnych, regulujących obowiązkowe ubezpieczenie od-
powiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pierwszym był wyrok z dnia 
11 czerwca 2001 r. (V CKN 266/00), wydany w sprawie, w której obywatel niemiecki, w ramach 
odszkodowania, dochodził od ubezpieczającego sprawcę kolizji drogowej kosztów wynagro-
dzenia pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym, obok kosztów naprawy uszkodzonego 
samochodu. Roszczenie to, oddalone przez sądy obydwu instancji, negatywnie ocenił także Sąd 
Najwyższy. Wyjaśnił, że o tym, kiedy zachodzi wypadek ubezpieczeniowy wywołujący odpo-
wiedzialność zakładu ubezpieczeń oraz jakiego rodzaju i wysokości odszkodowanie przypada 
poszkodowanemu, rozstrzygają zasady prawa cywilnego. Jednak gdy zobowiązanie do wypłaty 
odszkodowania wynika z umowy odpowiedzialności cywilnej zawartej przez zakład ubezpieczeń 
ze sprawcą szkody, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wobec poszkodowanego może być 
ograniczona. Sąd Najwyższy przyjął, że koszty wynagrodzenia pełnomocnika poszkodowanego 
poniesione w postępowaniu przedsądowym nie mieściły się w odszkodowaniu, jakiego poszko-
dowany mógł dochodzić od zakładu ubezpieczeń, ponieważ § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związ-
ku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475 z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r., 
Nr 11, poz. 62 z późn. zm.) zobowiązywał ubezpieczyciela jedynie do pokrycia niezbędnych kosz-
tów obrony sądowej przeciw roszczeniom osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie 
ubezpieczyciela lub za jego zgodą.

Kolejna wypowiedź Sądu Najwyższego zawarta jest w wyroku z dnia 20 lutego 2002 r. (V CKN 
908/00). Również w tej sprawie poszkodowanym był obywatel niemiecki, którego roszczenie 
o zwrot kosztów poniesionych na pełnomocnika prowadzącego w jego imieniu postępowanie li-
kwidacyjne w Polsce zostało oddalone przez sąd drugiej instancji jako niepozostające w związku 
przyczynowym ze szkodą. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że istnienie związku przyczynowego wpływa 
na ustalenie odszkodowania bezpośrednio, stanowiąc przesłankę odpowiedzialności decydują-
cą o tym, czy dana osoba w ogóle ponosi odpowiedzialność za szkodę, oraz pośrednio, przez 
wyznaczenie granic tej odpowiedzialności. Pierwotne znaczenie ma ustalenie istnienia normal-
nego związku przyczynowego, a ocena, czy określony skutek jest „normalny”, zawsze powinna 
być dokonywana na podstawie całokształtu okoliczności konkretnej sprawy, przy uwzględnieniu 
zasad doświadczenia życiowego, a w pewnych sytuacjach także zasad wiedzy naukowej.

Podobnie jest z oceną pojęcia szkody, w tym znaczeniu, że ocena, czy szkoda nastąpiła, nie 
ma charakteru abstrakcyjnego, lecz – gdy ocenić trzeba określone roszczenie odszkodowawcze 
– pojęcie to wymaga skonkretyzowania przez odniesienie do okoliczności sprawy. Aby mówić 
o szkodzie w rozumieniu powołanych przepisów, trzeba stwierdzić uszczerbek (zmniejszenie) 
majątku poszkodowanego, który nastąpił wbrew jego woli. To kryterium nie zawsze jest możliwe 
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do jednoznacznego określenia, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów i wydatków już poniesionych 
przez poszkodowanego. Jeśli ich poniesienie było skutkiem działania samego poszkodowanego, 
to konieczna staje się ocena, czy był on zmuszony do ich poniesienia (tak będzie z reguły w wy-
padku kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała), czy też poniósł je dobrowolnie. Sąd Najwyższy 
przyjął, że wydatki na pełnomocnika oraz na ekspertyzę, której koszty także były przedmiotem 
sporu zostały poniesione dobrowolnie, bez dostatecznych podstaw do uznania ich za normal-
ne następstwa zdarzenia wywołującego szkodę (uszkodzenie samochodu), ponieważ poddanie 
samochodu oględzinom i wycenie powypadkowej, jak i przygotowanie czynności koniecznych 
do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego mogło, bez uszczerbku dla praw 
poszkodowanego, nastąpić w Polsce, bez wykładania znacznie wyższych kosztów tych czynności 
w miejscu zamieszkania powoda. Postępowanie powoda, powodujące poniesienie określonych 
wydatków, było wynikiem jego decyzji, która wywołała pewien uszczerbek w jego majątku, ale 
nie był to uszczerbek poniesiony wbrew jego woli i w konkretnych okolicznościach sprawy nie 
pozostawał w ramach normalnego związku przyczynowego z uszkodzeniem samochodu.

Zagadnienia przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych dotyczy także wyrok z dnia 
7 sierpnia 2003 r. (IV CKN 387/01, niepubl.). W tym wypadku również nie zostały uwzględ-
nione koszty związane z zastąpieniem powoda – obywatela Republiki Federalnej Niemiec 
– w postępowaniu przedsądowym mającym na celu naprawienie szkody wynikłej z wypadku 
komunikacyjnego przez pełnomocnika. Sąd Najwyższy przyjął, że nie mieszczą się one w zakresie 
odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń, określonej w § 10 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 
w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475 z późn. zm.). Wskazał, że przepis ten, 
podobnie jak analogiczny przepis obowiązującego w chwili orzekania rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku 
z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, poz. 310 z późn. zm.) ustala zasadę, iż zakład ubezpieczeń 
z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu ponosi odpowiedzialność 
w granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, jednakże z ograniczeniami wynikający-
mi z przepisów szczególnych, zwłaszcza unormowań rozporządzenia wykonawczego. Paragraf 10 
rozporządzenia wykonawczego ograniczył zakres odszkodowania przysługującego z ubezpiecze-
nia OC za szkody w mieniu wyłącznie do wypadków zniszczenia lub uszkodzenia mienia, z czego 
Sąd Najwyższy wywiódł wniosek, że nie mieści się w nim wynagrodzenie, które poszkodowany 
zapłacił swojemu pełnomocnikowi za czynności wykonywane celem dochodzenia roszczeń w fa-
zie postępowania przedsądowego. Wydatku tego nie przewidziano także w § 12 rozporządzenia, 
rozszerzającym zakres odszkodowania ponad standard określony w § 10 o zwrot uzasadnionych 
okolicznościami zdarzenia kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększeniu szkody i pokry-
cie niezbędnych kosztów obrony sądowej przeciw roszczeniu osoby trzeciej. Inne koszty obrony, 
w tym także koszty wynagrodzenia pełnomocnika poszkodowanego w postępowaniu przedsą-
dowym, nie są więc objęte zakresem odszkodowania należnego od zakładu ubezpieczeń.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę dodatkowo, odwołując się do wyroku z dnia 11 czerwca 2001 r. 
(V CKN 266/00), że taki wydatek poszkodowanego nie pozostaje w normalnym związku przyczy-
nowym z działaniem sprawcy wypadku drogowego, który szkodę wyrządził. Mimo negatywnej 
oceny dopuszczalności włączenia omawianych kosztów w skład odszkodowania Sąd Najwyższy 
zwrócił uwagę na trudności, jakie rodziłoby uznanie ich za szkodę podlegającą naprawieniu, ze 
względu na wysokość wynagrodzenia pełnomocnika, które – znacząco przekraczało stawki tary-
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fy adwokackiej za zastępstwo przed sądem. Wskazał, odwołując się swego do orzecznictwa (por. 
uchwała z dnia 25 sierpnia 1994 r., III CZP 107/94, OSNC 1995, nr 1, poz. 15 oraz wyrok z dnia 
22 grudnia 1998 r., II CKN 114/98, niepubl.), że postępowanie likwidacyjne jest w gruncie rzeczy 
wewnętrznym postępowaniem ubezpieczyciela zmierzającym do wypracowania stanowiska wo-
bec zgłoszonej szkody, a poszkodowany ma w jego toku niewielkie obowiązki proceduralne, do 
których należy, oprócz wystąpienia z wnioskiem, przede wszystkim udokumentowanie szkody 
powstałej na skutek wypadku ubezpieczeniowego. Zasadniczy ciężar tego postępowania spo-
czywa na ubezpieczycielu, należy więc rozważyć, w jakiej wysokości wynagrodzenie pozostaje 
w normalnym związku ze zdarzeniem wywołującym szkodę.

Inny charakter miała powołana przez Rzecznika Ubezpieczonych sprawa, w której Sąd Najwyż-
szy wydał wyrok w dniu 23 czerwca 2009 r. (II PK 15/09, niepubl.). Roszczenie o zwrot kosztów 
fachowego zastępstwa prawnego nie dotyczyło wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu 
likwidacyjnym, lecz w postępowaniu administracyjnym w Wielkiej Brytanii, związanym z wykry-
ciem w pojeździe kierowanym przez pozwanego (pracownika powoda) nielegalnych imigrantów. 
Koszty te poniósł kontrahent powoda, który na podstawie umowy z powodem dysponował w tym 
czasie ciągnikiem siodłowym kierowanym przez pozwanego. Ze względu na to, że poniesione 
koszty oraz nałożone kary administracyjne były wynikiem zdarzeń spowodowanych niezasto-
sowaniem się przez pracownika powoda do znanych mu zasad sprawdzania pojazdu, powód 
uznał swoją odpowiedzialność odszkodowawczą wobec kontrahenta zagranicznego i zwrócił mu 
równowartość nałożonej kary oraz wydatków na prawnika, po czym wystąpił na podstawie art. 
120 § 2 k.p. przeciwko pracownikowi – kierowcy – o naprawienie szkody poniesionej z jego winy. 
Pozwany kwestionował związek przyczynowy pomiędzy zaniechaniem sprawdzenia, czy w na-
czepie nie ukryli się imigranci a kosztami zaangażowania prawnika w postępowaniu o naruszenie 
prawa imigracyjnego. Sąd Najwyższy ocenił jednak, że w okolicznościach sprawy było to normal-
ne zachowanie mające na celu zapobieżenie powstaniu szkody.

W powiązaniu z rozpatrywanym zagadnieniem pozostaje także uchwała składu siedmiu sędziów 
Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 5/11, Biul. SN 2011, nr 11, s. 5), dotycząca 
możliwości objęcia odpowiedzialnością odszkodowawczą ubezpieczyciela wynikającą z obowiąz-
kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych innego 
budzącego wątpliwości wydatku poszkodowanego –kosztów najmu pojazdu zastępczego. Mimo 
odmiennego charakteru obydwu przypadków łączy je to, że chodzi w nich o wydatki związane 
pośrednio ze szkodą będącą skutkiem wypadku komunikacyjnego, poniesione w wyniku decy-
zji podjętej przez poszkodowanego. Sąd Najwyższy uznał, że odpowiedzialność ubezpieczyciela 
z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do 
prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki 
na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez po-
szkodowanego z komunikacji zbiorowej.

W uzasadnieniu uchwały znalazły się rozważania dotyczące zagadnień istotnych także przy 
ocenie roszczenia o zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu likwidacyjnym. Sąd Najwyż-
szy zwrócił uwagę, odwołując się do orzecznictwa, że zasadniczym celem odpowiedzialności 
ubezpieczyciela jest definitywne przywrócenie stanu poprzedniego w drodze ekonomicznego 
(pieniężnego) wyrównania poniesionej szkody. Szkodę stanowi różnica między stanem majątku 
poszkodowanego, który powstał po nastąpieniu zdarzenia sprawczego, a stanem, który by istniał 
bez tego zdarzenia. Konsekwencją uszkodzenia (zniszczenia) samochodu jest obniżenie (utrata) 
jego wartości, natomiast utrata samej możliwości korzystania z niego nie powoduje samoistne-
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go uszczerbku majątkowego. Jeżeli jednak poszkodowany poniósł wydatki na uzyskanie pojazdu 
zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu albo przez okres niezbędny do nabycia 
nowego pojazdu, to wydatki te należy uznać za zmniejszenie majątku poszkodowanego powsta-
łe w następstwie zdarzenia szkodzącego.

Sąd Najwyższy zaznaczył, że szkodę stanowią również konieczne wydatki związane ze zdarze-
niem szkodzącym, w tym także te, które służą ograniczeniu (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 najem pojazdu zastępczego, także nieprzeznaczo-
nego do kontynuowania działalności gospodarczej lub zawodowej, można je bowiem uznać za 
stratę (art. 361 § 2 k.c). Nie wszystkie jednak wydatki pozostające w związku przyczynowym 
z wypadkiem komunikacyjnym mogą być refundowane, na wierzycielu ciąży bowiem obowiązek 
zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów (art. 354 § 2, 362 i 826 § 1 k.c). Na dłużniku 
powinien w związku z tym ciążyć obowiązek zwrotu wydatków celowych i ekonomicznie uza-
sadnionych, pozwalających na wyeliminowanie negatywnych dla poszkodowanego następstw, 
niedających się usunąć w inny sposób, z zachowaniem rozsądnej proporcji między korzyścią 
wierzyciela a obciążeniem dłużnika. Sąd Najwyższy zaznaczył, że nie jest celowe nadmierne roz-
szerzanie odpowiedzialności odszkodowawczej i w konsekwencji gwarancyjnej ubezpieczyciela, 
które mogłoby prowadzić do odczuwalnego wzrostu składek ubezpieczeniowych.

W orzecznictwie zaznaczyła się jednak także tendencja odmienna, dopuszczająca objęcie oma-
wianych kosztów odszkodowaniem wtedy, gdy okoliczności określonej sprawy uprawniają do 
stwierdzenia merytorycznej lub ekonomicznej potrzeby ustanowienia pełnomocnika. Jako zda-
rzenia usprawiedliwiające potrzebę skorzystania z zastępstwa w postępowaniu likwidacyjnym 
przytaczano nieznajomość języka polskiego przez cudzoziemca, zamieszkiwanie poszkodowa-
nego poza Polską, powodujące, że osobiste prowadzenie postępowania likwidacyjnego mogło 
wiązać się z wyższymi kosztami niż wydatki na pomoc specjalisty, skorzystanie z której uznawano 
niekiedy za realizację obowiązku zapobieżenia zwiększeniu szkody. Powoływano także argumenty 
dotyczące potrzeby zapewnienia poszkodowanemu pozycji porównywalnej z pozycją ubezpie-
czyciela i zmniejszeniu niedogodności, jaką stanowi udział w postępowaniu likwidacyjnym.

Niejednolite poglądy są prezentowane również w piśmiennictwie, częściej wyrażane jest 
jednak stanowisko akceptujące możliwość zaliczenia kosztów związanych z zastąpieniem poszko-
dowanego przez pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym do odszkodowania. Zwolennicy 
tego poglądu kwestionują poprawność wnioskowania upatrującego w § 12 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. podstawę wyłączenia tych kosztów z zakresu szkody 
podlegającej naprawieniu przez ubezpieczyciela. Przepis ten wykładają jako rozszerzenie od-
powiedzialności ubezpieczeniowej ponad obowiązki ciążące na sprawcy szkody. Odwołują się 
do założeń odpowiedzialności odszkodowawczej, opartych na zasadzie pełnego odszkodowa-
nia, które powinno rekompensować także szkody pośrednie, za jakie można uznać powstałe 
wbrew woli poszkodowanego konieczne wydatki stanowiące następstwo zdarzenia powodują-
cego szkodę. Za wydatek taki uznają także koszty powstałe za przyzwoleniem poszkodowanego 
lecz wskutek sytuacji, do której się nie przyczynił. Kryterium konieczności mają spełniać uzasad-
nione i niewygórowane wydatki na fachowe zastępstwo, pozwalające na zapobieżenie utracie 
dochodów poszkodowanego przez czas, jaki musiałby poświęcić na czynności w postępowaniu 
likwidacyjnym. Podnosi się, że nie ma powodu, aby poszkodowany ponosił jakąkolwiek część 
konsekwencji majątkowych zdarzenia wywołującego szkodę; a ponadto – że uzasadnione jest 
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wyrównanie pozycji poszkodowanego wobec ubezpieczyciela. Wyrażane jest także stanowisko, 
że koszty tego rodzaju mogą być uznane wyjątkowo za element kosztów procesu, jako niezbęd-
ne do celowego dochodzenia praw.

Koncepcja, że z odszkodowania wyłączone są koszty pełnomocnika zastępującego poszkodo-
wanego w postępowaniu przedsądowym jest wynikiem odmiennej interpretacji § 10 ust. 1 i § 12 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r., zakładającej, że szkoda podlegająca 
naprawieniu przez zakład ubezpieczeń musi być szkodą na osobie lub polegać na zniszczeniu 
bądź uszkodzeniu mienia. Podnosi się, że wypłata wynagrodzenia pełnomocnikowi nie mieści 
się w tych kategoriach oraz, że nie stanowią szkody wydatki poniesione przez poszkodowanego 
dobrowolnie. Nawet uznanie ich za szkodę nie pozwala na wniosek, że stanowią normalne na-
stępstwo działania sprawcy wypadku drogowego, skoro tylko znikoma liczba poszkodowanych 
korzysta z pomocy prawnej na etapie postępowania likwidacyjnego, w którym obowiązki po-
szkodowanego nie są skomplikowane.

W europejskich systemach prawnych problem zwrotu kosztów pełnomocnika ustanowione-
go w postępowaniu przedsądowym jest różnie oceniany, przy czym w większości państw nie 
są one zwracane poszkodowanemu. W niektórych krajach (Włochy, Czechy, Słowacja, Słowe-
nia, Szwecja) ubezpieczyciel zwraca koszty w ograniczonym zakresie lub częściowo (np. tylko 
w razie powstania szkód na osobie). Możliwość ich zwrotu przyjmuje prawo niemieckie, szwaj-
carskie i austriackie, jednak z zastrzeżeniem, że zwrotowi podlegają koszty konieczne z punktu 
widzenia celowego dochodzenia roszczeń. Celowość jest różnie interpretowana, najczęściej 
z odniesieniem do okoliczności konkretnego wypadku, rodzaju roszczeń, wiedzy i zaradności po-
szkodowanego.

Udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytanie wymaga w pierwszej kolejności rozważenia, 
czy koszty pomocy prawnej, z jakiej korzysta poszkodowany w postępowaniu likwidacyjnym, 
stanowią uszczerbek majątkowy wchodzący w skład szkody spowodowanej wypadkiem komu-
nikacyjnym.

W nauce i orzecznictwie przyjmuje się powszechnie, że szkoda, pojmowana jako wywołana 
wbrew woli poszkodowanego majątkowa różnica pomiędzy stanem dotychczasowym a tym, jaki 
spowodowało zdarzenie szkodzące, wyznaczana jest przez normalne następstwa tego zdarzenia. 
Teoria przyczynowości adekwatnej, zgodnie z art. 361 § 1 k.c, służy nie tylko do określenia, czy 
dana osoba ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia szkodzącego, ale także do oznaczenia 
jakie skutki pozostają w normalnym powiązaniu z tym zdarzeniem. Nie budzi sprzeciwu pogląd, 
że normalny związek może wykraczać poza konsekwencje bezpośrednie i umożliwia zaliczenie 
do zwykłych następstw zdarzenia szkodzącego także uszczerbek majątkowy wynikły z wydatków 
wymuszonych na poszkodowanym przez wystąpienie tego zdarzenia. Za taką konsekwencję wy-
padku komunikacyjnego Sąd Najwyższy uznał w uchwale z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11, 
celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego, jako koszty niwelu-
jące niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego w wypadku.

Związek pomiędzy wyłączeniem pojazdu z możliwości eksploatacji i potrzebą zastąpienia go 
pojazdem zastępczym jest jednak bliższy w ciągu przyczyna–skutek niż więź pomiędzy wypad-
kiem a zaangażowaniem pełnomocnika, który będzie prowadził zamiast poszkodowanego jego 
sprawy odszkodowawcze w stosunku do ubezpieczyciela. Już samo skorzystanie z przewidzianej 
w art. 19 u.u.o. możliwości bezpośredniego dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela 
(Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych) zamiast od sprawcy stanowi swobodny wybór poszkodowanego. Jednak ze względu 
na znacznie wyższy stopień pewności zaspokojenia i łatwości dostępu nie budzi wątpliwości, że 
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wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec podmiotu ponoszącego odpowiedzialność gwa-
rancyjną za sprawcę jest normalnym, najbardziej typowym i zwykle najbardziej racjonalnym 
działaniem osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Postępowanie likwidacyjne 
stanowi wewnętrzne postępowanie ubezpieczyciela. Jego celem jest wyjaśnienie okoliczności 
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności tego zakładu lub innego podmiotu oraz określenia 
wysokości odszkodowania (art. 14 ust. 2 i ust. 4 u.u.o.). Postępowanie powoduje zawiadomie-
nie o szkodzie, którego może dokonać poszkodowany lub uprawniony. Do obowiązków osoby 
występującej z roszczeniem należy przedstawienie zakładowi ubezpieczeń, Ubezpieczeniowemu 
Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadanych 
dowodów dotyczących zdarzenia i szkody oraz ułatwienie im ustalenia okoliczności zdarzenia 
i rozmiaru szkód (art. 16 ust. 3 u.u.o.). Zawiadamiając o powstaniu szkody poszkodowany może 
także określić rozmiar swoich roszczeń, wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować 
go na piśmie w terminie przewidzianym na rozpatrzenie sprawy nie tylko o odmowie wypła-
ty odszkodowania, ale także o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszonego roszczenia w całości 
(art. 14 ust. 3 u.u.o.), wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną podjętej decyzji, jak rów-
nież na powody, które spowodowały, że odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym 
podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie.

Jak z tego wynika, minimalny obowiązek poszkodowanego to zawiadomienie o szkodzie 
i przedstawienie posiadanych dowodów. W interesie poszkodowanego leży jednak także sfor-
mułowanie roszczeń, jakie kieruje w związku ze zdarzeniem szkodzącym. Ocena, czy tego rodzaju 
czynności wymagają udziału profesjonalnego pełnomocnika nie wypada jednoznacznie, zależy 
bowiem od wielu okoliczności, przede wszystkim od tego, jakie szkody spowodował wypadek ko-
munikacyjny; inny jest stopień komplikacji związanych z zgromadzeniem dowodów, kiedy doszło 
jedynie do uszkodzenia pojazdu, inny kiedy wypadek spowodował szkody na osobach albo na-
wet ich śmierć. Różnica nie ogranicza się tylko do zakresu potrzebnej wiedzy przy formułowaniu 
roszczeń, ale może dotyczyć także fizycznej zdolności poszkodowanego do prowadzenia spraw 
związanych z dochodzeniem roszczeń. O ile uszkodzenie pojazdu w wielu wypadkach przeno-
si ciężar określenia zakresu naprawy powypadkowej na osoby podejmujące się wykonania tej 
naprawy, a jej kryteria są bardziej czytelne i dostępne dla przeciętnego właściciela pojazdu, 
chociaż i w tym wypadku powstają liczne spory i wątpliwości, o tyle rozmiary zadośćuczynienia 
nie poddają się ścisłym wyliczeniom. Ponadto mogą wystąpić przypadki, w których osobiste 
uczestnictwo poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym wiązać się będzie z większymi 
kosztami (utrata zarobków, dojazd) niż powierzenie tych czynności odpłatnie pełnomocnikowi.

Odwołanie się do kazuistyki skłania do ostrożności w formułowaniu stanowczych ocen, że 
w każdym wypadku skorzystanie z pomocy pełnomocnika  specjalisty pozostaje z wypadkiem 
w związku przyczynowym, który może być uznany za adekwatny. Samo dążenie do wygody i uję-
cia obowiązków poszkodowanemu nie uzasadnia takiego związku, gdyż niedogodność stanowi 
dolegliwość o charakterze niemajątkowym, nie podlegającą reżimowi odszkodowawczemu. 
W normalnym związku pozostaje natomiast sięgnięcie po pomoc prawną w okolicznościach, 
w których stan zdrowia, kwalifikacje osobiste lub sytuacja życiowa poszkodowanego usprawiedli-
wiają stanowisko o niezbędności takiej pomocy w celu sprawnego, efektywnego i ekonomicznie 
opłacalnego przebiegu postępowania likwidacyjnego. Tego rodzaju koszty będą poniesione 
wprawdzie także zgodnie z wolą poszkodowanego, jednak decyzja o konieczności wydatków nie 
będzie swobodna, lecz wymuszona przez zdarzenie sprawcze, usunięcie skutków którego wyma-
ga skorzystania z pomocy pełnomocnika.
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Zasada pełnego odszkodowania nie sprzeciwia się możliwości uwzględnienia tego typu wy-
datków jako podlegającej wyrównaniu szkody majątkowej. Pogląd ten nawiązuje do stanowiska 
Sądu Najwyższego wiążącego ocenę zasadności roszczeń o zwrot kosztów pełnomocnika wystę-
pującego w postępowaniu likwidacyjnym z badaniem związku przyczynowego rozumianego jako 
konieczność i racjonalność ich poniesienia (por. wyroki z dnia 7 sierpnia 2003 r., IV CKN 387/01, 
oraz z dnia 20 lutego 2002 r., V CKN 908/00). Koresponduje także z koncepcją przyjętą w uchwa-
le z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11.

Kolejnym problemem jest to, czy możliwość objęcia omawianych kosztów odszkodowa-
niem wypłacanym przez ubezpieczyciela (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czy Polskie 
Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), jeśli zachodzą podstawy do uznania ich za składnik 
odszkodowania określonego przy zastosowaniu kryteriów z art. 361 § 1 i art. 363 k.c, nie zo-
stała wyłączona przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W orzecznictwie 
i piśmiennictwie prezentowane jest zapatrywanie, że wyłączenie takie uzasadniał wcześniej § 10 
ust. 1 i § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r., następnie treść 
analogicznych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r., wreszcie 
powtarzający zawarte w nich unormowania art. 34 ust. 1 i art. 15 ust. 2 u.u.o. Przepisy te nie 
uprawniają jednak do wniosku, że odpowiedzialność wobec poszkodowanego została w nich 
ograniczona w sposób, który eliminuje możliwość pokrycia kosztów zastępstwa poszkodowa-
nego w postępowaniu przedsądowym. Wynika z nich, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem me-
chanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu 
szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, 
zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ich treścią jest więc oznaczenie zdarzeń, które aktualizują 
odpowiedzialność ubezpieczyciela, nie zawierają natomiast postanowień, z których wynikałoby, 
że odpowiedzialność ta jest ograniczona wyłącznie do zniwelowania wymienionych następstw 
z wyłączeniem uszczerbków majątkowych pośrednio lecz adekwatnie z nimi związanych.

Zakres odszkodowania ubezpieczeniowego wyznacza obecnie art. 36 ust. 1 u.u.o., nakazu-
jący ustalenie i wypłatę odszkodowania „w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza 
lub kierującego pojazdem mechanicznym” i wprowadzający jedynie limit kwotowy określony 
przez sumę gwarancyjną. Takie ujęcie odpowiedzialności świadczy o przyjęciu zasady pełne-
go odszkodowania w każdym wypadku, w którym posiadacz lub kierujący pojazdem w związku 
z ruchem tego pojazdu spowodują szkodę o wskazanych przez ustawodawcę konsekwencjach, 
nie zaś o ograniczeniu tej odpowiedzialności tylko do określonych roszczeń mających naprawić 
jedynie bezpośrednie skutki zdarzenia szkodzącego. Postanowienia zawarte obecnie w art. 15 
ust. 2 u.u.o. nie dotyczą odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszkodowanego. 
Ich przedmiotem jest zobowiązanie ubezpieczyciela do świadczenia na rzecz ubezpieczające-
go poniesionych przez niego niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów 
zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakła-
du ubezpieczeń. Nie jest to więc przejaw zwężenia odpowiedzialności, lecz jej rozszerzenia na 
koszty, które nie byłyby rekompensowane ubezpieczającemu, gdyby obowiązki ubezpieczyciela 
podległy ocenie wyłącznie w świetle świadczeń odszkodowawczych na rzecz poszkodowanego, 
do jakich jest zobowiązany ubezpieczający.

Trzeba także rozważyć, według jakich kryteriów powinny być określane zasady zwrotu kosz-
tów pomocy prawnej świadczonej poszkodowanemu w postępowaniu likwidacyjnym. Skoro 
odpowiedzialnością objęte są wydatki pozostające w normalnym związku ze szkodą, to nale-
ży przyjąć, że roszczenie z tego tytułu podlega weryfikacji nie tylko pod kątem stwierdzenia, 
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czy koszty te były konieczne ale także, czy pomoc świadczył podmiot dysponujący właściwymi 
kwalifikacjami oraz czy wysokość kosztów mieści się w granicach wyznaczonych uzasadnionym 
nakładem pracy i odpowiada stosownemu do niego wynagrodzeniu. Możliwość takiej kontroli 
wynika z ciążącego na wierzycielu, wywodzonego z art. 354 § 2, art. 362 i art. 826 § 1 k.c., obo-
wiązku zapobiegania i zmniejszania rozmiarów szkody.

Uwagi te można odnieść także do innych form odpłatnej pomocy, jakiej poszkodowany może 
potrzebować w postępowaniu likwidacyjnym. Zaliczyć do nich należy skorzystanie z porady praw-
nej w celu sformułowania roszczenia i określenia odpowiednich dowodów, zlecenie określenia 
zakresu i wyceny szkody rzeczoznawcy albo pomoc w czynnościach faktycznych związanych ze 
zbieraniem i dostarczaniem dowodów oraz ewentualnymi innymi działaniami, które okażą się 
konieczne w postępowaniu likwidacyjnym. Jednakże każdorazowo konieczne jest rozważenie ce-
lowości poniesienia wydatków, zwykle bowiem pomoc świadczona jest przez członków rodziny 
zobowiązanych do podjęcia określonych czynności w ramach nieodpłatnej pomocy wzajemnej, 
a czynności związane ze sprecyzowaniem podlegającego naprawie zakresu uszkodzeń pojazdu 
dokonywane są przez podmiot, który przeprowadza tę naprawę, i mieszczą się w zakresie obo-
wiązków związanych z zawarciem umowy o dzieło.

Z tych względów należało rozstrzygnąć przedstawione zagadnienie prawne, jak w uchwale 
(art. 390 k.p.c).
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Tomasz Młynarski

Zwrot kosztów ustanowienia pełnomocnika na etapie postępowania 
przedsądowego – stan sprzed uchwały i po uchwale Sądu Najwyższego 
z dnia 13 marca 2012 r.

Wprowadzenie
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r.1 została podjęta 

na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, złożony na podstawie uprawnienia nadanego mu przez 
art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym2. Celem wniosku Rzecznika 
było rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co 
do wykładni prawa w odniesieniu do roszczeń o zwrot wydatków poniesionych przez poszko-
dowanego na pełnomocnika zastępującego go w postępowaniu likwidacyjnym, dochodzonych 
z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W ostatnich latach obserwować można zjawisko coraz powszechniejszego korzystania przez 
osoby poszkodowane na skutek wypadków i kolizji drogowych z usług profesjonalnych peł-
nomocników – adwokatów, radców prawnych, kancelarii i doradców odszkodowawczych oraz 
rzeczoznawców opiniujących przyczyny i rozmiar szkody. Podmioty te dochodzą w toku postę-
powań likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń roszczeń odszkodowawczych 
w imieniu swoich mocodawców – przede wszystkim z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ale też z pozostałych obo-
wiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC. Roszczenia o zwrot w ramach odpowiedzialności 
gwarancyjnej ubezpieczyciela wydatków ponoszonych przez poszkodowanych w związku z usta-
nowieniem pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym były do tej pory oceniane przez 
orzekające w tego typu sprawach sądy w sposób niejednolity. Jednomyślności co do omawianej 
kwestii nie było także w doktrynie prawa cywilnego. Obserwacja praktyki rynkowej wskazywała 
natomiast, że zakłady ubezpieczeń co do zasady zajmowały względem takich roszczeń stano-
wisko odmowne, powołując się przy tym zazwyczaj na korzystne dla siebie orzecznictwo Sądu 
Najwyższego. W konsekwencji wydatki poniesione na wynagrodzenie pełnomocnika ustanowio-
nego na etapie przedsądowego dochodzenia roszczeń nie podlegały kompensacji i pozostawały 
po stronie poszkodowanego, który – jeżeli nie chciał lub nie mógł poświęcić tego typu czynno-
ściom własnego czasu bądź też zdawał sobie sprawę, iż nie ma ku temu wystarczającej wiedzy 

1 III CZP 75/11.
2 Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.
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i odpowiedniego doświadczenia, będąc jednocześnie w dużo gorszym położeniu niż druga stro-
na zobowiązania, a więc profesjonalny zakład ubezpieczeń – był zmuszony do wydatkowania 
własnych środków lub poświęcenia na ten cel części należnego mu świadczenia, tym samym 
redukując je, i to czasami w znacznym stopniu.

1. Dotychczasowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz poglądy 
doktryny

Problematyka zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym 
w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy obowiązko-
wego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych była już wcześniej przedmiotem 
orzeczeń Sądu Najwyższego, choć dotyczyły one stanu prawnego sprzed wejścia w życie ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych3.

W wyroku z dnia 11 czerwca 2001 r.4 Sąd Najwyższy uznał, że koszty wynagrodzenia peł-
nomocnika poszkodowanego poniesione w postępowaniu przedsądowym nie mieszczą się 
w odszkodowaniu należnym poszkodowanemu w kolizji drogowej, gdy podstawą odpowie-
dzialności zakładu ubezpieczeń jest umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 
ze sprawcą szkody. Zdaniem Sądu odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wobec poszkodo-
wanego podlega ograniczeniom przewidzianym w przepisach obowiązującego w dacie szkody 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów5. Na podstawie § 12 pkt 2 wskazanego roz-
porządzenia ubezpieczyciel zobowiązany był do pokrycia jedynie niezbędnych kosztów obrony 
sądowej przeciw roszczeniom osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie ubezpieczy-
ciela lub za jego zgodą. Brzmienie tego przepisu uzasadniało więc odmowę zwrotu kosztów 
wynagrodzenia pełnomocnika działającego w postępowaniu przedsądowym.

Z kolei w orzeczeniu z dnia 20 lutego 2002 r.6 Sąd Najwyższy wskazał, iż ocena, czy szkoda na-
stąpiła, nie ma charakteru abstrakcyjnego, pojęcie to wymaga bowiem skonkretyzowania przez 
odniesienie do okoliczności danej sprawy. Aby mówić o szkodzie podlegającej naprawieniu, trze-
ba stwierdzić uszczerbek majątku poszkodowanego, który nastąpił wbrew woli uprawnionego. 
To kryterium nie zawsze jest możliwe do jednoznacznego określenia, zwłaszcza w odniesieniu 
do kosztów i wydatków już poniesionych przez poszkodowanego. Jeśli ich poniesienie było 
skutkiem działania samego poszkodowanego, to oceny będzie wymagać stwierdzenie, czy był 
on zmuszony do ich poniesienia (tak będzie z reguły w wypadku kosztów wynikłych z uszko-
dzenia ciała), czy też poniósł je dobrowolnie (a więc nie wbrew swojej woli). Wydatki, które 
w rozpatrywanej sprawie powód określił mianem szkody, zostały poniesione dobrowolnie, 
bez dostatecznych podstaw do uznania ich za normalne następstwa zdarzenia wywołującego 
szkodę, czyli uszkodzenia samochodu. Zarówno poddanie samochodu oględzinom i wycenie 
powypadkowej, jak i przygotowanie czynności koniecznych do wszczęcia i przeprowadzenia po-
stępowania likwidacyjnego mogło, bez uszczerbku dla praw poszkodowanego, być poczynione 
w Polsce, bez wykładania znacznie wyższych kosztów tych czynności w miejscu zamieszkania 
powoda, tj. w Niemczech. Skarżący nie wykazał, by jego postępowanie w omawianym zakresie, 

3 Dz. U. Nr 124, poz. 1152.
4 V CKN 266/00, OSP 2002, nr 3, poz. 40.
5 Dz. U. Nr 96, poz. 475 z późn zm.
6 V CKN 908/00, LEX nr 54365.
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powodujące poniesienie określonych wydatków, było obiektywnie uzasadnione i konieczne. 
Było ono wynikiem decyzji, która w konsekwencji wywołała pewien uszczerbek w majątku po-
woda, ale nie był to uszczerbek poniesiony wbrew jego woli. W konkretnych okolicznościach 
sprawy uszczerbek ten nie pozostawał więc w normalnym związku przyczynowym z uszkodze-
niem samochodu.

Natomiast w wyroku z dnia 7 sierpnia 2003 r.7 Sąd Najwyższy podniósł, iż stosunek ubezpie-
czenia OC ma charakter akcesoryjny wobec cywilnoprawnego stosunku odszkodowawczego 
łączącego ubezpieczającego i poszkodowanego. W praktyce jednak zasada ta doznaje ograniczeń, 
w których wyniku zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest węższy od zakresu odpowie-
dzialności sprawcy szkody. W samej już treści § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 
grudnia 1992 r. ustawodawca ograniczył zakres odszkodowania przysługującego z ubezpieczenia 
OC za szkody w mieniu wyłącznie do zniszczenia lub uszkodzenia mienia, co wskazuje na to, że 
nie mieści się w nim wynagrodzenie, które poszkodowany zapłacił swojemu pełnomocnikowi 
za czynności wykonywane celem dochodzenia roszczeń w fazie postępowania przedsądowego. 
Poza tym w § 12 rozporządzenia, regulującym rozszerzenie zakresu odszkodowania ponad stan-
dard określony w § 10, wyraźnie wskazano, że ubezpieczyciel zobowiązany jest – poza zwrotem 
uzasadnionych okolicznościami zdarzenia kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększeniu 
szkody – pokryć niezbędne koszty obrony sądowej przeciw roszczeniu osoby trzeciej. Z zapisu 
tego zatem zdaniem Sądu Najwyższego wynika wyraźnie (argumentum a contrario), że inne kosz-
ty obrony, w tym także koszty wynagrodzenia pełnomocnika poszkodowanego w postępowaniu 
przedsądowym, nie są objęte zakresem odszkodowania należnego od zakładu ubezpieczeń. Sąd 
Najwyższy powołał się także na występujący w judykaturze i doktrynie pogląd, że tego typu wy-
datki poszkodowanego nie pozostają w normalnym związku przyczynowym z działaniem sprawcy 
wypadku drogowego, który szkodę wyrządził. Gdyby koszty wynagrodzenia pełnomocnika po-
szkodowanego poniesione w postępowaniu przedsądowym wchodziły w zakres należnego 
odszkodowania, to niewątpliwie w okolicznościach sprawy należałoby rozważyć, jaka ich wyso-
kość mogłaby być uznana za pozostającą w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem 
wywołującym szkodę. W postępowaniu likwidacyjnym poszkodowany ma bowiem niewielkie 
obowiązki proceduralne, do których należy, oprócz wystąpienia z wnioskiem, przede wszystkim 
udokumentowanie szkody powstałej na skutek wypadku ubezpieczeniowego, natomiast zasad-
niczy ciężar tego postępowania spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Dlatego też poszkodowany 
nie może z tego tytułu domagać się zwrotu kwoty znacząco wyższej od stawki taryfy adwokac-
kiej za zastępstwo przed sądem, bowiem nakład pracy pełnomocnika w postępowaniu sądowym 
jest nieporównywalnie większy niż na etapie postępowania likwidacyjnego. 

Zagadnienie zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym 
w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń było także przedmiotem orze-
czeń wydawanych przez sądy powszechne. Ich analiza dowodzi, iż część sądów zasądzała od 
zakładów ubezpieczeń zwrot poszkodowanym poniesionych przez nich kosztów ustanowienia 
pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym, część natomiast zajmowała stanowisko odmien-
ne, przy czym uzasadnienia poszczególnych orzeczeń były w znacznej mierze zróżnicowane.

W orzeczeniach aprobujących pogląd o możliwości żądania zwrotu wydatków poniesionych 
przez poszkodowanego na ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym podno-
szono argumenty o charakterze prakseologicznym, po części zaś do wniosku takiego prowadziła 
wykładnia art. 361 k.c., w szczególności rozważania na temat granic normalnego związku przy-

7 IV CKN 387/01, LEX nr 141410.
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czynowego. Sądy wskazywały więc, iż zarówno prawo, jak i zasady logiki oraz doświadczenia 
życiowego, nie tylko nie wykluczają, ale wręcz dopuszczają możliwość korzystania przez poszko-
dowanego z pomocy prawnej na etapie postępowania likwidacyjnego. Nakład poniesiony przez 
poszkodowanego pozostaje w oczywistym związku przyczynowym ze zdarzeniem, którego na-
stępstwem było powstanie szkody. Koszty pełnomocnika zostały spowodowane przez sprawcę 
wypadku, gdyż była to konsekwencja uszkodzenia samochodu, dlatego też wynagrodzenie jest 
jednym z elementów poniesionej szkody8.

Sądy wskazywały również, iż charakter odpowiedzialności ubezpieczyciela uzasadnia przyję-
cie, że obok bezpośrednich skutków zdarzenia, w ramach normalnego związku przyczynowego, 
mogą znajdować się pośrednie działania poszkodowanego, powodujące uszczerbek majątko-
wy związany ze zdarzeniem powodującym szkodę, który także powinien być wyrównany. Takim 
działaniem jest ustanowienie pełnomocnika w celu sprawnego i fachowego przeprowadzenia 
postępowania likwidacyjnego9. Zasada polegająca na przywróceniu przez ubezpieczyciela mająt-
ku poszkodowanego do stanu, w jakim istniał przed szkodą, nie zostałaby w pełni zrealizowana, 
gdyby poszkodowany musiał sam ponosić koszty ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu 
likwidacyjnym10.

Z kolei Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 19 marca 2010 r.11 poddał krytyce orzeczenia 
wydane przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do wynagrodzenia pełnomocnika poszkodowanego 
w postępowaniu przedsądowym. Zdaniem sądu odwoływanie się do przepisu rozporządzenia 
Ministra Finansów, rozszerzającego w drodze wyjątku odpowiedzialność ubezpieczyciela na 
koszty obrony ubezpieczonego w postępowaniu sądowym, nie może stanowić argumentu za 
wykluczeniem z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela kosztów ustanowienia pełnomoc-
nika w postępowaniu przedsądowym. Koszty wynagrodzenia pełnomocnika poniesione przez 
poszkodowanego są bowiem uszczerbkiem majątkowym, który co do zasady może wchodzić 
w zakres odpowiedzialności sprawcy. Natomiast koszty obrony sądowej przeciw roszczeniu osoby 
trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela nie mogłyby – z bra-
ku odpowiedniej regulacji – być pokrywane przez zakład ubezpieczeń. Także i z przepisu art. 15 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK nie wynika ograniczenie odpowiedzial-
ności zakładu ubezpieczeń wobec poszkodowanego, należy go bowiem traktować jako regulację 
dotyczącą wyłącznie relacji ubezpieczyciela z ubezpieczającym. Sąd Okręgowy podkreślił ponad-
to, że ubezpieczyciel sprawcy szkody odpowiada w oparciu o zasadę pełnej kompensacji szkody, 
zaś okoliczność, czy koszty poniesione przez poszkodowanego w toku postępowania likwida-
cyjnego pozostają w adekwatnym związku przyczynowym z wypadkiem samochodowym i czy 
wchodzą w zakres szkody, zależy od oceny konkretnego przypadku. Jakkolwiek postępowanie 
likwidacyjne jest w gruncie rzeczy wewnętrznym postępowaniem zakładu ubezpieczeń zmierza-
jącym do wypracowania wobec zgłoszonej szkody, jednak na poszkodowanym ciąży ustawowy 
obowiązek przedstawienia zakładowi ubezpieczeń posiadanych dowodów dotyczących zdarze-
nia i szkody oraz ułatwienia mu ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód. Ten szeroki 
zakres obowiązków dodatkowych, poza samym zgłoszeniem szkody, niezależnie od bariery ję-
zykowej stanowi wystarczającą podstawę dla umożliwienia osobie zamieszkałej poza granicami 
Polski posiłkowania się pomocą profesjonalnego podmiotu. Skoro poszkodowany zmuszony jest 
podejmować szereg kłopotliwych i czasochłonnych czynności w celu realizacji swoich roszczeń, 

8 Wyrok SO w Opolu z dnia 16 grudnia 2002 r. (II Ca 769/02).
9 Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 1997 r. (I ACa 381/97).
10 Wyrok SO w Opolu z dnia 22 października 2008 r. (II Ca 546/08).
11 II Ca 153/10.
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niedogodność tę należy w maksymalnym stopniu ograniczyć i w konsekwencji w szczególnych 
przypadkach umożliwić mu skorzystanie z pomocy profesjonalisty z gwarancją uzyskania zwrotu 
kosztów tej pomocy od ubezpieczyciela.

Z kolei sądy powszechne, które oddalały roszczenia o kompensację kosztów poniesionych na 
ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym, uznawały te koszty za wydatki 
albo poniesione dobrowolnie, tym samym niewchodzące w zakres szkody, albo też za niepo-
zostające w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem szkodzącym, bądź wreszcie za 
wyłączone z odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń na mocy przepisów szczególnych regu-
lujących ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dla przykładu Sąd Okręgowy 
w Częstochowie w wyroku z dnia 17 marca 2009 r.12 wskazał, iż ciężar postępowania likwida-
cyjnego spoczywa na zakładzie ubezpieczeń, a poszkodowany ma jedynie zgłosić szkodę i ją 
udokumentować. Decyzja poszkodowanego o ustanowieniu pełnomocnika nie pozostaje w bez-
pośrednim związku przyczynowym z działaniem sprawcy szkody, a więc nie można nią obciążyć 
ubezpieczyciela. Z kolei zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest węższy od zakresu odpo-
wiedzialności sprawcy szkody. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w art. 15 
ust. 2 określa, jakie koszty z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC zwraca ubezpieczyciel, 
a koszty poniesione na profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym, których 
domaga się poszkodowany, nie są objęte tą ochroną. Skoro zakład ubezpieczeń nie zwraca tych 
kosztów ubezpieczającemu, to tym bardziej poszkodowanemu.

Niektóre z orzeczeń wskazywały natomiast, że jeżeli poniesione przez poszkodowanego koszty 
nie wynikały bezpośrednio ze zdarzenia wywołującego szkodę, ale były skutkiem jego inicjatywy, 
to dla ich ujęcia jako elementu szkody niezbędnym pozostaje wykazanie, że poszkodowany był 
zmuszony do ich poniesienia, tzn. że było to konieczne. Jeżeli sprawa nie była skomplikowana, za-
kład ubezpieczeń nie kwestionował co do zasady swojej odpowiedzialności za zdarzenie, a udział 
pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym wiązał się jedynie ze zgłoszeniem szkody, brak 
jest podstaw dla uznania jego udziału za niezbędny. Tym samym poniesione koszty pełnomoc-
nika w postępowaniu likwidacyjnym nie pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym ze 
szkodą, lecz wynikały z nieuzasadnionej okolicznościami sprawy inicjatywy poszkodowanego13. 
W jednym z orzeczeń wskazano natomiast, iż żądanie zwrotu kosztów wynagrodzenia pełno-
mocnika poniesionych w toku postępowania likwidacyjnego stoi w sprzeczności z art. 98 k.p.c., 
gdyż suma ta nie mieści się w kosztach procesu niezbędnych do celowego dochodzenia praw 
i obrony. W postępowaniu cywilnym nie ma możliwości domagania się zwrotu kosztów wyna-
grodzenia pełnomocnika na etapie przedsądowym14.

Doktryna prawa cywilnego nie wypracowała jednolitego stanowiska w odniesieniu do pro-
blemu zwrotu wynagrodzenia pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu likwidacyjnym. 
Znaczącym głosem w dyskusji na ten temat był artykuł Andrzeja Wąsiewicza i Marcina Orlickiego 
zawierający tezę, iż ponoszenie przez osobę poszkodowaną wydatków celem likwidacji szkody, 
a więc związanych zarówno ze sporządzeniem oceny technicznej (kosztorysu), jak i zastępstwem 
poszkodowanego wobec podmiotu odpowiedzialnego za szkodę w działaniach nakierowanych 
na uzyskanie świadczenia odszkodowawczego, uznać należy za następstwo zdarzenia spraw-
czego. Wydatki tego typu są wprawdzie ponoszone za przyzwoleniem poszkodowanego, lecz 
wbrew jego woli, ponieważ są skutkiem sytuacji, do której on sam się nie przyczynił. Zlecenie 

12 VI Ca 93/09.
13 Tak np. SR w Sopocie w wyroku z dnia 15 grudnia 2006 r. (I C 288/06) oraz SR dla Warszawy–Śródmieścia 
w Warszawie w wyroku z dnia 4 lutego 2009 r. (VI C 1177/08).
14 Wyrok SR w Słupsku z dnia 13 października 2009 r. (IX C 181/07).
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przez poszkodowanego dokonywania wszelkich czynności natury organizacyjnej, mających na 
celu usunięcie szkody i wyegzekwowanie świadczeń odszkodowawczych, oraz zapłatę wyna-
grodzenia dla podmiotu likwidującego usługowo szkody należy uznać za normalne następstwo 
działania lub zaniechania sprawcy szkody. Zastępstwo w likwidacji szkody, pojmowane jako wy-
ręczenie poszkodowanego w żmudnych i czasochłonnych działaniach likwidacyjnych, winno 
być akceptowane, a koszty tego zastępstwa uznawać należy za integralną część szkody. Gdyby 
bowiem poszkodowany chciał własnym sumptem dokonywać czynności likwidacyjnych, byłby 
zmuszony do poświęcenia na ten cel znacznej ilości czasu i środków. Dotyczy to również przed-
siębiorcy, którego pracownicy nie wykonywaliby w tym czasie swoich normalnych obowiązków 
związanych z działalnością gospodarczą. Ewentualne dochody, które w tym czasie poszkodowa-
ny mógłby osiągnąć, stanowiłyby wówczas dodatkowy element szkody w postaci utraconych 
korzyści15.

Zdaniem wskazanych autorów koszty czynności z tytułu likwidacji szkody wchodzą w skład 
szkody majątkowej w wysokości, którą należy uznać za uzasadnioną i niewygórowaną. Dotyczy to 
zarówno wliczania kosztów tylko tych czynności, które były celowe i konieczne dla likwidacji szko-
dy, jak i wyceniania usług w sposób rozsądny i umiarkowany. Koszty usług likwidacyjnych należą 
do kategorii damnum emergens, obejmują bowiem uszczerbek majątkowy, który poszkodowany 
poniósł wskutek zdarzenia sprawczego. Obowiązek wypłaty odszkodowania obejmującego swym 
zakresem koszty usługi likwidacji szkody jest konsekwencją obowiązywania zasady pełnego od-
szkodowania. Koszty te wynikają z konieczności sprawnego, taniego i fachowego dochodzenia 
roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego. Zaliczyć je trzeba do kategorii szkód pośrednich, jed-
nakże są one kosztami koniecznymi, a więc podlegają kompensacji w drodze odszkodowania, 
które wszak ma być pełne. Nie bez znaczenia jest także znaczna dysproporcja sił, środków i fa-
chowej wiedzy występująca pomiędzy poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń, co powoduje, 
że bez profesjonalnego zastępstwa poszkodowany stoi często na straconej pozycji16. Poglądy 
zawarte w opisanym artykule były następnie ponownie prezentowane przez jednego ze współ-
autorów (M. Orlickiego), jak również spotkały się z akceptacją w piśmiennictwie17.

Kolejnym przedstawicielem doktryny, który zajął zdecydowane stanowisko w przedmiocie 
uznania wydatków poniesionych przez poszkodowanego w celu ograniczenia lub wyłączenia 
szkody jako konsekwencji doznanego przezeń uszczerbku, był Maciej Kaliński. Jego zdaniem 
indemnizacji podlegają m.in. takie wydatki poniesione przez poszkodowanego, jak koszty 
wynagrodzenia podmiotu profesjonalnie zajmującego się organizowaniem likwidacji szkody i do-
chodzenia odszkodowania, koszty opinii pozasądowych, w szczególności dotyczących przyczyn 
i rozmiarów szkody (o ile przedmiot opinii wymagał wiedzy specjalistycznej), koszty związane 
z ustalaniem rozmiarów i przyczyn szkody przez samego poszkodowanego (np. wynagrodze-
nie dla własnych pracowników poszkodowanego), koszty celowych porad prawnych i wezwań 
do dłużnika, wydatki wierzyciela na uzyskanie świadczenia od dłużnika pozostającego w zwłoce 
(o ile spełniają one hipotezę dyferencyjną)18. Autor wyjaśnia, że wprawdzie prawo polskie nie za-
15 A. Wąsiewicz, M. Orlicki, Koszt usługi likwidacji szkody jako element odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, „Prawo Asekuracyjne” 1999, nr 3, s. 4–11.
16 Ibidem.
17 Zob. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński, Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2007, s. 216–217; P. Bucoń, Odpowiedzialność cywil-
na uczestników wypadku komunikacyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 181; M. Orlicki, Kilka uwag o po-
zycji rzeczoznawców samochodowych w procesie szacowania wysokości szkód związanych z ruchem pojazdów 
mechanicznych, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2010, nr 8, s. 131–132.
18 M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 270–272.
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wiera ogólnej normy, która byłaby poświęcona obowiązkowi pokrycia przez dłużnika omawianej 
kategorii uszczerbku, obowiązek taki można jednak wyprowadzić z art. 361 § 2 k.c., jeśli uzna się 
wydatki za przypadek straty. Za takim stanowiskiem przemawia zastosowanie metody dyferen-
cyjnej, gdyż poniesienie wydatku prowadzi do zmniejszenia majątku poszkodowanego. Szkodę 
majątkową stanowi bowiem różnica między stanem majątkowym poszkodowanego powstałym 
wskutek zdarzenia szkodzącego a tym stanem, jaki by istniał, gdyby to zdarzenie nie nastąpiło. 
W związku z tym regulacje art. 444 § 1 i § 2 (co do renty z tytułu zwiększonych potrzeb), art. 446 
§ 1 oraz art. 826 § 4 k.c. należy uznać w omawianym zakresie za potwierdzenie ogólnej reguły. 
Aby uszczerbek został uznany za szkodę, powinien nosić cechę obiektywnej niekorzystności, jak 
również naruszać autonomię poszkodowanego, czyli cele wyznaczane sobie przez poszkodo-
wanego w zakresie kształtowania własnego bytu. Nie zmienia to faktu, iż omawiana kategoria 
uszczerbków na ogół jest ponoszona wbrew woli poszkodowanego, bowiem jest on do nich 
zmuszony zdarzeniem szkodowym19.

W przedmiocie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika na etapie przedsądowym głos zabra-
ła także Ilona Kwiecień, według której wsparcie merytoryczne profesjonalnego pełnomocnika 
pozwala niejednokrotnie zakończyć sprawę na etapie przedsądowym, co umożliwia przyspie-
szenie kompensacji i obniżenie jej kosztów, a tym samym jest korzystne także z punktu widzenia 
ubezpieczyciela. Brak jednolitej praktyki w zakresie obowiązku pokrywania kosztów wynagro-
dzenia pełnomocnika przez zobowiązanego sugeruje rozważenie wprowadzenia regulacji w tym 
zakresie w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych. Uzasadnione jest to z jednej strony ich 
funkcją społeczno–ekonomiczną (transfer ryzyka na ubezpieczyciela), z drugiej słabszą pozycją 
poszkodowanych. Zdaniem Ilony Kwiecień wszystkie dodatkowe koszty związane z pokryciem 
wynagrodzeń specjalistów, którzy świadczą pomoc lub wydają opinie na rzecz poszkodowanego 
w kierunku uzyskania świadczeń, powinny być kompensowane przez sprawcę lub jego ubezpie-
czyciela20.

Stanowisko przeciwne do przywołanych powyżej zajął natomiast Eugeniusz Kowalewski. Pod-
kreślił on, że wydatki poczynione przez poszkodowanego na ustanowienie pełnomocnika są 
wydatkami dobrowolnymi i w pełni świadomymi. Zatem, jeśli nawiązać do tradycyjnego pojęcia 
szkody w prawie cywilnym, trudno tego rodzaju wydatki i koszty poniesione przez poszkodo-
wanego w ogóle potraktować ex definitione jako szkodę21. Pogląd Eugeniusza Kowalewskiego 
został zaaprobowany przez Małgorzatę Serwach, której zdaniem wynagrodzenie ustanowionego 
pełnomocnika nie mieści się w zakresie szkody, bowiem z definicji wymaga ona, by uszczerbek 
w dobrach prawnie chronionych powstał wbrew woli poszkodowanego, natomiast wydatki tego 
rodzaju mają charakter dobrowolny22.

2. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego
W związku z zaobserwowaną przez Rzecznika Ubezpieczonych rozbieżnością stanowisk ju-

dykatury w kwestii roszczeń osób poszkodowanych w zakresie zwrotu kosztów wynagrodzenia 

19  Idem, Odpowiedzialność odszkodowawcza, (w:) A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo 
zobowiązań – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 113–114.
20 I. Kwiecień, Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na 
osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, 
nr 4, s. 20–21.
21 E. Kowalewski, Glosa do wyroku SN z dnia 11 czerwca 2001 r., V CKN 266/00, OSP 2002, nr 3, poz. 40. 
22 M. Serwach, (w:) Z. Brodecki, M. Glicz, M. Serwach (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2010, t. 1, s. 767. 
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pełnomocnika zastępującego poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym w ramach 
odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy obowiązkowego ubez-
pieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zasadnym stało się przedłożenie Sądowi 
Najwyższemu wniosku o podjęcie uchwały rozstrzygającej tę kwestię. W uzasadnieniu swojego 
wniosku Rzecznik Ubezpieczonych podzielił stanowisko tej części judykatury i doktryny, wedle 
której uzasadnione koszty zastępstwa poszkodowanego wobec podmiotu odpowiedzialnego 
za szkodę poniesione w postępowaniu przedsądowym mieszczą się w odszkodowaniu należ-
nym poszkodowanemu, gdy podstawą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest umowa 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta ze sprawcą szkody. Ponoszenie przez osobę 
poszkodowaną wydatków mających na celu likwidację szkody należy uznać za następstwo zda-
rzenia sprawczego – wydatki te są wprawdzie ponoszone z inicjatywy poszkodowanego, lecz 
wbrew jego woli, gdyż są skutkiem sytuacji, do której powstania on sam się nie przyczynił. Ko-
nieczność formułowania roszczenia odszkodowawczego i weryfikacji oferty odszkodowania są 
następstwami wyrządzonej szkody, tym samym ich koszty powinny być pokrywane przez ubez-
pieczyciela. 

W opinii Rzecznika ustanowienie pełnomocnika można uznać za usprawiedliwione chociażby 
dlatego, że pozwala zaoszczędzić koszty, jakie poszkodowany poniósłby, gdyby sam musiał zaj-
mować się postępowaniem likwidacyjnym. Samodzielne dochodzenie przez poszkodowanego 
roszczeń od zakładu ubezpieczeń połączone jest z koniecznością poświęcenia na tę czynność 
własnego czasu, a także wydatkami na rozmowy telefoniczne, prowadzenie korespondencji, 
sporządzanie kopii i odpisów dokumentów, dojazdy, porady ekspertów, opinie lekarskie itp. Utra-
ta dochodów z powodu oddelegowania pracowników do czynności towarzyszących likwidacji 
szkody bądź utrata wynagrodzenia za pracę lub konieczność wykorzystania urlopu wypoczynko-
wego powodowałyby, że część konsekwencji wynikających ze zdarzenia wywołującego szkodę 
nieodwracalnie spadałaby na poszkodowanego, co byłoby sprzeczne z zasadą pełnego odszko-
dowania. 

Rzecznik zwrócił także uwagę, że poszkodowany, wobec skomplikowanej materii odszkodo-
wawczej, zmieniających się przepisów oraz ewolucji orzecznictwa i poglądów doktryny prawa, 
powinien mieć prawo do uzyskania fachowej pomocy przy formułowaniu roszczeń i weryfika-
cji oferty odszkodowania złożonej mu przez ubezpieczyciela, także ze względu na występującą 
pomiędzy tymi podmiotami dysproporcję (sił, środków i fachowej wiedzy). Bez profesjonalne-
go zastępstwa poszkodowanemu trudno jest należycie zinterpretować skomplikowane przepisy 
regulujące odpowiedzialność cywilną, prawidłowo zgromadzić materiał dowodowy i właściwie 
sprecyzować przysługujące mu roszczenia. Bez znajomości rzeczy poszkodowanemu trudno tak-
że odnieść się do argumentacji ubezpieczyciela, ocenić, czy jego stanowisko jest słuszne i podjąć 
z nim polemikę. Poważnym problem jest również nieznajomość orzecznictwa sądów w sprawach 
odszkodowawczych, co poważnie utrudnia prawidłowe sformułowanie roszczeń, a następnie 
weryfikację stanowiska zajętego przez zakład ubezpieczeń. W przypadku zaś chociażby zadość-
uczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę stanowisko ubezpieczyciela może rażąco odbiegać 
od kwot przyznawanych w podobnych sprawach przez sądy.

Rzecznik Ubezpieczonych nie podzielił natomiast stanowiska, iż wydatki poniesione przez 
poszkodowanego w związku z ustanowieniem pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym 
prowadzonym przez zakład ubezpieczeń nie wchodzą w zakres szkody bądź też nie pozosta-
ją w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem szkodzącym. Uważa się zazwyczaj, iż 
szkodę stanowi uszczerbek w prawnie chronionych dobrach i interesach, z którym ustawa wią-
że powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej. Część autorów dodatkowo zastrzega, iż 
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uszczerbek ten musi nastąpić wbrew woli poszkodowanego23. To dodatkowe kryterium nie ma 
jednak waloru absolutnego, w związku z czym należy się w tym wypadku kierować raczej zdro-
wym rozsądkiem niż abstrakcyjnym rozumowaniem24. Niektórzy autorzy w ogóle poddają to 
zastrzeżenie krytyce jako niezasadne, zbyteczne lub wysoce nieoperatywne – koresponduje ono 
bowiem z potocznym rozumieniem szkody, ale w ramach analizy prawniczej nie jest zbyt przy-
datne. Niekiedy bowiem poszkodowany ponosi wydatki na usunięcie skutków naruszenia jego 
dóbr i interesów lub ograniczenie ujemnych konsekwencji zachowania szkodzącego, co samo 
przez się nie świadczy o tym, iż nie są one szkodą. Zaniechanie przez poszkodowanego poczy-
nienia pewnych wydatków związanych z powstałą szkodą mogłoby zostać zakwalifikowane jako 
przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody25. Nawet ci spośród autorów, którzy za-
strzegają, że aby uszczerbek został uznany za wchodzący w zakres szkody, musi nastąpić wbrew 
woli poszkodowanego, zaznaczają, iż nie można mówić o dobrowolności wydatków i nakładów 
w sytuacji, gdy poszkodowany jest zmuszony do ich poniesienia na skutek zdarzenia szkodzącego. 
Decydować o tym powinien punkt widzenia przed danym zdarzeniem (ocena ex ante). Przykła-
dem mogą być chociażby koszty leczenia i pogrzebu26. Tak więc zdaniem Rzecznika w pojęciu 
poniesionej straty mieszczą się powiększenie pasywów oraz zmniejszenie aktywów – zarówno 
wbrew woli uprawnionego, jak i dokonane wprawdzie bezpośrednio z woli uprawnionego, ale 
na skutek wyrządzenia mu szkody i w celu jej ograniczenia lub wyłączenia. Te wydatki i nakłady 
muszą być uznane co najmniej za szkodę pośrednią, która podlega naprawieniu na podstawie 
ram zakreślonych przez art. 361 § 2 k.c.27

Z kolei koncepcja adekwatnego związku przyczynowego opiera się na podziale następstw 
mieszczących się ramach przyczynowości ogólnej według kryterium, które stanowi ocena, czy 
następstwo to odpowiada zdarzeniu, jakie je wywołało, czy też stanowi względem niego coś 
niezwykłego, nadzwyczajnego. Normalnymi następstwami zdarzenia, z którego wynikła szkoda, 
są takie następstwa, jakie tego rodzaju zdarzenie jest w ogóle w stanie wywołać i w zwyczaj-
nym biegu rzeczy, a nie tylko na skutek szczególnego zbiegu okoliczności, którego przeciętnie 
nie bierze się pod uwagę28. Jak trafnie zauważa Sąd Najwyższy, nie wyłącza normalności w ro-
zumieniu tego przepisu okoliczność, że mimo identycznych warunków zdarzenia określone 
następstwo nie zawsze występuje ani też jego statystyczna rzadkość. Normalne następstwo nie 
musi oznaczać skutku koniecznego29. Ocena, czy skutek jest normalny, powinna być oparta na 
całokształcie okoliczności sprawy oraz wynikać z zasad doświadczenia życiowego i zasad wiedzy 
naukowej, specjalnej30. Szkoda ma charakter dynamiczny i obok pierwotnego uszczerbku mogą 

23 Por. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 90 i podana tam 
literatura.
24 T. Dybowski, (w:) Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowiązań – część ogólna, 
Ossolineum, Wrocław 1981, s. 216; A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i oso-
bie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 31.
25 Szerzej zob. m.in. Z. Banaszczyk, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. t. 1. Komentarz do artykułów 
1–44910, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1338; K. Zagrobelny, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 
C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 568; W. Czachórski et al., Zobowiązania. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 
2007, s. 100.
26 A. Szpunar, op. cit., s. 31–32.
27 Por. M. Kaliński, Zasada odszkodowania w ubezpieczeniach gospodarczych (cz. 1), „Prawo Asekuracyjne” 2002, 
nr 1, s. 42–43.
28 Por. T. Wiśniewski, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Le-
xisNexis, Warszawa 2007, s. 69.
29 Wyrok SN z dnia 19 marca 2008 r. (V CSK 491/07, LEX nr 385589).
30 Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2004 r. (II CK 249/04, LEX nr 284685).
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się następnie pojawić dalsze, pozostające w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem 
uzasadniającym odpowiedzialność odszkodowawczą, uszczerbki majątkowe, zarówno o charak-
terze utraconych korzyści, jak i strat31. 

Rzecznik Ubezpieczonych podniósł w uzasadnieniu wniosku, że gdyby określony czyn nie-
dozwolony nie nastąpił, poszkodowany nie musiałby podejmować jakichkolwiek czynności 
zmierzających do naprawienia wyrządzonej mu szkody, w tym również dochodzić roszczeń od 
zakładu ubezpieczeń odpowiadającego w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza 
lub kierującego pojazdem mechanicznym. Skoro poszkodowany zmuszony jest wbrew swojej 
woli do podejmowania szeregu czasochłonnych czynności w celu realizacji swoich roszczeń, ma 
prawo niedogodność tę ograniczyć, a jednocześnie w maksymalny sposób zabezpieczyć swoje 
interesy związane z przywróceniem stanu poprzedniego. Poszkodowany powinien wszak mieć 
realną możliwość zniwelowania skutków wypadku. Również w oparciu o doświadczenie życiowe, 
a także dostępne dane empiryczne, nie sposób przyjąć, że ustanowienie przez poszkodowane-
go pełnomocnika w celu dochodzenia od zakładu ubezpieczeń roszczeń z tytułu ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych miałoby stanowić skutek nienormalny, nietypowy, nie-
oczekiwany w zwykłej kolejności rzeczy lub będący rezultatem zupełnie wyjątkowego zbiegu 
okoliczności. 

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych wydatki poniesione przez poszkodowanego na ustanowie-
nie pełnomocnika nie powinny być oceniane w sposób odmienny od innych kategorii wydatków. 
Same zakłady ubezpieczeń co do zasady nie kwestionują bowiem zasadności roszczeń o zwrot ta-
kich wydatków poniesionych w związku z dochodzeniem roszczeń od ubezpieczyciela, jak koszty 
rozmów telefonicznych, sporządzenia kopii i odpisów dokumentów czy prowadzenia korespon-
dencji. Również Sąd Najwyższy zaakceptował w swojej judykaturze obowiązek indemnizacji 
różnych kategorii wydatków poszkodowanego, choćby kosztów najmu pojazdu zastępczego32. In-
nym zagadnieniem szczegółowo analizowanym przez Sąd Najwyższy była kwestia zwrotu z tytułu 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych kosztów ekspertyzy sporządzonej przez 
rzeczoznawcę przed wszczęciem postępowania sądowego. W uchwale z dnia 18 maja 2004 r.33 
Sąd Najwyższy potwierdził wcześniejszą linię orzeczniczą, stwierdzając: „Odszkodowanie przysłu-
gujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może – stosownie do okoliczności sprawy 
– obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego”. 

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych uzasadnione wątpliwości może budzić teza, iż niezasad-
ność roszczenia o zwrot kosztów ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym, 
jeżeli podstawą odpowiedzialności jest umowa ubezpieczenia OC, wywieść można a contrario 
z przepisu, zgodnie z którym w granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego 
odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu 
niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępo-
waniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń. Wskazaną normę 
należy traktować jako regulację dotyczącą wyłącznie relacji ubezpieczyciela z ubezpieczającym. 
Zgodnie z prawidłowo wyciągniętym wnioskiem a contrario zakład ubezpieczeń nie ma obo-
wiązku zwrotu ubezpieczającemu kosztów innych niż niezbędne koszty obrony w postępowaniu 
karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub 

31 Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2005 r. (V CK 697/04, LEX nr 180845).
32 Zob. uchwała SN z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 05/11, OSNC 2012, nr 3, poz. 28) i przywołane tam orze-
czenia.
33 III CZP 24/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 117.
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za zgodą zakładu ubezpieczeń. Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w stosunku do 
poszkodowanego został natomiast wyznaczony w innych przepisach ustawy. Poniesione przez 
poszkodowanego koszty wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym nie zo-
stały zaś wymienione w enumeratywnym katalogu przypadków wyłączenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń.

W uzasadnieniu wniosku wskazano ponadto na dodatkową możliwość uznania niektórych 
przypadków związanych z ustanowieniem przez poszkodowanego w toku postępowania likwida-
cyjnego profesjonalnego pełnomocnika jako następstwa nienależytego wykonania zobowiązania 
przez zakład ubezpieczeń. Odpowiedzialność gwarancyjną ubezpieczyciela oddzielić należy bo-
wiem od jego odpowiedzialności opartej na podstawie art. 471 i nast. k.c. Pierwsza z nich ma 
charakter gwarancyjny, druga natomiast – sprawczy. W pierwszej ubezpieczyciel gwarantuje na-
prawienie szkody, która wyrządzona zostaje przez zdarzenie od niego niezależne, w drugiej zaś 
występuje jako sprawca szkody34. 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych zawiera także uwagi o charakterze prawnoporównaw-
czym, bowiem w wielu systemach prawnych koszty wynagrodzenia pełnomocnika, które zostały 
poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym, podlegają kompensacji 
w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jako przykłady wskazano Niemcy, Wielką Brytanię, 
Holandię i Szwecję.

3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r.
Analizowaną uchwałę należy traktować jako przełamanie dotychczasowej linii orzeczniczej 

Sądu Najwyższego, ponieważ potwierdza ona jednoznacznie, że poniesiony na etapie przed-
sądowym koszt ustanowienia pełnomocnika może zostać uznany za szkodę majątkową. Warty 
podkreślenia jest fakt, iż uchwała ta koresponduje z judykaturą, wedle której szkodę majątko-
wą stanowią nie tylko niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu35, lecz 
także obiektywnie uzasadnione i konieczne w okolicznościach sprawy koszty ekspertyzy wyko-
nanej na zlecenie poszkodowanego36, czy też celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na 
najem pojazdu zastępczego przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej37. Uchwała 
przesądza ponadto, że możliwość objęcia przez ubezpieczyciela kosztów poniesionych na usta-
nowienie pełnomocnika nie została wyłączona przez przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 1 ustawy odszko-
dowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego 
pojazdem mechanicznym, co świadczy o przyjęciu zasady pełnego odszkodowania w każdym 
przypadku, niezależnie od tego, czy chodzi o bezpośrednie, czy pośrednie skutki zdarzenia szko-
dzącego. Przepis art. 15 ust. 2 ustawy nie zawęża zaś odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec 
poszkodowanego, lecz rozszerza ją na określone koszty poniesione przez ubezpieczającego za 
zgodą ubezpieczyciela. 

Podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała uzależnia natomiast uznanie tych kosztów jako szkody 
majątkowej, podlegającej naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, od łącznego zaistnienia dwóch przesłanek: koszty pomocy prawnej 
poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym były w okolicznościach 

34 Wyrok SN z dnia 2 lipca 2004 r. (II CK 412/03, LEX nr 121694).
35 Uchwała SN z dnia 13 czerwca 2003 r. (III CZP 32/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 51).
36 Uchwała SN z dnia 18 maja 2004 r. (III CZP 24/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 117).
37 Uchwała SN z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 5/11, OSNC 2012, nr 3, poz. 28).
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konkretnej sprawy uzasadnione i konieczne, zaś pomoc ta była świadczona przez osobę mającą 
niezbędne kwalifikacje zawodowe. Sąd Najwyższy uzasadnił swoje stanowisko w sposób dosyć 
powściągliwy. Wskazał przede wszystkim na konieczność każdorazowego zbadania okoliczno-
ści danej sprawy oraz adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem szkodzącym 
a poniesionym wydatkiem. Jak podkreślił sąd: „Samo dążenie do wygody i ujęcia obowiązków 
poszkodowanemu nie uzasadnia takiego związku, gdyż niedogodność stanowi dolegliwość 
o charakterze niemajątkowym, niepodlegającą reżimowi odszkodowawczemu”. Natomiast 
w adekwatnym związku przyczynowym pozostaje skorzystanie z pomocy prawnej w okolicz-
nościach, w których stan zdrowia, kwalifikacje osobiste lub sytuacja życiowa poszkodowanego 
wskazują na to, że pomoc taka była niezbędna w celu sprawnego, efektywnego i ekonomicz-
nie opłacalnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Uchwała wskazuje także na 
przypadki, gdy osobiste uczestnictwo poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym byłoby 
bardziej kosztowne (np. ze względu na utratę zarobków) niż powierzenie tych czynności profe-
sjonaliście. 

Sąd Najwyższy zaznaczył ponadto, że ocena, czy udział w postępowaniu likwidacyjnym pro-
fesjonalnego pełnomocnika był konieczny, zależy od wielu okoliczności, przede wszystkim od 
rodzaju i zakresu szkód, które wynikają z wypadku komunikacyjnego. Inny jest bowiem stopień 
komplikacji związanych z gromadzeniem dowodów, gdy doszło jedynie do uszkodzenia pojaz-
du, inny zaś, gdy wypadek spowodował szkody na osobie, a nawet śmierć. Kwestie związane 
z naprawą powypadkową pojazdu są dla przeciętnego właściciela pojazdu bardziej czytelne 
– „chociaż i w tym wypadku powstają liczne spory i wątpliwości” – natomiast rozmiar zadość-
uczynienia nie poddaje się ścisłym wyliczeniom. Uprawniona wydaje się więc taka interpretacja 
stanowiska Sądu Najwyższego, wedle której w odniesieniu do szkód osobowych (zwłaszcza tych, 
które powodują rozleglejsze skutki dla poszkodowanego) uznanie skorzystania z pełnomocnika 
za konieczne będzie raczej regułą, gdy tymczasem w przypadku szkód na mieniu na ogół potrze-
ba taka nie będzie zachodziła, chyba że powstanie spór co do odpowiedzialności ubezpieczyciela 
lub wysokości odszkodowania. 

Sąd Najwyższy podkreślił ponadto, że wysokość kosztów pomocy powinna mieścić się w grani-
cach wyznaczonych uzasadnionym nakładem pracy i odpowiadać stosownemu do tego nakładu 
wynagrodzeniu. Nie wyjaśnił jednak, co należy rozumieć pod pojęciem „niezbędne kwalifikacje 
zawodowe”, które zgodnie z uchwałą powinien posiadać pełnomocnik umocowany do działania 
w imieniu poszkodowanego. Sąd w uzasadnieniu wspomniał natomiast o pełnomocniku „profe-
sjonalnym”; wydaje się więc, że chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą obejmującą 
występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych 
przez zakłady ubezpieczeń. W takim ujęciu byliby to zatem nie tylko adwokaci i radcy prawni, 
w niektórych zaś sytuacjach również doradcy podatkowi, lecz także osoby i podmioty oferujące 
usługi w zakresie doradztwa prawnego w oparciu o zasadę swobody działalności gospodarczej 
(doradcy i kancelarie odszkodowawcze). 

Za błędne należy uznać powołanie się przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały na art. 
826 § 1 k.c., który to przepis miałby jakoby nakładać na poszkodowanego obowiązek zapo-
biegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów. Norma wynikająca z tego przepisu obejmuje 
tymczasem swoim zakresem podmiotowym ubezpieczającego, a w przypadku ubezpieczenia na 
cudzy rachunek także ubezpieczonego (§ 5). Nie ma więc zastosowania wobec osoby trzeciej, 
jaką jest poszkodowany, do którego w uzasadnionych okolicznościami przypadkach można nato-
miast stosować art. 362 k.c., pozwalający na odpowiednie zmniejszenie obowiązku naprawienia 
szkody, jeżeli poszkodowany przyczynił się do jej powstania lub zwiększenia.
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W uchwale, jak też i jej uzasadnieniu, rozczarowuje natomiast brak odniesienia się Sądu 
Najwyższego do poruszonej we wniosku Rzecznika Ubezpieczonych problematyki kwalifikacji 
poniesionych przez poszkodowanego kosztów pomocy prawnej w postępowaniu przedsądowym 
jako następstwa nienależytego wykonania zobowiązania przez zakład ubezpieczeń. Prawidłowe 
wykonanie zobowiązania przez dłużnika, co dotyczy również umowy ubezpieczenia, polega na 
zadośćuczynieniu uzasadnionym oczekiwaniom wierzyciela. Nieterminowe spełnienie świad-
czenia przez ubezpieczyciela lub spełnienie świadczenia w wysokości niższej niż należne można 
więc ocenić jako nienależyte wykonanie zobowiązania, powodujące odpowiedzialność odszko-
dowawczą ex contractu38. Zasada ta obowiązuje również w ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej, ze względu na wynikający z niej stosunek prawny pomiędzy ubezpieczycielem a poszko-
dowanym, który zgodnie z zasadą actio directa (art. 822 § 4 k.c.) dochodzi roszczeń bezpośrednio 
od ubezpieczyciela39. Tym samym również w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych szkoda spowodowana niewłaściwym działaniem lub za-
niechaniem ubezpieczyciela podlega naprawieniu na podstawie art. 471 k.c., a więc wydatki 
wierzyciela (poszkodowanego) poniesione w celu uzyskania świadczenia od dłużnika (zakładu 
ubezpieczeń) pozostającego w zwłoce, w tym także uzasadnione koszty profesjonalnej pomocy 
prawnej, trzeba uznać za podlegające odpowiedzialności odszkodowawczej w ramach systemu 
odpowiedzialności kontraktowej40. Konsekwencją takiego założenia jest wniosek, że odszkodo-
wanie należne z tego tytułu, jak i wypłacone przez ubezpieczyciela odsetki ustawowe wynikające 
z jego własnego opóźnienia, nie powinny pomniejszać sumy gwarancyjnej, na jaką zawarto daną 
umowę.

Świadoma, jak się zdaje, rezygnacja przez Sąd Najwyższy z kazuistyki dotyczącej okoliczności, 
w których koszt poniesiony przez poszkodowanego na pomoc prawną trzeba uznać za „uzasad-
niony i konieczny”, przerzuca znaczący ciężar wytyczenia granic odpowiedzialności za tego typu 
wydatki na sądy powszechne. Można więc jedynie przewidywać, w jakim kierunku rozwinie się 
orzecznictwo. Warto więc przywołać w tym kontekście wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2011 r. 41, a więc zapadły już po złożeniu wniosku przez Rzecznika, 
a jeszcze przed wydaniem uchwały przez Sąd Najwyższy. Roszczenie dotyczące kosztu ustano-
wienia pełnomocnika opiewało na symboliczną kwotę 100 zł, sąd zaś uznał, że poszkodowany 
(doradca podatkowy) był uprawniony – w natłoku obowiązków zawodowych – do skorzystania 
z pełnomocnika na etapie przedsądowym, skoro sam nie był w stanie należycie zadbać o likwi-
dację szkody w pojeździe ze względu na możliwość utraty zarobków oraz brak fachowej wiedzy. 

Analizowanej uchwale Sądu Najwyższego należy przypisać doniosłe znaczenie również z tego 
względu, że choć bezpośrednio dotyczy jedynie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych, to jednak sformułowane w niej przesłanki oraz tezy zawarte w uzasadnieniu można 
odnieść także do kompensacji szkód z wszelkich innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, 
tak obowiązkowych, jak i dobrowolnych. Mogą one również okazać się przydatne w przypad-
kach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od sprawcy szkody, niezależnie 
od charakteru samego czynu niedozwolonego. Już zresztą wcześniej zapadały precedensowe 

38 Szerzej zob. B. Kucharski, Odpowiedzialność ubezpieczyciela za niewykonanie umowy ubezpieczenia, (w:) B. 
Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 
47–59.
39 Odmiennie S. Byczko, Roszczenie uprawnionego w przypadku nienależytego wykonania umowy ubezpieczenia 
przez ubezpieczyciela, (w:) B. Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze…, op. cit., s. 60–70.
40 Podobnie T. Kotuk, Glosa do uchwały SN z dnia 13 marca 2012 r., III CZP 75/11, LEX/el. 2012.
41 II Ca 773/11.
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orzeczenia uznające, że koszt skorzystania z usług kancelarii prawnej może pozostawać w ade-
kwatnym związku przyczynowym z czynem niedozwolonym42. 

Konkludując rozważania towarzyszące uchwale przyjętej przez Sąd Najwyższy, należy podkre-
ślić, iż kompensacja kosztów wynagrodzenia pełnomocnika poszkodowanego w postępowaniu 
likwidacyjnym nie może następować automatycznie, bez uprzedniego zbadania okoliczności 
konkretnej sprawy i zaistnienia przesłanek wskazanych w uchwale43. Stwierdzenie to nie stano-
wi wszakże żadnego novum, jako że na gruncie cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej 
koniecznym elementem rozpatrzenia zasadności roszczenia jest indywidualna ocena odnosząca 
się do realiów określonego stanu faktycznego. Uznanie, że wydatki tego typu zawsze pozosta-
ją w związku przyczynowym ze zdarzeniem powodującym powstanie szkody, byłoby sprzeczne 
z podstawowymi zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej. Objęcie zakresem indemniza-
cji wydatków i kosztów ponoszonych przez poszkodowanego każdorazowo warunkowane jest 
ustaleniem, że były one celowe i konieczne, jak również uzasadnione pod względem ekono-
micznym. Dlatego też warto podkreślić, iż celem, który przyświecał Rzecznikowi Ubezpieczonych 
przy składaniu wniosku, było potwierdzenie przez Sąd Najwyższy tezy – negowanej dotychczas 
w jego orzecznictwie i w praktyce zakładów ubezpieczeń – że wydatki na pełnomocnika w postę-
powaniu przedsądowym również stanowić mogą szkodę majątkową podlegającą naprawieniu 
przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC, o ile ich poniesienie było należycie uzasadnio-
ne i pozostawało w adekwatnym związku przyczynowym z czynem niedozwolonym. Określone 
w uchwale kryteria, jakie należy stosować w przypadku oceny zasadności tego typu roszczenia, 
korespondują w znacznej mierze z innymi kategoriami wydatków ponoszonych przez poszkodo-
wanego w związku ze szkodą powstałą w jego mieniu lub szkodą na osobie, a więc z kosztami 
skorzystania z usługi holowania uszkodzonego pojazdu, poddania się leczeniu lub rehabilitacji, 
najmu pojazdu zastępczego, zlecenia niezależnemu rzeczoznawcy sporządzenia ekspertyzy czy 
opinii itp.

Mgr Tomasz Młynarski, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warsza-
wie, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

42 Np. wyrok SO w Warszawie z dnia 12 maja 2009 r. (XXV C 1415/08), zasądzający na podstawie art. 417 § 1 
k. c. w związku z art. 4171 § 2 k.c. kwotę ponad 170 tys. zł tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej na rzecz 
spółki, która podjęła obronę przed decyzją organów skarbowych, uznaną następnie przez WSA za niezgodną 
z prawem.
43 Tak też E. Kowalewski et al., W sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w ubezpieczenio-
wym postępowaniu likwidacyjnym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2011, nr 4, s. 23–26.
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Summary of the ar� cle

Refund of cost referring to the appointment of attorney during
the pre–judicial proceedings– state before and after the implementation
of Judgment of the Supreme Court dated March, 13 2012

The following article concerns circumstances relevant to the Insurance Ombudsman’s motion 
to the Supreme Court concerning discrepancies pertaining to refund of costs connected with 
appointing an attorney during the prejudicial proceedings conducted by insurance company. 
The author describes the former judicial pattern of the Supreme Court and trial courts with re-
ference to that issue and presents the opinion included in so far in the doctrine. It analyses also 
the arguments included in the motion to the Supreme Court.

Finally, the author deals with the most substantial conclusions included in the judgment of 
the Supreme Court stating that prejudicial costs connected with appointing the attorney can be 
deemed to be a monetary damage. Judgement analyzed herein shall be treated as an important 
change to the jurisdiction of the Supreme Court as it clearly indicates that such a situation can 
contribute to monetary damage. However, the damage can be considered legitimate and refun-
dable in frames of third party liability insurance providing two conditions are met: all the legal 
cost resulting from the liquidation proceedings shall be necessary and well–founded and help 
shall be delivered by a well–qualified person.
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2. Debata redakcyjna poświęcona propozycjom 
rozwiązań w zakresie wypłaty emerytur 
ze środków zgromadzonych w otwartych 
funduszach emerytalnych
a) Podstawowa charakterystyka propozycji 

dotyczących wypłaty emerytur z kapitałowej 
części systemu emerytalnego zgłoszonych 
przez różne instytucje

Wypłaty emerytur z II filaru – koncepcja z PTE jako zarządzającymi 
kapitałami w fazie wypłat – koncepcja opracowana w Urzędzie Komisji 
Nadzoru Finansowego1

1. Świadczenie
1.1. Kalkulacja początkowego świadczenia

W momencie przejścia na emeryturę wyliczane jest świadczenie, którego wysokość zależy 
od sumy środków zgromadzonych i zaewidencjonowanych w I i II filarze. W obecnym stanie 
prawnym oznacza to, że suma kapitałów emerytalnych w OFE oraz stan środków na rachunku 
w FUS dzielona jest przez dalsze oczekiwane trwanie życia. Tablice średniego dalszego trwania 
życia ogłaszane są przez prezesa GUS i ustalane są na podstawie całej populacji, niewykluczone, 
iż w przyszłości powinny być one wyliczane jedynie na podstawie populacji ubezpieczonych.

1.2. Świadczenie w okresie terminowym (np. pierwsze 12 lat)
Świadczenie emerytalne dla ubezpieczonego wypłacane jest przez ZUS, ale jego finansowanie 

zapewniają dwa źródła: pierwszym z nich jest przepływ z PTE zarządzającego kapitałem emery-
talnym, a drugim środki FUS. 

1 Koncepcja zainspirowana propozycjami przedstawionymi przez ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan.
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1.3. Świadczenie po okresie terminowym
Po zakończeniu okresu finansowania części świadczenia ze źródła kapitałowego, całość świad-

czenia danego ubezpieczonego pochodzi ze środków FUS.

Rysunek nr 1. Porównanie struktury przepływów w poszczególnych latach

W wariancie ze świadczeniem terminowym, w ciągu pierwszych 12 lat wypłacania każdej eme-
rytury, kapitały z II filaru finansują większą część świadczenia emerytalnego niż w wariancie ze 
świadczeniem dożywotnim. Jednak po tym okresie całość emerytury jest finansowana ze środ-
ków FUS (I filar). Warto zwrócić uwagę, że ostatni przepływ z PTE (związany z upływem okresu 
12 lat lub śmiercią emeryta) może być istotnie wyższy niż poprzednie, ze względu na rozliczenie 
ewentualnych nadwyżek wypracowanych na kapitale emerytalnym ponad waloryzację, a w przy-
padku wcześniejszej śmierci emeryta także pozostałej i niewykorzystanej części kapitału.

2. Waloryzacja
Każde świadczenie jest co roku podwyższane zgodnie z określonym w ustawie o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskaźnikiem waloryzacji, zapewniającym co naj-
mniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia ponad wzrost cen (art. 89). W 2012 roku 
waloryzacja była kwotowa, ale zgodnie z zapowiedziami MPiPS w 2013 r. nastąpi powrót do walo-
ryzacji procentowej na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

3. Dobór podmiotów
Kapitał, z którego finansowane będą emerytury dzielony jest pomiędzy PTE z uwzględnieniem 

określonych wag. Waga każdego podmiotu wyznaczana jest na podstawie wartości kapitałów 
stanowiących pokrycie adekwatności kapitałowej oraz uzyskanych stóp zwrotu. Dokładną for-
mułę wyliczania wagi każdego podmiotu przedstawiono poniżej: 

                                                                                                                       ,

gdzie:
Wi  – waga i–tego PTE,
Ki – wartość kapitałów stanowiących pokrycie adekwatności i–tego PTE,
SZi – stopa zwrotu funduszu wypłacającego świadczenia zarządzanego przez i–te PTE,
SZmin – najniższa stopa zwrotu na rynku,
a – udział czynnika kapitałowego w wadze,
(1 – a) – udział czynnika efektywnościowego w wadze. 
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Udział poszczególnych podmiotów w puli dzielonych kapitałów emerytalnych oblicza się na 
podstawie udziału wagi każdego PTE w sumie wag. Powinien być także określony minimalny 
udział podmiotu biorącego udział w podziale puli, eliminujący podmioty zarządzające zbyt ni-
skimi aktywami. Zaproponowany algorytm promuje PTE zapewniające wysokie bezpieczeństwo 
kapitałowe oraz uzyskujące najlepsze wyniki inwestycyjne.

Po podzieleniu kapitałów na poszczególne podmioty następuje proces losowego przypisywa-
nia świadczeniobiorców do poszczególnych podmiotów według określonego algorytmu. Podmiot 
tworzy rachunki dla pozyskanych w ten sposób świadczeniobiorców w celu prowadzenia ra-
chunkowości na poziomie indywidualnym, a także na potrzeby ustalania wartości zobowiązań 
z tytułu przyszłych wypłat i przekazywania pozostałych środków do FUS w przypadku śmierci 
świadczeniobiorcy. Ponieważ kapitał pojedynczego świadczeniobiorcy nie jest dzielony, w kon-
sekwencji nie da się uniknąć sytuacji, w której suma kapitałów pozyskanych przez dane PTE 
będzie nieznaczenie się różnić od wielkości kapitału wyliczonego na podstawie wag.

4. Dostawcy
4.1. Instytucje uprawnione do zarządzania kapitałami z II filaru

Jedynymi podmiotami uprawnionym do zarządzania kapitałami finansującymi świadczenia 
emerytalne byłyby PTE. Każde PTE mogłoby wystąpić o zgodę nadzoru na zarządzanie funduszem 
finansującym wypłaty świadczeń. Oznacza to, że omawianą działalność mogłyby prowadzić dzia-
łające dotychczas PTE oraz nowe PTE, które spełnią określone wymogi (głównie kapitałowe) i są 
zainteresowane tylko zarządzaniem kapitałami finansującymi świadczenia, bez prowadzenia OFE. 
W przypadku, gdyby żadne z PTE nie wyraziło gotowości do zarządzania funduszem wypłaty świad-
czeń lub nie uzyskało wymaganej zgody, kapitały emerytalne zostałyby przekazywane do FUS.

4.2. Efektywność
PTE będą zarządzały kapitałami emerytalnymi odpłatnie, ale w zamian ciążyć będzie na nich 

obowiązek dostarczenia określonych płatności z uwzględnieniem waloryzacji. Dodatkowo, w mo-
mencie ostatecznego rozliczenia (śmierci emeryta lub upłynięcia okresu, w jakim wypłacane 
będą świadczenia terminowe) nastąpi określenie wyniku inwestycyjnego na powierzonym kapi-
tale z uwzględnieniem poczynionych płatności. Wynik ten stanowić będzie dodatkowy przepływ 
na rzecz FUS. Możliwy jest jednak udział PTE w tym dodatkowym zysku wypracowanym ponad 
waloryzację. Należy jednak pamiętać, że PTE uzyskuje korzyści z dobrych wyników inwestycyj-
nych w postaci zwiększenia udziału w puli nowych kapitałów emerytalnych, a więc ewentualny 
udział w zyskach powinien być ograniczony.

4.3. Bezpieczeństwo 
Długoterminowy charakter usługi zarzadzania kapitałami emerytalnymi, jego znaczenie spo-

łeczne oraz charakter ryzyk spoczywających na podmiocie zarządzającym wymaga, aby system 
ten spełniał najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa. Oznacza to konieczność wpro-
wadzenia wymogów kapitałowych zapewniających gwarancję realizacji zobowiązań przyjętych 
przez podmiot zarządzający kapitałami emerytalnymi.

Nieuchronne i niezbędne wydaje się wprowadzenie wymagań w zakresie adekwatności kapi-
tałowej w OFE, co oznacza, że PTE będą dysponować zapleczem kapitałowym gwarantującym 
bezpieczeństwo środków w OFE, a kapitał ten może stanowić także zabezpieczenie środków 
przeznaczonych na wypłaty programowane. Argument ten przemawia dodatkowo za PTE, jako 
podmiotami zarządzającymi kapitałami emerytalnymi w fazie wypłat.
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4.4. Zarządzanie aktywami i pasywami
a) Aktywa

PTE określa stosowane przez fundusz zasady wyceny posiadanych aktywów finansowych 
z uwzględnieniem struktury swoich zobowiązań. Oznacza to, że oprócz wyceny opartej na war-
tości godziwej możliwe jest stosowanie innych metod wyceny, np. skorygowanej ceny nabycia, 
co pozwoli na stabilizację wyceny portfela i uodpornienie na chwilowe wahania cen aktywów 
finansowych. Na podstawie dokonanej wyceny wszystkich składników aktywów określana jest 
wartość aktywów przypadająca na każdego klienta.

b) Pasywa
Podstawową kategorią pasywów funduszu wypłat będą zobowiązania z tytułu przyszłych wy-

płat. Wartość tych zobowiązań kalkulowana jest na poziomie pojedynczego klienta i równa się 
iloczynowi kwoty najbliższej płatności i liczby pozostałych do spłacenia płatności. 

c) Bilansowanie wartości aktywów i zobowiązań
Działalność funduszu może być prowadzona tylko pod warunkiem, że zobowiązania z tytułu 

wypłat znajdują pokrycie w aktywach. W przypadku, gdy wartość zobowiązań z tytułu wypłat 
przekracza wartość aktywów przypadającą na danego klienta, występuje niedobór. Z księgowe-
go punktu widzenia niedobór stanowi należność od PTE z tytułu niedoboru. W każdym miesiącu 
PTE zobowiązane jest do pokrycia części należności z tytułu niedoboru ze środków własnych 
w wysokości równej ilorazowi wartości niedoboru przypadającego na danego świadczeniobior-
cę i średniej liczby związanych z nim przyszłych płatności miesięcznych. Całkowity niedobór 
funduszu, jaki w danym miesiącu ma być pokryty przez PTE jest sumą niedoborów do pokrycia 
wyliczonych na poziomie poszczególnych świadczeniobiorców.

W sytuacji, gdy aktywa przypadające na danego klienta przewyższają zobowiązania z tytu-
łu przyszłych płatności z nim związanych, w funduszu występuje nadwyżka. Możliwe jest, żeby 
część (np. 10%) nadwyżki stanowiąca iloraz całkowitej wartości nadwyżki i średniej liczby przy-
szłych płatności stanowiła podstawę do otrzymania przez PTE dodatkowego wynagrodzenia za 
dobre wyniki inwestycyjne. Całkowita wartość nadwyżki jest sumą nadwyżek wyliczonych dla 
poszczególnych klientów.

Ostateczne bilansowanie aktywów i zobowiązań funduszu polega na zsumowaniu niedobo-
rów i nadwyżek przypadających na poszczególnych klientów, co oznacza, że nadwyżka stanowi 
pierwsze źródło pokrycia ewentualnego przyszłego niedoboru.

d) Końcowe rozliczenie
PTE dokonuje przelewów do FUS przez określony czas (np. 12 lat) lub do momentu śmierci 

klienta, w zależności co nastąpi wcześniej. W momencie zakończenia procesu wypłaty dla dane-
go klienta następuje ostateczne rozliczenie związanych z nim płatności. W przypadku upłynięcia 
okresu umowy PTE dokonuje wraz z ostatnią płatnością także rozliczenia ewentualnej nad-
wyżki lub niedoboru w pełnej wysokości wynikającej z wcześniejszych kalkulacji. W przypadku 
wcześniejszej śmierci klienta PTE dokonuje przelewu w wysokości równej iloczynowi najbliż-
szej płatności i liczby przyszłych niezrealizowanych płatności oraz rozlicza w pełnej wysokości 
ewentualną nadwyżkę lub niedobór, przy czym niedobór pokrywany jest przez PTE w całości, 
natomiast nadwyżka przekazywana jest do FUS po pomniejszeniu o ewentualny udział w zysku.
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5. Analiza konstrukcji systemu
5.1. Ryzyko demograficzne

Całość ryzyka demograficznego spoczywa na FUS. Zarządzanie ryzykiem demograficznym 
przez jeden podmiot eliminuje ryzyko negatywnej selekcji, a przez to koszty zarządzania tym 
ryzykiem, a więc pozytywnie wpływa na wysokość świadczeń.

5.2. Ryzyko inwestycyjne
Ryzyko uzyskania wyniku inwestycyjnego zapewniającego realizację przyjętych zobowiązań 

spoczywa na podmiocie zarządzającym. Podmiot musi zapewnić nie tylko bieżącą realizację prze-
pływu, ale także wykazać, że posiadane przez niego aktywa pokrywają zobowiązania wynikające 
z przyszłych zobowiązań. Należy podkreślić, że PTE na żadnym etapie zarządzania kapitałami 
emerytalnymi w fazie wypłat nie stają się właścicielami zarządzanych środków. 

5.3. Wpływ na emerytów i finanse publiczne
Z punktu widzenia finansów publicznych przedstawione rozwiązanie oznacza przyjęcie przez 

FUS ryzyka demograficznego, ale podmiot ten już obecnie zobligowany jest do zarządzania tym 
ryzykiem. Rozłożenie wypłat kapitału emerytalnego na okres krótszy niż wynika to z długości 
dalszego trwania życia oznacza, że w krótkim okresie wpływy z tego tytułu będą wyższe niż wy-
datki, co początkowo pozytywnie wpłynie na płynność FUS. 

Rysunek 2. Saldo FUS w modelu ze świadczeniem terminowym

Wstępne szacunki2 wskazują, że przyjęcie rozwiązania ze świadczeniem terminowym poprawi 
bilans FUS o 4,5 mln zł w 2014 r., o 60 mln zł w 2017 r., o blisko 1 mld zł w 2023 r. i 4,3 mld zł 

2 W dwudziestoletnim okresie 2014–2033 wydłużany będzie wiek emerytalny, jak również rosło będzie dalsze 
trwanie życia i te efekty będą się częściowo znosić na potrzeby szacowania dalszego trwania życia emeryta. Przy-
jęto zatem uproszczone założenie, że w całym okresie 2014–2033 dalsze trwanie życia emeryta wyniesie 16,7 roku 
(co odpowiada średniemu dalszemu trwaniu życia 66–latka). Założono, że świadczenia są waloryzowane co roku 
stopą 3,2% (co odpowiada średniej waloryzacji z lat 2002–2011). Przybliżone kapitały emerytalne osób odchodzą-
cych na emeryturę generuje model deterministyczny rynku OFE (od 191 mln zł w 2014 r. do 25,9 mld w 2033 r.). 
Zakładając, że świadczenie z części kapitałowej miałoby formę dwunastoletniej wypłaty programowanej, kapitał na 
wypłatę emerytur spadnie w ciągu roku o 1/12 a nie o 1/16,7 swojej wartości i zmniejszy to bieżące wydatki FUS 
na świadczenia emerytalne. Jednak po 12 latach, całość zobowiązań z tytułu wypłacanej emerytury pokrywa FUS. 
Biorąc pod uwagę, że dożywotne świadczenie emerytalne jest waloryzowane, spadek wydatków FUS w pierwszych 
12 latach jest nominalnie mniejszy niż wzrost wydatków w latach późniejszych (z tytułu wypłat dla pojedynczego 
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w 2033 r. Po odniesieniu tych wartości do wartości kapitałów transferowanych co roku z OFE 
w związku z przechodzeniem członków na emeryturę, okazuje się, że stanowić one będą między 
2 a 5% w pierwszych pięciu latach i ponad 15% od 2029 r.

6. Zalety i wady rozwiązania
Zalety:

minimalizacja kosztów zarządzania ryzykiem demograficznym, w tym eliminacja ryzyka ne-� 
gatywnej selekcji,
utrzymanie rynkowego charakteru systemu wypłat z II filaru,� 
potencjalne korzyści związane z konkurencją w obszarze efektywności inwestycyjnej,� 
pozytywny wpływ na płynność FUS w krótkim okresie,� 
z punktu widzenia emeryta system jest przejrzysty i prosty,� 
wysokość świadczenia zgodna ze średnim dalszym trwaniem życia (aktuarialnie),� 
świadczenie z I i II filaru wyliczane wg takich samych zasad,� 
szansa na wejście na rynek nowych PTE, które w późniejszym okresie będą mogły rozszerzyć � 
działalność o prowadzenie OFE.

Wady:
korzyści związane z efektywnością inwestycyjną przejmowane są przez FUS, a nie przez � 
emerytów,
brak możliwości wyboru przez emeryta rodzaju świadczenia i podmiotu go dostarczającego.� 

7. Zestawienie waloryzacji emerytur oraz stóp zwrotu za lata 2002–2011

Tabela nr 1. Porównanie stóp zwrotu z portfeli wzorcowycha i wskaźnika waloryzacji emerytur 
(w %)

Struktura portfela
akcje–obligacje

(w %)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0–100 19,9 3,2 9,1 9,0 5,2 1,3 9,0 4,0 6,8 6,3

10–90 18,2 7,4 11,0 11,5 8,8 2,2 3,0 8,3 8,0 3,6

20–80 16,5 11,6 12,8 14,0 12,5 3,2 –3,0 12,6 9,2 0,9

30–70 14,9 15,7 14,7 16,4 16,1 4,1 –9,0 16,9 10,4 –1,8

Waloryzacja 0,5 3,7 1,8 0,0 6,2 0,0 6,5 6,1 4,6 3,1

Legenda:

Najwyższa wartość
w kolumnie

Druga najwyższa 
wartość w kolumnie

Trzecia najwyższa 
wartość w kolumnie

Czwarta najwyższa 
wartość w kolumnie

Najniższa wartość 
w kolumnie

a) Stopa zwrotu z portfela wzorcowego stanowi złożenie stopy zwrotu z indeksu akcji i obligacji zgodnie ze wska-
zaną proporcją (np. 0–100 oznacza 0% stopy zwrotu z WIG i 100% stopy zwrotu z indeksu obligacji, 10–90 
oznacza 10% stopy zwrotu z WIG i 90% stopy zwrotu z indeksu obligacji itd.).

świadczeniobiorcy). Ponieważ w kolejnych latach wchodzą nowe roczniki emerytów, to ujemne saldo wprowa-
dzenia takiego systemu ujawniłoby się w bardzo odległej perspektywie i to jedynie przy założeniu braku dyskonta 
i „zamknięcia” systemu dla nowych emerytów. Z drugiej strony wzrosną niepokryte aktywami zobowiązania FUS.
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Wypłaty emerytur z II filaru polskiego systemu emerytalnego
– koncepcja Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.

Wstęp
Istotą poniższego rozwiązania są dwa możliwe warianty świadczenia z drugiego filaru emery-

talnego zależne od preferencji osób występujących o świadczenia emerytalne:
emerytura dożywotnia;� 
emerytura dożywotnia z gwarantowanym okresem płatności (na przykład do momentu � 
osiągnięcia wieku 77 lat, a więc dla osoby w wieku 65 lat będzie to gwarancja 12–letnia.

Pierwszy produkt jest tradycyjnym produktem emerytalnym, drugi przedstawia zmodyfi-
kowaną wersję wypłaty programowanej, łącząc zalety wypłat programowanych (możliwość 
dziedziczenia kapitału w przypadku śmierci w okresie gwarancji) z zaletami świadczenia do-
żywotniego. Wybór świadczenia dożywotniego jest nieodwracalny, natomiast przejście od 
świadczenia z gwarantowanym terminem wypłat do standardowej emerytury dożywotniej jest 
możliwe przez cały okres gwarancji. Po upływie okresu gwarancyjnego (przykładowo po 77 roku 
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życia) świadczenia wszystkich emerytów mają ten sam charakter. Ze względu na przywilej dzie-
dziczenia w okresie gwarancyjnym drugi produkt musi w momencie startu dawać niższe wypłaty, 
lecz dzięki bardziej efektywnemu mechanizmowi waloryzacji w okresie gwarancji (niższe ryzyko 
demograficzne) różnica ta będzie malała wraz z wiekiem świadczeniobiorcy.

Osoba, która osiągnie wiek emerytalny i przechodzi do systemu wypłat w I filarze emerytalnym 
ZUS będzie mogła wybrać dostawcę emerytury z II filaru i jemu przekazać środki zgromadzone 
w II filarze na rachunku OFE. Instytucja będąca dostawcą emerytury, zarządzałaby powierzonym 
jej kapitałem i odpowiadałaby za wypłacalność świadczeń zgodnie z ustalonymi z góry zasadami 
ich waloryzacji.

Waloryzacje w obu przypadkach będą wynikiem osiąganych stóp zwrotu z inwestycji, obser-
wowanej śmiertelności oraz zmieniających się co rok tablic przeciętnego dalszego trwania życia 
(tablice GUS), odzwierciedlających zapewne kontynuację obserwowanego dotychczas procesu 
wydłużania się życia.

Ryzyko ponoszone przez emerytów będzie ograniczone – stopa waloryzacji świadczeń nigdy � 
nie będzie ujemna, a zaprojektowany mechanizm jej ustalania zapewni waloryzacje średnio 
rzecz biorąc nieco wyższe niż w I filarze, a więc tym bardziej wyższe od tempa inflacji. Walo-
ryzacje w okresie wypłat gwarantowanych będą nieco wyższe od waloryzacji rent bez gwa-
rancji – tak iż początkowa relacja świadczeń gwarantowanych do świadczeń bez gwarancji 
wynosząca około 93% wzrośnie do około 96% po 12–letnim okresie gwarancyjnym, zaś do 
100% jeszcze po dodatkowych 17 latach – w momencie osiągnięcia wieku 94 lat.
Specjalnie zaprojektowany mechanizm Rachunku Buforowego zapewni wykonalność wyżej � 
wymienionych gwarancji oraz odpowiednie motywacje zarządzających aktywami do osiąga-
nia stóp zwrotu wyższych od inflacji, przy utrzymaniu kosztów zarządzania na niskim pozio-
mie, charakterystycznym dla klasycznych wypłat programowanych.
Obok wspomnianego mechanizmu Rachunku Buforowego funkcjonować będzie specjalnie � 
zaprojektowany mechanizm rozliczania rzeczywistej śmiertelności oraz efektów dorocznych 
zmian tablic trwania życia GUS. Oba mechanizmy razem zapewnią, iż zarówno interes eme-
rytów (wysokość dorocznych waloryzacji), jak i interes instytucji zarządzających (wysokość 
pobieranych przez nie opłat minus płacone kary):
– będzie zależeć od osiąganych przez zarządzających możliwie wysokich stóp zwrotu z in-

westycji w dłuższym horyzoncie czasu, bez narażania emerytów na nadmierne wahania 
dorocznych stóp waloryzacji;

– nie będzie zależeć od tego, czy w grupie emerytów obsługiwanych przez daną instytucję 
przeważać będą mężczyźni, czy kobiety, jak również czy grupa ta różnić się będzie struk-
turą ze względu na jakieś inne (poza płcią) czynniki ryzyka.

Odporność zaprojektowanych rozwiązań na zjawisko negatywnej selekcji oraz inne szczegóły � 
mają swoje skutki w daleko idącej elastyczności, przejawiającej się w szczególności w tym, że:
– osoba, która początkowo dokonała wyboru renty z gwarantowanym okresem płatności, 

w każdej chwili przed upływem okresu gwarancji może przejść na rentę dożywotnią (nie-
dopuszczalne są jedynie zmiany w odwrotnym kierunku);

– w ramach kontynuacji tego samego rodzaju świadczenia każdy będzie mógł zmienić in-
stytucję wypłacającą. W przypadku tradycyjnych rent dożywotnich nie dopuszcza się ta-
kiej zmiany z obawy o dysfunkcje rynku związane z negatywną selekcją. Brak możliwości 
zmiany dostawcy ma poważne konsekwencje – zarządzający czują presję na wyniki tylko 
ze strony tych osób, które dopiero rozważają wybór dostawcy świadczeń, a po dokona-
niu przez emeryta tego wyboru są od presji z jego strony całkowicie uwolnieni.
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Charakter już funkcjonującego funduszu obsługującego wypłaty rent dożywotnich (jak i tego � 
obsługującego renty gwarantowane) można bez większych trudności zmienić. W szczegól-
ności decyzja, iż fundusz obsługuje świadczeniobiorców dożywotnio można będzie stosun-
kowo łatwo zmienić, przyjmując na przykład że zobowiązania i aktywa każdej osoby przekra-
czającej wiek np. 77 lat fundusz przekazuje innej instytucji. 
Minimalny stopień narażenia instytucji obsługującej świadczenia na ryzyko (głównie zresztą � 
finansowe, a nie ubezpieczeniowe) pozwala na dopuszczenie istniejących PTE do prowa-
dzenia zarówno funduszy rent dożywotnich z gwarantowanym okresem płatności, jak i bez 
takiej gwarancji. Oczywiście nie wyklucza to innych możliwości.
Osoby, które zgromadziły kwotę niższą aniżeli ustawowa Emerytura Minimalna powinny � 
obowiązkowo nabywać za środki zgromadzone w OFE Dożywotnią Emeryturę Kapitałową 
bez gwarantowanego okresu płatności. Natomiast osoby z kapitałem nie wystarczającym na 
pozyskanie Dożywotniej Emerytury Kapitałowej, która wraz z emeryturą z FUS przewyższy 
poziom Emerytury Minimalnej, powinny otrzymać emeryturę minimalną z FUS pod warun-
kiem przelania na konto FUS całości środków zgromadzonych w OFE.

1. Organizacja subfunduszy
Proponujemy utworzenie przez każdą docelową instytucję wypłacającą emerytury subfundu-

szu Dożywotnich Emerytur Kapitałowych (DEK) oraz subfunduszu Gwarantowanych Dożywotnich 
Emerytur Kapitałowych (GDEK). Kluczem kształtującym charakter świadczeń wypłacanych przez 
subfundusze DEK oraz GDEK jest mechanizm ustalający doroczne stopy waloryzacji świadczeń. 
Generalny zamysł nakierowany jest na osiąganie możliwie wysokich stóp waloryzacji, jednak 
przy ograniczeniu ich wahań z roku na rok. W szczególności chodzi o to, aby nawet w niesprzyja-
jących okolicznościach rynkowych stopy te nie spadały poniżej zera, jak również aby ich wahania 
powyżej zera nie były nadmierne.

Prezentowany projekt wnosi do mechanizmu rozliczania ryzyka dwie istotne zmiany, pozwa-
lające utrzymać ciągłość i elastyczność rozliczeń i jednocześnie realizować postulat, aby bieżący 
zysk techniczny funduszu kapitałowych emerytur (tutaj DEK oraz GDEK) w całości służył walory-
zacji świadczeń. 

Projekt zakłada, iż zyski techniczne subfunduszu przekazywane są na Rachunek Buforowy, � 
a straty pokrywane są ze środków tego Rachunku. Profity instytucji zarządzającej powiązane 
są ze stanem Rachunku Buforowego i pojawiają się w efekcie osiągania w okresach kilku-
letnich względnie wysokich stóp zwrotu, co prowadzi do wypełniania się Rachunku Buforo-
wego. Odwrotnie, niskie stopy zwrotu (w szczególności niższe od inflacji) odchudzają stan 
środków na Rachunku Buforowym, co zmniejsza profity instytucji zarządzającej, a w skraj-
nych przypadkach prowadzi do poniesienia przez nią strat. Rozmiary potencjalnych strat są 
wystarczające, aby motywować zarządzających do unikania takich sytuacji, jednak na tyle 
niewielkie, że nie generują ryzyka, które pociągałoby za sobą konieczność ustanowienia 
wysokich wymogów kapitałowych wobec instytucji zarządzającej. Niski poziom zagrożenia 
pozwala na przyjęcie niskiego poziomu nagród za dobre wyniki, co w sumie oznacza niskie 
(z punktu widzenia emeryta) koszty funkcjonowania subfunduszu.
Druga innowacja to wprowadzenie specjalnego mechanizmu rozliczania efektów śmiertel-� 
ności. Idea tego mechanizmu polega na tym, aby rezerwy rozwiązywane po zmarłych eme-
rytach w każdym z istniejących subfunduszy DEK współtworzyły w odpowiednich propor-
cjach zyski techniczne wszystkich subfunduszy. 
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Członkowie OFE w momencie przejścia na emeryturę przekazują środki gromadzone wcze-
śniej w subfunduszu (lub subfunduszach) obsługującym fazę akumulacji do subfunduszu DEK 
instytucji obsługującej wypłaty emerytur (o ile dokonują takiego wyboru). Przekazane środki 
powiększają stan aktywów DEK i równocześnie księgowane są po stronie zobowiązań DEK na 
Rachunku Członka. Środki subfunduszu DEK są inwestowane w papiery wartościowe zgodnie 
z obowiązującymi limitami. Najważniejszy z nich to limit górny alokacji w instrumenty udziałowe 
w wysokości 20%. Środki subfunduszu powiększają się (a niekiedy pomniejszają się) o przychody 
(straty) netto z inwestycji aktywów.

W momencie transferu środków do subfunduszu przez członka przechodzącego na emeryturę 
początkowa wysokość świadczenia wyznaczana jest tak samo jak w I filarze, a więc przez podzie-
lenie transferowanej kwoty przez średnie trwanie życia w miesiącach wg. ostatnich dostępnych 
tablic trwania życia GUS.

Główne składniki zobowiązań DEK to Rachunki Członków subfunduszu oraz Rachunek Buforo-
wy. Suma Rachunków Członków oraz Rachunku Buforowego równa się wartości aktywów netto 
subfunduszu. Przy tym z reguły stan Rachunku Buforowego to wielkość dodatnia (kiedy aktywa 
subfunduszu przekraczają łączną wartość Rachunków Członków), ale zdarzać się będą okresy, 
kiedy będzie to wartość ujemna (wartość Rachunków Członków wyższa od wartości aktywów 
netto subfunduszu).

Kwoty wykazywane na każdym Rachunku Członka równe są iloczynowi wysokości miesięcz-
nego świadczenia oraz średniego dalszego trwania życia liczonego w miesiącach wg aktualnych 
tablic GUS. Kwoty miesięcznych świadczeń raz do roku są waloryzowane, zaś pomiędzy dorocz-
nymi waloryzacjami pozostają stałe.

Stopy waloryzacji zgodnie z propozycją są zależne od stóp zwrotu z inwestycji aktywów sub-
funduszu DEK, ale nie są im równe. Taka równość mogłaby zachodzić tylko w świecie idealnym, 
w którym:

członkowie subfunduszu wymierają w każdym roku w tempie dokładnie takim, jak przewi-� 
dują to przyjęte dla tego roku tablice GUS,
publikowane w kolejnych latach tablice GUS nie ulegają żadnym zmianom,� 
skala wahań stóp zwrotu z inwestycji jest na tyle niewielka, że ustalenie stóp waloryzacji � 
równych stopom zwrotu z inwestycji jest społecznie akceptowalne.

Żadne z tych założeń w rzeczywistym świecie nie jest spełnione. Nawet gdyby tablice GUS od-
zwierciedlały rzeczywistą oczekiwaną dla populacji członków subfunduszu śmiertelność, zawsze 
będziemy mieć do czynienia z przypadkowymi odchyleniami od oczekiwań. Ponadto od z górą 
dwóch dekad populacja Polski powróciła na ogólnoświatową ścieżkę procesu wydłużania się 
życia, co widać wyraźnie w szeregu tablic trwania życia GUS publikowanych w kolejnych latach. 
Wreszcie, w każdym momencie czasu dostępne tablice GUS odzwierciedlają śmiertelność jaką 
w przeszłości zaobserwowano. Przewidując więc śmiertelność w nadchodzącym roku na podsta-
wie najnowszych dostępnych tablic jesteśmy w stosunku do rzeczywistości „spóźnieni” o mniej 
więcej dwa lata.

Na podstawie danych z ostatnich dwudziestu paru lat można przewidywać, że gdyby waloryza-
cji świadczeń w danym roku miało nie być, i tak musielibyśmy uzyskać stopę zwrotu z inwestycji 
średnio 1,25% (w kolejnych latach będzie to liczba raz mniejsza, raz większa), aby subfundusz 
zbilansowany na początku roku nadal pokrywał zobowiązania aktywami na koniec roku.

Z punktu widzenia relatywnie niskich kosztów i gotowości do obsługi wypłat emerytur z II fila-
ru racjonalnym zdaje się powierzenie tej funkcji podmiotom istniejącym na rynku – to jest PTE, 
zakładom ubezpieczeń na życie i ZUS.
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1.1. Wyniki testów funkcjonowania subfunduszy DEK i GDEK
Dość wszechstronne testy wykazały, że mechanizm działa w obu subfunduszach dobrze. Przy 

rozsądnych założeniach o stopach inflacji, stopach wzrostu płac, stopach zwrotu z inwestycji 
w portfel o alokacji w akcje około 10%, oraz tempie procesu wydłużania się życia, otrzymujemy 
następujące wyniki:

Przy tym samym kapitale emerytalnym świadczenie początkowe w subfunduszu GDEK wy-� 
nosi około 93% świadczenia początkowego w subfunduszu DEK.
Oczekiwane stopy waloryzacji świadczeń z subfunduszu DEK są równe lub nieco wyższe od � 
stóp waloryzacji w I filarze. Jeszcze nieco wyższe są oczekiwane waloryzacje w subfunduszu 
GDEK. Najbardziej „wyważony” zestaw założeń daje waloryzacje w subfunduszu DEK wyższe 
od waloryzacji w I filarze o około 0,35 punktu procentowego, a w subfunduszu GDEK jeszcze 
o dalsze 0,30 punktu procentowego. 
Odchylenie standardowe stóp waloryzacji w I filarze wynoszą (w „wyważonym” wariancie � 
założeń) 1,30 pp.
Gdyby nie wyposażyć subfunduszy DEK i GDEK w Rachunki Buforowe, odchylenie standar-� 
dowe stóp waloryzacji wynosiłoby w obu przypadkach około 3,90 pp.
Wprowadzenie Rachunków Buforowych znacznie redukuje wahania stóp waloryzacji – ich � 
odchylenia standardowe wynoszą 2,25 pp. dla DEK oraz 2,35 pp. dla GDEK.
W obu przypadkach Rachunki Buforowe rzadko wpadają w deficyt, który zresztą najczęściej � 
już w roku następnym jest likwidowany. Kilkuletnie ciągi ujemnych wartości (kiedy także 
przez kilka kolejnych lat stopy waloryzacji są równe zeru) zdarzają się bardzo rzadko. Przy 
„wyważonym” wariancie założeń jest to rzadziej niż raz na sto lat. Co istotne, ten ostatni 
wynik jest stosunkowo odporny i utrzymuje się także przy innych, bardziej pesymistycznych 
zestawach założeń.

1.2. Opłaty
Niniejsza propozycja zakłada prosty system opłat. Jedynym rodzajem pobieranych opłat są 

opłaty za zarządzanie. Jedna opłata pobierana jest od wysokości aktywów subfunduszu, zaś dru-
ga od środków na Rachunku Buforowym. 

W projekcie umownie przyjęto następującą wysokość opłaty od stanu aktywów netto: 
0,240%�  aktywów netto rocznie w obu subfunduszach,

natomiast stawki opłaty od środków na Rachunku Buforowym odpowiednio: 
1,2% rocznie w subfunduszu DEK i 0,96% w subfunduszu GDEK od dodatnich stanów Ra-� 
chunków Buforowych,
6% rocznie w subfunduszu DEK i 4,80% rocznie w subfunduszu GDEK od ujemnych stanów � 
Rachunków Buforowych

Jedynie opłaty od dodatnich stanów Rachunku Buforowego stanowią zysk instytucji wypłaca-
jącej, natomiast opłaty od ujemnych stanów rachunku Buforowego stanowią stratę. 

Przykładowo, jeśli aktywa subfunduszu DEK wynoszą 1 mld złotych, z czego 100 mln jest na 
Rachunku Buforowym, wtedy PTE pobiera opłatę w wysokości:

1 000 mln x 0,240% + 100 mln x 1,2% = 3,6 mln.
Jeśli jednak przy tych samych aktywach łączna wartość Rachunków Członków wynosi 1040 

mln, a więc deficyt Rachunku Buforowego wynosi 40 mln, wtedy opłata wynosi:
1 000 mln x 0,240% – 40 mln x 6% = 0,
a więc opłata od aktywów subfunduszu zaledwie wystarczy na pokrycie kary za deficyt Rachun-

ku Buforowego, i per saldo przychód PTE z tytułu zarządzania subfunduszem DEK wyniesie zero.
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Opłaty od Rachunku Buforowego w subfunduszu GDEK zostały ustalone na nieco niższym 
poziomie z uwagi na mniejsze ryzyko – w tym bowiem subfunduszu potrzeba pokrywania do-
datkowymi przychodami z inwestycji strat ponoszonych z tytułu procesu wydłużania się życia 
jest mniej napięta. W związku z tym średnie stany Rachunku Buforowego są w GDEK nieco wyż-
sze niż w DEK, a więc rzadziej występować będzie deficyt Rachunku Buforowego, a jak wystąpi, 
będzie z reguły płytszy.

Do starań o osiąganie możliwie wysokich stóp zwrotu skłaniać będą dostawcę emerytury 
z II filaru nie tylko bieżące opłaty od Rachunków Buforowych. Wysoki (w relacji do aktywów 
subfunduszu) stan Rachunku Buforowego jest także korzystny dla jego członków:

Jest bowiem z czego zaczerpnąć na potrzeby waloryzacji świadczeń, jeśli w najbliższym cza-� 
sie nastąpi spadek przychodów z inwestycji,
Ewentualne wysokie stopy zwrotu zostaną spożytkowane głównie na odpowiednio wysoką � 
waloryzację, a nie na odbudowanie Rachunku Buforowego.

Dostawca emerytury z II filaru, który będzie miał (w relacji do aktywów) wyższy stan Rachun-
ków Buforowych od konkurentów, będzie od nich bardziej atrakcyjny dla osób przechodzących 
na emeryturę i rozważających w związku z tym wybór dostawcy. To samo dotyczy osób już po-
bierających świadczenia, o ile dopuścimy możliwość zmiany dostawcy.

1.3. Rozliczenia wyrównawcze efektów śmiertelności
W przypadku systemu świadczeń obowiązkowych obejmujących całą populację emerytów 

efekty negatywnej selekcji można rozwiązać. Rozwiązanie polega na tym, że efekt uwolnienia 
rezerwy po zmarłym emerycie rozkładamy na dalej żyjących członków wszystkich subfunduszy 
danego typu, zamiast rozkładać go na członków tego tylko subfunduszu, którego członkiem był 
zmarły.

Dokładniej, w skali każdego subfunduszu DEK można na koniec danego okresu wyznaczyć rela-
cję łącznej wartości rachunków tych członków, którzy w tym okresie zmarli, do łącznej wartości 
rachunków członków żyjących. Relację tę można także wyznaczyć na poziomie średnim dla ryn-
ku, sumując rachunki członków zmarłych i członków żyjących we wszystkich subfunduszach. Bez 
trudu można zaprojektować system rozliczeń wyrównawczych, dzięki któremu po dokonaniu 
przelewu aktywów od subfunduszy, w których relatywnie duże środki zostały uwolnione, do 
subfunduszy, w których środków uwolnionych po zmarłych członkach jest niewiele. Po doko-
naniu przelewów ta część waloryzacji świadczeń członków żyjących, która wynika z rozwiązania 
rachunków osób zmarłych, będzie identyczna we wszystkich subfunduszach. Proponujemy, aby 
rozliczenie wyrównawcze dokonywać niezależnie dla subfunduszy DEK i osobno dla subfunduszy 
GDEK.

Mechanizm rozliczeń wyrównawczych łącznie z mechanizmem ustalania stóp waloryzacji 
powoduje, iż ryzyko związane z odchyleniami rzeczywistej śmiertelności od śmiertelności za-
kładanej jest równo rozłożone na wszystkie kohorty emerytów oraz na członków subfunduszy 
zarządzanych przez różnych dostawców emerytur z II filaru. Pod tym względem system zbudo-
wany jest na zasadzie solidarności wzajemnej wszystkich emerytów. 

2. Mocne i słabe strony proponowanego systemu wypłat
Zalety proponowanego systemu:

dwa produkty do wyboru dla klientów z możliwością dziedziczenia zgromadzonych środ-� 
ków,
zachowanie zasady dwóch źródeł finansowania wypłacanych emerytury,� 
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waloryzacja środków w II filarze nie niższa niż w I filarze,� 
wyeliminowanie ryzyka negatywnej selekcji,� 
przejrzysty system opłat korzystny dla klienta,� 
silne elementy motywujące do konkurowania między instytucjami dobrymi wynikami inwe-� 
stycyjnymi i w efekcie stopą waloryzacji,
aktywa członków pozostają na efektywnym rynku kapitałowym z korzyścią dla gospodarki,� 
rozwiązanie neutralne z punktu widzenia finansów publicznych,� 
finanse publiczne nie są dodatkowo obciążane niedoskonałościami wynikającymi z metody � 
naliczania emerytur i ich waloryzacji.

Wady proponowanego systemu:
wysokie ryzyko niedoszacowania dalszego trwania życia (tablice narzucone ustawowo),� 
długookresowa bessa mająca negatywny wpływ na stopy waloryzacji,� 
ryzyko silnego, negatywnego zachwiania danych makroekonomicznych.� 
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Wypłaty emerytur z II filaru – administrowanie i wypłata emerytur
z II filaru przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

1. Zasady ogólne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracowując koncepcję ustalania i wypłaty emerytur z II fila-

ru kierował się następującymi przesłankami:
1) maksymalnym bezpieczeństwem proponowanego systemu dla emerytów, z gwarantowa-

nymi przez państwo emeryturami dożywotnimi;
2) przejrzystością systemu wypłaty;
3) zapewnieniem nieujemej waloryzacji wypłat z II filaru;
4) sprawdzonymi rynkowymi zasadami zarządzania aktywami, tak w zakresie podmiotów za-

rządzających jak i nadzoru, przez profesjonalne podmioty;
5) efektywnością kosztową obsługi administracyjnej;
6) wyodrębnienia funduszu, do którego trafiałyby środki przeznaczone na wypłaty z II filaru.

2. Szczegółowe rozwiązania 
2.1. Dożywotnia emerytura kapitałowa

Proponuje się jako jedyny możliwy produkt dożywotnią emeryturę kapitałową. Emerytura ta 
będzie przysługiwała członkowi otwartego funduszu emerytalnego (OFE), ze środków zgroma-
dzonych na rachunku w OFE. Środki zewidencjonowane na subkoncie, prowadzonym w ZUS, 
będą uwzględniane w podstawie obliczenia emerytury z FUS.

Okresowe emerytury kapitałowe nie będą już przyznawane. W przypadku już przyznanych 
okresowych emerytur kapitałowych – zostaną one, z urzędu, zamienione na dożywotnie eme-
rytury kapitałowe.

Dożywotnia emerytura kapitałowa będzie ustalana w każdym przypadku, niezależnie od wyso-
kości środków zgromadzonych na rachunku w OFE. Emerytura ta będzie wyliczana i wypłacana 
przez ZUS. 

Po złożeniu wniosku o ustalenie emerytury umowa z OFE będzie ulegała rozwiązaniu, a środki 
zgromadzone w OFE nie będą podlegały dziedziczeniu.

Wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej będzie stanowił iloraz podanej przez OFE kwoty 
środków zgromadzonych na rachunku w OFE i średniego dalszego trwania życia.

Emerytura będzie wyliczana na podstawie jednakowych dla kobiet i mężczyzn tablic dalsze-
go trwania życia, konstruowanych z uwzględnieniem przewidywanego wydłużania się dalszego 
trwania życia w przyszłości (tablice progresywne opracowywane przez GUS). 
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Dożywotnie emerytury kapitałowe będą podlegały waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji usta-
lany będzie w wysokości stopy zwrotu Funduszu Dożywotnich Emerytur Kapitałowych (FDEK), 
wyrażonej procentowo, z tym że wskaźnik waloryzacji dożywotnich emerytur kapitałowych 
nie będzie mógł być wyższy od wskaźnika waloryzacji emerytur z FUS. W przypadku, gdy stopa 
zwrotu będzie wyższa od wskaźnika waloryzacji emerytur z FUS – wskaźnik waloryzacji dożywot-
nich emerytur kapitałowych ograniczany będzie do wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur 
z FUS.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej waloryzacji wysokość dożywotniej emerytury kapitało-
wej nie będzie mogła ulec obniżeniu. W przypadku „ujemnej” stopy zwrotu, waloryzacja nie 
będzie przeprowadzana.

Stopę zwrotu oraz wartość jednostki rozrachunkowej będzie ustalała Komisja Nadzoru Finan-
sowego.

Wartość jednostki FDEK wyliczana będzie wg formuły:

                                                                                                       ,

gdzie:
JFDEK(t) – wartość jednostki w okresie t,
WA(t) – wartość aktywów w okresie t,
∑LJ(t) – liczba jednostek nabytych/objętych do końca okresu t.

Liczba jednostek nabytych/objętych do końca okresu t obliczana jest wg wzoru:

                                                                                                                        ,

gdzie:
∑LJ(t–1)   – suma jednostek nabytych/objętych do końca okresu t–1,

W(t)          – kwota zasilenia FDEK w okresie t,
JFDEK(t–1) – wartość jednostki w okresie t–1.

Stopa zwrotu na potrzeby waloryzacji będzie wyliczana za cztery kwartały, kończąc na III kwar-
tale roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzana będzie waloryzacja 
dla emerytur z FUS. 

2.2. Fundusz Dożywotnich Emerytur Kapitałowych 
Przedmiotem działalności FDEK będzie przyjmowanie środków zgromadzonych na rachunku 

członka OFE, ich lokowanie oraz finansowanie dożywotnich emerytur kapitałowych.
FDEK zostanie utworzony ustawą i będzie posiadał osobowość prawną. Organem FDEK będzie 

ZUS, reprezentujący FDEK w sposób określony dla reprezentacji ZUS. 

Aktywa FDEK będą stanowiły środki otrzymane z OFE oraz nabyte za nie lub w związku z nimi 
prawa i pożytki z tych praw.

Aktywa FDEK będą mogły być lokowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konserwa-
tywnie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i rentowność, przy czym aktywa te powinny 
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być w odpowiedni sposób zróżnicowane i rozproszone tak, aby nie były one związane z jed-
nym rodzajem aktywów lub jednym podmiotem. Zastrzeżenie to nie będzie dotyczyło papierów 
wartościowych emitowanych przez skarb państwa. Ponadto zakłada się możliwość lokowania 
w obligacje infrastrukturalne.

Lokowanie aktywów FDEK będzie prowadzone zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną zakła-
dającą odpowiednią dywersyfikację aktywów. 

Po zgromadzeniu przez FDEK aktywów wyższych niż 1 mld zł, ZUS będzie powierzał zarządza-
nie aktywami FDEK podmiotom zewnętrznym.

Wybór podmiotu zewnętrznego będzie się odbywał w trybie konkursu ofert. Do wyboru pod-
miotu zewnętrznego nie będzie miała zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych.

Obowiązkowe istotne elementy umowy o zarządzanie aktywami FDEK, zawieranej przez ZUS 
z podmiotami zewnętrznymi, określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 
w drodze rozporządzenia.

Podmiot zewnętrzny zobowiązany będzie lokować aktywa FDEK w sposób określony w usta-
wie.

W przypadku spadku wartości aktywów FDEK zarządzanych przez podmioty zewnętrzne po-
niżej 1 mld zł na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ZUS będzie wypowiadał umowę o zarządzaniu 
środkami FDEK z podmiotami zewnętrznymi. 

Koszty bieżącego zarządzania aktywami FDEK finansowane będą z jego środków. Wysokość 
środków na zarządzanie określana będzie corocznie w planie finansowym FDEK.

Koszty te będą obejmowały:
1) opłaty za zarządzanie aktywami FDEK pobierana przez podmioty zewnętrzne,
2) koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów FDEK, stanowiące 

równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa korzysta 
ZUS,

3) koszty zaopiniowania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych FDEK, 
4) koszty wykonania na potrzeby FDEK przez podmioty zewnętrzne badań i ekspertyz,
5) zryczałtowane koszty z tytułu obsługi FDEK przez ZUS.
Opłata za zarządzanie aktywami FDEK pobierana przez podmioty zewnętrzne będzie:
1) ustalana rocznie,
2) wyrażana procentowo, jednak nie będzie mogła być wyższa niż 0,3% w skali roku,
3) określana w dniu wyceny wartości aktywów FDEK, z tym że naliczana będzie nie rzadziej 

niż raz w miesiącu i nie będzie mogła być wyższa niż kwota ustalona według następującego 
wzoru:

On = Wn-1 x r x m/365

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
On – opłata związana z powierzeniem w zarządzanie aktywów FDEK

   naliczana podczas n–tej wyceny tych aktywów,
Wn-1 – wartość aktywów FDEK przekazana w zarządzanie podmiotowi do dnia (n-1)

   wyceny skorygowana zmianą wartości aktywów do dnia n–tej wyceny włącznie,
r – roczna stawka opłaty wyrażona procentowo,
m – ilość dni od dnia (n-1) wyceny do dnia n–tej wyceny włącznie, nie włączając dnia,

   w którym dokonana została (n-1) wycena.
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FDEK będzie mógł zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować dłużne papiery wartościowe.
Nadzór nad działalnością FDEK będzie sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego, na zasa-

dach analogicznych jak w przypadku nadzoru nad otwartymi funduszami emerytalnymi.
FDEK będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.
Wypłata dożywotnich emerytur kapitałowych będzie gwarantowana przez państwo.
Nie rzadziej niż raz na trzy lata sporządzany będzie raport wypłacalności, przy pomocy modelu 

ALM (asset liability matching), co pozwoli oszacować wystarczalność bufora finansowego FDEK 
i wskazać sposób ewentualnego wykorzystania nadwyżek finansowych.
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b) Jeden produkt i prywatne zarządzanie
czyli o zbieżności koncepcji wypłaty emerytur
z części kapitałowej

Zapis debaty redakcyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Rzecznika 
Ubezpieczonych w dniu 16 listopada 2012 r.

W dniu 16 listopada 2012 r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych odbyła się debata redak-
cyjna na temat koncepcji wypłat emerytur z części kapitałowej, organizowana przez redakcję 
„Rozpraw Ubezpieczeniowych” oraz Rzecznika Ubezpieczonych. W debacie udział wzięli: 

dr Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych� 
dr Stanisław Rogowski, redaktor naczelny „Rozpraw Ubezpieczeniowych”� 
Zbigniew Derdziuk, prezes zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych� 
Marek Bucior, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej� 
Paweł Pytel, prezes zarządu Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.� 
dr Wojciech Wyszyński, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Inwestycji Emerytalnych � 
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Głów-� 
na Handlowa w Warszawie
Ludwik Kotecki, radca generalny i główny ekonomista Ministerstwa Finansów� 

Z ramienia redakcji debatę przygotowała i jej treść opracowała dr Joanna Rutecka, zastępca 
redaktora naczelnego, adiunkt w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlo-
wa w Warszawie.

Poniżej prezentujemy szczegółowy zapis debaty.

Aleksandra Wiktorow (AW): Witam wszystkich. Podjęliśmy temat wypłat emerytur dlatego, że 
czas ku temu jest najwyższy, właściwie sprawa jest już nawet przejrzała. Moim zdaniem, źle się 
stało w momencie, kiedy przygotowywano reformę, że zajęto się tylko stroną dochodów a resz-
tę zostawiono na zasadzie, co będzie to będzie. I mimo upływu 12 lat, do tej pory kształt nowych 
emerytur kapitałowych nie został przesądzony. Wiemy, że w 2008 r. podjęto próbę rozwiązania 
problemu wypłat z II filaru, ale nawet w okresie tworzenia tej ustawy, wiedzieliśmy już, że nie jest 
to rozwiązanie, które będzie w praktyce stosowane. W związku z tym postanowiono rozwiązać tę 
kwestię wtedy, kiedy mężczyźni zaczną przechodzić na emeryturę, czyli w 2014 r., ale ten czas też 
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troszeczkę przeciekł i został znów tylko rok na przygotowanie, uchwalenie i wdrożenie systemu. 
W międzyczasie oczywiście różne instytucje zgłaszały swoje pomysły rozwiązań. I te propozycje 
są bardzo różne. Zaczęło się od tego, że Pani Minister Fedak powiedziała, że zgromadzone w OFE 
środki, w momencie przejścia na emeryturę, należy w całości przekazywać do FUS–u, albo część 
można sobie nawet zabrać w gotówce. ZUS wówczas zgłosił swoją propozycję: do ZUS–u tak, ale 
nie do FUS–u. Następnie Izba Gospodarcza, przedstawiciele instytucji OFE mają swoją koncep-
cję. Również Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła swoją koncepcję. I te trzy koncepcje mamy 
dziś na miejscu. Przepraszam, ja Państwa nie przedstawiłam, bo mi się wydaje, że wszyscy się 
znamy. Zaproszeni do dyskusji zostali przedstawiciele, którzy na piśmie złożyli swoje koncepcje: 
Pan Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk, Pan Minister Bucior, który na piśmie nic nie złożył, ale zna te 
koncepcje i może coś nam powie – przynajmniej omówi wady i zalety różnych koncepcji, mamy 
Pana Prezesa Pawła Pytla, przedstawiciela otwartych funduszy emerytalnych, mamy Pana Profe-
sora Tadeusza Szumlicza – przedstawiciela nauki zajmującej się ubezpieczeniami, Pana Ministra 
Koteckiego, którego wszyscy znają, i Pana Wojciecha Wyszyńskiego z Komisji Nadzoru Finanso-
wego. Miał nas zaszczycić swoją obecnością Pan Przewodniczący Gajek, ale jest dziś nieobecny. 
I to są właśnie uczestnicy naszej dyskusji redakcyjnej. Mając już pewne doświadczenia w dys-
kusji nad tymi projektami, bo część z nas uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, chcielibyśmy podsumować dzisiaj zgłaszane projekty i mieć ja-
kieś, oczywiście wspólnie się nie uda, ale zdanie wyrażone przez uczestników, która z koncepcji 
jest do przyjęcia, a która jest nie do przyjęcia i dlaczego. Dlatego poprosiłam Państwa o przesła-
nie jeszcze raz tych założeń, żebyśmy nie musieli ich dziś szczegółowo omawiać. I teraz bardzo 
bym Państwa prosiła, żeby Państwo, tj. każdy kto przygotował jakąś własną koncepcję, pokazał 
jej główne zalety – dlaczego jego koncepcja jest najlepsza. I tutaj zwrócę się jeszcze do przedsta-
wicieli KNF–u. Tych trzech stron, które kiedyś napisałam, bardzo proszę, aby nie traktować jako 
jakąkolwiek koncepcję Rzecznika Ubezpieczonych. Materiał ten był napisany dużo wcześniej 
zanim zostałam Rzecznikiem Ubezpieczonych. To moja prywatne założenia i w związku z tym 
proszę nie traktować tego instytucjonalnie. Ta koncepcja nie będzie poddawana pod dyskusję, 
ale jeśli Państwo zechcą to mogę przedstawić przesłanki, którymi się kierowałam. Wśród nas 
mamy także przedstawicieli redakcji „Rozpraw Ubezpieczeniowych”, bardzo proszę…

Stanisław Rogowski (SR): Tym razem występuję w innej roli, niż przez wiele lat wcześniej, 
tj. jako redaktor naczelny „Rozpraw Ubezpieczeniowych”, pisma mam nadzieję Państwu znane-
go, które zostanie Państwu wręczone na zakończenie debaty. W redakcji wpadliśmy na pomysł, 
aby zorganizować taką debatę. Z redakcji obecne są dziś: Pani dr Joanna Rutecka, zastępca redak-
tora naczelnego „Rozpraw Ubezpieczeniowych”, oraz Pani Martyna Gondek, sekretarz redakcji. 
Obecna jest także Pani, która napisze na temat debaty do „Monitora Ubezpieczeniowego”. 
Główna prezentacja debaty znajdzie się natomiast w „Rozprawach Ubezpieczeniowych” , które 
są czasopismem naukowym par excellance. W ostatnim czasie toczy się wiele dyskusji na temat 
wypłat, oczywiście ja jestem ostatnim, aby te dyskusje w jakikolwiek sposób wartościować. Dys-
kusja prowadzona w prasie codziennej jest jednak często uproszczona. Stąd niezwykle istotne 
jest, że dziś tak szacowne grono znawców przedmiotów będzie mogło zaprezentować w szcze-
gółach te koncepcje. Mamy ponadto nadzieję, że będziemy mogli to odtworzyć w taki sposób, 
jak być powinien, tj. pogłębiony i w sposób, krótko mówiąc, naukowy. Tak, żeby to rzeczywiście 
były sprawy nieprzemilczane i nie niedomówione. Stąd również prosilibyśmy o skrócenie tych 
tekstów, które Państwo nadesłaliście, jako opis koncepcji, może nie do dwóch ale do czterech 
stron. Poza tym, w „Rozprawach” zostanie zaprezentowana debata. Dyskusja jest oczywiście 
nagrywana i zostanie odpowiednio przelana na papier. Przed drukiem dostaniecie Państwo 
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oczywiście materiał do autoryzacji, aby uniknąć jakichkolwiek przekłamań i aby każdy z Państwa 
mógł się pod tym materiałem w 100% podpisać. Prosimy o zaprezentowanie opinii, przy czym 
uzgodniliśmy, iż debata będzie trwała ok. 2 godzin. Pierwsza runda będzie dotyczyła głównych 
założeń koncepcji.

AW: Nawet nie głównych założeń, bo je znamy, ale głównych punktów, które przemawiają za 
daną koncepcją, tzn. wskazują, że jest lepsza od innych. 

SR: Tak jest. Druga runda będzie bardziej wartościująca, czyli zawierać będzie pytania do pre-
zentujących od innych uczestników debaty. Oczekujemy tu wyjaśnień, dlaczego dana koncepcja 
została zaprezentowana jako lepsza, skoro inni uczestnicy mają odmienne zdanie. Przy czym 
mamy nadzieję, że nikt nie będzie tutaj nikomu nic narzucał ani pouczał. I tak mniej więcej 
wyglądać będzie główna część debaty, po której nastąpi podsumowanie dokonane przez Panią 
Rzecznik. Ewentualnie jakieś votum separatum…

AW: Każdy oczywiście może zostać przy swoim zdaniu. Tutaj nie potrzebna nam jednogło-
śność.

SR: To jak każda dyskusja naukowa. Każdy prezentuje swoje zdanie. Potem jest dyskusja i prze-
konywanie. A na koniec i tak każdy wychodzi ze swoim zdaniem.

AW: Zaczynamy zatem. Zapraszam zatem do zabrania głosu, Panie Prezesie.
Zbigniew Derdziuk (ZD): Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nasza koncepcja ma taką przewagę, 

że ZUS już dzisiaj to robi. Opieramy się na okresowych emeryturach kapitałowych i je wyliczamy. 
To, co jest nowego w tej koncepcji i co uważamy za dosyć ważne, to jest po pierwsze sposób wy-
liczenia świadczenia oparty nie o obecne retrospektywne tylko prospektywne tablice dalszego 
przeciętnego trwania życia, co w jakiś sposób eliminuje ryzyko długowieczności – nie w całości 
ale w pewien sposób to nas chroni. Czyli to jest jeden element, który nie był w tym materiale 
ujęty. Druga rzecz to przejrzystość proponowanego produktu. Ten produkt jest znany obywate-
lom i jest jednorodny. De facto jednocześnie wadą jest, że nie ma opcji wyboru. Poza tym nie ma 
tutaj żadnych specjalnych nowinek w stosunku do tego, co już mamy. Jest oczywiście zasadnicza 
odmienność od tego, co przez te naście lat było elementem dyskusji. Przyjęliśmy, że jeśli cho-
dzi o kwestie dziedziczenia, to nasze rozwiązanie nie przewiduje dziedziczenia. Jeśli zaś chodzi 
o koszty, to w koncepcji tej występują dwa rodzaje kosztów: koszty związane z obsługą systemu 
w zakresie naliczenia, wypłaty transferów i tym podobne – koszty te są ryczałtowe i powinny 
mieć właściwe odniesienie ale negocjowane w zakresie odpisu z funduszu dożywotnich emery-
tur kapitałowych dla ZUS–u. Druga kategoria to koszty zarządzania aktywami. Pewną nowością 
w odniesieniu do dotychczasowych praktyk ZUS–u z FUS–em jest w tym przypadku pomysł, 
aby te środki były wyodrębnione jako fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych. ZUS ma na 
tym polu doświadczenie, co jest też przewagą. Zarządzamy Funduszem Rezerwy Demograficznej 
z dobrymi wynikami. Oczywiście to jest zawsze kwestia benchmarku, jak się do tego podejdzie. 
Oznacza to, że pieniądze pracują w funduszu, którym my zarządzamy, i patrząc w kontekście 
kosztów to są one niskie. Patrzyliśmy na doświadczenia na przykład kraju, który wdrożył podob-
ny system tzn. Szwecji , i tam wychodzi, że można by się zmieścić z ok. 35 punktami bazowymi 
za zarządzanie aktywami z jednej strony. Z drugiej strony przewidzieliśmy, i to także jest element 
rynkowy, żeby zniwelować ryzyko polityczne. Zarządzanie tymi aktywami mogłoby się odbywać 
przez rynkowe podmioty, co oczywiście ma swoje ryzyka: sposób wyboru podmiotu, sposób 
określenia benchmarku dla asset managera ale też później odpowiedzialność za wartość akty-
wów. Jeśli państwo przyjmuje te fundusze do zarządzania, to już ono określa, kto nimi zarządza. 
Potem są bowiem potencjalne oczekiwania obywateli, „dlaczego wzięliście moje pieniądze 
i potem one straciły na wartości”. Tutaj zawsze istotny jest element komunikacji do obywate-
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li, chociaż uważamy, że przy dobrym i konserwatywnym benchmarku, takiego ryzyka nie ma. 
Kolejny aspekt to jest jakby przewaga tego modelu nad innymi w wymiarze kosztowym, że wa-
loryzacja jest gwarantowana i nie ma dużej zmienności. Waloryzacja jest od zera, czyli nie ma 
waloryzacji ujemnej, ale jest też ograniczona tak jak z I filaru po to, żeby zabezpieczyć płynność 
tego środka i poniekąd po to, aby ryzyko utraty wartości byłoby tutaj zminimalizowane i nie było 
też potrzeby tworzenia rezerw. Jak liczyliśmy tak bardzo szacunkowo, bo nie mamy dziś jeszcze 
takiego modelu, to w długim okresie nie widać ryzyk niewypłacalności funduszu, jeśli przyjęli-
byśmy tę formułę waloryzacji, która jest tutaj zapisana. To też wpływałoby na to, żeby koszty 
całości byłyby wydatkowe na emerytury w tym zakresie. To tyle w skrócie. Państwo znacie całą 
koncepcję. Toteż nie chcę teraz dodawać dodatkowych tematów. Rozwiązanie jest zatem znane, 
prosty scenariusz, który zabezpiecza określone ryzyka. A jeśli zaś chodzi o aspekty polityczne, 
które czasem się tak różnie kształtują to powiem tyle: moje doświadczenie od uniezależnienia 
się Trybunału Konstytucyjnego jest takie, i taką tezę ostatnio promuję, że Trybunał Konstytucyj-
ny jest dużo ważniejszym gwarantem (wypłaty świadczeń – przyp. red.) niż rynek jakikolwiek, bo 
on na nic nie zważa i tak trzeba to wypłacić. I tak bym trochę przewrotnie to powiedział. Nie wie-
rzę, że już dziś się tak da w Polsce, przy naszej konstytucji, zabrać komuś pieniądze i nie ponosić 
skutków ani odpowiedzialności. Więc na to bym zwrócił uwagę. Tak pokrótce bym powiedział.

AW: Dziękuję bardzo. 
ZD: Chodzi o to, że prawa nabyte, określone wartości nie mogą być zmniejszone… 
AW: To znaczy raz obliczonej w określony sposób emerytury się nie zmienia i ma ona gwaran-

cję waloryzacji nie wyższej niż w pierwszym filarze. 
ZD: Zdaje się, że gdyby później państwo chciało zabrać te pieniądze i zmniejszyć, takie jest 

bowiem ryzyko polityczne, to Trybunał na pewno na to nie pozwoli – tzn. żeby prawa nabyte 
zostały zmniejszone. Coś obiecane na początku będzie po prostu stosowane, pośrednio poprzez 
wykonanie orzeczeń. 

AW: Bardzo dziękuję. Teraz może rynek przedstawi swoje propozycje.
Paweł Pytel (PP): Propozycję, o której będę mówił, przygotowaliśmy we współpracy z innymi 

instytucjami finansowymi, uwzględniając pozytywne koncepcje przedstawione wcześniej. Mam 
ze sobą prezentację, którą mogę Państwu później przesłać. Staraliśmy się przyjąć jako główny 
cel, żeby zachować zasadę różnorodności źródeł finansowania emerytur – w większej części 
z podatków i składek, oraz z rynku kapitałowego. Uważamy, że ta główna zasada powinna zo-
stać utrzymana również w fazie wypłat. Drugim celem jest, aby środki zgromadzone w drugim 
filarze pozostały i w dalszym ciągu pracowały na efektywnym rynku kapitałowym. Uważamy, że 
sens zabezpieczenia emerytalnego w części kapitałowej jest taki, żeby środki te również powin-
ny być źródłem dodatkowych zysków dla obecnych czy przyszłych emerytów. Dlatego rynek ten 
musi być efektywny i dawać szanse na uzyskanie korzyści również emerytom. Trzecim założe-
niem było, żeby rozwiązanie było tanie, dające gros korzyści emerytom. To są nasze podstawowe 
trzy cele. Obecna propozycja to kolejna, bardziej dojrzała wersja, która najbardziej przybliża 
nas do innych propozycji. Autorzy innych koncepcji znajdą w niej swoje rozwiązania. Chcemy 
pozostawić klientowi wybór pomiędzy dwoma produktami: rentą dożywotnią, czyli tym samym 
rozwiązaniem, które mamy w innych koncepcjach, oraz emerytury dożywotniej z gwarancją. 
Chcemy zapobiec sytuacjom, które mogą być źle odbierane przez społeczeństwo, np. gdyby ktoś 
pobierał emeryturę tylko przez kilka miesięcy, po czym zmarł, a wcześniej przez 30 lub 40 lat 
zgromadził, powiedzmy, 100 tys. złotych. Proponując danie klientowi możliwości wyboru, nie 
upieramy się jednak przy tej wersji. Nasza propozycja jest na tyle elastyczna, że przewiduje rów-
nież możliwość, iż większość ekspertów czy polityków opowiada się tylko za rentą dożywotnią. 
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W obecnej wersji roboczej, czy akademickiej, uważamy, że należy przynajmniej przedyskutować 
zaproponowanie gwarancji na pewien okres po uzyskaniu emerytury. Czy to ma być 12 lat, jak 
w naszej propozycji, czy 2 lata, 3 czy 5, to już niech eksperci zdecydują wraz ze stroną rządową 
i społeczną. W obecnym kształcie naszej propozycji klient może sobie produkt wybrać. Proponu-
jemy też możliwość zmiany dostawcy usługi renty dożywotniej, bo zwykle jeśli klient dokona już 
wyboru, to najczęściej jest już związany z tą instytucję przez 20 lat. Najważniejszym założeniem 
jest, że naliczamy to świadczenie według obowiązujących tablic życia oraz co roku dokonujemy 
waloryzacji, która jest pochodną opisanego zysku z inwestycji oraz zmieniających się tablic życia 
w następnym okresie. Czyli w elemencie indeksacji zawarte jest gros ryzyka długowieczności. Jak 
wiadomo, w propozycji ZUS–u była zawarta koncepcja tablic prospektywnych. W drugiej części 
wypowiedzi odniosę do pewnych słabości przy ustalaniu tych tablic, z którymi GUS ma obec-
nie problem. Na tym etapie my również mieliśmy problem, czy ustalać wysokość świadczenia 
według tablic obowiązujących czy prospektywnych. Doszliśmy do wniosku, że jednak społecz-
nie akceptowalne byłoby, gdyby co roku świadczenia były przeliczane według obowiązujących 
tablic w danym roku. W naszej propozycji występuje gwarancja, że emerytura nie maleje, nie 
ma natomiast górnego ograniczenia indeksacji – jeśli porównujemy się do koncepcji ZUS–u: za-
kładamy, że świadczenie nie może maleć, co roku jest waloryzowane, a ostatecznym płatnikiem 
świadczenia jest ZUS. Może jako kontrapunkt dla wypowiedzi Pana Prezesa powiem, że propo-
nujemy rozwiązanie podobne do tego, co PTE już robią. Czyli wypłacamy emeryturę okresową 
według tego samego schematu – co miesiąc przekazujemy środki do ZUS–u tak, żeby ZUS jako 
płatnik do klienta wysłał ostatecznie tę emeryturę. Chcemy wykorzystać ten sam mechanizm, 
żeby nic więcej nie trzeba było budować. Zakładamy, że dodatkowe koszty funkcjonowania ta-
kiego rozwiązania będą bliskie zera, zwłaszcza z punktu widzenia klienta. Oczywiście instytucje 
finansowe poniosą pewne koszty, ale jeśli wykorzystamy zaproponowany mechanizm, będą 
one bardzo niskie. I to jest clue propozycji. Ryzyko negatywnej selekcji chcemy wyeliminować 
w następujący sposób: w cyklu rocznym (chociaż można to robić częściej) byłby dokonywany 
szacunek śmiertelności we wszystkich funduszach i wówczas uruchamiany byłby mechanizm 
wyrównania różnic, które z tego wynikają. Czyli nie zakładamy, że ktoś miałby wyższe świadcze-
nia w wyniku korzystniejszej indeksacji z powodu wyższej śmiertelności w funduszu, w którym 
się znajduje.. Jeśli chodzi o Rachunek Buforowy, to w rozwiązaniu, które chcemy zaproponować, 
chodzi o to, aby nie było dużych wahań w waloryzacji pomiędzy latami. Ten mechanizm spo-
woduje „spłaszczenie” waloryzacji w poszczególnych latach poprzez ustawienie jej wysokości 
w pobliżu wskaźnika waloryzacji z I filaru. Polegałoby to na tym, że jeżeli fundusz czy provider 
może zaproponować klientom wyższe świadczenie niż jest to w pierwszym filarze, gros tej nad-
wyżki jest przerzucane do funduszu buforowego – do 10% wartości tego funduszu. W okresach 
słabszych wyników inwestycyjnych te środki byłyby dodawane do waloryzacji łącznej. Ten me-
chanizm, jak wspomniałem, „spłaszcza” waloryzację. Zakładamy, że wartość oczekiwana stopy 
zwrotu czy waloryzacji będzie powyżej waloryzacji I filaru. Istotną informacją dla Urzędu Nadzo-
ru jest to, że staraliśmy się, aby ryzyko długowieczności było zawarte w indeksacji w taki sposób, 
żeby wymogi kapitałowe dla zaangażowanej instytucji finansowej były relatywnie niskie. Nie 
mieliśmy jeszcze okazji, żeby porozmawiać face to face o naszych propozycjach dotyczących wy-
mogów kapitałowych i gwarancji z przedstawicielami nadzoru. Liczę, że dziś poznam opinię KNF. 
Zakładamy, że jeśli tablice życia wydłużają się średnio o 1,25% rocznie, to musimy przyjąć mini-
malną stopę zwrotu na poziomie 1,5% tak, aby móc klientowi zaoferować zmianę świadczenia 
uwzględniającą zmieniającą się długość życia i koszty proponowanego rozwiązania.
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AW: To ja jeszcze podsumowując dodam, że rozumiem, że zaletą tego rozwiązania jest, że ka-
pitał pozostaje na rynku…

PP: Zalet jest kilka. Po pierwsze klient ma wybór. Ma szansę partycypować w większej waloryza-
cji niż ma w I filarze. System jest rynkowy i zdejmuje z Ministra Finansów ryzyko długowieczności 
w części kapitałowej systemu. To znaczy, do tej części skarb państwa nie będzie musiał dopła-
cać. W innych rozwiązaniach, jak rozumiem, jeśli w tablicach ktoś się pomyli, to na końcu skarb 
państwa dopłaca. Więc w tym rozwiązaniu zakładamy, że się nie pomyli, bo tablice będziemy 
zmieniać w każdym roku. Co roku będziemy liczyć świadczenia według oczekiwanej długości 
życia.

ZD: Ale tablice rozumiem, że są jedne dla wszystkich funduszy a nie każdy ma swoje…
AW: Te same tablice GUS–owskie?
PP: Tak, te same tablice GUS–owskie. 
AW: Dyskusję będziemy prowadzić za chwilę, kiedy przejdziemy do części oceny i pytania. 

A teraz proszę autorów o zaprezentowanie trzeciej koncepcji. Również rynkowej, ale inaczej…
Wojciech Wyszyński (WW): W Urzędzie Komisji wypracowaliśmy dwie koncepcje, ale tutaj 

skoncentruję się na tej świeższej i ciekawszej z tego względu, że ona jest gdzieś pomiędzy tym, 
co zaproponował ZUS a tym co zaproponował rynek. W naszym przekonaniu niweluje ona wady 
tych dwóch koncepcji a podtrzymuje zalety. Do głównych jej cech – mówię o koncepcji, gdzie 
to PTE zarządzają środkami – należy ta, że rozwiązanie to ma ciągle rynkowy charakter a środki 
pozostają na rynku finansowym. Są zarządzane przez konkurujące ze sobą podmioty, co – mam 
nadzieję – przyczyni się do wzrostu efektywności. Druga istotna cecha to niwelowanie ryzy-
ka negatywnej selekcji. Trzecia to takie korespondowanie z I filarem, że realizowane są cele 
ubezpieczeń społecznych, a także z częścią akumulacyjną tego II filaru. Szczegóły oczywiście zna-
my. Natomiast świadczenie jest obliczane poprzez podzielenie kapitału zgromadzonego przez 
danego członka OFE przez tablice dalszego trwania życia wyznaczane przez GUS, czyli tak jak 
w pierwszym filarze.

ZD: Prospektywne czy retrospektywne?
WW: Tak jak to robi ZUS, czyli dzisiejsze tablice. Świadczenie waloryzowane jest jak w I fila-

rze, czyli nie są różnie traktowane osoby, które w 1999 r. miały możliwość wyboru, czy zapisać 
się do drugiego filara czy nie. Ubezpieczeni, którzy mają całość środków w I filarze i ci, którzy 
mają podzielone środki, są traktowani w ten sam sposób. Z punktu widzenia klienta, świadcze-
nie jest tożsame z tym w I filarze. Jeżeli chodzi o zarządzanie środkami, to robi to PTE. Jesteśmy 
przekonani, że instytucje te są powołane do zarządzania aktywami i tym powinny się zajmować. 
Środki są przydzielane do PTE według specjalnej formuły. Nie jest więc tak, że członkowie zosta-
ją w PTE, w których dotychczas byli. Są wylosowywani do poszczególnych PTE, natomiast udział 
towarzystw jest określony formułą, która w naszym przekonaniu pozwoli podnieść bezpieczeń-
stwo i zachęci do wyższej efektywności zarządzających.

Marek Bucior (MB): Ustalmy jedną rzecz, emerytura jest liczona tak jak w ZUS–ie i waloryzo-
wana jak w I filarze

AW: A gdzie są środki?
MB: Środki są w OFE…
WW: Outsoursowane…
MB: Na rachunku ZUS–u w OFE? Bo już w takim razie nie na rachunku klienta...
WW: Nie na rachunku klienta.
MB: To znaczy w jednostkach rozrachunkowych ZUS–u w OFE. ZUS–u podkreślam, chociaż ZUS 

nie decyduje, gdzie są ulokowane, w którym OFE. O tym decyduje losowanie?
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WW: Tak, decyduje losowanie, które PTE ma tymi aktywami zarządzać. Nie jest to jedno PTE 
tylko wszystkie PTE, które już istnieją, a także nowe PTE, które mogą się pojawić tylko w tym 
celu, aby zarządzać tymi środkami.

MB: Ale jak ma wyglądać losowanie tych jednostek rozrachunkowych?
WW: To nie jednostki są przekazywane tylko środki…
AW: Czyli one są przesyłane do jednego funduszu? Ale na jakich zasadach?
WW: W takim razie krótko wyjaśnię, jeśli jest tak duże zainteresowanie tą kwestią. Każdemu 

istniejącemu PTE, które wyrazi chęć i dostanie pozwolenie od KNF na prowadzenie tej działalno-
ści, przyznana jest waga w całej puli środków emerytalnych do zarządzania.

MB: Jak jest liczona ta waga?
WW: Wzór na wagę nie jest skomplikowany. Na jej wielkość wpływają dwie rzeczy: uzyska-

ne stopy zwrotu oraz kapitały, które służą zabezpieczeniu tych środków, czyli kapitały PTE. Im 
wyższe kapitały ma PTE i im wyższe osiąga stopy zwrotu, tym większa waga. I wtedy środki są od-
powiednio przydzielane do tych podmiotów. To wprowadza dodatkowy element konkurencji.

MB: Czyli są to jednostki uczestnictwa w poszczególnych OFE…
ZD: Tylko one są zdepersonalizowane…
WW: One są zdepersonalizowane, chociaż w tej naszej koncepcji środki są przypisane do kon-

kretnej osoby… 
MB: To już nie może być przypisane do konkretnej osoby…
WW: To znaczy do anonimowej osoby dlatego, żeby ustalić parametry demograficzne tej oso-

by: płeć…
AW: Ale to tylko w momencie obliczenia emerytury, bo później nie jest to już potrzebne…
WW: W ramach tego rozwiązania chcieliśmy, aby pasywa, przyszłe zobowiązania matchowały 

się z aktywami. Nie możemy sobie przyjąć, że to jest inaczej, że te środki pracują inaczej i nie są 
adekwatne do wielkości zobowiązań.

MB: To one się skończą kiedyś…?
AW: Dyskutować będziemy za chwilę.
WW: Chodzi o to, że aby można było zobaczyć, czy środki posiadane przez PTE wystarczają na 

zobowiązania. I po to nam jest potrzebna cecha osoby – to nie jest konkretna osoba, tylko po-
trzebujemy jej płeć i wiek.

AW: To jest potrzebne do losowania, jak rozumiem?
WW: Do losowania i później do wyliczania rezerw. 
ZD: To są cechy ogólnej populacji? To jest po prostu zdefiniowany profil klienta, który jest póź-

niej uwzględniany do liczenia pasywów.
Ludwik Kotecki (LK): Do wyliczenia nadwyżki lub dopłaty.
WW: W ten sposób wyliczane jest, czy te środki są wystarczające czy nie. Jeżeli są za małe to, 

tutaj chcielibyśmy wyeksponować taką pozytywną cechę naszego rozwiązania, one nie muszą 
być od razu pokrywane przez zarządzających. W zależności od tego, ile czasu będzie jeszcze dana 
osoba w systemie wypłat, taka część deficytu musi być pokryta. Jeżeli przed danym członkiem 
jest dłuższy okres, np. 120 miesięcy, to PTE musi pokryć tylko 1/120 tego deficytu. Jeśli jest 
1 miesiąc, to towarzystwo musi niestety wszystko pokryć. Cechą tego systemu jest, że wyraźnie 
oddzielone jest ryzyko demograficzne, które zostaje w ZUS–ie, od ryzyka finansowego, które 
bierze na siebie zarządzający.

ZD: Mówi Pan o tych 12 latach…
WW: Tak, o pierwszych 12 latach. Dlatego nie ma tu po stronie zarządzających środkami ryzy-

ka demograficznego.
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MB: Rozumiem, że skoro tam są jednostki rozrachunkowe danego klienta, członka OFE, to jeśli 
on umrze, to żadnego dziedziczenia nie przewidujecie?

WW: Nie, nie przewidujemy żadnego dziedziczenia. Środki po emerycie, który umarł w trakcie 
12 lat od przejścia na emeryturę, przechodzą do ZUS–u. Jeśli osoba przeżyła 12 lat i przechodzi 
na rentę dożywotnią, w tym przypadku też środki przekazywane są do ZUS–u.

MB: Czyli w stosunku do dzisiejszej emerytury okresowej, proponujecie kolejny rodzaj emery-
tury okresowej a później dożywotnią emeryturę z ZUS–u?

WW: W dużym skrócie, tak.
MB: A czy ta kolejna to jest…?
WW: Z punktu widzenia klienta, w momencie przejścia na emeryturę dostaje on rentę doży-

wotnią.
MB: W wysokości takiej, jak ostatnia emerytura. Z tego co zostało, choć już nie zostało w OFE, 

bo nie ma tam tych środków…
WW: Tak, nie ma już tych środków bo te środki trochę szybciej płyną. I to jest następna cecha 

naszego systemu – te środki trochę szybciej płyną niż by to wynikało z wypłaty świadczeń. To 
daje taki pewien luz dla finansów publicznych, zwiększa płynność zwłaszcza w początkowym 
okresie. 

MB: Czyli środki z OFE są przekazywane do ZUS szybciej niż wynika to z proporcji środków 
zgromadzonych w I i II filarze?

WW: Tak, i w ten sposób uzyskiwane są dodatkowe środki, dając pewien luz dla finansów 
publicznych. Na tym też polega mechanizm, o którym wcześniej powiedziałem, że ryzyko de-
mograficzne przejmuje ZUS. Tam, gdzie to ryzyko jest największe – w ostatnim okresie życia, 
świadczenie wypłaca ZUS. Ale on na to oczywiście otrzyma wcześniej środki.

AW: Główne zalety?
WW: Rynkowy charakter, spójność całego systemu, efektywność i prostota organizacyjna. Nie 

powołujemy żadnych nowych podmiotów. W naszej koncepcji każdy podmiot zajmuje się tym, 
na czym najlepiej się zna.

AW: A dla drugiej strony, tj. tych, którzy będą świadczenia dostawać?
WW: Świadczenie adekwatne do tego, co jest w I filarze. Właściwie można powiedzieć, że 

identyczne. Nie ma żadnego ryzyka. To świadczenie nie waha się w zależności od wyników, czyli 
od tego, co zaprezentował wcześniej Pan Prezes Pytel, i nie jest też niższe, tak jak wspomniał 
w swojej koncepcji Pan Prezes Derdziuk. W ZUS–owskiej koncepcji ono jest permanentnie niższe 
niż w I filarze. Dziękuję bardzo.

AW: Dziękuję bardzo. To teraz przechodzimy do drugiej części, w której zabiorą głos także inni 
uczestnicy – nie tylko Ci, którzy przygotowali na piśmie konkretne rozwiązania. Widzę, że po 
tym, jak odbyliśmy w KNF–ie spotkania, koncepcje ulegały daleko idącym modyfikacjom i poja-
wiały się różne inne rozwiązania. Dziś dyskutujemy o czymś innym, niż to, co pojawiło się 2–3 
miesiące temu. I teraz bardzo proszę. Zaczniemy od osób, które do tej pory jeszcze nie mówiły. 
Jakie widzą Państwo wady i zalety i jakie mają pytania do autorów koncepcji. I oczywiście, jeśli 
Państwo macie własne koncepcje, to również słuchamy. Jak Waszym zdaniem powinno to wy-
glądać? Jakie cechy powinien mieć ten dobry system rynkowy? Bardzo proszę, który z Panów 
pierwszy?… Panowie Ministrowie?

MB: Z mojej strony nie ma więcej wątpliwości, bo wyczerpująco zostały omówione najistot-
niejsze kwestie, dotyczące świadczenia, które jest tak naprawdę najbardziej interesujące dla 
Ministerstwa Pracy.. Przyglądając się tym różnym koncepcjom widać jedno – próby przybliże-
nia się do świadczenia z I filaru. W każdej z tych koncepcji występuje taka próba. Bo zarówno 
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w koncepcji ZUS–u – tu są co prawda od razu zastosowane prospektywne tablice GUS–owskie 
obniżające to świadczenie w stosunku do świadczenia z I filaru, ale jednak jest to próba trzyma-
nia się świadczenia z I filaru i jego parametrów. Bo przecież sposób wyliczenia tego świadczenia 
jest podobny, waloryzacja ma się wahać między zero a de facto inflacją z poprzedniego roku 
powiększoną o 20% udziału we wzroście płac.

AW: Jeśli taka waloryzacja zostanie…
MB: Jeśli taka zostanie. W propozycji Avivy zostały przedstawione różne modele emerytur, 

przy czym emerytura dożywotnia, jak rozumiem startuje z poziomu wyższego niż zaproponowa-
ny przez ZUS, tj. w koncepcji ZUS–owskiej, bo jest dokładnie taka sama jak w I filarze. I to samo 
jest w koncepcji KNF–u. A w wyniku waloryzacji, poziom świadczeń nie może ulec zmniejszeniu 
i jest nieograniczony.

PP: …nieograniczony z góry.
AW: Ale korygowany o zmiany w tablicach. 
MB: Nieograniczony z góry, ale korygowany o zmiany w tablicach. To co to właściwie znaczy? 

Trzymamy się raczej dalej tego, co oferuje I filar, prawda?
PP: To jest opisane we wzorze, który Państwu przekażemy. W naszej propozycji istnieje mecha-

nizm stabilizujący tę waloryzację wokół I filaru, ale z możliwością uzyskania wyższej i jesteśmy 
przekonani, że wartość oczekiwana waloryzacji emerytur z II filaru będzie lekko powyżej walo-
ryzacji z I filaru.

MB: Te dwie koncepcje połączył Urząd KNF i powiedział, że emerytura będzie liczona jak 
w I filarze, a więc na poziomie z tych oferowanych, w Państwa propozycjach, najwyższym, a walo-
ryzacja jak w I filarze, czyli z punktu widzenia pewności to dobra koncepcja. I właściwie z punktu 
widzenia Ministra Pracy powinienem powiedzieć, że kończę wypowiedź, bo mi to pasuje. A teraz 
spoglądam na Ministra Koteckiego i niech On powie, co Mu się w tej koncepcji podoba, bo to 
jest też kwestia punktu widzenia finansów publicznych.

LK: Wynotowałem sobie kilka punktów, a tak naprawdę główne cztery, przy czym niektóre 
z nich już się pojawiły podczas naszej dyskusji, a niektóre nie. Po pierwsze, widzę pewne ryzyko 
dla tej dyskusji, czyli dla wyboru systemu wypłat już dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy, 
jak dzisiaj wygląda system emerytalny. Jesteśmy zobowiązani, mówię o rządzie, do tego, żeby 
zrobić przegląd systemu w przyszłym roku. W związku z tym, punkt wyjścia może nam się, choć 
nie musi, zmienić. Chcę tylko wskazać na to ryzyko. Czym innym jest wyjście do dyskusji o sys-
temie wypłat z dzisiejszego systemu zbierania i dzielenia składki, a co innego może być później. 
Czyli pierwsza kwestia to jest przegląd. Druga rzecz to jest, przechodząc już do finansów pu-
blicznych, że my nie możemy popełnić tych samych błędów, które zostały popełnione w 1999 r. 
Czyli abstrahować od finansów publicznych. Wydaje mi się, że wtedy nie przeprowadzono dys-
kusji o wpływie systemu emerytalnego na finanse publiczne we właściwy sposób. I była ona 
bardzo płytka, jeśli jakakolwiek była. Dodatkowym elementem tej kwestii jest Unia Europejska. 
W międzyczasie weszliśmy do Unii Europejskiej, co stwarza nam nowe warunki instytucjonalne 
funkcjonowania finansów publicznych – mówię tu przede wszystkim o Maastricht, o konwer-
gencji nominalnej… i to są nowe warunki, nowe w stosunku do tego, co było w 1999 r. i należy 
o nich pamiętać. Czyli przede wszystkim kwestia procedury nadmiernego deficytu i spełniania 
kryterium fiskalnego dla całego sektora. Te dwie pierwsze kwestie, przegląd i Unia Europejska, 
są nieobecnymi w dyskusji, ale myślę, że trzeba o nich pamiętać. Teraz przechodząc do tego, 
co już zostało powiedziane, mam następujące uwagi. Powinniśmy wypracować odpowiednie 
rozwiązanie, uwzględniając, że nie mamy za dużo czasu – ale wydaje mi się, że jesteśmy dosyć 
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zaawansowani w tych analizach i to nie powinno być trudne. Rozwiązanie powinno być tanie, 
zarówno dla emeryta, jak i dla gospodarki. Jest to to samo w pewnym sensie… 

MB: Tanie to nie znaczy niskie?
LK: Tak. Tanie oraz bezpieczne łamane przez pewne. Gwarantem ostatecznym jest oczywiście 

skarb państwa, ale najlepiej byłoby nie korzystać z tej gwarancji, co jest oczywiste. Świadczenie 
powinno być pewne, bo mamy Trybunał Konstytucyjny chociażby – ale jest to argument osta-
teczny. Są też argumenty czysto ludzkie, tj. każdy chciałby wiedzieć, jaką emeryturę będzie do 
końca życia dostawał. Trzecia rzecz to jest przejrzystość i prostota, i uważam, że to naprawdę 
powinien być ważny element. Ja gdzieś spotkałem się ostatnio z tekstem o wpływie systemów 
emerytalnych na gospodarkę.

AW: Na seminarium ZUS–owskim….
LK: Tak, na seminarium. I tam został podniesiony bardzo ważny argument, że ten nasz nowy 

system emerytalny, ten powszechny, który oczywiście nie jest już niestety taki nowy bo funkcjo-
nuje już 12 lat, w ogóle się nie przyjął. Tzn. ma ograniczony wpływ na gospodarkę ze względu na 
to, że nie nastąpiła internalizacja – takie słowo zostało tam użyte przez autora. Dlatego, że tego 
systemu nikt nie rozumie. Drugą stroną tego zjawiska jest to, że mamy losowania, tzn. setki ty-
sięcy ludzi jest losowanych a nie wybiera tego systemu. Nie nastąpiła internalizacja i w związku 
z tym nie zmieniły się zachowania ludzkie na rynku pracy. Ja mówię w tej chwili przede wszystkim 
o tym elemencie zdefiniowanej składki, która powinna bardzo szybko zadziałać a nie zadziałała 
albo zadziałała w nieznacznym stopniu. I ostatnia rzecz – kwestia tzw. gadżetów, bo inaczej bym 
tego nie nazwał, czyli kwestia dziedziczenia przede wszystkim. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy 
tę dyskusję dalej prowadzili w tym zakresie, bo to jest system ubezpieczeń społecznych i tutaj 
każdy z nas jako ekspert rozumie, o czym rozmawiamy. W związku z tym zapomnijmy o dziedzi-
czeniu, choć w jednej koncepcji pojawia się ono jako opcja…

MB: Tak, ta opcja z okresem gwarantowanym.
WW: Mamy już prawo, ustawę, która reguluje świadczenia i tam jest ta 3–letnia opcja…
MB: Coś nierealizowalnego. 
AW: To jest ustawa, która nie działa.
MB: Zawierająca w części martwe przepisy ...
WW: W części martwa, ale jest. Czyli rozumiem, Panie Ministrze, że likwidujemy tę opcję?
MB: Oczywiste jest, że nowelizujemy z prostej przyczyny: gdyby to rozwiązanie weszło w życie, 

to nie spotykalibyśmy się i nie dyskutowalibyśmy, jak rozwiązać problem emerytury dożywot-
niej. Skoro się spotykamy, bo ten problem nie jest rozwiązany, to również oznacza, że w tym 
zakresie będzie pewnie konieczna nowelizacja. I wtedy można się jedynie zastanawiać, czy dzie-
dziczenie pozostanie czy nie, ale będzie to trudne przy świadczeniu dożywotnim. 

LK: I jeszcze ostatnie dwa zdania. Mówiąc o skutkach dla finansów publicznych, niezależnie od 
tego jakie propozycje się pojawią, musimy – mogę to wziąć na siebie – policzyć dokładnie, jakie 
są skutki dla sektora finansów publicznych. To powinno być bardzo ważnym kryterium wyboru. 
I dlatego, mówiąc teraz wprost, do opisu w tablicach, które KNF przedstawia w swoim podsu-
mowującym opracowaniu, gdzie daje plusy i minusy, oczywiście brakuje wag. Nie każde z tych 
wymienionych kryteriów ma taką samą wagę. Wpływ na finanse publiczne ma tutaj ogromną 
wagę, i to dużo większą niż wszystkie inne kryteria. Dziękuję.

AW: Panie Profesorze…
Tadeusz Szumlicz (TS): Muszę powiedzieć, że jestem trochę przerażony tymi dokumentami 

i tym, jak w ogóle podeszliśmy do dyskutowania na temat wypłat. Dlatego, że dla mnie najważ-
niejsza jest świadomość emerytalna, która zresztą nie powinna być rozpatrywana tylko z punktu 
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widzenia uczestników – bo przyszli emeryci na to, co zostanie ustalone, nie będą mieli wiel-
kiego wpływu. Chodzi o świadomość emerytalną tych, którzy będą głosować nad projektem 
rządowym. Wystarczy przytoczyć parę zdań z dyskusji sejmowej na temat podwyższenia wieku 
emerytalnego, żeby przekonać się, jakie jest niezrozumienie tego, co to jest przeciętne trwanie 
życia, a co to jest przeciętne dalsze trwanie życia. Niestety dla większości internautów w celu 
ustalenia przeciętnego dalszego trwania życia wystarczy odjąć od przeciętnego trwania życia 
wiek przejścia na emeryturę. Jeżeli były Minister Pracy i były premier mówi, iż podwyższenie 
wieku spowoduje, że jego wyborcy będą pracować do końca życia, to można się zastanawiać, 
czy to jest jakiś polityczny zabieg w trakcie dyskusji czy ogólne niezrozumienie tego, na czym 
polega ryzyko starości. Na tego rodzaju uwagi musimy być nastawieni także w trakcie dyskusji 
o wypłatach świadczeń emerytalnych. – Równie ważna uwaga dotyczy systemu emerytalnego 
o zdefiniowanej składce, który ma konstrukcję ubezpieczenia rentowego z odroczonym termi-
nem płatności. To powinno być punktem wyjścia, gdy zastanawiamy się nad tym, jakie powinny 
być ze względów społecznych – bo już podkreślono, że jest to jednak zabezpieczenie społeczne 
– konieczne odchylenia od tej konstrukcji stricte ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie rentowe z od-
roczonym terminem płatności w konstrukcji nowego systemu emerytalnego polega na tym, że 
najpierw gromadzimy uprawnienia repartycyjne i uprawnienia kapitałowe, a później podejmuje-
my decyzję o ich zrealizowaniu. Podkreślam, że chodzi również o tzw. uprawnienia ZUS–owskie, 
bo gdy słucham dyskusji ekonomicznych – choćby w TOK FM – to jestem przerażony. Niby po-
ważni ekonomiści nadal nie wiedzą, że w ZUS–ie coś się zmieniło. ZUS jest traktowany jak przed 
1999 r. Nie ma zrozumienia, że w ZUS–ie mamy zapisywane uprawnienia repartycyjne, które 
stają się przyszłymi zobowiązaniami emerytalnymi państwa. Zrozumienie momentu wypłat jest 
równie bardzo ważne – żeby uzyskać świadczenie dożywotnie, musi być bowiem zastosowana 
konstrukcja ubezpieczeniowa. Nie ma innej możliwości. Po prostu jest ryzyko „zbyt długiego” 
życia. Wolę używać takiego określenia niż ryzyko długowieczności, dlatego, że długowieczność 
kojarzy się nam raczej z przeżyciem 90–tki, a w tym przypadku chodzi także o to, że ktoś będzie 
żył o jeden rok krócej niż przeciętnie, a ktoś o jeden rok dłużej. Ryzyko jest oczywiście pozy-
tywne, a nie negatywne, bo każdy chciałby żyć jak najdłużej, ale dla pozbycia się jego skutków, 
czyli braku środków na „zbyt długie” życie, musi być zastosowana konstrukcja ubezpieczenio-
wa. Podsumowując, trzeba przekonać ludzi do tego, że w nowym systemie emerytalnym mamy 
oszczędności wynikające z uprawnień dwojakiego rodzaju i że trzeba je podzielić przez przecięt-
ne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, bo wypłacamy świadczenie miesięcznie. Wtedy, 
w moim przekonaniu, możliwe będzie ustalenie podstawowych przesłanek, można powiedzieć 
idei tego, jak będziemy wypłacać emerytury, a dopiero później ma nastąpić dobranie niezbęd-
nych do tego technikalii. To bardzo dobrze, że można je znaleźć w zaprezentowanych projektach, 
ale ja chciałbym wcześniej rozstrzygnięcia problemów ideowych. Dla mnie bowiem w wypłacie 
świadczeń emerytalnych najważniejsze jest trzymanie się konstrukcji ubezpieczeniowej, w któ-
rej nie ma dziedziczenia tylko ewentualne świadczenia gwarancyjne oraz w której zgromadzone 
oszczędności będą nadal lokowane, inwestowane. – Pomijam w tym rozumowaniu, że upraw-
nień repartycyjnych nie dziedziczymy, a kapitałowe dziedziczymy, bo takie potraktowanie fazy 
oszczędności przyjęliśmy od początku funkcjonowania nowego systemu. Przechodzimy zatem 
do wypłat. – Ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby przez nasz parlament przeszło coś, co 
Państwo nazywacie „bez dziedziczenia”. Chociaż, gdy słyszę, że na etapie wypłat jest problem 
dziedziczenia, to mnie od razu przeraża nieadekwatność stosowania tego pojęcia do okresu wy-
płaty emerytury. Można bowiem mówić o gwarancji wypłaty świadczenia emerytalnego przez 
pewien okres, ale gwarancji kupowanej, za którą się płaci obniżeniem świadczenia, a nie o dzie-
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dziczeniu. Tylko takie rozwiązanie może być z punktu widzenia społecznego zrozumiałe. Nie 
jakieś 12 lat. Bo niby dlaczego 12? Pamiętam, jak już wcześniej dyskutowaliśmy o wypłacaniu 
emerytur. Postanowiliśmy się spotykać po tym, jak byliśmy w tej sprawie u wicepremiera Dorna, 
w składzie: profesorowie Marek Góra, Wojciech Otto, Marian Wiśniewski i jeszcze ktoś z KNF–u. 
To był chyba Pan Wyszyński?

WW: Tak, to chyba było jeszcze w KNUiFE.
TS: Dołączyli do nas dr Agnieszka Chłoń–Domińczak i dr Dariusz Stańko i spotykaliśmy się kil-

kakrotnie na Uniwersytecie. Gdy moi koledzy zaczęli mówić o jakiś dziwnych typach konstrukcji 
dziedziczenia kapitału z OFE przez 3 lata po przejściu na emeryturę i oddawanie 1/36, 2/36 
jego porcji, to od razu stwierdziłem, że są to jakieś wymysły z księżyca. Moje argumenty za 
podejściem ubezpieczeniowym do wypłat nie znalazły zrozumienia. A przecież w konstrukcji 
ubezpieczeniowej problem jest tylko taki, ile wynosi wybrany okres gwarantowany i ile on kosz-
tuje. Dajmy ludziom coś w nowym systemie wybrać. Kiedyś w trakcie dyskusji ktoś powiedział, 
że za taką gwarancję trzeba będzie zapłacić 20% świadczenia. Tymczasem w Wielkiej Brytanii 
w prywatnym ubezpieczeniu rentowym gwarancja kosztuje 0,5% za 5 lat. W 1999 r. w jednym 
z zakładów ubezpieczeń 10–letnia gwarancja kosztowała 6%. 

PP: Ponieważ Pan Profesor jest dość mocno przywiązany do tej gwarancji, chciałem podkreślić, 
że w naszej propozycji zawarliśmy koncepcję świadczeń z gwarancją. Wyliczyliśmy, że ta gwaran-
cja na 12 lat kosztuje 7%. Czyli świadczenie będzie o 7% niższe niż emerytura bez gwarancji. Ten 
poziom wynika z naszych wyliczeń aktuarialnych, a świadczenie będzie wyżej waloryzowane. 
Jeśli zatem ktoś wybierze rentę dożywotnią, otrzyma emeryturę wyliczoną według tych samych 
zasad jakie zastosowałby ZUS.

TS: Możemy dyskutować, jakiego rodzaju powinien być okres gwarantowany – czy też jak 
powinno wyglądać wybieranie tego okresu. Pamiętam też pomysł, żeby narzucić gwarancję wy-
noszącą trzy lata. Wtedy pojawia się pytanie, dlaczego ma się być pod przymusem kupienia 
gwarancji. Warto też odnotować, że z punktu widzenia aktuarialnego kupno okresu gwaran-
towanego będzie coraz tańsze, bo wydłuża się przeciętne dalsze trwanie życia. Podsumowując 
ten wątek, musimy przyjąć jakąś opcję gwarantowania. Bo jest jeszcze inny sposób wydłużenia 
dziedziczenia z OFE, o którym opowiadam studentom już od 1999 r. Wyobraźcie sobie Państwo 
sytuację człowieka, który ma przejść na emeryturę, a jest śmiertelnie chory – ma jeszcze 2 lata 
życia. Prawo dziedziczenia z części kapitałowej istnieje. I co taki człowiek robi? Zwołuje konsy-
lium rodzinne i proponuje, aby rodzina wzięła go na utrzymanie na 2 lata, a po 2 latach jego 
kapitał jest dziedziczony. Musi oczywiście spełnić obietnicę, że po 2 latach umrze…

MB: To to jest nie do zrealizowania… 
TS: Mimo wszystko należy się liczyć z takim podejściem, że osoba nie chce przejść na emery-

turę i opłaca się jej zaproponować rodzinie przejęcie kapitału emerytalnego w zamian za opiekę 
i utrzymanie. Uważam, że należy się nad taką ewentualnością postępowania poważnie zastano-
wić. Jeszcze dwa słowa o rozumieniu parametru przeciętnego dalszego trwania życia. Wystarczy 
wejść na strony internetowe i zobaczyć, jak dyskutują o tym internauci. Jeden do drugiego pisze: 
„Przecież to jest idiotycznie proste: od 72 odejmujesz 65 i masz siedem”. Musimy mieć świado-
mość tego, że tak ludzie będą rozumować. I pojawią się komentarze: „Dlaczego cholerny rząd 
czy premier chce mi dzielić przez 14 lat, jeśli przeciętne dalsze trwanie życia wynosi dla mnie 7 
lat”. A nie można przy ustalaniu przeciętnego dalszego trwania życia pomijać problemu ujęcia 
dynamicznego. W moim przekonaniu Państwo dobrze do tego podchodzicie, zastanawiając się, 
jak uniknąć tego problemu. Mam na myśli np. te coroczne zmiany tablic trwania życia. Trzeba 
się nad tym zastanowić, zarówno z punktu widzenia świadomościowego, jak i z punktu widzenia 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 13(2/2012) 153

finansów publicznych. Bo Pan Minister Kotecki bardzo dobrze powiedział, że chciałoby się nie 
dopłacać, a życie będzie się wydłużało i to będzie się wydłużało nawet bardziej dynamicznie niż 
dotychczas. I jeszcze jedna rzecz, bardzo krótko. Ludzie będą się domagać korzyści z tego, że ich 
kapitał w trakcie wypłat też ma pracować. Przekazuję na wypłatę powiedzmy 200 000 zł i dosta-
ję pierwszą emeryturę w wysokości powiedzmy 1 000 zł. Co się dzieje dalej z moimi pieniędzmi? 
Pojawia się pytanie, jak ludziom wytłumaczyć proponowane sposoby otrzymywanie korzyści 
z oszczędności po przejściu na emeryturę. Inaczej spotkamy się z pytaniem: „A dlaczego ja mam 
tego kapitału nie dostać do ręki?” Studenci też mi zadają takie pytanie. Ja wtedy ich pytam, czy 
chcą żyć dłużej niż przeciętnie. Jeszcze nie znalazłem takiego studenta, który by powiedział, że 
chce żyć krócej. To tłumaczę, że jeżeli chce żyć dłużej, to kapitał powinien przekazać do wspólne-
go worka, bo z niego wyjmie więcej. Dziękuję bardzo za uwagę.

AW: Dziękuję bardzo. Ja sobie teraz pozwolę na kilka zdań. Widzę tutaj bardzo dużą zaletę 
wszystkich propozycji, taką przede wszystkim, że w porównaniu z propozycjami, które pojawiały 
się cztery lata temu bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Te obecne propozycje są w gruncie rzeczy 
wszystkie bardzo blisko siebie. Nie ma już tysiąca produktów, które możemy mieć, każdy inny, 
inny dla kobiet i mężczyzn, emerytury małżeńskie itd. Wszyscy już właściwie od tego odstąpili. 
Mamy tutaj w zasadzie, z wyjątkiem Avivy, jedynie emeryturę dożywotnią. Emerytury mają być 
liczone jednakowo, tzn. nie będą już później przeliczane po osiągnięciu jakiegoś wieku. Różnimy 
się troszeczkę w waloryzacji, o czym mówił Pan Minister. I następna sprawa: tak naprawdę we 
wszystkich propozycjach, które zostały zgłoszone, pieniądze pozostają na rynku w jakiś sposób, 
czyli pogląd Pana Profesora, że te pieniądze muszą pracować, jest uwzględniony. Bo w pierwszej 
propozycji ZUS zarządza na rynku sam, a potem, gdy pieniędzy jest więcej, oddaje w zarządzanie 
instytucjom rynkowym. W drugiej propozycji środkami zarządzają PTE, a w trzeciej propozycji 
rozlosowywane są PTE, które dalej tymi środkami zarządzają. Oczywiście nie wszyscy określili, 
jak te środki są zarządzane – tak jak dotychczas czy inaczej. Ale powiedziałabym, że jest to spra-
wa wtórna…

TS: Ważne jest, jak się przekładają na świadczenie.
AW: Przekładają się na świadczenie tak, że jest waloryzacja. To jest oczywiste. Tylko tak się 

mogą przekładać. Inne rozwiązanie nie jest możliwe. 
TS: Nie muszą się przekładać w formie waloryzacji. Były inne pomysły, nawet w tej starej usta-

wie.
AW: W starej ustawie były rozwiązania, że jeden oferuje 4,20 emerytury za tysiąc kapitału, 

drugi 4,60 a inny 5,20 zł. Więc w takiej sytuacji wybór był oczywisty, gdyż każda rozsądna osoba 
wybrałaby ofertę najwyższą. Czyli doszłoby albo do zmowy albo do monopolu. My się odda-
liliśmy od tych propozycji. Ja w każdym razie nigdy tej histerii dziedziczenia nie rozumiałam. 
Oddaję tutaj swego rodzaju hołd i wyrażam uznanie dla profesora Góry, który powiedział, że 
zrobiliśmy najgłupszą z możliwych rzeczy, wprowadzając dziedziczenie do części kapitałowej. 
Ale przy tworzeniu systemu emerytalnego, nie dało się pomysłodawców od tego odwieść, gdyż 
panowało przekonanie, że dzięki dziedziczeniu ludzie będą się zapisywać do OFE. I dopiero teraz 
pomysłodawcy przekonali się, że w rezultacie ludzie nie rozumieją, dlaczego nie ma dziedzicze-
nia w jednej części (pobierania emerytur), skoro jest w innej (gromadzenia składek). Ale trzeba 
to oczywiście brutalnie ludziom tłumaczyć, że jeśli oni wezmą pieniądze, to ich wujek, babcia 
czy tata, jeśli dożyją do tych powiedzmy 78 czy więcej lat, nie będą później dostawać emerytury. 
Bo już swoje skonsumują. 

TS: Każdy celuje w przeciętność…
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AW: Tak jest. Każdy kto żyłby dłużej, to nie mógłby dostawać emerytury. Brak dziedziczenia 
umożliwia wypłatę niepomniejszonego świadczenia tak długo, jak długo emeryt żyje. Jakikol-
wiek pomysł pomniejszenia emerytury w jakimkolwiek momencie jest nie do przyjęcia z punktu 
widzenia społecznego. 

TS: Ale w przypadku gwarancji emeryt dostawałby od początku mniej. Jego świadczenie nie 
byłoby pomniejszane.

AW: Ale wcześniej były takie koncepcje, że przez 20 lat emeryt dostaje więcej a później mniej. 
I wówczas trudno wytłumaczyć, dlaczego dana osoba ma dostać mniej, z jakiego powodu. Jest 
to nie do przyjęcia. Rozmawiałam na ten temat z wieloma osobami, w tym emerytowanymi pro-
fesorami od polityki społecznej, którzy mieli prawo do emerytury kombatanckiej. Początkowo 
te emerytury liczone były jako 100% od 70% podstawy wymiaru, a potem zmieniono zasady 
i liczono 70% od 100% podstawy wymiaru. Rezultat był taki, że uważali oni, że obniżono im eme-
ryturę, gdyż wcześniej mieli 100% a teraz mają 70%, pomimo że w złotych było to tyle samo. 
A byli to ludzie nadal aktywni zawodowo, wybitni zresztą przedstawiciele tej dziedziny… 

TS: Faktycznie, wybitni…
AW: Ludzie starsi tak właśnie rozumują. Nie ważne, ile faktycznie otrzymują w złotych. Mają 

odczucie, że im faktycznie coś zabrano, dokonując zmian w zasadach obliczania świadczenia. 
I tak samo byłoby w przypadku, gdybyśmy zmieniali wysokość świadczenia w momencie jego 
pobierania. Zwłaszcza, że na emeryturę będą przechodzić coraz starsze osoby. Nie pięćdziesię-
cioparoletnie kobiety i sześćdziesięcioletni mężczyźni tylko osoby starsze. I do tego musimy się 
przyzwyczaić. To, że zgodziliśmy się co do produktu, jest obecnie dużym osiągnięciem. Właści-
wie przez te ostatnie 12 lat jest to osiągnięcie najważniejsze. I oczywiście ustalenie, że musi być 
waloryzacja. I teraz pozostaje pytanie, jaki powinien być udział w tym państwa. O tym mówił też 
wcześniej Pan Minister Kotecki. Czy państwo powinno mieć jakiś z góry założony udział w fazie 
wypłat?

ZD: Zanim przejdziemy to tego tematu, trzeba poruszyć jeden bardzo ważny aspekt: emery-
tura minimalna: od czego się ją liczy i jak się ją liczy. Myślmy przeanalizowali różne scenariusze, 
i od nich zależy, kiedy i w jakim zakresie uczestniczy państwo.

AW: Tak, od emerytury minimalnej zależy, kiedy państwo wchodzi ze swoimi gwarancjami 
i dlaczego. To jest oczywiście absolutnie istotne. Generalnie, jeśli wcześniej zabieraliśmy składki 
w prywatnym sektorze, to powinniśmy przyjąć takie rozwiązanie, aby w fazie wypłat państwo 
nie musiało w tym uczestniczyć finansowo. Takie powinno być założenie, poza oczywiście wy-
jątkowymi i katastrofalnymi przypadkami. Rozwiązanie powinno być tak przygotowane, że 
w normalnych warunkach gospodarowania, przy uwzględnieniu normalnych wahań, ale bez 
większych kryzysów, było dla państwa neutralne. I w gruncie rzeczy wszystkie koncepcje ten wa-
runek spełniają. Natomiast rzeczywiście, cały czas jest taka grupa ludzi w różnym wieku, którzy 
chcą otrzymać pieniądze zgromadzone w OFE w całości po przejściu na emeryturę. I dlatego kie-
dyś napisałam te kilka stron o możliwości wypłaty tym ludziom zgromadzonego w OFE kapitału, 
jeśli są to stosunkowo małe kwoty. Wówczas moglibyśmy sobie na to pozwolić, aby gwaranto-
wać emerytury wyłącznie z I filaru. Tak mogłoby być przy założeniu, że do OFE trafia cały czas 
jedynie 2,3% i zostałoby tak na zawsze, a przecież tak nie będzie.

ZD: Jeszcze mamy przecież 5% na subkoncie w ZUS…
AW: Tak, mamy jeszcze to nowe subkonto. Chciałabym też wyrazić swoje zdanie na temat 

emerytury minimalnej, które jest pewnie odmienne od opinii, które wyraża część eksper-
tów. W kancelarii prezydenta była dyskusja o emeryturach minimalnych, na której m.in. Pani 
Agnieszka Chłoń–Domińczak prezentowała swoją koncepcję. Większość ekspertów twierdzi, 
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że emerytury minimalne powinniśmy podnosić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł w gruncie 
rzeczy. Oczywiście z jednej strony mamy gwarancje państwa, czyli dopłaty do minimalnych eme-
rytur z budżetu, ale z biegiem czasu one się obniżają w wyniku zastosowanych zasad waloryzacji. 
I z biegiem czasu możemy dojść do takiej sytuacji, że minimalne emerytury będą stanowić więk-
szość świadczeń. Bardzo duży udział świadczeń.

MB: My jednak podnosimy poprzeczkę, jeśli chodzi o dostęp do emerytur minimalnych, gdyż 
będziemy zwiększać wymagane okresy składkowe i nieskładkowe. 

AW: Ale Panie Ministrze, 25 lat to nie jest taki zwiększony wymóg. Kobiety, gdy przechodzą na 
emeryturę mają zwykle 30 lat stażu.

TS: To był błąd popełniony w trakcie podwyższania wieku emerytalnego. Gdy związki zawodo-
we proponowały wymogi stażowe 40 i 35 lat, to należało takie przyjąć, a ustalić tylko wymagany 
wiek do emerytury minimalnej na poziomie 67 lat. W systemie zdefiniowanej składki wszystko 
by doskonale zadziałało.

AW: Powróćmy do tematu emerytury minimalnej. Mieliśmy już taką sytuację, że 80% rent 
i ponad 50% emerytur było na poziomie minimalnym. I do tego byśmy w obecnej sytuacji zmie-
rzali. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczególnie w systemie zdefiniowanej składki.

LK: Wtedy mamy system zdefiniowanego świadczenia.
AW: I właśnie przechodzimy wówczas na zupełnie inną kategorię. Zgłosiłam pewien pomysł, 

jak to rozwiązać, chociaż dzisiaj nie czas, aby o tym dyskutować. Zrobiłam to m.in. czerpiąc in-
spiracje z pracy naszej koleżanki Joanny Ruteckiej (spisującej zresztą naszą dzisiejszą dyskusję), 
która dostała pierwszą nagrodę za swoją pracę doktorską o redystrybucji w systemie emery-
talnym polskim i zagranicznym. Polecam wszystkim do przeczytania, bo zasłużyła wyjątkowo 
na nagrodę i mnie również zainspirowała do różnych rozwiązań. To tyle, co ja mogę powie-
dzieć z punktu widzenia słuchacza, który brał udział we wcześniejszych dyskusjach w ciągu 12 
lat – kiedy wszyscy poruszaliśmy się od ściany do ściany, poczynając od koncepcji powierzenia 
wszystkiego rynkowi do koncepcji przekazania wszystkiego do FUS–u czy też do ręki, jeśli ktoś 
tego chce. Te pierwsze pomysły wynikały również z tego, że jedyny kraj, który wypłacał emery-
tury z systemu kapitałowego – Chile, też miał takie rozwiązania. I stąd czerpaliśmy inspiracje. 
Chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, wracając do wypowiedzi Pana Ministra Koteckiego. 
W 2008 roku w grudniu odbyła się konferencja w Santiago, na której spotkali się przedstawiciele 
wszystkich krajów, które wprowadziły system kapitałowy. Celem konferencji było podsumowa-
nie 25–letniego okresu funkcjonowania systemu emerytalnego w Chile. Byli tam również twórcy 
chilijskiej reformy, którzy stwierdzili, że żadne z pierwotnych założeń dotyczących m.in. wpły-
wu systemu emerytalnego na rynek pracy czy jakikolwiek inny, kompletnie się nie sprawdziły. 
Przyznali, że żadne założenia dotyczące rynku pracy, rynków kapitałowych, chęci dodatkowego 
oszczędzania czy świadomości, nie sprawdziły się. I stąd konieczność drugiej reformy w 2008 r., 
która wprowadziła do systemu emerytalnego filar repartycyjny, wcześniej nieobecny. My 
w swoich założeniach powtórzyliśmy takie same oczekiwania co do skutków nowego systemu 
emerytalnego dla gospodarki. Pan Bogusław Grabowski podsumował to także w ten sposób, że 
założenia nie zostały spełnione również w dużej części ze względów świadomościowych. Muszę 
powiedzieć, że ta konferencja była o tyle ciekawa, że w zasadzie nie było obrońców systemów 
kapitałowych.

MB: Ale to może jednorodne składy były…
AW: Nie, była obecna cała Ameryka Południowa. I najłagodniej wypowiedział się Iglesias, któ-

ry nie powiedział, że reforma była zła, tylko że nie spełniła określonych zadań. Największym 
obrońcą był Czech, chociaż wtedy w Czechach jeszcze nie było takiego systemu kapitałowego. 
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MB: Oni właśnie robią konferencję na temat wprowadzenia systemu kapitałowego.
LK: Ale nie wprowadzą bo Klaus powiedział, że im nie podpisze tej ustawy.
MB: Tak, ale oni to chyba przełamali…
AW: Tak, odrzucili weto Klausa. A więc wówczas byli to Ci, którzy nie mieli systemu kapita-

łowego. Natomiast wszyscy mieli zastrzeżenia, co do wprowadzonych reform. To tyle a propos 
wpływu systemów emerytalnych na gospodarki. Teraz bardzo proszę, kto z Państwa, z osób 
które prezentowały propozycje, chciałby się wypowiedzieć na temat innych propozycji. A może 
zadam takie pytanie: Czy Państwo widzą możliwość złożenia tego w całość?

WW: Nasza propozycja jest złożeniem dwóch pozostałych koncepcji. Jestem o tym przeko-
nany. Mogę się odnieść, jeżeli Pani Minister pozwoli, i powiedzieć, jakie mamy zastrzeżenia do 
pozostałych koncepcji.

AW: Koncepcja KNF jest faktycznie złożeniem tych dwóch, w porównaniu z wcześniejszymi 
koncepcjami, które się pojawiały.

ZD: Panie Dyrektorze, rozumiem, że mówi Pan o tych 12 latach. 
MB: W zasadzie to dlaczego się ograniczać do tych 12 lat. Po co jest to ograniczenie? Przecież 

to są jednostki rozrachunkowe ZUS–u zarządzane przez PTE…
WW: Ile to ma być lat, jest kwestią do dyskusji. Nie musi być 12 lat, ale okres ten musi być 

ograniczony jeżeli ma mieć pozytywne skutki dla finansów publicznych .
TS: Uważam, że te 12 lat jest w ogóle bez sensu. Jeśli Pani Rzecznik jest w stanie przekonać 

nasze społeczeństwo do tego, że starość to pozytywne ryzyko i że jakakolwiek forma „dziedzicze-
nia” jest zła, to proponuję nie rozważać okresu gwarantowanego.

AW: Ale przecież ubezpieczony ma okres gwarantowany do końca życia – to jest ta gwarancja. 
Zawsze przecież dostanie świadczenie…

TS: Jeżeli propozycję bez okresu gwarantowanego da się przeprowadzić przez sejm. Wówczas 
proszę bardzo – to rozwiązanie jest także ubezpieczeniowym, nawet najbardziej ubezpieczenio-
wym.

AW: Panie Profesorze, wróćmy do głównego wątku…
WW: Te 12 lat to nie jest gwarancja tylko okres, w którym podmioty – w tym przypadku PTE – 

zarządzają tymi środkami.
MB: A po 12 latach?
WW: Po 12 latach tych środków już nie ma, bo one wcześniej przeszły do FUS–u. 
MB: Czyli zakładacie spieniężenie, przekazanie czy też umorzenie tych jednostek w tempie, 

które powoduje, że są przekazane w ciągu 12 lat.
WW: Tak, w tempie 1/144 każdego miesiąca. Potem ZUS wypłaca rentę dożywotnią.
MB: Czyli to jest po prostu spieniężenie środków zgromadzonych w OFE w okresie 12 lat, czyli 

de facto to się sprowadza do jednej emerytury z systemu. A my tu rozmawiamy o przekazaniu 
do ZUS–u środków z OFE, które by trwało 12 lat.

WW: Tak. Z punktu widzenia ubezpieczonego, on tego nie widzi w ogóle…
MB: Czyli on tego nie widzi. Dostaje jedną emeryturę tak samo wyliczoną.
WW: Tak, tak samo wyliczaną.
MB: I jego nie interesuje, w jakim stopniu to jest finansowane przez składki dzisiejszych pracu-

jących a w jakim stopniu z jego kapitału? To jest po prostu tylko takie spieniężenie.
WW: Dokładnie. To jest taki pomysł na outsoursowanie zarządzania tymi środkami w koncep-

cji Pana Prezesa Derdziuka.
MB: Tylko w takim razie, po co my mamy dokonywać wcześniej tych przesyłów… Jeśli ktoś jest 

w systemie, to niech mu się spienięża ta 1/144 po prostu.
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ZD: Co najwyżej zyskami można się podzielić…
AW: No właśnie… my nie rozumiemy do końca tej idei losowania. Rozumiem, że losowanie jest 

po to, by PTE, które dostaną środki, miały takie same warunki inwestowania?
WW: Istotne są dwie rzeczy. Po pierwsze: nie petryfikować obecnej sytuacji. Jeśli członkowie 

ze swoimi środkami zostają w danym PTE, to największe podmioty na tym zyskują. My tego nie 
chcemy. Chcemy dać szansę wszystkim. Po drugie: chcemy dać szansę na wejście nowych pod-
miotów na rynek, które rozpoczynając od zarządzania funduszem wypłat, może w przyszłości 
nawet otworzą otwarty fundusz emerytalny. Przyczyniłoby się to z pewnością do wzmocnienia 
konkurencji w całym sektorze.

MB: Chodzi zatem o ukształtowanie rynku OFE, który byłby bardziej równomiernie podzielo-
ny…

WW: Nie równomierne, największą pozycję na rynku uzyskują podmioty najbardziej efektyw-
ne i gwarantujące największe bezpieczeństwo.

TS: A jakie jest uzasadnienie tych 12 lat? Skąd wymyśliliście te 12 lat?
WW: Pierwotnie ten okres został wzięty z propozycji Lewiatana. Konkretnie 12 lat nie ma 

jakiegoś większego uzasadnienia tylko to, że powinno to poprawić sytuację finansów publicz-
nych….

LK: A może jakieś mniejsze jest?
TS: Ale jakieś odniesienie? Do czego?
WW: Okres ten powinien być krótszy niż dalsze trwanie życia ubezpieczonego ma emerytu-

rze…
AW: Przy podwyższonym wieku emerytalnym, a nie dzisiejszym...
TS: Więc to jest przeciętne dalsze trwanie życia, uśrednione dla wieku 67 lat …
AW: Ale to nie przy 67, ale przy dzisiejszych warunkach zostało ustalone…
WW: Tak, to było ustalane jeszcze przy dzisiejszych warunkach.
TS: Przy dzisiejszych warunkach? Przecież to jest nieprawda. Dla kobiety w wieku 60 lat mamy 

jeszcze 24 lata…
ZD: Tak, dla kobiety 60–letniej mamy do 83 lat, a dla mężczyzny 65–letniego do 80 lat.
AW: Nie dyskutujmy teraz tutaj, na to przyjdzie jeszcze czas.
MB: To nie ma teraz znaczenia. Po prostu przyjęto 12 lat. Mogło być 10 i mogło być 15. 
TS: Ale jakaś logika tego, co przyjęto, musi być.
WW: To jest ekspercki pomysł. Oczywiście to nie było dokładnie badane. Mamy co prawda pe-

wien model, ale nie angażowaliśmy środków ani czasu. Jeżeli pomysł chwyci i będzie taka wola, 
to my oczywiście możemy nad nim pracować. To jest po prostu pomysł rzucony, do którego je-
steśmy przekonani. Jest spójny i odpowiada na najważniejsze zapotrzebowania systemu wypłat. 
O tym jesteśmy przekonani.

LK: A jaki byłby benchmark inwestycyjny?
WW: Benchmarkiem inwestycyjnym to byłaby waloryzacja w I filarze. 
LK: A jak ona się zmienia? Bo ona jest tak naprawdę jednak politycznie kształtowana…
WW: Mamy generalnie porobione wyliczenia dla obecnie obowiązujących rozwiązań w zakre-

sie waloryzacji…
LK: Może wyjaśnię, dlaczego pytam. Dlatego, że kosztem alternatywnym jest co najmniej 

rentowność obligacji. Więc nie widzę powodu, dlaczego to ma być mniej niż jakiś benchmark 
obligacyjny. 
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WW: Generalnie te środki i tak nie zostają w funduszu, one nie przechodzą na własność PTE, 
są jedynie outsoursowane. Możemy ustalić inną waloryzację i to nie zmienia postaci rzeczy, bo 
te środki w żadnym wypadku nie są własnością PTE.

LK: To dużo zmienia, bo wtedy nie jest tak samo, jak w I filarze.
WW: Waloryzacja od strony członka jest taka sama w I filarze, to zostawiamy. Jeśli zaś chodzi 

o wymóg stawiany podmiotom, to przyjęliśmy, że jest taki sam, ale można to poddać dyskusji 
i rozdzielić.

LK: OK, można to rozdzielić.
WW: Można to rozdzielić i w żadnym wypadku te środki nie przechodzą na zarządzających. 

Oni mogą oczywiście, a nawet muszą mieć przychody z tytułu opłat i ewentualnie jakiś udział 
w zysku, jeśli go wypracują. Nad tym możemy się ewentualnie zastanowić. Ale nie jest tak, że jak 
wypracują benchmark, to cała reszta zostaje u nich.

LK: Rozumiem.
AW: Bardzo proszę, Panie Prezesie.
PP: W takim razie rozpocznę tak samo jak przedmówca… Uważam, że nasza propozycja jest 

najlepsza ponieważ, jak już wspomniałem, została zmodyfikowana po zapoznaniu się z ostat-
nią koncepcją KNF–u. Główną wadą rozwiązania KNF–u jest to, że zakłada wysoką gwarancję 
–taką samą, jak w I filarze – którą muszą dostarczyć instytucje inwestujące na rynkach kapitało-
wych. Musimy więc zapewnić wzrost o inflację plus określony wzrost procentowy przeciętnego 
wynagrodzenia. Trzeba mieć świadomość, że jeśli nakładamy tak skonstruowaną gwarancję 
na instytucje finansowe, to w pewnym sensie ograniczamy im w sposób trwały zdolności in-
westycyjne. Siła tej gwarancji spowoduje zmianę struktury portfela inwestycyjnego. To będzie 
się odbywało, w naszej ocenie, kosztem wartości oczekiwanej. Jak już powiedział Pan Minister, 
będziemy szukać jakichś obligacji, najlepiej indeksowanych inflacją, co oczywiście sprowadzi 
się, z punktu widzenia klienta, do niższych stóp zwrotu, niż gdyby tak sztywnej gwarancji nie 
było. Dlatego uważamy, że ta gwarancja jest za wysoka. Gwarancja taka, jak zaproponowana 
w koncepcji ZUS–u, czyli, że świadczenie nie może maleć, jest wystarczająca z punktu widzenia 
klienta.

ZD: Realnie będą mniejsze, biorąc pod uwagę inflację…
PP: Tak, realnie mogą być mniejsze. Natomiast stworzyliśmy mechanizm, który zachęca pod-

mioty zarządzające do osiągania dobrych wyników finansowych. Tam proporcja nagrody do kary 
jest jak 1:5 i wszystkie osoby zainteresowane mogą się szczegółowo zapoznać z tym mechani-
zmem. Po prostu podmioty zarządzające będą dodatkowo nagradzane za pobicie benchmarku, 
tego z I filaru. Czyli jeżeli podmiot będzie dobrze inwestował – będzie więcej zarabiał. W kon-
cepcji KNF–u nie ma tego mechanizmu. Ponadto, gwarancja proponowana przez KNF wydaje się 
bardzo ryzykowna z punktu widzenia instytucji finansowych. KNF doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, co znaczy gwarancja na poziomie „inflacja plus”, zwłaszcza w świecie, w którym czeka-
my na wzrost inflacji. Inflacja nie zależy przecież od instytucji finansowych, lecz od czynników 
takich jak płaca minimalna, emerytura minimalna, polityka stóp procentowych. Gdyby posta-
wiono wymóg tak skonstruowanej gwarancji, instytucjom finansowym byłoby bardzo trudno 
jej sprostać, zarządzając dużymi portfelami instrumentów rynku kapitałowego. Mówimy więc, 
że jeżeli będzie pozostawiona pewna swoboda co do tej gwarancji, zakładając że emerytura 
nie maleje, wówczas wartość oczekiwana stóp zwrotu będzie wyższa. Podam dwa przykłady. 
Pierwszy dotyczy Słowacji, która poniosła porażkę w postaci kryzysu w funduszach akcyjnych, 
w których było ulokowanych dwadzieścia–dwadzieścia kilka procent aktywów funduszy eme-
rytalnych. Politycy wzięli się za poprawę efektywnościową i zamierzali wprowadzić gwarancję, 
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że aktywa nie mogą maleć w perspektywie 5 lat. Rząd przedstawił odpowiedni projekt, z któ-
rym zgodzili się eksperci. Projekt trafił do parlamentu, gdzie przed ostatnim głosowaniem ktoś 
skreślił zero i z 60 miesięcy zostało 6. Teraz jest pełna gwarancja, że przez 6 miesięcy aktywa nie 
mogą maleć. To spowodowało, że wszystkie fundusze sprzedały akcje. I teraz fundusze emerytal-
ne na Słowacji inwestują głównie w obligacje krótkie bądź w depozyty bankowe. Gwarancja jest 
w pełni wypełniana, natomiast sensu żadnego to nie ma. 2 czy 3 lata będą potrzebne, żeby ktoś 
zauważył, ten brak logiki. Wprowadzenie gwarancji dobrze wygląda, odpowiada na potrzebę 
bezpieczeństwa. Kluczowa jest jednak jej konstrukcja. Przyjmijmy, że dajemy gwarancję inflacja 
plus 3% albo plus inny wskaźnik. Trzeba mieć świadomość, że w najbliższym 10–leciu inflacja 
może rosnąć, z roku na rok. Trudno będzie ją „przebić” w krótkich okresach rozliczeniowych, 
takich jak 1 rok. W dłuższym okresie to się wyrówna, natomiast w perspektywie jednego roku 
trudno jest dać gwarancję, że odzwierciedlę przyszłą inflację, której poziomu nie znam. Dzisiaj 
wydaje się to być proste, bo te ostatnie 12 lat, które Państwo pokazują, były pod tym względem 
bardzo korzystne. Przygotowałem krótką prezentację – później Państwu ją rozdam – o inwesty-
cjach OFE w ciągu tych 12 lat, kiedy wyniki są bardzo dobre dla OFE. Słowacy nie rozumieją, jak 
Polacy mogą mieć stopę zwrotu 7–8%, nawet 9 w OFE… Oni uzyskują 1,5–2% i zastanawiają się, 
czy to są dobre rezultaty, czy może 2,2% można by uznać za sukces. Nie wiedzą, w jaki sposób 
można uzyskać 5%. W Polsce OFE średnio uzyskały 9% – to jest uśredniona stopa przez 12 lat. 
Oczywiście, to jest pochodna sytuacji na rynku obligacji i innych czynników…

WW: I innych okresów…
PP: Ale ważną rolę odgrywa tu również wspomniana gwarancja, wprowadzona na Słowacji. 

Jeśli u nas będzie gwarancja, że w ciągu 6 miesięcy wartość aktywów nie może spadać, to więk-
szość z obligacji odpada. Z punktu widzenia klientów to nie ma sensu. Klient powinien otrzymać 
gwarancję, że jego świadczenie nie spadnie. Natomiast w co inwestować? Musimy również in-
westować w te instrumenty, w których jest pewna premia za ryzyko, ale tę premię przekazujemy 
klientom. W naszym pomyśle zawarliśmy założenie, że nie ma sensu kupować tylko bonów skar-
bowych czy innych instrumentów rynku pieniężnego. Zakładamy też pewną przestrzeń dla akcji 
i dla obligacji korporacyjnych – po to, żeby stopy zwrotu były wyższe i żeby te wyższe stopy zwro-
tu w całości oddać klientowi. Dlatego uważamy, że wartość oczekiwana waloryzacji w naszym 
systemie będzie wyższa niż w I filarze. Natomiast koszty… Jeśli KNF pokaże, jak wyobraża sobie 
taki modelowy portfel inwestycyjny przy proponowanej formule gwarancji oraz wymogach ka-
pitałowych, jakie taka instytucja musi spełniać, żeby taką gwarancję stale zapewnić, wówczas 
porównamy to z naszą propozycją. Uważam, że w propozycji KNF ostateczna stopa zwrotu bę-
dzie niższa dla klienta, a koszty kapitału będą dużo wyższe. Dlatego z tej perspektywy propozycja 
KNFwydaje nam się droższym rozwiązaniem.. Mam jeszcze szereg uwag do innych propozycji, 
ale nie będę zabierać więcej czasu. Jeśli chodzi o propozycję ZUS–u, to ona powstała jako jedna 
z pierwszych. Prospektywne tablice życia to technicznie bardzo dobry i szlachetny pomysł – po-
litycznie i społecznie wydaje nam się trochę przedwczesny, ponieważ prowadzi do obniżenia 
wysokości świadczenia. Drugi element – indeksacja nie wyższa niż indeksacja w I filarze – jest 
również z punktu widzenia klienta trudna do zaakceptowania. Dlaczego bowiem indeksacja ma 
być tylko do wysokości jak w I filarze, a powyżej to klienci mają już tego nie dostać?

AW: Dlatego, żeby mieć rezerwy, jak wynik będzie poniżej inflacji. Przecież nie ma gwarancji, 
że stopa zwrotu będzie zawsze wyższa niż inflacja.

PP: No tak, ale dlaczego ograniczamy? Po co?
MB: Muszę powiedzieć, że z moich doświadczeń sejmowych wynika, że takie gwarancje mogą 

zostać na sztywno, wprost zapisane w ustawie, podczas prac parlamentarnych.
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PP: Ci Słowacy zagwarantowali, że nie zmaleje. Ona faktycznie nie zmaleje, ale też nie wzro-
śnie. 

MB: Ale w zaproponowanym przez Pana projekcie mogliby wprowadzić zapis „co najmniej”.
PP: Rozmawiamy w gronie ekspertów i mamy świadomość, że czym wyższa gwarancja, tym 

rozwiązanie droższe.
LK: Zależy dla kogo.
ZD: Jeśli wpiszą 20, to będzie to super korzystne…
PP: A dlaczego tylko 20?
TS: Powinniśmy coś ustalić, jeśli chodzi o ten parametr. Należy się zastanowić, czy waloryzacja 

powinna zależeć od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, czy tak jak waloryzacja uprawnień 
repartycyjnych – od wzrostu funduszu wynagrodzeń. To powinno być jakoś ujednolicone. Pa-
miętam dyskusję z panem marszałkiem Borowskim, który się zdziwił, jak mu powiedziałem, że 
w przyszłości można zakładać waloryzację emerytur właśnie taką, jak waloryzuje się uprawnie-
nia, a nie od przeciętnego wynagrodzenia. 

AW: Pan marszałek Borowski mówił, że w I filarze muszą by obligacje skarbowe a w II to może 
być coś innego… 

TS: Nie chciałem o tym mówić, ale Pani Rzecznik podniosła drażliwy temat – minimalnej eme-
rytury i zasad ustalania jej wysokości. A będzie to miało największy wpływ na finanse publiczne. 
Symulacje, które robiły Pani dr Joanna Rutecka i Pani dr Barbara Więckowska pokazują, jakie 
jest niebezpieczeństwo powszechności tych dopłat. Na szczęście to będą dopłaty uzupełniające, 
a nie, jak ktoś tutaj powiedział, wypłaty całości świadczeń. Ale mimo wszystko, jeśli wystąpi taka 
skala tych dopłat, to będą one miały znaczenie dla zachowań przedemerytalnych. Bo będzie bar-
dzo łatwo przestać pracować „na widno” i przejść „na czarno”, jeżeli zdam sobie sprawę, że….

AW: Dokładnie tak było w Chile. U nich 20 lat opłacania składki minimalnej dawało prawo do 
emerytury i po 20 latach wszyscy przestawali pracować.

TS: Jeżeli ubezpieczony będzie świadomy, że nie jest w stanie wypracować uprawnień, które 
dadzą mu emeryturę wyższą od minimalnej, to będzie się tak zachowywał.

AW: Panie Prezesie…
ZD: Jak słuchałem Pana Profesora Szumlicza, to jedna rzecz mi przyszła do głowy w kontekście, 

który chcę połączyć z wypowiedzią Pana Prezesa Pytla. Pierwsza rzecz odnosi się do tego, że rze-
czywiście świadomość emerytalna obywateli jest bardzo niska. A dlaczego miałaby być wyższa? 
Dopiero kilka tysięcy, około 2 a właściwie niecałe 2 tys. kobiet dostaje świadczenia według no-
wego schematu. Wcześniej miały liczony staż, wysyłaliśmy im informacje…

LK: Ale dwanaście lat płacimy już te składki…
TS: To Pan Prezes nie czytał opracowania „Bezpieczeństwo dzięki różnorodności”? Tam było 

napisane, że zmiana będzie klarowna, że wszyscy będą ją rozumieli …
AW: Panie Profesorze, ja podsumowałam, że we wszystkich krajach to się nie spełniło, żadne 

z tych założeń. 
ZD: Zakładano, że ubezpieczony będzie chciał płacić wyższe składki… I dlatego jeden promil 

samo zatrudnionych płaci więcej niż musi, bo… chcą dziedziczyć. W cudzysłowie to powiem, bo 
trochę przerysowuję. Czyli dlaczego się tutaj odwołuję do wypowiedzi Pan Profesora? Bo fajnie 
brzmi, jeśli mamy kohorty i uśrednione stopy zwrotu i wychodzi dobrze… Jednak mówimy o za-
bezpieczeniu emerytalnym i o wypłatach z II filaru. Lekcji jeszcze nie mieliśmy kiedy pobrać, bo 
jest za krótki okres. Ale przecież będą takie roczniki, które wejdą do systemu wypłat w 2008 r. 
i będą miały kapitał startowy 20% mniej albo naście procent mniej i oni mają do końca życia 
„przechlapane”. No bo jak mówimy o pewnym elemencie polityczno–komunikacyjnym, to oni 
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się zgłoszą po gwarancje. Mój sąsiad, który w tamtym roku przeszedł na emeryturę, który tyle 
samo lat pracował tylko wszedł do systemu w innym cyklu koniunktury, nie dostał dopłaty. Mó-
wimy zatem, że zagwarantujemy wypłaty, ale zapominamy, że ubezpieczeni startują z różnym 
ryzykiem a tego nikt nie gwarantuje. Funduszy czy wielofunduszowości przecież nie wprowa-
dziliśmy. Już nie mówiąc o tym, że tylko 96,5% ich pieniędzy pracuje – to już niezależnie od 
wszystkiego innego. Mam nadzieję, że to też zmienimy. Wiem, że to trochę nie na temat, ale 
chciałbym tę sprawę tylko zasygnalizować. Mówimy tu o wypłatach, gdzie od razu pracuje 100% 
a w okresie akumulacji pracuje jedynie 96,5% – teraz, bo wcześniej było inaczej. Bardzo mi się 
podobają wypowiedzi Pana Profesora Szumlicza, że świadomość obywatelska ma jeszcze moż-
liwość podlegać poprawie. Wielu obywateli teraz na przykład sprzedaje mieszkanie za rentę 
dożywotnią…

AW: Jeszcze niewielu, na szczęście jeszcze niewielu… 
ZD: I w tym sensie państwo przy całym mechanizmie rynkowym wcześniej czy później za te 

gwarancje w różnej formule będzie musiało zapłacić. Ważne jest również to, co mówiłem odno-
śnie Trybunału a polityki… Dobrze wiemy, bo wszyscy z nas się tym zajmują, jak wygląda piramida 
wieku, jaka jest populacja wyborców. Więc jakby wyprzedzająco trzeba o tym myśleć …

TS: I ważna jest edukacja…
ZD: To oznacza, że w 2028 r. będziemy mieć największy dołek i dobrze będzie, jak go przeżyje-

my. Jak mówił Pan Minister Kotecki – my będziemy się wówczas zderzali z problemem w ogóle 
bieżącego finansowania, a my mówimy o scenariuszu rozwojowym. Ja bardzo bym chciał, żeby-
śmy te scenariusze brali pod uwagę i posługiwali się pojęciami, które są dla nas zrozumiałe, ale 
później także uwzględniali zdolność, co kilka razy się przewijało, zdolność implementowania. 
Dlatego nasz scenariusz jest, powiedziałbym, konserwatywny i zachowawczy. Ja chcę już dziś 
uciec z tym ryzykiem długowieczności, właśnie poprzez tablice, chociaż wiem, że to w Polsce jest 
radykalne rozwiązanie. Dlatego nie proponuję ich na I ale na II filar i bo to jest pierwsze rozwią-
zanie – tu nie wszyscy zrozumieją, w co gramy. To po pierwsze…

MB: Zrozumieją, zrozumieją bo dostaną niższe świadczenie…
ZD: Punkt drugi jest taki, że rzeczywiście sposób wyboru tych asset managerów jest taką 

rzeczą, która wymaga uzupełnienia benchmarku itp. Ta propozycja KNF–u zmodyfikowana jest 
dosyć interesująca. Przy czym ona znowu ma pewne ryzyko, że nie da się powiedzieć, że obywa-
tel dokonał wyboru…

AW: Obywatel nie podejmuje tam żadnego wyboru.
ZD: No właśnie, nie da się tego powiedzieć. Bo on owszem wybrał OFE i pomógł je stworzyć – 

ich siłę – a potem po części wybrał, mogę tu wybrać taką konstrukcję, adekwatność kapitałową 
funduszy itp. 

AW: Ale ten człowiek się do tego nie miesza…
ZD: On się w tym nie połapie, ale konstrukcja jest bardzo ciekawa. Ja się cieszę, że ta dyskusja 

została zainicjowana. My już parę lat temu przedstawiliśmy swój projekt, również z Panią Profe-
sor i moim zespołem, aby zacząć te prace. Cieszę się, że jest tak duża zbieżność co do produktu. 
Co do sposobu zarządzania aktywami zawsze mówiliśmy, że chcemy, aby to było na rynku, jeśli 
są dobre rozwiązania. Ja jestem tylko wykonawcą i chciałbym, żeby regulacje przyjęto z wyprze-
dzeniem. Bo to jest naprawdę spora operacja logistyczna.

AW: Tak jest. I to jest ostatni punkt, który chciałam podnieść. Jaki powinien być termin 
podjęcia decyzji, żeby to wszystko zaczęło działać. Niestety słyszę czasami tak – słyszę tak 
w różnych miejscach, chociaż nie od Panów Ministrów – że skoro daliśmy emerytury okreso-
we kobietom, to możemy dać także mężczyznom i dzięki temu poczekamy jeszcze jakieś 5 lat. 
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Moim zdaniem to już nie jest dobry pomysł. Co Państwo o tym sądzą? O tym dalszym odra-
czaniu decyzji?

TS: To jest takie polskie, co do tego można się zgodzić. 
SR: Ja może jeszcze coś dodam. Wydawać by się mogło, że w 2013 r., do końca, pewien kształt 

rozwiązań powinien być.
AW: Nie do końca roku, bo od stycznia Pan Prezes musi wypłacać świadczenia… 
SR: Wiadomo. Pytanie właśnie, co będzie, jak się tego zrobić nie uda i tego kształtu nie bę-

dzie? Pan Minister mnie tu zasmucił, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z sytuacji, bo byłem dwie 
kadencje w sejmie i wiem, jak to jest. Ale co będzie, jak się nie uda w następnym roku zmie-
nić systemu? Pytanie jest do wszystkich ekspertów i osób pełniących różne funkcje w systemie. 
Czy będzie możliwość, żeby te dzisiejsze teoretyczne, lepsze czy gorsze, ale generalnie logiczne 
zasady zmodyfikować i wykorzystać do zmiany systemu, jakikolwiek by on nie był? Oczywi-
ście jest też to wyjście dotyczące przełożenia znowu decyzji… Gdyby opozycja była faktycznie 
merytoryczna, to przepraszam bardzo rząd miałby się z pyszna. A na razie łatwiej jest mówić 
o samolotach itp., bo nasz temat jest tematem trudnym i nie każdy się na tym zna. Ale pozostaje 
pytanie proste o podejście do tego, kiedy będą wypłacane pieniądze, kiedy będzie system. Ktoś 
w końcu może o to zapytać. Generalnie rzecz biorąc, o tym też mówił Profesor Szumlicz, można 
się obawiać w sejmie tej dyskusji. Chociaż dyskusji może dużej nie będzie, nawet jeżeli to będzie 
dobrze przedstawione. Bo proszę Państwa dyskutuje się o innych sprawach bardzo długo i zawi-
le. Natomiast trudne ustawy, jak prawo ubezpieczeniowe czy prawo bankowe, przechodzą bez 
większych dyskusji, bo mało kto się na tym zna. To dobrze, ale z drugiej strony źle. Może z punk-
tu widzenia szybkości działań parlamentu to może i dobrze, tylko z punktu widzenia jakości to 
już inna sprawa. I jeszcze jedno…

TS: Będziemy mieli przymiarkę 27 listopada na Radzie Ubezpieczonych. I wtedy zobaczymy, 
jakie będą numery…

SR: I jeszcze jedno. Zdaję sobie sprawę, i Panowie też na pewno, tzn. mam wątpliwości, czy 
wszyscy Ci decydenci z najwyższej półki zdają sobie sprawę, jaki może być faktycznie stosunek 
społeczeństwa, które już w większej swojej masie a nie tylko części kobiet, która zetknęła się 
z wypłatami bezpośrednio, kiedy społeczeństwo się dowie, czy też jak Pan Minister powiedział, 
zrozumie, może nawet nie zrozumie tylko zobaczy, zobaczy na decyzji…

MB: Tak, zobaczy na decyzji.
SR: Właśnie. Więc istotne, jaka będzie reakcja. Wydaje mi się, że wiele osób nie zdaje sobie 

sprawy z ogromnej wagi społecznej. Dopóki się mówi o systemie bardzo teoretycznym, na bar-
dzo teoretycznej płaszczyźnie, to jeszcze można o wielu rzeczach dyskutować… Ale przeciętny 
człowiek, w żaden sposób nie ujmując tego pejoratywnie, może to odebrać inaczej. Ja sam po-
patrzyłem na swój wyciąg z emerytury i przyjąłem, że tak ma być widocznie. Ale jeśli kwestia 
dotyczy ludzi w masie i emerytury nie będą wysokie, to wtedy teoretyczne zasady obliczania, że 
trzeba złożyć się na innych itd., będą mało skuteczne. Ja wiem, że nie zależy to od nikogo tutaj. 
Tylko pewne odkładanie tej decyzji może się znowu spotkać z dużym problemem społecznym. 

AW: Dziękuję. Bardzo proszę Pana Prezesa o wypowiedź.
PP: Trudno mi będzie odnieść się do wszystkich wątków. Na pewno chciałbym porozmawiać 

chwilę z Panem Ministrem Koteckim o wpływie omawianych propozycji na finanse publiczne, 
i to w najszerszym zakresie. Jesteśmy przekonani, nasza propozycja faktycznie zdejmuje ze skar-
bu państwa ryzyko długowieczności czy też ryzyko dopłaty do świadczeń z części kapitałowej 
systemu. Mówię o długim horyzoncie, o pełnym rachunku. To całe ryzyko, indeksacja itd. będzie 
funkcją stopy zwrotu i zmieniających się tablic życia. Czyli ten element zostanie jakby „zaszyty”. 
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W tych innych propozycjach – tam również pojawia się ten element – gdy środki się wyczerpią, 
ZUS–u czy też skarb państwa dopłaci. Oczywiście, jest perspektywa krótsza i dłuższa. W perspek-
tywie krótszej ten sposób KNF–u na przekazywanie środków przez 12 lat jest z punktu widzenia 
finansów publicznych pewnie lepszy, ale jak byśmy popatrzyli na cały rachunek, to będzie gorszy. 
Dlatego, że i indeksacja i świadczenia są dzisiaj, w obecnym systemie – że tak powiem – szczo-
drze aplikowane. To wynika z wielu funkcji: z funkcji tablic życia, z funkcji indeksacji itd. Dlatego 
gdybyśmy wzięli pod uwagę cały ten rachunek finansowy, to jestem przekonany, że nasza pro-
pozycja by się sprawdziła. 12 lat jest dobre, ale pojawia się wtedy pokusa, że może przyjąć 8, 
a może 7, może 2, i wtedy może być i 1,5 roku… I pojawia się problem, jak zabezpieczyć to, żeby 
emerytury były wypłacane z dwóch źródeł w ramach systemu…

AW: Zawsze będą z dwóch źródeł.
PP: Tak, ale przez na przykład półtora roku, a potem przez piętnaście już nie. Dlatego istnieje 

ryzyko i trzeba się zastanowić, jak to przeprowadzić, żeby to rozwiązanie docelowo było dobre 
dla klientów. To jest, moim zdaniem, główny cel.

AW: Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze?
LK: Tylko dwa zdania. Podkreślę rolę porządnego OSR–u do każdego z tych projektów, bo jest 

to według mnie kluczowe. Ten OSR powinien oczywiście zawierać przede wszystkim wpływ na 
finanse publiczne, ale także gospodarkę, na poziom wypłat. I druga rzecz a propos dyskusji u Mo-
sza czy gdzieś indziej, o której ostatnio przeczytałem, że w ZUS–ie nie ma aktywów. Oczywiście, 
że są i one są dokładnie takimi niewyemitowanymi obligacjami opartymi na całej gospodarce, 
czyli indeksowanymi wzrostem gospodarczym nominalnym. I to są aktywa, które bardzo łatwo 
można zobaczyć w makroekonomicznej analizie i logice systemu. Dziękuję.

WW: Ja jeszcze krótko, kontynuując wcześniej rozpoczętą wypowiedź… Ta nasza propozycja 
jest czymś pośrednim i dzięki temu eliminuje wady innych propozycji. I również krótko o wadach 
innych propozycji, jeśli mielibyśmy pracować nadal nad tymi koncepcjami. Po pierwsze, odnośnie 
projektu ZUS–u i proponowanej tam waloryzacji świadczeń. Ta waloryzacja jest zawsze poniżej 
tego, co jest w I filarze. Nie ma szansy, żeby świadczenie drugofilarowe według tej koncepcji 
było waloryzowane lepiej – co najwyżej może być waloryzowane tak samo. Nie mniej ważne są 
rozważania o emeryturze minimalnej. Jednak to, co nam się wydaje najważniejszą wadą tego 
projektu, to brak matchowania aktywów z pasywami. W tej koncepcji wylicza się zobowiąza-
nia i środki pracują sobie niezależnie od tego, jakie są zobowiązania. W żadnym momencie nie 
zauważyliśmy, w jaki sposób miałoby się to matchować. Tak sprowadzając do absurdu mogę 
powiedzieć, że jeśli miałby tam być deficyt czy brak środków, to jeszcze pół biedy, bo Minister 
Finansów dopłaci. Ale jeśli będzie tam permanentna nadwyżka, to wtedy co z nią zrobić?

ZD: Jest założone, że co 3 lata dokonywany jest przegląd… To jest opisane w szerszej wersji 
koncepcji.

WW: W koncepcji nie było o tym informacji. Jest także kwestia benchmarku – nie wiadomo, 
czemu on służy i jak się rozlicza podmioty z wyników. I jeszcze kilka szczegółów. Na przykład 
ustalanie jednostki rozrachunkowej przez KNF – to chyba jest jakieś nieporozumienie. My dla 
OFE nie wyliczamy wartości jednostek rozrachunkowych – robią to same OFE. Wyliczamy tylko 
średnią oraz minimalną stopę zwrotu. Robimy tylko to, co OFE nie są w stanie same zrobić.

ZD: Ale nadzorujecie…
WW: Nadzorujemy, ale nie wyliczamy. Czasami weryfikujemy i reagujemy – jeśli zauważymy 

jakieś problemy. Jesteśmy efektywnym urzędem, staramy się reagować szybko i skutecznie. 
Jeśli zaś chodzi o koncepcję zaproponowaną przez rynek, to mam również kilka uwag. Pierw-
sza dotyczy towarzystw emerytalnych jako ubezpieczycieli, bo tak trzeba na to spojrzeć. To jest 
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dublowanie roli zakładów ubezpieczeniowych. Myślę, że nie do tego PTE zostały stworzone. 
Podraża to koszty i nie widzimy większego sensu, dlaczego miałyby ryzykiem ubezpieczeniowym 
zarządzać towarzystwa emerytalne. Po drugie, mechanizm wyrównawczy – w tym zakresie zgła-
szaliśmy już uwagi do ustawy, która została zawetowana. Oczywiście teoretycznie można sobie 
taką koncepcję wyobrazić, ale w praktyce nie wyobrażamy sobie, jak to miałoby pracować. Na-
wet teraz są problemy z transferami, jak członkowie przechodzą z funduszu do funduszu, a co 
dopiero wyliczanie co miesiąc, przeliczanie i przenoszenie tych środków… to jest bardzo skom-
plikowane. Kto miałby to nadzorować? Kto miałby to wyliczać? Innym elementem jest formuła 
indeksacji, która faktycznie nie za bardzo jest dopracowana, tak nam się wydaje. Jest też jeden 
problem, według nas, że podmiot może być permanentnie niewypłacalny a mimo to nie upada. 
W sytuacji ujemnego rachunku buforowego propozycja mówi, że dopłacacie tylko 6%. Gdy eme-
ryt wychodzi z systemu, umiera czy przechodzi do innego towarzystwa, to PTE ma na nim stratę 
i nigdy jej nie pokrywa…

AW: A po co on ma się przenosić?
WW: Taka jest Państwa propozycja, że może się przenieść. Wówczas jest strata tego podmiotu 

i nigdy jej nie pokrywa w całości. Nie jest dopowiedziane, jak tam wygląda mechanizm rekruta-
cji. Rozumiem, że podmioty, które mają członków, będą także miały tych emerytów. Bo to jest 
jakieś niedopracowane…

ZD: Ale mogą się przemieszczać…
WW: Jak wygląda proces przemieszczania, to już widzimy z fazy oszczędzania. Występuje jesz-

cze problem, że pierwsze pokolenia, pierwsze kohorty płacą na rachunek buforowy, z którego 
ewentualnie korzystać będą następne. Czyli mamy to samo, co w fazie akumulacji środków – ci, 
którzy pierwsi się składali, płacą i podatki wyższe i jeszcze składki. To jest element, który wymaga 
dopracowania. 

PP: Tak, ale pamiętajmy, że każdy z tych ludzi, którzy otrzymują teraz emeryturę, będzie ją miał 
przez kilkanaście lat. Jeśli przez rok osiągniemy stopę wyższą, to ten rachunek buforowy… 

WW: Ale czy ten rachunek buforowy ma się napełnić przez rok? Ja rozumiem, że to będzie się 
napełniało przez wiele lat? Wyższe waloryzacje będą dopiero, jak się rachunek napełni i wtedy 
dopiero skorzystają z tego świadczeniobiorcy. I teraz jeszcze tylko odniosę się do jednej uwagi 
zgłoszonej do naszego projektu odnośnie gwarancji. Pan Prezes wspomniał, że nie pokazaliśmy 
szczegółów. W naszym materiale jest przedstawione, jak to historycznie wyglądało. Nie mamy 
dużego modelu do tego, ale na 10 badanych lat, pięć razy pokonywany jest każdy portfel, w któ-
rym obligacje stanowią od 70 do 100%. Tylko raz na 10 lat występuje sytuacja gorsza, czyli jest 
to do pobicia, i wydaje nam się, że to jest coś, co można byłoby gwarantować. Pan Prezes wspo-
mniał, że w naszej koncepcji nie ma udziału w zysku. Mogę zacytować, że dopuszczamy taką 
możliwość – jeżeli rezerwa danego członka jest rozwiązywana, to jakiś stopień nagrody dopusz-
czamy.

AW: Ale to są już techniczne sprawy… Dziękuję bardzo wszystkim. Jak widać w wielu miej-
scach, zbliżyliśmy się w swoich stanowiskach, w niektórych się różnimy, ale bardziej sprawami 
technicznymi niż ideowymi, jak to rozwiązać. Chciałam przedstawić na koniec dwie uwagi. Jed-
na to taka, że byłoby nieszczęściem, gdyby ostatecznego rozwiązania nie przyjęto przed 2014 r., 
kiedy do systemu wypłat ma wejść duża grupa mężczyzn. Byłoby to złe z punktu widzenia nie 
tylko takiego, że jest to już tyle lat od wprowadzenia reformy i ciągle nie wiemy jak wypłacać lu-
dziom pieniądze, ale też z punktu widzenia politycznego dla tego rządu. Bo będzie on już rządził 
6 lat, czyli tak długo jak żaden, i nie miał czasu ani koncepcji jak to zrobić. To nie byłoby dobre, 
więc należy to rozwiązać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że w sejmie rozmowy są trudne, bo jak 
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Pan Profesor zauważył, przy dyskusji o wieku emerytalnym te dwa główne opozycyjne ugrupo-
wania żądały w zasadzie likwidacji nowego systemu emerytalnego. Bo jeżeli ktoś mówi, że mnie 
interesuje tylko staż, a nie wiek, to tak jakby nie wiedział, na czym polega ten nowy system. PiS 
natomiast już ustami Pani Hrynkiewicz mówił, że w ogóle trzeba się z tego wycofać i utworzyć 
system dobrowolny. Rzeczywiście, jeśli dążymy do takiego rozwiązania, to nie musimy wtedy 
przygotowywać żadnych innych rozwiązań, tylko przychylić się do wniosku opozycji. Natomiast 
muszę jeszcze coś powiedzieć a propos emerytur minimalnych. Naprawdę nie chodzi o same 
emerytury minimalne, tylko o kształt przyszłych emerytur. Bo przecież pamiętajmy o tym, że 
przyszłe emerytury będą niższe niż obecnie nie tylko z tego powodu, że inaczej je liczymy, ale 
przede wszystkim dlatego, że nie będzie w nich redystrybucji – tej, która była z kwoty bazowej, 
a dla nowych emerytur dla dłużej pracujących przed wprowadzeniem reformy, z kapitału począt-
kowego. Czyli dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie będą mieli wyższe emerytury niż czterdziestolatki 
i trzydziestolatki. I rzeczywiście, wtedy wymiar dużej części emerytur będzie bardzo bliski tej 
emeryturze minimalnej, a bazowanie tylko na dopłatach z budżetu spowoduje, że wszystkim 
wyrównamy do tej minimalnej i wówczas zadowolimy Pana Profesora, który jest zwolennikiem 
emerytury państwowej, obywatelskiej. 

MB: System kanadyjski lub australijski.
TS: Żadnej kanadyjskiej emerytury, tylko naszej. Problem polega na tym, że to pan premier 

Pawlak przedstawiał pomysł, a nie ja. Ale dzisiaj nie mieliśmy o tym mówić…
AW: Tak, tylko trzeba mieć to na uwadze, bo Państwo mówiliście o emeryturach minimalnych 

i wysokości świadczeń, które będą się zmniejszać nie tylko dlatego, że inaczej liczymy, ale także 
dlatego, że nie ma w nich repartycji. 

Bardzo dziękuję. Bardzo prosimy jeszcze raz o przygotowanie założeń, nie więcej niż na cztery 
strony. My ze swojej strony przygotujemy materiały z debaty i oczywiście Państwu roześlemy. 
Poproszę jeszcze na koniec o kilka słów „właściciela” naszej dyskusji, czyli redaktora naczelnego 
„Rozpraw Ubezpieczeniowych”.

SR: Przypada mi rola niewdzięcznego poganiacza czasowego, która nikomu się nie podoba. 
Prosimy o jak najszybsze, niezwłoczne przekazanie materiałów, powiedzmy w ciągu 7 dni robo-
czych. My przekażemy Państwu materiał do autoryzacji i do końca grudnia, na początku stycznia 
powinien się on ukazać.

AW: A ja będę się cieszyła, że będą później kolejne rozprawy doktorskie, które będą się powo-
ływały na naszą dyskusję. Dziękuję bardzo. 
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3. Glosy
Wojciech Kamieński

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r., 
dotyczącego wysokości opłaty likwidacyjnej

Teza
„[Sąd] uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w umowach z konsumentami postano-

wienia wzorca umowy zawartego w «Tabeli opłat i kosztów» zatwierdzonej uchwałą Zarządu 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w Łodzi nr 157/2008, stanowiącej załącznik do 
Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem ka-
pitałowym, zatwierdzonych uchwałą nr 144/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. Zarządu UNIQA 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w Łodzi o następującej treści: «Opłata likwidacyjna (koszt 
wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego 
lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100%, jeżeli składki regularne były 
łącznie opłacane krócej niż 1 rok»”.

Glosa
Sąd Apelacyjny w Warszawie1 uznał za niedozwolone i zakazał stosowania w umowach z kon-

sumentami postanowienia zawartego w dołączonej do ogólnych warunków ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tabeli opłat i kosztów, przewidującego po-
branie przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej w wysokości 100% środków zgromadzonych 
na rachunku jednostek uczestnictwa w przypadku dokonania w pierwszym roku trwania umowy 
ubezpieczenia wykupu częściowego lub całkowitego2.

1 Glosowany wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 14 maja 2010 r. (VI ACa 1175/09) zmienił wyrok SO w Warszawie 
– SOKiK z dnia 29 czerwca 2009 r. (XVII AmC 274/09), który jako wyrok pierwszoinstancyjny oddalał powódz-
two o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Wyrok SA został zamieszczony w elektronicznym 
zbiorze LEX pod poz. 694224, a jego streszczenie w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych z lutego 2012 r.: „Klauzu-
le abuzywne w działalności ubezpieczeniowej”, s. 127–131. Zakwestionowane przez SA postanowienie zostało 
wpisane do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 
k.p.c., prowadzonego przez prezesa UOKiK, gdzie figuruje pod nr 2161 z datą wpisu 4 lutego 2011 r. 
2 Niedozwolone postanowienie umowy zostało zawarte w „Tabeli opłat i kosztów”, zatwierdzonej uchwałą Za-
rządu UNIQA TU na Życie S.A. w Łodzi nr 157/2008, stanowiącej załącznik do ogólnych warunków grupowego 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Fundusz & Perspektywa”, zatwierdzo-
nych uchwałą nr 144/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. w Łodzi (dalej: o.w.u.).
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Poza postanowieniem przytoczonym w tezie wyroku żądaniem pozwu zostało objęte także 
postanowienie ogólnych warunków ubezpieczenia, na którego mocy ubezpieczyciel zastrzegał 
sobie prawo dokonania zmiany warunków umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania 
poprzez doręczenie ubezpieczającemu nowej treści ogólnych warunków ubezpieczenia (art. 17 
ust. 1 o.w.u.). Pozew w tym zakresie został jednak oddalony.

1. Legitymacja procesowa ubezpieczonego
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie – jako sąd pierwszoinstancyjny – 

uznał, że powód nie miał czynnej legitymacji procesowej, gdyż nie był stroną umowy grupowego 
ubezpieczenia na życie i takiej umowy zawrzeć nie mógł, ponieważ zgodnie z treścią ogólnych 
warunków ubezpieczenia ubezpieczającym mógł być wymieniony z firmy przedsiębiorca3. Umo-
wa grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym została 
zawarta pomiędzy przedsiębiorcami: ubezpieczycielem i ubezpieczającym bankiem (art. 1 ust. 
1 o.w.u.) – na rachunek ubezpieczonych osób fizycznych (art. 1 ust. 2 o.w.u.). Ogólne warun-
ki ubezpieczenia nie precyzowały, czy pomiędzy ubezpieczonymi a ubezpieczającym–bankiem 
istniała więź prawna wynikająca z umowy rachunku bankowego lub powstała w związku z wyko-
nywaniem przez bank innych czynności bankowych. Wydaje się jednak wysoce prawdopodobne, 
że umowa grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zo-
stała zawarta na rachunek ubezpieczonych – klientów banku, w ramach usług bancassurance.

Rozpoznając sprawę, Sąd Apelacyjny uznał legitymację ubezpieczonego w umowie grupowe-
go ubezpieczenia na życie do wytoczenia powództwa w ramach abstrakcyjnej kontroli wzorca 
umowy. Uzasadniając legitymację procesową ubezpieczonego, Sąd argumentował, że co praw-
da z formalnego punktu widzenia powód nie mógł sam zawrzeć z ubezpieczycielem umowy 
grupowego ubezpieczenia na życie, jednakże jako jej potencjalny ubezpieczony „odgrywałby 
pierwszoplanową rolę w powstałym stosunku ubezpieczeniowym”. Powyższe powodowane było 
tym, że to na „ubezpieczonym spoczywa cały ciężar ekonomiczny związany z udzieleniem mu 
ochrony ubezpieczeniowej, podczas gdy dla ubezpieczającego zostały zastrzeżone tylko pewne 
czynności o charakterze organizacyjnym, służące należytej dbałości o interesy ubezpieczonego”. 

Powyższe stwierdzenie znajduje odzwierciedlenie w definicji składki regularnej, zawartej w art. 
1 ust. 8 o.w.u., zgodnie z którą składka regularna to „wpłata dokonywana przez ubezpieczonego 
w trakcie obowiązywania certyfikatu ubezpieczeniowego w okresach miesięcznych, kwartal-
nych, półrocznych lub rocznych w wybranej wysokości i granicach określonych przez Uniqa […] 
lokowana na osobistym rachunku jednostek uczestnictwa składek regularnych i przeznaczona 
jest na zakup jednostek uczestnictwa w wybranych funduszach zgodnie z wysokościami określo-
nymi w tabeli opłat i limitów […]”.

Warto nadmienić, że sytuacja, w której ubezpieczony finansuje składkę ubezpieczeniową 
w przypadającej na niego części (składka w ujęciu jednostkowym), tzn. dokonuje przysporze-
nia majątkowego na rzecz ubezpieczającego, który zgodnie z umową ubezpieczenia na cudzy 
rachunek jest zobowiązany do jej opłacenia (art. 805 § 1 w związku z art. 808 § 2 k.c.), pozwala 
wykazać legitymację procesową ubezpieczonego poprzez zakwestionowanie statusu banku jako 
ubezpieczającego, jeżeli zwolnienie ubezpieczającego z długu odbyło się bez ważnej przyczyny 
prawnej (causa). W konsekwencji może okazać się, że to ubezpieczony – jako ubezpieczający 
– jest stroną zawartej na własny rachunek umowy ubezpieczenia jednostkowego, a „ubezpiecza-
3 Zgodnie z art. 47938 § 1 k.p.c., powództwo w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolo-
ne może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą postanowie-
nie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem.
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jący” (bank) pełni funkcję organizatora homogenicznych stosunków prawnych, których treść jest 
wyznaczana przez umowę ramową, niebędącą umową ubezpieczenia grupowego, lecz umową 
o ubezpieczenie kumulatywne4. Twierdzenie takie wydaje się tym bardziej uzasadnione, jeże-
li pseudoubezpieczającemu nie towarzyszy żaden interes ubezpieczeniowy, który tłumaczyłby, 
dlaczego zawiera umowę ubezpieczenia na życie na cudzy rachunek ubezpieczonych, a ubezpie-
czeni ci, przystępując do umowy ubezpieczenia grupowego, zakładają strukturyzowane „lokaty 
ubezpieczeniowe”. Zasadnym byłoby argumentowanie, że czynna legitymacja procesowa przy-
sługuje ubezpieczonemu z umowy pseudoubezpieczenia grupowego jako ubezpieczającemu, 
tj. stronie umowy jednostkowego ubezpieczenia na życie o treści wyznaczonej przez umowę 
o ubezpieczenie kumulatywne (umowę pseudoubezpieczenia grupowego).

2. Zarzut abuzywności dotyczący zmiany warunków umowy ubezpieczenia
W pozwie powód zgłosił dwa żądania dotyczące postanowień, które w jego przekonaniu nosiły 

cechy klauzul abuzywnych. Pierwszą z nich było postanowienie zawarte w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, na którego mocy ubezpieczyciel zastrzegł sobie prawo dokonania zmiany warun-
ków umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania poprzez doręczenie ubezpieczającemu 
nowej treści ogólnych warunków ubezpieczenia (art. 17 ust. 1 o.w.u.). 

Przewidziany w ogólnych warunkach ubezpieczenia tryb dokonywania zmiany warunków 
umowy poprzez doręczenie nowych o.w.u. powiązany był z przyznaniem ubezpieczającemu pra-
wa do zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty otrzymania nowej treści o.w.u. (art. 17 ust. 
2 o.w.u.), przy czym brak sprzeciwu w wyznaczonym czasie oznaczał akceptację zmian (art. 17 
ust. 3 o.w.u.), a sprzeciw był równoznaczny z wypowiedzeniem przez ubezpieczającego umowy 
ubezpieczenia (art. 17 ust. 4 o.w.u.).

Oddalając pozew w powyższym zakresie, sąd I instancji argumentował, że postanowienie do-
tyczące zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia nie reguluje praw i obowiązków konsumenta 
(ubezpieczonego), gdyż prawo wniesienia sprzeciwu wobec zmian zaproponowanych przez ubez-
pieczyciela przysługuje ubezpieczającemu i w razie jego dokonania dochodzi do wypowiedzenia 
umowy łączącej ubezpieczającego z ubezpieczycielem, co nie ma wpływu na prawa i obowiąz-
ki ubezpieczonego, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 7 o.w.u. przewidziano obowiązek informowania 
ubezpieczonego o dokonanych zmianach przed wyrażeniem zgody na ich wprowadzenie. Do-
datkowo sąd wskazał, że w wyżej opisanej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy prawa 
gwarantujące osobie ubezpieczonej, że w przypadku nieprzekazania jej stosownych informacji 
o zamierzonych modyfikacjach w o.w.u. zmiana warunków ubezpieczenia jest skuteczna wzglę-
dem ubezpieczonego jedynie w części dla niego korzystnej. Sąd podniósł także, że ubezpieczony 
ma możliwość zachowania ciągłości ubezpieczenia w drodze indywidualnego kontynuowania 
ubezpieczenia – na wypadek rozwiązania umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpie-
czeniowym funduszem kapitałowym (art. 17 ust. 4 o.w.u.)5.

Rozpatrując apelację, sąd II instancji nie dopatrzył się abuzywności zaskarżonego postano-
wienia i stwierdził, że „nie może [ono] rodzić negatywnych skutków prawnych w stosunku do 

4 Co do terminologii zob.: Z. Szymański, Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, PWN, Warszawa 1960, 
s. 118; podział ten przywołuje E. Stroiński, Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003, 
s. 279.
5 Zgodnie z art. 17 ust. 4 o.w.u.: „W przypadku zgłoszenia sprzeciwu w wyznaczonym terminie określonym 
w ust. 2 [tj. w ciągu 14 dni od daty otrzymania nowej treści o.w.u. – przyp. aut.] oznacza wypowiedzenie umowy 
ubezpieczenia przez Ubezpieczającego (…) Uniqa zastrzega sobie prawo do zaproponowania każdemu Ubezpie-
czonemu indywidualnego kontynuowania umowy ubezpieczenia”.
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ubezpieczonego”. Przekonanie takie zostało zbudowanie na tezie, że zgodnie z art. 17 ust. 7 
o.w.u. ubezpieczyciel obowiązany jest poinformować ubezpieczonego o zmianach w warunkach 
umowy ubezpieczenia przed wyrażeniem zgody na ich dokonanie, a ponadto zgoda taka wyma-
gana jest na podstawie art. 829 § 2 k.c. i to w sposób uprzedni. Sąd uznał zatem, że w każdym 
przypadku zmiana warunków umowy ubezpieczenia wymaga zgody ubezpieczonego.

Zakwestionowaną w pozwie klauzulę dotyczącą zmiany warunków umowy ubezpieczenia 
należałoby jednak rozpatrywać nie tylko w kontekście art. 829 § 2 k.c., ale przede wszystkim 
w kontekście dopuszczalności skutku określonego w art. 17 ust. 4 o.w.u. – wypowiedzenia umo-
wy ubezpieczenia jako konsekwencji złożenia sprzeciwu wobec zmian warunków ubezpieczenia 
– tj. obejścia art. 830 § 3 i 4 k.c. 

Zmiana ogólnych warunków ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia na życie 
jest sprzeczna z prawem (art. 830 § 3 k.c.). Niedopuszczalność zmiany ogólnych warunków ubez-
pieczenia powinna być rozumiana jako nieskuteczność związania złożoną przez ubezpieczyciela 
ofertą zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez doręczenie nowego wzorca umo-
wy przy braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego (art. 3841 k.c.). 
Tym samym z brakiem jakiejkolwiek reakcji ubezpieczającego na fakt doręczenia nowych ogól-
nych warunków ubezpieczenia nie może zostać powiązana żadna konsekwencja prawna, a już 
w szczególności – jak to zastrzegł ubezpieczyciel – w postaci wypowiedzenia umowy ubezpie-
czenia przez ubezpieczającego. Argumentacja sądu dotyczyła jednak sytuacji, w której dochodzi 
do zmiany warunków ubezpieczenia na skutek złożenia oferty zmiany umowy ubezpieczenia i jej 
przyjęcia przez ubezpieczającego. Skuteczność takiej zmiany – zgodnie z art. 829 § 2 k.c. – rze-
czywiście wymaga zgody ubezpieczonego. Ubezpieczyciel chciał zatem obejść wymóg uzyskania 
zgody ubezpieczonego na niekorzystną dla niego zmianę warunków ubezpieczenia (np. zakresu 
ubezpieczenia) – której zapewne nie uzyskałby poprzez doręczenie niekorzystnych ogólnych wa-
runków ubezpieczenia i powiązanie sprzeciwu wobec zawartych tam treści z wypowiedzeniem 
umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego. Konstrukcja zamieszczona w ogólnych warun-
kach ubezpieczenia niewątpliwie miała na celu obejście prawa6.

3. Zarzut abuzywności dotyczący opłaty likwidacyjnej
W ocenie Sądu Apelacyjnego postanowienie zastrzegające opłatę likwidacyjną stanowi nie-

dozwolone postanowienie umowy; narusza zarówno dobre obyczaje poprzez sankcjonowanie 
„przejęcia przez ubezpieczyciela całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali 
poniesionych przez ten podmiot wydatków”, jak i rażąco interes konsumenta, gdyż „prowadzi do 
uzyskiwania przez ubezpieczyciela pewnych korzyści kosztem ubezpieczonego zwłaszcza wtedy, 
gdy ten ostatni zgromadzi na swoim rachunku osobistym aktywa o znacznej wartości”, przez co 
wypełnia dyspozycję art. 3851 § 1 k.c.

Rozpatrując apelację, sąd dopuścił, iż opłata likwidacyjna może stanowić dla ubezpieczonego 
sankcję za rezygnację z dalszego kontynuowania ubezpieczenia, jednakże jej wysokość powinna 

6 Wydaje się, że celowe byłoby sformułowanie w pozwie zarzutu abuzywności w powiązaniu z art. 17 ust. 4 
o.w.u., tym bardziej że zastrzeżenie prawa do „zaproponowania każdemu ubezpieczonemu indywidualnego 
kontynuowania umowy ubezpieczenia” tak naprawdę nie oznacza nic ponad to, iż ubezpieczyciel będzie mógł, 
ale nie będzie musiał, przedstawić ubezpieczonemu ofertę zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia na 
życie w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia grupowego. Przytoczone postanowienie o.w.u. w żaden 
sposób nie określa, czy oferta indywidualnej kontynuacji będzie odpowiadać dotychczasowym warunkom ubez-
pieczenia, tj. jeszcze sprzed propozycji ich zmiany, wobec której sprzeciw doprowadził do domniemanego skutku 
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia grupowego.
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być powiązana z realnie poniesionymi przez ubezpieczyciela wydatkami, a tym samym nie może 
być oderwana od wartości posiadanych przez ubezpieczonego jednostek uczestnictwa. 

Przyjęcie, że wysokość opłaty za rezygnację przez ubezpieczonego z ubezpieczenia powinna 
być adekwatna do kosztów ponoszonych z tego tytułu przez ubezpieczyciela, nawiązuje do wcze-
śniejszych wyroków Sądu Najwyższego, wskazujących na konieczność zachowania wspomnianej 
zależności w przypadku korzystania z uprawnień prawno–kształtujących prowadzących do roz-
wiązania umowy przed upływem czasu, na który pierwotnie została ona zawarta. Przykładowo, 
w wyroku z dnia 23 marca 2005 r. Sąd Najwyższy uznał za niedozwolone takie postanowienie 
umowy timeshare obiektów turystycznych, zgodnie z którym odstąpienie od umowy w określo-
nym terminie stwarzało bezwarunkowy obowiązek zapłaty kosztów zawarcia umowy7. Umowa 
o nabycie prawa do korzystania z budynku jest umową zawartą na czas oznaczony, nie krótszy 
niż 3 lata. Ustawa regulująca materię przyznaje nabywcy prawo do odstąpienia od umowy bez 
podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności, przy czym na mocy 
umowy odstępujący może zostać zobowiązany do zwrotu „kosztów niezbędnych do zawarcia 
umowy”8. 

Dla dokonania analizy postanowienia zastrzegającego pobranie opłaty likwidacyjnej w umo-
wie kapitałowego ubezpieczenia na życie istotne jest to, że po pierwsze ustawa dotycząca 
ochrony nabywców prawa korzystania z budynku dopuszczała pobranie kosztów od konsumen-
ta odstępującego od umowy, a po drugie pobranie to dopuszczalne było wyłącznie w zakresie 
„kosztów niezbędnych do zawarcia umowy”, co oznacza niedopuszczalność umownego zastrze-
żenia kwot przekraczających te koszty, określonych ryczałtowo, w oderwaniu od normalnego 
związku przyczynowego z zawarciem umowy. Ponadto w kontekście abuzywności zastrzeżenia 
opłaty likwidacyjnej w związku z rezygnacją z ochrony ubezpieczeniowej niezmiernie ważne jest 
to, iż – zdaniem Sądu Najwyższego – „nie ulega wątpliwości, że niedozwolone są także posta-
nowienia umowne uszczuplające ustawowe uprawnienia konsumenta; nałożenie we wzorcu 
umowy na konsumenta obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej, i to w znacznej wysokości [tzn. na-
wet wtedy, gdy nie są one w znacznej wysokości – przyp. aut.], w razie skorzystania przez niego 
z prawa przyznanego mu w ustawie jest sprzeczne zarówno z ustawą, jak i dobrymi obyczajami, 
gdyż zmierza do ograniczenia ustawowego prawa konsumenta, czyniąc ekonomicznie nieopła-
calnym korzystanie z tego prawa”. Sąd stanął także na stanowisku, że zastrzeżone koszty nie są 
w ścisłym znaczeniu karą umowną (art. 483 § 1 k.c.) ani odstępnym (art. 396 k.c.), gdyż pokrycie 
kosztów nie zostało uzależnione od niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 
a odstąpienie od umowy nie zależało od zapłaty kosztów zawarcia umowy.

W innym wyroku dotyczącym pozbawienia prawa do zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji 
z nauki przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich rozpoczęciu – proporcjonalnie do niewykorzysta-
nego czasu nauki, a w przypadku uiszczenia opłaty w części – obowiązku uzupełnienia opłaty za 
naukę do pełnej wysokości, Sąd Najwyższy orzekł, że odpowiedzialność finansowa konsumenta 
w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy musi pozostawać w związku z kosztami 

7 Wyrok SN z dnia 23 marca 2005 r. (I CK 586/04, OSNC 2006, nr 3, poz. 51): „W umowie, na podstawie której 
nabywca uzyskuje od przedsiębiorcy prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczo-
nym czasie każdego roku, niedozwolone jest postanowienie zobowiązujące nabywcę – w razie skorzystania przez 
niego z ustawowego prawa odstąpienia od umowy – do zapłaty kwoty przewyższającej koszty niezbędne do 
zawarcia tej umowy, faktycznie poniesione przez przedsiębiorcę”.
8 Zob. art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budyn-
ku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, 
Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 74, poz. 855 z późn. zm.).
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i ryzykiem przedsiębiorcy9. Podobnie jak w pierwszym cytowanym orzeczeniu tak i w drugim 
podstawą do obciążenia korzystającego z uprawnienia prawnokształtującego (w tym przypad-
ku prawa do wypowiedzenia umowy) kosztami związanymi z zawarciem umowy jest przepis 
ustawy. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawierana jest na podstawie przepisów 
o umowie zlecenia. Zgodnie z art. 746 § 1 k.c. dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym 
czasie, a w przypadku dokonania wypowiedzenia obowiązany jest zwrócić przyjmującemu zlece-
nie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w przypadku odpłatnego 
zlecenia powinien także uiścić część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczas wykonanym 
czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien naprawić szko-
dę10.

Dla oceny postanowienia umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie zastrzegającego opła-
tę likwidacyjną istotnym wnioskiem płynącym z przywołanego powyżej orzeczenia jest to, że 
podstawą do domagania się zwrotu kosztów związanych ze zleceniem wykonania usługi jest 
przepis kodeksu cywilnego, który reguluje skutki majątkowe wypowiedzenia umowy zlecenia. 
Wysokość opłaty związanej z rezygnacją z usługi musi pozostawać w relacji do okoliczności okre-
ślonych w ustawie i może uwzględniać tylko te koszty stałe, związane z zawarciem umowy, które 
uwzględniały ich jednostkowy udział w kwocie wynagrodzenia zleceniobiorcy. Ważne jest jednak 
podkreślenie, że domaganie się kosztów stałych przypadających na poszczególnego konsumenta 
związane było przepisem, który na to pozwalał.

Umowa ubezpieczenia na życie – podobnie jak umowa zlecenia czy umowa typu timeshare 
– może zostać wypowiedziana w każdym czasie, chociażby została zawarta na czas oznaczony 
(art. 830 § 1 k.c.). Przepisy poświęcone umowie ubezpieczenia na życie nie dają podstawy nor-
matywnej do obciążenia ubezpieczającego, który umowę wypowiada, kosztami jej zawarcia, tj. 
kosztami pozostającymi w normalnym związku przyczynowym z zawarciem umowy ubezpie-
czenia na życie. Brak jest także takiej podstawy w przypadku ubezpieczonego, który odstępuje 
od umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Dopuszczalność zastrzeżenia opłaty likwidacyj-
nej, jako opłaty pobieranej w przypadku wypowiedzenia umowy lub wystąpienia z niej, musi 
być rozstrzygana dwustopniowo: po pierwsze w zakresie ogólnej, prawnej dopuszczalności, 
a po drugie w zakresie jej wysokości, przy czym kwestia ta staje się aktualna wyłącznie w przy-
padku akceptacji tezy o zgodności z prawem postanowienia zastrzegającego pobranie opłaty 
likwidacyjnej. 

Dla rozstrzygnięcia kwestii o zasadniczym znaczeniu pomocne jest zwrócenie uwagi na podo-
bieństwa między umową rachunku bankowego a umową kapitałowego ubezpieczenia na życie, 
a także skorzystanie z dorobku orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego opłat pobieranych 
przez banki.

4. Umowa rachunku bankowego
Niezależnie od różnic w postrzeganiu przez autorów podstawowych obowiązków banku 

wynikających z umowy rachunku bankowego, jak i ich ujmowania (nurt analityczny, nurt syn-
tetyczno–konstrukcyjny), nie budzi wątpliwości fakt, że do essentialia negotii umowy rachunku 
bankowego należą przyjmowanie oraz ewidencjonowanie środków pieniężnych, obowiązek ich 

9 Wyrok SN z dnia 19 marca 2007 r. (III SK 21/06, OSNP 2008/11–12/181): „Przedsiębiorca może stosować po-
stanowienia wzorca umownego określającego zasady odpowiedzialności finansowej konsumenta w przypadku 
wcześniejszego wypowiedzenia umowy, ale zasady tej odpowiedzialności muszą pozostawać w związku z kosz-
tami i ryzykiem przedsiębiorcy”.
10 Zob. wyrok SN z dnia 28 września 2004 r. (IV CK 640/03).
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zwrotu, a także obowiązek informowania posiadacza o stanie zgromadzonych środków (art. 
725–728 k.c.)11.

W umowie rachunku bankowego, podobnie jak w przypadku umowy depozytu nieprawidło-
wego (depositum irregulare) i umowy pożyczki, środki pieniężne z chwilą wpłaty przechodzą 
na własność banku, a posiadacz rachunku (depozytariusz) nabywa roszczenie o ich zwrot12. 
Po stronie banku powstaje zobowiązanie do zwrotu nie tych samych środków pieniężnych, jak 
w przypadku oddania rzeczy ruchomej na przechowanie, lecz takiej samej ich ilości (kwoty). 
Przeniesienie własności środków pieniężnych oznacza, że bank może rozporządzać nimi według 
swojego uznania podobnie jak depozytariusz, który może w sposób nieskrępowany rozporzą-
dzać przedmiotem depozytu nieprawidłowego. 

Z umowy rachunku bankowego, podobnie jak z umowy depozytu nieprawidłowego i umowy 
przechowania, wynika obowiązek sprawowania pieczy, przy czym w przeciwieństwie do obo-
wiązku utrzymania przedmiotu przechowania w stanie niepogorszonym, w przypadku umowy 
depozytu nieprawidłowego i umowy rachunku bankowego obowiązek ten dotyczy ewidencjo-
nowania środków pieniężnych, tak aby możliwy był ich zwrot na każde żądanie depozytariusza 
lub posiadacza rachunku. 

Do zwrotu przedmiotu depozytu nieprawidłowego mają zastosowanie przepisy o umowie 
przechowania, co oznacza, że zgodnie z art. 844 k.c. depozytariusz może żądać zwrotu przed-
miotu oddanego w depozyt w każdym czasie, i to niezależnie, czy umowa została zawarta na 
czas oznaczony, czy nieoznaczony; zasadniczo uprawnienie takie przysługuje także posiadaczowi 
rachunku bankowego.

Podobieństwo umowy rachunku bankowego do umowy pożyczki pozwala przyjąć, że wypłata 
posiadaczowi odsetek od zgromadzonego na rachunku kapitału stanowi wynagrodzenie za ko-
rzystanie z niego przez bank tylko wtedy, gdy zostało to zastrzeżone w treści umowy.

5. Wynagrodzenie banku. System opłat i prowizji bankowych
Zgodnie z definicją umowa rachunku bankowego nie ma charakteru odpłatnego, a odpłatność 

umowy rachunku bankowego nie należy do jej elementów przedmiotowo istotnych. Regulacje 
bankowe dopuszczają jednak pobieranie przez banki prowizji i opłat, o ile zostaną one prze-
widziane w umowie13. Odpłatne może być prowadzenie rachunku – jako wykonywanie jednej 
z czynności bankowych. Nie jest jednak dopuszczalne pobieranie opłat za wykonywanie obo-
wiązków wynikających z umowy rachunku bankowego, jeżeli umowie został nadany charakter 
odpłatny; dotyczy to w szczególności przyjmowania środków pieniężnych, zwrotu środków, obo-
wiązku informowania o zmianie salda, przesyłania wyciągów14. W kategoriach prawa cywilnego, 
jeżeli umowa ma charakter odpłatny, to dłużnik nie może od wierzyciela żądać dodatkowego 
wynagrodzenia za to, że w sposób należyty wykonuje zobowiązanie, tj. spełnia świadczenie lub 
świadczenia należne wierzycielowi; opłatą mogą być objęte zlecenia posiadacza rachunku do 
wykonania tzw. świadczeń ubocznych15.
11 M. Bączyk, Umowy w zakresie czynności bankowych, (w:) S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 5, 
Prawo umów handlowych, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 1121; W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego, 
(w:) Z. Radwański (red. serii), J. Panowicz–Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. t. 8, Prawo zobowiązań, 
Część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 328, 349–361.
12 Wyrok SN z dnia 13 lutego 2004 r. (IV CK 40/03, LEX nr 151636).
13 Zob. art. 110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z poźn. zm.).
14 E. Niezbecka, Umowa rachunku bankowego, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiąza-
nia. Część szczególna, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 580 i nast.
15 R. Zelwiański, Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. RPO kwestionuje praktykę banków, „Przegląd 
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Zgodnie z orzecznictwem sądowym, opłaty i prowizje nie stanowią głównego świadczenia po-
siadacza rachunku bankowego – strony w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.16. Opłaty nie należą do 
essentialia negotii umowy rachunku bankowego, lecz są elementem dodatkowym, stanowiącym 
wynagrodzenie za inne czynności związane z prowadzeniem rachunku niż główny przedmiot 
zobowiązania banku. Mogą one pełnić funkcję kompensacyjną, mającą na celu wyrównanie 
kosztów poniesionych na skutek ich dokonania17. Prawo bankowe wymaga, aby wynagrodzenie 
banku w postaci prowizji czy opłaty było z góry ściśle określone, czyli wyrażone w konkretnej 
kwocie (stawce)18. W obecnej regulacji odstąpiono od wcześniejszego tzw. wynagrodzenia wyni-
kowego, określającego jedynie podstawy ustalenia wynagrodzenia19.

Orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące umowy rachunku ban-
kowego prowadzi do wniosku o niedopuszczalności zastrzeżenia opłat (prowizji) za czynności 
należące do podstawowych obowiązków banku, stanowiących essentialia negotii umowy ra-
chunku bankowego20. Za niedopuszczalne zostały uznane postanowienia wzorca umowy 
rachunku bankowego, które zastrzegały pobranie opłaty za czynności związane z zawarciem 
umowy rachunku bankowego i prowadzeniem rachunku, w tym dokonywanie przez posiadacza 
wpłaty i wypłaty21.

W jednym z orzeczeń dotyczących poruszanych tutaj kwestii Sąd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów w Warszawie, uznając za niedozwolone postanowienie umowne zawarte w tabeli 
opłat i prowizji banku zastrzegające pobranie opłaty za dokonanie wypłaty gotówkowej22, argu-
mentował, że z treści zasady swobody umów (art. 3531 k.c.) wynika, iż strony umowy rachunku 
bankowego mogą zastrzec na rzecz banku wynagrodzenie za prowadzenie rachunku bankowego; 
wynagrodzenie to może być pobierane okresowo w zryczałtowanej wysokości lub być wynagro-
dzeniem za dokonywanie poszczególnych czynności faktycznych związanych z prowadzeniem 
rachunku bankowego. Jednakże w przypadku gdy bank pobiera okresowo opłatę za prowa-
dzenie rachunku bankowego, sprzecznym z dobrymi obyczajami jest zastrzeżenie dodatkowej 
opłaty za wypłatę gotówkową, stanowiącą jedną z czynności bankowych. W przekonaniu sądu 
sprzeczność ta wiąże się z „dezorientacją konsumenta co do rzeczywistego kosztu usługi banko-
wej, zwłaszcza wobec braku danych, jakie czynności banku są objęte stałą opłatą miesięczną” 
oraz wprowadzeniem w efekcie „podwójnej opłaty z tytułu obsługi rachunku bankowego”, co 
ma zastosowanie zwłaszcza wobec konsumentów w starszym wieku nieobeznanych z obsługą 
bankomatów, dla których naturalnym sposobem pobierania środków pieniężnych z rachunku 
bankowego jest wypłata gotówki w kasie banku23.

Podatkowy” 2000, nr 6, s. 40.
16 Zob. wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2004 r. (I CK 472/03, „Prawo Bankowe” 2004 nr 11).
17 D. Rogoń, Komentarz do art. 110 ustawy Prawo bankowe, (w:) F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Za-
kamycze, Kraków 2005, t. 2, s. 350.
18 D. Rogoń, Komentarz do art. 52 ustawy Prawo bankowe, (w:) F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Za-
kamycze, Kraków 2005, t. 1, s. 452; zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 6 Prawa bankowego: „Umowa rachunku ban-
kowego powinna określać w szczególności wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem 
umowy […]”.
19 Zob. J. Majewski, Uwagi o wynagrodzeniu za prowadzenie rachunku bankowego, „Prawo Bankowe” 2001, 
nr 3, s. 42.
20 G. Rączka, Niedozwolone postanowienia umowne w umowach rachunku bankowego, „Przegląd Prawa Han-
dlowego” 2010 nr 4, s. 40.
21 Konkluzja ta wynika z definicji umowy rachunku bankowego i przepisów jej poświęconych (art. 725–733 k.c.).
22 Wyrok SOKiK z dnia 19 kwietnia 2006 r. (XVII AmC 175/05, MSiG 2007/139 poz. 9338).
23 Wpis do rejestru niedozwolonych postanowień umownych nr 1170 i nr 1171.
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W jednym z wyroków Sąd Najwyższy dokonał oceny postanowienia wzorca umowy („Taryfy 
prowizji i opłat bankowych”) stosowanego przez bank w umowie rachunku oszczędnościowo–
rozliczeniowego, zastrzegającego na jego rzecz opłatę za dokonanie wypłaty gotówkowej z konta 
osobistego24. Analizując prawną dopuszczalność domagania się przez bank opłaty za dokonanie 
wypłaty gotówkowej, Sąd Najwyższy doszedł do następujących konkluzji:

1) Na gruncie prawa cywilnego opłata powinna być postrzegana – niezależnie od przyjętej 
terminologii – jako wynagrodzenie za spełnienie określonego, dostatecznie wyodrębnio-
nego prawnie świadczenia (usługi).

2) Z istoty umowy rachunku bankowego wynika obowiązek zwrotu powierzonych środków 
pieniężnych – obowiązek ten jest jedną z podstawowych powinności kontraktowych banku 
wobec posiadacza rachunku (art. 726 k.c.).

3) Do podstawowych obowiązków banku należy przesyłanie posiadaczowi co najmniej raz 
w miesiącu wyciągu z jego rachunku, zawierającego informację o zmianie stanu rachunku 
oraz stanie salda. Wykonanie tej powinności jest bezpłatne (art. 728 § 2 k.c.) i nie może 
wiązać się z pobraniem opłaty, mimo że czynność ta mogłaby zostać zakwalifikowana do 
czynności związanych z prowadzeniem rachunku bankowego i podlegać ogólnej opłacie.

4) „Uzasadnieniem prawnym dla opłat od dokonywanych wypłat gotówkowych z rachunku 
nie może być zatem tylko to, że wypłaty takie powodują powstanie kosztów po stronie 
instytucji bankowej i koszty te nie zostały jako zmienne odpowiednio skalkulowane w ra-
mach opłaty za dokonywanie tzw. czynności standardowych związanych z prowadzeniem 
rachunku bankowego”25.

5) Zasadniczą podstawą normatywną uzasadniającą pobranie przez bank opłaty byłaby od-
powiednia kategoria świadczenia ze strony banku, a za taką nie może być uznanie czyn-
ności technicznych związanych z wykonywaniem obowiązku zwrotu środków pieniężnych 
konsumentowi na jego żądanie. Kategorię świadczenia banku można by co najwyżej łączyć 
z prowadzeniem rachunku bankowego jako syntetycznie ujętymi tzw. czynnościami stan-
dardowymi, służącymi wykonywaniu przez bank jego podstawowych obowiązków wynika-
jących z umowy rachunku bankowego.

Nie ma jednak przeszkód, aby w umowie rachunku bankowego zostało zastrzeżone pobieranie 
opłaty z tytułu realizacji dodatkowych zleceń posiadacza rachunku bankowego zarówno stałych, 
jak i jednorazowych26.

6. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ubezpieczenie 

na życie typu unit–linked) jest umową mieszaną, która łączy treść umowy ubezpieczenia na życie 
z elementami charakterystycznymi dla innych umów nazwanych. Ze względu na charakter in-
westycyjny można w niej odnaleźć zarówno cechy umowy o zarządzanie aktywami na zlecenie, 
jak i elementy instytucji zbiorowego inwestowania np. funduszy inwestycyjnych, umowy po-
wierniczej, a także umowy depozytu nieprawidłowego, umowy przechowania, umowy zlecenia, 

24 Wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r. (I CK 832/04, Biuletyn SN 2005/11/13). Na jego podstawie SOKiK w Warszawie 
uznał za niedozwolone postanowienie o treści: „Wypłaty gotówkowe z konta osobistego –  2  z ł ”  (wyrok SOKiK 
z dnia 13 maja 2002 r., XVII AmC 39/01; postanowienie zostało wpisane do rejestru niedozwolonych klauzul 
umownych pod nr 1021). Klauzule o podobnej treści zostały wpisane do rejestru pod numerami: 1080 (XVII AmC 
93/04), 1170 (XVII AmC 175/05), 1171 (XVII AmC 175/05).
25 Ibidem.
26 G. Rączka, op. cit.
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umowy pożyczki – jako umów, których treść wpisuje się w naturę umowy rachunku bankowe-
go.

Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stanowi ro-
dzaj umowy ubezpieczenia osobowego – umowy ubezpieczenia na życie (art. 829 § 1 pkt 1 
k.c.), w której wypadkiem ubezpieczeniowym jest śmierć osoby ubezpieczonej. Do essentialia 
negotii umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym należą: 
zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty oznaczonego w umowie świadczenia w razie zajścia 
wypadku ubezpieczeniowego oraz zobowiązanie ubezpieczającego do zapłaty składki (art. 805 
§ 1 k.c.). Powyższe nie określa jednak wszystkich specyficznych cech umowy ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Niewątpliwie do elementów przedmiotowych określających istotę umowy ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym należy utworzenie ubezpieczeniowego fun-
duszu kapitałowego. Jest nim wydzielony fundusz aktywów, będący rezerwą tworzoną ze składek 
ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie ubezpieczenia27. Ubezpiecze-
niowy fundusz kapitałowy jest rezerwą techniczno–ubezpieczeniową przeznaczoną na pokrycie 
zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartej umowy ubezpieczenia28. Zgodnie z art. 151 ust. 2 
pkt 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej rodzajem rezerwy techniczno–ubezpieczeniowej 
jest rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający. Jest ona tworzona 
w wysokości wartości lokaty dokonanej zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia na 
życie29, a ewentualne dochody z tytułu dokonanej lokaty powiększają, zgodnie z postanowienia-
mi warunków umowy ubezpieczenia, wartość rezerwy w całości lub części30. Aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno–ubezpieczeniowych są inwestowane w instrumenty finansowe 
określone w art. 154 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Niejednokrotne odesłanie przepisów dotyczących rezerwy ubezpieczenia na życie, gdy ryzyko 
lokaty ponosi ubezpieczający, do treści umowy ubezpieczenia skłania do przekonania, że określo-
ny w umowie ubezpieczenia (ogólnych warunkach ubezpieczenia) sposób, w jaki inwestowane 
są środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych, musi ściśle odpowiadać sposobowi, w jaki 
inwestowana jest rezerwa ubezpieczeń na życie. Sposób ten dotyczy zarówno struktury akty-
wów, w które inwestowane są środki pieniężne, jak i limitów inwestycyjnych. W przypadku gdy 
ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy składa się z jednostek uczestnictwa konkretnego funduszu 
inwestycyjnego, określenie sposobu inwestowania środków polega na wyborze jednostek tego 
właśnie funduszu inwestycyjnego.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy stanowi wydzielony fundusz aktywów spośród wszyst-
kich aktywów ubezpieczyciela. Wyodrębnione w ten sposób prawa majątkowe są nabywane 
przez ubezpieczyciela we własnym imieniu i na własny rachunek. Ich nabycie stanowi jednak 
wykonanie zobowiązania określonego w umowie ubezpieczenia: ubezpieczyciel nabywa tylko te 
instrumenty finansowe, które zostały określone w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zwią-
zany jest zatem treścią zlecenia ubezpieczającego.

W umowie ubezpieczenia na życie typu unit–linked nabyte przez ubezpieczyciela aktywa nie 
są zwrotnie przenoszone na ubezpieczającego, lecz na podstawie ich wyceny ustalana jest war-

27 Zob. art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, 
poz. 66 z późn. zm.).
28 Zob. art. 149 ust. 1 pkt 1 i art. 151 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
29 Zob. § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunko-
wości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825).
30 Zob. art. 151 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.



176

tość jednostki uczestnictwa, a co za tym idzie kwota świadczenia ubezpieczeniowego i kwota 
wartości wykupu; jednostka uczestnictwa pełni tutaj wyłączenie funkcję pojęciową i nie inkor-
poruje żadnych praw majątkowych. Ubezpieczyciel nie jest zastępcą pośrednim, jak np. komisant 
lub dom maklerski, który nabywa określone aktywa w imieniu własnym, lecz na cudzy rachu-
nek, tzn. z obowiązkiem ich przeniesienia na dającego zlecenie. Ubezpieczającemu przysługuje 
jednak roszczenie o zwrotne przeniesienie środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej aktu-
alnej wartości rezerwy, tzw. wartości wykupu. 

Okoliczność przeniesienia własności środków pieniężnych na ubezpieczyciela oraz określenie 
sposobu ich inwestowania przez treść zlecenia ubezpieczającego – „sposobu określonego w umo-
wie ubezpieczenia” – skłania do twierdzenia, iż władztwo ubezpieczyciela nad przeniesionymi 
na niego środkami pieniężnymi podlega ograniczeniu przez treść stosunku zobowiązaniowego, 
co nadaje umowie ubezpieczenia charakter czynność powierniczej. Cecha ta odróżnia umowę 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym od umów opartych na 
konstrukcji umowy depozytu nieprawidłowego (np. umowy rachunku bankowego), w których 
władztwo depozytariusza nie podlega ograniczeniu.

Konstrukcja czynności powierniczej zakłada powstanie stosunku prawnego między powie-
rzającym (fiducjantem) a powiernikiem (fiducjariuszem), w którego ramach wyróżnia się dwa 
elementy: dokonanie przez powierzającego przysporzenia majątkowego na rzecz powiernika 
(przeniesienie prawa), w którego wyniku ten ostatni może z niego korzystać względem osób 
trzecich w zakresie wyznaczonym przez to prawo, oraz zobowiązanie powiernika wobec powie-
rzającego, że będzie korzystał z powierzonego mu prawa w ograniczonym zakresie wyznaczonym 
przez treść umowy powierniczej, a w szczególności przeniesie z powrotem powierzone prawo na 
powierzającego31.

Czynności powiernicze mogą mieć charakter czynności powierniczych typu zabezpieczającego 
oraz czynności powierniczych typu zarządzającego. Drugie są dokonywane w celu nabycia na 
rzecz powierzającego praw i innych korzyści majątkowych i mają charakter obligandi causa32; 
wykonywane są wyłącznie w interesie powierzającego33. W umowach przybierających konstruk-
cję czynności powierniczej typu obligandi causa przyjmuje się, że powiernik zobowiązuje się 
zarządzać przeniesionym na niego prawem i zwrócić je w okolicznościach określonych w umowie 
powierniczej wraz z korzyściami uzyskanymi w wyniku zarządu. W czynnościach powierniczych 
tego typu dopuszcza się przekazanie zarządu prawami profesjonaliście za stosownym wy-
nagrodzeniem. Model powierniczy opiera się na istnieniu masy majątkowej nieposiadającej 
osobowości prawnej i zarządzanej przez wyspecjalizowany podmiot34. 

Ubezpieczyciel może zarządzać powierzonymi środkami, a także nabytymi za nie aktywami, 
we własnym imieniu albo zlecić ich zarządzanie podmiotowi trzeciemu. Do zarządzania ubezpie-
czeniowym funduszem kapitałowym nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia organu nadzoru 
w zakresie uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi, mimo że działalność ta prowa-
dzona jest na zlecenie ubezpieczającego35.

31 Z. Radwański, (w:) Z. Radwański (red.) System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. 
Beck, Warszawa 2002, s. 208; A. Kędzierska–Cieślak, Powiernictwo. Próba określenia konstrukcji prawnej, „Pań-
stwo i Prawo” 1977, nr 8–9, s. 50.
32 Z. Radwański, op. cit., s. 225.
33 P. Zawadzka, Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 147.
34 P. Zawadzka, op. cit.
35 Zob. art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 
z późn. zm.).
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7. System kosztów i opłat w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym

Literatura poświęcona umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapi-
tałowym przytacza niezwykłe bogactwo różnego rodzaju opłat wykształconych przez praktykę 
ubezpieczeniową36. Dotychczasowe opracowania dotyczące umowy ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym37 przechodziły do porządku dziennego nad za-
strzeganiem przez ubezpieczycieli najrozmaitszych opłat związanych, ogólnie rzecz biorąc, z tzw. 
obsługą umowy ubezpieczenia. W analizach tych bardziej koncentrowano się na postulacie ich 
normatywnego zdefiniowania w sposób bardziej szczegółowy i jednoznaczny, niż zastanawiano 
się nad koniecznością ustawowego ich przyporządkowania podstawowym obowiązkom ubez-
pieczyciela wynikającym z umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 
Trudno także znaleźć w tych opracowaniach odpowiedź na pytanie o dopuszczalność łączenia 
opłaty ogólnej z opłatami szczegółowymi – w tym z opłatą likwidacyjną, nie wspominając już 
o dopuszczalności jej zastrzeżenia w ogóle38. Opłaty te ujmowane były w kategorii „prawa” ubez-
pieczyciela, tj. roszczenia o wynagrodzenie za spełnienie przez niego świadczenia, stanowiącego 
przejaw ogólnego prawa ubezpieczyciela do pokrycia kosztów poprzez pobranie różnego rodza-
ju opłat39.

Dla dokonania systematyki opłat istotny jest podział wprowadzony w rozporządzeniu dotyczą-
cym szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w kwestii 
prowadzenia rejestru funduszy40. Ze względu na sposób pobierania opłaty dzielą się na: pobie-
rane ze składki ubezpieczeniowej przed jej zamianą na jednostki ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego oraz pobierane ze środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego41. Nieza-
leżnie od swojej użyteczności na potrzeby rachunkowości podział ten ma swoją doniosłość na 
gruncie zobowiązaniowym, bowiem determinuje wysokość świadczenia ubezpieczyciela.

Umowa ubezpieczenia należy do kategorii umów odpłatnych; świadczeniem za ponoszenie 
przez ubezpieczyciela ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego jest zapłacenie składki (art. 
805 § 1 k.c.). Składka ubezpieczeniowa jest zasadniczym wynagrodzeniem, jakie ubezpieczyciel 
pobiera w zamian za udzielanie ochrony ubezpieczeniowej42. Powinna być ona skalkulowana 
w sposób adekwatny do ponoszonego przez ubezpieczyciela ryzyka wypłaty świadczenia ubez-
pieczeniowego oraz kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (art. 18 ust. 2 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej)43. Składka należna z tytułu umowy ubezpieczenia stanowi 

36 Zob. M. Szczepańska, Opłaty pobierane przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym, (w:) B. Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2011, s. 113.
37 M. Szczepańska, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 264–275; 
M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2011, s. 352–358.
38 M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym..., op. cit., s. 273–276.
39 M. Szczepańska, Charakterystyka prawna opłaty likwidacyjnej pobieranej przez ubezpieczycieli w umowie 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, 
nr 1, s. 7.
40 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825).
41 Zob. § 14 wskazanego wyżej rozporządzenia.
42 Zob. wyrok SN z dnia 7 lutego 2001 r. (V CKN 199/00, LEX nr 52419).
43 Dyrektywa adekwatności kosztowej w połączeniu z prowadzeniem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego 
w sposób zarobkowy zakłada uwzględnienie w wysokości składki ubezpieczeniowej także zysku ubezpieczyciela 
(akcjonariuszy ubezpieczyciela – art. 347 § 1 k.s.h.).
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zatem górną granicę ponoszenia przez ubezpieczającego kosztów oraz innych obciążeń pobie-
ranych w związku ze świadczeniem ochrony ubezpieczeniowej. Ani koszty, ani inne obciążenia 
związane z głównym przedmiotem świadczenia z umowy ubezpieczenia nie mogą być pobierane 
poprzez umniejszenie sumy ubezpieczenia jako świadczenia z tytułu zajścia wypadku ubez-
pieczeniowego. Do wniosku takiego prowadzą nie tylko treść zobowiązania stron, lecz także 
negatywna przesłanka potrącenia, jaką jest brak tożsamości osoby zobowiązanej i uprawnionej 
do świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego (art. 498 § 1 k.c.).

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym składka 
ubezpieczeniowa jest tylko jedną z dwóch wartości, które limitują łączną wysokość kosztów oraz 
innych obciążeń pobieranych przez ubezpieczyciela; drugą z nich jest ubezpieczeniowy fundusz 
kapitałowy. W konsekwencji pobierane przez ubezpieczyciela opłaty i koszty mogą przekroczyć 
wysokość składki ubezpieczeniowej, czyli kwotę głównego przedmiotu świadczenia ubezpiecza-
jącego.

Ubezpieczyciel – zgodnie z art. 13 ust. 4 pkt 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej – jest 
obowiązany określić w umowie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
„zasady ustalania wysokości kosztów oraz wszelkich innych obciążeń potrącanych ze składek 
ubezpieczeniowych lub z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego”. Treść przepisu wskazuje 
na przyjęcie przez ustawodawcę formuły „opłaty wynikowej”, na wzór „wynagrodzenia wyniko-
wego”, określającego jedynie podstawy jego ustalenia przez bank.

8. Opłata likwidacyjna (opłata za wykup ubezpieczenia) w kontekście techniczno–
ubezpieczeniowym

Koszty występujące w ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
zwykło się dzielić na cztery kategorie: 

1) obciążenia początkowe,
2) obciążenia związane z wykupem ubezpieczenia, 
3) obciążenia związane z administrowaniem ubezpieczenia, 
4) obciążenia związane z ochroną ubezpieczeniową44.
W praktyce ubezpieczeniowej obciążenia związane z wykupem ubezpieczenia, określane tak-

że mianem obciążeń końcowych (ang. back–end charges), ujmowane są zazwyczaj w postaci 
tabelarycznej poprzez procentowe określenie wielkości, o jaką zostanie pomniejszona kwota 
uzyskana z umorzenia jednostek uczestnictwa zapisanych na indywidualnym rachunku ubezpie-
czającego. Kwoty te zasadniczo sięgają 100% w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia 
przed drugą rocznicą polisy i ulegają istotnemu obniżeniu w kolejnych latach jej trwania, kształ-
tując się na poziomie kilku procent45. W przypadku dokonania wykupu częściowego wysokość 
opłaty likwidacyjnej określana jest proporcjonalnie do liczby umarzanych jednostek uczest-
nictwa lub wartości dokonywanej wypłaty z rachunku jednostek uczestnictwa. W ogólnych 
warunkach ubezpieczeń obciążenia końcowe występują pod postacią opłaty likwidacyjnej lub 
opłaty z tytułu wykupu. 

Opłata likwidacyjna jest pobierana także wtedy, gdy dokonanie wykupu całkowitego jest związane 
z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 
a zatem wtedy gdy ubezpieczający korzysta z uprawnienia prawnokształtującego, jakim jest prawo 
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia osobowego w każdym czasie (art. 830 § 1 k.c.). 

44 Pricing and Profitability of Unit–linked Insurance, t. 2, Munich Re Group, Monachium 2000.
45 E. Stroiński, op. cit., s. 184, a także s. 47.
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Wbrew swojej nazwie opłata likwidacyjna nie stanowi ekwiwalentu kosztów ponoszonych 
przez ubezpieczycieli w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia, lecz ma na celu pokrycie 
kosztów początkowych, związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, a niezamortyzowanych 
na skutek zakończenia ubezpieczenia przed terminem założonym w jego planie technicznym46. 
Koszty te generowane są przede wszystkim przez koszty: akwizycji – głównie wynagrodzenie 
prowizyjne agentów ubezpieczeniowych, badań lekarskich, underwriting, wystawienia polis 
(koszty bezpośrednie); również koszty pośrednio związane z zawarciem umowy, jak koszty rekla-
my i promocji oraz koszty ogólne związane z badaniem wniosków i wystawieniem polis (koszty 
pośrednie)47. Kategoria kosztów akwizycyjnych ma charakter otwarty.

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże 
się z wysokimi kosztami wstępnymi, które muszą zostać poniesione przez ubezpieczyciela już 
na samym początku trwania umowy ubezpieczenia. Powstały w ten sposób deficyt początkowy 
wymaga pokrycia, a przyjęty przez ubezpieczyciela sposób rzutuje zarówno na jego rentow-
ność, jak i na efektywność ubezpieczenia. Praktyka ubezpieczeniowa wypracowała zasadniczo 
trzy metody pokrywania niedoboru początkowego: amortyzacja deficytu w pierwszych latach 
trwania ubezpieczenia, równomierne rozłożenie deficytu na okres referencyjny ubezpieczenia, 
amortyzacja deficytu w późniejszym okresie wzrostu aktywów ubezpieczeniowego funduszu ka-
pitałowego48.

Pierwsza metoda polega na pokryciu niedoboru początkowego już w pierwszych latach trwa-
nia umowy ubezpieczenia. Oznacza to jednak zerową alokację składki do czasu, kiedy niedobór 
ten nie zostanie zamortyzowany. W przypadku tej metody opłata likwidacyjna nie występuje 
właśnie ze względu na zerową wartość kapitału polisy.

Druga metoda polega na rozłożeniu deficytu początkowego przez założony przez ubez-
pieczyciela okres (tzw. okres referencyjny). Oznacza to, że w każdej składce płaconej przez 
ubezpieczającego w okresie referencyjnym zostaje uwzględniony narzut na koszty początkowe, 
co jednak pozwala ubezpieczającemu na budowanie wartości polisy i uczestniczenie w zyskach 
z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Natomiast w przypadku zrezygnowania przez 
ubezpieczającego z ubezpieczenia przed upływem okresu referencyjnego wartość wypłacanego 
kapitału zostanie pomniejszona o niezamortyzowaną część niedoboru początkowego; kwota ta 
aktuarialnie rozłożona na pozostałe składki okresu referencyjnego ulega wtedy skumulowaniu 
i potrąceniu. Z tych też względów istnieje różnica pomiędzy wartością aktywów ubezpieczenio-
wego funduszu kapitałowego a wypłacaną wartością polisy. Opłata likwidacyjna stanowi właśnie 
tę różnicę.

Trzecia metoda polega na rozliczeniu kosztów początkowych poprzez partycypację ubezpieczy-
ciela w zyskach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Stawka rozliczeniowa tych kosztów 
rośnie wraz z długością trwania umowy ubezpieczenia. Metoda ta daje wyższe stopy alokacji 
składki, lecz przez dłuższy czas utrzymywana jest opłata likwidacyjna w przypadku zrezygnowa-
nia z ubezpieczenia przed pokryciem wszystkich kosztów wstępnych.

Powyższe sposoby radzenia sobie przez ubezpieczycieli z wysokimi kosztami wstępny-
mi ubezpieczenia występują także w postaci pośredniej, w której niska stopa alokacji składki 
w pierwszych latach trwania ubezpieczenia łączona jest z rozłożeniem pozostałego niedoboru 
początkowego na okres referencyjny określony w planie technicznym.

46 M. Wiśniewski, Wartość wykupu polis życiowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „Wiadomości 
Ubezpieczeniowe” 2/2012, s. 36–37.
47 Zob. § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.
48 M. Wiśniewski, op. cit., s. 33–34.
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9. Opłata likwidacyjna (opłata za wykup ubezpieczenia) w kontekście prawnym
W praktyce ubezpieczeniowej przyjmowano dotychczas za rzecz naturalną pobieranie przez 

ubezpieczycieli opłaty likwidacyjnej. Pogląd taki prezentowany był także w doktrynie ubez-
pieczeniowej, a przekonanie o normalności zastrzeżenia opłaty likwidacyjnej wiązało się 
z przekonaniem, że „opłata likwidacyjna stanowi pewien rodzaj sankcji przewidzianej przez 
ubezpieczyciela za wcześniejsze rozwiązanie przez ubezpieczającego umowy ubezpieczenia”, 
która to sankcja ma na celu „zniechęcenie do wcześniejszego rozwiązania umowy lub wypłaty 
części środków”49, co ma umożliwić ubezpieczycielowi prowadzenie długotrwałej polityki inwe-
stycyjnej50.

W rozważaniach tych poddaje się w wątpliwość jedynie wysokość opłaty likwidacyjnej, która 
– o ile stanowi równowartość 100% wartości rachunku jednostek uczestnictwa i pobierana jest 
w ciągu 2 lat trwania umowy ubezpieczenia – pozostaje w sprzeczności z istotą ubezpiecze-
nia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jako argument przytacza się także 
nieuzasadnione różnicowanie wysokości opłaty likwidacyjnej w zależności od tego, czy umo-
wa ubezpieczenia zawierana jest ze składką jednorazową, czy składką regularną. Niewątpliwie 
trafną uwagą jest nawiązanie do zasady nieprzepadalności składki ubezpieczeniowej w ubez-
pieczeniach o charakterze kapitałowo–inwestycyjnym, z której to zasady wynika prawo do 
dokonania wykupu ubezpieczenia. Rozpatrywanie dopuszczalnej wysokości opłaty likwidacyjnej 
w oderwaniu od jej istoty może bowiem prowadzić do pominięcia zasadniczej kwestii dopusz-
czalności zastrzeżenia tzw. opłaty likwidacyjnej w ogóle. Dopuszczalność, a tym samym prawna 
skuteczność zastrzeżenia przez ubezpieczycieli opłaty likwidacyjnej, jest uwarunkowana przede 
wszystkim naturą umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
oraz – pośrednio – istotą instytucji wykupu ubezpieczenia.

W umowach ubezpieczenia na życie o charakterze kapitałowym – w myśl zasady nieprze-
padalności składek – zwykło się przyjmować, iż w przypadku ich wypowiedzenia aktualizuje 
się obowiązek ubezpieczyciela do wypłaty utworzonej rezerwy51, tzw. wartości wykupu52. Do 
identycznego skutku prowadzi złożone przez ubezpieczającego żądanie wypłaty całego zgroma-
dzonego kapitału (wykup ubezpieczenia)53. 

49 M. Szczepańska, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 maja 2010 r. (VI ACa 1175/09), za-
mieszczona w elektronicznym zbiorze orzecznictwa LEX wraz z glosowanym orzeczeniem pod poz. 694224.
50 M. Szczepańska, Charakterystyka prawna opłaty likwidacyjnej…, op. cit., s. 8. W ocenie autorki długotrwa-
ła polityka inwestycyjna podyktowana ma być długoterminowym charakterem umów ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym fundukszem kapitałowym (u.f.k.), zwłaszcza ze składką pobieraną regularnie. Uzasadnie-
niem dla opłaty likwidacyjnej ma być także zabezpieczenie ubezpieczyciela przed niebezpieczeństwem „nagłych, 
dużych wypłat środków”. W myśleniu tym pomija się jednak fakt, iż o długotrwałości umowy ubezpieczenia 
z u.f.k. można mówić wyłącznie wtedy, gdy ten, który ponosi ryzyko inwestycyjne, tak zdecyduje, a nie wtedy, 
gdy uzna to za stosowne ten, który ryzyka tego nie ponosi, będąc skoncentrowanym na jak najdłuższym utrzy-
maniu umowy ubezpieczenia ze względu na konieczność przerzucenia na ubezpieczającego wysokich kosztów 
wstępnych ubezpieczenia.
51 J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1948, (adapt. i red. nauk.) W.W. Mogilski, Wydaw-
nictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999, s. 144.
52 Pojęcie „wartości wykupu” odnosi się do wszystkich ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej o kapitałowym charakterze, zatem do ubezpieczenia na wypadek śmierci i dożycia, ubezpie-
czenia posagowego, ubezpieczenia rentowego (art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy), w tym także do ubezpieczenia na 
życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy).
53 W. Kamieński, Wykup ubezpieczenia. Wybrane zagadnienia z praktyki ubezpieczeniowej, „Prawo Asekuracyj-
ne” 2010, nr 3, s. 22.
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W przypadku umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
rezerwą podlegającą wypłacie jest rezerwa ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi 
ubezpieczający (art. 151 ust. 2 pkt 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej); rezerwa ta jest 
utworzona w wysokości wartości lokaty dokonanej zgodnie z treścią umowy ubezpieczenia (§ 
43 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów 
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji). W przypadku gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczyciel, 
a nie ubezpieczający, wypłacie podlega rezerwa ubezpieczeń na życie (art. 151 ust. 2 pkt 5 
ustawy). Różnica między wartością rezerwy ubezpieczeń na życie a kwotą wypłaconej przez 
ubezpieczyciela wartości wykupu sprowadza się do pomniejszenia rezerwy o opłatę likwidacyj-
ną, odpowiadającą kosztom akwizycji i prowizji agencyjnych.

Zgodnie z przeważającym poglądem Sądu Najwyższego prawo do wypłaty wartości wykupu 
powstaje już w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, a roszczenie o wykup sumy ubezpieczenia 
staje się wymagalne z chwilą wypowiedzenia umowy54. Ze względu na tożsamy skutek wypowie-
dzenia umowy ubezpieczenia z żądaniem dokonania jego wykupu do wymagalności roszczenia 
o wykup ubezpieczenia prowadzi złożenie oświadczenia tej treści. Konstrukcja zobowiązania za-
kłada powstanie więzi obligacyjnej między wierzycielem a dłużnikiem ze względu na sprzężenie 
uprawnienia (roszczenia) z obowiązkiem określonego zachowania.

Powyższe prowadzi do wniosku, że zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym rodzi po stronie ubezpieczyciela obowiązek wypłaty utworzonej 
rezerwy ubezpieczenia na życie (wartości wykupu), któremu towarzyszy roszczenie ubezpie-
czającego, integralnie wpisane w konstrukcję umowy ubezpieczenia na życie o charakterze 
kapitałowym55. Obowiązek wypłaty zgromadzonych środków pieniężnych jest zbieżny z obowiąz-
kiem ciążącym na banku w umowie rachunku bankowego, polegającym na zwrocie powierzonych 
środków pieniężnych, jak i zwrotnym przeniesieniu prawa majątkowego.

Wykonanie umowy ubezpieczenia na życie polegające na wypłacie środków pieniężnych 
w kwocie odpowiadającej wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego akcen-
tuje właściwość umów opartych o umowę depozytu nieprawidłowego, w tym umowy rachunku 
bankowego, oraz czynności powierniczej typu zarządzającego. W każdej z tych umów wypłata 
środków pieniężnych lub zwrotne przeniesienie prawa majątkowego należą do podstawowych 
powinności obligacyjnych.

10. Ocena rozstrzygnięcia w zakresie abuzywności opłaty likwidacyjnej
Orzeczenie Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie pro-

wadzi do trafnej konkluzji, jednakże argumentacja zawarta w uzasadnieniu wyroku nie bierze 
pod uwagę przesłanek związanych z dopuszczalnością potrącenia opłaty likwidacyjnej w ogó-
le – co wiąże się z pominięciem kontekstu istoty ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym czy ograniczeniem uprawnień prawnokształtujących, w tym prawa 
ubezpieczonego do wypowiedzenia (wystąpienia z) umowy ubezpieczenia.

54 Poglądowi temu dał wyraz SN m.in. w uchwale z dnia 24 stycznia 1996 r. (III CZP 196/95, OSNC 1996, nr 6, 
poz. 78), w wyroku z dnia 2 grudnia 1999 r. (III CKN 489/98, OSNC 2000, nr 7–8, poz. 130), w wyroku z dnia 29 li-
stpada 2001 r. (V CKN 489/00, OSNC 2002, nr 7–8, poz. 104), a także w wyroku z dnia 14 grudnia 2004 r. (II CK 
238/04, niepubl.).
55 Na marginesie warto zauważyć, że obowiązek wypłaty sumy wykupu powstaje niezależnie od zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego, co prowadzi do wniosku o wymagalności tego roszczenia także wtedy, gdy zdarzenie losowe 
nie nosi znamion wypadku ubezpieczeniowego i nie powstaje odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu świad-
czenia ochrony ubezpieczeniowej. Ma to szczególne znaczenie w ramach tzw. wyłączeń odpowiedzialności.
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Przeciwko dopuszczalności pobierania przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej ze względu 
na istotę umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie przemawiają następujące argumenty:

1) W umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, jako 
ubezpieczenia o charakterze kapitałowym, wpisuje się uprawnienie do wypłaty rezerwy 
techniczno–ubezpieczeniowej – wartości wykupu (sumy wykupu); stanowi ono pochodną 
zasady nieprzepadalności składek. Uprawnienie to może być realizowane w każdym czasie 
trwania umowy ubezpieczenia – wynika to z tożsamości skutków wypowiedzenia umowy 
kapitałowego ubezpieczenia na życie i żądania wykupu ubezpieczenia.

2) Uprawnienie do wykupu ubezpieczenia powstaje w chwili zawarcia umowy kapitałowego 
ubezpieczenia na życie; z uprawnieniem tym skorelowany jest obowiązek wypłaty wartości 
wykupu, aktualizowany przez wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie56.

3) Wypłata wartości wykupu należy do podstawowych obowiązków ubezpieczyciela, podob-
nie jak zwrot powierzonych środków pieniężnych w przypadku umowy rachunku bankowe-
go czy czynności powierniczej typu zarządzającego.

4) Uczynienie zadość roszczeniu ubezpieczającego o wykup ubezpieczenia stanowi o należy-
tym wykonaniu zobowiązania. Z tych też względów niedopuszczalnym prawnie jest zastrze-
żenie opłaty za dokonanie czynności, która nie ma charakteru dostatecznie wyodrębnione-
go prawnie świadczenia; w kategoriach cywilistycznych „opłata” powinna być traktowana 
jako wynagrodzenie za spełnienie świadczenia57. 

5) Podobnie jak wypłata środków z rachunku bankowego, tak i wypłata wartości wykupu ma 
charakter czynności technicznej. Sam fakt generowania kosztów przez dokonanie czynno-
ści technicznej nie uzasadnia jeszcze pobrania z tego tytułu opłaty jako ekwiwalentu ich 
poniesienia.

6) W przeciwieństwie do umowy zlecenia, a także umowy timeshare, przepisy poświęcone 
umowie ubezpieczenia na życie nie przewidują normatywnej podstawy do obciążenia 
ubezpieczającego, który umowę wypowiada (występuje z umowy ubezpieczenia grupo-
wego), kosztami jej zawarcia, tj. kosztami pozostającymi w normalnym związku przyczyno-
wym z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie.

7) Techniczno–ubezpieczeniowym uzasadnieniem tzw. opłaty likwidacyjnej są koszty akwizy-
cyjne, w zasadniczej części determinowane przez wynagrodzenie pośrednika ubezpiecze-
niowego; opłata likwidacyjna nie stanowi ekwiwalentu kosztów pozostających w normal-
nym związku przyczynowym z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie (wystąpieniem 
z umowy ubezpieczenia grupowego).

8) Umowa ubezpieczenia ma charakter odpłatny, którego przejawem jest obowiązek zapłaty 
przez ubezpieczającego składki; składka stanowi wynagrodzenie (świadczenie pieniężne) 
za świadczenie przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. Wynagrodzenie w po-
staci składki obejmuje zarówno ekonomicznie uzasadnione koszty związane z zawarciem 
i wykonywaniem umowy, jak i spodziewany zysk. W przypadku umowy ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zarządzanie na zlecenie ubezpiecza-
jącego aktywami nabytymi za powierzone środki pieniężne ma charakter wystarczająco 
wyodrębnionego świadczenia, za które przysługuje ubezpieczycielowi wynagrodzenie; wy-
nagrodzeniem tym jest „opłata za zarządzanie” pobierana z ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego w relacji do wartości zarządzanych aktywów58.

56 Uchwała SN z dnia 24 stycznia 1996 r. (III CZP 196/95).
57 Wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r. (I CK 832/04).
58 Wysokość opłaty za zarządzanie została określona w art. 21 ust. 6 o.w.u. Jest ona „procentowo ustalana w sto-
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Przeciwko dopuszczalności pobierania przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej ze względu 
na ograniczenie uprawnień prawnokształtujących ubezpieczającego (ubezpieczonego) w umo-
wie kapitałowego ubezpieczenia na życie przemawiają następujące argumenty:

1) „Nie ulega wątpliwości, że niedozwolone są także postanowienia umowne uszczuplające 
ustawowe uprawnienia konsumenta; nałożenie we wzorcu umowy na konsumenta obo-
wiązku zapłaty kwoty pieniężnej i to w znacznej wysokości, w razie skorzystania przez nie-
go z prawa przyznanego mu w ustawie, jest sprzeczne zarówno z ustawą, jak i dobrymi 
obyczajami, gdyż zmierza do ograniczenia ustawowego prawa konsumenta, czyniąc eko-
nomicznie nieopłacalnym korzystanie z tego prawa”59.

2) Uprawnienie ubezpieczającego do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie w każ-
dym czasie jej trwania (art. 830 § 1 k.c.) jest uprawnieniem prawnokształtującym, pod-
legającym materialnemu ograniczeniu poprzez zastrzeżenie przez ubezpieczyciela opłaty 
likwidacyjnej w kwocie, która czyni iluzorycznym korzystanie z prawa do rezygnacji z ubez-
pieczenia: osoba rozsądnie oceniająca sprawy wstrzyma się z rezygnacją z ochrony ubez-
pieczeniowej w tych latach jej trwania, kiedy opłata likwidacyjna wynosi 100% wartości 
rachunku; wypowiadanie lub występowanie z umowy ubezpieczenia jest wtedy skrajnie 
niekorzystne, a niedogodność ekonomiczna skutecznie ogranicza korzystanie z prawa pod-
miotowego.

3) Wystąpienie ubezpieczonego z umowy grupowego ubezpieczenia na życie jest prawem 
podmiotowym każdego ubezpieczonego; jego realizacja wynika z dobrowolności objęcia 
ochroną ubezpieczeniową; w jednostkowym ubezpieczeniu na życie na własny rachunek 
stanowi składową oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.

4) W kontekście umowy ubezpieczenia grupowego substytutem prawa do wypowiedzenia 
umowy jest prawo do wystąpienia z ubezpieczenia grupowego. Uprawnienie do wystąpie-
nia równoznaczne jest z rezygnacją z ochrony ubezpieczeniowej. Wywołuje ono podobny 
skutek jak wypowiedzenie umowy ubezpieczenia grupowego, tzn. powoduje odpadnięcie 
podstawy do opłacania składek za danego ubezpieczonego.

5) Pobranie „opłaty manipulacyjnej” w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia w wysokości procentu zwracanej składki zostało uznane za niedozwolone 
postanowienia umowy60.

Mgr Wojciech Kamieński, ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

sunku do wartości środków zgromadzonych na ORJU [Osobistym Rachunku Jednostek Uczestnictwa – przyp. 
aut.] danego funduszu, którego zarządzanie aktywami podlega niniejszej opłacie; jest naliczana codziennie i po-
bierana miesięcznie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wypowie-
dzenia umowy ubezpieczenia – w wysokości proporcjonalnej ww. opłaty – w dniu wypłaty środków zgroma-
dzonych na ORJU. Pobranie następuje poprzez umorzenie odpowiedniej ilości JU na ORJU danego funduszu, 
którego zarządzanie aktywami podlega niniejszej opłacie”. Wysokość opłaty za zarządzanie określa „Tabela opłat 
i limitów” w poz. 8; wynosi ona 1,8% rocznie.
59 Wyrok SN z dnia 23 marca 2005 r. (I CK 586/04, OSNC 2006, nr 3, poz. 51).
60 Postanowienie o treści: „W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nastąpi zwrot części 
składki z potrąceniem kosztów manipulacyjnych wynoszących 10% wysokości zwracanej składki – nie więcej niż 
200 złotych” zostało wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr 1305 na podstawie wyroku z dnia 11 
października 2007 r., wydanego przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. w Warszawie 
(XVII AmC 68/06).
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Summary 

Gloss to the judgement of the appeal court in Warsaw of May, 14 2010 
concerning the liquidation fee

Author of the gloss of appeal court from May, 14 2010 included not only a comment to the 
argumentation given by Court but also try to enrich the comparative analysis and the descrip-
tion of the insurance cost.

In the complex gloss, which is surprising for this kind of publication, there is a reference to 
legitimacy of plaintiff possessing group insurance, which is treated like an insured due to the 
payment of premiums. Main issue concerns the legitimacy of evaluation issued by the court and 
concerning so called back–end load taken by the insurer.

According to the author, starting point in the discussion whether liquidation fee is legitimate 
is the analysis of its legal nature. Fundamental issue is to establish why this fee is collected and 
what is the equivalent of it. Analyzing the court jurisdiction devoted to abusive clauses in the 
bank agreements and supported by the jurisdiction of a contrario concerning the agreement of 
specified task, timesharing agreement and the construction of bank agreement, life insurance 
agreement with the capital fund and the construction of fiduciary transactions. Author of the 
gloss indicates that payment of the money gathered on the account is the sign for right fulfil-
lment of the insurer’s obligations. As this is the fulfillment of agreement it is not the basis to 
collect the salary in form of the liquidation fee even if this activity is generating some cost. In-
surers’ salary in the insurance agreement with the insurance capital fund includes the premium 
as the financial equivalent of insurance protection and the management fee, which is the salary 
for financial investments commissioned by the insured.
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Zadośćuczynienie z art. 446 § 4 k.c. za śmierć dziecka, które urodziło się 
martwe – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2012 r.1

Wprowadzenie
W dobie rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa polskiego coraz częstsze stają się 

roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 446 § 4 k.c. O ile 
w przypadku śmierci osoby, która zdążyła nabyć zdolność prawną, przepis ten budzi wątpliwości 
jedynie w zakresie wysokości zadośćuczynienia, o tyle kwestią sporną w praktyce pozostawała 
możliwość powoływania się na ten przepis w przypadku martwego urodzenia będącego skut-
kiem deliktu.

Wątpliwości związane z zadośćuczynieniem za śmierć dziecka na etapie życia płodowego stały 
się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 9 marca 2012 r. orzekł, że 
dziecko, które urodziło się martwe, może być uznane za zmarłe w rozumieniu art. 446 § 4 k.c., co 
uzasadnia przyznanie rodzicom dziecka zadośćuczynienia na podstawie wskazanego przepisu.

Niniejszy artykuł stanowi analizę prawną zagadnienia, które stało się przedmiotem rozważań 
Sądu Najwyższego, oraz jest próbą oceny motywów, które zaważyły na rozstrzygnięciu, a zostały 
przytoczone w uzasadnieniu wskazanego wyroku.

 
1. Motywy rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

Glosowany wyrok Sądu Najwyższego zapadł wskutek wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2011 r.2 W swych rozważaniach Sąd Najwyższy 
ustosunkował się do argumentacji przytoczonej w uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sądu Apelacyj-
nego w Rzeszowie. Z tego też względu na wstępie wymagają przytoczenia argumenty, na które 
powoływał się Sąd Apelacyjny.

Sąd Apelacyjny oddalił wyżej wymienionym wyrokiem powództwo o zadośćuczynienie za 
śmierć nienarodzonego dziecka, uwzględniając tym samym apelację pozwanego zakładu ubezpie-
czeń od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który to uwzględnił powództwo w części i uznał 
istnienie odpowiedzialności pozwanego co do zasady. W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny 
stwierdził m.in., iż: „Zdolność prawna przysługuje osobie fizycznej od chwili urodzenia. Osobą 
fizyczną jest zatem człowiek od chwili urodzenia, natomiast przedtem określany jest mianem 

1 I CSK 282/11, LEX nr 1211872.
2 Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2011 r. (I ACa 434/2010, LexPolonica nr 2781188), który został uchylony 
wyżej wymienionym wyrokiem SN.
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nienarodzonego dziecka, czyli nascituirusa. Co do zdolności prawnej nasciturusa pojawiało się 
wiele koncepcji. Największą grupę zwolenników posiada koncepcja swoistej zdolności prawnej 
nasciturusa przysługującej mu pod warunkiem zawieszającym. Zgodnie z tym poglądem prawa 
podmiotowe przed narodzeniem dziecka nie istnieją jeszcze, zatem nie mogą być wykonywane. 
Dopiero po urodzeniu się żywego dziecka, spełnia się warunek ustawowy. Wówczas, gdy nasci-
turus staje się dzieckiem narodzonym, uzyskuje pełną zdolność prawną, zarazem powstają jego 
prawa. Możemy zatem mówić o warunkowej zdolności prawnej nasciturusa. O nabyciu zdolności 
prawnej przez osobę fizyczną można mówić jedynie w przypadku urodzenia się dziecka żywego. 
Urodzenie się dziecka żywego stanowi warunek prawny przyjęcia zdolności prawnej. O zdolno-
ści prawnej dziecka urodzonego jako martwe nie może być mowy. (…) W przypadku martwego 
urodzenia – jak już wcześniej zaznaczono – człowiek umiera przy urodzeniu i nie uzyskuje zdol-
ności prawnej i nie posiada zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków. Nie ma zatem 
bezpośrednio poszkodowanego”. Zdaniem Sądu Apelacyjnego: „Zadośćuczynienie z art. 446 
§ 4 k.c. ma rekompensować własną szkodę i krzywdę osoby najbliższej – jako pośrednio poszko-
dowanej, po śmierci bezpośrednio poszkodowanego”Sąd Apelacyjny w Rzeszowie stanął zatem 
na stanowisku, iż brak zdolności prawnej dziecka, które urodziło się martwe, przesądza o tym, 
że dziecka tego nie można uznać za bezpośrednio poszkodowane i – co za tym idzie – osobom 
pośrednio poszkodowanym nie przysługują w związku z tym żadne roszczenia.

Sąd Najwyższy w omawianym wyroku zauważył, że w art. 446 ustawodawca posługuje się dwo-
ma pojęciami: „poszkodowanego” i „zmarłego”. Zdaniem Sądu Najwyższego: „W art. 446 k.c., 
stanowiącym podstawę roszczeń z tytułu śmierci osoby najbliższej, posłużono się dwoma poję-
ciami. W paragrafie pierwszym jest mowa o ‘poszkodowanym’, natomiast w paragrafie czwartym 
użyto sformułowania o zadośćuczynieniu na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego. Za-
łożenie racjonalności ustawodawcy oraz zasady techniki legislacyjnej wskazują, że pojęcia te nie 
są tożsame, a więc także ich użycie przez ustawodawcę nie może być uznane za przypadkowe. 
Dla oznaczenia bowiem tożsamego przedmiotu regulacji używa się tych samych pojęć. W kon-
sekwencji należy przyjąć, że przepisy te różnią się zakresem pojęciowym. Z tego też względu 
należy rozważyć, jaki jest desygnat każdego z nich. ‘Poszkodowanym’ jest osoba fizyczna, która 
na skutek deliktu doznała szkody o charakterze majątkowym lub krzywdy. Natomiast ‘zmarłym’ 
jest człowiek, który na skutek deliktu odniósł obrażenia skutkujące jego śmiercią. Śmierć czło-
wieka podlega stwierdzeniu we właściwym trybie i przez właściwy organ. Pojęcie ‘zmarły’ ma 
zatem szerszy zakres. Z tego też względu za wadliwe należy uznać posługiwanie się przez Sąd 
Apelacyjny tymi terminami w sposób równoważny. Dla właściwej wykładni art. 446 § 4 k.c. nie 
miało też znaczenia to, że dziecko nienarodzone nie może zostać uznane za ‘poszkodowanego’ 
w rozumieniu art. 446 § 1 k.c. Podstawą żądania zadośćuczynienia w rozpoznawanej sprawie był 
wyłącznie art. 446 § 4 k.c., w którym roszczenie o zadośćuczynienie przyznano nie poszkodowa-
nym, a osobom bliskim zmarłego. Z tego względu zdolność prawna zmarłego nie jest przesłanką 
powstania roszczenia o zadośćuczynienie”. Biorąc pod uwagę powyższy wniosek, w dalszej części 
rozważań Sąd Najwyższy skupił się na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy dziecko nienaro-
dzone można określać mianem zmarłego. W opinii Sądu Najwyższego dla uznania, że roszczenie 
z art. 446 § 4 k.c. może przysługiwać rodzicom dziecka, które urodziło się martwe, znaczenie 
ma to, czy w odniesieniu do tego dziecka można mówić o śmierci, nie zaś to, że dziecka tego nie 
można uznać za poszkodowanego w rozumieniu art. 446 k.c. Sąd Najwyższy zdaje się zatem – 
przynajmniej pośrednio – zgadzać z Sądem Apelacyjnym, jeżeli chodzi o ocenę braku możliwości 
kwalifikacji dziecka nienarodzonego jako (bezpośrednio) poszkodowanego. Jednak fakt ten jest 
w opinii Sądu Najwyższego bez znaczenia dla oceny zasadności roszczeń z art. 446 § 4 k.c.
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Rozważając powyższą kwestię, Sąd Najwyższy przytoczył między innymi przepisy Konstytucji, 
ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przery-
wania ciąży, kodeksu karnego, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy 
kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, iż naczelną zasadą polskiego systemu 
prawnego jest ochrona życia od momentu poczęcia. Przepisy prawa wprawdzie różnicują za-
kres tej ochrony w zależności od stopnia rozwoju dziecka nienarodzonego. Nie jest to jednak 
przesłanką, aby uznać za niezasadne roszczenie z art. 446 § 4 k.c. wyłącznie na tej podstawie, 
że dziecko nie nabyło zdolności prawnej. W opinii Sądu Najwyższego: „Uwzględnienie stopnia 
rozwoju dziecka nienarodzonego wydaje się być celowe także w prawie cywilnym, zarówno przy 
ocenie pojęcia osoby zmarłej z punktu widzenia biologicznego, jak i pojęcia śmierci osoby bli-
skiej”. Doprowadziło to skład orzekający do konkluzji, iż „dziecko nienarodzone, zdolne do życia 
poza organizmem matki, które zmarło na skutek obrażeń odniesionych w wypadku, może zostać 
uznane za ‘zmarłego’ w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.”.

Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż w opinii Sądu Najwyższego w przy-
padku śmierci dziecka na etapie życia płodowego mamy do czynienia ze śmiercią człowieka, co 
uzasadnia dochodzenie zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. Jednak – jak się przynajmniej wyda-
je – Sąd Najwyższy uzależnia zasadność takiego roszczenia od etapu rozwoju dziecka, stawiając 
wymóg polegający na tym, aby śmierć dziecka nastąpiła w sytuacji, gdy było one już zdolne do 
życia poza organizmem matki.

Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę na to, że w każdym przypadku należy rozpatrywać, czy 
mamy do czynienia z osobą „najbliższą” w rozumieniu wskazywanego przepisu. Zdaniem Sądu 
Najwyższego: „W judykaturze wyjaśniono, że o tym, kto jest najbliższym członkiem rodziny, 
decyduje faktyczny układ stosunków pomiędzy określonymi osobami, a nie formalny stopień po-
krewieństwa, wynikający w szczególności z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czy 
ewentualnie z powinowactwa. Z tego też względu, aby ustalić, czy występujący o zadośćuczynie-
nie jest najbliższym członkiem rodziny zmarłego sąd powinien stwierdzić, czy istniała odpowiednio 
silna i pozytywna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym tego roszczenia a zmarłym”.

W dalszej części artykułu autorzy odniosą się do argumentacji Sądu Najwyższego, zgodnie 
z którą kluczową kwestią dla uznania zasadności roszczenia za śmierć dziecka, które urodziło 
się martwe, jest ocena, czy mamy do czynienia ze śmiercią człowieka, natomiast bez znaczenia 
pozostaje w tym kontekście fakt nabycia przez dziecko zdolności prawnej. Przedmiotem rozwa-
żań będzie również poruszona przez Sąd Najwyższy kwestia uzależnienia zasadności przyznania 
zadośćuczynienia od etapu rozwoju dziecka, na jakim znajduje się ono w trakcie życia płodowe-
go. Wreszcie autorzy odniosą się do poglądu zaprezentowanego przez Sąd Najwyższy (oraz Sąd 
Apelacyjny w Rzeszowie), zgodnie z którym dziecko nienarodzone nie jest osobą bezpośrednio 
poszkodowaną w rozumieniu art. 446 k.c. Na pierwszy rzut oka zagadnienie to może wydawać 
się bez znaczenia dla oceny zasadności roszczeń z art. 446 § 4 k.c. (i de facto tak jest), jednak ma 
ono fundamentalne znaczenie na gruncie innych przepisów kodeksu cywilnego (o czym mowa 
w dalszej części artykułu).

2. Śmierć dziecka nienarodzonego a „zmarły” w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.
Autorzy niniejszego artykułu generalnie zgadzają się z poglądem wyrażonym przez Sąd Naj-

wyższy, iż dla oceny zasadności roszczeń z art. 446 § 4 k.c. kluczowe znaczenie ma fakt, czy 
można mówić w danym przypadku o śmierci człowieka, natomiast bez znaczenia pozostaje fakt 
uzyskania bądź nie uzyskania zdolności prawnej przez zmarłego. Wskazany przepis odnosi się 
bowiem do roszczeń o zadośćuczynienie po śmierci zmarłego najbliższego członka rodziny. Bez 
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wątpienia tylko wobec człowieka można używać przymiotnika „zmarły”. Należy więc zastanowić 
się przede wszystkim nad początkiem życia ludzkiego. 

Zarówno w dyskusjach etycznych jak i czysto naukowych występują rozmaite definicje począt-
ku życia ludzkiego oraz jego faz rozwojowych. Przykładowo, w medycynie cezurą czasową, od 
której zamiast terminu „zarodek” używa się określenia „płód”, jest 12. tydzień ciąży, choć poja-
wiają się również głosy, że już w 8. tygodniu ciąży następuje koniec rozwoju zarodkowego3. 

Pomijając jednak rozważania czysto medyczne, należy zauważyć, że ustawodawca celowo 
wprowadził termin zdolności prawnej, którą wiąże się z momentem urodzenia człowieka (art. 8 
§ 1 k.c.). Pojęcie to umożliwia bowiem określenie w sposób jasny i konkretny okresu, w którym 
człowiek może praktycznie bezwarunkowo być podmiotem praw i obowiązków, nie wnikając 
w kwestię człowieczeństwa czy też statusu osobowego dziecka poczętego. Pomimo faktu, iż 
przepis nie reguluje tej kwestii w sposób wyraźny, nie ulega wątpliwości, że o nabyciu zdolności 
prawnej przez osobę fizyczną można mówić jedynie w przypadku urodzenia się dziecka żywego, 
natomiast dziecko, które urodziło się martwe, takiej zdolności nie nabywa4. Jak jednak trafnie 
zauważa się w doktrynie, komentując wskazany przepis: „Aktualne brzmienie komentowanego 
przepisu nie daje (…) wystarczających podstaw do twierdzenia, że początek zdolności prawnej 
można utożsamiać z normatywnym początkiem życia ludzkiego”5. Należy więc rozważyć odpo-
wiedź na pytanie, czy początek życia ludzkiego można utożsamiać z pojęciem człowieka czy też 
z pojęciem osoby fizycznej (to jest osoby posiadającą zdolność prawną) na gruncie polskiego 
prawa? Autorzy wskazują jedynie na marginesie, iż samo brzmienie art. 8 § 1 k.c. wskazuje, że 
ustawodawca wyraźnie rozróżnia kwestię człowieczeństwa od kwestii nabycia zdolności praw-
nej. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu z momentem urodzenia człowiek nabywa zdolność 
prawną, natomiast przepis nie wskazuje, aby dopiero z tym momentem człowiek stawał się czło-
wiekiem. Czytając ten przepis a contrario, dochodzimy do wniosku, iż człowiek przed swoim 
urodzeniem jest pozbawiony zdolności prawnej. Oznacza to jednak, że również przed momen-
tem urodzin mamy do czynienia z człowiekiem.

W doktrynie prawa cywilnego można spotkać opinie, zgodnie z którymi fakt nieposiadania 
przez nasciturusa zdolności prawnej nie powoduje jednoznacznej dyskryminacji czy też pogor-
szenia jego sytuacji prawnej, a przyznanie mu zdolności prawnej nie jest niezbędne dla ochrony 
jego interesów6. Należy zauważyć, że ustawodawca uregulował najbardziej istotne kwestie do-
tyczące nasciturusa. Art. 4461 k.c. przewiduje możliwość żądania naprawienia szkód doznanych 
przed urodzeniem. Zgodnie z treścią tego przepisu: „Z chwilą urodzenia dziecko może żądać 
naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem”. Przepis ten pośrednio, aczkolwiek wyraźnie, 
wskazuje na to, iż ustawodawca obejmuje ochroną prawną również te szkody, które zosta-
ły wyrządzone na etapie życia płodowego. Art. 927 § 2 k.c. z kolei reguluje kwestie związane 

3 K. Ostrowski, Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 1985, (za:) T. Smy-
czyński, Opinia prawna o poselskim projekcie zmiany (art. 38) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) Konsty-
tucyjna formuła ochrony życia, Druk sejmowy nr 993, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007, s. 16.
4 Por. S. Dmowski, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, LexisNexis 2011, publikacja 
elektroniczna, komentarz do art. 8 k.c.
5 J. Strzebieńczyk, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 32.
6 Por. R. Trzaskowski, Opinia prawna na temat oceny cywilnoprawnych konsekwencji zmiany art. 38 Konstytucji 
RP, (w:) Konstytucyjna formuła ochrony życia, Druk sejmowy nr 993, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007, s. 
34; T. Smyczyński, Nasciturus jako dobro prawne, (w:) S. Sołtysiński (red.), Problemy kodyfikacji prawa cywilne-
go, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1990, s. 72; T. Smyczyński, Pojęcie i status prawny dziecka poczętego, 
„Studia Prawnicze” 1989, z. 4, s. 23; B. Kaczmarek, Prawa dziecka poczętego i ich ochrona w Polsce, „Przegląd 
Prawa i Administracji” 2005, nr LXIX, s. 127.
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z możliwością spadkobrania przez dziecko poczęte. Zgodnie z tym przepisem: „Jednakże dziecko 
w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe”. Obydwa 
cytowane przepisy wskazują na to, iż ustawodawca przywiązuje wagę do ochrony praw i intere-
sów jednostki jeszcze przed momentem urodzenia. Fakt, iż z obu przepisów wynika, że nabycie 
ewentualnych roszczeń (odszkodowawczych, spadkowych) jest uzależnione od (żywego) urodze-
nia i nabycia zdolności prawnej, stanowi jedynie logiczną konsekwencję tego, iż mówimy w tym 
przypadku o roszczeniach przysługujących temu dziecku. Gdyby dziecko nie nabyło zdolności 
prawnej, nie mogłoby być podmiotem uprawnień, o których mowa w powyższych przepisach. 
Nie oznacza to jednak, że ewentualne martwe urodzenie dziecka sprawia, iż nie można tego 
dziecka uznać za człowieka.

W zakresie ustawodawstwa regulującego szeroko pojęte stosunki cywilno–prawne znajduje 
się również kodeks rodzinny i opiekuńczy7 (dalej: k.r.o.). Art. 75 k.r.o. stanowi, że można uznać 
ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego. Natomiast zgodnie z art. 182 k.r.o.: „Dla 
dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego, ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne 
do strzeżenia przyszłych praw dziecka. Kuratela ustaje z chwilą urodzenia się dziecka”. 

Powyższe przepisy stanowią bardzo wyraźne potwierdzenie aprobowania przez ustawodaw-
cę poglądu o podmiotowości dziecka poczętego. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, 
iż ustawodawca każdorazowo – w odniesieniu do nienarodzonego – posługuje się terminem 
„dziecko”. Dziecko jest niewątpliwie człowiekiem. Śmierć dziecka przed urodzeniem jest zatem 
śmiercią człowieka. 

Aby jednak w sposób pełniejszy uzasadnić przytoczony powyżej wniosek, trzeba wykroczyć 
poza ramy cywilistyczne niniejszych rozważań. 

Na samym wstępie należy poddać analizie przepisy Ustawy Zasadniczej8. Zgodnie z art. 38 
Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. 
Przepis ten sam w sobie nie wyjaśnia, w którym momencie zaczyna się według ustawodaw-
cy życie ludzkie. Niewątpliwie zasada ta znajduje konkretyzację w przepisach ustaw. Wypada 
jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na losy poselskiego projektu zmiany art. 38 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej9. Proponowana przez posłów zmiana Konstytucji polegała na dodaniu 
do art. 38 wyrazów „od momentu poczęcia” do zdania „Rzeczpospolita Polska zapewnia każde-
mu człowiekowi prawną ochronę życia”. Powyższa poprawka do Konstytucji została odrzucona 
– jednak nie z tego względu, iż parlamentarzyści uznali, że życie ludzkie na etapie płodowym nie 
zasługuje na taką ochronę. Posłowie opiniujący negatywnie projekt nowelizacji, podkreślali, że 
wprowadzenie zmiany nie jest konieczne, bo zasada ochrony początków życia ludzkiego i tak 
już obowiązuje, zarówno w płaszczyźnie konstytucyjnej, jak i w ustawach zwykłych10. Za prof. dr. 
hab. Tadeuszem Smyczyńskim należy zauważyć, że na gruncie nauk przyrodniczych nie można 
jednoznacznie rozstrzygnąć w drodze wnioskowania o tym, od którego momentu w rozwoju 
biologicznym człowieka zaczyna się życie osobowe. „Nie można jednak pomijać osiągnięć tzw. 
psychologii prenatalnej i odkrytych zachowań płodu, jego przeżywania bodźców pozytywnych 
i negatywnych itd. Nie chodzi przecież o zachowania będące wynikiem rozumowania, ponieważ 
i noworodek nie objawia zachowań inspirowanych rozumem, a nikt nie zaprzecza, że noworodek 
jest osobą. (…) Zauważmy jednak, że i noworodek nie ma tych cech, które charakteryzują czło-
wieka dorastającego i dorosłego, świadomie i rozumnie uczestniczącego w życiu społecznym. 

7 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788).
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
9 Konstytucyjna formuła ochrony życia, Druk sejmowy nr 993, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007.
10 Tak m.in. prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, dr hab. Włodzimierz Wróbel.
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Nikt jednak nie kwestionuje statusu moralnego i prawnego człowieka od chwili jego urodzenia 
tylko dlatego, że tę fazę życia ludzkiego wyznacza oczywisty i widzialny fakt urodzenia. Jak wyni-
ka z doświadczeń i obserwacji biologów, życie ludzkie (rozwój i przemiany organizmu ludzkiego) 
jest procesem ciągłym, continuum, przy czym urodzenie się dziecka otwiera tylko nową kartę ży-
cia ludzkiego”11. Odrzucenie projektu nowelizacji art. 38 Konstytucji było zatem spowodowane 
tym, iż w opinii posłów oczywistym jest, że życie ludzkie zaczyna się wcześniej niż z momentem 
narodzin. 

W dalszej kolejności wskazać należy przepisy kodeksu karnego12 (dalej: k.k.) dotyczące prze-
stępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Rozróżniają one w sposób wyraźny przestępstwo zabójstwa 
(art. 148, 149 i 150 k.k.) od przestępstwa przerwania ciąży (art. 152 i 153 k.k.). W doktrynie nie 
ma rozbieżności co do tego, iż momentem granicznym pozwalającym rozróżnić, czy mamy do 
czynienia z przestępstwem zabójstwa, czy też przestępstwem przerwania ciąży, jest moment 
urodzenia dziecka13. Pośrednio wynika to zresztą również z samego brzmienia przepisów. Zgod-
nie bowiem z art. 152 § 3 k.k. zaostrzonej odpowiedzialności podlega sprawca, który dokonał 
przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub do tego czynu nakłaniał kobietę ciężarną 
albo jej pomagał, jeżeli skutkiem czynu jest śmierć dziecka poczętego, które osiągnęło zdolność 
do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Fakt osiągnięcia przez płód zdol-
ności do samodzielnego życia poza organizmem matki nie zmienia zatem kwalifikacji czynu na 
przestępstwo zabójstwa. Wspomniane rozróżnienie dotyczy również przestępstwa wyrządzenia 
uszczerbku na zdrowiu, spowodowania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia 
(art. 156 i 157 k.k.) oraz przestępstwa polegającego na uszkodzeniu ciała dziecka poczętego lub 
doprowadzeniu do rozstroju zdrowia zagrażającego życiu dziecka (art. 157a k.k.).

Wypada jednak zwrócić uwagę na fakt, iż przyjętą metodę regulacji należy odczytywać wy-
łącznie w kontekście penalizacji czynów w tych przepisach opisanych; nie można jednak wyciągać 
wniosku, iż ustawodawca odmawia dziecku na etapie życia płodowego przymiotu człowieczeń-
stwa. 

W tym kontekście wymaga przytoczenia uchwała Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 
października 2006r.14, w której Sąd stwierdził, że przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 160 
kodeksu karnego są życie i zdrowie człowieka od rozpoczęcia porodu (wystąpienia skurczów 
macicy dających postęp porodu), a w wypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego cięcia koń-
czącego ciążę – od podjęcia czynności zmierzających do przeprowadzenia tego zabiegu. Sąd 
Najwyższy wprowadził w ten sposób rozróżnienie pojęć „człowiek” i „dziecko poczęte”, w celu 
określenia momentu, w którym zaniedbania położnych i lekarzy przestają być przestępstwem 
penalizowanym w art. 157a § 1 k.k. (spowodowanie uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub 
rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu), a są kwalifikowane jako przestępstwo narażenia czło-
wieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 
160 k.k.). Jak słusznie zauważa dr Małgorzata Gałązka, w glosie aprobującej do przytaczanej 
powyżej uchwały15, „Podzielając stanowisko przyjęte w glosowanej uchwale, zastrzeżenia nale-

11 T. Smyczyński, Opinia prawna..., op. cit., s. 17. 
12 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553).
13 Tak np A. Zoll, który pisze: „Przedmiotem czynności wykonawczej, jako znamienia typów czynów zabronionych 
określonych w art. 152 § 1–3, jest dziecko w fazie prenatalnej”, por. A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część szczególna. 
Komentarz, t. 2, Komentarz do art. 117–277 k.k., Zakamycze, Kraków 2006.
14 Uchwała SN – Izba Karna z dnia 26 października 2006 r. (I KZP 18/2006, LexPolonica nr 419210, „Biuletyn SN” 
2006, nr 10, OSNwSK 2006, poz. 2038).
15 M. Gałązka, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 2, s. 98.
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ży podnieść wobec uzasadniającej je argumentacji, w zakresie, w jakim płynie z niej wniosek, 
że na gruncie polskiego prawa karnego dziecko poczęte nie jest jeszcze człowiekiem, którego 
byt rozpoczyna się dopiero wraz z początkiem porodu. Już samo uzasadnienie pytania prawne-
go zostało sformułowane wadliwie, w zakresie, w jakim sąd odwoławczy oczekiwał ustalenia, 
kiedy ‘zarodek ludzki staje się człowiekiem’. Jednakże Sąd Najwyższy nie tylko na wadliwość 
tę nie wskazał, ale przejął do uzasadnienia glosowanej uchwały rozłączne ujęcie pojęć ‘czło-
wiek’ i ‘dziecko poczęte’. Z takim podejściem do interpretowanych przepisów nie można się 
zgodzić, jako że pojęcie ‘dziecko poczęte’ to – podobnie jak termin ‘dziecko’ – podkategoria 
pojęcia ‘człowiek’. Wbrew stanowisku sądu odwoławczego oraz Sądu Najwyższego, nie są to 
kategorie rozłączne, a istota ludzka od poczęcia jest człowiekiem, a nie staje się nim dopiero na 
jakimś etapie rozwoju. Rozstrzygnięcia nie wymagało zatem – jako bezprzedmiotowe – pytanie 
o to, kiedy istota ludzka nabywa przymiot ‘człowieka’, ale problem zakresu prawnokarnej ochro-
ny człowieka rodzącego się. Kwestię tę należałoby postawić jako poszukiwanie nie momentu, 
z którym dziecko poczęte staje się człowiekiem, ale momentu, z którym człowiek przestaje być 
dzieckiem poczętym”. 

Artykuł 152 k.k. odnosi się w § 1 do przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie pło-
du ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży16. Zgodnie z art. 1 tejże ustawy: 
„Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych 
w ustawie”. Nie wdając się w rozważania dotyczące zakresu ochrony przewidzianej przez tą usta-
wę, brzmienie cytowanego przepisu wskazuje w sposób bardzo wyraźny, iż ustawodawca uznaje 
fazę prenatalną za etap życia człowieka. Co za tym idzie – śmierć w fazie prenatalnej oznacza, że 
mamy do czynienia ze śmiercią człowieka.

Jako kolejny akt prawny, który przemawia za tym, iż śmierć dziecka na etapie życia płodo-
wego należy traktować tak jak śmierć człowieka, należy wymienić (cytowaną zresztą przez Sąd 
Najwyższy w przywoływanym orzeczeniu z dnia 9 marca 2012 r.) ustawę Prawo o aktach stanu 
cywilnego17. Zgodnie z jej przepisami dziecko martwo urodzone jest traktowane podobnie jak 
osoba fizyczna, która zmarła, ponieważ w takim przypadku wystawia się akt urodzenia, przy 
czym zamieszcza się w nim adnotację „urodzenie martwe”. W takim akcie urodzenia znajdują się 
dane, które desygnują osobę fizyczną, jak imię, nazwisko, płeć, data i miejsce urodzenia, imiona 
rodziców itp. Tak szeroka gama regulacji prawnych nie powinna pozostawiać wątpliwości co do 
systemu wartości uznawanych przez polskiego ustawodawcę.

Podobnie – zarówno w sytuacji nabycia zdolności prawnej i późniejszego zgonu, jak i w przypad-
ku zgonu bez nabycia zdolności prawnej – najbliżsi mają prawo, zgodnie z ustawą o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych18, do pochowania zwłok na cmentarzu. Podkreślić przy tym należy, iż zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami 
ludzkimi19 za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na 
czas trwania ciąży.

Wszystkie powyżej wymienione akty prawne wskazują jednoznacznie na fakt, iż nawet jeśli 
stopień ochrony prawnej człowieka jest zróżnicowany w zależności od etapu jego rozwoju (życie 
płodowe, życie płodowe gdy dziecko byłoby zdolne do życia poza organizmem matki, życie po 

16 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78).
17 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264). 
18 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r, Nr 118, poz. 687).
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami 
ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).
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narodzinach), nie ulega wątpliwości, że od momentu poczęcia mamy do czynienia z człowie-
kiem, a jego śmierć – bez względu na to, na którym z etapów życia wystąpiła – może stanowić 
przesłankę do dochodzenia roszczeń z art. 446 § 4 k.c.

3. Wyładnia funkcjonalna art. 446 § 4 k.c.
Tak sformułowany wniosek wspiera również wykładnia funkcjonalna art. 446 § 4 k.c., co ściśle 

wiąże się z analizą przepisów ustaw różnych wszak gałęzi prawa, dokonaną powyżej. Jak zauwa-
ża S. Wronkowska– Jaśkiewicz, „dyrektywy wykładni funkcjonalnej odwołują się do wartości, 
które przypisuje się prawodawcy, zakładając, że stanowi on normy z zamiarem, by realizować 
lub chronić stany rzeczy przez niego aprobowane. (…) funkcjonalne reguły wykładni nakazu-
ją, by odrzucić te wyinterpretowane normy, które nie znajdują uzasadnienia aksjologicznego 
w ocenach przypisywanych prawodawcy, albo wręcz znajdują „przeciwuzasadnienie”, ponieważ 
nakazują czynić coś, czego nie da się pogodzić z systemem wartości prawodawcy (argumentum 
ad absurdo)”20.

Interpretując w drodze wykładni funkcjonalnej przepis art. 446 § 4 k.c., należy zwrócić uwa-
gę na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r.21, w którym zresztą zostały 
poruszone wątki prawne omawiane w niniejszym artykule. Tamże czytamy: „Demokratyczne 
państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Do-
brem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną 
konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. (…) Od momentu powstania życie ludzkie staje 
się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej. (…) Uznanie, 
iż ochrona życia przysługuje istocie ludzkiej od chwili poczęcia, znalazło wyraz także w usta-
wodawstwie zwykłym. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży zarówno w brzmieniu sprzed, jak i po nowelizacji w art. 1 
deklaruje, iż prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej, zaś spowodo-
wanie śmierci dziecka poczętego przez przerwanie ciąży, zasadniczo jest czynem zabronionym 
i karalnym (nowy art. 152a oraz art. 152b kodeksu karnego w kontekście okoliczności legalizu-
jących aborcję)”. 

Ochrona przez ustawodawcę życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju oznacza, że nie 
można różnicować stopnia ochrony tej jednej z najważniejszych dla naszego systemu wartości, 
o ile nie znajduje to swojego bardzo wyraźnego uzasadnienia w treści konkretnego przepisu. 
Skoro art. 446 § 4 k.c. nie przewiduje – wprost bądź pośrednio – żadnego wyłączenia stosowania 
wynikającej zeń normy wobec śmierci dziecka nienarodzonego, nie można uznać, iż przepis ten 
nie ma zastosowania w takim przypadku.

Skoro o nabyciu przez dziecko zdolności prawnej („żywe urodzenie”) może zadecydować 
w praktyce jeden oddech, który dziecko wykona po akcji porodowej, trudno znaleźć jakie-
kolwiek aksjologiczne uzasadnienie, dlaczego od tego jednego oddechu miałaby zależeć 
możliwość zastosowania dyspozycji przepisu art. 446 § 4 k.c. Nie można zapominać o tym, iż 
przepis ten ma na celu wynagrodzić krzywdę związaną ze śmiercią najbliższego członka rodzi-
ny. Cierpienia rodziców byłyby właściwie takie same zarówno w sytuacji, w której ich dziecko 
umarłoby bezpośrednio przed porodem, jak i w sytuacji, gdyby śmierć nastąpiła bezpośrednio 
po porodzie. 

20 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznań 2003, s. 82–83.
21 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (K. 26/96, LexPolonica nr 320490, OTK ZU 1997, 
nr 2, poz. 19, „Państwo i Prawo” 1998, nr 1 s. 88).
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4. Zdolność dziecka do życia poza organizmem matki jako przesłanka uwzględnienia roszczenia 
z art. 446 § 4 k.c.

Jeśli uwzględnić kwestię omówioną powyżej, trudno w tym miejscu nie zauważyć pewnych 
niekonsekwencji w rozumowaniu przyjętym przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu komentowa-
nym wyroku. Jak już bowiem wskazano, zdaniem Sądu Najwyższego: „Uwzględnienie stopnia 
rozwoju dziecka nienarodzonego wydaje się być celowe także w prawie cywilnym, zarówno przy 
ocenie pojęcia osoby zmarłej z punktu widzenia biologicznego, jak i pojęcia śmierci osoby bli-
skiej”. Doprowadziło to skład orzekający do konkluzji, iż „dziecko nienarodzone, zdolne do życia 
poza organizmem matki, które zmarło na skutek obrażeń odniesionych w wypadku, może zostać 
uznane za ‘zmarłego’ w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.”.

W opinii autorów za obarczone błędem logicznym należy uznać rozumowanie, zgodnie z któ-
rym: 

1) dziecko nienarodzone jest człowiekiem od momentu poczęcia, a dyspozycją art. 446 § 4 k.c. 
objęta jest każdego śmierć człowieka (będącego najbliższym członkiem rodziny);

2) przy jednoczesnym – jak się przynajmniej wydaje – uzależnieniu ochrony wynikającej 
z art. 446 § 4 k.c. od tego, czy dziecko było w momencie śmierci zdolne do życia poza orga-
nizmem matki.

Rozumowanie takie jest bowiem wewnętrznie sprzeczne. Jak staraliśmy się wykazać – śmierć 
dziecka nienarodzonego (bez względu na etap życia płodowego) – jest śmiercią człowieka, co 
generalnie może uzasadniać roszczenie z art. 446 § 4 k.c. W tym kontekście ewentualna ocena 
zasadności tego roszczenia nie może opierać się na stwierdzeniu, iż: „Uwzględnienie stopnia 
rozwoju dziecka nienarodzonego wydaje się być celowe także w prawie cywilnym, zarówno przy 
ocenie pojęcia osoby zmarłej z punktu widzenia biologicznego, jak i pojęcia śmierci osoby bli-
skiej”. Sąd Najwyższy zresztą w żaden sposób nie uzasadnił takiego sposobu rozumowania.

Faktem jest, iż przywołane przepisy prawa niejednokrotnie uzależniają stopień prawnej ochro-
ny życia ludzkiego od fazy, w której to życie się znajduje. Przykładem mogą być choćby art. 148, 
152 § 3 i 152 § 1 k.k., które odnoszą się do śmierci człowieka – odpowiednio – na etapie po 
jego (żywych) narodzinach, na etapie życia płodowego, kiedy człowiek byłby już zdolny do życia 
poza organizmem matki, oraz na etapie życia płodowego przed osiągnięciem takiej zdolności. 
Jednakże każdorazowe różnicowanie stopnia ochrony prawnej życia ludzkiego znajduje wyraźne 
odzwierciedlenie w konkretnych przepisach.

Dlatego nieuzasadnione wydaje się przyjęcie wniosku, iż stopień rozwoju życia płodowego 
ma znaczenie w kontekście art. 446 § 4 k.c., jeżeli chodzi o możliwość uznania, iż mamy do 
czynienia z osobą zmarłą. Należy bowiem uznać, że śmierć człowieka na każdym etapie życia 
płodowego uzasadnia ewentualne roszczenie z powyższego przepisu. Jednak dla oceny zasad-
ności tego roszczenia znaczenie ma między innymi możliwość uznania tej osoby za najbliższego 
członka rodziny, jak i ocena, czy powstała krzywda oraz w jakim rozmiarze. Jak słusznie wskazuje 
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu komentowanego wyroku: „sąd powinien stwierdzić, czy istnia-
ła odpowiednio silna i pozytywna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym tego roszczenia 
a zmarłym”. Etap, na którym nastąpiła śmierć dziecka nienarodzonego, może zatem w naszej 
opinii jedynie rzutować na ocenę stopnia więzi emocjonalnej pomiędzy osobami wysuwający-
mi roszczenia (co do zasady – rodzicami) a nienarodzonym dzieckiem. W skrajnym przypadku 
(śmierć na bardzo wczesnym etapie życia płodowego) może się zdarzyć, że więź taka jeszcze nie 
powstanie – co mogłoby być przesłanką do uznania roszczenia z art. 446 § 4 k.c. za niezasadne. 
Nie będzie jednak taką przesłanką (błędne) założenie, iż na tym etapie nie mamy do czynienia 
z osobą zmarłą.
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5. Dziecko, które urodziło się martwe, a pojęcie „poszkodowanego”
W naszej opinii nie można zgodzić się z tezą wyrażoną zarówno w cytowanym uzasadnieniu 

wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, jak i w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego jakoby 
dziecko zmarłe na etapie życia płodowego nie mogło być uznane za poszkodowanego. Należy 
na wstępie zaznaczyć, iż obydwa pojęcia – zarówno „bezpośrednio poszkodowanego”, jak i po-
średnio poszkodowanego”, do których odwołują się wskazane sądy w swojej argumentacji nie 
są pojęciami prawnymi, wynikającymi z treści przepisów, lecz są terminami wypracowanymi 
w dorobku doktryny oraz orzecznictwa22. 

Nie sposób w tym miejscu zgodzić się ze stwierdzeniem Sądu Najwyższego, iż: „Założenie 
racjonalności ustawodawcy oraz zasady techniki legislacyjnej wskazują, że pojęcia te [to jest 
„poszkodowanego” i „zmarłego”] nie są tożsame, a więc także ich użycie przez ustawodawcę 
nie może być uznane za przypadkowe”. Przypomnijmy, iż Sąd Najwyższy (aprobując rozważania 
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie) zdaje się uzależniać status bezpośrednio poszkodowanego od 
uzyskania zdolności prawnej (to jest żywego urodzenia), stojąc na stanowisku, iż przedmiotowa 
kwestia nie ma znaczenia w kontekście art. 446 § 4 k.c., który posługuje się pojęciem „zmarłe-
go” – to jest nie uzależnia zasadności roszczeń osób pośrednio poszkodowanych od tego, czy 
zmarły nabył zdolność prawną (czyli – zgodnie z rozumowaniem Sądu – czy był bezpośrednio 
poszkodowanym).

Brak jest bowiem podstaw do przyjęcia konsekwencji i racjonalności ustawodawcy w po-
sługiwaniu się tymi terminami, na co wskazuje paradoksalnie analiza samego art. 446 k.c. 
W kontekście tego artykułu pojęcie „zmarłego” oraz „bezpośrednio poszkodowanego” będzie 
w praktyce zawsze tożsame.

Po pierwsze, jeżeli pojęcie „zmarłego” w rozumieniu art. 446 § 3 i § 4 k.c. miałoby zostać przez 
ustawodawcę użyte celowo dla odróżnienia od „bezpośrednio poszkodowanego” (aby objąć 
dyspozycją tego przepisu również śmierć nienarodzonego dziecka), niezrozumiałe jest, dlaczego 
pojęciem „zmarłego” ustawodawca posługuje się również w art. 446 § 2 k.c. dotyczącym rosz-
czeń rentowych osób pośrednio poszkodowanych. Oczywistym jest, iż roszczenia takie mogą 
przysługiwać jedynie w przypadku śmierci osoby, która nie tylko urodziła się żywa, lecz także żyła 
na tyle długo, iż z jej śmiercią wiąże się utrata środków utrzymania, które miałyby być dostarcza-
ne prze tę osobę w ramach obowiązku alimentacyjnego bądź dobrowolnie i stale. W przypadku 
dziecka, które urodziło się martwe, tego rodzaju roszczenia oczywiście nie powstaną. Ponad-
to w tym przepisie ustawodawca posługuje się pojęciem „poszkodowanego” w odniesieniu do 
osób pośrednio poszkodowanych, podczas gdy w art. 446 § 3 i § 4 w odniesieniu do tych osób 
posługuje się pojęciem „najbliższych członków rodziny zmarłego”.

Po drugie, w przypadku gdy śmierć człowieka następuje natychmiast (to jest w chwili zajścia 
zdarzenia powodującego zgon), nie można oczywiście mówić o powstaniu roszczeń z art. 444 
k.c., trudno też mówić o powstaniu jakichkolwiek roszczeń z art. 445 § 1 k.c. (zakładając, że 
osoba ta nie zdąży odczuć jakiejkolwiek krzywdy). Uzależnienie statusu danej osoby jako bez-
pośrednio poszkodowanego od nabycia własnych roszczeń o odszkodowanie/zadośćuczynienie 
(a przecież na takiej logice oparte jest wnioskowanie uzależniające ten status od nabycia zdol-

22 Z bogatej literatury dotyczącej tej kwestii wymienić można: A. Olejniczak, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. 
Komentarz, t. 3, Zobowiązania – część ogólna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, publikacja elektroniczna, 
komentarz do art. 444 k.c. (teza nr 6) i art. 446 k.c. (teza nr 1 i 2); A. Szpunar, Wynagrodzenie szkody powstałej 
wskutek śmierci osoby bliskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000, s. 58 i s. 70; wyrok SN z dnia 28 
grudnia 1972 r. (I CR 615/72, OSPiKA 1974, nr 1, poz. 7; wyrok SN z dnia 6 marca 1997 r. (II UKN 20/97, OSNP 
1997, nr 23, poz. 478; uchwała SN z dnia 27 kwietnia 2001 r. (III CZP 5/01, OSP 2003, nr 6, poz. 74).
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ności prawnej) wykluczałoby możliwość uznania, iż przyczynienie się tej osoby do powstania 
szkody/krzywdy uzasadnia w świetle art. 362 k.c. zmniejszenie odszkodowania/zadośćuczynienia 
dla osób pośrednio poszkodowanych. Tymczasem zostało jednoznacznie przesądzone, zarówno 
w literaturze, jak i orzecznictwie, iż zachowanie zmarłego rzutuje na rozmiar uprawnienia osób 
pośrednio poszkodowanych w kontekście ewentualnego zmniejszenia rozmiaru obowiązku od-
szkodowawczego w oparciu o art. 362 k.c.23.

Z tego też względu w opinii autorów trudno uznać, że ustawodawca stosuje rozróżnienie po-
między „poszkodowanym” a „zmarłym” w sposób logiczny i konsekwentny. Dlatego uważamy, 
iż w świetle przepisów kodeksu cywilnego za „bezpośrednio poszkodowanego” należy uznać 
osobę (to jest człowieka – bez względu na fakt nabycia przez niego zdolności prawnej), która 
w sensie „fizycznym” doznała uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała lub śmierci. Nabycie 
przez tę osobę zdolności prawnej nie będzie determinantą uzyskania w świetle prawa statusu 
poszkodowanego, a jedynie rzutować będzie w praktyce na to, czy osoba ta nabywa własne 
roszczenia odszkodowawcze/o zadośćuczynienie (art. 4461 k.c.). Na przeszkodzie do powstania 
własnych roszczeń odszkodowawczych/o zadośćuczynienie będzie stał zarówno fakt martwego 
urodzenia dziecka (jeśli chodzi o szkody wyrządzone w okresie życia płodowego), jak i fakt na-
tychmiastowej śmierci człowieka w sytuacji, gdy siłą rzeczy nie mogły powstać żadne roszczenia 
z art. 444 k.c. ani też z art. 445 § 1 k.c. Nie zmienia to jednak oceny statusu takiej osoby jako 
poszkodowanego – chociaż nie będą tej osobie przysługiwać żadne roszczenia.

Wydawać by się mogło, że powyższe rozważania są bezprzedmiotowe wobec wyraźnego 
brzmienia art. 446 § 4 k.c., który przewiduje możliwość wysuwania roszczeń przez osoby pośred-
nio poszkodowane w przypadku śmierci najbliższego członka rodziny. W kontekście brzmienia 
tego przepisu znaczenie ma zatem to, czy mamy do czynienia z osobą zmarłą, i w praktyce nie 
mają znaczenia rozważania na temat statusu zmarłego jako bezpośrednio poszkodowanego.

Można pokusić się o stwierdzenie, iż lapidarność i powierzchowność rozważań Sądu Najwyż-
szego (skutkująca błędnym wnioskowaniem) wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie dotyczyło właśnie 
art. 446 § 4 k.c. Jednak rozstrzygnięcie tej kwestii ma fundamentalne znaczenie dla oceny ewen-
tualnych roszczeń z art. 446 § 1 k.c., który w sposób wyraźny przewiduje, iż: „Jeżeli wskutek 
uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowią-
zany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”. 
W kontekście tego przepisu odmowa przyznania dziecku nienarodzonemu statusu poszkodo-
wanego oznaczałaby, że poniesione koszty leczenia płodu (będące następstwem popełnionego 
deliktu) czy też koszty pochówku dziecka nienarodzonego nie są objęte zakresem obowiązku 
odszkodowawczego z art. 446 § 1 k.c. Rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii ma zatem istotne 
znaczenie praktyczne.

Z tego względu autorzy niniejszego artykułu stoją na stanowisku, iż również dziecko nie-
narodzone ma status poszkodowanego w świetle art. 446 k.c. Abstrahując od wywodów 
poczynionych powyżej, dotyczących niekonsekwencji terminologicznych ustawodawcy, uznanie, 
iż uzyskanie statusu poszkodowanego jest warunkowane uzyskaniem zdolności prawnej, prowa-
dziłoby do wniosków nieakceptowalnych w świetle funkcjonalnej interpretacji art. 446 k.c. oraz 
ze względów aksjologicznych. Trudno znaleźć uzasadnienie dla stanowiska, w którym spraw-
ca szkody polegającej na tym, iż zagrożone zostałoby życie i zdrowie nienarodzonego dziecka, 

23 Por. G. Bieniek, (w:) G. Bieniek (red.) Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. t. 1, Le-
xisNexis, Warszawa 2011, publikacja elektroniczna, komentarz do art. 446 k.c.; wyrok SN z dnia 7 grudnia 1985 
r. (IV CR 398/85, LEX nr 8740); wyrok SN z dnia 6 marca 1997 r. (II UKN 20/97, LEX nr 30572, OSNP 1997, nr 23, 
poz. 478); wyrok SN z dnia 19 listopada 2008 r. (III CSK 154/08, LEX nr 950431).
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nie miałby ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za koszty związane z ratowaniem życia 
dziecka i leczeniem w fazie prenatalnej bądź pochówkiem (tym bardziej, że ustawa o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych nie uzależnia prawa do pochówku od tego, czy zgon nastąpił na 
etapie życia płodowego – bez względu na jego stadium – czy też po żywym urodzeniu).

Podsumowanie
Wobec przedstawionej argumentacji należy uznać, że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie 

aprobowany jest pogląd o człowieczeństwie dziecka nienarodzonego. Istnieje w istocie wiele 
opinii na temat początków owego człowieczeństwa i związanej z tym ochrony prawnej życia 
ludzkiego. Nie można bowiem pomijać faktu, że ustawodawca różnicuje intensyfikację ochrony 
życia ludzkiego w zależności od stopnia rozwoju. Jednakże dywersyfikacja ta nie powinna mieć 
żadnego wpływu na normę wynikającą z art. 446 § 4 k.c. Zaaprobować należy stanowisko Sądu 
Najwyższego wyrażone w omawianym wyroku, zgodnie z którym od momentu poczęcia dziecko 
nienarodzone może być traktowane przez rodziców jako ich dziecko, które już mają. Jak słusznie 
podkreślił Sąd Najwyższy, martwe urodzenie dziecka (i związane z tym nienabycie przez dziecko 
zdolności prawnej) nie może wpływać na uznanie, iż roszczenia z art. 446 § 4 k.c. są niezasad-
ne. Z drugiej jednak strony krytycznie należy odnieść się do poglądu, zgodnie z którym dziecko 
takie nie jest osobą poszkodowaną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, oraz poglądu 
uzależniającego zasadność roszczeń z art. 446 § 4 k.c. od tego, czy dziecko było już zdolne do 
samodzielnego życia poza organizmem matki. Oczywiście, przy określaniu wysokości zadość-
uczynienia sądy orzekające powinny brać pod uwagę czas trwania ciąży jako element pośrednio 
wpływający na ocenę stworzonych więzi emocjonalnych – jakkolwiek każdorazowo należy oce-
niać ten czynnik na podstawie pogłębionej i wieloaspektowej analizy danego przypadku, nie zaś 
wyłącznie na podstawie samych przesłanek natury biologicznej.

Mgr Jakub Nawracała, radca prawny
Mgr Joanna Lewicka, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
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Summary

Compensation for the death of a child (a child was born dead)
in reference to the article 446 § 4 of the Civil Code

Subject of this article is the matter of possible liability from the article 446 § 4 of the Civil 
Code for the death of a child (a child was born dead). Trigger for further discussion can be a jud-
gement of the Supreme Court of March, 9 2012 stating that a child who was born dead can be 
defined as dead in the light of the article 446 § 4 of the Civil Code which justifies granting the 
indemnity to the parents of a child on the basis of this article. Basically, authors of the article 
accept the proposal of the Supreme Court, however they do not accept fully this particular co-
urse of understanding.

In the explanation of the above judgement of the Supreme Court, ‘deceased’ cannot be clas-
sified as the ‘aggrieved party’ in frame of the Civil Code. Nevertheless, as an unborn child is 
a human creature, after its death one can relate to it as to the ‘deceased’. Article 446 § 4 of the 
Civil Code does not indicate that the deceased is an aggrieved party. However, the Supreme 
Court estimates the legitimacy of claims as stated in the article 446 § 4 of the Civil Code on the 
basis of the fact whether a child is able to live out of a mother’ womb.

Authors of the article accept the attitude presented by the Supreme Court concerning the hu-
manity of an unborn child. They refer to the number of legal provisions supporting this proposal 
such as the Constitution, civil law, crime law and administrative law. However, they do not share 
the opinion of the Supreme Court concerning the status of the dead child as the aggrieved par-
ty. The notion of the aggrieved party has not been clarified by law and there is a visible lack of 
consistency in the use of this term in the Civil Code. Refusal to grant the unborn child this status 
might lead to the situation that death of a child will not motivate the possible claim from the 
article 446 § 4 of the Civil Code and that might be unacceptable in the light of functional and 
systematic interpretations of these provisions. According to authors it is also difficult to accept 
the proposal in which the legitimacy of the claim depends on the fact whether a child was able 
to live outside the mother’s womb or not. While determining the height of indemnity courts 
should take into account how heavy the pregnancy is what indirectly determines the strength 
of emotional bonds between a mother and a child. Nevertheless, each single case shall be ana-
lyzed separately, not only on the basis of biological nature.
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4. Raporty Rzecznika Ubezpieczonych
Tomasz Młynarski

Aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z 2007 r. „Podstawowe 
problemy bancassurance w Polsce” – skargi z zakresu bancassurance 
wniesione w 2012 r. – główne tezy i wnioski1

W 2007 r. Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport „Podstawowe problemy bancassuran-
ce w Polsce”, w którym zwracał uwagę na to dość nowe wtedy zjawisko oraz wskazał, że interesy 
konsumentów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej za pośrednictwem banku są narażo-
ne na szereg zagrożeń. W raporcie poddano analizie ryzyka naruszenia interesów konsumentów 
w związku z działaniem tego kanału dystrybucji. Raportowi towarzyszył aneks dotyczący skarg 
z zakresu bancassurance. 

Pięć lat później Rzecznik Ubezpieczonych przygotował kolejny aneks do wspomnianego ra-
portu, by przedstawić aktualną problematykę kierowanych do niego skarg. Problemy związane 
z tym kanałem dystrybucji ubezpieczeń, mimo prób samoregulacji podejmowanych przez przed-
stawicieli rynku, wydają się bowiem w dalszym ciągu nabrzmiałe i wiążą się z daleko idącymi, 
negatywnymi konsekwencjami dla klientów banków, decydujących się na przystąpienie do 
umów ubezpieczenia oferowanych im przy okazji nabywania produktów bankowych. Tylko nie-
które z problemów opisanych w pierwotnym raporcie Rzecznika doczekały się rozwiązania lub 
uległy marginalizacji. Przedmiotem skarg stały się nowe, niepokojące praktyki banków oraz za-
kładów ubezpieczeń, które naruszają interesy konsumentów, co budzi poważne wątpliwości co 
do zgodności tych praktyk z prawem i dobrymi obyczajami.

Na doniosłe znaczenie omawianego zjawiska wskazuje także dynamika skarg kierowanych do 
Rzecznika Ubezpieczonych w związku z istniejącym modelem bancassurance. W odniesieniu do 
ubezpieczeń kredytobiorców, ubezpieczeń związanych z kredytem, ubezpieczeń dla posiadaczy 
rachunków bankowych i kart płatniczych oraz innych produktów ubezpieczeniowych dystrybu-
owanych przez banki i pośredników finansowych liczba skarg na przestrzeni ostatnich lat ulegała 
zwielokrotnieniu. O ile w 2005 r. skarg takich było zaledwie 62, o tyle w 2007 r. – 143, w 2009 r. 
– 418, a w 2011 r. już 597. Z kolei w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. do Rzecznika wpłynęło 
515 takich skarg. Począwszy od 2009 r. skargi związane z tego typu ubezpieczeniami stanowią 
średnio około 4,5% ogółu skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych. 

1 Pełna treść raportu dostępna jest na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl. 
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Skargi z zakresu bancassurance wnoszone są do Rzecznika Ubezpieczonych przede wszystkim 
przez członków najbliższej rodziny zmarłych klientów banku, będących zazwyczaj ich spadko-
biercami. Dopiero w drugiej kolejności skarżącymi są sami ubezpieczeni. Ubezpieczającymi 
w umowach ubezpieczenia, których skargi dotyczą, są najczęściej banki, w pozostałych przy-
padkach spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe lub inne instytucje finansowe oferujące 
kredyty i pożyczki. 

Analiza skarg wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych wskazuje, iż podstawowym proble-
mem, z którym borykają się skarżący, jest odmowa zapłaty przez ubezpieczyciela świadczenia 
z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w przypadku zgonu kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) 
w wyniku choroby, która zdaniem zakładu ubezpieczeń istniała jeszcze przed datą objęcia go 
ochroną ubezpieczeniową. Poszczególne klauzule umowne dają ubezpieczycielowi możliwość 
odmowy zapłaty nawet wówczas, gdy przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia choro-
ba nie dawała żadnych objawów, a ubezpieczony nie miał jakiejkolwiek świadomości co do jej 
istnienia. Niektóre z postanowień przyznają przy tym ubezpieczycielowi prawo do arbitralnej, 
subiektywnej oceny tego, czy ubezpieczony powinien był wiedzieć w chwili przystępowania do 
ubezpieczenia o istnieniu niezdiagnozowanej wówczas choroby.

Kolejny problem wyłaniający się z analizy skarg wiąże się ze sposobem ustalania przez zakła-
dy ubezpieczeń w toku postępowania likwidacyjnego, czy zgon osoby ubezpieczonej nastąpił 
w wyniku chorób lub w związku z chorobami, na które ubezpieczony był leczony przed obję-
ciem ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczyciele, w zależności od tego, które rozwiązanie jest 
dla nich bardziej korzystne, trzymają się ściśle zapisu z karty zgonu dotyczącego przyczyny wyj-
ściowej, nie chcąc wziąć pod uwagę konkretnych argumentów wskazujących, iż przyczyna ta 
została ustalona na wyrost, albo też kwestionują przyczynę wpisaną do karty zgonu, jako nie 
dość dokładną.

Wątpliwości budzi także powszechna praktyka zakładów ubezpieczeń, które rezygnują 
w ubezpieczeniach grupowych z przeprowadzenia nawet uproszczonego wywiadu medyczne-
go mającego na celu ustalenie stanu zdrowia ubezpieczonego, zastrzegają zaś w treści umów 
swój brak odpowiedzialności, o ile przyczyny wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego istniały, 
zanim doszło do powstania ochrony ubezpieczeniowej. Prowadzi to do zjawiska polegającego 
na przystępowaniu do ubezpieczenia osób, względem których już od początku istnieją prze-
słanki odmowy zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego z uwagi na to, że jeśli zajdzie wypadek 
ubezpieczeniowy przewidziany w umowie, zostanie on uznany za następstwo czy konsekwencję 
chorób zdiagnozowanych lub leczonych przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpie-
czyciela. 

Rzecznik Ubezpieczonych w niektórych ze spraw stwierdził praktykę niemal automatycznych 
odmów ze strony ubezpieczycieli, gdy z dokumentacji medycznej wynikało, iż ubezpieczony 
w jakikolwiek sposób nie zastosował się do zaleceń lekarskich. Kolejny problem wyłaniający się 
z treści skarg dotyczy postanowień wzorców umownych stanowiących część umowy grupowe-
go ubezpieczenia kredytobiorców, gdzie w przypadku ubezpieczonych, którzy w dniu zawarcia 
umowy kredytu ukończyli 65 lat, ochrona ubezpieczeniowa z tytułu zgonu ubezpieczonego 
ograniczona jest do zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Liczne skargi do-
tyczą także problemu karencji stosowanej w umowach grupowego ubezpieczenia na życie. Co 
znamienne, karencja w udzielanej ochronie jest przewidywana nawet wówczas, gdy umowa 
ubezpieczenia zawiera restrykcyjne wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, o ile zgon 
nastąpił w związku z chorobami istniejącymi przed dniem przystąpienia do umowy. W takim 
przypadku karencja nie spełnia swojego normalnego celu, czyli wyeliminowania przypadków, 
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gdy do ubezpieczenia przystępują osoby, u których wystąpienie zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową jest pewne lub bardzo prawdopodobne. 

Kolejna grupa skarg obejmuje ubezpieczenia z tytułu niezdolności do pracy oraz w razie utraty 
pracy. Przeważająca część skarg jest związana z definicjami zdarzeń ubezpieczeniowych, prze-
widzianymi we wzorcach umownych, bowiem wiele spośród nich jest nader wąskich. Niekiedy 
również przewidziany jest wymóg, iż udowodnienie zaistnienia danej przesłanki wymaga podję-
cia decyzji przez konkretnie wskazany w umowie organ, co nie zawsze uwzględnia obowiązujące 
procedury i faktyczną sytuację niektórych ubezpieczonych. Problematyczny jest także status 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony, które to osoby zazwyczaj 
posiadają znacznie węższy zakres ochrony niż pozostali pracownicy. Kolejny problem dotyczy 
uzależnienia odpowiedzialności ubezpieczyciela od tego, czy całkowita niezdolność do pracy 
utrzymywała się przez czas wymagany umową w okresie odpowiedzialności zakładu ubezpie-
czeń. Skargi dotyczą również stosowania w umowach ubezpieczenia karencji oraz wyłączenia 
udzielanej ochrony ze względu na powiązanie pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a wcze-
śniej istniejącą chorobą lub wypadkiem mającym miejsce uprzednio. Wśród skarg są też takie, 
które wskazują na automatyczną odmowę ze strony ubezpieczyciela, jeżeli stwierdził, że ubez-
pieczony miał problemy ze zdrowiem jeszcze przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, 
nawet gdy brak jest dowodów na związek pomiędzy schorzeniem a orzeczoną niezdolnością do 
pracy. 

Oprócz ubezpieczenia obejmującego ryzyko zgonu, utratę pracy oraz niezdolność do pracy 
ubezpieczonego skargi wniesione do Rzecznika dotyczą także ryzyka poważnego zachorowania. 
W tym przypadku skarżący nie mogą pogodzić się z odmową spełnienia świadczenia, wskazując, 
że choroba, na którą zachorowali, jest ich zdaniem „poważnym zachorowaniem”. Funkcjonujące 
na rynku ubezpieczenia przewidują jednak ograniczenie odpowiedzialności z tego tytułu tylko 
do kilku lub kilkunastu schorzeń – tych, które zostały enumeratywnie wskazane w treści wzorca 
umownego.

Kolejna grupa skarg obejmuje problematykę związaną ze składkami ubezpieczeniowymi oraz 
okresem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zgłaszane są problemy dotyczące wysokości 
zwracanych przez ubezpieczycieli składek. Zdaniem osób skarżących kwoty te są w niektórych 
przypadkach zaniżone, a ubezpieczyciele stosują zasady obliczania wysokości składki ubezpie-
czeniowej podlegającej zwrotowi w sposób niezgodny z art. 813 § 1 k.c. Skargi dotyczą ponadto 
sposobu wyliczania i pobierania składki za okres, w którym stosowana była karencja w udziela-
nej ochronie ubezpieczeniowej. Inny problem dotyczy przypadków nieuprawnionego pobierania 
składki po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. W wielu wypadkach skarżący zwracają uwagę 
na brak związku pomiędzy długością trwania umowy kredytu lub pożyczki, której zabezpiecze-
niem ma być ubezpieczenie grupowe, a okresem ochrony ubezpieczeniowej przewidzianym 
w umowie ubezpieczenia, do której przystąpienia klient jest zmuszony. 

Skargi dotyczą także nieprawidłowości towarzyszących likwidacji szkody. W wielu przypadkach 
bank zachowuje się opieszale i zwleka z przekazaniem do ubezpieczyciela informacji o zajściu 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Podstawową kwestią, na którą skarżą się osoby 
kierujące swoje sprawy do Rzecznika, jest opieszałość w likwidacji szkody. Zakłady ubezpieczeń 
przedłużające postępowanie tłumaczą na ogół niezłożeniem wystarczających dokumentów 
przez bank lub rodzinę zmarłego albo brakiem odpowiedzi ze strony placówek medycznych. 
Zdarza się, że nieterminowość wyjaśniana jest przeoczeniem lub błędem pracownika. W spra-
wach, w których podejmowane były interwencje, opieszałość zakładu ubezpieczeń powodowała 
nieuzasadnione wydłużenie postępowania likwidacyjnego o kilka, a nawet kilkanaście (!) miesię-
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cy. Skarżący kwestionują ponadto samą treść przesyłanych im przez zakład ubezpieczeń pism, 
w szczególności treść odmowy spełnienia roszczenia. Często pisma są niezwykle skrótowe, nie 
przywołuje się w nich podstawy prawnej odmowy, a jeszcze częściej nie wskazuje na okoliczno-
ści faktyczne, które uzasadniają odmowę spełnienia świadczenia. 

Następna grupa skarg dotyczy nieprawidłowości występujących przy zawieraniu umowy ubez-
pieczenia, a właściwie – ze względu na to, iż w bancassurance dominuje model ubezpieczenia 
grupowego – przy przystępowaniu w charakterze ubezpieczonego do już zawartej umowy ubez-
pieczenia, z czym oczywiście wiąże się obowiązek sfinansowania składki ubezpieczeniowej. 
Skarżący nagminnie podnoszą, iż kredytobiorca nie miał faktycznej możliwości zapoznania się 
dokumentem określającym warunki ubezpieczenia, najczęściej dlatego, że nie wręczono mu 
przed podpisaniem stosownego oświadczenia ogólnych warunków ubezpieczenia lub innego 
wzorca umownego określającego prawa i obowiązki ubezpieczonego, przekazując mu je już po 
fakcie, albo w ogóle pomijając spełnienie tego obowiązku. Kierujący skargi do Rzecznika wska-
zują też na obszerność i niezrozumiały język poszczególnych dokumentów, a także na rozmiar 
czcionki (drobny druk), szczególnie w odniesieniu do treści oświadczeń, które towarzyszą zawar-
ciu umowy z bankiem. 

Kolejnym problemem, jaki wyłania się z treści otrzymanych przez Rzecznika skarg, jest niewy-
starczające informowanie klienta przez pracowników banku o oferowanym mu ubezpieczeniu: 
czy jest ono wymogiem uzyskania kredytu lub pożyczki; na jakich warunkach klient będzie mógł 
wziąć kredyt, jeśli nie zdecyduje się na opłatę składki ubezpieczeniowej; czy bank akceptuje sa-
modzielnie zawarte przez konsumenta ubezpieczenie indywidualne; w jaki sposób oferowane 
klientowi ubezpieczenie chroni jego interes i w jakim zakresie stanowi rzeczywiste zabezpie-
czenie spłaty jego zobowiązania wobec banku. W szczególności zaś klient nie jest odpowiednio 
informowany, jaki zakres ochrony – uwzględniając przewidziane w umowie wyłączenia i prawo 
ubezpieczyciela do regresu, a także indywidualną sytuację klienta (przede wszystkim wiek i stan 
zdrowia) – będzie mu faktycznie przysługiwał w związku z przystąpieniem do umowy ubezpie-
czenia grupowego. 

Przedstawiona w aneksie analiza skarg wniesionych do Rzecznika Ubezpieczonych w ostatnich 
miesiącach dowodzi, że kwestie związane z bancassurance w dalszym ciągu są źródłem wie-
lu problemów, a ubezpieczenia oferowane konsumentom za pośrednictwem banków i innych 
zbliżonych podmiotów zdecydowanie zbyt często nie spełniają przewidzianych dla nich funkcji. 
Uwzględniając ten fakt, Rzecznik podtrzymuje swój postulat dotyczący konieczności uregulowa-
nia w niezbędnym zakresie tak specyficznego kanału dystrybucji sprzedaży ubezpieczeń, jakim 
jest bancassurance. W pełni popiera zatem zapowiedziane przez Komisję Nadzoru Finansowego 
wydanie rekomendacji dotyczącej dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami 
w zakresie funkcjonowania segmentu bancassurance. Jest to z pewnością krok w dobrym kie-
runku, który przynajmniej częściowo pozwoli na sanację praktyk, do których nieprawidłowego 
przebiegu dochodzi na styku współpracy biznesowej banków i zakładów ubezpieczeń – ze szko-
dą dla konsumentów. Niemniej jednak w celu wyeliminowania wszelkich patologii nieodzowne 
wydaje się podjęcie prac legislacyjnych nad zmianami w obowiązujących przepisach prawa, któ-
re na chwilę obecną w niedostatecznym stopniu regulują bancassurance.

Mgr Tomasz Młynarski, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warsza-
wie, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Małgorzata Więcko–Tułowiecka

Raport Rzecznika Ubezpieczonych „Ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” – główne tezy i wnioski1

W 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych zauważył niepokojącą tendencję: wzrost liczby skarg 
klientów banków oraz doradców finansowych na oferowane im – zamiast tradycyjnej loka-
ty – ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne. Skargi te zawierały opisy budzących niepokój 
przypadków. Z lektury owych opisów wynika, iż konsumenci wpłacali swoje oszczędności na 
inwestycje, których zasad nie rozumieli i które – jak się okazało w praktyce – mogły być dla nich 
bardzo niekorzystne w skutkach i prowadziły do utraty znacznej części, a nawet całości wpłaco-
nych środków. W 2011 r. do Rzecznika Ubezpieczonych trafiło 146 skarg dotyczących ubezpieczeń 
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Po trzech pierwszych kwartałach 2012 r. 
takich skarg było już 262. Skarżący wskazywali na utratę znacznych środków finansowych (od kil-
ku tysięcy do nawet 250 000 zł) wskutek zawarcia (czy przystąpienia do) umowy ubezpieczenia 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Rozpoznawanie takich skarg w trybie polubow-
nym najczęściej niestety nie przynosiło efektu w postaci uznania skargi za zasadną i zwrotu 
konsumentom wpłaconych pieniędzy. Ubezpieczyciele odrzucali zarzuty wprowadzenia w błąd 
oraz niepoinformowania o istotnych elementach umowy, mimo iż skargi były bardzo podobne 
w treści i odnosiły się do tych samych produktów, ubezpieczycieli czy banków. Ewidentne było 
stosowanie określonych nieuczciwych praktyk rynkowych, jednak ubezpieczyciele nie byli skłon-
ni ani do dyskusji, ani do ewentualnej modyfikacji postępowania w zakresie oferowania umów 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Skoro nie powiodły się 
negocjacje w sprawach zgłaszanych indywidualnie, Rzecznik Ubezpieczonych podjął decyzję 
o nagłośnieniu tematu ubezpieczeń inwestycyjnych poprzez przygotowanie szczegółowego, 
merytorycznego opracowania. Stosowny raport – opublikowany 7 grudnia 2012 r. – został opra-
cowany przez grupę ekspertów Biura Rzecznika Ubezpieczonych specjalizujących się właśnie 
w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Autorami 
raportu byli: mec. Anna Gadomska–Orłowska, Wojciech Kamieński, Cezary Orłowski oraz Mał-
gorzata Więcko.

Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na polskim ryn-
ku istnieją od kilkunastu lat. Nie jest to klasyczna forma ubezpieczenia osobowego, gdyż zawiera 
wiele specyficznych rozwiązań, które nie są charakterystyczne dla umów ubezpieczenia. Umowa 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest stosunkiem praw-
1  Pełna treść raportu dostępna jest na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl. 
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nym o bardzo wysokim stopniu skomplikowania, regulowanym wieloma wzorcami umownymi. 
Analiza jej treści przez konsumenta jest tak naprawdę niemożliwa, gdyż bez odpowiedniego 
przygotowania nie jest on w stanie zrozumieć zapisów znajdujących się we wzorcach umow-
nych, których na dodatek najczęściej nawet nie otrzymuje. Konsument zawiera taką umowę, 
bazując głównie na informacjach przekazywanych mu przez osobę oferującą zawarcie umowy, 
czyli pośrednika ubezpieczeniowego, pracownika banku lub firmy doradczej. Nie zawsze jednak 
informacje te podawane są precyzyjnie i zgodnie z faktycznymi warunkami umowy. Zdarza się, 
iż osoby oferujące takie produkty same nie znają szczegółowo zasad inwestycji, ograniczają się 
więc do przekazywania danych o prawdopodobnych wysokich zyskach i do prezentowania ar-
gumentów działających przede wszystkim na wyobraźnię konsumentów. Ci z kolei, wpłacając 
swoje oszczędności, oczekują spełnienia danych im ustnie – przed zawarciem umowy – obietnic. 
Jeżeli w praktyce okazuje się, iż inwestycja działa według innych zasad, niż zostało to wcześniej 
przedstawione, konsumenci czują się oszukani, tracą zaufanie do instytucji finansowych, a na-
wet formułują zarzuty popełnienia przestępstwa. Niezadowoleni konsumenci szukają pomocy 
prawnej, wsparcia na stronach internetowych, a także kierują skargi pisemne, w tym do Rzecz-
nika Ubezpieczonych. Nie tylko jednak nieprawidłowości przy sprzedaży tego typu produktów 
są niepokojące. Analizując zapisy wzorców umownych, a także wykonanie tychże umów można 
niestety stwierdzić, iż głównym ich celem jest faktycznie wysoki zysk, lecz nie ten osiągany przez 
wpłacających swoje środki konsumentów, ale zysk przedsiębiorców oferujących i wykonujących 
umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Celem raportu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na niepokojącą tendencję, która poja-
wiła się w ostatnich trzech latach na polu ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym. Ubezpieczenia tego typu są znane od wielu lat, jednak to stosunkowo niedawno 
powstały produkty, które obecnie mają już niewiele wspólnego z umową ubezpieczenia na ży-
cie, określoną w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej – dział I pkt 32, a stały 
się formą „bezpiecznej prawnie” współpracy ubezpieczycieli, banków i doradców finansowych, 
przynoszącej tymże przedsiębiorcom znaczne zyski. Niestety, obecnie coraz częściej umowy 
oferowane indywidualnym konsumentom są skrajnie niekorzystne finansowo i prawnie, gdyż 
uniemożliwiają zarówno osiągnięcie zysku, wycofanie wpłaconych środków finansowych, jak 
i skuteczne dochodzenie własnych praw w jakimkolwiek trybie. Raport ma więc być zarówno 
źródłem informacji dla odpowiednich organów nadzorczych, jak i ma stanowić zbiór wskazówek 
dla konsumenta – na co powinien zwrócić uwagę, gdy oferuje mu się ubezpieczenie inwesty-
cyjne czy też „ubezpieczoną lokatę” (jak często wyjaśnia się konsumentom). Ze skarg wynika 
bowiem jednoznacznie, iż przed podjęciem decyzji konsument jest informowany wyłącznie 
o przewidywanych korzyściach, nie wspomina się jednak o obowiązkach, jakie nakłada na niego 
ta skomplikowana umowa.

Przy funkcjonującym obecnie systemie prawnym, a także za sprawą stosowanej przez przed-
siębiorców praktyki odpowiedzialność za zawarcie niekorzystnej umowy została w całości 
przerzucona na konsumenta, który jeżeli otrzymał warunki ubezpieczenia, jest nimi związany, 
jeżeli zaś ich nie otrzymał, automatycznie zaakceptował warunki ubezpieczenia grupowego. 
Przyjmuje się więc, że sam fakt, iż konsument składa podpis pod wnioskiem o zawarcie umowy, 
oznacza, że rozumie on konsekwencje swojego oświadczenia woli i musi ponosić skutki swo-
ich działań, nawet jeżeli są one dla niego drastycznie niekorzystne. Jednocześnie udowodnienie 
otrzymania ze strony oferenta nieprawdziwych informacji jest dla konsumenta niemożliwe. Ta-

2 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2010, nr 11, poz. 66 z późn. zm).
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kie stanowisko jest niezwykle wygodne dla ubezpieczycieli, banków, pośredników finansowych 
i ubezpieczeniowych. Odpowiedzialność za zawarcie umowy, której skutków prawnych nie ro-
zumie jedna ze stron, nie może być jednak w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych przerzucona 
wyłącznie na tę słabszą stronę, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż w wielu przypad-
kach konsument namawiany jest na zawarcie takiej, a nie innej umowy, a niekiedy dochodzi 
wręcz do sytuacji, w których konsument zawiera umowę na podstawie błędu bądź nawet pod-
stępu oferenta.

Raport składa się z części wprowadzającej, sześciu rozbudowanych rozdziałów oraz części 
zamykającej, w której sformułowano wnioski. We wstępie raportu można zapoznać się z kon-
kretnymi problemami zgłaszanymi przez skarżących, liczbą skarg na konkretne produkty, a także 
poszczególnych ubezpieczycieli. Główne zarzuty dotyczą: oferowania umowy ubezpieczenia 
jako bezpiecznej lokaty z wysokim zyskiem; utraty znacznej części wpłaconych środków (nawet 
100%) w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu wskazanego w dniu jej zawarcia; 
niepoinformowania, iż umowa, do której konsument przystępuje, jest umową ze składką nie jed-
norazową, lecz regularną, płatną np. co roku przez 15 lat. Skarżący w wielu pismach wskazywali 
ponadto na: brak zysku po zakończeniu trwania wieloletniej umowy ubezpieczenia; wysokie 
opłaty administracyjne i inne pobierane w trakcie trwania umowy, o których nie informowano 
w momencie jej zawierania, a także na inne błędne informacje co do istotnych elementów umo-
wy przekazywane przed zawarciem umowy, np. na temat przewidywanych gwarantowanych 
zysków (nawet kilkudziesięcioprocentowych), możliwości wycofania całości wpłaconych kwot 
w dowolnym momencie bez opłat i z zyskiem, niestosowania opłaty likwidacyjnej lub wysokości 
tejże opłaty.

Rozdział pierwszy raportu to szczegółowa prawna analiza umów ubezpieczenia na życie z ubez-
pieczeniowym funduszem kapitałowym w kontekście zgodności takiej konstrukcji z kodeksem 
cywilnym i innymi ustawami. Rzecznik Ubezpieczonych próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy 
takie produkty to jeszcze umowy ubezpieczenia, czy też już instrument finansowy. W ubezpie-
czeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wpłacana przez ubezpieczonego 
(sic!) składka nie jest bowiem w całości przeznaczana na ochronę ubezpieczeniową na wypadek 
śmierci bądź dożycia, czasem nie jest nawet w części przeznaczona na tę ochronę, tym samym 
nie jest wynagrodzeniem za przejęte przez ubezpieczyciela ryzyko. Podobnie relacja ekonomicz-
na pomiędzy wpłacaną składką ubezpieczeniową a sumą ubezpieczenia w takich umowach jest 
zupełnie inna niż w ubezpieczeniach na życie, w których jest ustalana według klasycznych metod 
kalkulacji składki i obliczania rezerwy matematycznej, opartych na założonej przez ubezpieczy-
ciela wysokości stopy technicznej. Zdaniem Rzecznika celem zawarcia umowy ubezpieczenia 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest inwestycja i oszczędzanie w sposób alterna-
tywny do instrumentów finansowych oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
z niewątpliwym złagodzeniem wymogów bezpieczeństwa, nadzoru instytucjonalnego państwa, 
jak i wymogów informacyjnych zarówno na płaszczyźnie publiczno–, jak i prywatno–prawnej.

W rozdziale drugim wskazano negatywne konsekwencje przystąpienia konsumenta do ubez-
pieczenia w formie grupowej, która to forma z wielu względów jest dużo mniej korzystna niż 
forma ubezpieczenia indywidualnego. Niestety, taki sposób współpracy jest coraz częstszy, gdyż 
dzięki jego zastosowaniu podmioty, które chcą otrzymywać wynagrodzenie za oferowanie tego 
typu umów ubezpieczenia, mogą to robić bez uzyskiwania odpowiednich zezwoleń i bez żad-
nych formalnych wymogów dotyczących świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. 
Niezwykle wysokie wynagrodzenie (prowizja) wypłacane ubezpieczającemu, pośrednikowi fi-
nansowemu bądź ubezpieczeniowemu z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia (objęcia ochroną 
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ubezpieczeniową) konsumenta może być zachętą do sprzedaży ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych z pominięciem zasad etyki i współżycia społecznego, a nawet w sposób ociera-
jący się o działalność przestępczą.

W rozdziale trzecim zidentyfikowano naganne praktyki stosowane przez banki, doradców oraz 
ubezpieczycieli, opisane w skargach, takie jak udzielanie nierzetelnych, nieprawdziwych i niepeł-
nych informacji dotyczących umowy ubezpieczenia, a także nieczytelność wzorców umownych.

Rozdział czwarty to analiza ekonomiczna dokonana na podstawie informacji wypływających 
ze skarg. Zarówno bowiem z materiałów reklamowych, jak i z informacji ustnych płynie prze-
kaz o wysokiej dochodowości takich umów. Rzecznik zbadał więc tę kwestię, by ocenić, czy 
faktycznie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest tak opła-
calną inwestycją, jak to jest przedstawiane konsumentom przed podjęciem przez nich decyzji. 
W rozdziale szczegółowo zidentyfikowano koszty, które konsument musi ponieść w okresie obo-
wiązywania umowy, przedstawiono także konkretne wyliczenia prawdopodobnych zysków bądź 
strat, wskazując kwoty, wartości i zyski z inwestycji. 

W rozdziale piątym opisano problem stosowania niedozwolonych klauzul umownych, które 
niestety niezwykle często znajdują się w treści takich umów. W ostatnim rozdziale przedstawio-
no szczegółowo, jakie środki prawne przysługują konsumentom w odniesieniu do podmiotów 
stosujących nieuczciwe praktyki lub naruszających przepisy dotyczące pośrednictwa ubezpie-
czeniowego.

Wnioski omawianego raportu nie są z pewnością optymistyczne, gdyż Rzecznik wskazuje, 
iż w związku z połączeniem w jednej umowie elementów umowy ubezpieczenia oraz umowy 
inwestycyjnej konsument nie otrzymuje ani należytej ochrony ubezpieczeniowej życia i zdro-
wia, ani oczekiwanego zysku z inwestycji. Niestety trudno, aby na podstawie analizy ponad 400 
skarg powstał inny obraz tych nowatorskich produktów. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych 
ubezpieczyciele, banki oraz pośrednicy finansowi i ubezpieczeniowi, którzy doprowadzili w spo-
sób nieuczciwy do zawarcia przez konsumentów niekorzystnych umów, powinni zostać ukarani 
w sposób na tyle dotkliwy, aby uzyskane korzyści nie były wyższe od poniesionej kary, nadto 
aby skutecznie zniechęcić ich do stosowania praktyk opisanych w raporcie i wyeliminować takie 
praktyki z rynku ubezpieczeniowego.

Mgr Małgorzata Więcko–Tułowiecka, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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III. RECENZJE, NOTY RECENZYJNE
I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Radosław Pacud, „Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego”, Warszawa 2011, LEX 
a Wolters Kluwer business, 450 s. (Tadeusz Szumlicz)

Pierwsza refleksja, jaka nasuwa się po wzięciu do ręki tej książki, dotyczy sformułowania tematu 
rozważań. Nie chciałbym sugerować, że trafny tytuł pojawił się „przypadkowo”, albowiem zainte-
resowania Radosława Pacuda koncentrują się na nowej konstrukcji zabezpieczenia emerytalnego, 
w której rozwiązania ubezpieczeniowe absolutnie dominują. Jednakże swoistą „przypadkowość” 
dopuszczam, gdyż ubezpieczeniem autor określa również wcześniejsze konstrukcje zabezpiecze-
nia emerytalnego występujące w Polsce, których „ubezpieczeniowość” można by z całą pewnością 
kwestionować. Z tego punktu widzenia razi już pierwsze zdanie książki, gdyż przedmiotem podję-
tych rozważań nie są „zmiany wprowadzone w ubezpieczeniu emerytalnym od 1 stycznia 1999 r.” 
(s. 17), lecz ubezpieczeniowe zmiany wprowadzane w zabezpieczeniu emerytalnym od 1 stycz-
nia 1999 r. Ponadto należy zauważyć, że pojęcie „ubezpieczenie emerytalne” można odnosić do 
ubezpieczenia rentowego z odroczonym terminem wypłat świadczeń dożywotnich („produktu” 
oferowanego w ramach tzw. ubezpieczeń gospodarczych), a więc nie jest ono „zarezerwowane” 
dla rozważań obejmujących tylko tzw. ubezpieczenia społeczne1. Tytuł książki może zatem rów-
nież mylić zainteresowanych prywatnymi ubezpieczeniami emerytalnymi. 

Zwraca natomiast uwagę – co należy mocno podkreślić – bardzo dobre usystematyzowanie 
wywodu, w celu wywiązania się z przyjętego w książce zadania badawczego, realizowanego – jak 
przyjmuje autor – na dwóch płaszczyznach – „poszukiwania jednej lub większej liczby konstrukcji 
stosunków prawnych, które spełniają podobne cele, jak historyczna konstrukcja stosunku ubez-
pieczenia społecznego” oraz analizy „charakteru prawnego stosunków prawnych ubezpieczenia 
emerytalnego”. Wynika to z ciągu rozważań, obejmującego: (1) „rozpoznanie podstaw konstruk-
cji prawnej obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego”, (2) „prezentację powiązań prostych 
w ubezpieczeniach emerytalnych”, (3) „ustalenie przesłanek pozwalających na wyróżnienie sto-
sunków złożonych”, (4) „rozważenie możliwości istnienia złożonych stosunków ubezpieczenia 
emerytalnego bądź jednego złożonego stosunku ubezpieczenia emerytalnego za pomocą usta-
lonego wcześniej modelu”, (5) „dociekania na temat charakteru złożonych stosunków prawnych 
(…) „o cechach publicznoprawnych oraz cechach prywatnoprawnych”, (6) „krytykę obecnego 
stanu prawa wraz przedstawieniem postulatów (…) uznanych za niezbędne” (s. 46–47). Właśnie 
takie usystematyzowanie rozważań jest w recenzowanej książce bardzo dobrze widoczne, a cały 
wywód nad wyraz konsekwentny. Do tego dochodzi duża staranność w przygotowaniu tekstu 
(napotkane błędy wydawnicze typu literówek, a nawet zaskakujące przejęzyczenia nie obciążają 
autora).

1 O poprawnej klasyfikacji ubezpieczeń zob. T. Szumlicz, Klasyfikacja ubezpieczeń, (w:) J. Handschke i J. Monkie-
wicz (red.) Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010, Poltext, s. 75–78.
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Konstrukcja książki Radosława Pacuda pozwala niewątpliwie na wyczerpujące omówienie zasad-
niczych spraw determinujących stosunki prawne w polskim systemie emerytalnym. Przechodząc 
do bardziej szczegółowych opinii o opracowaniu Radosława Pacuda należy jednak odnotować, że 
ze względu na objętość książki, w recenzji odniosę się tylko do tych wątków rozważań, które z jakie-
goś powodu (również z powodu zainteresowań naukowych recenzenta) wydają mi się istotniejsze, 
których potraktowanie chciałbym wyróżnić lub do których potraktowania mam wątpliwości.

Można rozpocząć od stwierdzenia, że zabezpieczenie społeczne, w którym może mieć zastoso-
wanie metoda ubezpieczenia, stanowi nadzwyczaj ważny komponent polityki społecznej, która 
jest przede wszystkim działalnością praktyczną. Recenzowane opracowanie jest poświęcone 
poglądowi doktrynalnemu tego komponentu w zakresie ubezpieczenia emerytalnego. Jest to 
podejście ważne, gdyż dla dociekań zmierzających do stworzenia podstaw naukowych zabez-
pieczenia społecznego jako takiego, charakterystyczne są duże różnice poglądów w sprawach 
o znaczeniu zasadniczym. A wiadomo, że im więcej kontrowersji występuje w danej dziedzinie 
wiedzy, tym bardziej pożądany jest każdy zabieg ją po rząd kujący. Nie sposób zatem przecenić 
ewentualnego pożytku płynącego z próby, podjętej przez Radosława Pacuda, nie tylko prawne-
go, choć to oczywiście dominuje, oświetlenia i uporządkowania działalności, uwarunkowanej 
tak bardzo przez realia życia i poddawanej tak różnym osądom społecznym, jak ubezpieczenie 
emerytalne. Tym bardziej, że problematyka zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza zabezpie-
czenia emerytalnego, jest niewątpliwie bardzo aktualna, a zaproponowane w tym opracowaniu 
poszerzenie prawnego spojrzenia na ubezpieczenie emerytalne stanowi – jak mi się wydaje 
– obiecującą próbę nowych ustaleń w zakresie problematyki zastosowania ubezpieczenia w po-
lityce społecznej w ogóle.

Można stwierdzić, że wartość teoretyczna książki (nie tylko w zakresie doktryny prawnej) wiąże 
się przede wszystkim z identyfikacją mechanizmu korelacji składki na ubezpieczenie emerytalne 
ze świadczeniem emerytalnym, który to mechanizm staje się wyznacznikiem pozycji prawnej za-
równo ubezpieczonych, jak i podmiotów zobowiązanych do wypłacania świadczeń emerytalnych, 
co – jak przypuszczał i udowodnił autor książki – ma istotne znaczenie dla „stosunków prawnych, 
które stanowią relacyjne ujęcie praw i obowiązków poszczególnych podmiotów”, uczestniczą-
cych w danym systemie emerytalnym (s. 18). 

Znaczenie praktyczne podjętych przez Radosława Pacuda rozważań prawnych można nato-
miast widzieć „w związku z reformą prawa, która wprowadza indywidualny rozrachunek składek, 
dwa (a nawet już trzy – uwaga T. Sz.) sposoby gospodarowania środkami pochodzącymi ze skła-
dek oraz nieznaną wcześniej formę organizacji ubezpieczenia emerytalnego, do której dopuszcza 
się podmioty tworzone dzięki swobodzie działalności gospodarczej” (s. 17). Wprawdzie razi okre-
ślenie „reformą prawa, która wprowadza”, ale to przejęzyczenie typowo prawnicze. Nieobojętne 
z praktycznego punktu widzenia są też krytyczne uwagi autora dotyczące procesu – zdaniem 
recenzenta nieudolnego, a nawet nieodpowiedzialnego – wprowadzania tak ważnej zmiany 
społecznej. Nie jest to oczywiście obojętne dla opisu stosunków prawnych w nowym systemie 
zabezpieczenia emerytalnego, i dobrze, że ten aspekt rozważań nie został w książce pominięty 
(„w badanej materii zostaną też uwzględnione projekty zmian w prawie”). Jednakże problem 
zarządzania zmianą społeczną, w której stanowienie prawa ma niewątpliwie istotne znaczenie, 
w recenzowanej książce jest chyba za mało wyeksponowany. Pomijając korekty dokonane w cza-
sie od opublikowania książki (choćby zmniejszenie wymiaru składki na OFE), należy się niebawem 
liczyć z kolejnym poprawianiem i uzupełnianiem prawa (zob. opublikowane w tym numerze 
„Rozpraw” projekty dotyczące wypłat świadczeń emerytalnych) w systemie, którego miano nam 
zazdrościć i który miał być wzorem dla innych krajów europejskich.
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Trzeba się w pełni zgodzić ze zdaniem autora, że książka jest „nakierowana na wymiar praktycz-
ny związany z doskonaleniem narzędzi rozpoznawania prawa, a także wytyczaniem kierunków 
racjonalizacji prawa emerytalnego” (s. 19), co stanowi ogromną zaletę recenzowanego opra-
cowania. W przypadku zmiany systemu emerytalnego (i nie tylko) szczególnym problemem 
badawczym jest idea dokonywanej zmiany i odpowiadającego jej wyrazu prawnego (dotyczy 
to również modyfikowania zamierzeń i ich zapisów prawnych). Zapewne istnieją w tym zakre-
sie istotne rozbieżności, wynikające też z niedoskonałości procesu legislacyjnego. Przyjmuję, że 
Radosława Pacuda interesuje przede wszystkim obraz prawny istniejących rozwiązań i ich kon-
sekwencji, zarówno z punktu widzenia doktryny, jak też praktyki. Trzeba jednak w tym miejscu 
dodać, że autor w wielu wątkach rozważań nie unika komentarzy do samej idei zmiany oraz doko-
nuje jej ocen natury społecznej i ekonomicznej, co niewątpliwie stanowi wzbogacenie wywodu 
i czyni opracowanie bardziej interesujące.

Aby uwypuklić ogólnie wyrażone znaczenie i zalety recenzowanej publikacji dla doktryny 
i praktyki należy – zdaniem recenzenta – zakwestionować stwierdzenie, że sprawa „relacji po-
między składką a świadczeniem emerytalnym w dużym stopniu zdominowała problematykę 
reformy emerytalnej”. Wprawdzie Radosław Pacud zdaje się delikatnie polemizować z tą opinią 
Jana Jończyka (s. 18), ale powinien to uczynić wyraźniej w „interesie” swego dzieła. Z przytoczo-
nym zdaniem o „zdominowaniu” nie można się bowiem zgodzić, ani z punktu widzenia rozważań 
społecznych i ekonomicznych (na marginesie tych aspektów rozważań pozostają praktyczne kon-
sekwencje przejścia od systemu emerytalnego o największym stopniu redystrybucji do systemu 
o najmniejszym stopniu redystrybucji w Europie, od systemu najbardziej socjalnego do naj-
mniej socjalnego!), ani w zakresie dociekań prawnych odnoszących się do tej relacji, jak słusznie 
zauważył i dowodzi autor książki. Tak nie było i nie jest, gdyż stale ważniejszą sprawę tzw. zde-
finiowanej składki przysłaniają i zaciemniają problemy związane z wprowadzeniem do systemu 
rozwiązania kapitałowego (sam autor recenzowanego dzieła wykazał kiedyś większe zaintereso-
wanie ekspektatywą drugo–filarową, a przecież ta związana z częścią repartycyjną systemu jest 
niemniej interesująca). Z tego właśnie powodu podjęcie tematu stosunków prawnych ubezpie-
czenia emerytalnego w ujęciu całościowym i ich swoiste wyważenie zasługuje na duże uznanie, 
a uporządkowanie wiedzy i nowe ustalenia w tym zakresie są istotnym wkładem – jak sądzi re-
cenzent nie prawnik, ale zainteresowany problematyką zabezpieczenia społecznego – w rozwój 
teorii prawa zabezpieczenia społecznego. Recenzowana książka jest bowiem pierwszą w polskiej 
literaturze przedmiotu tak szeroką i udaną charakterystyką stosunków prawnych, powstających 
na gruncie systemu zabezpieczenia emerytalnego o złożonej konstrukcji ubezpieczeniowej. Zale-
tą książki jest też prawne oświetlenie, takich zmian w zabezpieczeniu emerytalnym, które na ogół 
nie są dostrzegane w rozważaniach pozaprawnych, co powinno być inspirujące dla przedstawi-
cieli innych dziedzin wiedzy i praktyki, zwłaszcza polityków społecznych i ekonomistów. Dobrze 
jednak, że autor nie przywołuje i nie komentuje przykładów uchybień prawnych w rozważaniach 
polityczno–społecznych i ekonomicznych na tematy emerytalne (chociażby tych związanych ze 
składką jako podatkiem czy z „własnością” wkładu emerytalnego), bo taka krytyka niepotrzebnie 
zachwiałaby konsekwentny wywód rozważań prawniczych.

Książka składa się z Wprowadzenia, ośmiu rozdziałów i Podsumowania oraz obszernej Biblio-
grafii. Opracowanie wyróżniają rzeczywiście pracochłonne studia literaturowe, odwołujące się do 
ogromnej liczby pozycji, obejmujące starsze i najnowsze wydania polskie i zagraniczne. Zwraca 
przy tym uwagę niebywała staranność w licznych cytowaniach. Bibliografia obejmuje ponad 320 
prac, z różnych zakresów prawa (teorii prawa, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa 
ubezpieczeń społecznych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa finansowego, prawa podat-
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kowego), ale też innych dyscyplin wiedzy: polityki społecznej, ekonomii, finansów. Zastanawia 
jednak, co wnoszą do podjętych w tej książce rozważań dwie z trzech przywołanych w Bibliogra-
fii pozycji autorstwa recenzenta? Tymczasem inne pozostały niedostrzeżone, choćby te, które 
dotyczą niżej poruszonej sprawy składek, wypłat emerytur, nieproporcjonalności kompensa-
ty, ubezpieczeniowości systemu. Poprzestając na tej subiektywnej uwadze, należy zauważyć iż  
autor książki stara się wydobyć z literatury przedmiotu raczej te myśli, które sprzyjają zapropo-
nowanemu rozumowaniu (podejście kon struktywne) aniżeli podejmować polemikę z dotychczas 
spotykanymi poglądami i argumentami (podejście opozycyjne). A najogólniej zgadzam się z ta-
kim podejściem, gdyż miejscem formułowania najostrzejszych uwag krytycznych powinny być 
komentarze i recenzje zamieszczane na łamach czasopism specjalistycznych oraz referaty i wy-
stąpienia konferencyjne, a nie opracowania książkowe. Tym niemniej, pewien zasób komentarzy 
bardziej krytycznych, w prowadzonych w tej książce rozważań, wydawał się jednak potrzebny.

Radosław Pacud rozpoczyna książkę od opisania przedmiotu badań (rozdział I), zwłaszcza od 
omówienia struktury i charakteru prawnego stosunku ubezpieczenia społecznego. Odwołując się 
do historycznej konstrukcji tego stosunku, autor przekonuje przede wszystkim o tym, że dotych-
czasowe poglądy dotyczące podmiotowej charakterystyki stosunku ubezpieczenia społecznego 
nie przystają do aktualnych stosunków ubezpieczeń emerytalnych, co pozwala mu dokładnie wy-
łożyć – przywołane już wyżej – zamierzenia badawcze.

Konstrukcja prawna obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego jest przedmiotem rozdzia-
łu II (s. 49–67). W dostatecznym zakresie autor omawia w nim problemy dotyczące składki na 
ubezpieczenie emerytalne, konta ubezpieczonego i rachunku członka OFE oraz emerytury z FUS 
i emerytury kapitałowej (typu okresowego i dożywotniej). Dla recenzenta wywód dotyczący 
składki nie jest jednak zupełnie jasny (jednoznaczny). Czy autor jest rzeczywiście za jednolitym 
(zbiorczym) traktowaniem składki emerytalnej (?), czy też ważne jest rozpatrywanie składki 
„w częściach” (?), jeżeli chce się zidentyfikować i pokazać skomplikowanie stosunków prawnych 
w ubezpieczeniowym systemie zabezpieczenia emerytalnego. Przecież nie można – wielokrotnie 
podkreśla to sam autor – traktować analogicznie składki płaconej przez pracownika i pracodaw-
cę, składki przekazywanej do FUS przez płatnika i przekazywanej przez inny podmiot, składki 
w części repartycyjnej i w części kapitałowej systemu itp. 

W sprawie składki mam jednak ogólniejszą uwagę. Jeżeli autor przyjmuje za Czesławem Jac-
kowiakiem, że „ubezpieczenie polega na zapewnieniu asekuracji przed stratami wynikającymi 
z działania ryzyk losowych za pomocą składki ubezpieczeniowej, która warunkuje nabycie pra-
wa do świadczeń i określa rozmiary świadczeń”, i przyjmuje, że „podstawą wszelkiej konstrukcji 
ubezpieczeniowej jest zatem składka ubezpieczeniowa” (s. 49), to nieobojętny jest sposób trak-
towania składki (jej zdefiniowania) – bardziej lub mniej ubezpieczeniowy. Należy zwrócić uwagę, 
że wkład finansowy nazywany „składką” w finansowaniu przedsięwzięć publicznych ma często 
typowe cechy podatku celowego i taka niby–składka fałszywie przedstawia partycypację finan-
sową w systemie oraz charakter i tytuł uprawnienia do świadczenia, wynikający wtedy jednak 
z nieubezpieczeniowej wspólnoty ryzyka. Nie jest to więc wyłącznie problem terminologiczny, 
choć jestem zdania, że jest to również problem natury lingwistycznej. Otóż w języku angielskim 
występują dwa terminy premium oraz contribution, które na język polski są tłumaczone tak 
samo: „składka”. W ten sposób nie odnotowujemy zasadniczej różnicy między składką–premium 
w znaczeniu aktuarialnym i underwritingowym a składką–contribution w znaczeniu de facto 
wkładu (udziału) finansowego, którego wielkość można różnicować (a nawet, z którego można 
zwalniać), np. w zależności od statusu materialnego korzystającego z danej formy zabezpiecze-
nia społecznego i charakteru wspólnoty ryzyka. Nie rozumiem, dlaczego autor książki nie odnosi 
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się konkretniej do sprawy składki, a więc i „ubezpieczeniowości” ubezpieczenia społecznego 
(opór środowiskowy?), co w rozpatrywaniu nowego zabezpieczenia emerytalnego o charakterze 
rzeczywiście ubezpieczeniowym (nie tylko w filarze kapitałowym, ale też filarze repartycyjnym 
systemu), jest tak ważne (za niewystarczające uważam zmarginalizowane wyjaśnienia poczy-
nione w tej sprawie w rozdziale IV, s. 129–130). Natomiast dobrze, że autor zwraca uwagę na 
formalne uchybienia w zapisach ustawowych dotyczących podziału składki emerytalnej. Są one 
nawet opisywane zbyt szczegółowo, ale wytykanie niechlujstwa legislacyjnego w takiej sprawie 
jest w pełni zasadne.

Powiązania prawne w ubezpieczeniu emerytalnym Radosław Pacud przedstawia w pełnym za-
kresie i niewątpliwie z dużą znajomością rzeczy (bardzo dobra znajomość systemu emerytalnego 
i jego poszczególnych elementów) w rozdziale III rozprawy (s. 68–119). Autor w oryginalnym uję-
ciu wyodrębnia oraz trafnie i nadzwyczaj szczegółowo (o jednym powiązaniu ZUS z OFE aż cztery 
strony!), z wieloma ciekawymi odsyłaczami do literatury przedmiotu i uchwał sądowych, opisuje 
kolejno więzi składkowe, więzi organizacyjne, więzi powiernicze i więzi emerytalne (lepiej: 4. 
Więzi świadczeniowe) występujące w nowym systemie emerytalnym. Do tych rozważań mam 
tylko jedną uwagę. W wyróżnionym powiązaniu organizacyjnym ZUS z OFE, które wynika m.in. 
z przekazywania („przekazywanie” jest lepszym określeniem niż używane często w pracy „opła-
canie”) części składki do akumulacji, autor nie dostrzega ważnej przesłanki tego, że „uprawnienia 
do przymusowego pobrania składki nie przekazano do OFE” (s. 89), a chodzi o to, że o kon-
kretnym wyborze OFE przez pracownika miał nie wiedzieć jego pracodawca. Istotne są bardzo 
dobrze sformułowane Wnioski uogólniające wynikające z rozważań podjętych w tym rozdziale, 
dotyczące powiązań prawnych ubezpieczenia emerytalnego i struktury stosunku ubezpieczenia 
społecznego. 

Kolejny rozdział (IV) to bardzo kompetentna charakterystyka prostych stosunków ubezpiecze-
nia emerytalnego (s. 120–166). Nie mam do tej charakterystyki istotnych uwag. Dotyczy to też, 
wcześniej wspomnianych, aspektów ubezpieczeniowych stosunków prostych.  

Złożone stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego są przedmiotem najobszerniejszych roz-
ważań zawartych w rozdziałach V (s. 167– 211), VI (s. 212–269) i VII (s. 270–368). Wydaje mi się 
tylko, że można by uściślić tytuły rozdziałów, podrozdziałów i punktów danych fragmentów roz-
ważań (chociażby rozdział V zatytułować: O formowaniu stosunków złożonych w ubezpieczeniu 
społecznym i emerytalnym, a rozdział VI: Stosunki prawne złożone w ubezpieczeniu i ubezpiecze-
niu emerytalnym). Są to jednak rozważania wzorowo usystematyzowane i nadzwyczaj wnikliwe, 
w których szczególne znaczenie ma identyfikacja stosunków prawnych ubezpieczenia emerytal-
nego, konfrontująca stosunki prawne ubezpieczenia społecznego i stosunki prawne wynikające 
z doktryny prawa cywilnego, odwołująca się (nawiązująca) też do prawa administracyjnego i pra-
wa finansowego. To wykazane w tych rozdziałach dociekliwość badawcza i kompetencje naukowe 
Radosława Pacuda właściwie przesądzają o znacznym wkładzie autora w rozwój dyscypliny na-
ukowej jaką jest prawo zabezpieczenia społecznego. 

Ostatni, ósmy rozdział, zatytułowany Uwagi de lege ferenda (s. 369–408), to propozycje Ra-
dosława Pacuda, które już zostały lub będą skonfrontowane z praktyką zmiany społecznej 
dokonywanej w polskiej rzeczywistości, wśród których ogólny postulat „»zamknięcia reformy 
emerytalnej« i dostosowania systemu emerytalnego do współczesnych uwarunkowań” (s. 369) 
wydaje się jednak dość naiwny, kiedy od samego początku wprowadzania nowego systemu 
wszystko było czynione na ostatnią chwilę. Najistotniejsze z naukowego punktu widzenia są 
przedstawione w tym rozdziale (zwraca uwagę przejrzystość tych wywodów) liczne propozycje 
(również alternatywne) pod adresem praktyki, które mogą być rozpatrywane w procesie legisla-
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cyjnym dalszej zmiany i uzupełniania systemu emerytalnego. Warto jednak zauważyć, że w wielu 
miejscach, co dotyczy zwłaszcza rozważań w zakresie koncepcji wypłat świadczeń emerytalnych, 
propozycje Radosława Pacuda mają charakter ideowy (czytaj – polityczny), a nie prawny (autor 
wyraźnie wychodzi wtedy z roli prawnika–naukowca), a to przecież dopiero pomysły politycz-
no–społeczno–ekonomiczne będą „ubierane” w stosowne przepisy prawne. Cenniejsze z punktu 
widzenia tematu książki i praktyki są zatem te uwagi de lege ferenda, które dotyczą materii zasta-
nej, ale niedookreślonej prawnie. Np. warto się zgodzić z propozycją zmiany statusu prawnego 
Funduszu Ubezpieczenia Społecznego. Zgłoszone propozycje stanowią ponowne potwierdzenie 
celowości podjęcia w książce złożonej problematyki stosunków prawnych ubezpieczenia eme-
rytalnego, jednakże zbytnie rozbudowanie tego rozdziału i „detaliczność” wielu spraw nie służy 
– zdaniem recenzenta – czytelności rozważań, co nie ułatwi uwzględnienia danych spostrzeżeń 
autora w racjonalizowaniu systemu i konstrukcji prawa emerytalnego. 

Natomiast tego charakteru uwag nie mam do kończącego książkę obszernego Podsumowania 
(s. 409–432). Autor eksponuje w nim w ujęciu wnioskowym treść zasadniczych ustaleń zawartych 
w książce. Są one uporządkowane według wcześniejszych zakresów rozważań i obejmują: zmianę 
koncepcji stosunku ubezpieczenia społecznego, rozpoznanie i przydatność schematu stosunków 
prostych ubezpieczenia emerytalnego, uwarunkowania i rodzaje stosunków złożonych ubezpie-
czenia emerytalnego, relacje składki i świadczenia emerytalnego w świetle przyjętych ustaleń, 
ustalenia dotyczące podmiotu wykonującego funkcję ubezpieczyciela, ustalenia dotyczące po-
zycji prawnej ubezpieczonego, problem zmian w trwałości stosunków prawnych ubezpieczenia 
emerytalnego, problem struktury stosunków zobowiązaniowych w ubezpieczeniu emerytalnym, 
charakter prawny stosunków zobowiązaniowych w ubezpieczeniu emerytalnym, postulaty do-
tyczące statusu ZUS i FUS jako podmiotów strony ubezpieczyciela, postulaty przemiany OFE 
i ukształtowania Funduszu Dożywotnich Emerytur Kapitałowych (FDEK) w stosunkach prawnych 
z zakresu ubezpieczenia społecznego, zakres ochrony prawnej interesów ubezpieczonych. Do 
tych obszernych wywodów mam tylko dwie uwagi. Pierwsza – dotyczy kwalifikacji stosunków ze 
świadczeniami ubezpieczeniowymi proporcjonalnymi i nieproporcjonalnymi (s. 415–416). „Wy-
boldowanie” tego problemu oznacza jego ważność, a autor nie odwołuje się w tym przypadku do 
istniejącej na ten temat literatury (aspekt kompensacyjny zabezpieczenia społecznego). Druga 
– dotyczy poczynionego „doprecyzowania” przez autora książki, że „sednem zmiany dokona-
nej przez reformę emerytalną wprowadzoną w 1999 r. – z perspektywy prawa zabezpieczenia 
społecznego – jest osłabienie ubezpieczeniowej formy na rzecz konstrukcji podobnej do długoter-
minowego wkładu na rachunku bankowym lub w funduszu inwestycyjnym”. Doprecyzowanie to 
(cytuję: „w zakresie części kapitałowej można zaobserwować okres „międzyubezpieczenia”, który 
polega na tym, że proces gospodarowania środkami pochodzącymi ze składek tylko na począt-
ku oraz na końcu jego istnienia ma cechy ubezpieczeniowe”) stara się chyba jakoś wytłumaczyć 
bezsensowność powyższego stwierdzenia. Przecież w tzw. ubezpieczeniach gospodarczych ist-
nieje ubezpieczenie rentowe z odroczonym terminem wypłat świadczeń dożywotnich i trudno 
zaprzeczyć, że „produkt” ten (konstrukcja ta) ma charakter ubezpieczeniowy (nawet przy zaanga-
żowaniu dwóch podmiotów w realizację celu ubezpieczenia).

Nie jest to książka łatwa, jednakże sposób podejścia do problemu naukowego, klarowność wy-
wodu i jasność argumentacji, odpowiednia prezentacja ustaleń poznawczych i trafne wnioski pod 
adresem praktyki zachęcają do przeczytania książki Radosława Pacuda.

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie
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Wanda Ronka–Chmielowiec (red.), „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 228, Wrocław 2011, 557 s. (Joanna Rutecka)

Recenzowana publikacja jest owocem jednej z odbywających się cyklicznie międzynarodo-
wych konferencji ubezpieczeniowych organizowanych przez katedry ubezpieczeń z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zawiera zbiór 
artykułów powstałych na bazie referatów zgłoszonych oraz zaprezentowanych na V konferencji 
naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, która odbyła się w maju 2011 r. w Rydzy-
nie. Zakres tematyczny obejmuje szeroko rozumiane ubezpieczenia, prezentowane zarówno od 
strony teoretycznej, jak i praktycznej. Książka jest obszerną publikacją (liczy 557 stron) zawiera-
jącą 56 artykułów naukowych, powstałych w różnych ośrodkach akademickich i koncentrujących 
się na następujących zagadnieniach: 

analiza rynku ubezpieczeniowego i tendencje zmian, � 
zmiany w ofercie produktów ubezpieczeniowych oraz charakterystyka wybranych ubezpie-� 
czeń obecnych na polskim rynku,
finanse ubezpieczeniowe i zarządzanie zakładami ubezpieczeń,� 
pośrednictwo ubezpieczeniowe,� 
zmiany w procesach demograficznych i systemy emerytalne,� 
świadomość ubezpieczeniowa. � 

Publikacja składa się ze wstępu oraz 56 odrębnych tekstów uporządkowanych alfabetycznie 
według nazwisk autorów. Nie wyróżniono części tematycznych, co wyraźnie utrudnia odnalezie-
nie artykułów interesujących czytelnika. 

Teksty odnoszące się do analizy rynku ubezpieczeniowego i tendencji zachodzących zmian 
dotykają następujących tematów: badanie zależności pomiędzy działalnością sektora ubezpie-
czeniowego a wzrostem gospodarczym (Teresa Hanna Bednarczyk), analiza rynku zakładów 
ubezpieczeń i innych instytucji pośrednictwa finansowego w Polsce w latach 2005–2009 (Krysty-
na Ciuman), cykle underwritingowe na polskim rynku ubezpieczeń (Piotr Manikowski), pomoc 
publiczna oferowana na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE w warunkach globalnego kry-
zysu finansowego (Marek Monkiewicz) oraz procesy integracyjne rynków ubezpieczeniowych 
w Europie Środkowo–Wschodniej (Ryszard Pukała). Na specjalną uwagę zasługuje pierwszy 
z wymienionych artykułów, w którym autorka dokonała przeglądu badań empirycznych przepro-
wadzonych w latach 2000–2010 dotyczących wzajemnych relacji między rozwojem ubezpieczeń 
a wzrostem gospodarczym. W świetle zaprezentowanych wniosków wyniki dotychczasowych 
badań empirycznych przeprowadzonych w różnych ośrodkach naukowych na świecie nie są 
całkowicie zgodne. Odnosząc się do rynku polskiego, potwierdzono natomiast pozytywny i sta-
tystycznie istotny wpływ rozwoju obu działów ubezpieczeń na wzrost gospodarczy, zarówno 
w krótkim, jak i długim okresie.

Kolejna, dość liczna grupa opracowań związana była z ofertą zakładów ubezpieczeń oraz cha-
rakterystyką wybranych (także proponowanych) produktów. Jednym z częściej podejmowanych 
tematów były szeroko pojmowane ubezpieczenia związane z ochroną zdrowia (Dominika Cichoń-
ska, Magdalena Osak, Małgorzata Rutkowska–Podołowska z Niną Szczygieł, Grażyna Sordyl), 
a także ubezpieczenia dla przedsiębiorstw (Robert Dankiewicz, Beata Dubiel, Aniela Mikulska, 
Agnieszka Pawłowska). Analizy odnosiły się ponadto do aktualnej oferty ubezpieczeń na życie, 
w szczególności grupowych ubezpieczeń na życie (Beata Jackowska z Tomaszem Jurkiewiczem 
i Ewą Wycinką) oraz strukturyzowanych produktów ubezpieczeniowych (Anna Ostrowska–Dan-
kiewicz, Marietta Janowicz–Lomott). W niezwykle ciekawym artykule o rentowności produktów 
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strukturyzowanych Marietta Janowicz–Lomott wskazała, że problemem produktów struktu-
ryzowanych jest ich niska zyskowność dla klienta i niejasny wybór instrumentów bazowych, 
wynikający bardziej ze swoistej mody i dotychczasowych doświadczeń w konstruowaniu tego 
typu produktów niż z tendencji rynkowych. Produkty strukturyzowane są rentowne dla emi-
tentów i dystrybutorów przy jednoczesnym braku ich transparentności dla ubezpieczających. 
Dodając do tego brak odpowiednich standardów nadzoru, na rynku tym w przyszłości można się 
spodziewać wielu problemów. Trzy z zamieszczonych w omawianej publikacji artykułów dotyczą 
ponadto ubezpieczeń komunikacyjnych, koncentrując się na problematyce czynników determi-
nujących wybór ubezpieczyciela (Anna Szymańska), elementów mających wpływ na wysokość 
składki przypisanej brutto w tej grupie ubezpieczeń (Anna Jędrzychowska z Ewą Poprawską) 
oraz roli ubezpieczyciela jako głównego ogniwa transgranicznego systemu ochrony ofiar wy-
padków drogowych (Dorota Maśniak). Interesujące są rozważania Doroty Ostrowskiej, która 
próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy dominacja kapitału międzynarodowego na polskim 
rynku ubezpieczeń nie powoduje przypadkiem utrudnionego dostępu do niektórych produktów 
ubezpieczeniowych. Analiza opierała się na porównaniu cen i zakresu dwóch grup produktów 
ubezpieczeniowych, co uznać należy za dobry początek rozleglejszego i bardziej kompletnego 
badania. 

Zdecydowana większość tekstów publikacji poświęcona została zagadnieniom finansów 
ubezpieczeniowych oraz kwestiom zarządzania zakładem ubezpieczeń. Wybrane artykuły kon-
centrowały się na czynnościach monitorujących i kontrolnych w procesie zarządzania ryzykiem 
(Sylwia Bożek), problemach oferowania ochrony na wypadek konkretnych ryzyk (Stanisław 
Wieteska, Krzysztof Łyskawa) oraz zróżnicowanych aspektach aktuarialnych (Tadeusz Czernik, 
Łukasz Gwizdała, Magdalena Homa, Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz z Agnieszką Pobłoc-
ką, Monika Papież, Krzysztof Piasecki, Tomasz Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik, Ewa Wycinka 
z Mirosławem Szrederem). Finanse zakładów ubezpieczeń zostały poddane analizie pod kątem 
problematyki kalkulacji kosztów i należności (Anna Celczyńska, Magdalena Chmielowiec–Lew-
czuk), polityki wypłaty dywidendy (Teresa Czerwińska), wykorzystania zewnętrznego zarządzania 
ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (Piotr Kania) oraz sprawozdawczości finansowej 
i wypłacalności zakładów ubezpieczeń (Robert Kurek, Jacek Lisowski, Ewa Spigarska, Elżbieta Iza-
bela Szczepankiewicz z Marią Kiedrowską, Anna Szkarłat–Koszałka, Stanisław Wanat). W grupie 
publikacji z zakresu zarządzania zakładem ubezpieczeń uwagę zwraca tekst Waldemara Gla-
biszewskiego o wpływie innowacji technologicznych na konkurencyjność i sytuację finansową 
zakładu ubezpieczeń. Innowacje pozwalają na doskonalenie instrumentów oddziaływania na 
klientów, a w konsekwencji skutkują poprawą wyników zarówno rynkowych, jak i finansowych. 
W podsumowaniu tego niezwykle interesującego artykułu autor stwierdza, że innowacje tech-
nologiczne zapewniają co do zasady wzrost konkurencyjności, który jednym pozwala niwelować 
istniejące luki konkurencyjne względem rynkowych rywali, a innym – prześcignąć konkuren-
tów. 

Coraz szersze korzystanie z nowych technologii znajduje odzwierciedlenie w dywersyfikacji 
kanałów dystrybucji ubezpieczeń, przy uwzględnieniu wykorzystania kanałów tradycyjnych i no-
watorskich (Renata Pajewska–Kwaśny, Ilona Tomaszewska). Poruszana w recenzowanej książce 
problematyka pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczyła ponadto regulacji sprzedaży usług 
ubezpieczeniowych metodą bancassurance (Aleksandra Małek) oraz projektowanych zmian 
w dyrektywie o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Jerzy Łańcucki). Zmiany w prawie europej-
skim mają dotyczyć przede wszystkim: jakości informacji dostarczanej konsumentom, reguł 
prowadzenia działalności z zakresu pośrednictwa oraz wyjaśnień wątpliwości wynikających 
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z dotychczas obowiązującej dyrektywy. Autor wyraźnie zaznaczył, że rozmaite organizacje zwią-
zane z rynkiem ubezpieczeniowym prezentują podobne stanowisko jedynie w kwestii definicji 
pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz jednolitych minimalnych obowiązków informacyjnych. 
Sprzeciw środowisk ubezpieczeniowych wzbudza natomiast pomysł jawności wynagrodzeń po-
średników, zakres regulacji dotyczących posiadanych wiedzy i kwalifikacji oraz zapisy odnoszące 
się do zapobiegania konfliktowi interesów. Zdaniem Jerzego Łańcuckiego rozbieżność stanowisk 
wskazuje, iż to partykularne interesy pośredników i zakładów ubezpieczeń, a nie interes konsu-
menta, stanowiły główną przesłankę zgłoszenia propozycji zmian w obecnym kształcie. Należy 
jednak oczekiwać, że ostateczna decyzja co do zmian w treści dyrektywy zostanie podjęta przy 
uwzględnieniu ochrony interesów konsumenta, bez którego pośrednictwo ubezpieczeniowe nie 
miałoby racji bytu.

Wciąż aktualnym tematem badań jest problematyka funkcjonowania systemów emerytal-
nych. Mimo iż w wielu krajach przeprowadzono reformy emerytalne, nadal występuje potrzeba 
dalszych zmian, tak aby zapewnić obywatelom adekwatne świadczenia w okresie starości. Ta-
kie zmiany przeprowadzono w krajach Ameryki Łacińskiej, a zastosowane rozwiązania mieszczą 
się pomiędzy reformami systemu chilijskiego i argentyńskiego, które skutkowały udoskonale-
niem pierwszego i likwidacją drugiego z wymienionych (Joanna Niżnik). Wysokość świadczenia 
w „nowych” systemach emerytalnych zależy często od wieku przejścia na emeryturę – to istotny 
element rozwiązań emerytalnych we wszystkich krajach. Temu zagadnieniu poświęcony został 
inny artykuł, w którym przeanalizowano wysokość wieku emerytalnego w krajach Unii Europej-
skiej oraz kwestię innych wymogów niezbędnych do uzyskania świadczeń emerytalnych (Roman 
Garbiec). Z uwagi na fakt, że duża część systemów uwzględnia finansowanie kapitałowe, dla 
wysokości przyszłej emerytury ogromne znaczenie ma efektywność funduszy emerytalnych 
– problemu tego dotyka artykuł dotyczący grupowej oceny działalności otwartych funduszy 
emerytalnych (Jacek Białek). Wielowarstwowe systemy emerytalne zakładają ponadto duży 
udział samych ubezpieczonych w zapewnianiu sobie bezpieczeństwa finansowego w okresie sta-
rości – istniejące możliwości instytucjonalne na przykładzie wybranych krajów zaprezentowano 
w dwóch innych tekstach (Katarzyna Barczuk z Ewą Łukasik, Piotr Pisarewicz). Najbardziej nowa-
torski wydaje się być artykuł dotyczący efektywności systemów emerytalnych krajów UE i EFTA 
w latach 2005–2008 (Artur Mikulec). Wyniki rankingu efektywności systemów emerytalnych 
zbudowanego na bazie zaproponowanych przez autora wskaźników diagnostycznych wskazują, 
iż polski system na przestrzeni kilku lat poprawił swoją efektywność na tle systemów innych kra-
jów, co może cieszyć, jeśli weźmie się pod uwagę aktualne procesy demograficzne.

Żaden rynek usług, w tym ubezpieczeniowy, nie może należycie funkcjonować bez odpowied-
niej wiedzy po stronie usługobiorców. Stąd z punktu widzenia rozwoju ubezpieczeń niezwykle 
istotna jest świadomość ubezpieczeniowa konsumentów. Zagadnieniu temu poświęcono dwa ar-
tykuły (Anna Bera z Dariuszem Pauchem, Damian Walczak z Agnieszką Żołądkiewicz), w których 
opisano wpływ programów edukacyjnych na zwiększanie świadomości dotyczącej przestępczości 
ubezpieczeniowej oraz przedstawiono wyniki badań świadomości ubezpieczeniowej studentów 
i ich skłonności do ryzyka. Zaprezentowane wyniki nie napawają niestety optymizmem – świa-
domość ubezpieczeniowa studentów jest bardzo niska, ponadto choć nie dysponują oni wiedzą 
o posiadanym ubezpieczeniu, krytycznie odnoszą się do funkcjonowania zakładów ubezpieczeń. 
Stan taki można zmienić jedynie na drodze skorelowanego działania szkół wszystkich szczebli, 
zakładów ubezpieczeń i innych instytucji ubezpieczeniowych. Jak wskazali autorzy badania, do 
zrobienia zostało bardzo dużo, a braki dotyczą wszystkich elementów świadomości ubezpiecze-
niowej.
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Omawiana publikacja zasługuje na miano niezwykle różnorodnej i ciekawej. Zwięzła i rze-
czowa forma prezentacji wyników badań naukowych oraz staranna redakcja powodują, iż 
czytelnik poznaje nieznane szerzej obszary funkcjonowania ubezpieczeń; pominięto przy tym 
informacje dobrze już znane i wielokrotnie opisywane, zachowując zwyczaj odwołań do lite-
ratury przedmiotu. Artykuły posiadają jednorodny oraz bardzo przejrzysty układ – każdy z nich 
zawiera streszczenie, rozdziały, zakończenie lub podsumowanie, spis wykorzystanej literatury 
oraz krótkie podsumowanie w języku angielskim. Jedynym utrudnieniem dla czytelnika jest brak 
przyporządkowania artykułów do części poświęconych różnym obszarom tematycznym. Ubez-
pieczenia są bardzo szeroką dziedziną i zamieszczenie wszystkich tekstów alfabetycznie, według 
nazwisk ich autorów, powoduje niestety konieczność dokładnej analizy całego spisu treści, tak 
aby odnaleźć artykuł na wybrany temat.

Recenzowana publikacja stanowi niewątpliwe ważny wkład w rozwój badań i wiedzy ubezpie-
czeniowej. Prezentuje obszary zainteresowań wielu młodych badaczy, którzy często koncentrują 
się na kwestiach nowych, nieopisanych dotychczas w literaturze ubezpieczeniowej. Wyniki prze-
prowadzonych analiz mogą być nie tylko inspiracją dla kolejnych badań, lecz także mogą zostać 
wykorzystane w praktyce gospodarczej, przyczyniając się do rozwoju rynku ubezpieczeniowego, 
w tym poprawienia bezpieczeństwa finansowego zakładów ubezpieczeń oraz lepszego zaspoka-
jania potrzeb konsumentów usług ubezpieczeniowych.

Dr Joanna Rutecka, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Kolegium Ekonomiczno–Społeczne, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
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Małgorzata Serwach (red.), „Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej”, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 264 s. (Stanisław Nowak)

Kilka miesięcy, jakie minęły od ukazania się omawianej pozycji, oraz intensywne prace legi-
slacyjne prowadzone w Unii Europejskiej i w Polsce (kraju będącym członkiem UE, zatem kraju, 
którego ustawodawstwo UE dotyczy), pozwalają – dzięki dystansowi czasowemu i dodatkowej 
wiedzy związanej z trwającym procesem legislacyjnym w zakresie zmian dyrektywy o pośrednic-
twie ubezpieczeniowym (IMD2) – na spojrzenie na omawianą publikację z pewnej perspektywy 
czasowej i merytorycznej. Książka pod redakcją naukową Małgorzaty Serwach ukazała się z okazji 
jubileuszu dwudziestolecia Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekura-
cyjnych oraz prób aktualizacji kodeksu etyki brokerskiej, przyjętego w maju 1998 r., znanego jako 
Karta Sobieszewska.

Wskazywana monografia (bardziej o charakterze prawnym niż kompleksowego ujęcia zawodu 
brokerskiego) wykazuje niewątpliwe zalety. Dzięki tej publikacji  – choć nie było to zamiarem 
autorów i wydawcy – możemy stwierdzić, że doczekaliśmy się w Polsce licznego grona znawców 
problematyki pośrednictwa ubezpieczeniowego, z których wielu wyrasta na autorytety o zna-
czeniu międzynarodowym.

Kiedy na początku lat 90. XX wieku podjęto w Polsce próbę stworzenia rynku pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, w stosunkowo wówczas skromnej literaturze przedmiotu brylowały pozy-
cje autorstwa prof. Eugeniusza Kowalewskiego oraz ważna dla rozwoju nauki o pośrednictwie 
książka „Vademecum ubezpieczeń gospodarczych” pod redakcją prof. Tadeusza Sangowskiego.

Można rzec, że od tego czasu dzieli nas nie tylko dwadzieścia kilka lat rozwoju wiedzy o rynku 
ubezpieczeń, lecz także cała epoka i że obecnie działamy na zjednoczonym rynku europejskim 
już nie jako nowicjusze, lecz pełnoprawni jego uczestnicy. Taki też wniosek z prawno-meryto-
rycznego punktu widzenia można wysnuć z dwóch pierwszych części omawianej publikacji.

W części pierwszej, powstałej na zamówienie rynku pośrednictwa brokerskiego, o wiele mó-
wiącym tytule „Wczoraj, dziś i jutro zawodu brokerskiego”, znalazł się artykuł prof. Jerzego 
Stępnia (znaczącej postaci teorii prawa konstytucyjnego oraz praktyki sądowej) zatytułowany 
„Samorząd we współczesnym państwie prawa” i odnoszący się do podstawowych zagadnień 
teoretyczno-praktycznych funkcjonowania samorządów w Polsce, łącznie z samorządem za-
wodowym na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Tezy artykułu zostały omówione i wyjaśnione 
w znakomitym wykładzie wygłoszonym przez autora artykułu w drugim dniu XV Jubileuszowego 
Kongresu Brokerów.

O ile tezy artykułu (i wykładu) prof. Jerzego Stępnia odnoszą się do powinności, obowiązków 
i uprawnień samorządów (dla środowiska brokerskiego – samorządu zawodowego), a autor zwra-
ca uwagę na niepokojące próby (w tym także podejmowane pod hasłem deregulacji zawodów) 
„przejmowania pod kontrolę rządu centralnego coraz większych obszarów poddanych wcześniej 
organizacyjnej działalności reglamentacyjnej”, o tyle prof. Eugeniusz Kowalewski – autor następ-
nego artykułu zatytułowanego „Kim jest broker na rynku ubezpieczeniowym” – formułuje wprost 
postulat, iż dla wypełniania swej roli „samorząd brokerski powinien być powszechny; aby był po-
wszechny – przynależność do niego musi być obligatoryjna” (jeśli stosowne zapisy ustawowe tak 
postanowią).

W kolejnym artykule autorstwa prezesa SPBUiR Jacka Kliszcza powyższa teza wydaje się być 
jedną z przewodnich. Broker ubezpieczeniowy, de facto zawód zaufania publicznego, winien być 
de iure uznany za taki właśnie, z obowiązkową przynależnością do organizacji samorządu broker-
skiego.
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Reasumując, wielce zachęcający tytuł części pierwszej omawianej pracy oraz pomieszczenie 
w tej części trzech artykułów autorstwa znakomitości w dziedzinie teorii i praktyki zdaje się su-
gerować, iż inicjatorzy i wydawcy opracowania zapraszają do dalszych, pogłębionych rozważań, 
zarówno naukowców, jak i osoby publiczne.

Druga część publikacji to rozważania z jasno określonym zakresem tematycznym. Cześć ta, 
zatytułowana „Działalność brokerska. Współczesne problemy prawne”, składa się z siedmiu 
kolejnych rozdziałów, które praktycznie są artykułami pojedynczych autorów (z wyjątkiem roz-
działu III). Autorzy omawiają problematykę prawną zawodu brokera, a kolejne rozdziały w formie 
i treści korzystają z formuły podręcznika akademickiego – u szeregu autorów pojawiają się ko-
mentarze natury de lege lata i de lege ferenda. 

Znajdujemy tu artykuły: w rozdziale I Bartosza Kucharskiego „Broker jako pośrednik handlowy”, 
w rozdziale II Małgorzaty Serwach „Broker jako strona umowy brokerskiej”, w rozdziale III Toma-
sza Kwiecińskiego i Jakuba Pokrzywniaka „Rekomendacja brokerska”, w rozdziale IV Katarzyny 
Malinowskiej „Broker a ubezpieczyciel”, w rozdziale V Władysława W. Mogilskiego „Broker jako 
strona umowy ubezpieczenia”, w rozdziale VI Szymona Byczko „Broker reasekuracyjny”, w roz-
dziale VII Marcina Orlickiego „Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokerów 
ubezpieczeniowych”. Ramy opracowania oraz względna dostępność omawianego wydania na 
rynku księgarskim zwalniają z ze szczegółowego komentowania spostrzeżeń i wniosków, z reguły 
trafnych, którym często towarzyszą  propozycje zmian i nowych rozwiązań prawnych.

Trzecia część publikacji, zatytułowana „Dwadzieścia lat Stowarzyszenia Polskich Brokerów 
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych”, nosi charakter publicystyczno-wspomnieniowy. Szkoda 
jednak, że w tej lub innej części inicjatorzy wydania nie pokusili się o komentarze w tej materii, 
choćby dotyczące stosowania Karty Sobieszewskiej w trakcie całkiem już długiej, bo trwającej 
blisko ćwierć wieku, praktyki rynku ubezpieczeń. Ponieważ jednak prace w zakresie modyfikacji 
zasad etyki zawodu brokera trwają – o czym zaświadcza przebieg XV Kongresu Brokerów – moż-
na i należy oczekiwać kolejnych publikacji w tej dziedzinie.

Komentarz odautorski: Jako że minęło kilka miesięcy prac legislacyjnych nad nowym kształtem 
ustawodawstwa ubezpieczeniowego, w tym dotyczącego pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
nieodzowne wydaje się spojrzenie na rynek pośrednictwa z dystansu. Przebieg prac prawo-
twórczych prowadzonych w ramach Unii Europejskiej nad nową dyrektywą o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym (IMD2), a także spory o ostateczne wprowadzenie dyrektywy Solvency II  
(bądź jej nowej wersji), nie napawają optymizmem, szczególnie w kontekście pogłębiającego się 
kryzysu i to już nie tylko rynków finansowych.

W sytuacji gdy urzędnicy unijni, także przymuszani naciskami lobby wielkiego kapitału, zmierzają 
do stanowienia uregulowań, które wiodą ku podporządkowaniu rynku pośrednictwa największym, 
najistotniejszym graczom rynku ubezpieczeń (tu choćby sprawa słynnej transparentności prowizji 
brokerskich, kwestia opodatkowań, zauważana coraz częściej nierównowaga stron umów reali-
zowanych na rynku ubezpieczeń, łącznie z przewagą zakładu ubezpieczeń nad pośrednikami czy 
klientem), zasłanianie się dobrem konsumenta jest krytycznie odbierane przez coraz szersze kręgi, 
zwłaszcza ubezpieczonych, odczuwających wyraźne pogorszenie własnej sytuacji ekonomiczno-
prawnej jako stron umów ubezpieczenia. Takie stanowisko organów Unii Europejskiej może być 
uznawane przez zwykłych odbiorców usług ubezpieczeniowych za wyraz swoistej hipokryzji. O tej 
nierówności w procesie legislacyjnym dotyczącym pośrednictwa warto pamiętać.

Dr Stanisław Nowak, prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka
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Irena Jędrzejczyk et al. (red.), „Regionalny program rozwoju na tle strategii UE «Europa 2020» 
z uwzględnieniem roli ubezpieczeń na przykładzie województwa świętokrzyskiego”, Iuris, 
Poznań 2012, 398 s. (Jarosław Karpacz)

Recenzowana monografia pod redakcją naukową zespołu w składzie: prof. dr hab. Irena Ję-
drzejczyk, dr Stanisław Nowak, dr Jarosław Przybytniowski oraz prof. dr hab. Andrzej Sopoćko 
to w istocie wieloaspektowe studium problemów rozwoju regionalnego. Taki charakter nadaje 
publikacji zestaw 33 opracowań, które zostały ujęte w trzy wyraźnie zaznaczone nurty, dotyczące 
kolejno: 

charakterystyki strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”;� 
uwarunkowań realizacji strategii, kierunków i działań zmierzających do budowania potencjału � 
strategicznego regionu świętokrzyskiego;
mechanizmów zabezpieczania realizacji strategii. � 

W ten sposób uzyskano wielowymiarowy, choć z pewnością daleki od kompletnego, obraz pro-
blemów związanych z tworzeniem i implementacją strategii Unii Europejskiej w mezoskali – tu 
widzianych z perspektywy województwa świętokrzyskiego. Taki stan, na co wskazuje wprowa-
dzenie, jest zgodny z intencjami przyświecającymi zespołowi autorskiemu przy powstawaniu tego 
opracowania. Ma ono bowiem skłaniać do dyskusji i dalszych badań nad kierunkami rozwoju re-
gionalnego w kontekście strategii UE, nie zaś stanowić raport z wykonania regionalnego programu 
rozwojowego. W tym też kontekście postrzegam (i zarazem tłumaczę) ogromne zróżnicowanie 
tematyki w poszczególnych nurtach monografii.

Na uznanie zasługuje fakt, że pomimo znacznego zróżnicowania tematycznego i rozmaitości 
warsztatu badawczego autorów poszczególnych 33 części opracowania zespołowi redakcyjnemu 
udało się zapewnić względnie dużą przejrzystość i celowość konstrukcji całej pracy. Jest to w moim 
przekonaniu niezwykle ważne, gdyż monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców 
poszukujących informacji na temat stanu realizacji regionalnego programu rozwoju jako integral-
nej części strategii Unii Europejskiej do roku 2020. 

Za nowatorskie uważam wkomponowanie w monografię nieczęsto spotykanej w tego typu 
opracowaniach problematyki ubezpieczeń pozwalających ograniczyć negatywne skutki podej-
mowanych działań strategicznych. Działania te, jak wiadomo, ze względu na nieprzewidywalność 
zmian otoczenia oraz swoją naturę obarczone są wysokim stopniem ryzyka. Przyjęty w książce 
układ treści i sposób przekazu można uznać za oryginalny pod względem ujęcia tematyki. Tłumaczy 
on bowiem istotę strategii Unii Europejskiej oraz wskazuje szereg płaszczyzn jej oddziaływania. 

Przyjęta formuła opracowania umożliwiła także zestawienie poglądów teoretyków i praktyków 
z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Dzięki temu praca zawiera istotny ładunek 
wartości edukacyjnych i szkoleniowych, szczególnie przydatny dla osób podejmujących się reali-
zacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem strategii UE.

W przyszłości (rozpoznanie tego problemu będzie kontynuowane, na co wskazuje fakt, że recen-
zowana monografia stanowi efekt trzeciej już konferencji naukowej organizowanej pod hasłem 
„Europa 2020”) warto jednak położyć większy nacisk na metodyczną stronę przygotowywanych 
przez autorów opracowań. Podejście takie umożliwiłoby bowiem porównywanie wyników badań 
przeprowadzanych w kolejnych okresach. Ponadto w moim przekonaniu warto rozważyć uszcze-
gółowienie tematyki przygotowywanych opracowań, co pozwoliłoby na skoncentrowanie uwagi 
na rozwiązywaniu konkretnych operacyjnych i strategicznych problemów rozwoju regionu.

Reasumując, uznaję recenzowaną książkę za interesujący przyczynek do dalszych rozważań nad 
realizacją strategii Unii Europejskiej w perspektywie regionalnej. 

Prof. dr hab. Jarosław Karpacz, Zakład Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach
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Nowości wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukazały się w II poł. 2012 r.)

I. Zagadnienia ogólne: finanse, prawo, ubezpieczenia

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Barbara Andrzejuk, Izabela Heropolitańska, Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, Wol-
ters Kluwer, Warszawa 2012, 624 s.

2. Janusz Cichy, Daniel Szewieczek, Bancassurance w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, 154 s. 

3. Stefan Forlicz (red. nauk.), Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, 
CeDeWu, Warszawa 2012, 317 s.

4. Paweł Gołąb, Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym, Poltext, War-
szawa 2012, 280 s.

5. Tadeusz Teofil Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Risk mana-
gement in foreign trade, Difin, Warszawa 2012, 295 s.

6. Piotr Kapusta, Leksykon ubezpieczeń i gwarancji w handlu zagranicznym, Publishing House 
Dr Lex, Kraków 2012, 140 s.

7. Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, Wanda Ronka–Chmielowiec, Metody aktuarialne, 
PWN, Warszawa 2012, 236 s.

8. Krzysztof Łyskawa, Piotr Majewski, Damian Walczak (red. nauk.), Ubezpieczenia i finanse – 
nowe perspektywy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2012, 221 s.

9. Jacek Micał, Piotr Jaworski, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, 
Poltext, Warszawa 2012, 314 s.

10. Marek Monkiewicz, Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne 
pewności ochrony ubezpieczeniowej, Poltext, Warszawa 2012, 350 s.

11. Stanisław Nowak (red.), Regionalny program rozwoju na tle strategii UE „Europa 2020” 
z uwzględnieniem roli ubezpieczeń na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Wyd. 
Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka; Polskie Wydawnictwo Prawnicze „Iuris”, 
Warszawa; Poznań 2012, 404 s.

12. Stanisław Wanat, Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, 215 s.
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C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Monitor Ubezpieczeniowy, nr 50; nr 51.

2. Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja, nr 8 (187); nr 9 (188); nr 10 (189).

II. Ubezpieczenia gospodarcze

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Anna Bera, Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, 287 s.

2. Paweł Dudzicz, Ubezpieczenia z głową, czyli ubezpieczeniowe abc dla myślących przed 
szkodą, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012, 55 s.

3. Marek Krzysztof Kolasiński (red.), Odpowiedzialność cywilna notariusza i jej ubezpieczenie 
w Polsce i innych wybranych państwach Unii Europejskiej, Towarzystwo Naukowe Organi-
zacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2012, 298 s.

4. Eugeniusz Kowalewski (red. nauk.), Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu 
poddanego naprawie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organiza-
tora”, Toruń 2012, 256 s.

5. Małgorzata Serwach (red.), Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 264 s.

6. Adam Śliwiński, Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność 
ubezpieczeń na życie: ryzyko, popyt, zysk, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, 
270 s.

C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Prawo Asekuracyjne, nr 3(72) 2012; nr 4 (73) 2012.

2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2/2012, nr 3/2012.

III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

1. Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.), Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i cho-
robowe, C.H. Beck, Warszawa 2012, 816 s.

2. Prawo pracy i ubezpieczenia: ujednolicone przepisy, stan prawny na 10 stycznia 2012 r., 
Legis, Warszawa 2012, 416 s.
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3. Ubezpieczenia społeczne, C.H. Beck, Warszawa 2012, 250 s.

4. Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących prawa pracy, wynagradzania, ubez-
pieczenia społecznego, warunków pracy, zatrudnienia, spraw socjalnych, służby wojsko-
wej, związków zawodowych, stan prawny na 15 lipca 2012 r., Biblioteczka Pracownicza, 
Warszawa 2012, 190 s.

5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2012, 1024 s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Adam Jagielnicki, Twój osobisty fundusz emerytalny, Onepress, Warszawa 2012, 232 s.

2. Sebastian Płóciennik, Od reńskiego do łabskiego kapitalizmu systemowe skutki reform 
ubezpieczeń społecznych w latach 2000
2008, Atut, Warszawa 2012, 220 s.

3. Grażyna Szyburska–Walczak, Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Wolters Kluwer Pol-
ska, Warszawa 2012, 264 s.

Opracowała: mgr Barbara Sękowska
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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z XXI konferencji naukowej Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia 
Społecznego „Wiek emerytalny”, Kazimierz Dolny, 4–5 września 2012 r. (Jadwiga Pawłowska–
Chłystowska)

Zabezpieczenie emerytalne to największy – pod względem zakresu podmiotowego oraz wy-
datków na świadczenia – dział ubezpieczeń społecznych. Wobec postępującego starzenia się 
społeczeństw rosną, i będą narastały w przyszłości, problemy ze sfinansowaniem wydatków na 
emerytury. Zapisy ustawy z dnia 11 maja 2012 r.1 dotyczące podwyższenia i zrównania wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn nie rozwiązały wszystkich problemów. Z tych powodów głównym 
tematem XXI krajowej konferencji naukowej PSUS, która odbyła się w dniach 4–5 września 2012 r. 
w Kazimierzu Dolnym, był wiek emerytalny.

W konferencji, którą zorganizował radomski oddział PSUS, uczestniczyli delegaci z oddziałów 
PSUS, przedstawiciele ośrodków akademickich z Warszawy, Gdańska, Opola i Poznania zajmujący 
się problematyką ubezpieczeń społecznych oraz zaproszeni goście: prezes Izby Pracy Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego prof. dr hab. Walerian Sanetra, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior, członek zarządu ZUS Elżbieta 
Łopacińska, wiceprezes KRUS Janina Pszczółkowska, Rzecznik Ubezpieczonych prof. Aleksandra 
Wiktorow, zastępca dyrektora Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecz-
nika Praw Obywatelskich Dorota Bieniasz oraz przedstawiciele administracji samorządowej.

Podstawą dyskusji w pierwszym dniu konferencji były referaty dr Marcina Zielenieckiego 
z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej z Instytutu Polityki Społecznej Uni-
wersytetu Warszawskiego.

„Ewolucja wieku emerytalnego w ustawodawstwie polskim – perspektywa historyczna” brzmiał 
tytuł referatu dr Marcina Zielenieckiego. Po raz pierwszy warunek wieku, określanego mianem 
wieku starczego, zaistniał w polskim ustawodawstwie socjalnym w 1927 r. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych2 
nabycie prawa do renty starczej następowało wraz z osiągnięciem wieku 65 lat, jednolicie dla 
kobiet i mężczyzn. O ile ubezpieczony chciał przejść na rentę starczą przed osiągnięciem wyzna-
czonego wieku, następowało zróżnicowanie w zależności od płci. W przypadku kobiet renta starcza 
mogła być przyznana już po 55. roku życia, jednak pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 420 
miesięcy składkowych (czyli 35 lat pracy); mężczyźni mieli mieć ukończone 60 lat i 480 miesięcy 
składkowych (czyli 40 lat pracy). Renta starcza i renta inwalidzka to były dwa odrębne, nieza-
leżne świadczenia. Nie występowało domniemanie inwalidztwa w razie osiągnięcia określonego 

1 Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637).
2 Dz. U. Nr 106, poz. 911.
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wieku. Ryzyko starości nie miało charakteru samodzielnego tylko w ubezpieczeniu emerytalnym 
robotników. Osiągnięcie przez robotnika wieku starczego traktowane było traktowane jako jedna 
z przyczyn inwalidztwa stanowiącego warunek przyznania renty inwalidzkiej. Wiek emerytalny 
jako kategoria ubezpieczeniowa w ustawodawstwie międzywojennym nie występował. 

Ustawodawstwo powojenne zmierzało do ujednolicenia uprawnień emerytalnych urzędników 
państwowych, pracowników umysłowych i robotników. Rozwiązania prawne w tym zakresie zawie-
rał dekret o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym z 1954 r.3, który wprowadzał powszechny 
i jednolity system emerytalny obejmujący wszystkich pracowników. Zmiany nie dotyczyły jednak 
żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, dla których zachowano odręb-
ny system zaopatrzenia społecznego. Koncepcja ryzyka starości przyjęta w dekrecie nawiązywała 
do rozwiązań obowiązujących w okresie międzywojennym w odniesieniu do pracowników umy-
słowych. Dekret wprowadzał natomiast zróżnicowanie warunków nabycia prawa do renty starczej 
przy zastosowaniu zasady „każdemu według pracy”.

Ustawa o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym z 1968 r.4 wyznaczyła kolejny etap rozwoju 
polskiego prawa emerytalnego. Wprowadziła pojęcie wieku emerytalnego w miejsce wieku star-
czego i pojęcie emerytury w miejsce renty starczej. Przesłanki nabywania prawa do świadczeń 
nie zostały zasadniczo zmienione. Jednak ustawa zmierzała w kierunku zliberalizowania warun-
ków przejścia na emeryturę, poprzez wprowadzenie nowego, rozbudowanego katalogu okresów 
równorzędnych, zaliczanych do okresów zatrudnienia i uwzględnianych przy ustalaniu stażu wa-
runkującego nabycie prawa do emerytury, oraz poprzez rozszerzenie możliwości przejścia na 
emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Ponadto Rada Ministrów zo-
stała upoważniona do wprowadzania w drodze rozporządzenia niższego wieku emerytalnego dla 
wybranych kategorii pracowników. W okresie obowiązywania tej ustawy instytucja wcześniejszej 
emerytury była wykorzystywana jako instrument rynku pracy, za pomocą którego starano się zli-
kwidować przerosty zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy.

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym z 1982 r.5 nie zmieniła przesłanek ustawowego wieku eme-
rytalnego, lecz wprowadziła nowe zasady nabywania prawa do emerytury ze względu na warunki 
i charakter wykonywanej pracy. Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 
uprawniała do obniżenia wieku emerytalnego. Utrzymano szczególne uprawnienia emerytalne 
dla niektórych grup zawodowych, a przesłanki warunkujące nabycie emerytury bez względu na 
wiek uległy dalszemu złagodzeniu. Stale obniżający się wiek emerytalny oraz lawinowy wzrost 
liczby osób przechodzących na emeryturę lub rentę doprowadziły do kryzysu finansowego ubez-
pieczeń społecznych.

Dopiero reforma z 1999 r. i ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych6 doprowadziły do zahamowania niekorzystnych tendencji. Wiek emerytalny nie został co 
prawda podniesiony, lecz stopniowa likwidacja licznych przywilejów emerytalnych spowodowała, 
że rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę uległ podwyższeniu.

Zdaniem Marcina Zielenieckiego zmiany demograficzne, które zaszły w Polsce w ciągu prawie 
60 lat, jakie minęły od wejścia w życie dekretu z 1954 r., uzasadniają działania zmierzające do 
podwyższenia podstawowego wieku emerytalnego, tym bardziej że wiek emerytalny wynoszący 

3 Dekret o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin z dnia 25 czerwca 1954 r. (Dz. U. 
z 1958 r., Nr 23, poz. 98).
4 Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 
Nr 3, poz. 6).
5 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, 
poz. 267).
6 Dz. U. z 1998, Nr 162 poz. 1118.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 13(2/2012) 225

60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn nie był od tego czasu zmieniany. Za takim stanowiskiem 
przemawiają dwa fakty: wydłużeniu uległa przeciętna długość życia osób w wieku poprodukcyj-
nym oraz obserwowany proces starzenia się społeczeństwa. 

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska przedstawiła referat zatytułowany „Wiek emerytalny w krajach 
Unii Europejskiej – rozwiązania obowiązujące i kierunki zmian”. Proces zmian legislacyjnych mają-
cych na celu wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a także jego podwyższanie, ma 
miejsce w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Działania takie są także zalecane 
w najnowszych dokumentach unijnych. Komisja Europejska podkreśla, że wyzwaniem dla polity-
ki emerytalnej jest wprowadzenie w życie systemu, który jest finansowo stabilny, dzięki czemu 
może osiągać swój podstawowy cel, czyli zapewniać ludziom starszym adekwatne dochody na 
emeryturze, możliwość korzystania z godziwego standardu życia i niezależności ekonomicznej. 
W tym celu zaleca się w szczególności powiązanie wieku emerytalnego ze średnim dalszym trwa-
niem życia, ograniczeniem wcześniejszych emerytur, wspieraniem dłuższego życia zawodowego, 
zrównaniem ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, wspieraniem działań polegają-
cych na gromadzeniu dodatkowych, uzupełniających oszczędności emerytalnych zwiększających 
dochody na emeryturze. Profesor Uścińska przedstawiła również standardy Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotyczące systemów zabezpieczenia społecznego (zalecenie nr 67/1944, Kon-
wencja nr 102/1952, Konwencja nr 128/1967) oraz akty Wspólnoty Europejskiej (dyrektywy) 
i omówiła rozwiązania dotyczące wieku emerytalnego w wybranych krajach europejskich. 

W konkluzji referentka stwierdziła, że decyzje w sprawie wieku emerytalnego powinny być 
przemyślane, podejmowane z niezwykłą starannością i rozłożone w czasie. Nie mogą naruszać 
praw nabytych, czyli pozbawiać prawa do przejścia na emeryturę osób, które po wielu latach 
pracy mogły liczyć, że z takiego prawa skorzystają. Sprawa wieku emerytalnego musi być rozpa-
trywana w powiązaniu z polityką zatrudnienia i uregulowaniami wynikającymi z Kodeksu pracy. 
W pracach nad rozwiązaniami prawnymi należy uwzględniać wnioski wynikające z analiz prawno-
porównawczych, a także doświadczenia innych państw europejskich oraz kierunki zalecane przez 
Unię Europejską.

Dyskusja w tej części konferencji dotyczyła problemów związanych z podnoszeniem wieku eme-
rytalnego. Wskazywano, że proces ten w innych krajach (wymieniono Austrię i Francję) przebiegał 
z dużymi oporami, protestowali m.in. ubezpieczeni przemieszczający się w granicach UE, obawia-
jący się o swoje bezpieczeństwo socjalne zagrożone w obliczu rozmaitości rozwiązań emerytalnych 
stosowanych w różnych krajach. Inne wypowiedzi dotyczyły problemów związanych z odpo-
wiednim przygotowaniem się do sytuacji, w której na rynku pracy będą osoby starsze. Ponadto 
zgłaszano wątpliwości, czy ustawa o podniesieniu wieku emerytalnego jest zgodna z Konwencją 
MOP nr 102 i czy istnieje możliwość wypowiedzenia przez Polskę tej Konwencji. Profesor Uściń-
ska stwierdziła, że nie można tego teraz jednoznacznie rozstrzygnąć. Sprawę przesądzić powinny 
analizy dotyczące tego, czy są możliwości wykonywania pracy w wieku 67 lat. Marek Bucior, wi-
ceminister pracy i spraw socjalnych, wskazywał, że w Europie powszechnie podnosi się wiek 
emerytalny i proces ten narasta. Prawo zaś musi być elastyczne i nadążać za zmianami w sferze 
społecznej. Trzeba też brać pod uwagę, że Konwencja MOP nr 102 może być zmieniona. Prof. dr 
Aleksandra Wiktorow wskazywała, że nie można wcześniej przygotować przepisów dotyczących 
rynku pracy, ponieważ nie wiadomo, jaki będzie popyt na pracę za kilkadziesiąt lat.

Drugi dzień konferencji otworzył referat prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, przewodniczącego Zarządu Głównego PSUS. Referat dotyczył pod-
wyższenia wieku emerytalnego w perspektywie demografii i sytuacji na rynku pracy. Podwyższanie 
wieku emerytalnego to jedno z najważniejszych wyzwań dla polskiego systemu ubezpieczeń 
emerytalnych. Jest to także jedna z głównych tendencji w systemach emerytalnych na świecie. 
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Konieczność podwyższania wieku emerytalnego to odpowiedź na wydłużanie się życia ludzkiego, 
poprawę stanu zdrowia osób starszych oraz rosnące wydatki na emerytury. Proces ten napotyka 
jednak silny społeczny opór. Wyrażane są obawy dotyczące m.in. możliwości zapewnienia pracy 
osobom starszym, przytaczane są także opinie o „zabieraniu pracy” młodszym pracownikom.

Najważniejszą przesłanką przesądzającą o konieczności podwyższania wieku emerytalnego jest 
starzenie się ludności, będące wynikiem wydłużania przeciętnego trwania życia i spadku dzietno-
ści. Fakt, że ludzie żyją dłużej, jest zjawiskiem pozytywnym. Wydłużanie ludzkiego życia nie będzie 
problemem dla systemu emerytalnego, o ile do tej zmiany zostanie dostosowany wiek przecho-
dzenia na emeryturę.

Problemem jest natomiast spadek dzietności. Prognozy demograficzne są niepokojące. De-
mografia wpływa na system emerytalny poprzez rynek pracy. Obecnie zatrudnienie i bezrobocie 
wśród osób starszych (55–65 lat) jest stosunkowo niskie. Starsi pracownicy nie „zabierają pracy” 
młodszym. Z analiz wynika, że stanowiska zwalniane przez starszych pracowników nie są automa-
tycznie zajmowane przez młodszych. W prognozach demograficznych pojawia się teza, że Polska 
w nadchodzących dekadach znajdzie się w sytuacji dramatycznego zmniejszenia się grupy osób 
aktywnych zawodowo, czyli wystąpi brak pracowników.

W sytuacji wzrostu obciążeń demograficznych i ekonomicznych w systemie emerytalnym moż-
liwe są następujące rozwiązania: podwyższenie składek emerytalnych lub podatków, z których 
finansowane są emerytury, obniżenie wysokości emerytur albo podwyższenie wieku emerytalne-
go. Podwyższenie wieku emerytalnego jest najlepszym rozwiązaniem. Trudno zakładać, by znaleźli 
się zwolennicy podwyższania składek lub podatków albo obniżania wysokości emerytur. Społe-
czeństwo będzie się starzało, nawet gdyby udało się znacząco zwiększyć dzietność. Ważne jest, aby 
podwyższeniu wieku emerytalnego towarzyszyły inne zmiany w systemie emerytalnym, dotyczą-
ce np. służb mundurowych czy otwartych funduszy emerytalnych. Ponadto podwyższeniu wieku 
emerytalnego powinny towarzyszyć działania wspierające. Kluczowe znaczenie ma opieka zdro-
wotna. Chodzi bowiem nie tylko o to, by ludzie żyli nie tylko dłużej, lecz także by cieszyli się dobrym 
zdrowiem. Zatem rozwój opieki długoterminowej oraz wspieranie zatrudnienia osób starszych to 
kolejne warunki powodzenia reformy mającej na celu podwyższenie wieku emerytalnego.

Podwyższanie wieku emerytalnego jest niezbędnym działaniem dostosowującym system eme-
rytalny do pomyślnej zmiany, jaką jest wydłużanie się życia. W Polsce dodatkowym argumentem 
przemawiającym za podwyższeniem wieku emerytalnego jest perspektywa dramatycznego 
zmniejszania się liczebności populacji w wieku aktywności zawodowej. Wyższy wiek emerytalny 
złagodzi nieco przyszłe problemy na rynku pracy, poprawi sytuację finansową systemu emerytal-
nego i pozwoli uzyskać znacząco wyższe emerytury. Należy jednak mieć na uwadze, że sprawa 
podwyższania wieku emerytalnego nie powinna być analizowana w kategoriach bieżącej polity-
ki, dotyczy bowiem strukturalnych problemów zabezpieczenia emerytalnego i długookresowych 
tendencji społeczno–ekonomicznych.

Hanna Zalewska, dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS, przedstawiła 
referat na temat finansowania emerytur z systemu repartycyjnego w świetle prognoz Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Reforma systemu emerytalnego z 1999 r. nie zmieniła ogólnej zasady finansowania emery-
tur z I filara. Nadal jest to system repartycyjny, tzn. bieżące składki finansują bieżące wypłaty 
emerytur. Reforma wprowadziła natomiast zmiany dotyczące wyliczania wysokości emerytur. Do-
tychczasową zasadę systemu zdefiniowanego świadczenia, w której wysokość emerytury ustalana 
jest na podstawie wysokości wynagrodzenia ubezpieczonego (podstawa wymiaru składki), stażu 
pracy i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zastąpiono systemem zdefiniowanej składki, 
w którym wysokość emerytury zależy od sumy wpłaconych składek. Emerytury są wypłacane 
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z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). FUS na przestrzeni lat wykazuje deficyt. W 2011 r. 
składki pokryły (sfinansowały) 61,60 % wydatków. Na sytuację finansową FUS wpływają takie 
czynniki, jak sytuacja gospodarcza kraju, procesy demograficzne, rozwiązania prawne. Z progno-
zy demograficznej GUS wynika, że liczba ludności Polski spadnie: w 2035 r. wynosić będzie 36 
mln, w 2060 r. 30,6 mln (przy obecnej liczbie 38 mln). Zmieni się też struktura wiekowa: Polacy 
będą coraz starsi. W 2035 r. prawie co druga osoba będzie miała około 50 lat, co pozwoli nazwać 
polskie społeczeństwo społeczeństwem „bardzo starym demograficznie”. Niekorzystnie zmieni 
się również stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyj-
nym. Obecnie (w 2011 r.) na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada średnio 27 osób w wieku 
poprodukcyjnym. W 2035 r. liczba ta wynosić będzie 46, a w 2060 r. 77 osób. Z opracowanej 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w związku z pracami nad ustawą o podwyższeniu wieku 
emerytalnego, długoterminowej prognozy wpływów i wydatków FUS wynika, że podwyższenie 
wieku emerytalnego będzie korzystnie wpływać na saldo FUS, obniżając deficyty. 

Dr Joanna Ratajczak–Tuchołka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiła referat 
zatytułowany „Wyrównywanie i podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn”. Wystą-
pienie dotyczyło wyrównywania minimalnego wieku emerytalnego, tj. wieku, od którego można, 
zgodnie z ustawą, nabyć prawo do świadczenia emerytalnego, i odnosiło się do propozycji zmian 
wieku emerytalnego, które pojawiły się po 1989 r. Niewątpliwie argumentem z punktu widze-
nia mikroekonomii przemawiającym za podwyższaniem i wyrównywaniem wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn jest wyższa emerytura kobiet (wyższa stopa zastąpienia z systemu emerytalne-
go). W formule emerytalnej typu zdefiniowanej składki w wyniku dłuższej aktywności zawodowej 
zwiększa się wysokość indywidualnego kapitału emerytalnego, co ma wpływ na wysokość świad-
czenia. Wyższy poziom indywidualnych emerytur kobiet ma pozytywne skutki z punktu widzenia 
polityki społecznej, bo powoduje, że kobiety przestają być zagrożone ubóstwem, co prowadzi do 
zmniejszenia luki emerytalnej. Ponadto skutkuje to wzrostem znaczenia indywidualizmu i nieza-
leżności finansowej kobiet. 

Z punktu widzenia makroekonomii za podwyższaniem i wyrównywaniem wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn przemawiają takie argumenty, jak: wyższy poziom świadczeń emerytalnych, 
niższe dopłaty do systemu emerytalnego, w tym do emerytur minimalnych, wyższe stopy za-
stąpienia i zwiększenie podaży siły roboczej, dążenie do sprawiedliwości międzygeneracyjnej, 
a także wytyczne Komisji Europejskiej mające na celu stabilizację systemów emerytalnych. Proces 
wyrównywania i podnoszenia minimalnego wieku emerytalnego jest planowany lub już się rozpo-
czął w większości krajów Unii Europejskiej. W osiemnastu państwach członkowskich UE nastąpi 
zrównanie ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przed 2020 r.

Dr Joanna Ratajczak–Tuchołka przedstawiła także argumenty przeciw podwyższaniu i wy-
równywaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Jednym z często podnoszonych jest wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r.7 Trybunał uznał zróżnicowany wiek emerytalny 
kobiet i mężczyzn za zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu Trybunał 
odniósł się do regulacji unijnych dopuszczających zróżnicowany wiek kobiet i mężczyzn oraz do 
obowiązujących Polskę regulacji międzynarodowych, w szczególności Konwencji MOP nr 102 oraz 
Europejskiej Karty Społecznej, w których nie narzuca się obowiązku wyrównywania zróżnicowa-
nego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Inne argumenty przeciw zrównaniu to formalna 
możliwość dłuższej pracy, trudna obecnie sytuacja na rynku pracy, uwarunkowania biologiczne 
ograniczające możliwość wykonywania określonych prac, większe realne obciążenie kobiet pracą 
niepłatną oraz postrzeganie ról kobiet w rodzinie.

7 K 63/07.
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Zdaniem ekspertów nie było i nie ma wątpliwości, że wyrównywanie i podwyższanie wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zasadne i skuteczne, o ile celem jest uzyskanie stabilności 
finansowej systemu emerytalnego. Opór społeczny wobec proponowanych zmian związany jest 
z niskim poziomem wiedzy o systemie emerytalnym i czynnikach kształtujących indywidualny po-
ziom świadczenia emerytalnego, wynika też ze słabej edukacji emerytalnej i spóźnionej kampanii 
informacyjnej.

Dyskusja po wymienionych referatach dotyczyła głównie sytuacji emerytalnej kobiet. Wska-
zywano, że na tę sytuację pierwszorzędny wpływ ma rynek pracy. Ochrona socjalna kobiet musi 
być wyważona, bo np. wydłużenie urlopów macierzyńskich i wychowawczych może uniemożli-
wić kobietom powrót do pracy. Należy dążyć do wyrównywania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. 
Wyższe wynagrodzenia zapewnią kobietom lepsze emerytury. Sam system emerytalny nie jest 
narzędziem wyrównywania nierówności między kobietami i mężczyznami, proces ten musi 
dokonywać się poza systemem. Dr Kamil Antonów zwrócił uwagę, że w rozważaniach o pod-
wyższeniu wieku emerytalnego trzeba mocno akcentować sprawy zdrowia, by nie było takiej 
sytuacji, że istnieje praca dla osób w wieku przedemerytalnym, lecz stan zdrowia nie pozwala 
jej wykonywać. W tym celu trzeba postawić na działania prozdrowotne, spowodować, by pra-
codawcy zaczęli „zarządzać wiekiem”, oraz doprowadzić do zmiany mentalności osób w wieku 
przedemerytalnym w kierunku większego dbania o zdrowie i przeprowadzania badań kontrol-
nych.

Dr Maria Pierzchalska przedstawiła referat na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań 
wieku emerytalnego. Temat wieku emerytalnego i jego uwarunkowań jest szczególnie istotny ze 
względu na zwiększającą się liczbę osób w wieku poprodukcyjnym i wagę społeczną tego zjawiska, 
które wpływa zarówno na sytuację na rynku pracy, jak i na rosnące koszty świadczeń emerytal-
nych. W dotychczasowych referatach sprawa wieku emerytalnego była omawiana z perspektywy 
historycznej, demograficznej i ekonomicznej oraz z uwzględnieniem ustawodawstwa unijnego. 
Spojrzenie na wiek emerytalny z punktu widzenia kulturowego i społecznego jest dopełnieniem 
tematu. Wiek emerytalny jest ważnym wyznacznikiem pozycji społecznej człowieka, gdyż deter-
minuje odgrywane role życiowe. Kryteria wiekowe ulegały na przestrzeni wieków przemianom. 
Starzejący się ludzie w różnych okresach historycznych mieli większe lub mniejsze szanse uczest-
nictwa w życiu społecznym, co uzależnione było i jest od warunków życia poszczególnych nacji, 
grup społecznych i środowisk lokalnych. Zmiany mające na celu wydłużenie wieku emerytalne-
go do 67 lat, wynikające z perspektywy demograficznego starzenia się, które wpłyną na sposób 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, są tego odzwierciedleniem. Wiek określa fazę życia, 
w której człowiek aktualnie się znajduje; wiek emerytalny jest zdefiniowany funkcjami, jakie pełni 
emeryt, który wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe i życiowe w rodzinie oraz w środo-
wisku lokalnym. W wyniku dużego tempa przemian cywilizacyjnych funkcje te ulegają znacznym 
ograniczeniom na rzecz człowieka młodego. W referacie przedstawione zostały dylematy różni-
cowania wieku emerytalnego. Za społeczne przesłanki wieku emerytalnego – czyli podstawowe, 
istotne dla funkcjonowania ludzi starych przyjmuje się stosunki społeczne, sieci, więzi i interakcje 
społeczne, również dostępne środki materialne i infrastrukturalne oraz kulturowe uwarunkowa-
nia wieku emerytalnego – uznać należy przede wszystkim poziom edukacji, przygotowanie do 
starości, przestrzeganie norm społecznych dotyczących stosunku do ludzi starych. Problematyka 
społecznych i kulturowych uwarunkowań wieku emerytalnego jest złożona, gdyż dotyczy w isto-
cie ludzi starych w różnych fazach starości. Ze względu na zmieniające się warunki bytu, ściśle 
związane ze skutkami procesu naturalnego starzenia się, niezbędne są stałe badania naukowe 
i diagnozy. Konieczne są działania wszystkich struktur w państwie, rządowych, regionalnych, lo-
kalnych, podejmujących pracę na rzecz ludzi starych oraz uruchomienie programów kształcenia 
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kadr pedagogicznych, medycznych i administracyjnych uwzględniających swoistość kontaktów 
z osobami starszymi. 

Dr nauk med. Jolanta Ziółkowska z Oddziału ZUS we Wrocławiu w swoim referacie odniosła 
się do biologicznych i zdrowotnych uwarunkowań wieku emerytalnego. Szybko postępujące 
zmiany społeczno–ekonomiczne, rozwój cywilizacyjny i jeszcze szybszy postęp techniczno–infor-
matyczny, a przede wszystkim rozwój medycyny, przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. 
Konsekwencją tego jest wzrost liczby osób w podeszłym wieku, nierównoważony liczbą osób no-
wonarodzonych. Zainteresowanie tematyką wieku podeszłego rośnie. Geriatria, nauka zajmująca 
się medycyną naprawczą wieku podeszłego, i gerontologia, nauka zajmująca się fizjologicznym 
procesem starzenia i to nie tylko w aspekcie biologicznym, to dyscypliny młode, powstałe w latach 
50. XX w. Ich rozwój znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ludzi starszych. Polskie spo-
łeczeństwo starzeje się, liczba ludzi powyżej 65. roku życia stale wzrasta. Prognozy przewidują, że 
w 2030 r. Polska będzie jednym z najstarszych społeczeństw w Europie, z około 20–procentowym 
udziałem osób w wieku powyżej 65 lat (obecnie ten udział wynosi około 14%). Typologia staro-
ści, procesy starzenia się i teorie procesu starzenia, wybrane problemy chorobowe starości oraz 
opieka geriatryczna to treści przedstawione w referacie. Problemy zdrowotne, psychologiczne 
i socjalne ludzi starszych są złożone i wymagają od społeczeństwa przemyślanych rozwiązań. Czę-
sto problemy zdrowotne ludzi w wieku podeszłym łączą się z problemami socjalnymi i wzajemnie 
się zazębiają. Do bardzo ważnych przesłanek zachowania zdrowia na starość należą dobre warun-
ki społeczno–ekonomiczne, podczas gdy największymi zagrożeniami są ubóstwo i niski poziom 
wykształcenia. Sytuacja polskiego pacjenta w wieku podeszłym nie jest dobra, na 100 tys. pacjen-
tów przypada 0,2 lekarza specjalisty geriatry, tymczasem np. w Belgii jest to 2,9, w Szwecji 7,7. 
Ponadto w Polsce nie wykształcił się jeszcze model opieki geriatrycznej. 

Zapewnienie dobrej jakości życia wydaje się ważniejsze niż jedynie jego wydłużenie. Kluczowa 
wydaje się zdolność do utrzymania niezależności w starszym wieku. Obecnie, zwłaszcza w krajach 
o wysokim standardzie życia, wiele osób w wieku podeszłym jest bardzo sprawnych fizycznie 
i mentalnie i wykonuje bardzo odpowiedzialne prace. Z wiekiem doświadczenie życiowe jest 
coraz bogatsze, co przekłada się na mądrość życiową. Ludzie w wieku podeszłym są bardziej wy-
trwali, ostrożni i rozważni, często też dokładniejsi. Wśród osób starszych zdecydowanie maleje 
liczba wypadków przy pracy, które z reguły wynikają z pochopnej oceny sytuacji. 

Na dobrostan ma wpływ wiele czynników – profilaktyka i prewencja są powszechnie uznawane 
za skuteczniejsze niż medycyna naprawcza – stąd należy wszechstronnie dbać o zachowanie zdro-
wia, a zarazem o jego przedłużenie. Dlatego należy m.in. prowadzić bardziej aktywny tryb życia, 
uprawiać regularnie ćwiczenia fizyczne, stosować odpowiednią dietę, zredukować stres, przepro-
wadzać regularne badania kontrolne.

Prof. dr hab. Maciej Żukowski, przewodniczący Zarządu Głównego PSUS, zamykając konferen-
cję, stwierdził, że problematyka wieku emerytalnego tylko z pozoru wydaje się wąska. Referaty 
i dyskusja wykazały, jak bardzo różne zagadnienia się przenikają i jak twórcze jest omawianie 
tematu z różnych perspektyw. Wskazywana problematyka jest także bardzo nośna społecznie, 
szczególnie obecnie po wejściu w życie ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego. Dyskusja 
była merytoryczna i pozbawiona odniesień politycznych, a ujawniane niekiedy różnice poglądów 
to naturalne w nauce zjawisko. 

Jadwiga Pawłowska–Chłystowska, sekretarz Oddziału Warszawsko–Łódzkiego Polskiego Stowa-
rzyszenia Ubezpieczenia Społecznego
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Sprawozdanie ze spotkania członków sieci FIN–NET, Budapeszt, 17–19 października 2012 r. 

(Małgorzata Więcko–Tułowiecka)

Kolejne spotkanie członków europejskiej sieci FIN–NET odbyło się w dniach 17–19 października 
2012 r. w Budapeszcie. Zostało zorganizowane przez węgierski Państwowy Nadzór nad Instytu-
cjami Finansowymi (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, PSZÁF) oraz Komisję Europejską. 
Głównym tematem spotkania było omówienie bieżących działań Unii Europejskiej w dziedzinie 
usług finansowych oraz ochrony konsumenta tych usług.

Pierwszym punktem spotkania była prezentacja węgierskiego urzędu nadzoru finansowe-
go, którą przygotował przewodniczący Károly Szász. Zaraz potem omówiono działalność nowo 
powołanej (w ramach organu nadzoru) jednostki – Finansowej Komisji Arbitrażowej (Pénzügyi 
Békéltető Testület, PBT). Powstała ona w 2011 r. i jest niezależną instytucją rozpoznającą skargi 
konsumentów na instytucje i usługi finansowe. W ramach prezentacji opisano procedurę skargo-
wą stosowaną przez PBT – zaczyna się ona w momencie otrzymania skargi, a kończy zawarciem 
ugody, odrzuceniem skargi, wydaniem przez Komisję wiążącej decyzji lub niewiążącej rekomen-
dacji. PBT wydaje wiążącą decyzję w indywidualnej sprawie tylko w odniesieniu do instytucji 
finansowych, które dobrowolnie zgodziły się na takie rozwiązanie na podstawie odpowiedniej 
umowy, szczegółowo określającej wszystkie warunki takiej współpracy, m.in. wartość sporów, 
których mogą dotyczyć wiążące decyzje Komisji. W przypadku braku takiej zgody wydawane są 
jedynie niewiążące rekomendacje. W większości spraw odbywa się rozprawa, która jest pod-
stawą późniejszej decyzji lub rekomendacji Komisji. PBT publikuje wszystkie swoje decyzje na 
stronie internetowej, gdzie podaje również informacje o podmiotach finansowych, które nie za-
stosowały się do wydanej rekomendacji. Połowa skarg, które trafiają do Komisji, dotyczy usług 
bankowych, 30% dotyczy usług ubezpieczeniowych, 20% – innych usług finansowych. W 2012 r. 
do PBT wpłynęły 2963 skargi, z których 1030 odrzucono po wstępnej weryfikacji. Ugodą zakoń-
czyło się 644 spraw, w tym 70 jeszcze przed terminem pierwszej rozprawy. W 2011 r. wydano 21 
wiążących decyzji i 65 rekomendacji, 582 sprawy odrzucono po rozprawie, 68 skarg wycofano 
przed wydaniem ostatecznej decyzji. Przeprowadzono 2015 rozpraw, co daje średnio 49 rozpraw 
w tygodniu. 

Drugim punktem spotkania było omówienie bieżących działań instytucji unijnych w zakresie 
usług finansowych i ochrony konsumenta. Przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali 
uczestników o uchwaleniu aktu o jednolitym rynku (Single Market Act), w którym zawarto dwie 
istotne dla detalicznych usług finansowych inicjatywy: legislacyjny pakiet dotyczący konta banko-
wego oraz przegląd dyrektywy o usługach płatniczych. Inicjatywa dotycząca kont bankowych ma 
na celu: ułatwienie dostępu do podstawowego konta bankowego obywatelom Unii Europejskiej; 
zapewnienie, że opłaty związane z założeniem i prowadzeniem takiego konta będą transparentne 
oraz porównywalne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej; wprowadzenie 
konkretnych ułatwień w dokonywaniu zmiany instytucji, w której obywatel Unii posiada konto 
bankowe. W odniesieniu do dyrektywy dotyczącej usług płatniczych, Komisja Europejska przed-
stawi propozycję poprawek do jej zapisów w celu modernizacji norm dotyczących m.in. płatności 
za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Szczegółowo przedstawiony został pakiet legislacyjny dotyczący produktów inwestycyjnych – 
projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu zawierającego kluczowe informacje o produkcie 
inwestycyjnym oraz poprawki do dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Przedstawiciele 
Komisji Europejskiej wyjaśnili, iż pakiet przyjęty 3 lipca 2012 r. ma na celu podniesienie pozio-
mu ochrony konsumentów w obszarze usług finansowych. Omawiając szczegółowo poszczególne 
dokumenty legislacyjne, przedstawiciele Komisji Europejskiej zwracali uwagę na proponowane 
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zapisy dotyczące obligatoryjności (w określonych przypadkach) przystąpienia do procedury al-
ternatywnego rozwiązywania sporów. Tu rozwinęła się dyskusja, gdyż w odczuciu niektórych 
uczestników spotkania ustawowe zobowiązanie do rozstrzygania sporów w drodze polubownej 
może naruszać jedno z fundamentalnych praw człowieka – prawo do sądu. 

Dodatkowo omówiono dyrektywę dotyczącą kredytów hipotecznych, a także proponowane 
zmiany w przepisach regulujących ochronę danych osobowych.

Trzecim punktem spotkania była analiza propozycji dotyczących regulacji prawnych alternatyw-
nych metod rozwiązywania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) oraz internetowych 
metod rozwiązywania sporów (ODR – On–line Dispute Resolution). Uczestnikom spotkania 
przedstawiono bieżący stan prac nad projektami dyrektyw, w tym zaprezentowano raporty 
przygotowane przez parlamentarzystów europejskich w tymże zakresie. Obecni na spotkaniu 
członkowie sieci FIN–NET przedstawili swoje obawy dotyczące brzmienia proponowanego art. 6 
dyrektywy w sprawie ADR, gdyż nie odnosi się on do bezstronności osób rozpoznających sprawy 
sporne. Zdaniem niektórych przepis ten powinien wprost stanowić o tym wymogu, a dodatkowo 
w dyrektywie powinno się wprowadzić szczegółową definicję pojęcia „bezstronności”, podob-
nie jak stało się to np. w rozporządzeniu Komisji Europejskiej 98/257/EC, które w porównaniu 
z propozycjami zawartych w projekcie dyrektywy dotyczącej ADR stawia znacznie wyższe wymogi 
osobom rozstrzygającym spory.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja dotycząca działań podejmowanych przez członków 
FIN–NET w celu zwiększenia zaufania konsumentów do prowadzonej przez tę organizację działal-
ności. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni w tym, że istotne wydaje się zwiększenie zaufania 
konsumenckiego w usługach finansowych. Instytucje rozstrzygające spory w sposób polubowny 
odgrywają bardzo ważną rolę w tym procesie, gdyż na bieżąco informują konsumentów o ich 
prawach i obowiązkach oraz świadczą pomoc w egzekwowaniu przysługujących konsumentom 
praw. Powinny zostać podjęte odpowiednie działania mające na celu uświadomienie konsumen-
tów oraz ubezpieczycieli w kwestii działalności instytucji ADR; należy zadbać o wzrost zaufania 
do tychże instytucji oraz kontrolować przestrzeganie przez instytucje finansowe rekomendacji 
i decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach przez instytucje ADR.

Można to osiągnąć za pomocą następujących rozwiązań:
1) Instytucje ADR powinny skupić się na transparentności i uznać ten parametr za jedną z pod-

staw swojego działania (w praktyce chodzi np. o przygotowywanie i upublicznianie rapor-
tów rocznych, udział w konferencjach, zaangażowanie w działalność międzynarodową).

2) Instytucje ADR powinny współpracować z mediami w celu zapewnienia konsumentom od-
powiedniego dostępu do informacji.

3) Instytucje ADR powinny wypracować odpowiednie relacje z organizacjami konsumenckimi, 
władzami publicznymi itp.

4) Instytucje ADR, stowarzyszenia konsumenckie oraz władze publiczne powinny zachęcać 
przedsiębiorców do rozstrzygania powstałych sporów na drodze polubownej.

5) Przedsiębiorcy powinni udzielać dokładnych informacji na temat możliwości polubownego 
rozwiązania sporu – zarówno przed zawarciem umowy, jaki i w trakcie jej wykonywania.

6) Instytucje finansowe podczas przygotowywania umów powinni odwoływać się do procedur 
ADR (obowiązkowych w niektórych krajach członkowskich).

7) Informacje dotyczące przestrzegania przez przedsiębiorców rekomendacji wydanych przez 
instytucje ADR należy udostępniać publicznie, np. publikować w internecie.

Obecni w Budapeszcie członkowie europejskiej sieci FIN–NET używają różnych narzędzi, za 
pomocą których próbują wpływać na politykę instytucji finansowych. Niektórzy publikują tzw. 
czarne listy, na których znajdują się przedsiębiorcy niestosujący się do rekomendacji wydanych 
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przez instytucję ADR, inni publikują dane dotyczące indywidualnych skarg i wskazują nazwy insty-
tucji finansowych, lecz bez możliwości zidentyfikowania konsumenta. 

Omówiono również rolę edukacji ubezpieczeniowej, a także wykorzystania mediów w celu jej 
krzewienia. Część dyskutantów była jednak zdania, że media szukają raczej sensacji niż możliwo-
ści wyedukowania konsumentów. Jeden z uczestników spotkania wspomniał, iż w celu szerzenia 
wiedzy z zakresu usług finansowych można wykorzystać nowoczesne portale społecznościowe, 
takie jak Facebook czy Twitter. Dyskutowano ponadto o najskuteczniejszym sposobie informowa-
nia o możliwości skorzystania z postępowania polubownego, czy miałoby to nastąpić już wtedy, 
gdy konsument składa reklamację, czy też dopiero gdy postępowanie reklamacyjne zakończy 
się niezgodnie z oczekiwaniami konsumenta. Francuski organ nadzoru finansowego zalecił nad-
zorowanym podmiotom, aby odpowiadając na zapytania konsumentów, zawsze informowały 
o możliwości skierowania sprawy do zewnętrznego podmiotu mediacyjnego. W Belgii z kolei, 
zgodnie z zasadami dobrych praktyk, instytucje finansowe mają obowiązek informowania o moż-
liwości polubownego rozwiązania sporu w tekście umowy. Postępowanie reklamacyjne jest tam 
uregulowane przepisami prawa miękkiego, podobnie jak w Polsce.

Kolejnym, stałym już punktem spotkania było omówienie bieżącej działalności poszczególnych 
członków sieci FIN–NET, przedstawienie wprowadzonych zmian oraz aktualnych osiągnięć. W ra-
mach wymiany doświadczeń dwaj członkowie FIN–NET – duński urząd KiFiD (Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening) oraz niemiecka instytucja Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bun-
desbank – przedstawili przykłady rozpatrzonych spraw. W tym celu omówione zostały sposób 
postępowania, wyzwania stawiane przez okoliczności sporu, argumenty podawane przez instytu-
cje finansowe w celu obrony prezentowanego stanowiska oraz wynik końcowy postępowania. 

Ciekawym punktem dyskusji była prezentacja przygotowana przez przedstawicieli brytyjskiego 
Rzecznika ds. Usług Finansowych (Financial Ombudsman Service, FOS) dotycząca szkoleń pra-
cowników Biura Rzecznika. Imponujący system szkoleń został wprowadzony między innymi ze 
względu na niespotykanie dużą liczbę skarg napływających do urzędu – około 12 000 spraw do-
tyczących ubezpieczenia kredytu tygodniowo. Wymogło to zwiększenie zatrudnienia z 1900 osób 
w 2011 r. do 2500 osób (plan ten zostanie zrealizowany do końca 2013 r.). Od kwietnia do paź-
dziernika 2012 r. Biuro Rzecznika zatrudniło 700 nowych pracowników. Dwunastotygodniowe 
szkolenie dotyczące rozpoznawania skarg z zakresu ubezpieczenia kredytu obejmuje zarówno 
zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne – czyli rozstrzyganie sporów. Urząd prowadzi również szko-
lenia dokształcające i podwyższające kwalifikacje stałych pracowników.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat możliwości współpracy sieci FIN–NET 
z EIOPA, ESMA i EBA w zakresie procedur reklamacyjnych i postępowań związanych z rozstrzy-
ganiem sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami – zatem w dziedzinach będących 
przedmiotem zainteresowania wszystkich wymienionych podmiotów. Zaproponowano następu-
jące formy współpracy: udział przedstawicieli wskazanych instytucji jako słuchaczy na spotkaniach 
sieci FIN–NET oraz dodanie adresów mailowych biur wskazanych instytucji do skrzynki kontakto-
wej sieci FIN–NET. ESMA, podobnie jak zrobiła to EIOPA, zamierza opracować wytyczne dotyczące 
rozpatrywania skarg. Projekt ma być gotowy pod koniec 2012 r., a w 2013 r. zostanie przesłany 
do konsultacji.

Na tym zakończono program spotkania członków sieci FIN–NET w Budapeszcie, na którym to 
spotkaniu Polskę z ramienia Rzecznika Ubezpieczonych reprezentowała autorka niniejszego opra-
cowania.

Mgr Małgorzata Więcko–Tułowiecka, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z konferencji naukowej ,,Rynek ubezpieczeń wobec zmian w otoczeniu 
gospodarczym, przyrodniczym i społecznym”, Warszawa, 26 października 2012 r. (Krystyna 
Rychlica)1

Dnia 26 października 2012 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie zgromadziło się około 120 osób na kolejnej konferencji naukowej zatytułowanej „Rynek 
ubezpieczeń wobec zmian w otoczeniu gospodarczym, przyrodniczym i społecznym”. Organiza-
torami konferencji byli: Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie (gospodarz wydarzenia), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. Ze strony IGUiOR omawiana konferencja pozo-
stawała w związku z coroczną, tym razem 12., konferencją „Ubezpieczenia w polskim obszarze 
rynku europejskiego A.D. 2012”. Godnym podkreślenia jest fakt, iż patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem objął rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzy 
Szymański. 

Sponsorem głównym konferencji była Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Redakcje 
„Gazety Ubezpieczeniowej” i „Rozpraw Ubezpieczeniowych” objęły patronat medialny. Part-
nerami merytorycznymi były podmioty związane z rynkiem ubezpieczeniowym oraz wyższe 
uczelnie zajmujące się edukacją ubezpieczeniową i analizą problemów rynków finansowo–ubez-
pieczeniowych. 

Zebranych gości powitał prof. dr hab. Alojzy Szymański, który podkreślił wagę konferencji dla 
praktyki i teorii. Wyraził zadowolenie z faktu, iż konferencja została już na trwale związana ze 
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; podziękował organizatorom konferencji 
za trud organizacji, a Izbie Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka pogratulował jubile-
uszu dziesięciolecia oraz złożył podziękowania za trwającą już 5 lat owocną współpracę IGUiOR 
z SGGW.

Wyrazem owego uznania było wręczenie przez prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego listu gra-
tulacyjnego, podpisanego przez władze warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
a skierowanego do Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka z okazji jubileuszu dziesię-
ciolecia tejże.

Następnie prorektor SGGW prof. dr hab. Bogdan Klepacki, podkreślając rolę ubezpieczeń jako 
wdzięcznego pola do prowadzenia badań naukowych, wyraził zadowolenie ze współpracy z ryn-
kiem ubezpieczeń oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym 
duchu pozostawało wystąpienie dr hab. Jarosława Gołębiewskiego, dziekana Wydziału Nauk 
Ekonomicznych SGGW, który wskazał jako zaletę cyklicznie odbywanych konferencji ich wpływ 
na środowiska zarówno naukowców, jak i praktyków. Podkreślił także rosnącą potrzebę współ-
pracy i integracji środowisk naukowców i praktyków, bez czego trudno będzie o sukcesy po obu 
stronach. W tym właśnie kierunku zmierzają zmiany zachodzące na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych SGGW.

Słowa powitania skierowała do uczestników konferencji dr Nina Drejerska, prodziekan Wy-
działu Nauk Ekonomicznych SSGW. Jako przedstawicielka gospodarza konferencji przedstawiła 
opinię o unikalnym wręcz charakterze konferencji i jej istotnych wartościach tematycznych.

1 Wykorzystano materiały przygotowane pod kierunkiem Agaty Strojewskiej przez studentów I roku studiów ma-
gisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (przedmiot Systemy Ubezpieczeń), ponadto 
artykuł „Ubezpieczenia w zmieniającym się świecie” opublikowany w „Gazecie Ubezpieczeniowej” (nr 48/2012) 
oraz materiały Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, zamieszczone na stronie www.igu.org.pl.
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Następnie zebrani zgodnie podziękowali nieobecnej prof. dr hab. Irenie Jędrzejczyk za znaczący 
wkład w organizację konferencji i życzyli rychłego powrotu do zdrowia.

Prof. dr hab. Jan Turyna, dziekan Wydziału Zarządzania UW, wypowiedział słowa podzięko-
wania za możliwość udziału w konferencji oraz zwrócił uwagę na sposób, w jaki została ona 
zorganizowana – wyróżnił rolę paneli dyskusyjnych. Podkreślił również potrzebę organizacji 
tego typu przedsięwzięć. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Jan Turyna przedstawił pokrótce 
Wydział Zarządzania UW oraz zapoznał zgromadzonych ze zmianami, jakie zachodzą w prowa-
dzonej przez niego jednostce.

Tę część konferencji zakończyło wystąpienie przedstawiciela sponsora głównego, czyli Com-
pensy TU S.A. Vienna Insurance Group – prezesa Piotra Kaczanowskiego. Przedstawił on aktualne 
wyzwania stojące przed sektorem ubezpieczeń w obliczu ryzyka kryzysu. Podkreślił potrzebę 
bezpieczeństwa i stabilności, konieczność szukania adresata produktów ubezpieczeniowych, 
a także rozwoju portfela i struktury tychże produktów. Wskazał także na fakt, iż w obliczu na-
głych zmian legislacyjnych walka o pozytywny wynik techniczny zakładów ubezpieczeń będzie 
trudna. Wyraził opinię, że jednym z podstawowych i aktualnych problemów środowiska ubezpie-
czeniowego jest nadal nierozwiązana kwestia systemu ewidencji pojazdów w Polsce. Kolejnym 
problemem jest bardzo niestabilne otoczenie, w którym funkcjonujemy. Odnosząc się do rynku 
ubezpieczeń, prelegent wskazał problemy otoczenia prawnego, ubezpieczeń społecznych oraz 
ubezpieczeń rolników, zwłaszcza w razie wystąpienia klęsk żywiołowych. Zgłosił też potrzebę 
promocji ubezpieczeń zdrowotnych. Na koniec krótko scharakteryzował rozwój Compensa TU 
S.A. oraz zadeklarował gotowość dalszej współpracy Grupy Vienna ze środowiskiem uczelnia-
nym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W ramach konferencji odbyła się uroczystość wręczenia nagród honorowych Izby Gospo-
darczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka dla wyłonionych laureatów. Tym razem kapituła pod 
przewodnictwem prof. dr bab. Alojzego Nowaka przyznała cztery nagrody w dwóch kategoriach: 
Lider Edukacji Ubezpieczeniowej (nagroda imienia prof. Tadeusza Sangowskiego) oraz Menager 
Ubezpieczeniowy. Nagrody wręczał prof. dr hab. Jan Monkiewicz.

Nagrody w kategorii Lider Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymali: dyrektor Katarzyna Prze-
walska – za konsekwentnie realizowane działania legislacyjne, tworzące warunki do rozwoju 
polskiego rynku ubezpieczeniowego oraz na rzecz edukacji i kształcenia kadr tegoż rynku; prof. 
dr hab. Bogdan Klepacki – za konsekwentne promowanie nauk o rynkach finansowo–ubezpie-
czeniowych oraz wkład w wychowanie i edukację – także ubezpieczeniową – wielu pokoleń 
akademickich; prof. dr hab. Andrzej Sopoćko – za teoretyczną i praktyczną działalność na rzecz 
kształtowania zrębów polskiego rynku finansowo–ubezpieczeniowego, wieloletnią pracę edu-
kacyjną oraz za działania na rzecz Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. 

W kategorii Menager Ubezpieczeniowy nagrodę otrzymał dr Paweł Bisek za konsekwentne 
działania na rzecz konsolidacji teorii i praktyki finansowo–ubezpieczeniowej oraz rozwoju pol-
skiego rynku ubezpieczeń.

W części merytorycznej wprowadzenia w imieniu organizatorów dokonał dr Stanisław Nowak, 
który po uzasadnieniu treści obrad konferencji przedstawił jej program merytoryczno–porząd-
kowy.

W swoim wystąpieniu dr Stanisław Nowak wskazał na współczesne realia ubezpieczeń na ryn-
kach gospodarczych Unii Europejskiej, zatem na spadek roli ubezpieczeń, które stają się wtórne 
do rynków finansowo–bankowych. Oczekiwania właścicielskie nakładają na ubezpieczycieli 
obowiązek generowania szybkich zysków. Taka polityka prowadzi do osłabienia znaczenia ubez-
pieczających i ubezpieczanych, których rola ogranicza się do nabywania oferowanych produktów 
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ubezpieczeniowych, nierzadko narzucanych wolą drugiej strony umowy ubezpieczenia (np. 
w umowach kredytowych czy umowach leasingu). Na postępującą dominację ubezpieczycieli 
działających często w imieniu korporacji finansowych, realizowaną przy milczącym przyzwole-
niu państwa i procedur legislacyjnych, zwracają uwagę znakomitości nauki i rynku (np. prof. 
Ewa Łętowska), podkreślając niebezpieczeństwo utraty cywilno–kontrolnej roli państwa w po-
winnościach nadzorczych. Przykładem utraty owego władczego charakteru państwa w sferze 
publicznej, zastrzeżonej dla suwerena, były umowy między Polską a UEFA w okresie Euro 2012. 
Innym przykładem są ubezpieczenia medyczne, które stanowią przykład niedostatku kontroli 
nad procedurami legislacyjnymi; niedostatek ów doprowadził do uchwalenia ustawy wręcz nie-
chlujnej legislacyjnie (ostatnio czasowo zawieszonej).

Dr Stanisław Nowak zwrócił uwagę, iż rozwój ubezpieczeń (szczególnie sfery techniczno–in-
formatycznej) prowadzi do dehumanizacji umów ubezpieczenia. Dając przewagę ekonomiczną 
zakładu, procedury zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia skutkują – poza ogranicza-
niem praw ubezpieczającego (ubezpieczonego) – anonimowością, której w ubezpieczeniach 
być nie powinno. Wiedzie to do nadmiernej i szkodliwej dla ubezpieczonego wirtualizacji usługi 
umowy, wirtualnej jej realizacji, a ostatecznie do niewirtualnej rzeczywistości w postaci niedo-
statku świadczenia ubezpieczeniowego.

Po wystąpieniu dr Stanisława Nowaka wykłady konferencyjne wygłosili m.in.: dyrektor Ka-
tarzyna Przewalska, dr Nina Drejerska, prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, prof. dr hab. Tomasz 
Michalski wraz z dr. Adamem Śliwińskim oraz prof. dr hab. Jan Monkiewicz.

Dr Nina Drejerska – w wystąpieniu pod tytułem „Kwestie społeczne w strategii «Europa 2020» 
– program inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
– przypomniała trzy główne zadania strategii oraz trzy mierzalne cele programu. Następnie 
omówiła wskaźniki dla Europy i Polski, zaznaczając, iż pierwszy z celów programu, wskaźnik za-
trudnienia, w 2011 r. nie został przez żaden region w Polsce osiągnięty. Jeśli chodzi o drugi cel 
programu – odsetek osób przerywających naukę oraz osób z wyższym wykształceniem – stan 
osiągnięty można uznać za względnie zadowalający, jednakże bez zdecydowanych przedsięwzięć 
dla jego poprawy rokowania dla Polski nie są pomyślne. Kolejnym, trzecim celem programu jest 
niski wskaźnik osób zagrożonych ubóstwem. Tu także bez podjęcia zdecydowanych przeciwdzia-
łań, choćby mających na względzie wzrost zatrudnienia, oraz przy braku stosownych inicjatyw 
legislacyjnych nie należy oczekiwać poprawy. Mając na względzie inicjatywy ustawowe, autor-
ka omówiła projekt rozporządzenia ustalającego ramy rozwoju dla bezpośredniego włączenia, 
walki z ubóstwem, promocji zatrudnienia i inicjatyw pracowniczych czy inwestycji w edukację. 
Dla realizacji celów niezbędne są wielopoziomowe działanie i odpowiedzialność na szczeblach 
regionalnym, krajowym i unijnym.

Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko – w wystąpieniu pod tytułem „Nowe przesłanki emisji pieniądza” 
– po przedstawieniu niektórych aspektów z historii pieniądza wskazał na przesłanki określające, 
dlaczego ilość pieniądza w gospodarce rośnie, a popyt maleje, dlaczego występują rozbieżności 
pomiędzy wydajnością pracy a popytem. Jako że popyt zależy od pieniądza, jaki trafia do sfery 
wytwórczej, warto pamiętać, iż kiedyś pieniądz był emitowany przez suwerena (państwo), który 
korzystał z korzyści płynących z bezpośredniej emisji. Obecnie pieniądz jest generowany jako 
pozycja pasywów banku centralnego, co pozwala na zwiększenie aktywów w postaci kredytów 
dla banku centralnego, który dalej tworzy kredyty dla sektora bankowego. Ten ostatni zaś dla 
rynku pozafinansowego. Prelegent, przypominając o niegdysiejszych zasadach zasilania budże-
tu państwa z korzyści emisji, które z upływem czasu traciły na znaczeniu na rzecz wpływów 
podatkowych, zauważył, iż obecnie przy braku wzrostu konsumpcji prywatnej odbije się to na 
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wpływach i wydatkach budżetowych. Nakładanie się takich zdarzeń przy wzroście wydajności 
pracy wiedzie do kryzysu gospodarczego. Aby temu zapobiec, należałoby – zdaniem prelegenta 
– zwiększyć wydatki publiczne według dwóch reguł: po pierwsze, zwiększenia długu publiczne-
go (jednak te możliwości w gospodarce światowej są wyczerpane); po drugie, emisji pieniądza 
(zysk lub zagraniczne środki pomocowe bez obciążeń trafiające do budżetu państwa). Zdaniem 
prof. dr. hab. Andrzeja Sopoćki w budżecie winna znaleźć się rezerwa celowa, kierowana na cele 
inwestycyjne uzgadniane z bankiem centralnym, zasilana z oszczędności uzyskanych na obsłu-
dze długu publicznego, które to oszczędności powinien tworzyć bank centralny, poprzez emisje 
obligacji o zerowej stopie zwrotu.

Zdaniem kolejnego prelegenta, prof. dr. hab. Jana Monkiewicza, który przedstawił „Kierunki 
ewolucji nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym”, jeżeli celem nadzoru ubezpieczeniowego 
jest ochrona interesów ubezpieczonych, rynku ubezpieczeniowego i systemu finansowego, 
przy uwzględnieniu nierozdzielności nadzoru ze stosownymi regulacjami prawnymi, to co po-
cząć w sytuacji, gdy kryzys finansowy obnażył braki regulacji nadzorczych, ukazując ich opłakany 
stan, co dotyczy także samego nadzoru.

Prezentując założenia nowych uregulowań nadzorczych i sprawdzonych technik nadzorczych, 
prof. dr hab. Jan Monkiewicz opisał je jako rozdzielenie regulacji i nadzoru, zmiany ich cha-
rakteru w kierunku ostrożnościowych nadzorów sektorowych oraz ich ewaluowanie w miarę 
doświadczeń powszechnego kryzysu.

Z faktu, że instytucje ubezpieczeniowe nie są w stanie same sprawować właściwego nadzoru, 
choćby ze względu na rozproszenie ich akcjonariatu, domagającego się zresztą szybkich zysków 
bez długookresowego wiązania się z ubezpieczycielem, wynika, iż niezbędne są normy prawne 
oraz ład ekonomiczny na obszarze objętym tymi normami. Wymuszenie przestrzegania owych 
zasad należy właśnie do nadzoru. Brak takiego wymuszenia prowadzi do sytuacji, jakich dopusz-
czono się m.in. w przypadku AIG.

Nowe zasady nadzorcze winny opierać się na trzech filarach: makronadzór – dbający o bezpie-
czeństwo całego rynku; mikronadzór – zabezpieczający funkcjonowanie konkretnych instytucji, 
np. ubezpieczycieli; nadzór konsumencki – zabezpieczający interesy konsumentów usług ubez-
pieczeniowych.

Tym samym najważniejszymi narzędziami nowych systemów nadzorczych winny być: głębo-
ka penetracja regulacyjna rynku finansowego; przechodzenie od nadzoru retrospektywnego 
do prospektywnego (stress testy); odchodzenie od klasycznych, przeciętnych, standardowych 
modeli oceny na rzecz modeli odnoszących się do konkretnych warunków, konkretnej sytuacji; 
poszerzenie i wzmocnienie roli nadzoru nad ochroną interesu ubezpieczonych (konsumentów).

Wystąpienie dyrektor Katarzyny Przewalskiej zatytułowane było „Aktualne inicjatywy usta-
wodawcze w zakresie ubezpieczeń”. Prelegentka poinformowała uczestników konferencji 
m.in. o tym, że będąca przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego dyrektywa Solvency II 
w okresie od listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r. będzie przedmiotem badań, by około paź-
dziernika 2013 r. trafić pod obrady parlamentu; około stycznia 2014 r. zostaną przedstawione 
skutki wykonawcze. Optymistyczny wariant zakłada przyjęcie dyrektywy w 2015 r., alter-
natywnie w 2016 r. Jeśli chodzi o dyrektywę o pośrednictwie ubezpieczeniowym, problem 
główny dotyczy tzw. elementów prokonsumenckich, w tym ujawnienia zarobków pośredni-
ków. Polska należy do krajów, które nie popierają projektowanych przepisów dotyczących 
wynagrodzeń i kompetencji. Wydaje się, że najlepszym wyjściem (a jest szansa na wypraco-
wanie takiego stanowiska) byłaby sytuacja kompromisowa, tj. udzielanie takich informacji na 
życzenie klienta.
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Prezentację autorstwa prof. dr. hab. Tomasza Michalskiego oraz dr. Adama Śliwińskiego, za-
tytułowaną „Ryzyko ubezpieczeniowe w perspektywie wieloletniej – wyzwania dla sektora 
ubezpieczeń”, rozpoczęto od analizy sektora w różnych fazach cyklu koniunktury, z naciskiem na 
okresy kryzysowe. Analiza dotyczyła dwóch płaszczyzn badawczych: w podsektorze rynku ubez-
pieczeń oraz w płaszczyźnie skupiającej sfery finansową, techniczną i inne, stosując doń miary 
podobieństwa struktur, z uwagi na zróżnicowanie cech diagnostycznych.

Wyniki analiz pierwszej płaszczyzny pozwoliły stwierdzić, iż polski rynek ubezpieczeń nie ce-
chuje się innowacyjnością oraz nie pobudza do inwestycji badawczo–rozwojowych. Tymczasem 
ubezpieczenia powinny i mogą odegrać ważną rolę w realizacji strategii „Euro 2020”. Przeprowa-
dzona przy okazji badań ankieta badawcza wśród firm doradczych i ubezpieczycieli wskazuje na 
wzrost znaczenia pewnych rodzajów ryzyka. Są to: czynniki naturalne w ryzyku katastroficznym, 
przechowywanie danych i przestępstwa cyfrowe w ryzyku cyfrowym, zmiany metod i sposobów 
produkcji czy właściwości materiałów coraz bardziej charakterystyczne dla ryzyka nanotechno-
logicznego.

Po analizie drugiej płaszczyzny (organizacji i zarządzania) prelegenci przedstawili wniosek 
o małej mobilności i niepodatności na innowacyjność (głównie w części produktowej) krajowe-
go rynku ubezpieczeń.

Kolejną część konferencji stanowiły obrady w trzech zespołach dyskusyjnych.
Pierwszy panel, moderowany przez dr Katarzynę Malinowską, prof. dr. hab. Tomasza Michal-

skiego, prof. dr. hab. Andrzeja Sopoćkę oraz prof. dr. hab. Tadeusza Winkler–Drewsa, nosił tytuł 
„Ubezpieczenia wobec aktualnych problemów gospodarki”. Uczestnicy tego panelu wysłuchali 
sześciu referentów. Dr Katarzyna Malinowska zaprezentowała tekst autorstwa dr Magdaleny 
Adamowicz „Nowe ubezpieczenia morskie w związku z planowaną nowelizacja kodeksu mor-
skiego”, a następnie wygłosiła własny referat „Proponowane rozwiązania nowej dyrektywy UE 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym”. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pośredników 
Ubezpieczeniowych i Finansowych Maciej Łazęcki zaprezentował wystąpienie zatytułowane 
„Problemy pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce”. Dr Marek Monkiewicz przedstawił 
referat „Rola samochodowych funduszy gwarancyjnych w przypadku transgranicznej niewy-
płacalności ubezpieczycieli prowadzących OC komunikacyjne na obszarze jednolitego rynku 
ubezpieczeń Unii Europejskiej”. Wystąpienie prezesa CORIS VARSOVIE Pawła Paluszyńskiego 
i Grzegorza Więcka zatytułowane było „Kierunki rozwoju ubezpieczeń tzw. pomocowych (assi-
stance)”. Uczestnicy panelu zapoznali się też z tekstem referatu dr. Jarosława Przybytniowskiego 
„Ubezpieczenia wobec strategii UE (2014–2020) w ujęciu regionalnym na przykładzie doświad-
czeń i efektów konferencji z 25.04.2012 w UJK Kielce”. Referat dr. Aleksandra Raczyńskiego nosił 
tytuł „Mankamenty obowiązującej regulacji prawnej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej”.

Drugi panel zatytułowany „Partnerstwo biznesu ubezpieczeniowego, sektora publicznego 
w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie w świetle kryzysu rynków finansowych” moderowany 
był przez dr. Krzysztofa Łyskawę, prof. dr hab. Marię Parlińską oraz dr Elżbietę Wojciechow-
ską–Lipkę. Wygłoszone zostały następujące referaty: „O świat zdrowego rolnictwa (prezes 
Stowarzyszenia EkosystEM–Dziedzictwo Natury Stanisław Kolbusz), „Ubezpieczenia rolne 
– problemy” (Konrad Rojewski, dr Krzysztof Łyskawa), „System ubezpieczeń upraw w wybra-
nych krajach europejskich” (prof. Maria Parlińska, mgr Agnieszka Nowicka), „Analiza rynku 
ubezpieczeń upraw w Polsce” (prof. Maria Parlińska, mgr Agnieszka Nowicka), „Ubezpieczenie 
agrobiznesu i obszarów wiejskich w odniesieniu do gospodarstwa rolnego” (dr Elżbieta Woj-
ciechowska–Lipka). 
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Ostatni panel dyskusyjny dotyczący „Systemów zdrowotnych i emerytalnych” prowadzili prof. 
dr hab. Romuald Holly oraz prezes Fundacji Rentier Tadeusz Lenart. Uczestnicy tego panelu 
wysłuchali następujących wystąpień: „Wprowadzenie do dyskusji” (prof. Romuald Holly), „Per-
spektywy finansowania ochrony zdrowia z FOZ i ubezpieczeń” (prof. dr hab. Hanna Kuzińska), 
„Dlaczego mądrość Polaków skazuje III filar emerytalny na porażkę?” (Tadeusz Lenart), „Ubezpie-
czenia wobec problemów wieku i zdrowia” (dr Stanisław Nowak), głos w dyskusji prezesa Grupy 
Concordia Piotra Narlocha na temat transparentności produktów ubezpieczeniowych i systemu 
funkcjonowania funduszy ubezpieczeniowych, „Problemy ubezpieczeń zdrowotnych. Działania 
usprawniająco–zapobiegawcze w systemie” (prezes Świętokrzyskiego Biura Brokerskiego An-
drzej Młynarczyk, prezes Grupy Wsparcia Projektów Inwestycyjnych Jarosław Witkowski).

W ramach podsumowania obrad przebieg poszczególnych paneli przedstawili ich moderatorzy 
prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, prof. Maria Parlińska oraz prof. dr hab. Romuald Holly. Konferen-
cję zakończono, wyrażając nadzieje na kolejne spotkanie w tak zacnym gronie.

 
Krystyna Rychlica, członek zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka


