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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ilona Kwiecień, Anna Jędrzychowska

Ekonomiczne aspekty kompensacji szkód osobowych o charakterze 
majątkowym na tle zagranicznych rozwiązań systemowych
– ze szczególnym uwzględnieniem problemu utraconych dochodów

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z jednym z rodzajów szkód na osobie, tj. strat 
o charakterze majątkowym. Choć spośród wszystkich szkód na osobie straty o charakterze 
majątkowym wydają się być łatwiejsze w kwantyfikowalności i kalkulowaniu, to jednak oka-
zuje się, że także tutaj pojawiają się trudności. Z uwagi na wzrost liczby i wartości roszczeń 
z tytułu szkód na osobie, w tym liczby dochodzonych świadczeń z tytułu utraconych dochodów, 
uznano to zagadnienie za istotne i warte bliższej analizy. W artykule zaprezentowano uwarun-
kowania prawne wskazujące na złożoność zagadnienia oraz dokonano przeglądu rozwiązań 
systemowych z innych krajów. Przedstawiono także przykładowe kalkulacje, wskazujące na 
konsekwencje uwzględnienia w obliczeniach poszczególnych czynników determinujących wiel-
kość świadczenia. Kalkulacje świadczenia rentowego zostały oparte na koncepcji utraconych 
dochodów poszkodowanych.

Słowa kluczowe: renta, odszkodowanie, szkody na osobie, wartość pieniądza w czasie

Wstęp
W kompensacji szkód na osobie straty o charakterze majątkowym wydają się być tymi, któ-

rych kwantyfikacja sprawia znacząco mniej problemów. Podobnie jednak jak w przypadku szkód 
na mieniu w praktyce napotyka się wiele trudności, nie tylko o charakterze dowodowym, lecz 
także systemowym i związanym z czynnikami istotnymi dla właściwego oszacowania strat. 

Problemy praktyczne generują przede wszystkim:
katalog i forma dopuszczalnych roszczeń, które mogą przyjmować postać ryczałtu, czyli jed-� 
norazowej kwoty, lub też renty, czyli płatności okresowych; 
przyszły charakter strat (ang. � future loss), które obejmują utracone zarobki, koszty opieki 
w przyszłości oraz możliwe zmiany ich wysokości związane z rozwojem zawodowym, zależ-
nością między wiekiem a dochodami, zmianami zakresu potrzeb;
kalkulacja rent lub ustalenie sumy ryczałtowej (określanej także jako renta skumulowana), � 
z uwzględnieniem inflacji czy możliwych zysków z inwestycji; 
wycena straty dla osób, które nie pracowały zarobkowo (dzieci, osoby zajmujące się do-� 
mem);
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kwestia prognozowania długości trwania życia, momentu przejścia na emeryturę, bezrobo-� 
cia, zmian związanych ze zmianą poziomu potrzeb, poziomu cen; 
wpływ doznanej szkody na osobie, niepełnosprawności na szanse na rynku pracy� 1;
zasada uwzględniania (zaliczania) lub nie na poczet naprawienia szkody świadczeń uzyska-� 
nych z innych źródeł, w tym zwłaszcza z systemu zabezpieczenia społecznego2.

W niniejszym artykule przedstawione zostały rozwiązania systemowe funkcjonujące w innych 
krajach i dotyczące kompensacji szkód na osobie o charakterze majątkowym, które mogą sta-
nowić wsparcie czy dawać naukowe, ekonomiczne podstawy w procesie podejmowania decyzji 
– tak dla wnoszących roszczenia, jak i orzekających, w tym sądu. W polskim systemie takich 
rozwiązań brak, a nie wydaje się – co niejednokrotnie wykazuje analiza praktyki – by nasz rynek 
wolny był od problemów obserwowanych w innych krajach. Skomplikowanie i liczba czynników 
determinujących charakter i ostateczny rozmiar strat, które to czynniki winny być brane pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji, wydają się być niwelowane przez arbitralność decyzji, ich 
uznaniowość i w efekcie orzekanie „w przybliżeniu”. Dlatego w drugiej części artykułu na tle 
dokonanego przeglądu zostanie dokonana ekonomiczna analiza problemu w świetle polskich 
regulacji, ograniczona w niniejszym opracowaniu do problemu kompensacji utraconych docho-
dów poszkodowanych bezpośrednio. 

1. Przegląd rozwiązań systemowych w zakresie szkód o charakterze majątkowym (ang. 
economic loss) 

Kalkulacja strat majątkowych zazwyczaj ma podstawy aktuarialne, bazuje na opiniach eksper-
tów w sprawach indywidualnych. Wielka Brytania jest przykładem kraju, który w kalkulacji strat 
ekonomicznych przyjął zestaw mnożników bazujących na podstawach aktuarialnych, promowa-
ny przez ustawodawcę w miejsce tradycyjnej reguły kciuka (ang. ruleofthumb3), czyli szacowania 
w przybliżeniu, „na oko”. Tradycyjnie założeniem kompensacji za szkody na osobie o charakterze 
majątkowym było ustalenie ryczałtowej kwoty, która wystarczy na zakup hipotetycznej renty 
przez okres szkody. Sąd w rzeczywistości nie ingerował w sposób wykorzystania świadczenia, 
czynił jednak założenie, że kwota otrzymana zostanie zainwestowana. Przy ustalaniu ryczałtu 
sądy pomijały problem inflacji (który stał się znaczny w latach 60. i 70. XX wieku), uznając, że 
jest ona równoważona przez zyski z hipotetycznej inwestycji4. Brak spójności orzecznictwa, do-

1 Szczegółowo zagadnienie to zostało omówione w pracy V. Wass, R. McNabb, Accounting for the effects of 
disablement on future employment in Britain, (w:) J.O. Ward, R.J. Thornton (ed.), Personal Injury and Wrongful 
Death Damages Calculations: Transatlantic Dialogue, „Contemporary Studies in Economic and Financial Analy-
sis” vol. 91 (2009), s. 73–101.
2 Wskazuje się, że w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Europie Zachodniej jest większa niż na rynku amerykańskim 
gotowość społeczeństwa do absorpcji kosztów szkód na osobie wynikających z deliktów poprzez system opieki 
zdrowotnej i społecznej; por. J.O. Ward, Economic damages and tort reform: a comparative analysis of the calcu-
lation of economic damages in personal injury and death litigation in the United States and the United Kingdom, 
(w:) J.O. Ward, R.J. Thornton (ed.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic 
Dialogue, „Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis” vol. 91 (2009), s. 49.
3 Reguła odnosi się do nieprecyzyjnej miary, przybliżenia. Uważa się, że nazwa pochodzi od pracowników tartaków, 
którzy używali kciuka przy mierzeniu drewna. Często twierdzi się błędnie, że pochodzenie terminu związane jest 
z prawem ograniczającym maksymalną grubość kija, którym dopuszczalne było bicie żony. Jednak jakkolwiek bry-
tyjskie prawo zwyczajowe przed panowaniem Karola II dopuszczało umiarkowane karcenie żony, uznaje się, że tak 
pojmowana „reguła kciuka” nigdy nie była prawem w Anglii. Por. http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_thumb.
4 M. Kelly, The development of an actuarial approach to the calculation of future loss in the UK, (w:) J.O. Ward, 
R.J. Thornton (ed.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic Dialogue, „Con-
temporary Studies in Economic and Financial Analysis” vol. 91 (2009), s. 13. 
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wolne, zależne od dyskrecjonalnej władzy sądu stosowanie mnożników do ustalania świadczeń, 
zwłaszcza wskaźników dotyczących długości okresu szkody, doprowadziły do działań komisji 
w latach 70. i 80. XX wieku, której celem było wprowadzenie reformy i wsparcie wyceny strat 
aktuarialną bazą, choć w tamtych czasach aktuarialne dowody traktowano często jeszcze scep-
tycznie, jako dające „fałszywą dokładność i precyzję”5. W konsekwencji prac reformatorskich 
w 1984 r. ukazało się pierwsze wydanie Tablic Ogdena (The Ogden Tables6) mających służyć 
pomocą tym, którzy szacują ryczałtową kwotę mającą stanowić odpowiednią rekompensatę 
za powstałe w konsekwencji szkody na osobie straty majątkowe – głównie utracone docho-
dy i koszty wtórne, jak koszty opieki7. Ryczałt (ang. lump sum) w tamtym okresie w Wielkiej 
Brytanii był podstawową formułą świadczenia, wymagał zatem ustalenia przez sędziego jednej 
kwoty, która odzwierciedlałaby straty przeszłe i przyszłe8. Tablice miały zastąpić szacunki sę-
dziów oparte wcześniej na common law i common sense, bazujące na orzeczeniach w sprawach 
podobnych, a nie na naukowych podstawach9. Szacunki sędziów oceniano jako arbitralne, ka-
pryśne i pozbawione ekonomicznej logiki10. Tabele zostały przygotowane przez grupę roboczą 
pod przewodnictwem sir Michela Ogdena, grupę obejmującą aktuariuszy i prawników, pracu-
jących w ramach prac Government Actuary’s Department. Od tego czasu tworzono kolejne, 
udoskonalane wydania (w 2011 r. ukazało się siódme wydanie), nad którymi pracowały inter-
dyscyplinarne grupy aktuariuszy (w tym rządowych), prawników, księgowych i ubezpieczycieli. 
Sędziowie nie byli zobowiązani do korzystania z Tablic Ogdena aż do 1999 r., kiedy to w sprawie 
Wells przeciwko Wells11 Izba Lordów zatwierdziła tablice jako podstawową metodę obliczania

5 M. Kelly, op. cit., s. 16; Była to sytuacja odmienna nieco niż w Irlandii, gdzie już w 1968 r. Supreme Court pod-
kreślił, że opinia aktuariusza jest niezbędna w każdej sprawie, w której znaczącym składnikiem roszczenia jest 
utrata przyszłych zarobków. Jednym z twórców aktuarialnych podstaw reformy w Wielkiej Brytanii w ramach 
prac grupy Ogdena był irlandzki aktuariusz Brian Reddin, ekspert w wielu sprawach sądowych w Irlandii. (Za:) S. 
Whelan, Principles and Practice of Assessing Damages for personal Injury and Wrongful Death in Ireland , School 
of Mathematical Sciences, Dublin 2008. 
6 Actuarial Tables with explanatory notes for use in Personal Injury and Fatal Accident Cases
7 W dniu 10 października 2011 r. opublikowano siódme wydanie Tablic Ogdena. Por. materiały informacyjne Go-
vernments Actuary’s Department: http://www.gad.gov.uk/services/Other%20Services/Compensation_for_in-
jury_and_death.html (15.04.2012) oraz tablice siódmej edycji: http://www.gad.gov.uk/Documents/Other%20
Services/Ogden%20Tables/Ogden_Tables_7th_edition.pdf.
8 W wyniku zmian w The Damages Act (1996) z 2005 r. została otwarta dla sądu droga do nakazania płatności 
okresowych w miejsce ryczałtowej kwoty niezależnie od tego, czy strony się na to zgadzają. Rozważenie tej 
formy jest dla sądu obligatoryjne. Wprowadzenie prymatu płatności okresowych miało na celu przerzucenie na 
płatnika ryzyka życia dłuższego niż założone przy wyrokowaniu i ryzyka inwestycyjnego. Jednocześnie podkreśla-
no, że zmniejszy to de facto obciążenie płatników w przypadku wcześniejszej śmierci poszkodowanego, a środki 
z odszkodowania zostaną właściwie zaadresowane (do poszkodowanego). Por. M. Kelly, op. cit., s. 25.
9 J. Ward, Economic Damages in Personal Injury and Heath In the UK and Ireland: A Comparison With Damages 
Assessment In The United States And Canada, referat wygłoszony podczas Allied Social Science Associations 
Conference (8 January 2005), (za:) H. Haslifah, M. Massita, Factors in Estimating Compensation in Personal In-
jury and Wrongful Death using Actuarial Approach, „International Proceedings of Economics Development and 
Research” vol. 11 (2011), http://www.ipedr.com/vol11/64-W10024.pdf.
10 R.K. Lewis, R. McNabb, H. Robinson, V. Wass, Loss of earnings following personal injury: do the courts adequ-
ately compensate injured parties, „The Economic Journal” 113 (491), s. 568.
11 W sprawie Wells przeciwko Wells (1999 r.) poszkodowana pielęgniarka pracująca w niepełnym wymiarze cza-
su w wieku 58 lat została poważnie poszkodowana (uszkodzenie mózgu) w wypadku komunikacyjnym, jako 
pasażer w samochodzie kierowanym przez męża. Straciła zdolność zarobkowania i wymagała opieki przez resztę 
życia. Sędzia przyznał 120 000 £ za ból i cierpienie, jednak cała kwota świadczenia, wraz z utratą przyszłych za-
robków i kosztami przyszłej opieki przez oczekiwaną dalszą długość trwania życia (przyjętą na 15 lat), sięgnęła 
1 619 332 £. Sąd Apelacyjny zmniejszył świadczenie za ból i cierpienie do 100 000 £, a oczekiwaną długość życia
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przyszłej straty majątkowej i postawiła wymaganie, by sędziowie używali tablic w formowaniu 
swojej opinii. Ustawa o dowodach z 2005 r., The Civil Evidence Act, dopuszcza Tablice Ogdena 
jako dowód dla celów kalkulacji – w ramach dochodzenia roszczeń za szkody na osobie – sumy, 
jaka ma zostać przyznana tytułem ogólnej kwoty odszkodowania za cykliczne przyszłe straty. 

Koncepcja tabel bazuje na czynnikach zwanych mnożnikami (ang. multipliers), które są wyko-
rzystywane do ustalenia ryczałtowego ekwiwalentu skapitalizowanej wartości bieżącej przyszłych 
strat w ujęciu rocznym (netto w przypadku utraconych zarobków i emerytur). Mnożniki opar-
te są na prognozach przyszłych współczynników umieralności ludności w Wielkiej Brytanii oraz 
ewentualnie także innych czynników dyskontujących, wpływających na ryzyko śmiertelności. 

Strukturę i koncepcję tabel można pokrótce opisać na przykładzie siódmej edycji.
Zestaw składa się z 26 tabel obejmujących mnożniki dotyczące rocznej straty lub rocznych 

kosztów trwających przez trzy różne okresy – osobno dla mężczyzn i dla kobiet: 
straty / koszty powstające natychmiast i trwające przez resztę życia roszczącego (ang. � pecu-
niary loss for life); 
straty / koszty powstające natychmiast i trwające do momentu przejścia na emeryturę lub � 
wcześniejszej śmierci; (ang. loss earnings to pension age) – osobno dla wieku 50, 55 ,60, 65, 
70, 75 lat;
roczne straty lub roczny koszt nierozpoczynające się, dopóki poszkodowany nie przejdzie na � 
emeryturę, ale kontynuowane przez resztę jego życia (ang. loss of pension commencing age).

W dwóch ostatnich grupach uwzględnia się, że wnioskodawca może nie dożyć wieku eme-
rytalnego. Dodatkowo Tablice Ogdena obejmują jeszcze dwie tabele dla pewnych terminów: 
czynników dyskontujących oraz mnożników strat.

Aby ustalić odpowiednią wartość bieżącą straty lub kosztów, przy ustalonych bazowych war-
tościach zarobków lub kosztów, użytkownik musi odszukać odpowiednie mnożniki, czyli wybrać 
tabelę odnoszącą się do okresu, który podlega kompensacji, oraz płci wnioskodawcy lub osób po-
zostających na jego utrzymaniu (zależnych – w przypadku śmierci). Jeśli z jakiegoś powodu fakty 
w danej sprawie nie zgadzają się z założeniami tabel (np. wiadomo, że wnioskodawca przejdzie na 
emeryturę w innym wieku), powinno się przyjąć odpowiednią poprawkę, korzystając z pomocy 
aktuariusza, chyba że w uwagach do tabel znajdują się określone wytyczne (jak np. w przypad-
ku innego wieku przejścia na emeryturę niż zakładany w tabeli czy utraty przyszłych dochodów 
w przypadku osoby młodszej, która nie rozpoczęła w chwili szkody aktywności zawodowej12). 
Podstawą mnożników jest założenie, że kwota odszkodowania będzie inwestowana i przyniesie 
dochód (ale też że w ciągu danego okresu kapitał będzie stopniowo zmniejszany, aż do całkowite-
go wyczerpania). Stąd istotny jest wybór właściwej stopy zwrotu. Jak wskazano, aktualnie roczna 
stopa zwrotu zgodnie z wytycznymi Lorda Kanclerza z 2001 r. wynosi 2,5%, a tabele tej edycji 
obejmują mnożniki w zakresie stóp zwrotu od –2% do 3%, w krokach 0,5 punktu. 

Zwraca się uwagę, że w praktyce wykorzystania tablic były przypadki, w których sąd doko-
nał znacznych korekt sugerowanych czynników dyskontujących13. Wysokość stopy dyskontowej 

do 10 lat i 3 miesięcy i w konsekwencji ustalił wysokość całego świadczenia na kwotę 1 086 959 £. Głównym po-
wodem redukcji było przyjęcie przez SA w kalkulacji ryczałtu za przyszłe straty stopy dyskontowej 4,5% w miej-
sce założonej w pierwszej instancji 2,5%; por. Opinions of The Lords of Appeal for Judgment in The Cause, House 
of Lords, http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1998/27.html.
12 Tabele dotyczące utraty dochodów przyjmują minimalny wiek 16 lat.
13 Tak było m.in. – jak podaje Grupa Robocza w siódmej edycji Tablic Ogdena (s. 6) – w sprawach: Conner prze-
ciwko Bradman [2007] EWHC 2.789 (QB) i Clarke przeciwko Maltby [2010] EWHC 1201 (QB), czy też Helmot 
przeciwko Simon [2009–2010] GLR 465, przed sądem wyspy Guernsay (na której nie znajduje zastosowania The 
Damages Act i ustalona tam stopa 2,5%), gdzie zakwestionowano przyjętą przez sąd I instancji stopę dyskonto-
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zakładana i stosowana przy ustalaniu świadczenia w formie ryczałtu była przedmiotem kontro-
wersji w toku ewolucji tablic. Ustalenia bazowały to na sztywnych założeniach regulatora, to 
odwoływały się do stóp procentowych rządowych akcji indeksowanych (ILGS). Edycja siódma 
obejmuje przedział od –2,0% do 3,0% (rosnąco w krokach 0,5 punktu). Ujemne stopy, jak wska-
zuje GAD (Government Actuary’s Department), są użyteczne dla oceny okresowych płatności 
zgodnie z wymogiem The Damages Act (1966), dodatkowo zostały też zastosowane w praktyce 
w sprawie Helmot przeciwko Simon w 2009 r.14 Wspomniana ustawa przewidywała także – po 
konsultacji z Aktuariuszem Rządowym – wyznaczenie stopy zwrotu, która ma być używana do 
oceny przyszłych strat o charakterze powtarzalnym w przypadku szkód na osobie. W 2001 r. Lord 
Kanclerz ustalił jej poziom roczny na 2,5% dla Anglii, Walii i Irlandii Północnej. W 2002 r. taka 
sama wartość została przyjęta dla Szkocji. Stopy te obowiązują dalej, zarzuca się im jednak, że 
w przypadku inwalidztwa rosnące koszty opieki na rynku mogą powodować, iż założenie niskiej 
stopy zwrotu i bezpiecznej polityki inwestycyjnej spowoduje niepełność kompensacji i w efek-
cie brak pokrycia potrzeb poszkodowanego, zwłaszcza w przypadku inwalidztwa w przyszłości, 
a tym samym eksternalizację straty15. 

Tabele przez lata wymagały modyfikacji i ulepszeń, zgodnie z obserwowanymi problemami 
wynikającymi z ich stosowania w praktyce i analizami ekonomistów16. Pierwsze wydanie nie 
uwzględniało ryzyka utraty zatrudnienia i zróżnicowań regionalnych, a jedynie ryzyko śmierci. 
W następnych edycjach uwzględniono takie czynniki korygujące, jak: ryzyko bezrobocia, zróż-
nicowanie terytorialne aktywności gospodarczej, wiek, choroby, edukacja. Uaktualniano także 
założenia dotyczące dalszego trwania życia. Tabele edycji siódmej (z 2011 r.) nie uwzględniają 
jednak innych czynników ryzyka i zmiennych kolei życia, takich jak możliwość, że poszkodowany 
będzie okresowo pozostawał bez dochodów z powodu złego stanu zdrowia lub utraty pracy czy 
opieki nad dziećmi. Sekcja B tabel sugeruje jednak, w jaki sposób może zostać dokonane sto-
sowne odliczenie. Podobnie zakłada się stosowne korekty w przypadku, gdy dowody medyczne 
potwierdzają, że ubytek zdrowia poszkodowanego wymaga, by traktować go jak osobę będącą 
w wieku odmiennym od rzeczywistego. Tabele w dalszym ciągu nie uwzględniają także wprost 
zmienności dochodów lub kosztów w czasie. Jako rozwiązanie (istotne dla roszczącego zwłaszcza 
w sytuacji wzrostu tychże przepływów w przyszłości) podaje się możliwość segmentacji okresów 
życia i odpowiednio mnożników stosowanych do mnożnej dla danego okresu17. 

Edycja siódma (z 2011 r.) zawiera też szczegółowe wytyczne18, w jaki sposób sądy powinny 
ustalać kompensację za szkody o charakterze majątkowym w przypadkach śmierci. Stanowi to 
wyraz zaleceń komisji dla grupy roboczej, komisja uznała bowiem, że wytyczne mogłyby za-
pewnić bardziej sprawiedliwy system orzeczeń odnośnie do kompensacji szkód w przypadkach 
śmierci. Roszczenie za szkody o charakterze majątkowym obejmuje część dochodu zmarłego 
(zarobki, emerytura, inne dochody, państwowe świadczenia), którą zmarły przeznaczał na rzecz 

wą 1% jednolitą dla wszystkich strat. Sąd II instancji podzielił argumenty skarżących i przyjął stopę 0,5% dla strat 
innych niż utracone zarobki oraz stopę –1,5% dla strat wynikających z utraty zarobków, a tym samym zwiększył 
pierwotnie przyznane odszkodowanie z 9,3 mln £ do ponad 14 mln £. W konsekwencji Kanclerz wskazał na ko-
nieczność weryfikacji przyjętych wartości stopy dyskontowej także dla Anglii i Walii. 
14 We wcześniejszej edycji tablic stosowano przedział od 0% do 5%, jednak praktyka ostatnich lat pokazała, że 
wartości powyżej 3% nie znajdowały zastosowania.
15  M. Kelly, op. cit., s. 25.
16 Szczegółowo na temat powstania i ewolucji tablic: M. Kelly, op. cit. 
17 Brak uwzględnienia zależności zarobków od wieku może być powodem niepełnej kompensacji, co wynika 
z analiz R.K. Lewis, R. McNabb, H. Robinson, V. Wass, op. cit., o czym dalej. 
18 Przed edycją szóstą wytyczne w zakresie przypadków śmiertelnych były minimalne. 
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roszczącego19. Dodatkowo roszczący może wnosić o kompensatę utraconych usług (usługi wła-
sne na rzecz gospodarstwa domowego, opieka nad dziećmi itp.). Pozycja każdej osoby roszczącej 
jest rozważana indywidualnie. Mnożnik ustalany jest, co do zasady, na dzień śmierci, a okres 
straty ustalany jest na podstawie krótszego z dwóch ustalanych: okresu, przez który od dnia 
śmierci zmarły byłby w stanie zapewnić wsparcie, lub okresu, przez który od dnia śmierci rosz-
czący byłby w stanie odbierać wsparcie (byłby zależny w jakimś stopniu od zmarłego). Tabele 
wprowadzają możliwość korekt tego okresu z uwagi na indywidualne okoliczności wpływające 
na oczekiwaną długość życia oraz zakładają dyskonto do wartości bieżącej według stopy 2,5 %. 
Jednakże twórcy tabel zwracają uwagę, że dokładność kalkulacji w przypadkach śmiertelnych 
jest trudniejsza niż w przypadku własnych obrażeń i roszczeń poszkodowanego. Odszkodowa-
nie ma odzwierciedlać wartość strumienia dochodów w czasie trwania życia jednej lub kilku 
osób zależnych od wsparcia zmarłego. Jednak uwzględnienie wszystkich istotnych czynników, 
w tym przyszłych zmian poziomu uzależnienia, na przykład po osiągnięciu wieku emerytalne-
go, i wszystkich kombinacji dotyczących choćby wieku powodowałaby, że tabele przestałyby 
spełniać kryterium prostoty aplikacji, która to była ich podstawowym celem. Stąd zaleca się, by 
w skomplikowanych sprawach lub w przypadkach, w których przybliżenie wartości nie jest wy-
starczające, zasięgnąć opinii aktuarialnej20. 

Tym samym zwraca się uwagę, że tablice mimo wielu modyfikacji wciąż mają pewne niedosko-
nałości i ograniczenia. Metody opisane w tablicach stanowią kompromis między dokładnością 
i prostotą aplikacji. Spełnienia założenia prostoty może dowodzić w pewnym zakresie fakt po-
wstania na rynku brytyjskim kalkulatorów online na bazie Tablic Ogdena21. 

Ocena funkcjonowania tabel dokonywana jest także w opracowaniach komparatywnych do-
tyczących możliwości aplikacji rozwiązań rynku brytyjskiego w procesie reformy prawa deliktów 
i zasad ustalania odszkodowań za szkody na osobie na rynku amerykańskim. W swoich pra-
cach z lat 2002 i 2003 Lewis i współautorzy – na podstawie porównania sposobów obliczania 
odszkodowania za straty majątkowe (głównie utracone zarobki) w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych – doszli do konkluzji, że system brytyjski nie zapewnia pełnej kompensacji, 
a zastosowanie metody z rynku amerykańskiego prowadziłoby do ustalenia odszkodowania 
większego o ponad 50% w ponad połowie badanych przypadków i aż dwukrotnie większego 
w około jednej trzeciej spraw22. Podstawową przyczyną stwierdzonych różnic był fakt, że mo-
del brytyjski nie uwzględniał w tamtym okresie wzrostu wynagrodzeń wraz z wiekiem, wzrostu 
produktywności, a dodatkowo stosowano nadmierne redukcje związane z ryzykiem utraty zatrud-

19 Tradycyjnie redukcja z tytułu osobistej konsumpcji wynosiła 25% dla męża lub żony w gospodarstwie domo-
wym z dziećmi i 33% w przypadku braku dzieci. Podobne redukcje stosowane są na rynku amerykańskim; por. 
J.O. Ward, Economic damages and tort..., op. cit., s. 46. 
20 Por. wytyczne w zakresie stosowania tablic w: Actuarial Tables With explanatory notes for use in Personal 
Injury and Fatal Accident Cases, http://www.gad.gov.uk/Documents/Other%20Services/Ogden%20Tables/
Ogden_Tables_7th_edition.pdf, s. 24.
21 Przykładem może być piCalculator (http://www.picalculator.co.uk) oferujący dokładne obliczenia szkód o cha-
rakterze majątkowym na bazie Tablic Ogdena kolejnych edycji, w tym szkód przeszłych, przyszłych, mnożników, 
zmienności kosztów w czasie, szkód związanych ze śmiercią poszkodowanego. Kalkulator umożliwia zmiany stóp 
dyskontowych, uwzględnia ocenę szkód niemajątkowych na bazie JSB Guideline (por. informacje w dalszej czę-
ści), a także umożliwia weryfikację długości trwania życia, stóp procentowych, podatków etc. 
22 Analiza przeprowadzona na próbie 108 przypadków orzeczeń dotyczących utraconych zarobków z rynku bry-
tyjskiego z lat 1990 i 1998, na podstawie Tablic Ogdena czwartej edycji oraz uogólnionego modelu własnego 
autorów ustalania odszkodowań na rynku amerykańskim, na podstawie literatury dotyczącej rynku amerykań-
skiego; por. R. Lewis, R. McNabb, V. Wass, A New Way To Assess Damages For Loss Of Future Earnings, „New Law 
Journal” 152, s. 1042–1044; http://www.law.cf.ac.uk/research/pubs/repository/543.pdf.
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nienia i stopy dyskontowe oderwane od realiów rynkowych. Analizowane orzeczenia pochodziły 
z okresu czwartej edycji Tablic Ogdena oraz sprzed wprowadzenia obowiązku ich stosowania. 
Wykorzystanie tablic podniosło średnie wartości świadczeń w większości kategorii, jednak nie 
do poziomów osiąganych w modelu amerykańskim. Część z tych ułomności, jak wskazano wcze-
śniej, wyeliminowano w następnych edycjach tablic, część zaś – jak użycie adekwatnej stopy 
dyskontowej lub uwzględnienie innych szczególnych okoliczności – pozostaje w gestii sędziego. 
Eksperci z branży ubezpieczeń szacują, że korygowanie danych w tablicach może prowadzić do 
wzrostu wysokości roszczeń nawet o 9%. 

Uznaje się, że mnożniki stosowane w Wielkiej Brytanii są podobne do metod stosowanych 
w Stanach Zjednoczonych, jednakże procedura ich wykorzystania jest inna. W Wielkiej Bryta-
nii istnieje jeden system mnożników, bezpośrednio dostępny dla sądu, jako baza dla kalkulacji, 
w Stanach Zjednoczonych zaś kalkulacja dokonywana jest przez ekspertów, tzw. sądowych eko-
nomistów – głównie z zakresu finansów, aktuariatu i innych (np. psychologów w zakresie szkód 
niemajątkowych) – indywidualnie dla każdego przypadku i różni się w poszczególnych jurysdyk-
cjach stanowych z uwagi na odrębność regulacji23. Pewien wyjątek stanowią sprawy regulowane 
na poziomie federalnym, na podstawie Federal Employers Liability Act (FELA) oraz Jones Act 
(ustawy dotyczącej pracowników morskich). Podkreśla się również, że eksperci na rynku amery-
kańskim w większym stopniu odnoszą się do danych rynkowych, makroekonomicznych, z rynku 
pracy. Wyniki ich analiz prezentowane są przed ławą przysięgłych (ang. jury), a sztuka prezenta-
cji też jest przedmiotem analiz24. 

Ogólnie w Stanach Zjednoczonych – przy założeniu jako podstawowego świadczenia jed-
norazowego – straty obliczane są na podstawie wynagrodzenia brutto (z wyjątkiem wyżej 
wymienionych spraw federalnych i np. stanu New Jersey, który nakazuje uwzględniać w kal-
kulacji podatki osobiste), a większość stanów wymaga dyskontowania utraconych zarobków, 
usług i przyszłych kosztów leczenia do wartości bieżących. Jednak w niektórych stanach dyskon-
to może być zrekompensowane przez domniemany wzrost wynagrodzeń i kosztów. Jedynie kilka 
stanów reguluje ustawowo stopę dyskontową25. 

Unikalny w zakresie regulacji jest stan Nowy Jork26, który ustawowo reguluje pewne szczegó-
łowe kwestie dotyczące metody kalkulowania strat oraz sposób przekształcania werdyktu jury 
w orzeczenie sądu27. Ustawodawca formułuje wytyczne dla ekspertów i jury, osobno dla szkód 
wynikających z błędów medycznych i osobno dla pozostałych deliktów, przy tym – co wyróż-
nia regulację tego stanu – poza śmiertelnymi przypadkami wynikającymi z błędów medycznych 
sąd nie wymaga ekspertyzy ekonomicznej dyskonta do wartości bieżącej. Eksperci zamiast tego 

23 J.O. Ward, Economic damages and tort..., op. cit., s. 38; przykłady analiz ekonomicznych dotyczących poszcze-
gólnych stanów w m.in: F.D. Tinari, K.K. Kucsma, Assessing Economic Damages in Personal Injury and Wrongful 
Death Litigation: The State of New Jersey, „Journal of Forensic Economics” vol. 21, Issue 2 (June 2010), s. 219–
234. http://www.tinarieconomics.com/sites/default/files/pdfs/assessing_economic_damages.pdf; L. Spizman, 
F.D. Tinari, Assessing Economic Damages in Personal Injury and Wrongful Death Litigation: The State of New 
York, „Journal of Forensic Economics” vol. 22, Issue 1 (June 2011), s. 75–100. http://www.tinarieconomics.com/
sites/default/files/pdfs/Assessing%20Economic%20Damages%20in%20NY%20%28jfe.22.1.75%29.pdf.
24 Por. F.D. Tinari, How to Ensure Economic Damages will be Presented Effectively at Trial, „The Legal Intelli-
gencer” Fall 2010, „2010 How-to Guide”, s. 12, 21; http://www.tinarieconomics.com/sites/default/files/pdfs/
LegalIntelligencerHowToArticleOct10.pdf.
25 J.O. Ward, Economic damages and tort..., op. cit., s. 47.
26 L. Spizman, F.D. Tinari, Assessing Economic Damages..., op. cit.
27 New York Civil Practice Law & Rules (CPLR) Articles 50-A and 50-B, Pattern Jury Instructions (PJI) 2:320 I. Wska-
zane przepisy dotyczą przypadków śmiertelnych w wyniku błędów medycznych.
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mają złożyć poświadczenie rocznej straty według wartości bieżącej i stopy wzrostu dla każdego 
elementu odszkodowania oraz okresu szkody (liczby lat). Zatem zgodnie z wytycznymi opinia 
eksperta mogłaby być zaprezentowana jako: „Zdolność zarobkowa pana Smitha wynosi na rok 
bieżący 47 000 $ i rosłaby rocznie o 3,5% przez 20 lat”. 

Werdykt jury wydany na podstawie takich opinii przekształcany jest ostatecznie przez sędzie-
go w orzeczenie o konkretnym świadczeniu, odpowiednio w formie ryczałtowej lub w formie 
renty (ustrukturyzowane płatności). Przy tym sąd ma swobodę w ustaleniu zastosowanej stopy 
dyskontowej. Wytyczne dla jury i ekspertów są dosyć szczegółowe, formułują jednak tylko pew-
ne zasady, w odniesieniu do metody dochodowej, wskazując m.in. na konieczność potrącenia 
osobistej konsumpcji w przypadku śmierci, uwzględnienia długości trwania życia28, wieku przej-
ścia na emeryturę czy założenia, że dziecko jest wspierane przez rodzica do 21. roku życia mimo 
osiągnięcia pełnoletniości w wieku lat 18. Niemniej model ten przewiduje dużą rolę ekspertów, 
pełnomocników, jury oraz sądu w szacowaniu straty w indywidualnym przypadku. Krótki wyciąg 
z wytycznych prezentuje tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wymogi kalkulacji – prezentacji strat ekonomicznych w procesie zgodnie z usta-
wodawstwem stanu Nowy Jork

Standardowe delikty Błędy medyczne 

Roszczenia
z tytułu
obrażeń
własnych

jednorazowa ryczałtowa kwota 
prezentowana dla szkód przeszłych

cała szkoda przyszła prezentowana bez 
dyskontowania

brak potrąceń z tytułu podatku 
dochodowego 

jednorazowa ryczałtowa kwota prezentowana dla 
szkód przeszłych

wartość strat dla bieżącego roku 
stopa wzrostu
liczba lat, przez jaką będzie trwać strata od daty 
procesu 

odpowiedzialność za podatek dochodowy ustala sąd 
(który może zasięgnąć opinii biegłych)

Roszczenia
z tytułu
śmierci

tak samo jak w przypadku roszczeń za 
obrażenia własne

jednorazowa ryczałtowa kwota prezentowana dla 
szkód przeszłych

Bieżąca wartość całych przyszłych strat 

odpowiedzialność za podatek dochodowy ustala sąd 
(który może zasięgnąć opinii biegłych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie L. Spizman, F.D. Tinari, Assessing Economic Damages in Personal 
Injury and Wrongful Death Litigation: The State of New York, „Journal of Forensic Economics” vol. 22, 
Issue 1 (June 2011), http://www.tinarieconomics.com/sites/default/files/pdfs/Assessing%20Economic%20
Damages%20in%20NY%20%28jfe.22.1.75%29.pdf, s. 78.

Jakkolwiek nie ma w Stanach Zjednoczonych systemowego modelu ustalania wysoko-
ści świadczeń za straty majątkowe na wzór brytyjski, to pewien obraz prób poszukiwania 
rozwiązań systemowych dają specjalne plany kompensacji szkód wynikających ze zdarzeń, 
w których liczba poszkodowanych była znaczna (katastrofy, szkody wyrządzone przez produkt 

28 Unikalną regulację posiada stan New Jersey, który wymaga użycia tablic trwania życia „neutralnych” pod 
względem płci; por. F. Tinari, K. Kucsma, op. cit.
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niebezpieczny). Plany te mają na celu zmniejszenie ilości procesów. Bazują na standaryzacji 
świadczeń, ujednolicenia zasad ich przyznawania. Dotyczą strat o charakterze majątkowym 
i niemajątkowym, często ustalając kompensację w uproszczony sposób ryczałtowy, czasem 
też bez rozdzielenia poszczególnych składowych (sprawa roszczeń pacjentów przyjmujących 
lek Vioxx). Fundusz może mieć charakter ograniczony, gdzie podziałowi między roszczących 
podlega określona z góry kwota (fundusz Vioxx, fundusz VCF29, czy Hokie Spirit Memorial 
Fund). 

Przykładem planu kompensacyjnego, zawierającego wyodrębniony moduł kalkulacji strat ma-
jątkowych, które okazały się dużo bardziej znaczącą co do wartości pozycją w świadczeniach, 
był Fundusz Odszkodowań dla Ofiar 11 września 2001 (ang. 9/11 Victim Compensation Fund – 
VCF)30. Kompensacja – obejmująca szkody tak o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym 
– warunkowana była zrzeczeniem się prawa do pozwania amerykańskich podmiotów, takich jak 
linie lotnicze. Fundusz był jednym z elementów szerszego projektu wprowadzonego ustawą Air 
Transportation Safety and System Stabilization Act, który miał stanowić alternatywny system 
kompensacji w sektorze przewozów lotniczych po atakach terrorystycznych z 2001 r., z założenia 
bez konieczności wykazywania winy31. W zakresie strat o charakterze majątkowym kompensacja 
bazowała na kwantyfikacji utraty przyszłych zarobków lub świadczeń emerytalnych, tak w przy-
padku śmierci, jak i obrażeń ciała czy rozstroju zdrowia. Świadczenia standaryzowano32 poprzez 
ustalenie pięciu tabel określających domniemany poziom należnego skumulowanego świadcze-
nia – zależnie od wieku, dochodów i wielkości gospodarstwa domowego, przy wykorzystaniu 
standardowych wskaźników wzrostu i stóp dyskontowych. Plan określał kroki ustalenia świad-
czenia za straty ekonomiczne33:

1. Ustalenie wieku ofiary i dochodu podlegającego kompensacji na podstawie ostatnich 
trzech lat.

2. Ustalenie dochodu po opodatkowaniu przy zastosowaniu średniej efektywnej stopy opo-
datkowania (uwzględniającej stawki federalne, stanowe i lokalne). 

3. Dodanie wartości świadczeń dodatkowych związanych z pracą zarobkową.
4. Ustalenie oczekiwanej długości życia zawodowego ofiary (koncepcja VCF bazuje tu na sta-

tystykach życia zawodowego i obejmuje dobrowolne przejście na emeryturę34).
5. Projekcja dochodu podlegającego kompensacji przez okres oczekiwanej aktywności zawo-

dowej przy użyciu standardowej stopy wzrostu. 
6. Korekta związana z prawdopodobnym bezrobociem.
7. Korekta związana z osobistą konsumpcją.

29 R. Minnchan, Examples of „schedules of damages” used in Europe and the United States, (w:) J.O. Ward, R.J. 
Thornton (ed.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic Dialogue, „Contempo-
rary Studies in Economic and Financial Analysis” vol. 91 (2009), s. 298.
30 F. Tinari, K.E. Cahill, E. Grivoyannis, Did the 9/11 Victim Compensation Fund Accurately Assess Economic Los-
ses?, „Topics in Economic Analysis & Policy”, vol. 6, Issue 1 (January 2006), s. 1–42;
http://www.tinarieconomics.com/sites/default/files/Victim%20Compensation%20Fund.pdf .
31 Ustawa została uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w dniu 22 września 2001 r. 
32 Opracowaniem tabel zajmuje się tzw. Special Master. Funduszem VCF na wniosek Prokuratora Generalnego 
Stanów Zjednoczonych zarządzał adwokat z Waszyngtonu, Kenneth Feinberg, specjalizujący się w alternatyw-
nym rozwiązywaniu sporów. Zarządzał on także w późniejszym okresie funduszami dotyczącymi ofiar strzelaniny 
w Virginia Tech, ofiar eksperymentów radiacji i niewolniczej pracy ofiar Holocaustu; por. http://www.npr.org/
templates/story/story.php?storyId=90760725 (27.02.2012); w ramach funduszu VCF Feinberg rozdysponował 
9 mld USD na rzecz ponad 5300 wnioskodawców.
33 F. Tinari, K.E. Cahill, E. Grivoyannis, op. cit., s. 10.
34 Ibidem.
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8. Kalkulacja bieżącej wartości tak prognozowanych dochodów przy użyciu właściwego czyn-
nika dyskontującego. 

Świadczenie pomniejszano o uzyskane z innych tytułów, jak np. ubezpieczenia na życie (co bu-
dziło kontrowersje) – jedynie świadczenia dobroczynne nie podlegały redukcji. 

Podstawowe cele planu to, jak wskazywano: 
1. Pozioma sprawiedliwość – wszystkie osoby w określonym wieku i kategorii dochodów 

otrzymują taką samą nagrodę.
2. Pionowa sprawiedliwość – np. zmniejszenie dysproporcji w grupach dochodowych, po-

przez redukcję świadczeń dla osób o dochodach wyższych niż 250 000 dolarów.
3. Efektywność wdrożenia – obliczenia mogły być wykonane w prosty sposób. 
Podnosi się, że w praktyce cele te mogły nie być w pełni realizowane z uwagi na możliwość 

uwzględnienia szczególnych okoliczności (emocjonalnych dowodów lub opinii ekspertów 
ekonomicznych) w celu weryfikacji świadczeń w indywidualnych przypadkach35, z czego wie-
lu poszkodowanych korzystało przede wszystkim dlatego, że tabele pomijały w kwantyfikacji 
wartość utraty usług (ang. services) na rzecz gospodarstwa domowego, wsparcia w zakresie to-
warzystwa i doradztwa na rzecz małżonka i dzieci. W toku weryfikacji indywidualnej świadczenia 
te były uwzględniane36. 

Tinari ze współautorami przeanalizował efektywność kompensacji w ramach systemu VCF 
w stosunku do oceny indywidualnej na podstawie 140 przypadków poszkodowanych w trage-
dii z 11 września 2001 r., którzy przedstawili w celu badania szczegółowe dane demograficzne 
dotyczące historii zarobków, oczekiwanej kariery, obowiązków i relacji rodzinnych, a także in-
formacje o wysokości świadczeń uzyskanych w ramach funduszu VCF37. Dla tych przypadków 
przeprowadzono szczegółowe, eksperckie kalkulacje indywidualne, które mogą stanowić 
przykład podejścia na rynku amerykańskim do kalkulacji strat o charakterze ekonomicznym38. 
Kalkulacje uwzględniały utracone zarobki, emerytury, świadczenia na rzecz gospodarstwa do-
mowego i inne świadczenia. Każda sprawa traktowana była indywidualnie, jednak zakładano 
standardowe podejście, zwłaszcza do kalkulacji utraconych zarobków. Straty dotyczące usług 
gospodarstwa domowego oparte zostały na państwowych szacunkach i dowodach poszkodowa-
nych w danej sprawie, przy założeniu prognozy okresu, przez jaki byłyby świadczone. Świadczenia 
dotyczące towarzystwa, wsparcia i doradztwa uwzględniano w przypadkach śmiertelnych ze sta-
nu New Jersey, gdzie są dopuszczalne, przy tym dotyczyło to w zakresie strat ekonomicznych 
tych postaci świadczeń, które są zastępowalne i mogą być zakupione (pomoc w zakupach, zarzą-
dzanie gospodarstwem domowym). Typowe podejście uwzględniało 20–30 godzin tygodniowo 
towarzystwa (wsparcia) przed emeryturą i 30–40 w okresie emerytalnym. Wycena sporządzana 
była na podstawie usług miejscowych agencji. Doradztwo rodzinne (np. w zakresie decyzji życio-
wych, gospodarstwa domowego, biznesu) przyjmowano na poziomie ok. 1 godziny tygodniowo 
na rzecz małżonka lub dziecka dorosłego i 2 godzin tygodniowo na rzecz dziecka do lat 18 i kal-
kulowano na bazie kompozytowego wskaźnika cen usług doradczych pracowników socjalnych, 
doradców finansowych i innych.

35 Zawsze przy tego typu planach można też postawić zarzut, że ukrytym celem planujących jest minimalizacja 
kosztów funduszu, jednak ocena ekonomiczna powinna pomijać te odchylenia od zakładanych celów; por. F. Ti-
nari, K.E. Cahill, E. Grivoyannis, op. cit., s. 2. 
36 Kompensacja wsparcia jest niedopuszczalna w stanie Nowy Jork, inaczej niż w stanie New Jersey.
37 Analizowanych było 478 spraw z VCF, w tym 140, w których powołano ekspertów ekonomicznych i dla których 
w badaniu pozyskano szczegółowe dane; por. F. Tinari, K.E. Cahill, E. Grivoyannis, op. cit., s. 10.
38 F. Tinari, K.E. Cahill, E. Grivoyannis, op. cit., s. 13 i nast. 
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Porównanie kompensacji z trzech źródeł – standardowa kompensacja według tabel VCF, 
indywidualna analiza ekonomiczna, ostatecznie uzyskana kompensacja z funduszu VCF – do-
prowadziło do następujących wniosków w zakresie odszkodowań za straty ekonomiczne (na 
podstawie badania stanowiły one 80% wypłacanych świadczeń, przy średnim świadczeniu 2,5 
mln USD):

Ostateczna kompensacja z funduszu VCF, indywidualizowana dzięki wsparciu ekonomistów, � 
często przekraczała poziom ustalony na podstawie tabel; ponad połowa roszczących otrzy-
mała ponad dwukrotnie większą kwotę niż wynikająca z tabel. 
Indywidualne świadczenia były jednak niższe niż ostateczne kalkulacje ekspertów. � 
Indywidualne świadczenia różniły się istotnie w grupach podobnych roszczących, co ozna-� 
cza, że ostateczne świadczenia były funkcją wielu innych czynników niż wynikające z kalku-
lacji ekonomistów.

W konsekwencji, w ocenie autorów, badania wielu poszkodowanych otrzymało świadczenia 
odbiegające od ekonomicznych kalkulacji strat, a ci, którzy nie korzystali z indywidualnej weryfi-
kacji, prawdopodobnie otrzymali niższe kwoty niż mogliby (niż powinni). 

Konkluzją jest pytanie o realizację zasad sprawiedliwości założonych przy tworzeniu opisanego 
systemu kompensacji. Special Master39 planujący fundusz VCF stwierdził, że lepszym wyjściem 
byłoby ustalenie identycznej kwoty dla każdego40, co wynika też z ocen moralnych dotyczących 
kwestii wartości życia i zarzutów rodzin poszkodowanych. Jakkolwiek oceny te powinny wpły-
wać na kompensację strat o charakterze niemajątkowym, zapewne są w dużej mierze efektem 
skumulowanej płatności i braku świadomości, co do jej składowych. Trzeba też zaznaczyć, że 
kompensacja w ramach tego typu funduszy pochodzi z różnych źródeł, w tym państwowych lub 
prywatnych, niekoniecznie lub nie tylko od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę41. 

Ward na podstawie analizy różnych doświadczeń, w tym funkcjonowania brytyjskich Tablic 
Ogdena oraz efektów i oceny kompensacji z funduszu VCF, proponuje zestaw tablic (Economic 
Loss tables, EL) dla rynku Stanów Zjednoczonych, które ujmują podstawowe techniki stosowane 
przez amerykańskich ekonomistów sądowych42. W tablicach tych Ward uwzględnia:

mnożniki zarobków, oparte na wieku, płci, rasie i poziomie wykształcenia;� 
mnożniki dotyczące usług, oparte na wieku, płci, rasie oraz demografii rodziny;� 
mnożniki dotyczące kosztów medycznych, oparte na wieku, płci i rasie. � 

Metodologia ta obrazuje powszechne podejście ekonomistów w sprawach kompensacji strat 
o charakterze ekonomicznym, przy czym podkreśla się, że dotyczy ona typowego przypadku. 
Tablice zakładają wybór stopy dyskontowej, przy czym stosowane są rzeczywiste stopy dyskon-
towe netto, uwzględniające przyszłe przewidywane zmiany płac, stóp procentowych i poziomu 
inflacji43. Konieczne jest też przyjęcie wieku, w którym dana osoba zakończyłaby / zakończy 
okres aktywności zawodowej. 

Ward dokonuje też porównania wyników kalkulacji na podstawie trzech źródeł: Tablic Ogde-
na (edycja szósta), tablic funduszu VCF oraz proponowanych tablic EL. Konkluzje z porównania, 

39 Osoba wyznaczana do zarządzania funduszem; por. przypis 32.
40 K.R. Feinberg et al., Final Report of The Special Master for the September 11th Victim Compensation Fund 
of 2001. Volume I, U.S. Department of Justice, http://www.justice.gov/final_report.pdf, s. 82.
41 Np. w ramach funduszu na rzecz kompensacji strat ofiar strzelaniny w Virginia Tech (The Hokie Spirit Memorial 
Fund – HSMF) zebrano ponad 7 mln dolarów od darczyńców; fundusz podzielono na 34 subfundusze, w tym po 
jednym dla każdej z 32 ofiar, ogólny fundusz stypendialny oraz fundusz pamięci.
42 M. Ward, op. cit., s. 52.
43 Ibidem, s. 53.
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które wynikają z zakresu uwzględnianych czynników, są takie, że tabele VCF i Tablice Ogdena 
nie uwzględniają wykształcenia, a Tablice Ogdena – dodatkowo bezrobocia i wpływu niepełno-
sprawności na cykl życia zawodowego. W konsekwencji w ocenie Warda (zbieżnej z analizami 
wcześniejszymi, np. Lewisa) Tablice Ogdena wydają się nie w pełni kompensować straty w przy-
padku osób młodych, a przewartościowują straty w przypadku starszych pracowników. Ward 
podkreśla też, że o ile tablice zapewniają przewidywalność i spójność, to mocną stron amery-
kańskiej metodologii kalkulacji jest to, że była przedmiotem konkurencji i badań ekonomistów 
„w tyglu sali sądowej”, a koncepcje podlegają bieżącej debacie i publicznej krytyce. 

Należy zwrócić jednak uwagę, że wiele z problemów powoływanych w kontekście opisanych 
rozwiązań systemowych może zostać wyeliminowane przy świadczeniach w formie renty (za-
sadniczych dla polskiego rynku), które w trakcie wypłacania mogą podlegać waloryzacji oraz 
modyfikacji – stosownie do zmiany warunków tak indywidualnych, jak i makroekonomicznych. 

2. Ekonomiczne aspekty ustalania świadczeń z tytułu utraconych dochodów w systemie 
polskim 

W polskim systemie prawa cywilnego poszkodowanemu, który poniósł szkodę osobową, 
przysługuje – z tytułu szkody o charakterze niemajątkowym – w stosunku do podmiotu odpo-
wiadającego za szkodę roszczenie o odszkodowanie oraz roszczenie o rentę. Świadczenia te mają 
na celu kompensację wymiernych strat finansowych. 

Roszczenie o odszkodowanie obejmuje prawo dochodzenia:
zwrotu wszelkich kosztów wynikłych z powodu�  uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju 
zdrowia (art. 444 § 1 k.c.), w tym m.in. kosztów leczenia i przygotowania do innego zawodu 
w przypadku inwalidztwa; zwrot ten należy się poszkodowanemu bezpośrednio; 
zwrotu kosztów pogrzebu oraz kosztów leczenia poniesionych przed śmiercią w sytuacji, gdy � 
wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego (art. 446 
§ 1 k.c.); krąg podmiotów mogących domagać się zwrotu nie został tu ograniczony, zwrot 
należy się zatem każdej osobie, która pokryła wydatki.

Odszkodowania mogą także domagać się najbliżsi członkowie rodziny zmarłego (art. 446 § 3 
k.c.), jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Roszcze-
nie to przysługuje osobom najbliższym, w szczególności współmałżonkowi i dzieciom zmarłego, 
a także – zgodnie z przyjętą praktyką orzeczniczą – innym bliskim, w tym rodzicom, dziadkom 
i rodzeństwu44. 

Roszczenie o rentę przysługuje:
poszkodowanym bezpośrednio – o rentę wyrównawczą (art. 444 § 2 k.c.), jeżeli poszkodo-� 
wany w konsekwencji doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia stracił całkowicie 
lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub 
zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; Sąd Najwyższy wskazuje, że mamy tu trzy 
odrębne rodzaje renty: z tytułu utraty zdolności do zarobkowania, z tytułu zwiększenia się 
potrzeb poszkodowanego oraz z tytułu zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przy-
szłość; każda z wymienionych w tym przepisie podstaw świadczenia rentowego stanowi sa-
moistną przesłankę jego zasądzenia45;

44 W uznaniu osoby za najbliższą należy uwzględnić faktyczny układ stosunków, a nie formalną kolejność pokrewień-
stwa. Sporne jest uznanie za osobę bliską konkubenta, wydaje się jednak, że decydować powinny tu okoliczności 
faktyczne, choć w piśmiennictwie można znaleźć stanowisko zawężające pojęcie rodziny; por. A. Szpunar, Wynagro-
dzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2000, s. 154. 
45 Wyrok SN z dnia 14 września 2009 r. (II PK 65/09, LEX nr 558304).
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poszkodowanym pośrednio – o rentę alimentacyjną (art. 446 § 2 k.c.); jej przyznanie jest � 
obligatoryjne (przy spełnieniu przesłanek zawartych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym) 
w przypadku osób, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyj-
ny, bądź fakultatywne – jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia 
społecznego – wobec innych osób bliskich, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał 
środków utrzymania46. 

Tabela nr 2. Charakterystyka roszczeń za szkody na osobie w polskim systemie prawa cywil-
nego

Beneficjent
Charakter

szkody
Płatność 

Przedmiot 
kompensacji

Relacja czasowa szkody 
w stosunku do chwili 

wyceny roszczenia

Po
sz

ko
do

w
an

y 
be

zp
oś

re
dn

io Odszkodowanie majątkowy jednorazowa koszty
przeszła co do zasady 

(wyjątkowo z góry, 
zgodnie z k.c.) 

Renta majątkowy okresowa
(co do zasady)

utracone dochody,
zwiększone potrzeby przeszła i przyszła

Zadośćuczynienie niemajątkowy jednorazowa krzywda przeszła i przyszła

Po
sz

ko
do

w
an

y 
po

śr
ed

ni
o Odszkodowanie majątkowy jednorazowa znaczne pogorszenie

sytuacji majątkowej przeszła i przyszła 

Renta majątkowy okresowa
(co do zasady) utracone dochody przeszła i przyszła

Zadośćuczynienie niemajątkowy jednorazowa krzywda przeszła i przyszła

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z zapowiedzią w niniejszym opracowaniu skupiono się na problemach kalkulacji ren-
ty z tytułu utraconej całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej, a zatem dotyczy 
ono renty dla bezpośrednio poszkodowanego. Trzeba jednakże na początku podkreślić, że w od-
niesieniu do renty znajdują zastosowanie podstawowe zasady dotyczące kompensacji szkody 
o charakterze majątkowym47. 

Poszkodowany ma prawo do wynagrodzenia szkody w pełnej wysokości – zarówno szko-� 
dy rzeczywistej (damnum emergens), w postaci utraty aktywów lub zwiększenia pasywów, 
w tym także kosztów, jakie poszkodowany musiał ponieść w związku z doznaną szkodą, jak 
i utraconych korzyści (lucrum cessans), które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu 

46 Z jednej strony nie jest tu konieczna bliska więź czy pokrewieństwo ze zmarłym, z drugiej jednak strony ko-
nieczną przesłanką jest fakt dostarczania przez zmarłego pomocy materialnej stale, nie wystarczy zatem jedno-
razowe czy sporadyczne wsparcie. Nie jest także wymogiem fakt, by pomoc ta stanowiła jedyne źródło utrzyma-
nia osoby dochodzącej renty; por. A. Szpunar, op. cit., s. 114. 
47 Zasady te wynikają przede wszystkim z art. 361–363 k.c. z zastrzeżeniem, że ustawa lub umowa może przewi-
dywać ograniczenia (art. 361 § 2 k.c.). Na temat zasad odpowiedzialności cywilnej, granic kompensacji w ujęciu 
ogólnym wypowiadali się różni przedstawiciele doktryny, m.in. T. Dybowski, E. Łętowska, Z. Radwański i E. Kowa-
lewski. Szczegółowe zagadnienia dotyczące zasad odpowiedzialności, różnych świadczeń lub składowych szkody 
m.in. (w:) J. Jastrzębski (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza, C.H. Beck, Warszawa 2007; A. Raczyński, 
Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, C.H. Beck, Warszawa 2010 oraz 
liczne artykuły M. Serwach. 
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szkody nie wyrządzono48. Jednocześnie odszkodowanie nie powinno być źródłem wzboga-
cenia się.
Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być � 
ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wy-
magają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili (art. 363 § 2 k.c.).
Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej na-� 
prawienia ulega – zgodnie z przepisami – odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do oko-
liczności, a zwłaszcza do stopnia winy (art. 362 k.c.).

W odniesieniu do świadczeń w postaci renty należy zauważyć, że na polskim rynku brak roz-
wiązań systemowych czy instrumentów wspomagających decydentów w procesie kalkulacji 
renty. W procesie tym, w przypadku istnienia odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela 
z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy uczestniczą trzy strony: 

wysuwający roszczenie poszkodowany – o ile konkretyzuje swoje roszczenie pod względem � 
wysokości, a także na etapie oceny przyznanego ewentualnie świadczenia i podejmowania 
decyzji co do jego przyjęcia lub nie;
ubezpieczyciel – który podejmuje decyzje co do zgłoszonego roszczenia tak na etapie pro-� 
wadzenia sprawy we własnym zakresie, jak i w toku postępowania wynikłego na tle ewen-
tualnego sporu (proces sadowy, w tym także arbitraż, mediacje);
sąd – jeżeli w toku sporu dotyczącego wysokości roszczenia (jeśli pominąć samo uprawnie-� 
nie do uzyskania świadczenia) sprawa będzie rozstrzygana na drodze postępowania sądo-
wego.

Judykatura i piśmiennictwo formułują pewne zasady dotyczące ustalania wysokości renty 
z tytułu utraconych dochodów (same przesłanki ustalania prawa do renty nie są przedmiotem 
rozważań). Za najistotniejsze w kontekście dalszej analizy można uznać następujące zasady49.

Szkoda (przedmiot kompensacji) wyraża się różnicą między zarobkami, jakie poszkodowany � 
osiągałby w okresie objętym rentą, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdro-
wia (wartość hipotetyczna), a zarobkami, jakie może realnie osiągnąć przy wykorzystaniu 
zmniejszonej zdolności do pracy lub bez potrącenia w przypadku całkowitej utraty zdolno-
ści; powinno się przy tym uwzględnić wszelkie uzyskiwane dochody, także nieregularnie, 
oraz prawdopodobne tendencje rozwoju zawodowego w przyszłości. 
Uwzględniać należy rzeczywiste możliwości zarobkowe poszkodowanego, jakie miałby on, � 
gdyby szkody mu nie wyrządzono50.
Renta nie powinna wyrównywać zarobków utraconych z powodu niemożności znalezienia � 
odpowiedniej pracy51.

48 Literalne brzmienie przepisu art. 361 k.c. odwołuje się do utraty korzyści w następstwie wyrządzenia szkody, 
natomiast w piśmiennictwie często następuje odwołanie do zdarzenia wywołującego zmianę. Por. orzeczenie SN 
z dnia 11 października 2001 r. (II CKN 578/99, OSN 2002, nr 6, poz. 83) oraz np. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zo-
bowiązania. Część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 93. Handschke zalicza do kategorii utraconych korzyści: 
szkody przyszłe (damnum futurum), utratę dochodu (lucrum cessans) oraz utratę spodziewanego zysku (lucrum 
speratum); J. Handschke, Zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej, (w:) T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia 
gospodarcze, Poltext, Warszawa 1998, s. 89.
49 Na podstawie komentarzy do art. 444 k.c., w tym powołanego tamże orzecznictwa; A. Rzetecka–Gil, Kodeks 
cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna; LEX/el., 2011 oraz A. Olejniczak, Komentarz do art. 444 k.c., 
(w:) A. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3 Zobowiązania – część ogólna, LEX, 2010.
50 Wyrok SN z dnia 4 lipca 2002 r. (I CKN 837/2000, LEX nr 56891).
51 Wyroki SN z dnia 4 czerwca 2003 r. (II UK 296/02, LEX nr 390073) i z dnia 25 września 2001 r. (II UKN 534/00, 
OSNP 2003, nr 11, poz. 274).
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Nic nie stoi na przeszkodzie ustaleniu renty w okresie emerytalnym, ponieważ zakłada się, � 
że gdyby nie inwalidztwo poszkodowany nadal osiągałby dochód. Zmniejszenie zdolności do 
pracy wraz z wiekiem powinno być jednak uwzględniane. „Nie jest konieczne określenie ter-
minu końcowego świadczenia renty. Obowiązek świadczenia wygasa, jeżeli poszkodowany 
odzyska zdolność do pracy albo gdy nadejdzie termin, w którym w sposób naturalny (wiek, 
utrata kwalifikacji) zdolność tę utraciłby”52.

Wymienione powyżej podstawowe wytyczne unaoczniają, że kalkulacja renty musi być zin-
dywidualizowana i trudno tu o uniwersalizm. Niemniej można wskazać pewne istotne aspekty 
ekonomiczne, które mogą lub powinny być brane pod uwagę w prawidłowej kalkulacji rent, tak 
aby wysokość renty nie była wynikiem jedynie uznaniowego szacowania, oderwanego od czyn-
ników ekonomicznych. 

Przechodząc do problemu kalkulacji w ujęciu ekonomicznym, należy wskazać, że modele usta-
lania wysokości renty uwzględniającej utracone dochody mogą być wyznaczone jako wartość 
obecna renty. Na etapie kalkulacji wartości renty pojawiają się trzy kwestie wątpliwe, na których 
skupimy się w dalszych rozważaniach.

1. Jaką konwencję przyjąć dla wyliczeń – rentę terminową geometryczną rosnącą czy też ren-
tę życiową rosnącą?

2. Jaką wartość świadczenia miesięcznego przyjąć jako wartość bazową dla wyliczeń wielko-
ści renty?

3. Czy w kalkulacji należy uwzględnić cykl życia i aktywności zawodowej poszkodowanego?
Dla uproszczenia wyliczeń w opracowaniu przyjęto, iż renta płatna jest na początku kolejnego 

roku życia poszkodowanego, w wielkości stanowiącej dwunastokrotność miesięcznego świad-
czenia. Pominięto także problem wpływu ewentualnego świadczenia rentowego z systemu 
zabezpieczenia społecznego.

Ad 1. Renta terminowa geometryczna rosnąca53

Obliczamy wartość obecną54 (PV) renty rosnącej geometrycznej terminowej rocznej, płatnej 
z góry przez okres dalszego trwania życia n (okres odczuwania krzywdy), przy czym z uwagi na 
koncepcję renty płatnej z góry dalsze trwanie życia zostało przyjęta dla uproszczenia w pełnych 
latach, a rok rozpoczęty uważa się za pełny. 

W modelu tym założeniem jest, że:
– wartością bazową A jest wartość rocznych dochodów osoby poszkodowanej, traktowana 

jako wielkość pierwszego świadczenia (pierwszy wyraz renty),
– wartość bazowa (świadczenie roczne) ulegać powinna wzrostowi co roku o przyjęty wskaź-

nik i (wskaźnik wzrostu poziomu wydatków rocznych w gospodarstwach domowych lub 
stopa inflacji),

– kapitał uzyskany przez poszkodowanego w wyniku wypłaty jednorazowej z góry będzie 
generować przychody na określonym poziomie (stopa wzrostu kapitału r). 

52 A. Olejniczak, op. cit., pkt 19.
53 Zagadnienia dotyczące renty terminowej omówione są szczegółowo m.in. w pracy E. Smaga, Arytmetyka fi-
nansowa, PWN, 2010; zagadnienia dotyczące rent życiowych w pracy B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy mate-
matyki ubezpieczeń na życie, WNT, 2004.
54 Pojęcia wartość obecna i wartość bieżąca używane są zamiennie.
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Wartość bieżącą renty obliczono na podstawie wzoru:

                                                                                                                           ,

gdzie:
PVT – wartość bieżąca renty płatnej przez n lat, wyznaczonej jako renta terminowa,
A – wartość bazowa, roczne dochody poszkodowanego,
n – przeciętne dalsze trwanie życia w latach, zaokrąglone w górę do pełnej liczby lat

   (stosowany jest bowiem model renty płatnej z góry, a wypłata następuje również
   w rozpoczętym roku, w którym nastąpi śmierć poszkodowanego),

r – stopa wzrostu wartości kapitału,
i – stopa wzrostu wartości bazowej (pierwszego świadczenia rocznego). 

Dla porównania kalkulacji dokonanej modelem renty terminowej przeprowadzono analo-
giczne wyliczenia w modelu aktuarialnej renty życiowej – renty dożywotniej, opierając się na 
kalkulacji wpływu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent oraz na przewidywanie wielkości 
zasądzanej kwoty renty. Rezerwę na skapitalizowaną wartość rent tworzy się za pomocą me-
tody aktuarialnej, wykorzystując dane o prawdopodobieństwie przeżycia i zgonu w kolejnych 
okresach oraz wartość obecną świadczeń wypłacanych w kolejnych okresach, dyskontowaną 
do momentu tworzenia rezerwy lub ustalenia bieżącej wartości zobowiązania rentowego dla 
poszkodowanego. Zatem wartość obecna przyszłych świadczeń w przypadku renty płatnej raz 
w roku z góry w wysokości 1 zł może być wyrażona jako suma iloczynu zdyskontowanych płatno-
ści i prawdopodobieństwa dożycia do kolejnego terminu płatności, czyli wyraża się wzorem55:

                                                                                                 ,

gdzie:
äx – wartość obecna przyszłych świadczeń,

k px – prawdopodobieństwo, że osoba w wieku x lat przeżyje kolejnych k lat,
v – czynnik dyskontujący.

Powyższy wzór można rozwinąć poprzez uzupełnienie go np. o wskaźnik odzwierciedlający 
przyszły wzrost świadczeń, o inflację itp. Modyfikacje mogą również dotyczyć zmian stopy pro-
centowej służącej dyskontowaniu świadczeń. W przypadku świadczeń płatnych częściej niż raz 
w roku konieczne jest też odpowiednie rozłożenie prawdopodobieństwa przeżycia części roku 
(w tablicach trwania życia podawane są prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych pełnych lat) – 
można tu wykorzystać założenie56 o równomierności zgonów w ciągu roku, wówczas:

                                                                                               ,

gdzie qx to prawdopodobieństwo, że osoba w wieku x lat umrze w ciągu najbliższego roku, lub 
założenie o stałości intensywności umieralności, bądź założenie Balducciego. Podobnie jak dla 
renty terminowej przyjęto założenie, że renta jest płatna raz w roku, na początku roku (takie 

55 Por. P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka–Chmielowiec, Metody aktuarialne. Zastosowanie matematyki 
w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006; M. Matłoka, Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
56 P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka–Chmielowiec, op. cit.
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założenie powoduje nieznaczne zawyżenie otrzymanych wartości, jednak w znacznym stopniu 
upraszcza obliczenia).

Przy uwzględnieniu powyższych założeń w tabelach poniżej przedstawione zostały przykła-
dowe kalkulacje renty dla wybranych kategorii wiekowych osób poszkodowanych. Przyjęto 
przeciętne dalsze trwania życia dla obu płci według tablic życia GUS w roku 201157, a minimalne 
wynagrodzenie netto na osobę przyjęto na poziomie 1181,38 zł miesięcznie, tj. 14 176,32 zł 
rocznie, według danych GUS za rok 2012.

Wyniki kalkulacji bazujące na koncepcji bieżącej wartości renty prezentowane są zatem 
w dwóch wariantach: 

(I) na bazie dochodów rocznych – przy uwzględnieniu wzrostu poziomu wydatków – przy-
jęta została stopa wzrostu 6,6% wyznaczona jako średnia na bazie wskaźników rocznego 
wzrostu poziomu wydatków miesięcznych na osobę w gospodarstwie domowym w latach 
2007–2011; 

(II) na bazie dochodów rocznych – przy uwzględnieniu wzrostu poziomu wydatków, jednak na 
bazie inflacji – stopa wzrostu 3,42% wyznaczona została jako średnia na bazie wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych (Consumer Price Index – CPI) w latach 2007–2011.58 

W powyższych przykładach wartość bieżąca została wyznaczona przy stopie dyskontowej usta-
lonej jako średnia na bazie średniej rentowności 52–tygodniowych bonów skarbowych z tego 
samego okresu (daty przetargów 2007–2011) na poziomie 4,8%59. Przyjęcie, że płatność następuje 
z góry, skutkuje w pewnym zakresie nadpłatą, jest jednak użyteczne dla uproszczenia rozważań. 

Na tym etapie rozważań przyjmuje się, że renta jest wypłacana od momentu nastąpienia zdarze-
nia, a kapitał ją stanowiący jest ustalany na bazie utraconych dochodów, jakby zostały one utracone 
od momentu zajścia zdarzenia. W szczególności przyjmuje się uproszczenie, że już pięcio– czy pięt-
nastolatek generuje miesięczne dochody na przyjętym poziomie. Rozważania dotyczące cyklu 
życia człowieka i jego aktywności zawodowej zostaną podjęte w trzecim punkcie tego rozdziału.

Tabela nr 3. Porównanie wielkości renty w zależności od przyjętego modelu: renty terminowej 
bądź renty życiowej; wariant I: A = 14 176,32 zł, r = 4,8%, i = 6,6%

Wiek 
poszkodowanego 

w latach

Wartość obecna (w zł) 
wyznaczona jako renta 

terminowa – PVT

Wartość obecna (w zł) 
wyznaczona jako renta 

życiowa – PVŻ

Różnica
Kwota

PVT – PVŻ

Procent

5 1 987 551,51 1 963 356,24 24 195,27 1,22

15 1 587 834,58 1 536 788,66 51 045,92 3,22

25 1 209 959,33 1 181 722,21 28 237,12 2,33

35 891 254,08 883 299,50 7 954,58 0,89

45 647 320,94 637 400,63 9 920,31 1,53

55 459 750,77 442 149,36 17 601,41 3,83

65 296 070,48 291 672,29 4 398,19 1,49

Źródło: Obliczenia własne.

57 Na podstawie tablic dla obu płci łącznie GUS dla 2011 r., por. Trwanie życia w 2011 r., GUS, Warszawa 2012; 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_trwanie_zycia_2011.pdf.
58 www.nbp.pl
59 http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/obligacje_hurtowe/pliki_do_pobrania/bonyskarbowe.xls.
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Tabela nr 4. Porównanie wielkości renty w zależności od przyjętego modelu: renty terminowej 
bądź renty życiowej; wariant II: A = 14 176,32 zł, r = 4,8%, i = 3,42%

Wiek 
poszkodowanego 

w latach

Wartość obecna (w zł) 
wyznaczona jako renta 

terminowa – PVT

Wartość obecna (w zł) 
wyznaczona jako renta 

życiowa – PVŻ

Różnica
Kwota

PVT – PVŻ

Procent

5 662 044,88 634 097,54 27 947,34 4,22

15 609 520,84 577 270,10 32 250,74 5,29

25 543 319,75 514 701,94 28 617,81 5,26

35 467 735,26 444 330,01 23 405,25 5,00

45 390 590,96 368 177,65 22 413,31 5,74

55 313 849,56 290 997,07 22 852,49 7,28

65 228 523,12 216 788,79 11 734,33 5,13

Źródło: Obliczenia własne.

Zestawienie pokazują, iż posługując się modelem renty terminowej, wyznacza się wyższą war-
tość świadczenia, jednak różnica ta jest niewielka, rzędu kilku procent. Wiąże się to z przyjętym 
założeniem, iż liczba lat (wypłat renty) jest ustalana jako liczba rozpoczętych lat życia poszkodo-
wanego. 

Ad 2. Wartość bazowa świadczenia miesięcznego
Ważne jest też przyjęcie wielkości świadczenia, które uznamy za punkt odniesienia dla wielkości 

dochodów utraconych przez poszkodowanego. Dlatego też porównano, jakie różnice pojawiają 
się w sytuacji, gdy dla tego samego modelu wyliczeń – geometryczna terminowa renta rosnąca 
zastosuje się różne kwoty bazowe. W wyliczeniach porównano trzy wielkości dochodów, odpo-
wiadające: zasiłkowi dla bezrobotnych w 2012 r. (A = 623,60 · 12 = 7 483,20 zł;), minimalnemu 
wynagrodzeniu netto w Polsce w 2012 r. (A = 12 · 1 181,36 = 14 176,32 zł) oraz przeciętnemu 
wynagrodzeniu netto w Polsce w 2012 r. (A = 2 520,35 · 12 = 30 244,20 zł).

Tabela nr 5. Porównanie wielkości renty w zależności od przyjętej wartości bazowej utracone-
go dochodu; wariant I: r = 4,8%, i = 6,6%

Wiek poszkodowanego 
w latach

Zasiłek dla bezrobotnych 
(w zł)

Minimalne wynagrodzenie
(netto – w zł)

Przeciętne wynagrodzenie
(netto – w zł)

5 1 049 161,24 1 987 551,51 4 240 303,93

15 838 164,19 1 587 834,58 3 387 535,45

25 638 696,62 1 209 959,33 2 581 364,70

35 470 462,89 891 254,08 1 901 429,04

45 341 698,84 647 320,94 1 381 014,53

55 242 686,89 459 750,77 980 846,53

65 156 285,60 296 070,48 631 645,93

Źródło: Obliczenia własne.
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Tabela nr 6. Porównanie wielkości renty w zależności od przyjętej wartości bazowej utracone-
go dochodu; wariant II: r = 4,8%, i = 3,42%

Wiek poszkodowanego 
w latach

Zasiłek dla bezrobotnych
(w zł)

Minimalne wynagrodzenie
(netto – w zł) 

Przeciętne wynagrodzenie
(netto – w zł)

5 349 471,11 662 044,88 1 412 427,05

15 321 745,44 609 520,84 1 300 370,63

25 286 800,12 543 319,75 1 159 135,17

35 246 901,63 467 735,26 997 880,90

45 206 179,76 390 590,96 833 298,84

55 165 670,57 313 849,56 669 576,38

65 120 629,63 228 523,12 487 538,29

Źródło: Obliczenia własne.

Do wyliczeń przyjęto wielkości dochodu netto, choć istotne są tu zagadnienia zarówno po-
datku dochodowego, jak i składek na ubezpieczenie np. emerytalne. Wydaje się, że stanowią 
one także element straty ekonomicznej – przy podatku w związku z możliwością skorzysta-
nia z ulg podatkowych, a w przypadku składki na ubezpieczenie emerytalne z faktem jej 
wpływu na przyszłą wysokość emerytury i ewidencjonowanie składek na indywidualnym 
koncie emerytalnym. Za przyjęciem kwot netto jednak przemawiała zasada braku opodat-
kowania świadczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, choć kwestia ta nie jest 
jednoznaczna60.

 
Ad 3. Cykl życia i aktywności zawodowej poszkodowanego
Przy ustalaniu wielkości utraconych dochodów należałoby uwzględnić cykl życia człowie-

ka i związany z tym cykl aktywności zawodowej. Przyjęto, że stopa zastąpienia na emeryturze 

60 W art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, 
poz. 350 z późn. zm.) ustawodawca zwalnia od podatku co do zasady „kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych” (z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej). Do ubezpie-
czeń majątkowych zalicza się także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ta kwestia w klasyfikacji ubez-
pieczeń jest bezsporna. Z racji przyznania w kodeksie cywilnym poszkodowanemu w związku ze zdarzeniem 
objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – każdą, także dobrowolną – bezpośredniego rosz-
czenia do ubezpieczyciela (actio directa, art. 822 § 4 k.c.) świadczenie wypłacane jest bezpośrednio poszkodo-
wanemu i tym samym wydaje się, że korzysta on ze zwolnienia. Ustawodawca nie wprowadza ograniczenia, by 
umowa ubezpieczenia zawarta była przez podmiot otrzymujący świadczenie. Przy tym z racji szerokiego ujęcia 
przedmiotu zwolnienia jako „kwoty” należałoby zwolnieniem obejmować wszystkie świadczenia, w tym obok 
zadośćuczynień, także renty i odszkodowania, i to zarówno za szkody bezpośrednie, jak i utracone korzyści (np. 
zarobki), choć w odniesieniu do tych ostatnich można spotkać interpretacje odmienne. Potwierdzeniem tej tezy 
może być interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie z dnia 9 maja 2005 r. (PD.II415/1/9/05)., 
dotycząca kwestii opodatkowania zwrotu utraconych zarobków dokonanego przez PZU S.A. w związku z zapłatą 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sprawcy wypadku komunikacyj-
nego, wskutek którego poszkodowana doznała obrażeń i przebywała na zwolnieniu lekarskim. W interpretacji 
tej organ stwierdza, że „wypłacone z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy wypadku przez Powszechny Za-
kład Ubezpieczeń odszkodowanie, będące równowartością faktycznie utraconego dochodu, stanowi świadcze-
nie otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych, tym samym korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego 
na mocy regulacji prawnej zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
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wynosi 0,6, a moment przejścia na emeryturę to 65 lat. Następnie analizę rozszerzono o po-
czątkowy etap życia człowieka, kiedy to nie jest on aktywny zawodowo. Za moment, w którym 
poszkodowany będzie mógł osiągać dochody, przyjęto wiek 18 lat.

Tabela nr 7. Porównanie wielkości renty w zależności od uwzględnionego okresu aktywności 
zawodowej poszkodowanego; wariant I: A = 14 176,32 zł, r = 4,8%, i = 6,6%

Wiek 
poszkodowanego 

w latach

Wartość
obecna
(w zł) 

wyznaczona
jako renta 
terminowa

Renta terminowa
z uwzględnieniem emerytury

Renta terminowa z uwzględnieniem 
emerytury i momentu rozpoczęcia 

aktywności zawodowej

Wartość 
obecna
(w zł)

Różnica – 
kwota

Różnica – 
procent

Wartość 
obecna
(w zł)

Różnica – 
kwota

Różnica – 
procent

5 1 987 551,51 1 474 381,70 513 169,80 25,82 1 019 003,73 968 547,80 48,73

15 1 587 834,58 1 120 359,17 467 475,40 29,44 1 024 035,95 563 798,60 35,51

25 1 209 959,33 824 568,61 385 390,70 31,85 824 568,61 385 390,70 31,85

35 891 254,08 580 408,87 310 845,20 34,88 580 408,87 310 845,20 34,88

45 647 320,94 387 129,47 260 191,50 40,20 387 129,47 260 191,50 40,20

55 459 750,77 250 294,75 209 456,02 45,56 250 294,75 209 456,02 45,56

65 296 070,48 177 642,29 118 428,20 40,00 177 642,29 118 428,20 40,00

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela nr 8. Porównanie wielkości renty w zależności od uwzględnionego okresu aktywności 
zawodowej poszkodowanego; Wariant I: A = 14 176,32 zł; r = 4,8%; i = 3,42%

Wiek 
poszkodowanego 

w latach

Wartość 
obecna (w zł) 
wyznaczona 
jako renta 
terminowa 

Renta terminowa
z uwzględnieniem emerytury

Renta terminowa z uwzględnieniem 
emerytury i momentu rozpoczęcia 

aktywności zawodowej

Wartość 
obecna
(w zł)

Różnica – 
kwota

Różnica – 
procent

Wartość 
obecna
(w zł)

Różnica – 
kwota

Różnica – 
procent

5 662 044,88 596 275,28 65 769,60 9,93 504 878,02 157 166,90 23,74

15 609 520,84 531 494,94 78 025,90 12,80 508 984,39 100 536,50 16,49

25 543 319,75 458 710,77 84 608,98 15,57 458 710,77 84 608,98 15,57

35 467 735,26 378 287,58 89 447,68 19,12 378 287,58 89 447,68 19,12

45 390 590,96 293 547,26 97 043,70 24,85 293 547,26 97 043,70 24,85

55 313 849,56 210 893,78 102 955,80 32,80 210 893,78 102 955,80 32,80

65 228 523,12 137 113,87 91 409,25 40,00 137 113,87 91 409,25 40,00

Źródło: Obliczenia własne.

Tabele nr 7 i 8 w ostatnich trzech kolumnach zawierają kalkulacje, które pokazują, jakiej 
wielkości kapitał rentowy należałoby przyznać osobie poszkodowanej, jeśli za bazę ustalenia 
wypłacanego kapitału przyjmie się rzeczywistą aktywność zawodową (zarobkowanie między 18. 
a 65. rokiem życia). Kalkulacje uwzględniają wypłaty natychmiastowe od czasu zajścia zdarzenia, 
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pomimo że np. 5–latek jeszcze nie uzyskuje dochodów. W piśmiennictwie prawniczym wskazuje 
się, że: „Roszczenie o rentę z powodu utraty zdolności zarobkowej lub zmniejszenia widoków 
powodzenia na przyszłość nie przysługuje osobie, która w chwili orzekania o żądaniu renty, ze 
względu na swój wiek, nie byłaby jeszcze zdolna do pracy zarobkowej. W takim wypadku sąd – 
oddalając żądanie renty – ma obowiązek ustalenia odpowiedzialności pozwanego za ewentualną 
szkodę, jaka może powstać w przyszłości”61. Z ekonomicznego punktu widzenia można przyjąć, 
że okresu do osiągnięcia aktywności zawodowej nie uwzględnia się w kalkulacji wysokości ren-
ty, jednakże wypłata następuje już (w momencie przyznania świadczenia). Można też odroczyć 
płatność renty lub zgodnie z powołanym stanowiskiem SN odłożyć kalkulację świadczenia na 
późniejszy moment – tym samym poszkodowany zmuszony będzie wnieść roszczenie w mo-
mencie, w którym nastąpiłoby przypuszczalnie wejście na rynek pracy (co oczywiście także jest 
kwestią umowną i wymaga indywidualizacji). Rozważenia wymagałaby też kwestia, czy i w ja-
kim zakresie w przypadku utraty zdolności zarobkowania renta z tytułu utraty dochodów winna 
być zastąpiona przez rentę z tytułu zwiększonych potrzeb (wydatków na konieczną opiekę). Po-
wstaje wówczas kwestia ustalenia potrącenia z tytułu określonej celowej konsumpcji z renty 
„dochodowej”. W piśmiennictwie postuluje się także, że świadczeniem właściwym powinna tu 
być renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, ustalona na bazie przecięt-
nego wynagrodzenia, chyba że istnieją podstawy do uwzględnienia szczególnych okoliczności, 
na przykład określonych uzdolnień małoletniego62. 

Przedstawione powyżej kalkulacje dotyczą ustalenia kapitału, który będzie wypłacany w for-
mie renty. Prezentowane sposoby ustalenia wartości bieżącej z jednej strony wskazują na koszt 
bieżący przyszłych wypłat, a z drugiej jednocześnie dają obraz tzw. renty skumulowanej, która 
może być przedmiotem roszczenia. Obliczenia te obrazują istotny wpływ na analizowane świad-
czenie następujących czynników:

założonych stóp procentowych (stopy wzrostu świadczenia i stopy wzrostu wartości kapita-� 
łu) – różnice pokazują wyliczenia przeprowadzone w wariantach przedstawionych w tabe-
lach nr 3 i 4; ponieważ przyjęcie określonej stopy wzrostu świadczenia może być elementem 
ustalenia automatycznej waloryzacji renty w ugodzie bądź wyroku, jest oczywiste, że poziom 
wskaźników ma istotne znaczenie i kreuje ryzyko dla obu stron – płatnika i beneficjenta;
założonej wielkości świadczenia, według którego ustala się wielkość utraconych przyszłych � 
dochodów (przyjęto trzy możliwe wartości bazowe – zasiłek dla bezrobotnych, minimalne 
wynagrodzenie netto w gospodarce w roku 2012, przeciętne wynagrodzenie netto w gospo-
darce w roku 2012) – różnice pokazują wyliczenia zaprezentowane w tabelach nr 5 i 6;
założonego przepływu przyszłych dochodów uwzględnionego na etapie kalkulowania war-� 
tości obecnej renty – różnice pokazują wyliczenia zamieszczone w tabelach nr 7 i 8.

Wyniki zaprezentowane w artykule równocześnie wskazały, że nie ma istotnej różnicy w wiel-
kości kalkulowanego świadczenia w zależności od tego, czy przyjmuje się model renty terminowej 
czy życiowej. Należy podkreślić też, że zasądzenie świadczenia adekwatnego do utraconych 
dochodów dla osoby poszkodowanej, które wypłacane będzie jako świadczenie dożywotnie, 
usuwa z życia rodziny ryzyko związane z utratą pracy. Ryzyko utraty pracy dla osób aktywnych 
zawodowo w Polsce jest znaczące, zważywszy na stopę bezrobocia w wysokości ok. 12% od-
notowaną w 2012 r. Ustalenie wypłaty renty w postaci skumulowanej (wypłata jednorazowo 

61 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 17 czerwca 1963 r. (III CO 38/62, OSNCP 1965, nr 2, poz. 21); 
por. A. Rzetecka–Gil: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, LEX/el., 2011, komentarz do 
art. 444 k.c.
62 Por. wyrok SN z dnia 11 sierpnia 1977 r. (I CR 380/77, LEX nr 8024); por. A. Olejniczak, op. cit.
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– odpowiadająca przyszłym okresom, dla których ustalono rentę) może kreować ryzyko dla obu 
stron. Świadomość tego, jakie wskaźniki i w jaki sposób wpływają na to ryzyko, pozwala w prak-
tyce na właściwą ocenę swoich pozycji przez obie negocjujące strony. 

Z uwagi na silniejszą pozycję merytoryczną ubezpieczyciela i jego większą świadomość ten-
dencji panujących na rynku kapitałowym, co prawdopodobnie przekłada się na możliwość 
uzyskania wyższych stóp zwrotu w ramach inwestycji portfelowych czy też dywersyfikacji ryzyka 
inwestycyjnego, można założyć, że to poszkodowany powinien być chroniony przez ewentualne 
skorzystanie z opinii biegłego co do wskaźników wykorzystywanych przy ustalaniu renty.

Zakończenie
Na wszystkich rynkach obserwujemy wzrost liczby i wartości roszczeń z tytułu szkód na oso-

bie. Zwraca się przy tym uwagę, że obok kosztów opieki długoterminowej oraz świadczeń za 
szkody o charakterze niemajątkowym istotny element kreujący ów wzrost stanowią świadczenia 
z tytułu utraconych dochodów63. Wynika to zarówno z tendencji demograficznych – wydłużania 
długości życia i okresu aktywności zawodowej64 – jak i z uwarunkowań ekonomicznych – ten-
dencji na rynkach finansowych i zmian wskaźników wykorzystywanych w kalkulacji świadczenia, 
bogacenia się społeczeństw, a także kryzysów na rynku pracy, w tym także tendencji w zakresie 
wpływu niepełnosprawności na wymiar aktywności zawodowej, cykl życia osobistego i zawodo-
wego. 

Złożoność czynników determinujących prawidłowe ustalenie renty i potrzeba wsparcia me-
rytorycznego poszkodowanych, a jednocześnie właściwe wykorzystanie źródła kompensacji 
w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tak by uniknąć eksternalizacji strat, skła-
niają do zastanowienia się nad stworzeniem mechanizmów wspomagających proces ustalania 
świadczeń – być może na wzór prezentowanych doświadczeń innych krajów. Rozwiązania ta-
kie są konieczne, by świadczenia odszkodowawcze za straty o charakterze ekonomicznym były 
ustalane przy uwzględnieniu mechanizmów ekonomicznych, cyklu życia człowieka i finansów 
osobistych poszkodowanego. 

63 Por. np. U. Werwigk, Components of Bodily Injury Claims – A European Perspective, FIAR – International Insu-
rance-Reinsurance Forum 2012; http://www.fiar.ro/downloads/2012/motor/swiss.pptx (05.03.2013).
64 Por. m.in. J. Kaliński, J. Luszniewicz, J. Łazor, Prognozy ludnościowe dla Polski a rzeczywistość, (w:) J. Osiński 
(red), Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 
s. 35–72.
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Summary of the ar� cle

Economical aspects of compensation of cost–related personal injury 
damages based on foreign systems’ solutions – with particular reference 
to the problem of lost income

The article presents problems related to one of the types of personal injury damages – cost–
related damages. Although from many types of personal injury cost–related damages seem to 
be the easiest to count and calculate, many difficulties are faced in practice. Due to an increase 
in the number and value of claims for personal injury, including number of compensation for 
the lost income, this problem is recognized to be important and worth an in–depth analysis. 
The article presents legal conditions resulting in complexity of this issue and gives an overview 
of systems’ solutions from other countries. Examples of calculations were also presented here. 
The calculations show consequences of including the various factors that determine the amount 
of compensation. Pension benefit calculations are based on the concept of lost income by the 
victims.

Key words: pension, compensation, personal injury, value of money in time

Dr Ilona Kwiecień, dr Anna Jędrzychowska, Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu
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Krzysztof Szaniawski

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badań 
klinicznych 

Niniejszy artykuł prezentuje konstrukcję prawną, zakres oraz charakter obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza w badaniach klinicznych prowa-
dzonych na terytorium Polski. Rozważania w tym zakresie poprzedzone zostały przedstawieniem 
roli sponsora i badacza w badaniach klinicznych. W ramach artykułu wskazano prawne i prak-
tyczne problemy związane z zapewnieniem skutecznej ochrony ubezpieczeniowej uczestnikom 
badań klinicznych, także w kontekście podejmowanych przez polskiego ustawodawcę działań 
mających na celu wprowadzenie do obowiązującego sytemu prawnego odpowiedzialności spon-
sora badania opartej na zasadzie ryzyka. 

Słowa kluczowe: badania kliniczne, ubezpieczenie OC, sponsor, badacz

Wprowadzenie
Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne1, jed-

nym z warunków prowadzenia w Polsce badań klinicznych produktów leczniczych jest zawarcie 
przez sponsora i badacza umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego. Potwierdza to art. 37m 
ust. 2 pkt 4 prawa farmaceutycznego, który stanowi, że do wniosku o rozpoczęcie badania kli-
nicznego, który sponsor składa do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: Prezes Urzędu), należy załączyć dokument potwier-
dzający zawarcie wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia. 

Przewidziana prawem farmaceutycznym konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej badacza i sponsora budzi kontrowersje i zachęca do stawiania pytań o charakterze zarówno 
doktrynalnym, jak i praktycznym. Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim przedsta-
wienie konstrukcji prawnej, charakteru i zakresu instytucji obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności w badaniach klinicznych. Na tle prowadzonych rozważań podjęta zostanie 
również próba udzielania odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte przez polskiego ustawodawcę roz-
wiązania ubezpieczeniowe gwarantują uczestnikom badań klinicznych realną ochronę prawną.   

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm. (dalej: prawo farmaceutyczne).
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1. Obowiązki sponsora i badacza w badaniu klinicznym
Analiza ochrony ubezpieczeniowej w badaniach klinicznych wymaga poprzedzenia ogólną 

charakterystyką badań klinicznych, w szczególności obowiązków sponsora i badacza. 
W rozumieniu prawa farmaceutycznego badaniem klinicznym jest każde badanie prowadzone 

z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym far-
makodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub 
w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów 
leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej 
liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność2. 
Jednocześnie, badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z uży-
ciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach3. W pewnym uproszczeniu przyjąć 
można, że celem badania klinicznego jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności produk-
tu leczniczego, który w przyszłości uzyskać ma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub który 
już jest dostępny na danym rynku. 

Podmiotami zaangażowanymi w proces organizacji i prowadzenia badań klinicznych są w szcze-
gólności: sponsor badania, badacz (wraz z zespołem badawczym), ośrodek badawczy, uczestnicy 
badania oraz – fakultatywnie – organizacja prowadząca badania kliniczne na zlecenie, czyli tzw. 
CRO4. Z uwagi na tematykę niniejszego artykułu przede wszystkim warto przybliżyć rolę i zna-
czenie sponsora badania oraz badacza, pozostawiając pozostałe wymienione podmioty poza 
zakresem prowadzonych rozważań. 

Sponsorem badania jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, odpowiedzialna za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badania 
klinicznego5. Sponsor musi posiadać siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jeśli sponsor nie ma siedziby 
na terytorium jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może działać wyłącznie 
przez swojego prawnego przedstawiciela posiadającego siedzibę na tym terytorium. Podkreślić 
należy, że do obowiązków sponsora badania należy przede wszystkim jego organizacja i finan-
sowanie. Szczegółowe obowiązki sponsora badania klinicznego określa rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej6, które wymienia m.in. nastę-
pujące czynności:

2 Definicja taka zawarta jest w art. 2 pkt 2 prawa farmaceutycznego, w brzmieniu wprowadzonym nowelizacją  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. Nowelizacja ta weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. i tym samym wprowadziła do 
polskiego porządku prawego postanowienia dyrektywy 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Człon-
kowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych 
produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka; Dz. Urz. UE L 121 z dnia 1 maja 2001 r., 
s. 34–44 (dalej: dyrektywa 2001/20/WE). 
3 Wynika to wprost z art. 37a ust. 2 prawa farmaceutycznego. Pojęcie „eksperymentu medycznego” zdefinio-
wane jest zaś w  art.  21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. 
U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857). Szerzej na temat eksperymentu medycznego: A. Wnukiewicz-Kozłowska, Ekspe-
ryment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim, „ABC”, Warszawa 2004; 
M. Nesterowicz, Eksperyment medyczny w świetle prawa (podstawy prawne, odpowiedzialność, ubezpieczenie), 
„Medycyna i Prawo” 2004, wydanie specjalne, s. 27–37.
4 ang. Clinical Research Organization.
5 Ustawową definicję sponsora badania klinicznego zawiera art. 2 pkt 37a prawa farmaceutycznego. 
6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. z 2012 r., 
Nr 00, poz. 489; dalej: rozporządzenie GCP). 
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wybór badacza i ośrodka badawczego oraz zapewnienie udziału w organizacji i przeprowa-� 
dzeniu badania klinicznego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje;
dostarczenie badaczowi i ośrodkowi badawczemu protokołu badania i broszury badacza; � 
zapewnienie monitorowania badania klinicznego;� 
określenie i kontrola warunków przechowywania badanego produktu leczniczego;� 
opakowanie badanego produktu leczniczego w sposób zapobiegający jego zanieczyszczeniu � 
lub pogorszeniu jego właściwości w czasie transportu i przechowywania;
dostarczenie badaczowi procedur i instrukcji dotyczących prowadzenia badania klinicznego � 
w ośrodku;
zapewnienie prowadzenia badania klinicznego w oparciu o dane dotyczące bezpieczeń-� 
stwa i skuteczności badanego produktu leczniczego, uzasadniające stosowanie go u danych 
uczestników badania klinicznego, z zachowaniem planowanej drogi podawania, określone-
go dawkowania i okresu leczenia;
bieżąca ocena bezpieczeństwa badanego produktu leczniczego. � 

Próba syntetycznego ujęcia roli i obowiązków sponsora badania klinicznego prowadzi do 
wniosku, że sponsor odpowiada za zorganizowanie badania poprzez dostarczenie badanego 
produktu leczniczego oraz protokołu badania, który obejmuje dokładny schemat przeprowadze-
nia badania, w tym liczbę i częstotliwość wizyt pacjenta, rodzaj wykonywanych testów i analiz, 
ilość i rodzaj pobieranych materiałów biologicznych7. Wymienione powyżej wybrane obowiązki 
sponsora badania klinicznego są kluczowe dla późniejszej oceny zakresu jego odpowiedzialności 
prawnej. Kwestia ta będzie analizowana w dalszej części niniejszego artykułu. 

Jak wspomniano, jednym z obowiązków sponsora badania klinicznego jest wybór badacza, 
czyli lekarza odpowiedzialnego za prowadzenie badania w danym ośrodku, który to lekarz po-
siadać będzie prawo wykonywania zawodu na terytorium Polski oraz odpowiednio wysokie 
kwalifikacje zawodowe, wiedzę naukową i doświadczenie w pracy z pacjentami, niezbędne do 
prowadzonego badania klinicznego8. Szczegółowe obowiązki badacza wskazane są przepisach 
rozdziału 2 rozporządzenia GCP. Do najważniejszych z nich należą: 

zapoznanie się z protokołem badania i broszurą badacza; � 
prowadzenie badania zgodnie z protokołem;� 
zaplanowanie odpowiedniej ilości czasu na przeprowadzenia badania; � 
dołożenie należytej staranności w celu włączenia do badania klinicznego odpowiedniej licz-� 
by uczestników badania klinicznego w czasie przewidzianym w protokole badania kliniczne-
go na rekrutację; 
zaangażowanie do przeprowadzenia badania klinicznego osób posiadających odpowiednio � 
wysokie kwalifikacje zawodowe, wiedzę naukową i doświadczenie w pracy z pacjentami, 
niezbędne do prowadzenia badania klinicznego; 
zapewnienie uczestnikom badania klinicznego odpowiedniej opieki medycznej; � 
prowadzenie dokumentacji badania; � 
zgłaszanie sponsorowi, zgodnie z protokołem badania klinicznego, ciężkiego niepożądane-� 
go zdarzenia po użyciu badanego produktu leczniczego wraz ze sprawozdaniem zdarzenia, 
a także innych niepożądanych zdarzeń oraz nieprawidłowych wyników badań laboratoryj-
nych, z wyjątkiem tych, które protokół lub broszura badacza określają jako niewymagające 
niezwłocznego zgłoszenia. 

7 T. Szeląg, Obieg danych w badaniach klinicznych, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny” 2007, nr 5, s. 58. 
8 Ustawową definicję „badacza” zawiera art. 2 pkt 2a prawa farmaceutycznego. 
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Do przewidzianych rozporządzeniem GCP obowiązków badacza należy również dysponowa-
nie warunkami lokalowymi i sprzętem, niezbędnymi dla właściwego przeprowadzenia badania 
klinicznego9. W praktyce obowiązek ten realizowany jest przez ośrodek badawczy, w którym 
pracuje lub z którym współpracuje dany badacz. Przedstawione powyżej, wybrane obowiąz-
ki badacza określają jednocześnie ramy jego odpowiedzialności prawnej. Próba syntetycznego 
podsumowania obowiązków badacza w ramach badania klinicznego prowadzi do stwierdzenia, 
że osoba ta odpowiada za medycznie prawidłowe i zgodne z protokołem badania wykonanie pro-
cedur medycznych, w tym podanie badanego produktu leczniczego. O ile więc, w uproszczeniu, 
sponsor badania odpowiada za jego zaplanowanie i sfinansowanie, o tyle badacz zobowiąza-
ny jest do wykonania tego planu przy uwzględnieniu przede wszystkim wymogów protokołu 
badania, obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej łączącej go ze sponsorem10 oraz 
własnej wiedzy medycznej i standardów etycznych. 

2. Odpowiedzialność cywilna sponsora i badacza 
Rozważania dotyczące odpowiedzialności prawnej podmiotów zaangażowanych w organiza-

cję i prowadzenie badań klinicznych zacząć wypada od powtórzenia, że badania te stanowią 
eksperyment medyczny. Istota eksperymentu wiąże się zaś z niemożliwym do przewidzenia 
i wyeliminowania ryzykiem, które w określonych przypadkach prowadzić może do powstania 
szkody, a w ślad za nią – odpowiedzialności prawnej. Prowadzenie badań klinicznych na pod-
stawie uzyskanego pozwolenia umożliwia legalne prowadzenie tych badań, ale nie wyłącza 
odpowiedzialności sponsora i badacza11. Innymi słowy, decyzja administracyjna Prezesa Urzędu 
oraz pozytywna opinia właściwej komisji bioetycznej na temat badania klinicznego otwierają 
drogę do jego prowadzenia, jednakże w żadnym przypadku nie zwalniają sponsora i badacza 
z odpowiedzialności cywilnej, karnej, a także zawodowej związanej z tym eksperymentem me-
dycznym, co potwierdza art. 37c prawa farmaceutycznego12. Podobnie, wymagane przepisami 
prawa wyrażenie świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym nie zwalnia sponso-
ra i badacza z odpowiedzialności cywilnej i karnej. Z uwagi na przyjęte ramy niniejszego artykułu 
dalsze rozważania koncentrować się będą na odpowiedzialności cywilnej wspomnianych pod-
miotów w stosunku do uczestników badania klinicznego. 

W prawie cywilnym odpowiedzialność sprowadza się do ponoszenia przez określone podmio-
ty ujemnych konsekwencji związanych z zaistnieniem pewnych faktów, ocenianych negatywnie 
przez porządek prawny13. Pojęcie odpowiedzialności cywilnej nie zostało ustawowo zdefiniowa-
ne. Przyjąć można, że odpowiedzialność cywilna jest rodzajem odpowiedzialności wynikającej 
ze stosunków prawa cywilnego, polegającej na obowiązku ponoszenia konsekwencji własne-
go lub cudzego działania lub zaniechania, w myśl zasad określonych właściwymi dla danego 
zachowania przepisami prawa. Innymi słowy, każdy, kto wyrządził drugiemu szkodę ze swej 

9 Szerzej na temat obowiązków badacza w badaniu klinicznym por.: I. Cąpała-Szczurko, Obowiązki badacza, (w:) 
M. Walter (red.), Badania kliniczne: organizacja, nadzór i monitorowanie, Oinpharma, Warszawa 2004, s. 123 
i nast. 
10 Bardzo często sponsor nie zawiera umowy z badaczem i w tym zakresie zastępuje go tzw. CRO, czyli osoba lub 
jednostka organizacyjna, której sponsor zleca wykonanie określonych obowiązków lub zdań związanych z bada-
niem klinicznym. 
11 L. Ogiegło, Prawo farmaceutyczne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 360. 
12 Art. 37c prawa farmaceutycznego brzmi: „Prowadzenie badania klinicznego nie zwalnia sponsora i badacza od 
odpowiedzialności karnej lub cywilnej wynikającej z prowadzonego badania klinicznego”.
13 K. Zagrobelny, Źródła odpowiedzialności odszkodowawczej, (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 584.
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winy (a w przypadkach tzw. odpowiedzialności na zasadzie ryzyka i słuszności także bez winy), 
obowiązany jest do jej naprawienia14. Tak rozumiana odpowiedzialność cywilna stanowi jedną 
z fundamentalnych zasad prawa cywilnego. 

Art. 37j prawa farmaceutycznego, który potwierdza odpowiedzialność cywilną sponsora i ba-
dacza za szkody wyrządzone w związku z badaniem klinicznym, wydawać się może superfluum 
ustawowym, bowiem – jak wskazuje się w literaturze przedmiotu – merytorycznie nie wnosi nic 
nowego do uregulowania wspomnianego już art. 37c prawa farmaceutycznego15. Ustawodawca 
uznał jednak za celowe podkreślenie, że odpowiedzialność cywilna sponsora i badacza stanowią 
konstytutywny element regulacji badań klinicznych.

Odpowiedzialność cywilna sponsora i badacza w związku z prowadzonym badaniem klinicznym 
może mieć co do zasady charakter deliktowy lub kontraktowy. Odpowiedzialność ex contractu 
realizuje się wtedy, gdy między stronami istniał już stosunek prawny o charakterze zobowiąza-
niowym, a szkoda powstała w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; 
odpowiedzialność ex delicto występuje w zasadzie wówczas, gdy wyrządzenie szkody stało się 
dopiero źródłem powstania zobowiązania między stronami, zupełnie niezależnie od tego, czy 
strony łączył jakiś stosunek zobowiązaniowy, czy nie16.

Zarówno w przypadku odpowiedzialności kontraktowej, jak i deliktowej, zgodnie z art. 361 § 1 
k.c.17, przesłankami jej powstania są: po pierwsze – zaistnienie zdarzenia, z którym system prawny 
łączy na określonych zasadach czyjś obowiązek naprawienia szkody, po drugie – powstanie szko-
dy, po trzecie – istnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem18. 
Jak już wspomniano, zdarzenie powodujące szkodę może mieć formę czynu niedozwolonego lub 
naruszenia zobowiązania. Pojęcie szkody nie zostało natomiast w prawie cywilnym zdefiniowane. 
Przyjąć można, że szkodą jest uszczerbek w prawnie chronionych dobrach lub interesach, wy-
rażający się w różnicy pomiędzy stanem dóbr, jaki już istniał i mógłby następnie wytworzyć się, 
a stanem, jaki powstał na skutek zdarzenia powodującego zmianę w dotychczasowym stanie rze-
czy, z którym to zdarzeniem ustawodawca wiąże powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej 
i nakłada na określony podmiot obowiązek naprawienia szkody19. Szkoda majątkowa obejmuje 
straty, które poszkodowany realnie poniósł (damnum emergens) oraz korzyści, które poszkodo-
wany mógł był osiągnąć, gdyby nie zaistnienie szkody (lucrum cessans). Trzecią z omawianych 
przesłanek odpowiedzialności cywilnej jest istnienie adekwatnej przyczynowości pomiędzy zda-
rzeniem a szkodą. Związek przyczynowy w świetle art. 361 § 1 k.c. istnieje jedynie wówczas, gdy 
w łańcuchu kolejnych przyczyn i skutków mamy do czynienia tylko z takimi przyczynami, które 
normalnie wywołują dane skutki20. Innymi słowy, wymóg adekwatnego związku przyczynowego 
pomiędzy zdarzeniem a szkodą oznacza, że dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody ponosi 
odpowiedzialność jedynie za normalne następstwa swoich działań i zaniechań. 

14 J. Gajda, Z Gawlik, Podstawy prawa cywilnego. Część ogólna, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2003, 
s. 15. 
15 Tak: L. Ogiegło, op. cit., s. 371.
16 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warsza-
wa 2001, s. 156. W polskiej literaturze przedmiotu obecny był również pogląd, że przesłanki odpowiedzialności ex 
delicto i ex contractu rysują się niemal identycznie z uwagi na fakt, że delikty stanowią naruszenie bezwzględnych 
praw podmiotowych. Koncepcja ta, reprezentowana przez A. Kleina, nie znalazła jednak powszechnej aprobaty. 
17 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
18 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 82. 
19 J. Gajda, Z Gawlik, Podstawy prawa cywilnego. Zobowiązania. Część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2003, 
s. 98–99. 
20 K. Zagrobelny, op. cit.,  s. 581.
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Odnosząc powyższe rozważania do realiów badań klinicznych stwierdzić należy, że odpowie-
dzialność kontraktowa w badaniach klinicznych może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych 
przypadkach. Co do zasady, ani sponsor badania, ani zaangażowany w to badanie badacz nie 
zawierają żadnej umowy z pacjentem będącym uczestnikiem badania. Ten ostatni wyraża 
wolę uczestniczenia w badaniu na podstawie formularza świadomej zgody, niemniej nie jest 
to źródłem powstania więzi obligacyjnej, która uzasadniałaby odpowiedzialność ex contractu. 
W konsekwencji w badaniach klinicznych źródłem ewentualnej odpowiedzialności cywilnej 
sponsora lub badacza w stosunku do uczestnika badania mogą być przede wszystkim czyny nie-
dozwolone (odpowiedzialność ex delicto). 

Analizując problematykę odpowiedzialności cywilnej w badaniach klinicznych, wspomnieć 
wypada o istotnej kwestii, jaką jest zasada tej odpowiedzialności. W teorii nałożenie obowiązku 
naprawienia szkody może wynikać z zasady winy (zobowiązanym do naprawienia szkody jest ten, 
kto ponosi winę za jej wyrządzenie), zasady ryzyka (wynikającej z odpowiedzialności za produkt, 
w tym przypadku badany produkt leczniczy) lub zasady słuszności (gdy obowiązek naprawienia 
szkody podyktowany jest zasadami współżycia społecznego)21. W praktyce na gruncie obowią-
zującego obecnie prawa, odpowiedzialność cywilna badacza i sponsora oparta jest na zasadzie 
winy22. W świetle art. 6 k.c. oznacza to, że ciężar udowodnienia przesłanek odpowiedzialności 
cywilnej spoczywa na tej osobie, która występuje z roszczeniem o naprawienia szkody, tj. na 
uczestniku badania klinicznego. Kwestia ta omówiona zostanie w dalszej części niniejszego ar-
tykułu. 

Odpowiedzialność cywilna sponsora i badacza w badaniach klinicznych, zgodnie z polskim 
prawem cywilnym, podlega wyłączeniu z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Kwestia ta nie budzi 
jakichkolwiek kontrowersji i nie wymaga dalszej analizy. 

Kwestią kontrowersyjną jest natomiast relacja odpowiedzialności cywilnej sponsora do od-
powiedzialności cywilnej badacza. Innymi słowy zadać można pytanie, czy odpowiedzialność 
sponsora i badacza ma charakter odpowiedzialności solidarnej? Z jednej strony, wskazać należy 
art. 37j prawa farmaceutycznego, który stanowi, że „za szkody wyrządzone w związku z pro-
wadzeniem badania klinicznego odpowiedzialny jest sponsor i badacz” [podkreślenie – K.Sz.]. 
Zastosowana przez ustawodawcę koniunkcja „sponsor i badacz” zdaje się sugerować odpowie-
dzialność solidarną tych podmiotów. Z drugiej strony, solidarny charakter odpowiedzialności, 
jako wyjątek od zasady podzielności zobowiązań, nie może być oparty na domniemaniu. Należy 
również zwrócić uwagę na fakt, że przepisy prawa unijnego nie nakładają na kraje członkowskie 
obowiązku wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności sponsora i badacza. Zgodnie bowiem 
z art. 19 dyrektywy 2001/20/WE, dyrektywa ta „pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzial-
ności cywilnej i karnej sponsora lub prowadzącego badanie” [podkreślenie – K.Sz.]. Ponadto 
nie bez znaczenia pozostaje fakt, że rozporządzenie GCP, będące aktem wykonawczym do pra-
wa farmaceutycznego, nie powtarza kwantyfikatora „i”, stanowiąc, że informacje przekazywane 
przez badacza potencjalnemu uczestnikowi badania klinicznego „nie mogą zawierać sugestii 
dotyczącej zrzeczenia się przez uczestnika badania jakichkolwiek praw czy też zwolnienia ba-
dacza lub sponsora [podkreślenie – K.Sz.] od odpowiedzialności wynikającej z prowadzonego 
badania klinicznego”. W literaturze przedmiotu kwestia solidarnej odpowiedzialności sponso-

21 W. Masełbas, Odpowiedzialność cywilna, (w:) M. Kondrat (red.), Prawo Farmaceutyczne. Komentarz, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2009, s. 448.
22 Projekt ustawy – Prawo badań klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych 
z dnia 18 kwietnia 2011 r. zakładał wprowadzenie wyłącznej, opartej na zasadzie ryzyka odpowiedzialności spon-
sora z tytułu prowadzenia badania klinicznego. Prace legislacyjne nad tym projektem wydają się zawieszone.  
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ra i badacza zdaje się budzić pewne kontrowersje. M. Świerczyński twierdzi, że mimo braku 
wyrazistego wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności sponsora i badacza istnienie takiej 
odpowiedzialności może wynikać z art. 37j prawa farmaceutycznego w związku z art. 441 § 1 
k.c., w świetle którego, jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem 
niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna23. W. Masełbas, komentując art. 37j prawa 
farmaceutycznego, stwierdza, że przepis o tak dużym poziomie ogólności w żaden sposób nie 
precyzuje, o jakie szkody chodzi, komu wyrządzone, nie określa charakteru odpowiedzialności 
ani nie wyjaśnia, czy sponsor i badacz mieliby odpowiadać za te szkody solidarnie na zasadzie 
ryzyka, czy też na zasadzie odpowiedzialności za czyny niedozwolone popełnione przez każdego 
z nich24. Jednoznacznego stanowiska nie zajmują również P. Zięcik i K. Bartkowiak, którzy ogra-
niczają się do stwierdzenia, że w doktrynie pojawił się pogląd o solidarnej odpowiedzialności 
sponsora i badacza25. Z kolei L. Ogiegło zwraca uwagę, że do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia 
ewentualnej solidarnej odpowiedzialności sponsora i badacza. Funktor dla koniunkcji „i” w prze-
pisie art. 37c prawa farmaceutycznego nie jest – zdaniem wspomnianego autora – wystarczającą 
przesłanką dla przyjęcia solidarności, zwłaszcza że solidarności nie można domniemywać. Jeśli 
jednak wziąć pod uwagę treść przepisu art. 441 § 1 k.c., to przynajmniej w niektórych przypad-
kach solidarna odpowiedzialność wystąpi26. Stanowisko to wydaje się słuszne, gdyż solidarna 
odpowiedzialność przewidziana przez dyspozycję art. 441 k.c. zachodzi jedynie w sytuacji, gdy 
szkoda wyrządzona została przez klika osób (współodpowiedzialność kilku osób za szkodę wy-
rządzoną czynem niedozwolonym)27. W praktyce badań klinicznych można zetknąć się zarówno 
ze szkodami wyrządzonymi wspólnie przez sponsora i badacza, jak i szkodami, za które odpowie-
dzialność przypisać można tylko sponsorowi lub tylko badaczowi. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza
Jak wspomniano, art. 37b ust. 2 pkt 6 prawa farmaceutycznego nakłada na sponsora i ba-

dacza obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego. Jest to ubezpieczenie 
obowiązkowe, o którym mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych28. W myśl art. 
9 w związku z art. 13 tej ustawy29 umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności 
cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia 
za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) dane-
go rodzaju stosunków, zaś odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej 

23 M. Świerczyński, Odpowiedzialność cywilna badacza i  sponsora względem pacjenta, (w:) M. Krekora, M. Świer-
czyński, E. Traple,  Prawo Farmaceutyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 209.
24 W. Masełbas, Komentarz do art. 37j Prawa Farmaceutycznego, (w:) M. Kondrat (red.), Prawo Farmaceutyczne. 
Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 471.
25 P. Zięcik, K. Bartkowiak, Umowy w badaniach klinicznych, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 45. 
26 L. Ogiegło, op. cit., s. 363.
27 W. Dubis, Komentarz do art. 441 Kodeksu cywilnego, (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. 
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 814.
28  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
29 Por.: J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiński, Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 
2012.
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podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej 
ustalonej w umowie. Z powyższego wynika, że odpowiedzialność ubezpieczyciela ma charakter 
akcesoryjny (wtórny) wobec odpowiedzialności sprawcy. 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora za szko-
dy wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego, termin powstania obowiązku 
ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określa rozporządzenie 
Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej bada-
cza i sponsora30.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęta jest odpo-
wiedzialność cywilna badacza i sponsora za spowodowanie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 
lub śmierci uczestnika badania klinicznego w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego 
lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego. 

Zgodnie z zasadami przyjętego modelu ubezpieczenia każdy z ubezpieczonych ponosi odpo-
wiedzialność za własne działania31. Objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialność 
badacza i sponsora kształtuje się więc w granicach ich prawnych obowiązków określonych 
w rozporządzeniu GCP i opisanych na wstępie niniejszego artykułu, przy czym – jak się wyda-
je – do kwestii tej należy podchodzić ostrożnie, z uwzględnieniem kontrowersji dotyczących 
solidarnej odpowiedzialności sponsora i badacza. Pewny jest natomiast fakt, że ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej badacza obejmuje swym zakresem działania i zaniechania osób 
wchodzących w skład zespołu badawczego (współbadacze, radiolodzy, pielęgniarki, farmaceuta 
etc.), o ile osoby te podlegają kierownictwu badacza. Kierownictwo to wymaga potwierdzenia 
w umowie łączącej badacza ze sponsorem lub CRO. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza nie obejmuje szkód: 1) polega-
jących na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia; 2) wynikających z powstania uzależnienia 
u uczestnika badania klinicznego, jeżeli możliwość powstania uzależnienia była przedstawiona 
na piśmie uczestnikowi badania klinicznego w chwili rozpoczęcia badania klinicznego; 3) bez-
pośrednio lub pośrednio spowodowanych przez azbest lub z nim związanych; 4) polegających 
na zapłacie kar umownych; 5) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, roz-
ruchów i zamieszek, a także aktów terroru. Rozporządzenie zakazuje umownego ograniczenia 
przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej sponsora i badacza powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwo-
lenia na rozpoczęcie badania klinicznego. Minimalna suma gwarancyjna tego ubezpieczenia 
w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umowa 
ubezpieczenia, zależy od liczby uczestników badania klinicznego przyjmujących badany produkt 
leczniczy lub znajdujących się w grupie kontrolnej i wynosi równowartość w złotych:

1) 500 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy do 10 osób; 
2) 1 000 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 11 do 25 osób;
3) 2 000 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 26 do 50 osób;
4) 4 000 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 51 do 100 osób;
5) 5 000 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy ponad 100 osób. 

30 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; Dz. U. z 2004 r., Nr 101, poz. 1034 z późn. zm. (dalej: rozpo-
rządzenie). 
31 P. Zięcik, K. Bartkowiak, op. cit., s. 42.
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Podkreślić należy, że dla każdego badania klinicznego polisę ubezpieczeniową muszą posiadać 
zarówno badacz, jak i sponsor. Oznacza to, że nie jest możliwe wykupienie ogólnej polisy odpo-
wiedzialności cywilnej dla wszystkich prowadzonych przez danego sponsora lub badacza badań 
klinicznych. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 37m ust. 2 pkt 4 prawa farmaceutycznego do 
wniosku o rozpoczęcie każdego badania klinicznego, który należy złożyć do Prezesa Urzędu, za-
łącza się dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
badacza i sponsora. Warto również zaznaczyć, że w praktyce ubezpieczenie dla badacza każdora-
zowo wykupuje sponsor badania, choć taki obowiązek nie wynika z przepisów prawa. Jednakże 
z oczywistych przyczyn badacze nie są gotowi do przyjmowania na siebie ciężaru finansowego 
polisy ubezpieczeniowej. 

Obowiązkowy charakter ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza wpro-
wadzony został do polskiego prawa farmaceutycznego dla zapewnienia maksymalnej ochrony 
uczestników badań klinicznych, co wprost wynika z treści art. 37b ust. 2 prawa farmaceutyczne-
go. Ustawodawca nie objął obowiązkiem ubezpieczeniowym samych pacjentów uczestniczących 
w badaniu. W konsekwencji nie są oni ubezpieczonymi. Poszkodowany uczestnik badania może 
jednak domagać się naprawienia szkody bezpośrednio od ubezpieczyciela, gdyż informowany jest 
o zasadach ubezpieczenia, numerze polisy i towarzystwie ubezpieczeniowym, które je wystawiło. 

Kwestia możliwości skutecznego domagania się odszkodowania przez uczestników badań kli-
nicznych bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, który w przypadku danego badania wystawił 
polisę obowiązkowego ubezpiecza odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza, budzi wątpli-
wości. Uruchomienie ubezpieczenia wymaga, co do zasady, wykazania przez uczestnika badania 
związku poniesionej szkody z udziałem w badaniu oraz dowiedzenia winy sponsora lub badacza. 
W razie ewidentnej szkody, którą poniósłby uczestnik badania, ale niezawinionej przez badacza 
lub sponsora, nie dojdzie do zaspokojenia roszczeń przez ubezpieczyciela32. Zakład ubezpieczeń 
może więc nie być odpowiedzialny w sytuacji, którą uznać należy za najbardziej typową okolicz-
ność powstania szkody w badaniach klinicznych, tj. gdy stan zdrowia uczestnika badania ulegnie 
pogorszeniu w wyniku prawidłowo przeprowadzonego badania klinicznego33. Przez prawidłowo 
przeprowadzone badanie kliniczne należy rozumieć w szczególności wykonanie objętych ba-
daniem procedur medycznych zgodnie z protokołem badania i sztuką medyczną. W praktyce 
możliwa jest również sytuacja, w której zakład ubezpieczeń odmówi poszkodowanemu uczest-
nikowi badania wypłaty odszkodowania do czasu zakończenia ewentualnego postępowania 
cywilnego lub karnego przeciwko badaczowi lub sponsorowi. W tym miejscu podkreślić należy, 
że dochodzenie przez uczestników badań klinicznych roszczeń przeciwko sponsorowi lub ba-
daczowi na drodze sądowej skazane jest na szereg trudności dowodowych, uczestnik badania 
nie dysponuje bowiem realnym dostępem do pełnej dokumentacji badania ani tym bardziej do 
dokumentacji przedklinicznej, na której podstawie mógłby na przykład wykazać winę sponso-
ra w zakresie planowania fazy klinicznej badania. Jak słusznie stwierdza M. Świerczyński, jeżeli 
badanie zostało przeprowadzone prawidłowo, a mimo to doszło do szkód na zdrowiu pacjenta – 
ani sponsor, ani badacz odpowiedzialności nie poniosą. Jeżeli bowiem pacjent wyraził zgodę na 
leczenie, znając ryzyko negatywnych następstw, to nie można badaczowi, a tym bardziej sponso-
rowi (który zajmuje się tylko organizacją badania) postawić zarzutu wyrządzenia z własnej winy 
szkody pacjentowi (zarzut deliktowy)34. 

32 M. Świerczyński, Ubezpieczenia, (w:) M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple (red.), Prawo Farmaceutyczne, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 209. 
33  Por.: E.J. Krześniak, P. Kieszkowska, Nadzieje większe niż efekt, „Rzeczpospolita”, 24 września 2004. 
34 M. Świerczyński, Ubezpieczenia…, op. cit., s. 211.
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Mając na uwadze opisane powyżej zasady odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza, 
warto podjąć próbę przedstawienia procesu rozpatrywania potencjalnego roszczenia uczest-
nika badania klinicznego w stosunku do zakładu ubezpieczeń. Po pierwsze, uczestnik badania 
klinicznego powinien wskazać, na czym polega szkoda, której doznał w związku z udziałem 
w badaniu. Może być to zarówno szkoda na osobie, jak i na mieniu, w tym potencjalnie po-
gorszenie stanu zdrowia, uszkodzenie ciała lub śmierć, a także utrata mienia lub krzywda. Po 
drugie, uczestnik badania powinien móc wskazać zawinione działanie lub zaniechanie bada-
cza lub sponsora będące przyczyną powstania szkody. W szczególności należy brać pod uwagę 
takie okoliczności, jak: błędna kwalifikacja do badania, błędne przedstawienie informacji na 
temat badania, naruszenie przewidzianych protokołem badania procedur medycznych czy 
też brak medycznie uzasadnionej reakcji badacza na zgłoszone mu dolegliwości pacjenta. 
Po trzecie, niezbędne jest wyliczenie i uzasadnienie kwoty roszczenia. Na kwotę tę składać 
się mogą m.in. czynniki takie, jak zaliczkowe pokrycie kosztów przygotowania do innego za-
wodu, wyrównanie utraty zarobków, koszty urządzeń kompensujących kalectwo. Roszczenia 
odszkodowawcze uczestnika badania klinicznego kierowane do zakładu ubezpieczeń mogą 
się jednak spotkać z uzasadnioną przepisami prawa odmową, w szczególności gdy brak jest 
związku przyczynowego pomiędzy badaniem a szkodą (np. pacjent otrzymywał placebo, a nie 
badany lek). Innym przykładem okoliczności będących podstawą odmowy wypłaty odszkodo-
wania może być brak winy badacza lub sponsora (np. szkoda nastąpiła w wyniku prawidłowo 
wykonanych przez badacza procedur medycznych, objętych protokołem badania). Powyższe 
przykłady mają na celu zobrazowanie trudności, z jakimi poszkodowany uczestnik badania 
klinicznego mógłby się spotkać, podejmując próbę uzyskania odszkodowania od badacza lub 
sponsora w związku z uszczerbkiem doznanym w rezultacie badania klinicznego. Przykłady te, 
poparte przedstawioną w niniejszym artykule analizą właściwych przepisów prawa, ukazują 
też pewną ułomność przyjętego w polskim prawie modelu ochrony ubezpieczeniowej uczest-
ników badań klinicznych. 

Podsumowanie i wnioski 
Przy podsumowaniu dotychczasowych rozważań przypomnieć należy, że odpowiedzialność 

cywilna sponsora i badacza w stosunku do uczestników badania klinicznego jest odpowie-
dzialnością deliktową opartą na zasadzie winy. Ciężar udowodnienia zawinionego działania 
lub zaniechania sponsora lub badacza, które spowodowało szkodę, spoczywa więc na uczest-
niku badania klinicznego. Jest to warunek konieczny uzyskania odszkodowania na podstawie 
polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza. Skutecz-
ne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów biorących udział w badaniach 
klinicznych jest w praktyce rzadkością, również z uwagi na wspomniane wcześniej trudności 
dowodowe związane z wykazaniem winy sponsora lub badacza. W literaturze przedmiotu 
wyrażane są krytyczne oceny przyjętych w prawie farmaceutycznym rozwiązań ubezpiecze-
niowych, którym zarzuca się, że nie przystają do dobrowolnego, a równocześnie z samej swej 
natury ryzykownego uczestnictwa w badaniach klinicznych, zapewniając jedynie iluzoryczną 
ochronę uczestników badania35. Zarzut ten wydaje się w pewnym stopniu uzasadniony. W mo-
jej ocenie ułomność obowiązujących obecnie rozwiązań ubezpieczeniowych w badaniach 
klinicznych warto jednak rozpatrywać z perspektywy nie tylko uczestników tych badań, lecz 

35 Por.: E. J. Krześniak, P. Kieszkowska, op. cit. Pogląd ten zdaję być akceptowany także przez innych autorów: 
M. Świerczyński, Ubezpieczenia…, op. cit., s. 211; P. Zięcik, K. Bartkowiak, op. cit., s. 43.
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także sponsora, który ponosi niemałe koszty obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej, mając 
przy tym świadomość, że realne ryzyko skutecznych roszczeń ze strony uczestników badania 
jest ograniczone. 

Potrzeba wprowadzenia zmian w sposobie uregulowania obowiązkowego ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej badacza i sponsora została już dostrzeżona przez ustawodawcę, który 
w projekcie ustawy – Prawo badań klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych 
weterynaryjnych z dnia 18 kwietnia 2011 r. zaproponował wprowadzenie indywidualnej od-
powiedzialności sponsora za szkody wyrządzone uczestnikowi badania i oparcie jej o zasadę 
ryzyka36. Z uwagi na brak postępów w pracach legislacyjnych nad tym projektem trudno w chwi-
li obecnej jednoznacznie oceniać to rozwiązanie. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, 
że ma ono na celu ochronę praw uczestnika badania klinicznego, a jednocześnie niekorzystnie 
wpływa na sytuację prawną sponsorów badań klinicznych. Oparcie odpowiedzialności sponso-
ra badania klinicznego o zasadę ryzyka oznacza, że dla uniknięcia odpowiedzialności sponsor 
będzie musiał wykazać, że szkoda po stronie uczestnika badania nastąpiła na skutek: siły wyż-
szej, wyłącznie z winy poszkodowanego lub wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą sponsor 
nie ponosi odpowiedzialności. W konsekwencji proponowanej zmiany zasad odpowiedzialności 
sponsora uczestnik badania nie będzie zobowiązany do wykazania winy sponsora, poprzesta-
jąc na udowodnieniu szkody i jej związku przyczynowego z faktem uczestniczenia w badaniu 
klinicznym. W tej sytuacji, jeśli sponsor nie wykaże którejś ze wspomnianych przesłanek eg-
zoneracyjnych, może zostać mu przypisana odpowiedzialność za uszczerbek poniesiony przez 
uczestnika badania klinicznego. 

W moje ocenie przy poszukiwaniu najlepszego modelu ochrony uczestników badań klinicznych 
należy jednocześnie pamiętać, że immanentną cechą tych badań klinicznych jest pewne ryzyko, 
które pacjent godzi się przyjąć w związku z uczestnictwem w eksperymentalnej terapii. Ryzyko 
to nie obejmuje oczywiście winy lub niedbalstwa sponsora lub badacza i w tym zakresie należy 
szukać skutecznych rozwiązań ubezpieczeniowych. Próby wyeliminowania ryzyka związanego 
z badaniami klinicznymi poprzez zagwarantowanie pacjentom rozwiązań ubezpieczeniowych 
opartych na zasadzie ryzyka budzą moje wątpliwości – jako potencjalnie sprzeczne z naturą ba-
dań klinicznych i zagrażające atrakcyjności polskiego rynku badań klinicznych. De lege ferenda 
należy z całą pewnością dążyć do rozwiązań prawnych, które zapewnią realną ochronę uczest-
ników badań klinicznych, a jednocześnie zachowają przyjazne warunki dla prowadzenia tych 
badań w Polsce. 

36 Zgodnie z art. 103 wspomnianego projektu za szkody wyrządzone uczestnikowi badania klinicznego w związku 
z prowadzeniem badania klinicznego odpowiada sponsor. Odpowiedzialność sponsora jest odpowiedzialnością 
opartą na zasadzie ryzyka. 
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Summary of the ar� cle

Third party liability insurance of scientist and clinical trial sponsor

This article presents legal form, scope and character of obligatory third party liability insuran-
ce of scientist and clinical trial sponsor in Poland. Considerations in this regard were preceded by 
presentation of the role of sponsor and scientist in clinical trial procedure. The article presents 
legal and practical problems related to ensuring effective insurance protection of participants 
of clinical trials also in the context of action undertaken by the Polish legislator to introduce into 
the Polish legal system a no–fault based liability of a sponsor.
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Monika Filipowska

Znamiona przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego w polskim prawie 
karnym

Problem przestępczości ubezpieczeniowej od kilku lat budzi w kraju coraz większy niepokój, 
stanowiąc przedmiot zainteresowania nie tylko organów ścigania, lecz także całego rynku ubez-
pieczeniowego. Przestępstwa ubezpieczeniowe związane są ze znacznymi kosztami społecznymi 
oraz stratami samych zakładów ubezpieczeń, akcjonariuszy i ubezpieczonych. 

Przepisy karne dotyczące zakładów ubezpieczeń powinny chronić sytuację finansową ubezpie-
czycieli, gdyż przestępstwa ubezpieczeniowe mogą znacznie utrudnić prowadzenie działalności 
gospodarczej i wręcz doprowadzić do bankructwa zakładów ubezpieczeń. W tym celu należy 
przepisy już istniejące udoskonalać. Treść art. 298 k.k. jest źródłem wielu rozbieżności interpreta-
cyjnych. Nie można jasno stwierdzić bez żadnych wątpliwości, jaka jest pełna interpretacja 
oszustwa ubezpieczeniowego. Sytuacja ta hamuje zatem stosowanie przepisów prawa 
i możliwość odwoływania się do wskazanego artykułu k.k. Konieczna wydaje się zmiana, 
która uszczegółowi opis znamion strony przedmiotowej czynu zabronionego.

Słowa kluczowe: oszustwo ubezpieczeniowe, przestępstwo ubezpieczeniowe, art. 298 k.k., 
umowa ubezpieczenia

Wstęp
Oszustwo ubezpieczeniowe jest od lat niezwykle uciążliwym zjawiskiem dla zakładów ubezpie-

czeń. Coraz częściej przestępcy skupiają się w grupy w celu uzyskania nielegalnego przychodu1, a tym 
samym narażają ubezpieczycieli na znaczące straty. Polski rynek ubezpieczeniowy nadal znajduje 
się w fazie wzrostu oferty produktowej i podobnie jak każdy inny rozwijający się rynek potrze-
buje szczególnej ochrony przed wszelkimi rodzajami patologii. Prawnokarna ochrona wydaje 
się być jedną z możliwości zapewnienia działającym w Polsce firmom ubezpieczeniowym 
podstaw funkcjonowania – zarówno poprzez rozpoznawanie znamion zjawisk patologicznych, 
jak i konsekwentne ich karanie. Przedmiotem badań niniejszej pracy jest karnoprawna analiza 
oszustwa ubezpieczeniowego uregulowanego w kodeksie karnym z roku 1997 w art. 2982.

1 Warto tu przytoczyć fakt, iż do Sądu Okręgowego w Katowicach w 2013 r. trafił akt oskarżenia wobec 35 osób 
(w tym dwóch policjantów) w sprawie wyłudzenia w latach 2004–2007 odszkodowań komunikacyjnych na kwo-
tę 550 tys. zł. W sprawie przedstawiono 195 zarzutów.
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
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Przepis art. 298 k.k. określa szczególny rodzaj oszustwa, nazywany oszustwem ubezpieczenio-
wym. Ma ono charakter czynności przygotowawczych do oszustwa klasycznego przewidzianego 
w art. 286 k.k.3 Celem przepisu art. 298 k.k. jest ograniczenie zjawiska polegającego na wyłudza-
niu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, przy czym ustawodawca dokonał tutaj kryminalizacji 
zachowań stanowiących przygotowanie do właściwego wyłudzenia odszkodowania (osiągnięcia 
przez sprawcę korzyści majątkowej poprzez rozporządzenie majątkiem przez zakład ubezpieczeń). 
Chodzi zatem o ochronę przed potencjalną szkodą (zagrożeniem)4. Z uzasadnienia rządowego 
projektu kodeksu karnego z 1997 r. wynika, że istota przestępstwa z art. 298 § 1 k.k. polega 
na świadomym spowodowaniu przykładowo podpalenia budynku lub wypadku drogowego. 
Przyjęcie natomiast odszkodowania uzasadnia odpowiedzialność na podstawie art. 286 § 1 k.k. 
w związku np. z art. 294 § 1 k.k.5 Artykuł ten chroni w pierwszej kolejności instytucje ubezpie-
czeniowe, ich mienie i wypłacalność. Zwiększa on stabilność obrotu gospodarczego i poczucie 
bezpieczeństwa ubezpieczonych. 

1. Przedmiot ochrony oszustwa ubezpieczeniowego
W wyniku oszustw ubezpieczeniowych środki przeznaczone na wypłaty odszkodowań 

są bezprawnie wyłudzane przez oszustów. Na gruncie prawa karnego materialnego wła-
śnie przepis art. 298 § 1 k.k. ma służyć zapobieganiu takim wyłudzeniom. 

Przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 298 § 1 k.k., określającym typ oszustwa ubezpiecze-
niowego, są interesy majątkowe instytucji ubezpieczeniowych6, a pośrednio ponadindywidualne 
interesy społeczne, wyrażające się w utrzymaniu i funkcjonalnej sprawności tych instytucji czy 
w przyczynianiu się do „zwiększania poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonych i zapewnienia 
wypłacalności ubezpieczycieli”7. Ubezpieczony, wpłacając składkę, musi mieć pewność, 
iż w razie zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania, takie 
odszkodowanie od ubezpieczyciela otrzyma. Wielu autorów przedstawia podobne interpre-
tacje8. 

Tak ujęty przedmiot ochrony wskazuje, że mimo istnienia konkurencji między firmami ubezpie-
czeniowymi funkcjonowanie każdej z nich ma być wolne od patologicznych zagrożeń z zewnątrz, 
przy jednoczesnym wyeksponowaniu, że są to instytucje powołane do realizacji istotnych go-
spodarczych i społecznych funkcji9. 

Rodzajowym przedmiotem ochrony analizowanego przepisu są zasady uczciwości i rzetelności 
w obrocie gospodarczym, dotyczące m.in. stosunków umownych z zakresu usług ubezpiecze-
niowych10. Przedmiotem ochrony rozważanego przepisu karnego nie są inne przepisy prawne, 
regulujące rynek ubezpieczeń, lecz reguły prawidłowego funkcjonowania tego rynku, wyznaczone 

3 T. Stępień, K. Stępień, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 
2001, s. 39.
4 R. Zawłocki, (w:) A. Wąsek (red.), Kodeks karny – część szczególna, t. 2, Komentarz do artykułów 222–326, C.H. 
Beck, Warszawa 2006, s. 1261.
5 J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 101.
6 Por. M. Bojarski, (w:) M. Filar (red.), Kodeks Karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 1229.
7 J. Skorupka, op. cit., s. 114.
8 Por. O. Górniok (red.), Prawo karne gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 93; P. Kardas, (w:) A. Zoll (red.), 
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Zakamycze, Kraków 1999, s. 323; O. Górniok, Przestępstwa gospo-
darcze. Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 37; M. Bojarski, (w:) 
O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 873.
9 T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Zakamycze, Kraków 2004, s. 180.
10 R. Zawłocki, op. cit., s. 1261.
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przez te przepisy11. H. Pracki12 uważa, iż przepis ten chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarcze-
go w postaci działalności ubezpieczeniowej, a przestępstwo to należy do katalogu przestępstw 
z narażenia, ponieważ chronione przezeń dobro prawne nie musi zostać naruszone, a wystarczy, 
że będzie tylko narażone. Podobnego zdania jest Z. Niezgoda13, który twierdzi, że omawiane 
dobra są chronione już przed potencjalną szkodą (zagrożeniem). Według tego autora, z punktu 
widzenia interesów instytucji ubezpieczeniowych, przestępstwo określone w art. 298 § 1 k.k. 
jest przestępstwem abstrakcyjnego zagrożenia, zaś do jego zaistnienia nie jest konieczne ani 
podjęcie działań prowadzących bezpośrednio do uzyskania odszkodowania (tj. złożenia wniosku 
o odszkodowanie), ani tym bardziej uzyskanie od ubezpieczyciela odszkodowania.

Według R. Zawłockiego14 bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a w szczególności bez-
pieczeństwo związane z usługami (np. podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) nie 
stanowi przedmiotu ochrony art. 298 k.k. Cel przepisu w postaci bezpieczeństwa zakładałby 
bowiem ograniczenie albo eliminację ryzyka, tymczasem stanowi ono podstawę obrotu gospo-
darczego. 

Występuje tu także dalszy przedmiot ochrony, jakim jest na ruszenie czy też zagrożenie 
interesu majątkowego firm ubezpiecze niowych, polegające na możliwości bezzasadne-
go wypłacenia od szkodowania. Tego rodzaju skutki nie mają znaczenia dla zaistnienia 
przestępstwa, ale bez wątpienia realizacja znamion tego przestęp stwa takie zagrożenie 
ze sobą niesie. Stąd też mimo że czyn ten godzi w prawidłowe funkcjonowanie wybranej 
instytucji gospodar czej, to jednocześnie tak wyznaczony obszar penalizacji stanowi przed-
pole czynu godzącego w dobro konkretne, jakim jest majątek firm ubezpieczeniowych15. 
Art. 298 § 1 k.k. ma również na celu utrzymywanie funkcjonalnej i socjalnej sprawności 
instytucji ubezpieczeń w całości oraz poszczególnych ubezpieczycieli realizujących działal-
ność tej instytucji16.

Przedmiotem czynności wykonawczej jest w przypadku oma wianego przestępstwa przedmiot 
umowy ubezpieczeniowej, a więc każda rzecz lub zespół rzeczy wchodzących w skład ubez-
pieczonego mienia, których zniszczenie, uszkodzenie, utrata itp. stanowić może podstawę do 
wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia17. 

2. Umowa ubezpieczenia jako podstawa konstrukcji art. 298 k.k.
Przed analizą znamion tego artykułu warto pokrótce zapoznać się z zagadnieniem umowy 

ubezpieczenia, gdyż istotą konstrukcji art. 298 k.k. jest fakt, iż nie dochodzi do przestępstwa 
w momencie, gdy sprawca powoduje zdarzenie inne aniżeli te, które jest zawarte w umowie 
ubezpieczenia.

11 R. Zawłocki, Oszustwa gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 k.k., „Monitor Prawniczy” 2003, nr 6, 
s. 259.
12 H. Pracki, Obrót gospodarczy pod ochroną. Zagadnienia prawnokarne. Przepisy prawne, komentarz, skoro-
widz, Infor, Warszawa 1995, s. 40.
13 Z. Niezgoda, Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony ubezpieczycieli (instytucji ubezpieczeniowych) na grun-
cie unormowań art. 286 i 298 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 4, s. 134.
14 R. Zawłocki, Oszustwa gospodarcze..., op. cit., s. 259.
15 T. Oczkowski, op. cit., s. 180; O. Górniok, O tzw. oszustwach gospodarczych w projekcie kodeksu karnego, 
„Problemy Prawa Karnego” 18 (1992), s. 16; O. Górniok, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i mieniu 
w projekcie kodeksu karnego., „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 7–8/1994, s. 5. 
16 Por. O. Górniok, Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych 
przepisów prawa karnego, AWA, Warszawa 1995, s. 20.
17 P. Kardas, op. cit., s. 46.
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Umowa ubezpieczenia uregulowana jest w Tytule XXVII Księgi III kodeksu cywilnego. Doty-
czą jej art. 805–820 (przepis ogólny) oraz art. 821–828 (ubezpieczenia majątkowe) i 829–834 
(ubezpieczenia osobowe). Definicja umowy ubezpieczenia została podana w art. 805 k.c. Po 
ostatniej nowelizacji18 w roku 2007 jego brzmienie się zmieniło. Obecnie przez umowę ubezpie-
czenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić 
określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający 
zobowiązuje się zapłacić składkę. Podkreślenie kwalifikowanego charakteru umowy ubezpie-
czenia jest zgodne w tym zakresie nie tylko z regulacją działalności ubezpieczeniowej, lecz także 
z podobnymi rozwiązaniami w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W art. 805 § 1 k.c. dodano słowa „w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa” dla wska-
zania, że ubezpieczyciel w każdym przypad ku, gdy zawiera umowę ubezpieczenia, czyni to jako 
podmiot profesjo nalny w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej19. Nie 
jest dopuszczalne zawieranie umów ubezpieczenia poza dzia łalnością gospodarczą zakładu 
ubezpieczeń. Umowy takie, jako niezgodne z prawem, byłyby ex lege nieważne20. Zgod-
nie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej21 „zakład 
ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia zawar-
tej z ubezpieczającym”. Zabieg polegający na wprowadzeniu do kodeksowej definicji umowy 
ubezpieczenia zastrzeżenia, że ubezpieczyciel działa w zakresie swe go przedsiębiorstwa (czyli 
prowadzi działalność ubezpieczeniową), musi skutkować nowym sposobem ujmowania świad-
czenia ubezpieczyciela uwzględniającym charakterystykę jego działalności. Ustawa o działalności 
ubezpieczeniowej prezentuje bowiem konsekwentne stanowisko, że działalność ubezpieczyciela 
to przede wszystkim udzielanie ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia 
zawartej z ubezpieczającym. Skutkiem nowelizacji art. 805 § 1 k.c. powinna być akceptacja spo-
sobu definiowania umowy ubezpieczenia według teorii świadczenia ochrony ubezpieczeniowej. 
Zgodnie z nią przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się do ponoszenia ry zyka 
zapłaty określonej sumy pieniężnej w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku (to jest 
do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej) i do zapłaty owej sumy, jeżeli wypadek ubezpie-
czeniowy zajdzie, a ubez pieczający zobowiązuje się zapłacić składkę22. Definicja ta nie zawiera 
postulowanego przez doktrynę określenia wypadku ubezpieczeniowego i wzajemnych rela-
cji pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a zdarzeniem losowym, zdefiniowa nym w art. 2 
ust. 1 pkt 18 ustawy o działalno ści ubezpieczeniowej. Zdarzenie losowe to niezależ ne od woli 
ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek 
w dobrach osobistych lub dobrach majątkowych, albo zwiększenie potrzeb majątkowych po 
stronie ubez pieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową. Ko nieczność usta-
lenia wzajemnych relacji pomiędzy pojęciami „wypadek ubezpieczeniowy” i „zdarzenie losowe” 

18 Art. 805 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 557); art. 805 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 
2 tejże ustawy; art. 805 § 4 został dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) tejże ustawy. Nowelizacja ta weszła w życie 
z dniem 10 sierpnia 2007 r.
19 Działalność gospodarcza zakładu ubezpieczeń to działalność ubezpieczeniowa, czyli „wykonywanie czyn-
ności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystą-
pienia skutków zdarzeń losowych”. Działalność ubezpieczeniowa i bezpośrednio z nią związana jest jedyną 
dopuszczalną działalnością gospodarczą zakładu ubezpieczeń.
20 M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2008, s. 28.
21 Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
22 M. Orlicki, J. Pokrzywniak, op. cit., s. 28.
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dotyczy zwłaszcza ubezpie czeń odpowiedzialności cywilnej, gdyż konsekwentne stosowanie 
po jęcia „zdarzenia losowego” jako przyczyny szkody objętej umową ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej stoi w sprzeczności z użytym w definicji umowy ubezpieczenia zwrotem 
„wypadek ubezpieczeniowy”23. Brak jest podstaw do twierdzenia, że zdarzenia losowe dotyczą 
wy łącznie działania siły wyższej, klęsk żywiołowych i innych wydarzeń spowodowanych działa-
niami żywiołów lub też sił przyrody. Nie po winno być wątpliwości, że pojęciem tym objęte są 
również zdarzenia, w których podmiotem sprawczym jest człowiek24. 

Odszkodowanie wypłacane przez zakład ubezpieczeń ma wyrównać uszczerbek poniesiony 
przez poszkodowanego, będący następstwem powstałej szkody. Zasadą jest, iż wysokość od-
szkodowania z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższa od poniesionej szkody. 
Strony mogą umówić się inaczej i umowa ubezpieczenia może dopuszczać wypłatę odszkodo-
wania przewyższającego wartość poniesionej szkody. Na ogół odszkodowanie z tytułu umowy 
ubezpieczenia nie obejmuje jednak utraconej korzyści (lucrum cessans) i pokrywa jedynie ob-
niżenie wartości rzeczy lub ogólną stratę, jaką poszkodowany ponosi (damnum emergens), i to 
odnoszącą się wyłącznie do przedmiotu ubezpieczenia25. Zawarcie umowy ubezpieczenia nie 
jest równoznaczne z powstaniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, to jest obowiązku 
świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Jeżeli nie umówiono się ina-
czej, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu 
umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki. W wypadku gdy umo-
wa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczeniowego, odpowiedzialność 
zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia, w którym umowa ubezpieczenia uważana jest za 
zawartą26. Kodeks cywilny dopuszcza możliwość objęcia odpowiedzialnością zakładu ubezpie-
czeń okresu poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Wszelako, zgodnie z art. 806 § 
2 k.c., objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, je-
żeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że zniknęła możliwość jego zajścia 
w tym okresie (przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń zbiorowych, jeżeli umowa albo 
ogólne warunki ubezpieczenia przewidują odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za wypadki 
zaszłe przed zawarciem umowy)27. Ogólne warunki ubezpieczeń dobrowolnych ustalane przez 
zakład ubezpieczeń na ogół powtarzają regulację kodeksową zawartą w art. 814 § 1 k.c., istnie-
je jednak wiele rodzajów ubezpieczeń, w których odpowiedzialność rozpoczyna się po okresie 
karencji28. Jest to istotne zagadnienie w oszustwie ubezpieczeniowym, gdyż sprawcą oszustwa 
ubezpieczeniowego może być tylko osoba, która w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umo-
wy ubezpieczenia, spowoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania. 
Spowodowanie zdarzenia przed powstaniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie będzie 

23 A. Chróścicki, Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Wolter Kluwer, Warszawa 
2008, s. 16.
24 Por. wy rok SN z dnia 12 października 1995 r. (III AZP 19/95, OSNP 1996, nr 10, poz. 133).
25 W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, PWN, Warszawa 1995, s. 379.
26 Por. art. 814 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
27 Por. wyrok SA w Gdańsku (OSA 1992, nr 5, s. 43).
28 Karencją w ubezpieczeniach nazywamy okres wyczekiwania do chwili uzyskania prawa do świadczeń. W okresie 
karencji ubezpieczony uiszcza składki, natomiast zakład ubezpieczeń jest wolny od obowiązku wypłaty odszkodo-
wania za zaistniały wypadek. Ponieważ chwila zawarcia umowy może być różna od początku odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń, wyróżnić można formalny początek ubezpieczenia (chwilę zawarcia umowy) oraz material-
ny początek ubezpieczenia (chwilę powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń); por. B. Kęszycka, Prawo 
ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999, s. 93.
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podstawą do wypłaty odszkodowania i nie będzie karalne z art. 298 § 1 k.k. W takim przypadku 
możemy mówić o tzw. usiłowaniu nieudolnym. Usiłowanie takie zachodzi wtedy, gdy sprawca 
nie uświadamia sobie, że dokonanie czynu jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu na-
dającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego. 

3. Znamiona strony przedmiotowej 
Zachowanie się sprawcy przestępstwa określonego w art. 298 k.k. polega na spowodowaniu 

zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpiecze-
nia. Jest to zatem każde zachowanie, z którego skutkiem łączy się wypłata odszkodowania. Za 
„oszustwo ubezpieczeniowe” uznaje się żądanie bezpodstawnego odszkodowania albo otrzy-
manie takiego odszkodowania drogą oszustwa. Przepis art. 298 k.k. penalizuje jednak oszustwo 
ubezpieczeniowe już na etapie spowodowania zdarzenia będącego podstawą wypłaty odszko-
dowania. Skutek w postaci uzyskania odszkodowania nie należy do znamion tego przestępstwa 
– wypłata odszkodowania przez zakład ubezpieczeń oraz osiągnięcie przez sprawcę korzyści 
majątkowych nie są wymagane dla bytu rozważanego przestępstwa. Jednym warunkiem doko-
nania tego przestępstwa jest skutek w postaci spowodowania przez sprawcę zmian w świecie 
zewnętrznym w postaci zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania29. 

Jak już wcześniej wspomniano, uprzednie zawarcie umowy ubezpieczenia jest koniecznym 
warunkiem do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej za dokonanie oszustwa ubez-
pieczeniowego. Fakt zaś, że umowa ubezpieczenia musi obowiązywać w chwili dokonania 
czynu, powoduje, że spod działania przepisu art. 298 § 1 k.k. wyłączone są zachowania po-
legające na zawarciu antydatowanej umowy ubezpieczenia, obejmującej swoim zasię giem 
te zdarzenia, które w rzeczywistości w chwili ich wystąpienia nie były objęte ochroną ubez-
pieczeniową. Za takim stanowiskiem przemawia również argument, że przy tego rodzaju 
sytuacjach zda rzenie występuje niezależnie od woli sprawcy, a jego działania zmie rzają 
tylko do zmniejszenia doznanych szkód30. Stąd też przedstawiona sytuacja dotycząca anty-
datowania umowy nie posiada swojego odzwierciedlenia w przesłankach zawartych w artykule 
298 k.k. Sytuacja ta potwierdza, iż wiele zachowań zmierzających do uzyskania odszkodowania 
nie wyczerpuje znamion oszustwa z art. 298 k.k. Świadczy to o tym, iż umyślne spowodowanie 
zdarzenia, które daje podstawę do wypłaty odszkodowania, nie jest jedynym sposobem umożli-
wiającym wyłudzenie odszkodowania.

Istota strony przedmiotowej art. 298 w polskim prawie karnym jest zdecydowanie szerzej 
ujęta aniżeli istota przestępstwa ubezpieczeniowego w niemieckim kodeksie karnym (§ 265 StG-
B)31. Stypizowane w § 265 StGB przestępstwo nadużycia ubezpieczeniowego polega na tym, że 
w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, rzecz 
ubezpieczoną od zguby, uszkodzenia, ograniczenia używalności, utraty lub kradzieży sprawca 

29 Por. G. Wiciński, Oszustwo ubezpieczeniowe, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 7–8, s. 33 i nast.; P. Kardas, (w:) A. 
Zoll (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 703; T. Bojarski, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, 
Warszawa 2008, s. 638.
30 T. Oczkowski, op. cit., s. 182.
31 Bundesrepublik Deutschland Strafgesetzbuch (1 styczeń 1872 r.) § 265 Versicherungsmißbrauch (1) Wer eine 
gegen Untergang, Beschädigung, Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, Verlust oder Diebstahl versicherte Sache 
beschädigt, zerstört, in ihrer Brauchbarkeit beeinträchtigt, beiseite schafft oder einem anderen überläßt, um 
sich oder einem Dritten Leistungen aus der Versicherung zu verschaffen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in §263 mit Strafe bedroht ist. (2) Der Versuch ist strafbar. 
Por. także O. Górniok, O tzw. oszustwach..., op. cit., s. 18.
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uszkadza, niszczy, czyni niezdatną do użytku, usuwa lub oddaje komuś innemu. Karalność tego 
czynu zachodzi jednak tylko wtedy, gdy nie stanowi on klasycznego oszustwa z § 263 StGB32.

Warto również zauważyć, iż sam fakt zawarcia umowy nie oznacza penalizacji związanej ze 
wszystkimi rodzajami umów ubezpieczenia według art. 298 k.k., mimo jego szerzej pojmowanej 
istoty. Samo pojęcie „umowa ubezpieczenia” oznacza każdą umowę ubezpieczenia, która może 
być podstawą wypłaty odszkodowania. Zgodnie zaś z art. 805 § 2 pkt 1 k.c. charakter taki ma każ-
da umowa ubezpieczenia majątkowego, ponieważ w przypadku tego typu umowy świadczenie 
zakładu ubezpieczeń polega na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wsku-
tek przewidzianego w umowie wypadku. Tym samym dyspozycja art. 298 § 1 k.k. nie obejmuje 
ubezpieczeń osobowych, w przypadku których, zgodnie z art. 805 § 2 pkt 2 k.c., wypłacane przez 
zakład ubezpieczeń świadczenia nie są odszkodowaniami33. Polegają one na zapłacie umow-
nej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia, określonych jako suma ubezpieczenia w art. 
831 i 832 k.c.34 Cechą ubezpieczeń osobowych jest wypłata świadczenia pieniężnego w momen-
cie zaistniałego w umowie zdarzenia35. Najczęściej określenie celu i sposobu działania sprawcy 
oraz przedmiotu czynności wykonawczej sprawiają, że penalizacja oszustwa ubezpieczeniowego 
zawężona jest do ubezpieczeń majątkowych. W przypadku regulacji art. 298 k.k. większą apro-
batę w literaturze zyskało stanowisko, iż świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia osobowego 
nie należą do zakresu penalizacji omawianego artykułu. Pogląd ten prezentują między innymi 
Z. Niezgoda36, A. Pyka37, B. Sałata38.

Według O. Górniok w przepisie tym dla nazwy „ubezpieczenie” wypada przyjąć szeroki zasięg, 
obejmujący wszelkie ubezpieczenia, niezależne od osoby ubezpieczyciela (publiczna czy prywat-
na), i charakteru formalnoprawnego ubezpieczenia (społeczne czy gospodarcze, przymusowe czy 
dobrowolne), wynikające z mocy ustawy czy umowy, a także wreszcie celu (majątkowe i osobo-

32 J. Skorupka, Wybrane zagadnienia konstrukcji typów szczególnych przestępstwa oszustw, „Monitor Prawni-
czy” 2004, nr 14; http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=660.
33 T. Bojarski, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 638, podobnie: O. Górniok, Przestępstwa gospo-
darcze..., op. cit., s. 40. 
34 Art. 831 § 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpie-
czenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubez-
pieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie. § 11. W razie zawarcia umowy 
ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, 
konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, 
że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie. § 2. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych 
do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe. 
§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. (Art. 831 § 1 i 2 
został zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz. U. Nr 82, poz. 557). Art. 832 § 1. Wskazanie uprawnionego do otrzy-
mania sumy ubezpieczenia staje się bezskuteczne, jeżeli uprawniony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego albo 
jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci. § 2. Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby upraw-
nionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności 
ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.
35 S. Noworyta, Przestępczość ubezpieczeniowa w świetle teorii i praktyk, „Prawo Asekuracyjne” 1996, nr 2, s. 40; 
J. Skorupka, Uwagi porównawcze na tle cywilnej i karnej ochrony praw majątkowych ubezpieczycieli, „Prokura-
tura i Prawo” 2000, nr 2, s. 49; A. Bentkowski, Nowe przepisy karne dotyczące przestępstw ubezpieczeniowych, 
„Państwo i Prawo” 1996, nr 11, s. 61.
36 Z. Niezgoda, Niektóre aspekty prawnokarnej..., op. cit., s. 134. 
37 A. Pyka, Oszustwo asekuracyjne, „Monitor Prawniczy” 1999, nr 9, s. 17.
38 B. Sałata, Przestępczość ubezpieczeniowa w praktyce prokuratorskiej, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 9, 
s. 132.
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we)39. P. Kardas40 natomiast stwierdza, iż w niektórych przypadkach świadczenia wypłacane z polis 
osobowych mogą posiadać charakter odszkodowawczy, jak np. zakup protezy. Mówi on o takich 
umowach ubezpieczenia, które przewidują wypłatę odszkodowania w rozumieniu cywilnoprawnym. 
Odmienne stanowisko do powszechnie uznanego przedstawia również M. Bojarski41, który uważa, iż 
artykuł ten może dotyczyć każdego rodzaju ubezpieczeń. Odpowiedzialność ponoszona za oszustwa 
ubezpieczeniowe nie jest ograniczona jego rodzajem. Podobnego zdania jest również R. Zakrzewski42. 
Ł. Pohl43 wyraża pogląd, iż w tej sytuacji należy wprowadzić poprawki mające na celu ujednolicenie 
prawa karnego dotyczącego zarówno majątkowych, jak i osobowych umów ubezpieczenia. 

Choć nie oznacza to braku konsekwencji karnych w momencie ubiegania się przez sprawcę 
o nienależne świadczenie, jednak dopuszczalna ochrona ubezpieczeń osobowych wydaje się tu-
taj niewystarczająca. Penalizacji tego zdarzenia nie obejmuje swym zakresem art. 298 k.k., lecz 
art. 286 k.k. Stąd też wynika, iż właściwe byłoby ująć ubezpieczenia osobowe w kręgu karnopraw-
nej ochrony przepisu art. 298 k.k., tak aby ochrona karnoprawna wobec ubezpieczeń osobowych 
nie była mniejsza niż wobec ubezpieczeń majątkowych. Stąd też opinia, żeby art. 298 k.k. dotyczył 
wyłącznie określonego rodzaju ubezpieczeń, nie wydaje się w pełni słuszna, gdyż odpowiedzial-
ność ponoszona za oszustwo ubezpieczeniowe nie powinna być ograniczona jego rodzajem.

Art. 298 § 1 k.k. nie podlegają wypłaty z tytułu reasekuracji44 ryzyka ubezpieczeniowego 
– z uwagi na brak bezpośredniego stosunku prawnego pomiędzy ubezpieczającym (ubezpieczo-
nym) a zakładem reasekuracji – oraz wypłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Do zadań tego funduszu należy co prawda wypłata odszkodowań za szkodę na osobie, gdy szko-
da została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną, oraz za 
szkody na mieniu i osobie, ale tylko w okolicznościach ściśle określonych w art. 98 ust. 1 ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych45. 

Definicja umowy ubezpieczenia z kodeksu cywilnego nie odnosi się do ubezpieczeń mor-
skich i pośrednich (por. art. 820 k.c.). Zgodnie z art. 292 § 1 kodeksu morskiego przez umowę 
ubezpieczenia morskiego ubezpieczyciel zobowiązuje się w zamian za składkę ubezpieczeniową 
wypłacić odszkodowanie za szkody poniesione wskutek niebezpieczeństwa, na jakie przedmiot 
ubezpieczenia jest narażony w związku z żeglugą morską. Jest to ubezpieczenie majątkowe46. 
Kodeks morski posługuje się pojęciem „niebezpieczeństwa” jako podstawy wypłaty odszkodo-
wania, jednakże w oparciu o kolejne przepisy kodeksu morskiego uprawnione jest utożsamienie 
tego pojęcia z „wypadkiem”, wskazanym w kodeksie cywilnym47.

39 O. Górniok, (w:) J. Wojciechowski, Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem, Librata, Warsza-
wa 1995, s. 21.
40 P. Kardas, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 706.
41 M. Bojarski, (w:) O. Górniok (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 873.
42 R. Zakrzewski, Ochrona obrotu gospodarczego w nowym kodeksie karnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospo-
darczego” 1997, nr 11, s. 4. 
43 Ł. Pohl, Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (art. 298 k.k.). Uwagi zasadnicze, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, z. 1/2–4, s. 83.
44 Reasekuracja jest umową, na mocy której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem, odstępuje całość lub 
część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju, wraz z odpowiednią częścią 
składek, innemu zakładowi ubezpieczeniowemu, zwanemu reasekuratorem, który ze swojej strony zobowiązuje 
się do zapłaty cedentowi odpowiedniej części świadczeń wypłaconych ubezpieczającym. Umowa ta służy więc 
przedłużeniu i rozszerzeniu ubezpieczenia.
45 J. Skorupka, Prawo karne..., op. cit., s. 115.
46 R. Zawłocki, Oszustwa gospodarcze..., op. cit., s. 263.
47 R. Zawłocki, (w:) A. Wąsek (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 1263.
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W przepisie tym nie jest określone znaczenie znamienia czynnościowego „powoduje”. Nabiera 
ono sensu w momencie połączenia ze znamieniem skutku, tzn. „zdarzenia”. Powstają wątpli-
wości dotyczące zwrotu „powoduje zdarzenie”, a mianowicie, czy zdarzenie dające podstawę 
wypłacenia odszkodowania musi być rzeczywiście spowodowane, czy też dla zrealizowania tego 
fragmentu oszustwa ubezpieczeniowego wystarczy jego pozorowanie. 

Zdaniem R. Górola, J. Wojciechowskiego, P. Kardasa, A. Pyki oraz G. Wicińskiego zdarzenia te 
muszą być rzeczywiście spowodowane, a nie pozorowane. Pozorowanie może stanowić pod-
stawę do przypisania usiłowania oszustwa określonego w art. 286 k.k.48 Również W. Jaroch 
upozorowanie wypadku ubezpieczeniowego uznaje za wprowadzenie w błąd ubezpieczyciela, 
a zatem etap oszustwa z art. 286 k.k.49

Powoływanie się na rozwiązanie tego problemu za pomocą art. 286 k.k. nie jest do końca traf-
ne. W wypadku bowiem takiego rozumowania, w którym upozorowanie zdarzenia zamykałoby 
się w ramach czynności przygotowawczych, wykładnia językowa przepisu art. 298 § 1 k.k. prowa-
dziłaby do wniosku, iż jest to czyn niekaralny, skoro przepis ten nie używa określenia „zdarzenie 
pozoruje”. Dla ukarania za usiłowanie oszustwa z art. 286 k.k. konieczne byłoby każdorazowe 
wykazanie, że sprawca podjął działanie bezpośrednio zmierzające do jego dokonania (np. wy-
stąpił do instytucji ubezpieczeń z wnioskiem o wypłatę nienależnego odszkodowania – art. 13 
§ 1 k.k.); w innych wypadkach omawiane czynności przygotowawcze uchodziłyby bezkarnie – 
a z tym nie można się zgodzić50. Nie da się jednak zgodzić z poglądem, iż sprawca odpowiadałby 
za dwa odrębne przestępstwa kwalifikowane z art. 286 i 298 k.k. 

Warto przywołać tu austriacki kodeks karny, penalizujący oszustwa ubezpieczeniowe 
w § 151. Przedstawia on bardziej szczegółowy opis znamion strony przedmiotowej czynu 
zabronionego, którego istota polega na „zniszczeniu, uszkodzeniu lub usunięciu rzeczy ubez-
pieczonej”51. Przepis ten w sposób wyraźny za przestępstwo uznaje nie tylko sprowadzenie 
rzeczywistych zdarzeń, ale również czynności wykonawcze w postaci „usunięcia mienia”, 
a także pozorowanie zdarzeń dających podstawę do żądania wypłaty odszkodowania. Do-
konany czyn według austriackiego kodeksu karnego nie musi polegać na rzeczywistym 
spowodowaniu zdarzenia; wystarczy, że działania sprawcy są skierowane przeciwko mająt-
kowi ubezpieczonego bez wyraźnego zaznaczania formy popełnienia: rzeczywistego bądź 
pozorowanego, jak np. ukrycie lub zlikwidowanie.

Konsekwencją istniejącego ujęcia znamion strony przedmiotowej przestępstwa oszustwa 
ubezpieczeniowego w polskim prawie karnym jest konieczność rzeczywistego wystąpienia 
zdarzeń, które mają być pod stawą wypłaty odszkodowania. W wyniku tego z zakresu prze-
pisu art. 298 § 1 k.k. wyłączone są działania polegające na upozorowaniu zdarzeń dających 
podstawę do wypłaty odszkodowania. Zwrot „powoduje zdarzenie” może się odnosić np. do 
wzniecenia pożaru ubezpieczonego składu artykułów niechodliwych czy przeterminowanych 
lub celowe uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu. R. Góral dopuszcza obok wzniecenia pożaru 
(zdarzenie rzeczywiste) celowe uszkodzenie pojazdu (zdarzenie pozorowane)52. Na płaszczyźnie 
wykładni językowej O. Górniok przedstawia, iż czym innym jest zdarzenie spowodowane, a czym 

48 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1998, s. 521; 
J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Librata, Warszawa 1998, s. 522; P. Kardas, (w:) A. Zoll 
(red.), op. cit., s 330; A. Pyka, op. cit., s. 15; G. Wiciński, Oszustwo ubezpieczeniowe, op. cit., s. 27.
49 W. Jaroch, Przestępczość na rynku ubezpieczeń, Poltex, Warszawa 2002, s. 41.
50 T. Stępień, K. Stępień, Przestępstwo przeciwko..., op. cit., s. 41.
51 Por. O. Górniok, O tzw. oszustwach..., op. cit., s. 18. 
52 R. Góral, Kodeks karny…, op. cit., s. 391.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 49

innym upozorowane. Autorka ta opowiada się za przyjęciem, że spowodowaniem zdarzenia 
w rozumieniu art. 298 § 1 k.k. jest także stworzenie pozorów zaistniałego wypadku, stanowi to 
bowiem zmianę w świecie zewnętrznym, będącą podstawą do wypłaty odszkodowania na równi 
ze spowodowaniem zdarzenia rzeczywistego. Trudno bowiem znaleźć rację do penalizowania 
tylko rzeczywiście spowodowanych zdarzeń przy jednoczesnej bezkarności ich pozorowania w sy-
tuacji, gdy oba sposoby zachowania zmierzają do tego samego celu53. Nie jest powodowaniem 
zdarzenia preparowanie śladów jego rzekomego nastąpienia, np. takiego uszkodzenia pojazdu, 
które ma rzekomo dowieść, iż zderzył się on z innym pojazdem, czy zniszczenia zamknięć jakiegoś 
pomieszczenia w celu wywołania przekonania, iż dokonano kradzieży z włamaniem54. Zdaniem 
O. Górniok55 i T. Bojarskiego56 powodowaniem zdarzenia jest działanie lub zaniechanie sprawcy, 
w wyniku którego dochodzi do powstania zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszko-
dowania. Zdarzenie pozorujące wypadek ubezpieczeniowy to zdarzenie wywołujące cechy 
tego wypadku. Zgodzić się należy z Ł. Pohlem, który stwierdza, że istotą karalnego zachowania 
sprawcy przestępstwa określonego w art. 298 k.k. jest wywołanie stanu, w którym dochodzi do 
aktualizowania się obowiązku zapłaty odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia. 

Powstaje również pytanie, pozostające w związku z definicją umowy ubezpieczenia, czy poję-
cie „zdarzenia” użyte w art. 298 § 1 k.k. jest odpowiednikiem używanego w kodeksie cywilnym 
pojęcia „wypadku”. Wypadek od zdarzenia różni się tylko tym, iż wypadek jest zdarzeniem 
losowym, zaś wynik zachowania się sprawcy – zdarzeniem umyślnie przez niego zdeterminowa-
nym. Zdarzenie, które nie odpowiada wypadkowi ubezpieczeniowemu określonemu w umowie 
ubezpieczeniowej, nie jest „zdarzeniem” w rozumieniu art. 298 § 1 k.k. O tym, czy zdarzenie wy-
wołane przez sprawcę stanowi podstawę odszkodowania (wykazuje cechy wypadku), decydują 
kryteria obiektywne, oparte na cechach szczególnych wypadku określonego w umowie ubezpie-
czenia, a nie sprawca lub pokrzywdzony57. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje na zdarzenia 
stanowiące podstawę do wypłaty odszkodowania, a nie kreację wypadku. Jeżeli bowiem zdarze-
nie jest wynikiem zachowania się sprawcy, to nie jest już wypadkiem ubezpieczeniowym58. Poza 
polem penalizacji art. 298 § 1 pozostaną te stany faktyczne, w których rzeczywiście dojdzie do 
zdarzenia losowego będącego podstawą wypłaty odszkodowania, a zachowanie sprawcy ograni-
czy się do kłamliwego określania wysokości poniesionej szkody, bez jednoczesnego pozorowania 
jej wystąpienia (np. sprawca stwierdzi, że ukradziono mu rzeczy, których w ogóle nie posiadał, 
lub poda zawyżoną wartość rzeczy skradzionych). Takie zachowania będą jednak wypełniać zna-
miona prze stępstwa oszustwa określonego w art. 286 § 159. Oszustwo z tego przepisu będzie 
zachodzić zarówno wtedy, gdy sprawca zażąda wypłaty odszkodowania z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia, powołując się na wypadek, który miał miejsce, ale nie miał cech wypadku loso-
wego, jak i wtedy, gdy sprawca, domagając się wypłaty odszkodowania za rzeczywiście zaistniały 
wypadek, niezgodnie z prawdą określi wysokość powstałej szkody, domagając się zawyżonego 
odszkodowania60.

53 O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział..., op. cit., s. 40.
54 Ibidem, s. 41.
55 O. Górniok, Kodeks karny, t. 3, Art. 117–363, Arche, Gdańsk 2005, s. 447.
56 T. Bojarski, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 638.
57 R. Zawłocki, Oszustwa gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 k.k., „Monitor Prawniczy” 2003, nr 6, 
s. 263.
58 R. Zawłocki (w:) A. Wąsek (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 1263.
59 Zob. O. Górniok (red.), Prawo karne gospodarcze, op. cit., s. 94; T. Bojarski, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks kar-
ny..., op. cit., s. 638.
60 M. Bojarski, (w:) O. Górniok (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 874.
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P. Kardas i A. Marek61 uważają, iż stosowanie używanego w kodeksie cywilnym pojęcia „wypa-
dek” prowadziłoby do wniosku, że poza polem penalizacji art. 298 k.k znajduje się zachowanie 
sprawcy polegające tylko na upozorowaniu wypadku. Występują również opinie, których au-
torzy, jak np. Ł. Pohl62 i G. Wiciński63, przedstawiają, iż wypadek to zdarzenie losowe, które 
nastąpiło wbrew lub niezależnie od woli ubezpieczającego. Według M. Kulika64 może się wyda-
wać, iż wskazana kontrowersja nie ma znaczenia praktycznego. 

J. Skorupko przedstawia, iż w art. 298 § 1 chodzi nie tylko o spowodowanie takiego zdarzenia, 
które zostało przewidziane w umowie ubezpieczenia i którego zajście powoduje odpowiedzial-
ność odszkodowawczą ubezpieczyciela, lecz także każdego innego zdarzenia, które jest podstawą 
wypłaty odszkodowania. Przekonujący wydaje się pogląd przeciwny utożsamianiu pojęcia „zda-
rzenia”, o którym mowa w art. 298 k.k., z pojęciem „wypadku” określonym w art. 805 k.c. 
Zdarzeniem w rozumieniu art. 298 k.k. będzie zatem zarówno zdarzenie przewidziane w umowie 
ubezpieczenia, jak i zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania65. Można jedynie 
stwierdzić, że pojęcia „zdarzenia” i „wypadku” nie są tożsame, lecz stanowią w pewnym sensie 
swoje odpowiedniki. Wywołując zdarzenie w rozumieniu art. 298 k.k. sprawca powoduje wypa-
dek w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Celem działania sprawcy z reguły będzie korzyść majątkowa, która opisana jest w art. 115 § 4 k.k. 
Zdarzenie wywołane przez sprawcę będące podstawą wypłaty odszko dowania ma na celu uzy-
skanie dla siebie lub innego podmiotu przysporzenia majątkowego polegającego na zwiększeniu 
jego aktywów poprzez otrzymanie określonej kwoty pieniężnej z tytułu ubezpieczenia. 

Wielu autorów zgodnie opowiada się za materialnym charakterem tego przestępstwa. Jednym 
z nich jest J. Wojciechowski, który uznaje materialny charakter przestępstwa z art. 298 § 1 k.k., 
dla którego bytu niezbędne jest powstanie skutku działania sprawcy pod postacią zaistnienia 
określonego zdarzenia66. J. Raglewski stwierdza, iż wynik zachowania się sprawcy w przypadku 
przestępstwa ubezpieczeniowego jest w ustawie ściśle (materialnie) określony. Materialny cha-
rakter wynika z gramatycznego znaczenia pojęć użytych w art. 298 k.k. (techniki legislacyjnej). 
Zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia i stano-
wiące wynik karalnego zachowania się sprawcy należy uznać za znamię skutku z art. 298 § 1 k.k. 
Powołany przepis określa zatem przestępstwo materialne.

Przestępstwo z art. 298 § 1 k.k. zostaje popełnione w chwili podjęcia przez sprawcę czynności 
zmierzających do wywołania zdarzenia pozorującego wypadek ubezpieczeniowy (usiłowanie). 
Wypłata odszkodowania przez zakład ubezpieczeń oraz osiągnięcie przez sprawcę korzyści ma-
jątkowych nie są wymagane dla bytu rozważanego przestępstwa67.

Za skutek tego przestępstwa P. Kardas68 uważa spowodowa nie przez sprawcę określonej zmia-
ny w świecie zewnętrznym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w opisie znamion przestępstwa 
jako zdarzenia bę dącego podstawą do wypłaty odszkodowania. 

61 P. Kardas (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny..., op.cit., s. 326; A. Marek, Kodeks karny Komentarz, Dom Wydawni-
czy ABC, Warszawa 2004, s. 543; T. Bojarski, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 299.
62 Ł. Pohl, Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (art. 298 k.k.). Uwagi zasadnicze, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 4, s. 84–85.
63 G. Wiciński, Oszustwo ubezpieczeniowe..., op. cit., s. 27.
64 M. Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 591.
65 T. Bojarski, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 638.
66 J. Wojciechowski, Kodeks karny..., op. cit., s. 522.
67 J. Raglewski, Przestępstwo oszustwa asekuracyjnego w nowym Kodeksie karnym, „Prawo Spółek” 1998, nr 9, 
s. 43
68 P. Kardas, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 330.
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Czasami dochodzi do sytuacji, w której działanie sprawcy, powodującego zdarzenie ubezpie-
czeniowe, może nie prowadzić do osiągnięcia korzyści majątkowej. Dzieje się tak wówczas, gdy 
suma wypłaconego odszkodowania jest niższa od składek uiszczonych przez ubezpieczające go 
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Jeśli sprawca ma świadomość takiego stanu rzeczy i po-
woduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, 
to nie działa on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, chociaż wypełnia warunek podmiotowy 
przewidziany w art. 298 § 1, działając w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubez-
pieczenia69. 

Ustawodawca – chcąc odwołać się do istoty umowy ubezpieczenia – przesunął penalizację 
na przygotowania do dokonania oszustwa, co można uznać za wadę przepisu, gdyż zawęża 
istotę strony przedmiotowej czynu zabronionego. Określenie czynności wykonawczych oszu-
stwa ubezpieczeniowego jako działania przeciwko majątkowi ubezpieczonego wyznaczyłoby 
szerszy zakres penalizacji70. J. Skorupka wskazuje71, że oparcie znamion tego przestępstwa na 
konstrukcji przestępstwa oszustwa kredytowego dałoby mu najszerszy zakres pojęciowy, gdyż 
odniosłoby się do przedstawienia nieprawdziwych faktów związanych z żądaniem odszkodo-
wania. 

4. Podmiot i znamiona strony podmiotowej 
Osoba uważana jest za podejrzaną w momencie przedstawienia jej zarzutów i rozpoczęcia 

przesłuchań (art. 473 § 2 k.p.k.), w wyniku czego staje się ona stroną postępowania przygoto-
wawczego. Sprawcą oszustwa ubezpieczeniowego może być każda osoba fizyczna podlegająca 
odpowiedzialności karnej, która w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpiecze-
nia powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania. Podmiotem 
przestępstwa może być każdy, kto ukończył 17 lat w czasie zrealizowania jego znamion (art. 10 
§ 1 k.k.). Nie popełnia jednakże przestępstwa, kto działał w warunkach niepoczytalności lub po-
czytalności ograniczonej (por. art. 31 § 1 k.k.).

Jest to przestępstwo powszechne, stąd też w treści przepisu występuje charakterystyczny 
dla niego zaimek „kto”, który przedstawia prewencyjny charakter omawianego przepisu, gdyż 
będzie on miał szerszy zakres obejmujący wszelkie dodatkowe formy wykonawczego współdzia-
łania przestępnego. Sprawcą przestępstwa może być każda osoba fizyczna zdolna do ponoszenia 
odpowiedzialności karnej. Nie jest istotne w tym przypadku, kto odniósł korzyść z odszkodowa-
nia (np. osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), 
ale sam fakt wypłacenia wyłudzonego odszkodowania. 

Według zgodnej opinii autorów72 podmiotem tego przestępstwa może być – prócz osoby będą-
cej stroną umowy ubezpieczenia – każdy, kto powoduje zdarzenie w celu uzyskania nienależnego 
odszkodowania dla osoby związanej umową ubezpieczenia. Przestępcze działanie osoby trzeciej 
na rzecz ubezpieczonego stanowi zatem zachowanie równie karygodne jak działanie samego 
beneficjenta odszkodowania. R. Zawłocki73 podkreśla, iż korzyścią z przestępstwa jest również 
korzyść dla innej osoby (por. art. 115 § 4 k.k.). Celem sprawcy jest uzyskanie odszkodowania, 
przy czym on sam nie musi być jego beneficjentem. Odszkodowanie mogą w szczególności 

69 Ibidem, s. 647.
70 Por. T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo..., op. cit., s. 185.
71 J. Skorupka, Uwagi porównawcze…, op. cit., s. 55.
72 P. Kardas, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 324–325; O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Roz-
dział..., op. cit., s. 37; R. Zawłocki, (w:) A. Wąsek (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 1266.
73 R. Zawłocki, (w:) A. Wąsek (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 1266.
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otrzymać: ubezpieczający (strona umowy płacąca składkę), ubezpieczony (osoba, której mająt-
kowi zagraża wypadek) lub inna osoba uprawniona do odszkodowania. Sprawca może działać 
na rzecz wskazanych osób.

Spowodowanie zdarzenia stanowiącego podstawę do wypłaty odszkodowania dla innej 
osoby wypełnia znamiona art. 298 § 1 k.k.74 Dla statusu sprawcy nie jest istotne, kto otrzy-
muje bądź ma otrzymać korzyść majątkową w związku z realizacją znamion omawianego 
przestępstwa. Ustawodawca nie zawarł w omawianym przepisie znamienia uzyskania pod-
stawy do wypłaty odszkodowania „dla siebie”, przez to sprawcą tego przestępstwa może 
być zarówno ten, kto dąży do uzyskania odszkodowania dla samego siebie, jak i ten, kto po-
dejmuje działania prowadzące do powstania zdarzenia stanowiącego podstawę do wypłaty 
odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia dla innego podmiotu. Ustawodawca nie wy-
maga, aby sprawca rozważanego przestępstwa był w jakikolwiek sposób związany umową 
ubezpieczenia, na podstawie której wypłacane jest odszkodowanie75. Znamię „powoduje” 
użyte w art. 298 § 1 k.k. obejmuje zatem także sprawstwo kierownicze, jak i sprawstwo 
polecające (art. 18 § 1 k.k.). W praktyce zdarzają się również przypadki, w których spraw-
ca zdarzenia twierdzi wobec zakładu ubezpieczeń, że zdarzenie będące podstawą wypłaty 
odszkodowania jest wypadkiem ubezpieczeniowym, i przedstawia własnych świadków. 
Osoby te ponosić będą odpowiedzialność za fałszywe zeznania z art. 233 k.k. Zgodnie ze 
wspomnianym artykułem osoba, która składa zeznanie mające służyć za dowód w postępo-
waniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy i zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem 
odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, 
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od 
niego przyrzeczenie. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub 
odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną 
grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, 
przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a na-
wet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy 
okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, sprawca dobrowolnie 
sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawo-
mocne, rozstrzygnięcie sprawy. Osoby, które pomogą sprawcy spowodować zdarzenie 
będące podstawą do wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, odpowiadać 
będą za pomocnictwo. Odpowiada za pomocnictwo (art. 18 § 3 k.k.), kto w zamiarze, aby 
inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, 
w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; 
odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi 
niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej 
osobie jego popełnienie. 

Sprawca może ponosić odpowiedzialność karną z art. 298 § 1 k.k. tylko w wypadku istnie-
nia umowy ubezpieczenia. W przeciwnym razie, sprawca nie może odpowiadać karnie z tego 
artykułu, może jednak odpowiadać – w zależności od okoliczności popełnienia przestępstwa 

74 E. Usowicz, Oszustwa ubezpieczeniowe, „Gazeta Prawna” 2002, nr 62, s. 25.
75 Por. W. Jaroch, Przestępczość na rynku..., op. cit., s. 40 i 41.
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– z art. 163 § 1, 2 lub 3 lub art. 164 § 1 k.k.76 Przepisy te mogą stanowić również podstawę do 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej tego, kto przez podpalenie lub zniszczenie cudzego 
mienia zmierza do uzyskania odszkodowania przez inną osobę, niesłusznie sądząc, iż umowa 
ubezpieczenia istnieje. W podanym przypadku znajdzie zastosowanie art. 288 k.k.77 „§ 1 Kto cu-
dzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. [...] § 4. Ściganie przestępstwa określonego 
w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”. 

Do przestępstwa określonego w art. 298 § 1 k.k. nie znajduje zastosowanie art. 308 k.k. stano-
wiący, iż za przestępstwa określone w rozdziale XXXVI k.k. odpowiada jak dłużnik lub wierzyciel, 
kto na podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wy-
konywania, zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grup osób lub 
podmiotu niemającego osobowości prawnej. Przepis art. 308 k.k. może mieć zastosowanie tylko 
do przestępstw rozdziału XXXVI, które dla określenia sprawcy posługują się znamieniem „dłuż-
nik” lub „wierzyciel”. Art. 298 § 1 k.k. takich znamion nie posiada, a dodatkowo ma charakter 
przestępstwa powszechnego, nie zachodzi więc potrzeba korzystania za specjalnej regulacji 
art. 308 k.k., rozszerzającej krąg podmiotów mogących być sprawcami przestępstwa78. Odmien-
ny pogląd reprezentuje J. Skorupka, który wskazuje, iż przepis art. 308 k.k. służy rozszerzeniu 
kręgu podmiotów przestępstw indywidualnych określonych w art. 300–302 k.k. Nie można jed-
nak przekreślać jego zastosowania w związku z odpowiedzialnością za przestępstwa z art. 297 
§ 1, 298 § 1, 304 czy 305 § 1 k.k.79

Według art. 298 k.k. przestępstwo ubezpieczeniowe popełnia osoba, która w celu uzyskania 
odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia w sposób umyślny powoduje zdarzenie będące 
podstawą do jego wypłacenia. Mimo że według ustawy sprawca działał w celu uzyskania odszko-
dowania z tytułu umowy ubezpieczenia przez osobę do tego uprawnioną, nie oznacza to jednak, 
jak już wcześniej wspomniano, iż sprawca musi być stroną umowy. Czyn ten może być popeł-
niony tylko umyślnie, z uwagi na brak w treści art. 298 k.k. wariantu nieumyślnego zachowania 
sprawcy. Sprawca musi też działać z zamiarem bezpośrednim. Wynika to z wyraźnego wskazania 
przez ustawodawcę działania w celu uzyskania odszkodowania. Stąd też kierunkowy charakter 
tego przestępstwa. Godzenie się na zaistnienie zdarzenia będącego podstawą do wypłaty od-
szkodowania, czyli zamiar ewentualny, nie wystarczy, aby wypełnić znamiona art. 298 § 1 k.k. 
Sprawca musi swoim działaniem obejmować cel działania, uzyskanie odszkodowania musi być 
więc jego celem. 
76 Art. 163 k.k. stanowi, iż kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu 
w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub 
śniegu, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, 
rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej 
lub wyzwolenia promieniowania jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli 
sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli następstwem 
czynu określonego w § l jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka 
lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8. Art. 164 stanowi, iż kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 
l, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze 
pozbawienia wolności do 5 lat.
77 A. Pyka, Oszustwo asekuracyjne, op. cit., s. 14.
78 P. Kardas, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny..., op. cit. s. 325.
79 J. Skorupka, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., OSP 2002, nr 1, s. 6.
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Czasami może dochodzić do sytuacji, w której ze względu na rażące niedbalstwo lub umyśl-
ność ubezpieczyciel może ograniczyć wypłatę odszkodowania, ale nie może w tym przypadku 
pociągnąć ubezpieczonego do odpowiedzialności karnej80. Może jednak dojść do sytuacji, 
w której przykładowo sprawca parkując na zboczu górzystej drogi, nie zaciągnie hamulca 
ręcznego, godząc się tym samym na nieuchronność stoczenia się pojazdu i jego zniszczenie. 
Wówczas zachowanie sprawcy nie można uznać za godzenie się na wystąpienie zdarzenia (za-
miar ewentualny), lecz jest to w tym przypadku zamiar bezpośredni. Ubezpieczony bowiem 
godzi się na nieuchronność wystąpienia zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodo-
wania81. Nieuchronność zdarzenia może świadczyć o zamiarze bezpośrednim i pozwalać na 
jego zidentyfikowanie.

Na przestępczy cel uzyskania odszkodowania składa się nie tylko wola uzyskania odszkodowa-
nia, lecz także świadomość możliwości uzyskania odszkodowania. Sprawca tego przestępstwa 
ma bowiem na celu zaktualizowanie konkretnego umownego obowiązku zakładu ubezpieczeń82. 
Spowodowanie zdarzenia ubezpieczeniowego musi być poprzedzone powzięciem przez sprawcę 
oszustwa ubezpieczeniowego zamiaru bezpo średniego kierunkowego, tzn. sprawca musi sobie 
uprzednio założyć cel uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia nielegalną drogą, 
a następnie podczas realizacji znamienia czynnościowego (powodowania zdarzenia) sprawcy 
powinna towarzyszyć świadomość działania w powyż szym celu. Zarówno cel uzyskania odszko-
dowania z tytułu umowy ubezpie czenia, jak i świadomość okoliczności, że powoduje się zdarzenie 
będące podstawą do uzyskania odszkodowania, muszą zaistnieć łącznie83. Cel uzyskania odszko-
dowania jest niezwykle ważny, gdyż bez niego sprawca musiałby ponosić odpowiedzialność np. 
za zniszczenia swojego ubezpieczonego samochodu nawet w przypadku, gdyby nie ubiegał się 
o odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń. 

R. Zawłocki84 i P. Kardas85 słusznie podkreślają, iż osoba powodująca zdarzenie stanowiące 
podstawę wypłaty od szkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia, która wywołuje przez 
nieostrożność lub lekkomyślność (a więc nieumyślnie) zdarzenie, o którym mowa w art. 298 
§ 1 k.k., nie podlega odpowiedzialności karnej ze względu na dekompletację znamion strony 
podmiotowej. Podobnie, nie wypełnia znamion strony podmiotowej osoba, któ ra umyślnie 
powoduje zdarzenie, o którym mowa w art. 298 k.k., jednak nie czyni tego w celu uzyskania od-
szkodowania na podstawie umo wy ubezpieczenia. 

Podobny problem może wystąpić w sytuacji, gdy motyw działania sprawcy, jakim jest chęć 
uzyskania odszkodowania, występuje obok innych motywów, takich jak np. chęć wyelimino-
wania konkurencji czy działanie na szkodę wspólnika. Przy uwzględnieniu zaś faktu, że dla bytu 
przestępstwa konieczne jest zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia, oczywiste jest, że 
zamiar wyłudzenia odszkodowania może zarówno istnieć przed jej zawarciem, jak również może 
powstać po tym dniu86. Dla bytu przestępstwa istotne jest, aby zamiar uzyskania odszkodowania 
powstał przed spowodowaniem zdarzenia dającego prawo do wypłaty odszkodowania. 

80 Na przykład ubezpieczony pozostawia samochód w miejscu zagrożonym powodzią bądź w pobliżu walących 
się budowli, przy czym po zaistnieniu zdarzenia, które jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie, godzi 
się na jego przyjęcie.
81 Por. wyrok SN z dnia 17 grudnia 1973 r. (OSNKW 1974, nr 9, poz. 168).
82 R. Zawłocki, (w:) A. Wąsek (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 1267.
83 M. Malinowski, Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 10, s. 87.
84 R. Zawłocki, (w:) A. Wąsek (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 1267.
85 P. Kardas, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 446.
86 T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Zakamycze, Kraków 2004, s. 188.
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Gdy sprawca wywołuje zdarzenie, o którym błędnie sądzi, że spowoduje wypłatę odszko-
dowania, wchodzi w grę odpowiedzialność za usiłowanie nieudolne. Wydaje się, że będzie to 
usiłowanie nieudolne bezkarne, bowiem występuje tu nieudolność sposobu działania (por. uwa-
gi do art. 13 k.k.). W literaturze znany jest jednak pogląd, że wchodzi tu w grę odpowiedzialność 
karna za usiłowanie zwykłe lub usiłowanie nieudolne87. 

Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie 
i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez 
inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takie-
go czynu. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy ubezpieczony i nakłoniona przez niego osoba 
wspólnie wypełniają znamiona przestępstwa z art. 298 § 1 k.k., powodując np. wypadek sa-
mochodowy. Sprawcami są tu zgodnie z art. 18 § 1 k.k. obie te osoby, a tymczasem, w celu 
uzyskania odszkodowania dla ubezpieczonego, zakładowi ubezpieczeń przedstawiana jest wer-
sja zdarzenia, w której winna kolizji jest jedynie druga osoba88. W rzeczywistości ze względu na 
wspólność działania i celu mamy tu do czynienia ze współsprawstwem89.

Zakończenie
Treść art. 298 k.k. jest źródłem wielu rozbieżności interpretacyjnych. Niezwykle trudno jest 

udowodnić sprawcy celowego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową jeszcze przed 
złożeniem przez niego wniosku o wypłatę odszkodowania, że rzeczywiście działał on w celu uzy-
skania odszkodowania z umowy ubezpieczenia, a takiej sytuacji dotyczy właśnie artykuł 298 k.k. 
Nie ma również zgodności co do zakresu oddziaływania tego przepisu (czy odnosi się on jedynie 
do ubezpieczeń majątkowych, czy również do ubezpieczeń osobowych). Dodatkowo nie można 
stwierdzić bez wątpliwości, jaka jest interpretacja oszustwa ubezpieczeniowego. 

Sytuacja ta hamuje sprawne stosowanie prawa i odwoływanie się do niego, dlatego potrzebna 
jest zmiana, która pozwoli na jego jaśniejszą interpretację. Warto zastanowić nad wprowa-
dzeniem do art. 298 k.k. bardziej szczegółowego opisu znamion strony przedmiotowej czynu 
zabronionego, podobnie jak ma to miejsce w austriackim kodeksie karnym. 

Interpretacja znamion tego przepisu wskazuje na uzasadnioną istotę ciągłego ich analizo-
wania, gdyż rynek ubezpieczeniowy jest częścią szeroko rozumianego obrotu gospodarczego. 
Wszelkie próby zmian uregulowań prawnych są niezwykle istotne zwłaszcza dla prowadzenia 
działalności, która wymaga ogromnych nakładów finansowych.

87 M. Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny..., op. cit., s. 591.
88 A. Pyka, Oszustwo asekuracyjne, op. cit., s. 15.
89 J. Waszczyński (red.), Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i o przestępstwie, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 1992, s. 298.
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Summary of the ar� cle

Attributes of an offense of insurance fraud in Polish criminal law

Insurance crimes aroused growing interest in Poland for several years not only within law en-
forcement, but the whole of the insurance market due to its rate of growth, the incidence and 
associated significant social costs and loss of: insurers, shareholders and policyholders. Penalty 
provisions concerning insurers should protect their interests, in particular their financial situ-
ation, against such crimes as they may greatly hinder their activities and lead to bankruptcy. 
Despite the fact that the legislature with the introduction of Article 298 of the Polish Penal Code 
considered it reasonable to protect the interests of insurance companies due to the specific 
functions that they perform, this provision is not specific enough to assure protection. This ar-
ticle presents the interpretation of an offense of insurance fraud. Article 298 of the Polish Penal 
Code has as many divergences of interpretation as the content allows. It cannot be made clear 
beyond any doubt, what is the full interpretation of insurance fraud. This situation thus inhibits 
the application of this law and its appeal. Thus it is important to change this provision to refine 
different interpretations.

Key words: insurance fraud, insurance offence, article 288 of the Polish Penal Code, insurance 
agreement

Dr Monika Filipowska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warsza-
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Justyna Halaś

Odpowiedzialność karna jako determinanta odpowiedzialności cywilnej 
w sprawach przestępstw z art. 177 § 1 kodeksu karnego

Artykuł porusza w kontekście wypadków komunikacyjnych problematykę relacji pomiędzy 
odpowiedzialnością na gruncie prawa karnego a odpowiedzialnością cywilną, będącą często 
pochodną tej pierwszej. W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane z prejudycjal-
nością wyroku karnego oraz jej zakresem, ze szczególnym uwzględnieniem strony podmiotowej 
przestępstwa i wysokości szkody oraz problematyki zbiegu czynów z art. 177 § 1 k.k. i art. 86 
k.w., a także wyjątek od zasady związania sądu cywilnego ustaleniami z postępowania karnego. 
W dalszej części artykułu przedstawiono również analizę problemów związanych z wydaniem 
postanowienia o umorzeniu postępowania, w tym dotyczących ustalania znamion przestępstwa 
przez sąd cywilny, z uwzględnieniem odrębności wynikających chociażby z braku zasad proceso-
wych właściwych procedurze karnej, takich jak domniemanie niewinności i reguły in dubio pro 
reo, zastąpionych w procesie cywilnym przez swobodną ocenę dowodów. Następnie omówiono 
problematykę ustalania znamion przestępstwa w przypadku czynów niedozwolonych wynika-
jących z naruszenia zasad ruchu drogowego przez nieustalonych sprawców, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnienia strony podmiotowej. Ostatnie z poruszonych zagadnień to kwestia 
ustalania znamion przestępstwa w odniesieniu do nieletnich będących sprawcami wypadków 
komunikacyjnych, omówiona na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Artykuł 
dotyczy wyłącznie tych aspektów związanych z odpowiedzialnością na gruncie prawa karnego 
i cywilnego, które wiążą się z przestępstwem określonym w art. 177 § 1 k.k., jako najczęściej 
budzącym wątpliwości – zarówno w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład 
ubezpieczeń, jak i nierzadko w procesie cywilnym będącym konsekwencją sporu prowadzonego 
na drodze pozasądowej.

Słowa kluczowe: wypadek, przestępstwo, odpowiedzialność, proces, art. 11 k.p.c., nieletni

Wstęp
W praktyce pozasądowej, a nierzadko także w toku postępowania cywilnego, pojawiają się 

zagadnienia dotyczące wzajemnej relacji pomiędzy odpowiedzialnością karną a odpowiedzial-
nością cywilną będącą następstwem deliktu. W wielu przypadkach ustalenia poczynione w toku 
postępowania karnego determinują najpierw etap likwidacji szkody prowadzonej przez zakład 
ubezpieczeń, a następnie przebieg procesu cywilnego. Często jednak zamiast pomocnicze-



58

go odpowiedzialność karna ma charakter wiążący wobec odpowiedzialności cywilnej, co – jak 
postaram się wykazać w dalszej części analizy – może prowadzić do błędnych ustaleń. Warto 
jednocześnie zwrócić uwagę, że wzajemne relacje tych dwóch pojęć rzadko mają charakter toż-
samy, a ich oddziaływanie na siebie nie sprowadza się jedynie do zagadnienia prejudycjalności 
skazującego wyroku karnego. 

Z drugiej strony nie można także zapominać o autonomicznym charakterze procesu cywilne-
go, który korzysta z ustaleń postępowania karnego jedynie w takim zakresie, w jakim są one 
bezsporne między stronami. W odmiennym przypadku strona, która kwestionuje ustalenia 
poczynione przez organy procesowe, powinna, zgodnie z art. 6 k.c.1 wykazać okoliczności prze-
ciwne, z wyjątkiem tych, którymi sąd jest bezwzględnie związany na podstawie art. 11 k.p.c.2 
W tym celu sąd cywilny może, korzystając z dostępnych środków dowodowych, dokonać wła-
snych ustaleń, nie zapominając jednocześnie o domniemaniu wynikającym z treści dokumentu 
urzędowego, którym jest nie tylko wyrok, lecz także postanowienie wydane w postępowaniu 
przygotowawczym. Tym samym strona, która kwestionuje owe ustalenia, powinna na podsta-
wie dostępnych środków dowodowych wykazać odmienne okoliczności, zaś sąd zobowiązany 
jest ocenić wiarygodność dowodów, zgodnie z zasadą ich swobodnej oceny. W przypadku gdy 
czyn niedozwolony w ogóle nie był przedmiotem postępowania karnego, sąd cywilny musi nie-
kiedy samodzielnie ustalić znamiona przestępstwa, co jest tym trudniejsze, im dzieje się później 
od samego zdarzenia. 

Wzajemne relacje pomiędzy tymi dwiema odmianami odpowiedzialności rodzą liczne 
problemy, których istota sprowadza się właśnie do zależności pomiędzy prawem karnym 
a odpowiedzialnością za czyny niedozwolone na gruncie prawa cywilnego. Przykładem takich 
zagadnień są zdarzenia komunikacyjne spowodowane przez nieznanych sprawców, ustalenie 
strony podmiotowej bez określenia, czy kierujący miał rozeznanie co do bezprawności swoje-
go zachowania, jak również wypadki spowodowane przez nieletnich sprawców, którzy zgodnie 
z kodeksem karnym3 nie ponoszą odpowiedzialności. Niekiedy rozstrzygnięcie tych problemów 
ma decydujący wpływ na samą zasadność roszczenia osoby poszkodowanej, bowiem ustalenie, 
czy dany czyn stanowił przestępstwo, determinuje termin przedawnienia, który w odniesieniu 
do zdarzeń sprzed wielu lat ma znaczenie kluczowe. 

Celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z pojawiającymi się w praktyce wąt-
pliwościami dotyczącymi zakresu związania sądu cywilnego ustaleniami postępowania karnego, 
w szczególności dotyczącymi postaci winy oraz wielkości szkody. Niniejsze opracowanie ma tak-
że zwrócić uwagę na problematykę zagadnień związanych z ustalaniem znamion przestępstwa 
w przypadku czynów niedozwolonych stanowiących następstwo działań sprawców nieustalo-
nych oraz nieletnich, niepodlegających reżimowi wynikającemu z kodeksu karnego. 

1. Prejudycjalność wyroku karnego w świetle art. 11 § 1 k.p.c.
Zgodnie z brzmieniem art. 11 k.p.c. prawomocny wyrok skazujący co do popełnienia przestęp-

stwa wiąże sąd w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że sąd cywilny, rozpatrując roszczenia 
poszkodowanego w następstwie zbrodni lub występku, za które sprawca został prawomocnie 
skazany, nie może dokonać ustaleń odmiennych, w tym skutkujących uznaniem czynu sprawcy 
za wykroczenie lub tym bardziej brakiem jego odpowiedzialności. Zagadnienie to powinno być 
jednak postrzegane szerzej, niż to wynika z literalnego brzmienia przepisu, albowiem jak po-
1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 59

kazuje praktyka, wzajemne relacje pomiędzy postępowaniami cywilnym i karnym rodzą szereg 
problemów interpretacyjnych, także w kontekście przywołanej normy.

Zakończenie postępowania karnego może nastąpić albo poprzez wydanie wyroku skazującego 
lub uniewinniającego, albo też poprzez umorzenie postępowania, przy czym wyrok skazujący 
może zostać wydany po przeprowadzeniu rozprawy lub też na skutek uwzględnienia wniosku 
oskarżonego4 w trybie art. 387 k.p.k.5 W przypadku umorzenia postępowania karnego wyrok 
nie ma mocy wiążącej, a jego ustalenia mogą być wykorzystywane przez sąd cywilny właściwie 
wyłącznie posiłkowo. Wydaje się jednak, że błędem ustawodawcy było zrównanie umorzenia 
postępowania z powodu braku przesłanek materialnoprawnych, tj. okoliczności wyłączających 
ściganie, z warunkowym umorzeniem postępowania, którego istota sprowadza się przecież do 
czynów, których okoliczności nie budzą wątpliwości, a wina jest bezsporna. W takiej sytuacji 
można mówić o braku konsekwencji, która nakazywałaby w stosunku do sprawców potraktowa-
nych w sposób szczególny ze względu na niewielki stopień społecznej szkodliwości ich zachowań, 
stosować zasady takie same jak wobec skazanych prawomocnym wyrokiem. Wymaga to pod-
kreślenia tym bardziej, że w innym miejscu ustawodawca okazał się konsekwentny, nakazując, 
by informacje zarówno o skazaniu, jak i warunkowym umorzeniu postępowania umieszczać 
w Krajowym Rejestrze Karnym. 

„Sąd cywilny związany jest zawartymi w sentencji wyroku karnego ustaleniami okoliczności 
składających się na stan faktyczny przestępstwa”6, przy czym przyjmuje się, że bezwzględnie 
wiążące są ustalenia wyroku dotyczące sprawcy czynu oraz przedmiotu przestępstwa, inne zaś 
okoliczności – w tym rozmiar szkody – są wiążące w takim zakresie, w jakim determinują w ogó-
le byt przestępstwa. Do przykładów zaliczyć można chociażby przestępstwo określone w art. 
177 § 2 k.k., na mocy którego odpowiedzialności podlega ten, kto poprzez naruszenie zasad 
bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym powoduje nieumyślnie wypadek, 
w którym inna osoba poniosła śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Tym samym w przy-
padku skazania sprawcy za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – polegającego na 
pozbawieniu wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, jak również innego ciężkiego kalec-
twa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej 
choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub 
trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała – sąd cywilny nie może ustalić, że na-
stępstwem szkody były obrażenia ciała powodujące niewielki rozstrój zdrowia, bowiem dla bytu 
przestępstwa z art. 177 § 2 k.k. niezbędne jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu7. 
W odniesieniu do innych okoliczności mających charakter poboczny, wykraczający poza stan fak-

4 Potwierdził to również SN w wyroku z dnia 5 marca 2009 r. (II CSK 484/08), wskazując w uzasadnieniu, że: 
„W hipotezie art. 11 k.p.c. jest mowa o prawomocnym wyroku skazującym, a niezaskarżony w terminie lub 
utrzymany w mocy wyrok wydany w okolicznościach określonych w art. 387 k.p.k. jest takim właśnie wyrokiem. 
Stosowaniu art. 11 k.p.c. do prawomocnego wyroku skazującego wydanego w wyniku dobrowolnego poddania 
się przez oskarżonego karze nie stoi również na przeszkodzie to, że zapada on bez przeprowadzenia postępowa-
nia na zasadach ogólnych, wniosek bowiem oskarżonego o wymierzeniu mu kary może być uwzględniony tylko 
wtedy, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a prokurator i pokrzywdzony (…) nie 
sprzeciwiają się temu. Aby mogło dojść do uwzględnienia wniosku oskarżonego, nie mogą więc m.in. budzić 
wątpliwości (…) okoliczności popełnienia czynu zabronionego, w tym samo jego istnienie”.
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
6 Wyrok SN z dnia 20 grudnia 2005 r. (V CK 297/2005).
7 Podobnie w przypadku przestępstw z art. 296 § 1 i 3 oraz z art. 296a § 4 k.k., gdzie ustawodawca posługuje 
się pojęciem „znacznej szkody” oraz „szkody w wielkich rozmiarach”, których wysokość została zdefiniowana 
w art. 115 § 5 i 6 k.k.
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tyczny przestępstwa, sąd cywilny może dokonać własnych ustaleń, nawet jeśli zostały one przez 
sąd karny opisane w sentencji lub uzasadnieniu wyroku8. Analogiczne uwagi można odnieść 
do osoby pokrzywdzonej, której ustalenie przez sąd karny wiąże sąd cywilny w takim zakresie, 
w jakim determinuje to byt przestępstwa jako takiego. Wydaje się, że w odniesieniu do czynu 
z art. 177 k.k., jakkolwiek ustawodawca nie definiuje „innej osoby” poprzez jej konkretne wska-
zanie (jak ma to miejsce chociażby w przypadku przestępstw, w których osobą pokrzywdzoną 
jest funkcjonariusz publiczny), to jednak wskazanie skutków występku odnoszących się do osoby 
poszkodowanej, indywidualizuje ją na tyle, na ile stanowi warunek niezbędny dla bytu prze-
stępstwa. Ustawodawca wyraźnie bowiem wskazał, że skutkiem czynu określonego w art. 177 
§ 1 k.k. jest spowodowanie obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia innych niż ciężki uszczerbek na 
zdrowiu, zaś w orzecznictwie9 zgodnie przyjmuje się, że pod tym pojęciem należy rozumieć spo-
wodowanie obrażeń ciała i rozstroju zdrowia na czas przekraczający 7 dni. Oznacza to, że sąd 
cywilny, rozpatrując roszczenia pokrzywdzonego przestępstwem z art. 177 § 1 k.k. i wskazanego 
indywidualnie w treści wyroku karnego, nie może w toku prowadzonego postępowania ustalić, 
że poszkodowany w rzeczywistości nie doznał obrażeń ciała lub że skutkowały one rozstrojem 
zdrowia na okres krótszy niż 7 dni. Gdyby taką bowiem legitymację sąd posiadał, oznaczałoby to 
kwestionowanie prawidłowości kwalifikacji przestępstwa, co w konsekwencji stałoby w sprzecz-
ności z treścią art. 11 k.p.c. Jednakże należy przy tym pamiętać, że „związanie ustaleniami nie 
oznacza skonsumowania środków dowodowych. Ustalenia, którymi związany jest sąd cywilny, 
należy zakwalifikować jako elementy ustalonego stanu faktycznego. Od własnych elementów 
subsumcji różnią się one tym, że mają charakter elementów przeniesionych z innego postępo-
wania, charakteryzującego się odmiennymi celami od celów postępowania cywilnego. Z tego 
też względu przed sądem cywilnym wyłania się zagadnienie oceny prawnej (prawnomaterialnej) 
z punktu widzenia ich przydatności i sensu dla rozstrzygnięcia sprawy cywilnej”10.

Rozważania nad związaniem sądu cywilnego treścią skazującego wyroku karnego stały się 
w doktrynie źródłem wątpliwości związanych ze stroną podmiotową przestępstwa i ustaleniem 
postaci winy. Złożona konstrukcja art. 177 § 1 k.k. wskazuje na dwie płaszczyzny odpowie-
dzialności karnej: pierwsza związana jest z naruszeniem zasad bezpieczeństwa, druga zaś – ze 
spowodowaniem wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała. O ile naruszenie re-
guł związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 
może być kwalifikowane w obu postaciach winy (umyślnej lub nieumyślnej), o tyle sam skutek 
w postaci obrażeń ciała ma charakter wyłącznie nieumyślny. Warto zastanowić się, czy w pro-
cesie cywilnym dotyczącym roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego ten ostatni może 
wykazywać, że sprawca nie tylko umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu, lecz także 
umyślnie spowodował wypadek, a tym samym obrażenia ciała u innej osoby. Gdyby tak właśnie 
argumentował powód, sąd cywilny musiałby, rozpatrując sprawę, dokonać zmiany kwalifikacji 
prawnej czynu i przyjąć, że sprawca dopuścił się przestępstwa nie z art. 177 k.k., lecz z art. 156 k.k.
Taka zmiana kwalifikacji prawnej została jednak uznana przez judykaturę za niedopuszczalną11, 
co w ostateczności prowadzi do wniosku, że jakkolwiek sąd cywilny może odmiennie od sądu 

8 T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 164.
9 Uchwały SN z dnia 18 listopada 1998 r. (I KZP 16/98) oraz z dnia 28 lutego 1975 r. (V KZP 21/74).
10  K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, LexisNexis, Warszawa 2010, 
s. 122.
11 Wyrok SN z dnia 25 czerwca 2010 r. (I CSK 520/2009): „Orzeczenie Sądu karnego wiąże sąd w postępowaniu 
cywilnym, dlatego nie jest on uprawniony do oceny stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu i przyjmowa-
nia dla potrzeb postępowania cywilnego innej kwalifikacji czynu niż ta, o jakiej orzekł sąd w wyroku karnym”.
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karnego przyjąć, iż naruszenie reguł bezpieczeństwa w ruchu miało charakter umyślny12, to 
zmiana strony podmiotowej w przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego 
skutkowałaby naruszeniem proceduralnym i w konsekwencji stanowiłaby podstawę apelacji. 

Inną kwestią, która również budzi wątpliwości w doktrynie, jest związanie sądu cywilnego 
wysokością szkody określonej w wyroku skazującym. Na tym tle aktualne pozostają rozważania 
związane z elementami, które determinują byt przestępstwa, zgodnie bowiem z utrwalonym w tym 
zakresie stanowiskiem judykatury „kwestia związania sądu cywilnego ustaleniem przez sąd karny 
wysokości szkody powinna być rozstrzygana w zależności od tego, czy ustalona wysokość szkody 
stanowi niezbędny element stanu faktycznego przestępstwa przypisanego oskarżonemu. Wiąże 
sąd cywilny ustalenie sądu karnego co do wysokości szkody, jeśli dotyczy ono m.in. szkody wyrzą-
dzonej przywłaszczeniem konkretnej rzeczy lub sumy pieniężnej. W takich przypadkach określona
w wyroku karnym wartość rzeczy (suma pieniędzy) staje się elementem istoty przypisanego 
sprawcy przestępstwa i jako taka wiąże sąd cywilny”13. W tym miejscu warto jednak rozważyć, na 
ile związanie sądu rozmiarem szkody ma zastosowanie w odniesieniu do przestępstwa polega-
jącego na spowodowaniu wypadku komunikacyjnego. O ile bowiem na gruncie karnoprawnym 
szkoda utożsamiana jest z uszczerbkiem stricte majątkowym, o tyle w znaczeniu cywilnym może 
ona przybrać również postać szkody niemajątkowej, przez niektórych zwanej także krzywdą. 
Ta ostatnia kategoria ma niewątpliwie charakter ocenny, oderwany od obiektywnych mierników 
ekonomicznych (choć i takie plany istnieją), a jej wyrażenie w pieniądzu następuje po uwzględ-
nieniu szeregu rozmaitych czynników, jak choćby rozmiar cierpień czy ujemnych przeżyć. Wydaje 
się zatem, że poza orzeczeniem środka karnego w postaci nawiązki lub naprawienia szkody za-
gadnienie krzywdy w ogóle nie jest przedmiotem badania przez sąd karny, a tym samym także 
w sentencji wyroku próżno upatrywać takiego odniesienia. Skoro zaś sąd karny nie bada tego 
zagadnienia, to w procesie cywilnym wskazany element podlega swobodnej ocenie. Inaczej na-
leży odnieść się do szkody majątkowej, której wymierny charakter niejednokrotnie wpływa na 
formę kwalifikowaną przestępstwa („znaczna szkoda”, „szkoda w wielkich rozmiarach”), choć 
i ta nie zawsze należy do jego znamion, a w konsekwencji ustalenie jej wysokości nie wiąże 
sądu cywilnego14. W doktrynie podkreśla się również, że w niektórych przypadkach sąd cywilny 
jest związany ustaleniem wartości szkody przyjętej przez sąd karny, nawet jeśli jej wysokość nie 
została wyrażona w pieniądzu15. Takie związanie przyjmuje się w odniesieniu do dolnej granicy 
wysokości szkody, która nie może być przez sąd cywilny ustalona w wysokości niższej niż ta, która 
decyduje o granicy pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem (250 zł), oraz – jak już wskazano – 
gdy wysokość szkody determinuje byt przestępstwa (art. 296a § 4, art. 303 § 2 k.k.).

Na tle tych rozważań istotne jest jeszcze jedno zagadnienie praktyczne, związane ze szkodą 
w mieniu powstałą na skutek wypadku komunikacyjnego. W dorobku orzeczniczym próżno 

12 SN m.in. w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 28 kwietnia 1983 r. (III CZP 14/83) stwierdził, że prawo-
mocny wyrok skazujący za przestępstwo nieumyślne nie wyłącza w świetle art. 11 k.p.c. możliwości ustalenia 
w postępowaniu cywilnym, że sprawca działał umyślnie. SN w uchwale z dnia 20 stycznia 1984 r. (III CZP 71/83) 
orzekł, że zasada ma jednak charakter jednostronny, bowiem prawomocne skazanie za przestępstwo umyślne 
wyłącza możliwość ustalenia przez sąd cywilny, że sprawca działał nieumyślnie. Takie założenie opiera się na 
tezie, że sąd cywilny nie może kwestionować prawidłowości wyroku wydanego przez sąd karny, tym samym 
wykazując jego wadliwość w zakresie ustaleń dotyczących strony podmiotowej. 
13 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 25 marca 2010 r. (III APa 1/2010).
14 „W odniesieniu do rozmiaru szkody wyrządzonej przestępstwem związanie będzie miało miejsce, jeśli rozmiar 
jej stanowi niezbędny element stanu faktycznego przestępstwa, nie zaś posiłkowy, czy też ocenny” – tak SN Izba 
Cywilna w wyroku z dnia 24 marca 2010 r. (V CSK 310/2009).
15 T. Ereciński, op. cit., s. 167.
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szukać wyroków, gdzie sprawcę (obok wyroku z art. 177 § 1 k.k.) skazuje się za przestępstwo 
w przypadku, gdy w wyniku naruszenia reguł bezpieczeństwa doszło nie tylko do obrażeń ciała, 
lecz także (co niezwykle powszechne) do uszkodzenia mienia w postaci tzw. szkody w pojeź-
dzie – co do zasady bowiem taki czyn skutkujący szkodą w mieniu stanowi wykroczenie16. O ile 
zatem sąd cywilny, orzekając w przedmiocie zadośćuczynienia w związku z określonym zda-
rzeniem, będzie związany ustaleniami wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa, 
o tyle w przypadku szkody w pojeździe będzie on dokonywał własnych ustaleń, bez względu na 
wartość uszkodzonego pojazdu, gdyż ta nie należy do znamion przestępstwa wypadku komuni-
kacyjnego.

Wyjątek od zasady prejudycjalności prawomocnego wyroku karnego wprowadza zdanie drugie 
art. 11 k.p.c., wskazujące, że osoba, która nie była oskarżona, może powołać się w postępowaniu 
cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność. W prak-
tyce przedstawiona regulacja odnosi się do przypadków odpowiedzialności cywilnej opartej na 
zasadzie ryzyka lub odpowiedzialności za cudze czyny, a zatem niewymagających ustalenia winy. 
W takich sytuacjach osoby ponoszące odpowiedzialność zwykle nie mają możliwości powoływa-
nia się w procesie karnym na okoliczności wyłączające lub ograniczające ich odpowiedzialność, 
a co za tym idzie, są pozbawione wpływu na przebieg procesu17. Tym samym osoba, która nie 
uczestniczyła w procesie karnym (np. nieskazany współsprawca szkody lub inne osoby odpo-
wiadające ze sprawcą z tytułu ryzyka za cudze czyny), może w procesie cywilnym dowodzić 
chociażby przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, aby ograniczyć tym samym 
własną odpowiedzialność. Należy zaznaczyć, że zdanie drugie art. 11 k.p.c. nie odnosi się do po-
szkodowanego, co wielokrotnie podkreślał w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy. Ewentualne 
przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody może bowiem zostać ustalone także 
w przypadku wydania przez sąd karny prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo18.

2. Umorzenie postępowania karnego a odpowiedzialność cywilna
Jedną z form zakończenia postępowania karnego jest jego umorzenie, zaś w przypadku wy-

padków komunikacyjnych najczęstszą przyczynę umorzenia postępowania stanowi art. 17 § 1 
pkt 2 k.p.k., zgodnie z którym nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, jeśli czyn 

16 Zagadnienie zbiegu art. 177 § 1 k.k. z art. 86 k.w. było przedmiotem wielu orzeczeń SN, który w tej kwestii nie 
wypowiedział się jednoznacznie. W wyroku z dnia 1 grudnia 2000 r. (V KKN 466/00) SN wskazał, że jeżeli czyn 
sprawcy wypełniał zarówno znamiona występku wypadku komunikacyjnego (dawniej art. 145 § 1 k.k., obecnie 
art. 177 § 1 k.k.), jak i wykroczenia przewidzianego w art. 86 § 1 k.w., tzn. naruszał zasady bezpieczeństwa i po-
wodował zagrożenie w ruchu drogowym, należy na zasadzie konsumpcji przyjąć odpowiedzialność za wypadek 
drogowy. Jednak w postanowieniu z dnia 12 stycznia 2001 r. (III KKN 504/98) SN wyraził pogląd, że nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby ukarać (skazać) sprawcę wypadku drogowego za wykroczenie spowodowania zagrożenia 
w ruchu drogowym (art. 86 § 1 k.w.), mimo iż to samo zachowanie (ten sam czyn) nosi znamiona przestępstwa 
określonego w art. 177 k.k. (odpowiednik dawnego art. 145 k.k.); tym samym SN odszedł od przyjętej w dotych-
czasowej linii orzeczniczej zasady konsumpcji tych czynów.
17 H. Pietrzykowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 101.
18 W wyroku z dnia 14 listopada 1990 r. (I PR 231/90) SN wskazał, że: „Stwierdzenie w wyroku przez sąd karny 
umyślności działania nie stoi na przeszkodzie ustaleniu, że poszkodowany pracodawca przyczynił się do powsta-
nia szkody spowodowanej przez skazanego”. Podobnie SN wypowiedział się w wyroku z dnia 2 kwietnia 1971 r. 
(III CZP 66/70), w którym stwierdził, że: „W postępowaniu cywilnym dopuszczalne jest badanie, czy poszkodo-
wany przyczynił się do powstania szkody (art. 362 k.c.), mimo ustalenia w sentencji prawomocnego wyroku 
skazującego wydanego w postępowaniu karnym, że pozwany wyrządził powodowi szkodę (uszkodzenie ciała 
– art. 236 § 1 lit. a k.k.) „bez powodu” (w związku z art. 1 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowie-
dzialności karnej za chuligaństwo; Dz. U. Nr 34, poz. 152)”.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 63

nie zawiera znamion czynu zabronionego. Ustalenie, że określone zachowanie nie wypełni-
ło znamion czynu zabronionego, jest w praktyce równoznaczne ze stwierdzeniem, że był on 
legalny19. Umorzenie przez organ procesowy postępowania z powodu braku znamion czynu za-
bronionego z art. 177 § 1 k.k. oznacza, że albo nie doszło do naruszenia reguł bezpieczeństwa, 
albo też ich naruszenie nie spowodowało obrażeń ciała u osoby innej niż sprawca, skutkujących 
rozstrojem zdrowia na czas przekraczający 7 dni, albo też brak obu tych elementów. Taka for-
ma zakończenia postępowania nie wiąże jednak sądu cywilnego, który w toku postępowania 
– w przypadku sporu między stronami – jest zobligowany samodzielnie ustalić, czy czyn sprawcy 
stanowi przestępstwo. „Stwierdzenie przez sąd cywilny, że popełnione zostało przestępstwo, 
wymaga dokonania własnych ustaleń dotyczących istnienia podmiotowych i przedmiotowych 
znamion przestępstwa, według zasad przewidzianych w prawie karnym. Należy do nich między 
innymi bezprawność działania i wina sprawcy szkody”20. Sąd cywilny w toku postępowania nie 
może jednak opierać się wyłącznie na ustaleniach i dowodach zgromadzonych w postępowaniu 
karnym, albowiem naraża się w ten sposób na zarzut niewyjaśnienia wszystkich okoliczności fak-
tycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, co w konsekwencji może prowadzić do uchylenia 
wyroku przez sąd drugiej instancji. Taką tezę potwierdza również judykatura, która wskazuje, 
że „bez wezwania i przesłuchania świadków ze sprawy karnej, sąd w sprawie cywilnej nie może 
czynić ustaleń na podstawie ich zeznań, nie dając wiary innym świadkom, których przesłuchał 
w sprawie cywilnej”21. Wydaje się, że materiał zgromadzony w toku postępowania karnego, na-
stępnie umorzonego z powodu stwierdzenia braku ustawowych znamion czynu zabronionego, 
powinien być przez sąd cywilny oceniany zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c., statuującym zasadę swo-
bodnej oceny dowodów.

Ograniczenie wykorzystania materiału dowodowego zgromadzonego w toku sprawy karnej 
powinno wynikać nie tylko z pobudek zdroworozsądkowych, lecz także z analizy treści art. 11 
zd. 2 k.p.c., zgodnie z którym „osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postę-
powaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność 
cywilną”, co tym samym wymusza konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego 
przez sąd cywilny, bez względu na obszerność i szczegółowość dotychczas zgromadzonego ma-
teriału. Co warte podkreślenia, powołana norma art. 11 k.p.c. „dotyczy szkody wyrządzonej 
przestępstwem przez nieskazanych współsprawców tej szkody, względnie inne osoby, odpowia-
dające ze sprawcą z tytułu ryzyka lub za cudze czyny”22, nie obejmuje ona natomiast samego 
poszkodowanego, który w procesie cywilnym może jedynie kwestionować swoje przyczynie-
nie się do zdarzenia lub zwiększenia rozmiarów szkody. W orzecznictwie analizowano również 
możliwość kwestionowania skazującego wyroku karnego przez inną osobę niż sam oskarżony23, 
wydaje się jednak, że wykładnia językowa art. 11 k.p.c. wskazuje na dążenie do wyłączenia roz-
bieżności pomiędzy wyrokiem sądu karnego a ustaleniami poczynionymi w procesie cywilnym, 
gdyby bowiem było inaczej, w istocie to nie sąd karny drugiej instancji dokonywałby oceny pra-
widłowości przeprowadzonego postępowania, a sędzia orzekający w sprawie cywilnej.
19 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, t. 1 Komentarz do artykułów 1–296, 
C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 180.
20 Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2008 r. (III CSK 193/2008).
21 Wyrok SN z dnia 21 października 1966 r. (II PR 423/66).
22 Wyrok SN z dnia 7 maja 2010 r. (III CSK 229/2009).
23 W wyroku dnia 6 marca 1967 r. (II CR 410/66) SN stwierdził, że: „Przepis art. 11 zd. 2 k.p.c. – podobnie jak 
art. 7 § 2 dawnego k.p.c. – umożliwia osobie, która nie była oskarżona, powołanie się w postępowaniu cywilnym 
również na takie okoliczności, które przeczą winie skazanego, za którego osoba ta ponosiłaby odpowiedzialność 
według zasad prawa cywilnego”.
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Sąd cywilny, rozpoznając sprawę roszczeń odszkodowawczych wynikających ze zdarzenia ko-
munikacyjnego w sytuacji, gdy postępowanie karne zostało umorzone z powodu braku znamion 
czynu zabronionego, powinien w toku procesu przeprowadzić postępowanie dowodowe zmierza-
jące do ustalenia, czy czyn pozwanego wypełnia znamiona przestępstwa. Zasadniczo przyjmuje 
się, że do ustawowych znamion przestępstwa należy zaliczyć takie jego cechy, które pozwalają 
zakwalifikować dane zachowanie jako zbrodnię lub występek; będą to: podmiot przestępstwa, 
strona podmiotowa (wina) oraz przedmiotowa strona czynu (dobro, którego naruszenie spowo-
dował czyn). Sąd cywilny powinien zatem w toku postępowania ustalić sprawcę przestępstwa 
oraz przeanalizować, czy naruszenie zasad bezpieczeństwa miało charakter umyślny, czy też nie-
umyślny, jak również jaki skutek spowodowało nieprawidłowe zachowanie uczestnika ruchu. Na 
tym tle powstaje jednak szereg wątpliwości związanych z domniemaniem prawdziwości doku-
mentu urzędowego oraz różnicami pomiędzy procedurą karną a cywilną, w tym dotyczącymi 
zasad ogólnych oraz postępowania dowodowego. 

W pierwszej kolejności należy wskazać na domniemanie z art. 244 k.p.c., zgodnie z którym 
dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy wła-
dzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co 
zostało w nich urzędowo zaświadczone, a strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu 
urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie organu, od którego dokument ten 
pochodzi, jest niezgodne z prawdą, powinna te okoliczności udowodnić. Co do tego, że postano-
wienie o umorzeniu postępowania jest dokumentem urzędowym, judykatura jest co do zasady 
zgodna24, co w praktyce oznacza przerzucenie ciężaru dowodu na powoda. O ile bowiem sąd, 
zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, może na podstawie zebranego materiału dokonać 
ustaleń odmiennych od organów procesowych, o tyle wydaje się niemożliwe ustalenie znamion 
przestępstwa wyłącznie na podstawie analizy akt sprawy karnej zakończonej umorzeniem po-
stępowania lub wyrokiem uniewinniającym. Co więcej, ograniczenie środków dowodowych 
wbrew woli stron może stanowić podstawę nieważności postępowania z powodu pozbawienia 
możności obrony swych praw. 

Na uwagę zasługuje jeszcze dodatkowy element związany z odrębnością pomiędzy proce-
sem karnym a procedurą cywilną, a mianowicie katalog zasad procesowych, w tym naczelna 
zasada postępowania karnego, tj. in dubio pro reo, zgodnie z którą niedające się usunąć wąt-
pliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Konsekwencją stosowania tej zasady jest 
domniemanie nakazujące przyjmować brak winy oskarżonego w przypadku wątpliwości, które 
pomimo przeprowadzonego z należytą starannością postępowania dowodowego są niemożli-
we do usunięcia. Taka zasada nie ma jednak zastosowania w procesie cywilnym, co oznacza, 
że w przypadku wątpliwości dotyczących okoliczności zdarzenia, przy braku dalszych środków 
dowodowych, sąd nie będzie rozstrzygał ich na korzyść oskarżonego, ale – zgodnie z treścią 
art. 233 § 1 k.p.c. – według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia 
zebranego materiału. 

Jedną z kluczowych zasad w procesie karnym jest również prawo oskarżonego do obrony, prze-
jawiające się m.in. w możliwości zachowania milczenia przez cały czas procesu, w tym prawo do 
odmowy składania zeznań bez jakichkolwiek konsekwencji dla ostatecznego wyniku postępowa-

24 Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 18 września 1969 r. (II CR 308/69): „Zarówno wyrok uniewinniający, jak i po-
stanowienie o umorzeniu śledztwa są dokumentami urzędowymi w rozumieniu art. 244 k.p.c. Przepis art. 252 
k.p.c nie wyłącza możliwości zwalczania prawdziwości dokumentu urzędowego, a jedynie reguluje zagadnienie 
ciężaru dowodu przy obalaniu domniemania, z którego korzystają dokumenty urzędowe, o jakich mowa w art. 
244 k.p.c. Ta strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego, powinna to udowodnić”.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 65

nia25. Zasada ta – analogicznie jak poprzednio – nie jest jednak częścią postępowania cywilnego, 
a tym samym nie ma zastosowania także w sprawie o odszkodowanie wynikające z czynu niedo-
zwolonego, którego znamiona ustala sąd cywilny. Jeśli bowiem jedna ze stron odmówi składania 
zeznań w toku przesłuchania, zgodnie z art. 233 § 2 k.p.c. sąd będzie miał prawo dokonać oceny 
takiego zachowania zgodnie z przywołaną już zasadą swobodnej oceny dowodów. 

3. Ustalanie znamion przestępstwa w przypadku szkód spowodowanych przez nieznanych 
sprawców

Spośród wszystkich zdarzeń komunikacyjnych niemały odsetek stanowią te, których spraw-
ców nie udało się ustalić, a tym samym postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawie 
o przestępstwo z art. 177 § 1 k.k. zostało umorzone na podstawie art. 325f k.p.k. wobec nie-
wykrycia sprawcy. W takiej sytuacji sprawę wpisuje się do rejestru przestępstw, a podjęcie 
postępowania następuje, jeśli zostaną ujawnione dane pozwalające na wykrycie sprawcy, co 
w praktyce zdarza się niezwykle rzadko. W tej sytuacji postępowanie karne kończy się w sposób 
niewiążący dla sądu cywilnego, a co za tym idzie, ten ostatni może – a w niektórych przypadkach 
jest nawet zmuszony – rozstrzygać, czy czyn nieustalonego sprawcy wypełnia znamiona prze-
stępstwa z art. 177 k.k. W takich sprawach pozew kieruje się przeciwko Ubezpieczeniowemu 
Funduszowi Gwarancyjnemu jako organowi odszkodowawczemu gwarantującemu kompensa-
cję szkód ofiarom przestępstw komunikacyjnych, których sprawcy nie zostali ustaleni. W toku 
postępowania cywilnego sąd musi się zatem zmierzyć z pytaniem, czy wobec braku ustalenia 
sprawcy możliwe jest przyjęcie, że zostały wypełnione ustawowe znamiona czynu zabronione-
go, a także czy brak osoby odpowiedzialnej za szkodę pozwala na założenie, niejako a priori, jej 
zawinienia bez ustalenia, czy kierujący był w chwili czynu poczytalny.

Przy odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań należy ustalić, jakie elementy składają się 
na ustawowe znamiona przestępstwa wypadku drogowego. W doktrynie przyjmuje się, że nale-
ży do nich zaliczyć wspomniane już: podmiot przestępstwa, stronę podmiotową i przedmiotową 
oraz skutek przestępstwa. Samo przestępstwo definiuje się natomiast jako „zdarzenie mające 
miejsce w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wynikłe z naruszenia zasad bezpieczeń-
stwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest nieumyślne spowodowanie obrażeń 
ciała, powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 
7 dni albo śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu”26.

Jeśli chodzi o podmiot przestępstwa, należy podkreślić, że istota tego elementu nie sprowa-
dza się do wskazania konkretnej osoby, ale zdefiniowania go in abstracto, poprzez wskazanie, 
że może być nim każdy, czyje zachowanie wypełni znamiona hipotezy art. 177 § 1 k.k. Tym sa-
mym sprawcą przestępstwa wypadku komunikacyjnego może być zarówno kierujący pojazdem, 
pieszy oraz inny uczestnik ruchu (także pasażer), jeśli tylko naruszył on zasady bezpieczeństwa 
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym skutkujące rozstrojem zdrowia innej osoby na 
czas przekraczający 7 dni. Choć w doktrynie występowały rozbieżności dotyczące zdefiniowa-
nia podmiotu przestępstwa, należy jednak przychylić się do tych poglądów, zgodnie z którymi 

25 W wyroku z dnia 6 grudnia 1971 r. (Rw 1260/71) SN uznał, że: „Przyznanie się sprawcy do popełnienia czynu 
zabronionego, zwłaszcza jeżeli to przyznanie się stanowi przejaw skruchy, może być uznane za okoliczność łago-
dzącą. Natomiast przeczenie winie, stanowiąc wykonywanie przez oskarżonego prawa do obrony (którym nie-
wątpliwie jest swoboda w składaniu wyjaśnień, ograniczona jedynie zakazem popełnienia nimi przestępstwa), 
nie może być poczytywane na niekorzyść sprawcy”.
26 R.A. Stefański, Wypadek w komunikacji jako przestępstwo w nowym kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 
1998, nr 10, s. 47. 
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powinien on być rozumiany szeroko – jako każdy, kto w sposób bezpośredni lub choćby po-
średni uczestniczy w ruchu pojazdów i na kim jednocześnie ciąży obowiązek znajomości zasad 
ruchu. Podmiotem przestępstwa wypadku komunikacyjnego może być zatem zarówno dróżnik, 
który nieprawidłowo nadzorował obsługiwany przez siebie przejazd, jak i pieszy, który naru-
szył zasady ruchu drogowego, a także posiadacz pojazdu, który udostępnił go do prowadzenia 
osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, pod warunkiem że pomiędzy stanem nietrzeź-
wości a szkodą zachodzi adekwatny związek przyczynowy27. Na tym tle powstaje wątpliwość, 
czy brak ustalonego sprawcy nie przesądza jednocześnie o braku jednego ze znamion przestęp-
stwa, a tym samym wyłącza możliwość ustalenia, że doszło do jego popełnienia. Wydaje się, że 
taka teza jest błędna z dwóch powodów. Po pierwsze, fakt braku ustalenia skonkretyzowanego 
sprawcy czynu z art. 177 k.k. wydaje się irrelewantny z punktu widzenia ustalenia znamion prze-
stępstwa, albowiem jego zaistnienie powinno być rozpatrywane z punktu widzenia struktury 
przestępstwa, na którą składają się następujące elementy: „1) czyn człowieka, 2) bezprawność 
karna wyznaczona przez normy sankcjonowaną i sankcjonującą wyprowadzane w kontekście 
typu czynu zabronionego oraz brak kontratypu, 3) warunek karygodności, a zatem wymóg, aby 
społeczna szkodliwość czynu była większa niż znikoma oraz 4) zawinienie czynu zabronione-
go”28. Drugi powód, dla którego wykazanie, że nieustalenie sprawcy przestępstwa nie wpływa 
na byt przestępstwa, jest wykładnia celowościowa oraz zagadnienie mocy dowodowej doku-
mentu urzędowego. Skoro bowiem ustawodawca wskazał w art. 17 § 1 pkt 2 odrębną podstawę 
umorzenia postępowania w postaci braku znamion czynu zabronionego, to gdyby organ w toku 
prowadzonego postępowania stwierdził, że do przestępstwa nie doszło, umorzyłby je w oparciu 
o tę normę. Gdyby jednak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, powołując się skądinąd na 
brzmienie art. 11 § 2 k.p.c., wskazał, że brak sprawcy oznacza w rzeczywistości brak znamion 
przestępstwa, musiałby w myśl zasad rządzących postępowaniem dowodowym, przeprowadzić 
dowód przeciwko treści dokumentu urzędowego. Z tych też powodów, jak się wydaje, sąd może 
ustalić, że czyn wypełnił znamiona przestępstwa, także w sytuacji, gdy sprawca nie został okre-
ślony. Stanowisko takie potwierdza również judykatura29.

Kolejnym elementem składającym się na strukturę przestępstwa wypadku komunikacyjnego 
jest strona podmiotowa, a zatem określenie zawinienia czynu, przy czym treść przepisu wskazuje 
na pewien dualizm w zakresie jego ustalenia. Ustawodawca przewidział bowiem, że niezależnie 
od tego, czy naruszenie norm bezpieczeństwa miało charakter umyślny, czy też nieumyślny, czyn 
sprawcy zawsze będzie nieumyślny; gdyby bowiem przyjąć odmiennie, sąd musiałby dokonać 
innej kwalifikacji czynu, o czym wspomniano już wcześniej. Abstrahując od rozważań dotyczą-
cych postaci winy, należy wskazać, że w odniesieniu do postępowań zakończonych umorzeniem 

27 W wyroku z dnia 26 września 1972 r. (V KRN 376/72) SN przyjął, że sprawcą przestępstwa z art. 145 § 1 (obec-
nie art. 177 § 1) k.k. może być osoba nie tylko kierująca pojazdem mechanicznym, lecz także oddająca pojazd 
innej osobie. Podobnie wypowiedział się w orzeczeniu z dnia 9 grudnia 2010 r. (III KK 196/2010), wskazując, że: 
„Powierzenie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych i fak-
tycznych umiejętności do kierowania takim pojazdem może być rozważane jako współsprawstwo przestępstwa 
wypadku drogowego”.
28 M. Królikowski, (w:) M. Królikowski, R. Zabłocki, Kodeks karny. Część ogólna, t. 1 Komentarz do artykułów 
1–31, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 89.
29 SN w wyroku z dnia 24 czerwca 1969 r. (I PR 157/69) wskazał: „Ustalenie, że szkoda wynikła z przestępstwa, nie 
musi opierać się na wyroku skazującym sądu karnego, albowiem sąd cywilny w braku wyroku skazującego wład-
ny jest samodzielnie dokonać takiego ustalenia. Zgodnie zaś z jednolitym już w tym względzie orzecznictwem, 
niezbędne jest w takim przypadku jedynie ustalenie istnienia znamion przestępstwa oznaczonych w prawie kar-
nym. Natomiast nie jest konieczne imienne wskazanie sprawcy przestępstwa”.
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z powodu niewykrycia sprawcy powstaje swoista luka dotycząca możliwości ustalenia wszyst-
kich znamion przestępstwa. Jakkolwiek bowiem z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej 
irrelewantne jest, czy do naruszenia zasad bezpieczeństwa doszło umyślnie, czy też na skutek 
lekkomyślności lub rażącego niedbalstwa, tak w odniesieniu do możliwości zaistnienia kontra-
typów oraz okoliczności wyłączających odpowiedzialność powstaje wątpliwość, jak oceniać te 
znamiona przy braku informacji na temat podmiotu, którego dotyczą. Z pewnością w odnie-
sieniu do przywołanego zagadnienia aktualne pozostają rozważania dotyczące domniemania 
wynikającego z treści dokumentu urzędowego, skoro bowiem organ procesowy stwierdził, że 
podstawą umorzenia postępowania nie jest brak znamion czynu zabronionego, a niewykrycie 
sprawcy, to tym samym rozstrzygnął, że w jego ocenie owe znamiona, w tym brak okoliczno-
ści wyłączających odpowiedzialność sprawcy, wystąpiły. Drugim argumentem przemawiającym 
za przyjęciem swoistego założenia o braku przesłanek wyłączających bezprawność czynu jest 
domniemanie zawinienia wynikającego z faktu realizacji znamion czynu zabronionego30, wywo-
dzone w doktrynie z brzmienia art. 1 § 3 k.k. Nie należy również zapominać, że do ustalenia 
znamion przestępstwa dochodzi w postępowaniu cywilnym, gdzie jedną z naczelnych zasad jest 
to, że ciężar dowodu spoczywa na tym, kto z danego faktu lub powołanej okoliczności wywodzi 
skutki prawne. W praktyce zatem oznacza to, że jeśli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 
występujący w procesie o odszkodowanie, kwestionuje w danej sprawie byt przestępstwa, po-
winien jednocześnie przedstawić dowody na poparcie tej tezy, a jeśli postępowanie karne, które 
toczyło się w sprawie, zakończono z powodu niewykrycia sprawcy, dodatkowo przeprowadzić 
dowód przeciw osnowie dokumentu urzędowego. 

Na stronę przedmiotową przestępstwa wypadku komunikacyjnego składa się zespół norm, 
których naruszenie powoduje skutek w postaci obrażeń ciała i rozstroju zdrowia. Nie wdając się 
w szczegółową analizę zasad bezpieczeństwa, należy jedynie wskazać, że ich podstawowym źró-
dłem w polskim porządku prawnym jest prawo o ruchu drogowym31. Zasady ruchu drogowego 
można podzielić na dwie grupy: te o charakterze ogólnym (zasada ostrożności, ograniczonego 
zaufania i prędkości bezpiecznej) oraz określające sposób zachowania w określonych sytuacjach 
(zasada pierwszeństwa na skrzyżowaniu, zasady dotyczące wyprzedzania, cofania)32, przy czym 
dla przyjęcia, że w konkretnym stanie faktycznym doszło do naruszenia reguł bezpieczeństwa 
w ruchu, konieczne jest wskazanie, na czym owo naruszenie polegało, powołanie się zatem na 
uchybienie ogólnym zasadom bezpieczeństwa będzie zwykle niewystarczające. Jednocześnie, 
jak wskazał Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń, „przez reguły bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym należy rozumieć także reguły nieskodyfikowane w sposób szczegółowy, ale wynikają-
ce z istoty bezpieczeństwa w ruchu. Muszą one być respektowane mimo braku szczegółowego 
przepisu. Do takich reguł należy obowiązek prowadzenia pojazdu rozważnie i ostrożnie, w spo-
sób dostosowany do warunków na drodze. Poważne i ostrożne prowadzenie pojazdu oznacza 
możliwość przedsięwzięcia przez kierowcę we właściwym czasie wszelkich czynności, które są 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu”33.

W art. 177 § 1 k.k. wskazano, że sprawca ponosi odpowiedzialność określoną w tym przepisie 
w przypadku, gdy jego czyn spowodował skutek w postaci obrażeń ciała określonych w art. 157 
§ 1 k.k., ten zaś zawiera odesłanie do art. 156 k.k., który definiuje pojęcie „ciężkiego uszczerb-

30 M. Królikowski, op. cit., s. 177. 
31 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1137).
32 R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Ko-
deksu karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 236–237.
33 Wyrok SN z dnia 30 maja 1995 r. (III KRN 20/95).
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ku na zdrowiu”, przy czym należy podkreślić, że norma dotyczy obrażeń ciała u osób innych niż 
sprawca. Zgodnie z treścią odesłania art. 157 k.k. odnosi się do obrażeń innych niż określone 
w art. 156 k.k., zatem a contrario przestępstwo wypadku komunikacyjnego z art. 177 § 1 k.k. nie 
obejmuje skutku w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia 
oraz innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie 
zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności 
do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. Judykatura 
zgodnie przyjmuje, że taka definicja obrażeń ciała dotyczy tych przypadków, w których rozstrój 
zdrowia trwał powyżej 7 dni34, zaś w przypadku lżejszych urazów, sprawca popełnia wyłącznie 
wykroczenie. Ustalenie zakresu doznanych obrażeń, jako element przestępstwa, podlega ocenie 
sądu, przy czym z uwagi na fakt, że wymaga to wiedzy specjalistycznej, zwykle podstawę takiej 
kwalifikacji stanowi opinia biegłego lekarza. 

Warunkiem wypełnienia znamion przestępstwa z art. 177 § 1 k.k. jest wreszcie związek 
przyczynowy pomiędzy naruszeniem zasad bezpieczeństwa a obrażeniami ciała innej osoby, 
przy czym w praktyce to właśnie ten element budzi najwięcej kontrowersji. Nie zawsze bo-
wiem brak naruszenia konkretnych reguł bezpieczeństwa będzie wyłączał odpowiedzialność 
za spowodowanie obrażeń ciała, związek pomiędzy naruszeniem zasad a ich skutkiem ma 
w istocie charakter funkcjonalny, zaś dynamiczna sytuacja na drodze sprawia, że nie zawsze 
bezprawność konkretyzuje się w określonej regule, czasami bowiem zdarza się, że dane zacho-
wanie jest zgodne z zasadą szczególną (prędkość administracyjnie dopuszczalna), a sprzeczne 
z regułą ostrożności (prędkość niedostosowana do złych warunków pogodowych). W ta-
kiej sytuacji sąd przy ustalaniu znamion przestępstwa będzie zmuszony dokonać oceny, czy 
uczestnik ruchu miał możliwość uniknięcia zdarzenia poprzez zachowanie zgodne z obowiązu-
jącym prawem. W podobnym tonie wypowiedział się swego czasu Sąd Najwyższy, analizując 
odpowiedzialność kierującego, którego pojazd zaparkowany na poboczu stał się przyczyną 
wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Rozpatrując kasację oskarżonego, Sąd stwier-
dził, że z punktu widzenia naruszenia reguł bezpieczeństwa, irrelewantne jest, że zachowanie 
oskarżonego mogło być zgodne z przepisami ruchu drogowego normującymi zasady prawidło-
wego postoju pojazdów, bowiem „kierujący zawsze obowiązany jest oceniać, czy ze względu 
na stan drogi (np. szerokość jezdni), rodzaj pojazdu, warunki atmosferyczne i inne okoliczno-
ści, w jakich odbywa się ruch drogowy, pozostawienie pojazdu w tym miejscu nie stanowiłoby 
niebezpieczeństwa, również ze względu na jego niedostateczną widoczność albo utrudniającą 
ruch przeszkodę”35. 

34 W uchwale z dnia 18 listopada 1998 r. (I KZP 16/98) SN szczegółowo odniósł się do zagadnienia związanego 
z długotrwałością rozstroju zdrowia i jego wpływem na kwalifikację czynu, wskazując m.in., że „w konsekwencji 
(…) należy stwierdzić, że wszelkie skutki mające postać obrażeń ciała, jeżeli powstały w następstwie nieumyślnie 
spowodowanego zdarzenia komunikacyjnego, jako posiłkowo tylko (bo są konsekwencją szczególnego zdarzenia 
w postaci nieumyślnego wypadku) znamionujące odrębny typ przestępstwa w komunikacji, zostały generalnie 
wyłączone spod działania przepisów rozdziału XIX k.k. Tym samym nie kształtują one samodzielnie przestępstw 
określonych w rozdziale XIX k.k., natomiast z woli ustawodawcy tylko niektóre z nich stały się znamionami do-
określającymi przestępstwa, o których mowa w rozdziale XXI k.k. (przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji), 
inne zaś przestały w ogóle znamionować jakiekolwiek przestępstwo. Trzeba zatem zgodzić się z poglądem za-
wartym we wniosku Prokuratury Krajowej, że jeżeli lekkie obrażenia ciała u człowieka spowodowane zostały 
nieumyślnie w wyniku wypadku drogowego, a nie należą one do znamion przestępstw zgrupowanych w rozdzia-
le XXI k.k., a więc trzeba przyjąć, że ustawodawca uznał, iż nie są przestępstwami takie zachowania w ruchu, 
których następstwem są takie właśnie obrażenia”.
35 Wyrok SN z dnia 13 czerwca 1997 r. (III KKN 242/96).
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Przy ustalaniu znamion przestępstwa sąd cywilny korzysta z dorobku prawa karnego, jest jed-
nak związany zasadami procesu cywilnego, w tym regułami postępowania dowodowego oraz 
swobodną oceną dowodów. Należy podkreślić, że sąd cywilny – ze względu na specyfikę orze-
kania w takich sprawach – jest jednocześnie pozbawiony możliwości wynikających z czynności 
przeprowadzanych bezpośrednio na miejscu wypadku, tj. oględzin miejsca jego zaistnienia, 
oględzin pojazdów ze sprawdzeniem ich sprawności technicznej, badania stanu psychomoto-
rycznego uczestników wypadku, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz opracowania 
notatki dowodowej36, co tym samym ogranicza zakres możliwych do przeprowadzenia do-
wodów. W odtworzeniu przebiegu zdarzenia, a tym samym ustaleniu winy i bezprawności 
zachowania uczestników zdarzenia, pomocny może się okazać eksperyment procesowy, zalicza-
ny przez kodeks postępowania cywilnego do nienazwanych środków dowodowych. „Jego istotą 
jest stwierdzenie w sposób pośredni, czy określony fakt mógł zaistnieć we wskazanych warun-
kach czasowych i topograficznych, a także ustalenie, w jaki sposób mogło do tego dojść”37.

4. Nieletni sprawca a ustalanie znamion przestępstwa
W praktyce wątpliwości może także budzić ustalenie strony podmiotowej w przypadku zda-

rzeń komunikacyjnych spowodowanych przez nieletnich sprawców. Jak bowiem stanowi art. 10 
k.k., na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada tylko ten, kto w chwili popełnienia 
czynu ukończył lat 17 oraz w szczególnych przypadkach, w odniesieniu do enumeratywnie wyli-
czonych przestępstw, nieletni po ukończeniu 15. roku życia, przy czym katalog ten nie obejmuje 
przestępstwa z art. 177 k.k. Tym samym, skoro nieletni sprawca wypadku komunikacyjnego nie 
podlega zgodnie z prawem karnym odpowiedzialności, powstaje pytanie, czy sąd w procesie 
cywilnym może ustalić, że do popełnienia przestępstwa jednak doszło. Jeśli bowiem warunkiem 
przypisania winy jest osiągnięcie stopnia dojrzałości pozwalającego na właściwe rozeznanie co 
do znaczenia i konsekwencji czynu, to w jaki sposób sąd cywilny może stwierdzić, że strona 
podmiotowa przestępstwa została jednak ustalona i tym samym zrealizowano wszystkie ele-
menty czynu z art. 177 § 1 k.k.? Warto w tym miejscu odnieść się do brzmienia art. 1 § 2 pkt 2 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich38, która normuje 
postępowanie w sprawach o czyny karalne w stosunku do osób, które dopuściły się ich po ukoń-
czeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17. Oznacza to, że jakkolwiek nieletni sprawca nie podlega 
odpowiedzialności karnej, nawet jeśli popełnił on przestępstwo, to jednak jego czyn staje się 
przedmiotem postępowania w sprawach nieletnich, w którego toku sąd bada m.in., czy czyn 
karalny faktycznie został przez nieletniego popełniony.

Istotą rozważań mających na celu ustalenie znamion przestępstwa przez sąd cywilny jest 
w omawianej sytuacji zagadnienie winy rozpatrywane w kategorii możliwości jej przypisania 
nieletniemu. Czym innym jest bowiem założenie o braku zawinienia przyjmowane a priori 
w kodeksie karnym, czym innym zaś analiza strony podmiotowej przestępstwa dokonywana 
w procesie cywilnym. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu „nieletniemu nie przypisuje 
się bowiem z zasady winy (rozeznania), a więc nie może on odpowiadać tak, jak odpowiadała-
by osoba dorosła, gdyby dopuściła się takiego samego zachowania”39. Należy zatem przyjąć, że 

36 Por. K.J. Pawelec, Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 193 
i nast. 
37 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, PWN, Warszawa 1972, s. 202.
38 Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178 z późn. zm.
39 E. Bieńkowska, A. Walczak–Żochowska, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, C.H. Beck, Warsza-
wa 2003, s. 55.
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fakt, iż nieletni nie ponosi odpowiedzialności karnej, nie oznacza w każdym przypadku braku 
winy, a jedynie, że okoliczność ta w ogóle nie podlega analizie w postępowaniu karnym. Tym 
samym ustalona w ustawie granica wieku pozwalająca na pociągnięcie sprawcy do odpowie-
dzialności karnej nie stanowi elementu treści winy, o niej bowiem decyduje zarówno możliwość 
pokierowania swym postępowaniem, jak i rozpoznania znaczenia czynu40. Taką tezę zdaje się po-
twierdzać także wykładnia literalna definicji „czynu karalnego”, której treść wyraźnie wskazuje, 
że nieletni może popełnić czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo, zaś kwestia psychicz-
nego stosunku sprawcy do czynu ma charakter nieistotny41. Wydaje się zatem, że sąd cywilny, 
ustalając znamiona przestępstwa, którego sprawcą był nieletni, będzie w pierwszej kolejności 
posiłkował się ustaleniami sądu rodzinnego, który również dokonuje własnej analizy okoliczno-
ści popełnienia czynu, a także samodzielnie zbada stronę podmiotową, z uwzględnieniem wieku 
sprawcy, jego poczytalności oraz możliwości rozpoznania bezprawności zachowania.

Zakończenie
Przy analizie relacji zachodzących pomiędzy odpowiedzialnością wynikającą z kodeksu cywil-

nego a odpowiedzialnością karną należy przede wszystkim unikać automatyzmu polegającego 
na przyjęciu prejudycjalności wyroku skazującego za przestępstwo jako wyznacznika ich wza-
jemnego stosunku. Choć norma art. 11 k.p.c. jest najczęściej przywoływana, to jednak wydaje 
się być tylko za jedną z wielu i w istocie wyznacza jedynie punkt wyjściowy dla dalszych rozwa-
żań związanych z zakresem poszczególnych typów odpowiedzialności i ich wzajemnych relacji. 
Z drugiej strony nie można zapominać, że przywołany przepis nie oznacza a contrario, iż jeśli 
w postępowaniu karnym nie zapadł wyrok skazujący, to sąd cywilny może dowolnie ustalać, czy 
w rezultacie doszło do przestępstwa, bowiem nie ma powodów, dla których w takim procesie 
nie należy respektować także regulacji swoistych dla procedury cywilnej, w tym domniemania 
prawdziwości dokumentu urzędowego, którym jest zarówno wyrok uniewinniający, jak i posta-
nowienie o umorzeniu postępowania. Wreszcie przy analizie w postępowaniu cywilnym struktury 
przestępstwa, warto również pamiętać o sytuacjach, w których na gruncie prawa karnego nie 
ma ustalonej odpowiedzialności, a w procesie cywilnym sąd może, a wielu także przypadkach 
powinien, dojść do wniosków odmiennych. Wydaje się zatem, że jakkolwiek wzajemne relacje 
obu omówionych typów odpowiedzialności de lege lata nie powinny budzić istotnych wątpli-
wości, to jednak w każdym przypadku należy je rozpatrywać z dużą ostrożnością, gdyż doktryna 
i orzecznictwo nie zawsze dają odpowiedź na pojawiające się w tym zakresie pytania.

40 Tak A. Zoll (za:) A. Barczak–Oplustil, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. t. 1. Komentarz do art. 
1–116 k.k., Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 162.
41 E. Filipowska, Postępowanie w sprawach nieletnich, WSHiP, Warszawa 2003, s. 38.
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Summary of the ar� cle

Criminal liability as a determinant of civil liability with regards
to criminal offences provided for in the article 177 § 1 of the Polish Penal 
Code

The article concerns relationship issues between criminal and civil liability with regard to traf-
fic accidents. In the beginning, issues related to prejudicial criminal judgment and its scope, in 
specific attributes of a crime, the amount of damages were analyzed. Further, the problem of 
cumulative concurrence of penal law provisions of article 177 § 1 of the Polish Penal Code and 
article 86 of the Polish Misdemeanour Code, as well as exception to the rule that civil court is 
bound by findings of criminal court. The author also describes the problems associated with 
issuing a decision on discontinuance of legal proceedings, including the ones connected with de-
termining the attributes of an offence by the civil court and distinctions arising from – obligatory 
in the criminal procedure – presumption of the accused’s innocence and in dubio pro reo rule 
– that in the civil procedure are replaced by the rule on free assessment of evidence. Next issue 
referred to in the article is the problem of determination of attributes of a crime with regard 
to torts that arise from violation of traffic provisions by unidentified perpetrators, in particular 
subjective part of a crime. The last issue discussed is connected with determination of attributes 
of a crime in relation to the minors – perpetrators of accidents. This problem is discussed on the 
basis of the Polish law on juvenile justice. This article applies only to those aspects of civil and 
criminal liability that are connected with article 177 § 1 of the Polish Penal Code, as these are 
most questionable both in the liquidation procedure conducted by the insurer and often in the 
civil procedure being a consequence of an out of court dispute.

Key words: accident, crime, liability, process, article 11 of the Polish Civil Procedure Code, mi-
nor
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Joanna Iwko

Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych 
jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce jest rynkiem dojrzałym i nasyconym, co poniekąd wymusza na 
jego uczestnikach konkurencję jakością i wartością dodaną. Szansą na zdobycie przewagi konku-
rencyjnej może okazać się dbanie o interesy społeczne i prowadzenie biznesu w sposób etyczny 
i odpowiedzialny, czego niejako ubocznym efektem jest również wysoka jakość świadczonych 
usług. Jak wskazują badania, wdrożenie działań społecznie odpowiedzialnych przekłada się na 
wyniki finansowe i może być korzystne dla różnych instytucji rynku ubezpieczeniowego. Zawi-
rowania na rynkach finansowych są najlepszym przykładem na to, że prowadzenie działalności 
w sposób odpowiedzialny, a tym samym budowanie zaufania wśród wszystkich interesariuszy, 
staje się kluczowe dla zapewnienia firmie zrównoważonego rozwoju. Realizacja idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu odbywa się często poprzez wprowadzanie w różnych obszarach funk-
cjonowania firmy dobrych praktyk, które są szansą na poprawę wizerunku w oczach klientów.

W artykule dokonano charakterystyki oraz przeglądu dobrych praktyk realizowanych na ryn-
ku usług ubezpieczeniowych w Polsce w ramach realizacji idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR). Rozważania zawierają również próbę analizy rozwiązań przyjętych przez różne 
instytucje w odniesieniu do oczekiwań interesariuszy rynku ubezpieczeniowego. Pozwoliło to 
nakreślić przypuszczalne kierunki dalszego rozwoju idei CSR na rynku ubezpieczeniowym w Pol-
sce. Dzięki temu zrealizowano cel opracowania, jakim jest zaprezentowanie realizacji idei CSR 
na rynku ubezpieczeniowym w Polsce oraz kierunków jej dalszego rozwoju przy uwzględnieniu 
oczekiwań interesariuszy i ich świadomości odnośnie do działań podejmowanych w tym obsza-
rze przez instytucje rynku ubezpieczeniowego. W opracowaniu zaprezentowano jednocześnie 
potwierdzenia dbałości o odpowiedzialne i etyczne prowadzenie działalności przez głównych 
graczy rynku ubezpieczeniowego – zakłady ubezpieczeń – czyli nagrody i wyróżnienia przyznane 
im w ostatnich latach przez różne organy i instytucje.

Słowa kluczowe: usługi ubezpieczeniowe, dobre praktyki, społeczna odpowiedzialność biznesu, 
etyka, jakość usług

Wprowadzenie
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce jest rynkiem dojrzałym i nasyconym, co poniekąd wy-

musza na jego uczestnikach konkurowanie jakością i wartością dodaną. Aby osiągnąć sukces 
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rynkowy, zakłady ubezpieczeń muszą oferować usługi wysokiej jakości i nieprzerwanie podej-
mować działania na rzecz ich poprawy. Jednak wysoka jakość świadczonych usług to również 
efekt odpowiedzialności i uwzględniania wartości etycznych w prowadzeniu biznesu, co w dłu-
giej perspektywie opłaca się wszystkim uczestnikom rynku ubezpieczeniowego. W niniejszym 
opracowaniu zostaną przedstawione i poddane analizie działania instytucji polskiego rynku 
ubezpieczeniowego z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z uwagi na fakt, iż wiele instytucji działających na rynku ubezpieczeniowym prezentuje zbliżony 
poziom technologiczny i organizacyjny, coraz trudniej jest na tym polu osiągnąć przewagę kon-
kurencyjną. Szansą na jej zdobycie może okazać się dbanie o interesy społeczne i prowadzenie 
biznesu w sposób etyczny i odpowiedzialny, czego niejako ubocznym efektem jest również wy-
soka jakość świadczonych usług i co za tym idzie przekonanie klientów do swojej oferty. Nie bez 
znaczenia jest fakt, iż zaangażowanie się zakładów ubezpieczeń w takie działania nie jest marno-
waniem ich z trudem zdobytych zasobów finansowych, gdyż – jak wskazują badania – wdrożenie 
działań społecznie odpowiedzialnych przekłada się na wyniki finansowe, a coraz większa liczba 
prezesów wierzy, że odpowiedzialne prowadzenie biznesu może być korzystne dla firmy1. Zawi-
rowania na rynkach finansowych są najlepszym przykładem na to, że prowadzenie działalności 
w sposób odpowiedzialny staje się kluczowe dla zapewnienia firmie zrównoważonego rozwoju. 
Rozpoznawanie przez uczestników rynku ubezpieczeniowego działań jako etycznych jest jednym 
z istotnych warunków budowy zaufania – niezbędnej przesłanki działalności ubezpieczeniowej, 
jako czynności realizowanej przez instytucje najwyższego zaufania publicznego.

Wdrażanie działań odpowiedzialnych społecznie odbywa się często poprzez wprowadzanie 
w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa dobrych praktyk. W większości krajów 
rozwiniętych gospodarczo stosowanie dobrych praktyk stało się trwałym elementem funkcjo-
nowania w różnych dziedzinach gospodarki, w tym również w biznesie. Dobre praktyki zyskały 
na popularności i znaczeniu szczególnie w związku z coraz większym zainteresowaniem biznesu 
etyką prowadzenia działalności gospodarczej2 oraz rozwojem idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR)3. We współczesnym świecie stosowanie przez 
przedsiębiorstwa dobrych praktyk staje się szansą na poprawę wizerunku w oczach klientów. 
Praktyki te są swoistym uzupełnieniem przepisów prawnych związanych z prowadzeniem dane-
go rodzaju działalności. Mają one charakter dobrowolny, dzięki czemu działają skuteczniej niż 
urzędowo nałożone nakazy i zakazy, określają normy postępowania w danym obszarze działal-
ności oraz zobowiązują przedsiębiorców do ich przestrzegania. 

1 Z badań UN Global Compact i Accenture, przeprowadzonych wśród liderów biznesu, wynika, że 72% prezesów 
zarządów uważa wzmocnienie marki, zaufania i reputacji za najważniejsze czynniki stymulujące do podjęcia 
działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR. Wzrost dochodów i obniżanie kosztów zajęły drugie miejsce 
(44%), inne czynniki to motywacje osobiste czy potrzeba klienta. Zob.: A New Era of Sustainability, UN Global 
Compact-Accenture CEO Study 2010, http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/ UNGC_Accen-
ture_CEO_Study_2010.pdf.
2 W. Gasparski, A. Lewicka–Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycz-
nych: inicjatywy, programy, kodeksy, UNDP, Warszawa 2002; J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu w dzia-
łaniu: doświadczenia i perspektywy, PWN, Warszawa 2001; B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002; M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowie-
dzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2011.
3 Społecznie odpowiedzialny biznes oznacza przyjęcie przez organizację odpowiedzialności za wpływ jej decyzji 
i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez transparentne i etyczne zachowanie. Organizacja taka bierze 
pod uwagę opinie interesariuszy, działa zgodnie z prawem i międzynarodowymi normami zachowania oraz przy-
czynia się do zrównoważonego rozwoju społeczeństw.
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Można założyć, iż przedsiębiorcy stosujący dobre praktyki na różnych płaszczyznach swo-
jej działalności oferują usługi wysokiej jakości, gdyż dobre praktyki niejednokrotnie obejmują 
uznane powszechnie zasady jakości. Tak więc stosowanie dobrych praktyk przez instytucje ryn-
ku ubezpieczeniowego może być dla klientów gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług 
oraz powinno wzbudzać zaufanie klientów, a przez to czynić ofertę danego przedsiębiorcy bar-
dziej atrakcyjną. Powstaje zatem pytanie, czy skierowanie wysiłków zakładów ubezpieczeń ku 
działaniom odpowiedzialnym społecznie będzie dla nich korzystne i przyczyni się do ich rozwo-
ju.

W niniejszym opracowaniu zostanie dokonany przegląd oraz podjęta zostanie próba anali-
zy dobrych praktyk stosowanych na rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce jako przejawu 
wdrażania idei CSR. Jednocześnie nacisk zostanie położony na te działania, które wynikają bez-
pośrednio z oczekiwań stawianych przez interesariuszy. Pozwoli to nakreślić kierunki dalszych 
zmian i rozwoju idei społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku ubezpieczeniowym. Dzię-
ki temu zostanie zrealizowany cel opracowania, jakim jest zaprezentowanie realizacji idei CSR 
na rynku ubezpieczeniowym w Polsce oraz kierunków jej dalszego rozwoju przy uwzględnieniu 
oczekiwań interesariuszy i ich świadomości odnośnie do działań podejmowanych w tym obsza-
rze przez zakłady ubezpieczeń. Ponadto zaprezentowane zostaną efekty dbania przez zakłady 
ubezpieczeń o odpowiedzialne i etyczne prowadzenie działalności, a tym samym o wysoką ja-
kość świadczonych usług – czyli nagrody i wyróżnienia przyznane im w ostatnich latach przez 
różne organy i instytucje.

1. Rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu w branży ubezpieczeniowej w Polsce
Koncepcja odpowiedzialnego biznesu rozwinęła się na przełomie lat 60. i 70. XX wieku wraz 

z powstaniem korporacji międzynarodowych. W Polsce tematyka odpowiedzialnego biznesu 
jest obecna od początku lat 90. XX wieku. Od tamtej pory powstało szereg instytucji promu-
jących i wprowadzających w życie tę ideę, zarówno na szczeblu pozarządowym (m.in. Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu), jak i na szczeblu rządowym (Zespół do spraw Społecznej Odpowie-
dzialności Przedsiębiorstw4). Mimo iż koncepcja odpowiedzialnego biznesu w Polsce rozwija się 
intensywnie, tylko nieliczne firmy podchodzą do tego zagadnienia kompleksowo, a w społeczeń-
stwie pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu nadal nie jest zbyt znane5.

Odpowiedzialne społecznie prowadzenie biznesu to prowadzenie działań na rzecz maksymali-
zacji zysku przy uwzględnieniu kwestii etycznych, społecznych i środowiskowych, które dotyczą 
kultury organizacji, podejmowania decyzji, strategii i działań codziennych. Te dobrowolne przed-
sięwzięcia mają przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju społeczno–ekonomicznego 
społeczeństw i ochrony środowiska naturalnego. Praktyczny przewodnik po koncepcji odpo-
wiedzialnego biznesu stanowi norma ISO 26000. Społeczna odpowiedzialność biznesu, w myśl 
definicji zawartej w normie, to „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań 
(produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko”, poprzez przejrzyste i etyczne za-
chowanie, które:

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,� 
bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy,� 

4 Por.: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzial-
nosc+Przedsiebiorstw+CSR/Zespol+CSR.
5 Z badań przeprowadzonych przez SMG/KRC w 2010 r. na zlecenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 
w ramach projektu Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu, wynika, że jedynie 3% ankietowanych zetknęło 
się z zagadnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.
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jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania,� 
jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach. � 

Hołdując zasadom odpowiedzialnego biznesu, wiele zakładów ubezpieczeń w Polsce prowadzi 
szeroko zakrojoną działalność społeczną, odgrywając rolę na przykład mecenasa kultury, oświa-
ty i nauki, organizatora akcji profilaktycznych i filantropijnych6. Z badań przeprowadzonych na 
zlecenie Forum Darczyńców, a dotyczących zaangażowania społecznego instytucji finansowych 
w Polsce7, wynika, że największą motywacją do prowadzenia przez firmę działalności społecznej 
są8:

budowanie wizerunku marki,� 
powinność moralna/przekonanie, że należy pomagać,� 
odpowiedź na oczekiwania społeczne,� 
budowanie zaufania klientów.� 

Warto w tym miejscu podkreślić, że firmy z branży finansowej i ubezpieczeniowej są postrze-
gane jako liderzy filantropii korporacyjnej w Polsce9. Aż 36% fundacji korporacyjnych zostało 
założonych przez instytucje z branży finansów, bankowości i ubezpieczeń10. Jest to istotny wkład 
tych instytucji w realizację idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, mający także 
znaczne pozytywne skutki dla samych instytucji finansowych.

Istnieje jednak szereg barier utrudniających rozwój programów zaangażowania społecznego 
instytucji finansowych w Polsce. Należą do nich przede wszystkim11:

niewielkie zaangażowanie pracowników,� 
ograniczone zasoby finansowe,� 
niewystarczająca wiedza i zbyt małe przekonanie kadry zarządzającej co do zasadności dzia-� 
łań społecznych firmy,
brak spisanej i określonej strategii,� 
skomplikowane regulacje wewnętrzne i procedury dotyczące bezpieczeństwa,� 
nieznajomość lub niewystarczająca znajomość profesjonalnych organizacji pozarządowych.� 

Niemniej jednak instytucje rynku finansowego podejmują szereg działań z obszaru społecz-
nej odpowiedzialności biznesu i koncentrują się w szczególności na obszarach bezpiecznych dla 
wizerunku firmy, tj. na pomocy społecznej, edukacji, kulturze, sztuce oraz pomocy dzieciom 
i młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wyjątkowe znaczenie w okresach kryzysu ekonomicznego ma zaufanie klientów do zakła-
dów ubezpieczeń. Z Diagnozy społecznej 2011 wynika, iż jedynie 26% badanych ma zaufanie 
do zakładów ubezpieczeń. Jest to wynik zatrważający, szczególnie z uwagi na to, iż z roku na 
rok zauważa się znaczny spadek zaufania klientów do zakładów ubezpieczeń12. Podobne wyni-
ki uzyskano w międzynarodowym badaniu zaufania do zakładów ubezpieczeń, które w 2011 r. 

6 M.in. TU na Życie Cardif Polska S.A. – „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawana przez Ministra Kultury, PZU 
S.A. – mecenat Zamku Królewskiego w Warszawie, TUiR Allianz Polska S.A. – „Mecenas Kultury Warszawy 2009”, 
tytuł przyznawany przez Prezydenta m.st. Warszawy. 
7 W badaniu wzięły udział następujące zakłady ubezpieczeń: Allianz, Aviva, ING, AXA, Pramerica, PZU. 
8 Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce, Forum Darczyńców, Warszawa 2011, s. 6.
9 Fundacje korporacyjne w Polsce, Forum Darczyńców, Warszawa 2012, s. 16, http://www.csrinfo.org/images/
stories/Publikacje2012/forum_darczyncow_raport_fundacje_korporacyjne_www.pdf.
10 M.in. Fundacja Aviva, Fundacja PZU.
11 Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce, op. cit., s. 11.
12 Por.: T. Szumlicz, Stosunek do instytucji finansowych, (w:) J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 
2011, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 193, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagno-
za_raport_2011.pdf.
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przeprowadził IBM Institute of Business Value, gdzie spośród ankietowanych grup narodowych 
najniższym poziomem zaufania do ubezpieczycieli wykazali się Polacy (32%)13. Jednocześnie tyl-
ko 46% Polaków deklaruje lojalność w stosunku do swojego ubezpieczyciela.

Z uwagi na niskie zaufanie klientów do zakładów ubezpieczeń oraz obecne trendy rynkowe, 
aby poprawić swój wizerunek i zmienić kulturę organizacyjną, zakłady ubezpieczeń m.in. podda-
ją się certyfikacji na zgodność z normami ISO serii 900014 czy też podejmują działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Z każdym rokiem na polskim rynku społeczna odpo-
wiedzialność biznesu nabiera coraz większego znaczenia, a trendy te dotyczą również rynku 
ubezpieczeniowego. Obserwuje się, iż różne instytucje rynku ubezpieczeniowego, a w szczegól-
ności ich główni gracze, czyli zakłady ubezpieczeń, wprowadzają w różnych obszarach swojej 
działalności szereg dobrych praktyk, które właśnie są m.in. efektem realizacji idei CSR. 

W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że w Polsce od listopada 2009 r. na Giełdzie Papierów 
Wartościowych zadebiutował Respect Index, pierwszy w Europie Środkowo–Wschodniej indeks 
giełdowy spółek społecznie odpowiedzialnych (indeks SRI – ang. Social Responsible Investments), 
w którego skład wchodzi obecnie 20 spółek (od 1 lutego 2013 r.). Partnerem projektu jest fir-
ma Deloitte, która odpowiada za weryfikację przedsiębiorstw aspirujących do wejścia w skład 
indeksu. Indeksy SRI są tworzone, aby wyznaczyć punkt odniesienia dla spółek prowadzących 
działania CSR oraz by stanowić realne referencje dla odpowiedzialnych inwestorów15. Indeksy 
SRI, które już od dawna funkcjonują na świecie, nie tylko notują mniejsze wahania cen kursów 
akcji, ale i szybciej wychodzą z recesji – cechują się zatem większą stabilnością i są oceniane jako 
mniej ryzykowne. Recpect Index jest jednym ze wskaźników budujących wiarygodność w oczach 
inwestorów. Obejmuje on firmy działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w za-
kresie ładu korporacyjnego i informacyjnego, relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem 
i poszanowaniem czynników społecznych, pracowniczych i ekologicznych16. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż wśród 20 spółek wchodzących w skład indeksu jest jedna instytucja działająca na rynku 
usług ubezpieczeniowych – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

2. Oczekiwania interesariuszy względem branży ubezpieczeniowej
Przed zakładami ubezpieczeń stawiane są szczególnie wysokie wyzwania w obszarze społecz-

nej odpowiedzialności biznesu, gdyż instytucje te mają bardzo rozbudowany katalog swoich 
interesariuszy oraz tych podmiotów i instytucji, które są z ich działalnością w wieloraki sposób 
powiązane i w związku z tym mają bardzo różne oczekiwania. Do najważniejszych grup interesa-
riuszy zakładów ubezpieczeń należą m.in. pracownicy, pośrednicy ubezpieczeniowi, właściciele, 
klienci indywidualni i korporacyjni, konkurencja, instytucje publiczne (sądy, policja, KNF, MF, 
Rzecznik Ubezpieczonych, UOKiK, władze lokalne), środowisko akademickie, media, społeczeń-
stwo i wiele innych podmiotów i instytucji (np. ZBP, UFG, PBUK, reprezentanci do spraw roszczeń, 
ZOZ, organizacje pozarządowe).

13 J. Jakubczyk, Komunikacja w branży ubezpieczeniowej, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, 3 maja 2011. 
14 Firmy ubezpieczeniowe w Polsce, które wdrożyły i poddały procesowi certyfikacji system jakości spełniający 
wymagania międzynarodowej normy ISO 9001, to m.in.: TU Compensa S.A. (1999 r.), HDI Asekuracja TU S.A. 
(2004 r.), Aviva PTE (2009 r.), Link4 (2007 r.). 
15 Por.: J. Dymowski, Respect Index – oczekiwania, doświadczenia badawcze i kierunki ewolucji dotyczące pierw-
szego indeksu zrównoważonego rozwoju notowanego na GPW w Warszawie, (w:) Z. Pisz, M. Rojek–Nowosielska 
(red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji: metodyka, narzędzia, ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 13–23.
16 http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/.
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Rysunek nr 1. Wybrani interesariusze zakładów ubezpieczeń

Źródło: Opracowanie własne.

Nie sposób wymienić wszystkich podmiotów i instytucji, na które w mniejszym czy w więk-
szym stopniu wpływa działalność zakładów ubezpieczeń. W związku z tym konieczne jest, aby 
zakłady ubezpieczeń przywiązywały dużą wagę do odpowiedzialności w swoich działaniach.

Z badań firmy Millward Brown SMG/KRC przeprowadzonych w 2010 r. w ramach projektu 
Koalicja na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu wynika, że Polacy wiążą z różnymi branżami od-
mienne oczekiwania dotyczące CSR. Od firm z branży finansowej oczekują w szczególności 
dbałości o etyczne zachowania pracowników17.

Naturalnym oczekiwaniem interesariuszy firm z branży ubezpieczeniowej są działania sektora 
zmierzające przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności finansowej. W ba-
daniu Edelman Trust Barometer 201218 branża usług ubezpieczeniowych zajęła trzecie miejsce 
od końca wśród branż, które cieszą się zaufaniem klientów. Ponadto kluczowymi czynnikami dla 
odbudowania zaufania do sektora finansowego są dbałość o klienta oraz przejrzysta i odpowie-
dzialna komunikacja. 

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Pracodawców RP19 respondenci wskazali ko-
nieczność poprawy sposobu funkcjonowania sektora, w tym nadzoru finansowego, traktując 
to zagadnienie jako kluczowe wyzwanie dla rynku finansowego w Polsce. Uznali przy tym ko-
nieczność zwiększenia wymogów regulacyjnych i tworzenia kodeksów etycznych dla obszarów 
jeszcze nieuregulowanych (działalność brokerska i działalność tzw. kancelarii odszkodowaw-
czych). Aż 79% ankietowanych wskazało, że w firmach z branży finansowej istotne jest dbanie 
o etyczne zachowanie pracowników. To od zachowania pracownika mającego kontakt z klientem 
zależy, czy ten ostatni otrzyma wszystkie konieczne informacje, a przede wszystkim właściwą 
usługę czy odpowiedni produkt – rzetelne informowanie klientów o produktach finansowych 
i warunkach zawierania umów jako ważny obowiązek firm sektora finansowego wymieniło 76% 
ankietowanych. Kwestia etyki pracowników branży ubezpieczeniowej jest tym bardziej istotna, 
iż dysponują oni wieloma wrażliwymi danymi dotyczącymi stanu zdrowia czy majątku ubez-

17 G. Raszkowska, Odpowiedzialna firma dba o ludzi, „Rzeczpospolita”, 14 grudnia 2010.
18 Kodeks odpowiedzialnego biznesu. Część branżowa, Koalicja na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 
2012, s. 073.
19 Badanie społecznej odpowiedzialności biznesu, raport MB SMG/KRC dla Pracodawców RP, 2010.
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pieczonych. Ważnym elementem odpowiedzialności firm sektora ubezpieczeniowego jest także 
wzrost standardów obsługi klientów: otwarta komunikacja, przejrzyste procedury i relacje (np. 
sposób likwidacji szkód oraz kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa)20.

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Pracodawców RP21 wskazały ponadto, iż oczekiwa-
nia interesariuszy wobec branży finansowo–ubezpieczeniowej dotyczące działań CSR różniły się 
w zależności od obszaru odpowiedzialności, tj. rynku, miejsca pracy, społeczeństwa i środowiska. 

W zakresie odpowiedzialnych działań na rynku dla respondentów najważniejsze było, aby dzia-
łalność zakładu ubezpieczeń była prowadzona w sposób etyczny22. Interesariusze wskazywali na 
ogromny wpływ, jaki wywiera branża finansowa na zachowania konsumenckie i kształtowanie 
postaw w sferze materialnej. Dlatego też wśród działań instytucji ubezpieczeniowych w ramach 
CSR wymieniano prowadzenie edukacji finansowej, dbanie o uczciwe i dobre relacje z klien-
tami, zapewnianie uczciwej i rzetelnej informacji o produktach i usługach, uczciwe kampanie 
marketingowe, zabezpieczanie danych i informacji klientów oraz budowanie relacji z klientami 
i odpowiadanie na ich potrzeby.

Oczekiwania interesariuszy odnośnie do odpowiedzialnych działań w miejscu pracy to przede 
wszystkim dbałość o pracowników, o ich rozwój zawodowy, w tym zarządzanie talentami, rola 
przywództwa, dbałość o równowagę między pracą a życiem osobistym, tworzenie dobrej atmos-
fery i możliwości korzystania z elastycznego czasu pracy, zapewnienie dodatkowych korzyści dla 
pracowników w ramach zabezpieczeń socjalnych (prywatna opieka medyczna, karnety sporto-
we), otwarcie na dialog z pracownikami, niezbędny w skutecznej komunikacji i zwiększający ich 
zaangażowanie. W miejscu pracy, podobnie jak w obszarze działań rynkowych, interesariusze 
wskazują etykę jako kluczowy wyznacznik odpowiedzialnej firmy, przejawiający się w uczciwym 
marketingu, rzetelnym przeszkoleniu pracowników, tworzeniu wewnętrznych polityk firmy i sys-
temów motywacyjnych opartych o zasady etyczne.

Instytucje ubezpieczeniowe w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu powinny zdaniem 
interesariuszy: współpracować ze społecznościami lokalnymi i finansować określone działania 
na rzecz społeczeństwa, koncentrować się na inwestowaniu w rozwój i edukację młodych lu-
dzi, szczególnie w mniejszych miejscowościach, aby ograniczyć w ten sposób ich wykluczenie 
finansowe. Firmy ubezpieczeniowe powinny prowadzić działania edukacyjne dotyczące zasad 
bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia oraz umiejętności szacowania ryzyka.

Bezpośredni wpływ sektora ubezpieczeniowego na środowisko, wynikający z charakteru dzia-
łalności biznesowej, wydaje się być znikomy w porównaniu z innymi dziedzinami gospodarki, 
jednak często podkreślana jest przodująca rola tej branży w przekazywaniu dobrych wzorców. 
Według opinii respondentów instytucje z sektora ubezpieczeniowego powinny stosować tech-
nologie oszczędzające energię, dążyć do oszczędnego wykorzystywania zasobów i ograniczania 
ilości odpadów (ograniczenie drukowania, oddawanie zużywanych materiałów do recyklingu, 
segregacja zużytych materiałów biurowych). Oprócz redukcji własnego negatywnego oddziały-
wania na środowisko sektor ubezpieczeniowy powinien – ze względu na uprzednio podkreślany 
wpływ, jaki może wywierać na klientów – do swoich odpowiedzialnych aktywności włączyć także 
budowanie świadomości ekologicznej i wspieranie działań związanych z ochroną środowiska.

20 Czekając na impuls, analiza danych z badania rynkowego przeprowadzonego na zlecenie PwC przez MB SMG/
KRC i wnioski z Kongresu Consumer Finance, PWC, 2010, http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/CZEKAJAC_
NA_IMPULS-F.pdf.
21 Badanie społecznej odpowiedzialności..., op. cit.
22 Etyka prowadzenia biznesu jest definiowana jako „działania prowadzone tak, aby nie narażać interesu społecz-
ności” oraz „uczciwe zachowania i zasady wobec dostawców”.
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Wyzwania CSR w sektorze finansowym łączą się z oczekiwaniami i nastrojami będącymi na-
stępstwem kryzysu, wynikają także ze stopnia świadomości i wiedzy społeczeństwa, decyzji 
regulatorów oraz wydarzeń na świecie. Sektor usług finansowych jest coraz częściej postrzega-
ny jako odpowiedzialny, mający wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów. Klienci sektora 
usług finansowych oczekują przede wszystkim prowadzenia działalności w sposób etyczny23, 
a budowanie zaufania to nadal obszar, w którym instytucje finansowe mają wiele do zrobienia. 
Według badań kluczowymi czynnikami mającymi wpływ na odbudowanie czy wzrost zaufania 
są: ochrona klientów i pracowników, a także przejrzysta i odpowiedzialna komunikacja.

Odpowiedzią instytucji ubezpieczeniowych na oczekiwania interesariuszy może być m.in. 
dążenie do inicjowania działań samoregulujących i wypracowania dobrych praktyk, aby wyprze-
dzając regulatorów, wprowadzać rozwiązania odbudowujące zaufanie i własną wiarygodność. 

3. Dobre praktyki na rynku ubezpieczeniowym w Polsce
Dobre praktyki, niejednokrotnie opracowywane w formie kodeksu, w związku z rozwojem 

koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, coraz bardziej zyskują na popularności również 
na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Zaufania nie da się zapisać w prawie, trzeba je zdobywać. 
Dobre praktyki dobrowolnie stosowane przez przedsiębiorców mają właśnie przyczyniać się do 
budowania długotrwałej relacji z klientem, opartej za zaufaniu. Jest to szczególnie ważne w cza-
sach kryzysu, gdy zaufanie do instytucji finansowych zostało znacznie uszczuplone. 

Dobre praktyki biznesowe z zakresu CSR to sprawdzone w praktyce działania, które:24

dotyczą konkretnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa bądź całej firmy i podno-� 
szą jakość oraz efektywność jej działań,
skierowane są do jednej lub wielu grup interesariuszy (pracownicy, dostawcy, klienci, spo-� 
łeczność lokalna itd.) i odpowiadają na ich konkretne potrzeby i / lub oczekiwania,
stanowią innowacyjne podejście do rozwiązania problemu i jednocześnie przynoszą korzyści � 
dla firmy, tworząc wartość dodaną dla niej samej bądź społeczeństwa,
przynoszą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.� 

Wspomniana wcześniej norma ISO 26000 wyróżnia siedem głównych obszarów społecznej 
odpowiedzialności, do których należą: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki / aspekty 
pracownicze, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami, uczciwe praktyki ryn-
kowe, zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. Przy uwzględnieniu tych obszarów, na 
podstawie danych zawartych na stronach internetowych i w publikacjach branżowych25, w dal-
szej części opracowania zostały zaprezentowane wybrane dobre praktyki stosowane w ostatnich 
latach na rynku ubezpieczeń w Polsce, związane z odpowiedzialnym biznesem.

3.1. Ład organizacyjny 
Ład organizacyjny to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządza-

nia zakładem ubezpieczeń. Ład organizacyjny sprzyja braniu przez firmę odpowiedzialności 
za jej działania oraz integruje kwestię odpowiedzialności społecznej ze wszystkimi obszara-
mi funkcjonowania organizacji. Sprawny system zarządzania jest fundamentem efektywności 
i skuteczności działania, zarówno w obszarze związanym z wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi 

23 M. Marek, A. Stanek–Kowalczyk, Odpowiedzialny biznes, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2011, nr 5, s. 47.
24 http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/dobre-praktyki/raporty/raport-2011/czym-sa-dobre-prakty-
ki-csr.html.
25 Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, raport, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, edycje 
2006–2012.
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interesariuszami. Dobre praktyki na tym obszarze powinny mieć na celu poprawę efektywności 
zarządzania organizacją z uwzględnieniem interesu społecznego, poszanowania interesariu-
szy oraz zasad etycznych. Niezwykle istotną częścią ładu organizacyjnego są normy i wartości 
zapisane w kodeksach etycznych. Budują one zaufanie wewnątrz firmy oraz w relacji z zewnętrz-
nymi interesariuszami. Regulują takie obszary działania, które wykraczają poza obowiązujące 
przepisy prawa. W uporządkowaniu zasad postępowania i ich przejrzystości dla interesariuszy 
firmy upatrują bardzo często szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności. Kategoria ładu or-
ganizacyjnego, według normy ISO 26000, obejmuje kulturę organizacyjną (budowanie kultury 
społecznej odpowiedzialności wewnątrz firmy), działania skierowane do pracowników (anga-
żowanie w aktywności związane z CSR), budowanie strategii CSR i relacje z interesariuszami 
(komunikacja, uwzględnianie oczekiwań).

3.2. Prawa człowieka
Każda organizacja, w tym również zakład ubezpieczeń, powinna działać, respektując wszystkie 

prawa człowieka oraz szanując jego godność, w szczególności respektując prawa obywatelskie, 
polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturowe. Prawa człowieka są przyrodzone, niezbywalne, 
powszechne, niepodzielne, współzależne i stanowią fundament wszystkich standardów społecz-
nej odpowiedzialności. W polskich warunkach dobre praktyki dotyczące praw człowieka powinny 
wynikać m.in. z potrzeby przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji, wzmacniania ochrony praw 
pracowniczych oraz podnoszenia poziomu edukacji.

W przypadku przedsiębiorstw mających bogatą sieć interesariuszy, jak ma to miejsce w przy-
padku zakładów ubezpieczeń, istotne jest, aby prawa człowieka przestrzegane były w całym 
systemie. Do tej kategorii zalicza się także wolność wyrażania opinii, zrzeszania się oraz prze-
ciwdziałanie wszelkim typom dyskryminacji (m.in. ze względu na wiek, płeć, pochodzenie). Do 
tej pory powstało niewiele praktyk w tym obszarze. Jednak prawa człowieka zawsze pozostaną 
ważną kwestią w obszarze CSR.

Lp.
Nazwa
firmy

Nazwa praktyki
(rok wprowadzenia)

Opis praktyki

1. Link4
Niezależni 24

(2006)

Program Niezależni24 został przygotowany we współpracy 
z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego i ze Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Integracji. Głównym celem programu było 
zaproponowanie niepełnosprawnym kierowcom produktu ubez-
pieczeniowego, który zapewnia pomoc w przypadku kłopotów 
z samochodem będącym dla nich narzędziem uniezależniającym 
ich od pomocy osób z trzecich. Link4 zaoferował oprócz dogodnej 
formy zawarcia umowy ubezpieczenia również bez konieczności 
opłacania dodatkowej składki ubezpieczenie urządzeń umożli-
wiających kierowanie samochodem osobie niepełnosprawnej 
i przewożonego sprzętu inwalidzkiego (wózek, kule itp.).

2. TU Aviva S.A.

Program stypendialny 
dla niepełnosprawnych 

sportowców
(2009)

Grupa Aviva w Polsce utworzyła własną fundację korporacyjną 
pod nazwą Fundacja Aviva, która we współpracy z Polskim Ko-
mitetem Paraolimpijskim uruchomiła program stypendialny dla 
niepełnosprawnych sportowców i ich trenerów, mający ułatwić 
przygotowania do Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 
w 2012 r. Wśród stypendystów znaleźli się reprezentanci prawie 
wszystkich dyscyplin paraolimpijskich.
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3.3. Praktyki/aspekty pracownicze
Praca wypełnia znaczną część życia człowieka, wpływając na indywidualny rozwój i decydu-

jąc o standardzie życia. Pracodawcy, poprzez zapewnienie stabilności zatrudnienia i organizację 
właściwych warunków pracy, wpływają na jej jakość oraz poczucie bezpieczeństwa pracowni-
ków, którzy są najważniejszymi interesariuszami każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności 
zakładu ubezpieczeń.

Lp.
Nazwa
firmy

Nazwa praktyki
(rok wprowadzenia)

Opis praktyki

1.
STU Ergo 

Hestia S.A.

Wewnętrzny 
program

szkoleniowy
Hestyjna Akademia 

Rozwijania
Talentów HART

(2011)

Hestyjna Akademia Rozwijania Talentów to coroczny program szko-
leniowy kierowany do osób, które wyróżniają się zaangażowaniem 
w pracę, twórczym podejściem do swoich zadań, nastawieniem na 
sukces własny i swojego zespołu, oraz predyspozycjami do zarządza-
nia. Osoby takie otrzymują nominację do HART od prezesa zarządu. 
Program rozpoczyna się sesją Development Center, a comiesięczne 
warsztaty i szkolenia prowadzone są zarówno przez wewnętrznych 
specjalistów, jak i konsultantów zewnętrznych ze świata biznesu, ży-
cia społecznego, kultury i mediów. Zwieńczeniem programu HART jest 
obrona prac dyplomowych przed zarządem, które dotyczą bieżących, 
istotnych spraw firmy i wymagają wypracowania innowacyjnego roz-
wiązania problemu.

2.
Commercial 

Union
Polska

Standardy dobrych 
praktyk,

zamieszczone 
w intranecie

(2008)

CU, jako pierwszy ze wszystkich polskich ubezpieczycieli, przyjął 
Standardy Dobrych Praktyk oraz Zasady Dobrych Praktyk Ubez-
pieczeniowych PIU. W celu ich promocji zamieścił je w intranecie. 
Pomagało to pracownikom w codziennej pracy, gdyż standardy 
zawierały wskazówki i praktyczne instrukcje postępowania w odnie-
sieniu do konkretnych sytuacji i zagadnień. Promocja dobrych praktyk 
wśród pracowników miała na celu zachęcenie ich do współtworzenia 
i stosowania zasad etyki w prowadzonej przez CU działalności finan-
sowo–ubezpieczeniowej.

3.
Commercial 

Union
Polska

Wolontariat 
pracowniczy

(2008)

CU, chcąc promować wśród pracowników ideę wolontariatu, za-
proponował możliwość realizowania akcji w trzech obszarach 
tematycznych: promocji zdrowia, pomocy środowiskom lokalny-
moraz pomocy zwierzętom. Dzięki różnorodności podejmowanych 
inicjatyw pracownicy mogą angażować się w działania w wybranych 
przez siebie dziedzinach, co zdecydowanie zwiększa ich motywację. 
Stworzono również oddzielną stronę w intranecie, poświęconą wo-
lontariatowi pracowniczemu, gdzie pracownicy mogą zgłaszać własne 
projekty i pomysły.

4.
Commercial 

Union
Polska

Polityka dnia 
wolontariusza

(2006)

CU wprowadził politykę dnia wolontariusza, pozwalającą pracowni-
kom etatowym na dodatkowy, płatny dzień urlopu do wykorzystania 
na działalność na rzecz organizacji rekomendowanych przez Centrum 
Wolontariatu. Firma opracowała także procedurę różnorodności, 
która ma zapewnić m.in. wdrożenie niedyskryminujących i zgodnych 
z prawem procesów oraz praktyk wspierających indywidualny rozwój 
i możliwości pracownika zgodnie z jego zdolnościami i wkładem pracy, 
zbudowanie kultury włączania pracowników i potencjalnych pracow-
ników, klientów i kontrahentów w istotne dla nich procesy, w której 
są oni traktowani godnie i z szacunkiem. Wprowadzono przejrzyste 
zasady uczestnictwa w szkoleniach oraz zapewniono bezpłatną, roz-
szerzoną opiekę medyczną dla pracowników.
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Dobre praktyki w tym obszarze – wychodzące ponad obowiązki wynikające z przepisów prawa 
– powinny obejmować wszystkie kwestie związane z wykonywaniem pracy na rzecz firmy, za-
równo wewnątrz jej struktury organizacyjnej, jak i przez podwykonawców, począwszy od polityki 
rekrutacji, zatrudnienia, wynagrodzenia, skończywszy na zasadach awansu. W skład tego obsza-
ru wchodzą wszelkie praktyki wpływające na warunki pracy, takie jak bezpieczeństwo i higiena 
pracy, ochrona zdrowia i propagowanie aktywnego trybu życia, na czas pracy, w tym godzenie 
życia zawodowego i prywatnego (ang. work–life balance), oraz na rozwój i szkolenie pracowni-
ków. Niebagatelne jest również tworzenie atmosfery w pracy sprzyjającej pracownikom, którzy 
są rodzicami. Dobrą praktyką w odniesieniu do miejsca pracy jest również prowadzenie dialogu 
uwzględniającego potrzeby i postulaty osób zatrudnionych i współpracujących oraz tworzenie 
warunków do rozwoju wolontariatu pracowniczego. Z uwagi na to, iż jednym z najważniejszych 
aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest zapewnienie wysokich standardów bezpieczeń-
stwa w miejscu pracy26, firmy niejednokrotnie uznają je za priorytet wszelkich działań w tym 
obszarze. Ponadto jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zakładem ubezpieczeń 
jako pracodawcą, jest ustawiczny rozwój umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
gdyż współczesne przedsiębiorstwo jest organizacją uczącą się. Firmy poszukują więc rozwią-
zań, które będą pomocne w identyfikacji oraz rozwoju talentów, oraz wypracowują mechanizmy 
szkoleniowe, które będą optymalizować koszty.

3.4. Ochrona środowiska naturalnego

Lp.
Nazwa
firmy

Nazwa praktyki
(rok wprowadzenia)

Opis praktyki

1.
Grupa
Allianz
Polska

Zielony Allianz
(2009)

Grupa Allianz wprowadziła projekt Zielony Allianz wykorzystujący system 
zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001. Uwzględnia on 
zużycie energii, papieru i wody, podróże służbowe oraz odpady i pozwala 
ustalić długofalowe cele redukcyjne. W jego zakres wchodzi też identyfika-
cja i rozwój istniejących już w firmie „zielonych” inicjatyw. Celem projektu 
jest: redukcja śladu ekologicznego spółki w Polsce oraz podniesienie świa-
domości ekologicznej wśród pracowników, m.in. poprzez utworzenie tzw. 
Zielonego Zespołu. Allianz przyłączył się też do akcji Lansuj beż, beż nie 
jeż, zainicjowanej przez dostawcę papieru − firmę Papier–Hurt. W ramach 
tej akcji z każdej sprzedanej ryzy ekopapieru (w beżowym kolorze) 10 gr 
jest przeznaczanych na sadzenie nowych drzewek.

Działania każdej firmy, niezależnie od liczby zatrudnionych, lokalizacji czy charakteru działal-
ności, zawsze wpływają na środowisko naturalne. W związku z tym firmy powinny poczuwać się 
do odpowiedzialności za środowisko i promować postawy proekologiczne wśród interesariuszy. 
W ramach tego obszaru uwzględnia się przede wszystkim zagadnienie zmniejszenia i adaptacji 
zmian klimatycznych oraz ochronę i regenerację środowiska naturalnego. Dobre praktyki w tym 
obszarze powinny być ukierunkowane na dbałość o jak najmniejszą ilość zanieczyszczeń emito-
wanych do środowiska oraz podejmowanie wszelkich kroków zmniejszających poziom zużycia 
zasobów naturalnych w wyniku działalności organizacji. Wiele aspektów, jak projektowanie, 
pakowanie, dystrybucja towarów i utylizacja odpadów, w ścisłym tego słowa znaczeniu nie od-

26 GUS odnotował w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. prawie 65 tys. wypadków przy pracy, w tym 265 wy-
padków ze skutkiem śmiertelnym. Według danych GUS w 2010 r. miało miejsce ponad 94 tys. wypadków przy 
pracy, w tym 446 śmiertelnych.
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nosi się do zakładów ubezpieczeń. Od kilku lat towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzą jednak 
działania zmierzające do zmniejszenia wpływu na środowisko w miejscu pracy, m.in. poprzez 
wprowadzanie do swoich siedzib ekologicznych zasad, gdyż dostrzegają znaczenie bycia „zielo-
nym biurem”. Coraz bardziej popularne są działania, które zmierzają do oszczędności papieru 
nie tylko w firmie, lecz także wśród jej klientów i dostawców. Zakłady ubezpieczeń proponują 
swoim klientom przesyłanie wielu dokumentów, wyciągów czy informacji drogą elektroniczną 
bez konieczności wysyłania listu w formie papierowej.

3.5. Uczciwe praktyki rynkowe

Lp.
Nazwa
firmy

Nazwa praktyki
(rok wprowadzenia)

Opis praktyki

1.
Grupa
Ergo

Hestia

Wydawnictwo
„Risk Focus”

(2009)

Grupa Ergo Hestia powołała zespół redakcyjny, którego zadaniem było 
wypracowanie serii profesjonalnych publikacji na temat zarządzania ry-
zykiem. Cykliczne wydawnictwo „Risk Focus” skierowane jest przede 
wszystkim do partnerów biznesowych grupy. Celem inicjatywy jest 
dzielenie się wiedzą ekspercką z interesariuszami firmy, w szczególno-
ści z brokerami, menedżerami zarządzającymi ryzykiem, dyrektorami 
finansowymi, agentami ubezpieczeniowymi oraz ze środowiskiem aka-
demickim.

2.
Grupa
Ergo

Hestia

„Ekoszkody – 
przewodnik 
po ryzyku 

ekologicznym”
(2009)

Grupa Ergo Hestia opracowała publikację „Ekoszkody − krótki prze-
wodnik po ryzyku”, w której odpowiada na pytania: czym jest ryzyko 
ekologiczne; co powoduje zagrożenie szkodą w środowisku; jakie może 
mieć ona rozmiary; gdzie szkoda może wystąpić. Publikacja służy również 
poszerzeniu wiedzy technicznej w zakresie wykorzystywanych procesów 
technologicznych, substancji niebezpiecznych, stosowanych zabezpie-
czeń oraz potencjalnego wpływu zakładu na środowisko.

3. PZU S.A.
Bezpieczeństwo

na drogach
(2006)

PZU S.A. opracował Plan Bezpieczeństwa PZU, w którego ramach firma 
prowadzi działania zmierzające do zmniejszenia liczby wypadków i koli-
zji drogowych, zminimalizowania konsekwencji wypadków drogowych 
oraz kształtowania bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego. 
Przy współpracy z wydawnictwem Internet Prasa Media oraz Polskim 
Stowarzyszeniem Motorowym wdrożono program Fleet Safety – bez-
pieczne auto firmowe, którego celem było zwiększenie bezpieczeństwa 
kierowców flotowych oraz redukcja ogólnych kosztów eksploatacji floty 
samochodowej poprzez podwyższenie świadomości zagrożeń, utrwalenie 
znajomości przepisów i uświadomienie konieczności ich przestrzegania, 
nabycie umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych (zasady udzie-
lania pierwszej pomocy), pomoc w organizacji floty przedsiębiorstwa 
oraz utrwalenie umiejętności praktycznych na autodromie.

4. PZU S.A.

Program
Bezpieczna Flota 

PZU
(2011)

PZU S.A. opracował wiele programów prewencyjnych dla sektora flot sa-
mochodowych. Program Bezpieczna Flota PZU ma na celu m.in. poprawę 
bezpieczeństwa pracowników firm flotowych, weryfikację i podniesie-
nie poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych kierowców, wzrost 
efektywności funkcjonowania floty przedsiębiorstwa, a dzięki temu 
zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Firmy przystępujące do progra-
mu mają możliwość wysłania pracowników na dofinansowane szkolenia 
dla kierowców, w trakcie których wykorzystywane są bezpiecznych wa-
runkach symulator dachowania oraz symulator zderzenia w pasach.
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Wszystkie działania podejmowane przez firmy wpływają na odbiorców tych działań. Z tego 
względu rynek jako miejsce spotkania podmiotów życia gospodarczego, zarówno dostaw-
ców, jak i odbiorców towarów bądź usług, wymaga określenia swoistych zasad savoir–vivre, 
do których można zaliczyć uczciwe praktyki rynkowe. Dotyczą one ważnych relacji firmy 
z otoczeniem, przede wszystkim z innymi organizacjami, m.in. z instytucjami publicznymi, 
organizacjami pozarządowymi, klientami, konkurencją i innymi partnerami biznesowymi. 
Praktyki te dotyczyć mogą procedur współpracy oraz mechanizmów ułatwiających monitoro-
wanie i przestrzeganie norm, jak np. polityki antykorupcyjne, kodeksy postępowania, system 
ochrony tzw. sygnalistów (ang. whistleblowers)27. Istotnym elementem uczciwych praktyk 
rynkowych jest przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i zdrowa współpraca realizująca 
się dzięki przestrzeganiu zapisów umów, terminów dostaw i regulacji płatności, jak również 
zapewnieniu uczciwych cen. W skład tego obszaru wchodzi także promocja zasad odpowie-
dzialności społecznej wśród interesariuszy.

W ostatnich latach na rynku ubezpieczeniowym pojawiło się szereg inicjatyw związanych 
z opracowywaniem dobrych praktyk, które dotyczyły jednocześnie kilku instytucji rynku ubez-
pieczeniowego oraz relacji z różnymi interesariuszami.

Lp. Nazwa firmy
Nazwa praktyki

(rok wprowadzania)
Opis praktyki

1.

Stowarzyszenie 
Polskich Brokerów 

Ubezpieczeniowych 
i Reasekuracyjnych, 

Polska Izba 
Ubezpieczeń

Zasady dobrej 
praktyki oraz 

współpracy brokerów 
ubezpieczeniowych 

i zakładów ubezpieczeń
(2000)

Zasady dobrej praktyki oraz współpracy brokerów ubezpie-
czeniowych i zakładów ubezpieczeń miały za zadanie zapewnić 
klientom wszechstronną i kompleksową ochronę ubezpiecze-
niową, pełną i profesjonalną obsługę oraz rzetelną realizację 
wypłat odszkodowań oraz świadczeń w wypadku powstania 
szkód.

2.
Komisja Nadzoru 

Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk 
Rynku Finansowego

(2008)

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomendowany 
do stosowania przez KNF wyraża podstawowe wartości i ideały 
etyczne przyświecające podmiotom finansowym, jednocze-
śnie pozostawiając swobodę kształtowania szczegółowych 
zasad, specyficznych dla poszczególnych branż i sektorów 
rynku. Wartości te, obejmujące wszystkie sfery kontaktów 
z klientami i kontrahentami, to przede wszystkim: uczciwość, 
staranność i kompetencje, godność i zaufanie, zapobieganie 
konfliktom interesów, ochrona informacji o klientach, rzetelna 
reklama, uczciwa konkurencja, a także działania dla rozwoju 
rynku. W Kanonie podkreślono, iż podstawą zrównoważonego 
rozwoju i bezpieczeństwa rynku jest etyczny wymiar działań 
podmiotów finansowych.

27 Sygnaliści to osoby, które ujawniają wykroczenia popełniane w swoim przedsiębiorstwie lub środowisku zawo-
dowym, informując o tym przełożonych lub instytucje zewnętrzne.
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3.
Polska Izba 

Ubezpieczeń

Zasady Dobrych Praktyk 
Ubezpieczeniowych 

(2009)

W Zasadach Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych zostały 
uwypuklone i uszczegółowione zasady ważne dla działalności 
ubezpieczeniowej i odnoszące się do relacji zakładów ubezpie-
czeń z klientami, pośrednikami ubezpieczeniowymi, organem 
nadzoru i Rzecznikiem Ubezpieczonych, mediami oraz innymi 
zakładami ubezpieczeń. Podkreślono w nich m.in. istotę ochro-
ny dóbr i słusznych interesów klientów, sposób rozstrzygania 
sporów oraz konieczność podejmowania działań na rzecz roz-
woju świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie. Treść 
tych zasad świadczy o dążeniu całego rynku ubezpieczenio-
wego do coraz lepszej współpracy opartej na prawidłowych 
relacjach między wszystkimi podmiotami oraz wypracowywa-
nia wspólnych standardów postępowania.

4.

Związek Banków 
Polskich,

Polska Izba 
Ubezpieczeń

Dobre Praktyki 
na Polskim Rynku 

Bancassurance 
w zakresie ubezpieczeń 

ochronnych
powiązanych 
z produktami

bankowymi (2009)

Dobre Praktyki na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie 
ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami ban-
kowymi rekomendowane przez ZBP i PIU (I Rekomendacja) 
dotyczą w szczególności ubezpieczeń grupowych. Stosowanie 
dobrych praktyk ma chronić ekonomiczne i prawne interesy 
klientów poprzez zapewnienie odpowiedniej dokumentacji 
oraz odpowiednich standardów obsługi klienta.

5.
Europ Assistance 

Polska

Zasady Dobrych Praktyk 
Assistance

(2010)

Zasady Dobrych Praktyk Assistance opracowane przy współ-
pracy ZBP, PIU oraz Centrum Etyki Biznesu Akademii im. Leona 
Koźmińskiego, w których określono reguły postępowania firm 
assistance (świadczących usługi pomocowe) w stosunku do 
klientów, partnerów biznesowych, konkurentów oraz mediów. 
Naczelną zasadą w nich zawartą jest dbałość o dobro klienta 
z poszanowaniem jego godności osobistej oraz ochrony danych 
personalnych, udzielanie pomocy natychmiastowo, profesjo-
nalnie i skutecznie oraz jasne i pełne informowanie klienta 
o przysługujących mu prawach i świadczeniach.

6.

Związek Banków 
Polskich,

Polska Izba 
Ubezpieczeń

Dobre praktyki 
w zakresie

ubezpieczeń finansowych 
powiązanych 

z produktami bankowymi 
zabezpieczonymi 

hipotecznie
(2010)

Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń finansowych powiąza-
nych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie, 
tj. ubezpieczeń pomostowych, wkładu własnego, wartości nie-
ruchomości oraz tytułu prawnego rekomendowane przez ZBP 
i PIU (II Rekomendacja). Ich wdrożenie ma ujednolicić sposób 
konstruowania ubezpieczeń finansowych oraz relacje pomię-
dzy bankiem a ubezpieczycielem, ustalić standardy polityki 
informacyjnej wobec konsumentów, zapewnić odpowiednią 
zawartość informacyjną umów oraz materiałów reklamowych 
czy informacyjnych przekazywanych klientom.

7.

Związek Banków 
Polskich,

Polska Izba 
Ubezpieczeń

Dobre praktyki 
na polskim rynku 
bancassurance 

w zakresie ubezpieczeń 
z elementem 

inwestycyjnym lub 
oszczędnościowym

(2012)

Dobre praktyki na polskim rynku bancassurance w zakresie 
ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędno-
ściowym rekomendowane przez ZBP i PIU (III Rekomendacja), 
określają m.in. obowiązki informacyjne banku wobec klien-
ta poprzez wskazanie minimalnego zakresu informacji, które 
powinny zostać przekazane konsumentowi przed objęciem go 
ochroną ubezpieczeniową – chodzi m.in. o koszty ponoszone 
przez klienta i sposób ich obliczania, zasady ustalania wysokości 
świadczeń należnych konsumentowi oraz możliwości wystąpie-
nia ryzyka związanego z daną inwestycją.
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W większości zasad zawartych w zbiorach dobrych praktyk funkcjonujących na rynku ubez-
pieczeniowym w Polsce na pierwszy plan wysuwają się dbałość o dobro klientów oraz chęć 
pełnego zaspokojenia ich potrzeb, co jest realizowane w szczególności poprzez dostarczenie ja-
snej i rzetelnej informacji o oferowanych usługach oraz wysoką jakość obsługi zarówno w trakcie 
procesu świadczenia usługi, jak i w przypadku ewentualnych reklamacji czy sporów. Przyjęcie 
dobrych praktyk można uznać za jedno z działań zakładów ubezpieczeń na rzecz poprawy jakości 
świadczonych usług. Obowiązywanie i przestrzeganie kodeksów dobrych praktyk przez podmio-
ty i instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego ma stanowić dla klientów gwarancję wysokiej 
jakości oferowanych usług28.

3.6. Relacje z konsumentami
Obszar ten dotyczy relacji firmy z szeroko pojętymi konsumentami, czyli odbiorcami jej pro-

duktów lub usług. Klienci to interesariusze, bez których firma nie mogłaby istnieć. Każda firma 
powinna być uczciwa i transparentna wobec swoich konsumentów, co przejawia się m.in. w sto-
sowaniu uczciwych praktyk dotyczących marketingu produktów i usług, uczciwych warunków 
umów oraz obiektywnej i rzetelnej informacji. W tym obszarze mieści się również edukacja ryn-
ku, zaangażowanie w kwestie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, jakość obsługi 
i wsparcia oraz rozpatrywania reklamacji. Zagadnienia konsumenckie obejmują także kwestie 
ochrony danych i prywatności. Philip Kotler, guru marketingu, twierdzi, że samo zadowalanie 
klientów już nie wystarcza. Trzeba ich zachwycić. Zachwycony klient nie tylko przynosi firmie 
zyski, ale również – poprzez marketing szeptany – zdobywa dla niej nowych klientów. 

W przypadku zakładów ubezpieczeń ważnym narzędziem formalizującym współpracę z klien-
tami są stosowane wzorce umów. Są one tworzone w oparciu o prawo konsumenckie, jak 
również zasady chroniące prawa dostawców i odbiorców usług oraz zapewniają bezpieczeństwo 
i wysoki poziom jakości dokumentów.

Lp. Nazwa firmy
Nazwa praktyki

(rok wprowadzenia)
Opis praktyki

1.
STU Ergo 

Hestia S.A.

Centrum 
Pomocy Osobom 
Poszkodowanym 

CPOP (2011)

Hestia stworzyła Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym 
w wyniku wypadków komunikacyjnych. CPOP zajmuje się wybra-
nymi, najbardziej poszkodowanymi klientami, którzy mają urazy 
czaszkowo–mózgowe, wielonarządowe, liczne złamania itp., często 
oznaczające dla nich trwałą niepełnosprawność. Nie czekając na 
zgłoszenie poszkodowanych, firma sama nawiązuje kontakt, ocenia 
sytuację oraz zapewnia rehabilitację w najlepszych klinikach w Pol-
sce. Opieka, którą gwarantuje Centrum, jest dopasowana do potrzeb 
poszkodowanego, kompleksowa, dotyczy wszystkich sfer życia pa-
cjenta – fizycznej (fizykoterapia), psychicznej (pomoc psychologa), 
społecznej i zawodowej (przekwalifikowanie po wypadku).

3.7. Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej
Obszar ten związany jest z relacjami przedsiębiorstwa ze społecznościami lokalnymi, czyli znaj-

dującymi się w jego najbliższym otoczeniu, w szczególności z mieszkańcami miast, gmin, dziećmi 
i młodzieżą, a także instytucjami, szkołami, urzędami, organizacjami pozarządowymi. Firma po-
winna aktywnie wspierać te społeczności celem rozwiązywania ich problemów.
28 Por.: J. Iwko, Kodeksy deontologiczne na polskim rynku ubezpieczeniowym, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 9 
(2/2010), s. 91–107.
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Lp.
Nazwa
firmy

Nazwa praktyki
(rok wprowadzenia)

Opis praktyki

1.
HDI 

Asekuracja 
TU S.A.

Kampania społeczna 
HDI dla powodzian 

(2010)

HDI Asekuracja stworzyła ogólnopolską kampanię społeczną HDI dla powo-
dzian, która miała na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym, poprzez 
uruchomione w 10 różnych miejscowościach Mobilne Centra Wsparcia. W cen-
trach tych bezpłatnych porad udzielali psycholog, prawnik i specjalista do spraw 
ubezpieczeń. Uruchomiono również Wirtualne Centrum Wsparcia na stronie 
internetowej.

2.

Europ 
Assistance 
Polska Sp. 

z o.o.

Program dla osób 
dotkniętych skutkami 

powodzi (2010)

Firma uruchomiła program dla osób dotkniętych skutkami powodzi. Pomoc 
obejmowała organizację zakwaterowania zastępczego, transportu dobytku 
i zwierząt domowych do schronisk, wizyt lekarza lub pielęgniarki, pojazdu za-
stępczego oraz nieodpłatną dostawę leków. Program gwarantował ponadto 
całodobowy dostęp do infolinii, również medycznej.

3.
PZU S.A.

PZU Życie 
S.A.

Wsparcie
dla Fundacji Rodzin 
Górniczych (2006)

PZU S.A. i PZU Życie S.A. po katastrofie w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej 
przekazały na konto Fundacji Rodzin Górniczych darowiznę w łącznej wysoko-
ści 500 tys. zł pozwalającą na udzielenie istotnej pomocy finansowej rodzinom 
górników, którzy zginęli w katastrofie. Ponadto firmy postanowiły systemowo 
wspierać FRG i przeznaczyły po 20 mln zł na jej potrzeby. Środki te były pod-
stawą do uzyskiwania przychodów z działalności inwestycyjnej, które będą 
w perspektywie wielu lat przekazywane na rzecz Fundacji. Wszelkie działania 
związane z inwestowaniem przekazanych środków wykonywane są bezpłatnie.

4.
TU Aviva 

S.A.
Program Street to 

School (2011)

Aviva stworzyła, w partnerstwie z Fundacją Przyjaciółka, międzynarodowy 
program Street to School, który koncentruje się na wyrównywaniu szans edu-
kacyjnych podopiecznych świetlic środowiskowych w Radomiu. W ramach 
programu dzieci mają zagwarantowany ciepły posiłek, wsparcie psychologa lub 
pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji. Mogą poszerzyć wiedzę i zainteresowa-
nia z różnych dziedzin nauki, uczestnicząc w cyklu olimpiad edukacyjnych Avivy 
(m.in. Olimpiada Wiedzy Wszelakiej, Mole Książkowe, historyczna, języka an-
gielskiego) oraz poprzez regularne zajęcia z języka angielskiego i informatyki. 
Każda świetlica została przez firmę Aviva wyposażona w sprzęt komputerowy 
i biblioteczkę.

5.
Grupa 
Allianz 
Polska

Program Promocja 
transplantologii 

(2009)

Program Promocja transplantologii powstał we współpracy z Polską Unią Medy-
cyny Transplantacyjnej i Krajowym Konsultantem Transplantologii. Działania te 
podjęto wraz z wprowadzeniem do oferty bezpłatnych polis ubezpieczeniowych 
na życie dla dawców nerek lub fragmentów wątroby, a lekarze podróżujący do 
dawców są ubezpieczeni na specjalnych warunkach. Allianz wsparł również fi-
nansowo igrzyska zimowe z udziałem dzieci po przeszczepie narządów oraz był 
głównym partnerem meczu charytatywnego Gra o Życie wspierającego polską 
transplantologię.

6.
Grupa 
Warta

Akademia Misia 
Ratownika (2008)

We współpracy ze Stowarzyszeniem Laboratorium Troski realizowano projekt 
Akademia Misia Ratownika adresowany do uczniów klas I–III szkół podstawo-
wych29, którego celem było uświadomienie dzieciom zagrożeń i wykształcenie 
prawidłowych wzorców zachowań w ruchu drogowym. Podczas zajęć prowadzo-
nych przez przedstawicieli służb ratowniczych (policji, pogotowia i straży pożarnej) 
dzieci poznały m.in. elementarne zasady bezpieczeństwa na drodze, uczyły się 
prawidłowo oceniać zagrożenia i reagować w obliczu niebezpieczeństwa. Dzieci 
miały możliwość odbycia badań wzroku, słuchu i lateralizacji. Dzieci z dysfunk-
cjami w tych obszarach są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane 
z ruchem drogowym.

29

29 Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem dzieci jest nieodpowiednie zachowanie najmłodszych. Według 
danych z 2006 r. w Polsce wypadkom drogowym uległo 4412 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, spośród których 
śmierć poniosło 101 dzieci. Najwięcej ofiar wypadków odnotowano w tej właśnie grupie wiekowej.
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Przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają swoją rolę jako podmiotu wpływającego na naj-
bliższe otoczenie, dzięki czemu coraz bardziej na nie się otwierają, starają się być „dobrym 
sąsiadem” – wspomagającym społeczność i rozumiejącym jej potrzeby, włączają się w dia-
log społeczny, angażują się we współpracę, a także same podejmują wiele cennych inicjatyw. 
Z punktu widzenia CSR istotne jest, aby firmy uwzględniały potrzeby społeczności i działały na 
rzecz ich rozwoju, m.in. poprzez tworzenie miejsc pracy, wspieranie lokalnych inicjatyw społecz-
nych, współpracę z administracją i podejmowanie inwestycji społecznych w takich obszarach, 
jak edukacja i kultura, zdrowie, rozwój i dostęp do technologii.

Jak wynika z powyższych zestawień, wiele instytucji rynku ubezpieczeniowego wprowadzało 
w ostatnich latach szereg dobrych praktyk biznesowych w różnych obszarach swojej działalności. 
Zakłady ubezpieczeń najbardziej angażowały się w działania z obszaru uczciwych praktyk rynko-
wych oraz praktyk / aspektów pracowniczych. Wiele z tych działań było skierowanych również 
na rozwój społeczności lokalnej. Niektóre ze stosowanych praktyk dotyczyły jednej instytucji, 
inne natomiast – zebrane w formie kodeksu – regulowały działania całej grupy podmiotów i ich 
relacje w odniesieniu do interesariuszy. Wiele z dobrych praktyk wprowadzonych przez ostatnie 
lata przez zakłady ubezpieczeń łączy w sobie kilka obszarów określonych w normie ISO 26000, 
trudno więc jednoznacznie przypisać je do konkretnego obszaru.

4. Nagrody i wyróżnienia dla zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku
Potwierdzeniem dbałości o odpowiedzialne i etyczne prowadzenie działalności, a tym samym 

o wysoką jakość świadczonych usług są liczne nagrody i wyróżnienia otrzymywane przez zakła-
dy ubezpieczeń działające w Polsce. W tabeli, opracowanej na podstawie danych dostępnych 
na stronach internetowych oraz w czasopismach branżowych, przedstawiono wybrane nagrody 
przyznane zakładom ubezpieczeń w ostatnich latach, a także wyróżnienia w różnych konkursach 
czy rankingach za podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości świadczonych usług ubezpie-
czeniowych oraz stosowanie dobrych praktyk w relacjach ze swoimi interesariuszami.

Zakład ubezpieczeń Nagrody i wyróżnienia

Aegon TU na Życie S.A.
tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” – nagroda w programie promującym zasady rzetelnego 
postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami i kontrahentami 
(2011)

TUiR Allianz Polska S.A.

nagroda „Złoty Zderzak” za jakość współpracy z warsztatami samochodowymi (2012);
najlepsze towarzystwo ubezpieczeń majątkowych w rankingu „Gazety Bankowej” 
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, oceniającym jakość obsługi klientów (2011);
godło „Jakość Obsługi” – nagroda w programie promującym wysoką jakość obsługi (100 
firm najbardziej przyjaznych klientowi) (2011);
nagroda „Srebrny Parasol” miesięcznika ekonomicznego „Home & Market” za jakość 
obsługi (2009);
tytuł „Odpowiedzialny Pracodawca” w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” (2012)

MetLife Amplico 

„Orły Rzeczpospolitej” dla najefektywniejszej firmy sektora finansowego (2002);
„Złoty Laur Klienta” w konkursie organizowanym przez redakcję „Przeglądu 
Gospodarczego” – dodatku do „Gazety Prawnej” (2005);
„Perły Polskiej Gospodarki” w rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 
Nauk (2011)
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Aviva Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ogólnych 

S.A.

najlepsze towarzystwo ubezpieczeń na życie w rankingu „Gazety Bankowej” Przyjazna 
Firma Ubezpieczeniowa oceniającym jakość obsługi klientów, godło „Firma Przyjazna 
Klientowi” przyznane na podstawie poziomu obsługi klientów i ich satysfakcji (2012);
tytuł „Superbrands” w kategorii Finanse i Ubezpieczenia za wysoką znajomość marki 
oraz oferowanie produktów i usług wysokiej jakości (2013);
„Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii Bankowość i Finanse (2011);
statuetka „Srebrny Parasol” za najlepiej oceniane ubezpieczenie na życie (2011)

AXA Towarzystwo 
Ubezpieczeń 

i Reasekuracji S.A.

„Superbrands Polska” w kategorii konsumenckiej za wysoką znajomość marki oraz 
oferowanie produktów i usług wysokiej jakości (2011)

BENEFIA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Vienna 

Insurance Group

tytuł „Najlepsza Instytucja Finansowa Rzeczpospolitej” w kategorii Towarzystwa 
Ubezpieczeń Ogólnych w rankingu „Rzeczpospolitej” (2007);
„Certyfikat Rzetelności i Wiarygodności” od Kapituły Polskiego Klubu Biznesu za bycie 
solidnym i rzetelnym partnerem dla klientów (2009)

BRE Ubezpieczenia 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 

i Reasekuracji S.A.

tytuł „Laureat” i „Złote Godło QI 2012” w kategorii QI SERVICE od Kapituły Programu 
Najwyższa Jakość Quality International 2012;
godło „Teraz Polska” dla Supermarketu Ubezpieczeń Samochodowych – innowacyjnej 
platformy internetowej, w ramach której oferuje się możliwość wyboru i zakupu 
ubezpieczenia OC i AC samochodu (2012);
tytuł „Firma Roku” od Kapituły Polskiego Klubu Biznesu (2011);
srebrny medal Akademii Polskiego Sukcesu powołanej przez Polski Klub Biznesu za jakość 
i osiągnięcia na polskim rynku ubezpieczeń (2010);
tytuł „Produkt Roku” Programu NAJWYŻSZA JAKOŚĆ dla Ubezpieczenia samochodowego 
mDirect za produkt wyróżniający się jakością (2012)

InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Vienna 

Insurance Group

„Orły Rzeczpospolitej” za wieloletni konsekwentny i efektywny wzrost oraz spektakularne 
wyniki;
„Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Duże za konsekwentną realizację polityki 
i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych 
i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce;
tytuł „Złoty EUROPRODUKT” za umacnianie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, 
budowanie rynkowego prestiżu produktów i usług oraz marek

TU COMPENSA S.A. 
Vienna Insurance Group

nagroda Lider Rynku oraz Euro Leader w kategorii Firma w Polsce ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych (2012);
tytuł Odpowiedzialny Pracodawca – Lider Branży Ubezpieczeń 2011, tytuł przyznany 
przez Dziennik Gazetę Prawną;
tytuł Najlepszy Produkt dla Biznesu w kategorii Ubezpieczenia dla produktu Compensa 
Firma (2011);
nagroda Fair Play w kategorii Towarzystwo Życiowe (2011);
tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Duże (2011);
nagroda Lider Rynku 2011 w kategorii Produkt dla ubezpieczenia Bezpieczna Grupa

WTUŻiR CONCORDIA 
CAPITAL S.A.

tytuł „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” w kategorii Ubezpieczenia osobowe 
i majątkowe (2012);
tytuł „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” w kategorii Ubezpieczenia komunikacyjne 
(2012);
certyfikat „Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Duże (2011);
srebrne godło „Najwyższa Jakość Quality International 2011” w kategorii QI Product dla 
ubezpieczenia indywidualnego Życie Plus
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STU ERGO HESTIA S.A.

godło promocyjne „Teraz Polska” dla unikatowego systemu likwidacji szkód, przyznane 
w konkursie promującym najlepsze polskie usługi i produkty (2006);
„Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP” dla najlepszej, najbardziej innowacyjnej instytucji 
finansowej w Polsce (2002);
tytuł „Lider Rynku” dla systemu likwidacji szkód, przyznany w ogólnopolskim konkursie 
gospodarczym (2007);
nagroda „Złoty Parasol Dziesięciolecia” dla najlepszego towarzystwa ubezpieczeń 
majątkowych, przyznana przez miesięcznik gospodarczy „Home&Market” (2004)

TU EUROPA S.A.
tytuł „Najwyższa Jakość Quality International” dla Ubezpieczenia ochrony prawnej dla 
firm z sektora MSP (2012)

GENERALI TU S.A.

nagroda „Fair Play” branży brokerskiej w kategorii Ubezpieczyciel majątkowy oraz 
w kategorii Ubezpieczyciel życiowy (2010);
„Srebrny Parasol” i tytuł „Najlepszego Ubezpieczyciela” w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw – nagroda miesięcznika ekonomicznego „Home&Market” (2009)

MTU MOJE 
TOWARZYSTWO 

UBEZPIECZEŃ S.A.

godło promocyjne „Teraz Polska” dla usługi ubezpieczenie komunikacyjne MÓJ 
SAMOCHÓD (2012)

Nordea Polska 
Towarzystwo 

Ubezpieczeń na Życie 
S.A.

nagroda w kategorii Przyjazny Ubezpieczyciel – Ubezpieczenia na Życie w rankingu 
„Gazety Bankowej” dla towarzystw ubezpieczeniowych oferujących najlepszą jakość 
w procesie posprzedażowej obsługi klienta (2011)

PZU S.A.

nagroda „Złoty Zderzak” dla najlepszego towarzystwa ubezpieczeniowego;
nagroda magazynu „Flota” za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym;
godło programu „Jakość Obsługi” promującego wysoką jakość obsługi (100 firm 
najbardziej przyjaznych klientowi) (2011)

PRAMERICA Życie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 

i Reasekuracji S.A.

najbardziej podziwiana firma na świecie w rankingu magazynu FORTUNE w kategorii 
Ubezpieczenia: Życiowe i Zdrowotne (2012);
tytuł „Najlepszy Pracodawca Roku” (2012)

Skandia Życie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń

nagroda w konkursie „Mama w pracy 2010” w kategorii Duże firmy, konkursie 
organizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja, „Rzeczpospolitą” i Millward Brown 
SMG/KRC (2010)

TUiR WARTA S.A.

godło „Dobry produkt 2012 – Wybór Konsumentów” dla ubezpieczeń mieszkaniowych;
srebrne godło „Konsumencki Lider Jakości 2012” dla ubezpieczeń komunikacyjnych;
tytuł „Najlepszy Partner w Biznesie 2012” w kategorii Ubezpieczenia za skuteczne 
zaspokajanie potrzeb ubezpieczeniowych klientów biznesowych w rankingu miesięcznika 
„Home&Market”;
„Srebrny Parasol” w kategorii Ubezpieczenia na Życie;
certyfikat „Najlepsza Marka Europejska” w kategorii Produkt za Grupowe Ubezpieczenie 
na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli, zakłady ubezpieczeń działające na polskim rynku uzyskują wiele 
nagród i wyróżnień w różnych kategoriach, jak na przykład produkt, przedsiębiorstwo, wybrany 
obszar działalności. Niektóre nagrody30 są przyznawane przez ekspertów, inne stanowią wyraz 

30 Przykładowo tytuł „Perły Polskiej Gospodarki”, statuetka „Srebrny Parasol”.
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uznania partnerów biznesowych i klientów31. Jest to niewątpliwie potwierdzeniem starań o pro-
wadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny z uwzględnieniem oczekiwań różnych interesariuszy.

Zakłady ubezpieczeń podejmują szereg działań z dziedziny społecznej odpowiedzialności bizne-
su, które jednocześnie służą poprawie jakości świadczonych przez nie usług, jednak świadomość 
tego faktu jest bardzo niska wśród klientów zakładów ubezpieczeń. Z badań przeprowadzonych 
przez autorkę32 wynika, że aż 65% respondentów nic nie słyszało o tym, że zakłady ubezpie-
czeń podejmują jakiekolwiek działania na rzecz poprawy jakości świadczonych usług. Zaledwie 
18% badanych uznało, iż zakłady ubezpieczeń podejmują takie działania. Działania zostały po-
dzielone na pięć grup, będących elementami kompozycji marketingowej dla firm usługowych, 
tj. produkt, cena, promocja, dystrybucja oraz personel / proces / otoczenie fizyczne.

Rysunek nr 2. Znajomość działań zakładów ubezpieczeń na rzecz jakości świadczonych usług

Źródło: Opracowanie własne.

Wedle respondentów wśród działań podejmowanych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz 
poprawy jakości świadczonych usług największą grupę stanowią działania dotyczące produktu 
(38%), a w szczególności wprowadzenie nowych produktów, uatrakcyjnianie oferty, rozszerza-
nie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, poprawione o.w.u. Następną grupę stanowiły działania 
związane z promocją (24%), czyli infolinia, reklamy w internecie, organizowanie spotkań z agen-
tami. Kolejna grupa to działania powiązane z personelem / procesem / otoczeniem fizycznym 
(24%), w tym m.in. szkolenie pracowników, nastawienie na klienta, upraszczanie procedur, 
szybsza likwidacja szkód. Jedynie 10% odpowiedzi dotyczyło działań związanych z ceną, w tym 
w szczególności obniżki składek, a 3% – dystrybucji, czyli m.in. możliwości załatwienia wielu 
spraw w jednej placówce. Aż 17% respondentów uznało, iż zakłady ubezpieczeń nie podejmują 
żadnych działań na rzecz poprawy jakości świadczonych usług.

Z uwagi na to, iż nadal zbyt mało firm podejmuje działania z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu, a w społeczeństwie zagadnienie to nie jest dostatecznie znane, konieczne 
jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej odpowiedzialnego biznesu oraz zachęcanie 
przedsiębiorstw do stosowania zasad tej koncepcji w praktyce. Realizację tych zadań powinien 
wesprzeć Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu33, który zawiera dziewięć zasad istotnych z per-
spektywy odpowiedzialnego biznesu dla firm działających w Polsce:

I. Wyznaczamy standardy i edukujemy w zakresie odpowiedzialnego biznesu.
II. Wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy.

31 Na przykład nagroda „Złoty Zderzak”, godło „Jakość Obsługi”.
32 Badania ankietowe dotyczące jakości usług ubezpieczeniowych oraz świadomości ubezpieczeniowej zostały 
przeprowadzone na próbie 160 klientów zakładów ubezpieczeń w latach 2011–2012 .
33 Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicja CR, Warszawa 2012, http://www.koalicjacr.pl/kodeks.html.
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III. Szanujemy naszych pracowników, zapewniając im godne warunki pracy.
IV. Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wartości i indywidualne potrzeby pracowni-

ków.
V. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców naszych produktów 

i usług.
VI. Prowadzimy działalność biznesową w oparciu o zaufanie i partnerstwo.
VII. Prowadzimy rzetelną komunikację i odpowiedzialne działania marketingowe.
VIII. Tworzymy i rozwijamy produkty oraz usługi w odpowiedzi na nowe wyzwania społeczne 

i środowiskowe.
IX. Dbamy o środowisko naturalne.
W części branżowej Kodeksu wiele miejsca poświęcono głównym oczekiwaniom interesariu-

szy stawianym branży ubezpieczeniowej, tj. etyce i zaufaniu. W Kodeksie znajduje się również 
wiele wytycznych dla branży finansowo–ubezpieczeniowej, które powinny pomóc instytucjom 
rynku ubezpieczeniowego w kompleksowym i skutecznym wdrażaniu dobrych praktyk bizneso-
wych jako efektu realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Zakończenie
Przez wiele ostatnich lat instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego podejmowały szereg 

działań będących realizacją idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Zakłady ubezpieczeń – 
z uwagi na charakter swojej działalności – powinny w szczególności kreować wizerunek firm 
stabilnych, bezpiecznych i z tradycjami34, co można osiągnąć m.in. poprzez dbałość o etykę 
i odpowiedzialność we wszystkich obszarach działalności. Jest to podstawa zrównoważonego 
rozwoju i bezpieczeństwa całego rynku finansowego. Istotne jest, by klienci mogli mieć zaufanie 
zarówno do instytucji, którym powierzają nie tylko swoje środki, lecz także bezpieczeństwo, jak 
i do pośredników, z którymi bezpośrednio się kontaktują. Stosowanie dobrych praktyk zwiększa 
przejrzystość rynku ubezpieczeniowego i buduje wzajemne zaufanie, które jest podstawą wszel-
kich relacji między uczestnikami rynku.

Wprowadzanie dobrych praktyk ma na celu uświadomienie wszystkim uczestnikom rynku 
ubezpieczeniowego, iż stosowanie moralnie godziwych praktyk jest opłacalne, gdyż rodzi wza-
jemne zaufanie, które jest podstawą wszystkich prawidłowych i długotrwałych relacji. Przyjęcie 
przez wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego i zobowiązanie się do respektowania 
zasad odpowiedzialnego biznesu jest swego rodzaju certyfikatem jakości świadczonych usług. 

Prowadzenie działalności w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu to duże 
wyzwanie, gdyż – w dużym uproszczeniu – interes podmiotów gospodarczych działających na 
rynku ubezpieczeniowym jest inny niż interes klientów, których dobro – zgodnie z ideą CSR – po-
winno być stawiane na pierwszym miejscu. Jednak w dłuższym okresie sprzeczność interesów 
zakładów ubezpieczeń i klientów wydaje się być tylko pozorna. Zadbanie przez zakłady ubezpie-
czeń zarówno o interes własny, jak i klientów w dłuższej perspektywie stabilizuje rynek, który 
– oparty na wzajemnym zaufaniu wszystkich podmiotów – może się lepiej i stabilniej rozwijać. 
Na ile jednak instytucje rynku ubezpieczeniowego mają tę świadomość i wprowadzą to w życie, 
okaże się w niedalekiej przyszłości.

To, w jakim kierunku będzie rozwijać się idea społecznej odpowiedzialności biznesu, stanowi 
niewiadomą. Jeśli jednak wziąć pod uwagę obecne trendy rynkowe, rozwój idei CSR na pol-
34 Z raportu sporządzonego przez firmę On Board PR – ECCO Network wynika, że najważniejszymi cechami 
uwzględnianymi przy wyborze zakładu ubezpieczeń przez klienta są uczciwość i etyka w działaniu (66%), bezpie-
czeństwo (49%) oraz doświadczenie (46%).
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skim rynku usług ubezpieczeniowych może pójść w kierunku głównych interesariuszy zakładów 
ubezpieczeń, czyli pracowników, którzy są istotnym źródłem zaangażowania w zrównoważony 
rozwój. Podmioty rynku ubezpieczeniowego w Polsce powinny aktywnie wspierać system zrów-
noważonego rozwoju oraz zaangażować menedżerów w realizację idei CSR tak, aby włączyli oni 
strategię zrównoważonego rozwoju w główną strategię biznesową. Ważne jest ponadto, aby 
menedżerowie uświadomili sobie, że konkurencyjność przedsiębiorstw w najbliższych latach bę-
dzie zależeć w znacznym stopniu od umiejętności podejmowania trafnych decyzji strategicznych 
w obliczu wyzwań globalnych o charakterze nie tylko ekonomicznym, lecz także społecznym 
i ekologicznym.

Na koniec warto dodać, że instytucje rynku ubezpieczeniowego podejmują wiele działań 
w różnych obszarach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, które służą budo-
waniu dobrych relacji ze wszystkimi interesariuszami. Jednak wydaje się, że obszar związany 
z szeroko rozumianymi zasobami ludzkimi jest nadal najsłabiej rozwinięty. Stąd konkluzja, że 
może warto by było, aby wysiłki instytucji ubezpieczeniowych, a w szczególności zakładów ubez-
pieczeń, zostały skierowane w stronę ich najważniejszego i najcenniejszego zasobu!
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Summary of the ar� cle

Good business practices in the Polish insurance market as a result
of the implementation of corporate social responsibility (CSR)

Insurance market in Poland is mature and saturated. This influences its participants with 
competitive quality and added value. The opportunity to gain a competitive advantage may 
arise from promoting social interest and conducting business ethically and responsibly, of which 
a „side effect” is a high quality of services. As researches show, implementation of socially re-
sponsible activities results in high financial upgrowth and may positively influence institutions 
of the insurance market. Financial markets turmoil is the best evidence that conducting business 
in a responsible way and building trust with all the stakeholders becomes a key factor to provide 
a company with sustainable development. The implementation of corporate social responsibili-
ty idea is often done by introducing good practices into different areas of company’s activities. 
Good practices become a chance to improve company’s image in the eyes of customers.

Characteristics and review of good practices in the area of corporate social responsibility (CSR) 
introduced into the Polish insurance market was presented in the article. Considerations inclu-
de an attempt to analyze solutions adopted by different institutions in relation to expectations 
of stakeholders of insurance market. This resulted in presentation of the CSR idea on the Polish 
insurance market and directions of its further development that includes expectations of stake-
holders and their awareness about activities in this area conducted by institutions of insurance 
market. Simultaneously, the article presents confirmation of conscientiousness of a responsible 
and ethical business conduct by the key–players of insurance market – insurers – awards gran-
ted to them in recent years by various bodies and institutions.

Key words: insurance services, good practice, corporate social responsibility, ethics, quality of 
services

Mgr inż. Joanna Iwko, doktorantka w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu
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Joanna Rutecka

Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu 
emerytalnym – analiza doświadczeń Irlandii i Nowej Zelandii

Wiele krajów utworzyło rezerwowe fundusze emerytalne, które mają finansować deficyt 
bazowych systemów emerytalnych w okresie, gdy aktywność zawodową zakończą pokolenia 
wyżu demograficznego. Powołanie takich funduszy nie zależy od stosowanych w bazowym 
systemie formuł emerytalnych, lecz jest konsekwencją prognozowanych niedoborów w syste-
mie emerytalnym wynikających ze zjawisk demograficznych. Państwowe emerytalne fundusze 
rezerwowe utworzono m.in. w Irlandii, Nowej Zelandii i Polsce. Chociaż wymienione kraje 
rozpoczęły gromadzenie rezerw emerytalnych w tym samym czasie, dalsze funkcjonowanie 
funduszy wyglądało zupełnie inaczej, głównie z powodu różnych bieżących potrzeb finansów 
publicznych. Inwestycje funduszy rezerwowych mają z założenia charakter długotermino-
wy, powinny być geograficznie zdywersyfikowane i oferować ponadprzeciętną stopę zwrotu 
w stosunku do ponoszonego ryzyka. Tak określona polityka inwestycyjna jest konsekwentnie 
prowadzona w Nowej Zelandii. W Irlandii i Polsce na stopy zwrotu i wielkość aktywów zgro-
madzonych w funduszach ogromny wpływ wywarły bieżące potrzeby finansów publicznych 
i krótkowzroczna polityka rządów. 

Słowa kluczowe: system emerytalny, publiczny rezerwowy fundusz emerytalny, państwowy 
fundusz majątkowy, rezerwy emerytalne

Wprowadzenie
Wiele krajów przeprowadziło w ostatnich latach reformy systemów emerytalnych. Zmiany 

wymuszone były głównie przemianami demograficznymi i rosnącym udziałem osób starszych 
(w wieku 65 lat i więcej) w ludności krajów niemal na całym świecie. Reformy obejmowały 
korektę parametrów emerytalnych lub istotne zmiany w architekturze zabezpieczenia eme-
rytalnego w celu poprawy stabilności finansowej w długim okresie. Najczęściej wprowadzano 
do formuł emerytalnych parametry demograficzne, aby uzależnić wysokość świadczenia 
emerytalnego od wieku zakończenia aktywności zawodowej. Podejmowano także decyzje 
o zastąpieniu wcześniejszej formuły zdefiniowanego świadczenia formułą zdefiniowanej 
składki, która zakłada ścisłe powiązanie emerytury z wysokością wpłaconych składek, dłu-
gością okresu ich opłacania, stopą pomnażania praw emerytalnych oraz wiekiem przejścia 
na emeryturę. Formuła ta uważana jest za rozwiązanie zapewniające stabilność finansową 
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systemu emerytalnego w długim okresie, gdyż system nie obiecuje więcej, niż faktycznie 
wypracuje1. 

Systemy o zdefiniowanej składce pomagają dostosować wielkość wpływów i wydatków 
emerytalnych w perspektywie długoterminowej, nie są jednak w stanie rozwiązać wszystkich 
problemów związanych ze zjawiskami demograficznymi. Aby złagodzić skutki okresowych zmian 
w relacji pomiędzy liczbą osób aktywnych zawodowo a liczbą osób pobierających świadczenia 
emerytalne, wynikających z tzw. falowania demograficznego, w ramach publicznych systemów 
emerytalnych powoływane są specjalne fundusze rezerwowe. Fundusze te mają gromadzić 
środki w okresie relatywnie dobrej sytuacji demograficznej (relatywnie większej liczby pracują-
cych w stosunku do liczby świadczeniobiorców) i wspomagać system emerytalny w latach, gdy 
relacja ta ulegnie znacznemu pogorszeniu. Fundusze takie zostały utworzone m.in. w Norwegii, 
Japonii, Australii, Polsce, Francji, Irlandii i Nowej Zelandii2.

Celem artykułu jest dokonanie analizy funkcjonowania emerytalnych funduszy rezerwo-
wych w dwóch wybranych krajach: Irlandii i Nowej Zelandii. Kraje te, choć powołały fundusze 
rezerwowe w tym samym czasie, zastosowały odmienne podejście do możliwości wykorzy-
stania zgromadzonych środków. W końcowej części artykułu doświadczenia Irlandii i Nowej 
Zelandii odniesione zostaną do praktyki przedterminowego wykorzystania środków zgro-
madzonych w polskim funduszu rezerwowym o celu emerytalnym – Funduszu Rezerwy 
Demograficznej.

 
1. Państwowy Rezerwowy Fundusz Emerytalny w Irlandii
1.1. Geneza powstania i zasady funkcjonowania funduszu

Państwowy Rezerwowy Fundusz Emerytalny (National Pension Reserve Fund, NPRF) jest pu-
blicznym funduszem emerytalnym utworzonym przez Republikę Irlandii w 2001 r. Głównym 
powodem utworzenia funduszu były prognozy wskazujące na gwałtowny wzrost wydatków na 
świadczenia emerytalne w ciągu kolejnych dekad. Prognozy te wskazywały, że wydatki emery-
talne z powszechnego zabezpieczenia emerytalnego oraz z systemu emerytalnego pracowników 
sektora publicznego wzrosną z ok. 5% PKB w 2007 r. do 7,6% w 2025 r. i 13% PKB w 2050 r.3 
Celem funduszu jest wsparcie systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu emerytalnego 
w okresie od 2025 r. do co najmniej 2055 r.4

Fundusz jest tworzony z wpłat z budżetu państwa równych 1% produktu narodowego brutto 
(PNB). Środki te są wpłacane co kwartał, począwszy od kwietnia 2001 r., i powinny być przeka-
zywane do funduszu do 2055 r., przy czym w szczególnych okolicznościach rząd może podjąć 
decyzję o wpłacie do funduszu kwot wyższych niż 1% PNB lub o przedłużeniu okresu zasilania 
funduszu wpłatami z budżetu centralnego5.

Kontrolę nad działalnością lokacyjną funduszu powierzono Komisji Państwowego Rezerwo-
wego Funduszu Emerytalnego (NPRF Commission, NPRFC)6, powołanej na podstawie ustawy 

1 M. Góra, Inwestowanie składek w nowym polskim systemie emerytalnym, CASE, Warszawa 2001, s. 5, (za:) J. 
Rutecka, Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2012, s. 63.
2 Szerzej: J. Rutecka, Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym – charakterystyka i zasady funkcjo-
nowania, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 13 (2/2012), s. 7–32. 
3 Sovereign Wealth Funds. Generally Accepted Principles and Practices „Santiago Principles”, International Wor-
king Group of Sovereign Wealth Funds, 2008, s. 36.
4 http://www.investopedia.com/terms/n/national-pensions-reserve-fund.asp (21.02.2012).
5 National Pensions Reserve Fund Act 2000.
6 Komisja składa się z siedmiu członków wskazanych przez Ministra Finansów, który kieruje się zasadą, iż po-



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 97

o NPRF7, która administruje funduszem przez zawieranie umów z zewnętrznymi podmiotami 
prowadzącymi działalność w zakresie zarządzania aktywami finansowymi. Umowa z zarządza-
jącym zawierana jest na 5 lat8, po upływie których Komisja ponownie podejmuje decyzję, jakim 
podmiotom powierzy aktywa na kolejny okres. W 2010 r. dokonano zmian w zasadach zarzą-
dzania funduszem – część środków pozostawiono w gestii Komisji NPRF, a część przekazano 
w bezpośrednie zarządzanie Ministrowi Finansów9. 

1.2. Polityka inwestycyjna i wyniki funduszu
Polityka lokacyjna funduszu opiera się na zakupie krajowych i zagranicznych papierów warto-

ściowych przy uwzględnieniu specyfiki celów, dla jakich fundusz został utworzony, oraz założeniu 
osiągania optymalnych stóp zwrotu przy określonym wcześniej, akceptowanym poziomie ryzyka10. 
Tak określony cel inwestycyjny daje Komisji NPRF duże pole wyboru konkretnej długoterminowej 
polityki inwestycyjnej oraz szerokie możliwości w zakresie dywersyfikacji ryzyka i wskazania opty-
malnych instrumentów finansowych, w które będą inwestowane środki funduszu. 

Początkowa, docelowa struktura NPRF składała się w 66% z akcji spółek notowanych na ryn-
kach regulowanych, 10% akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na takich rynkach, 13% 
obligacji skarbowych, 8% inwestycji w nieruchomości, 2% inwestycji na rynku towarowym oraz 
1% inwestycji w waluty. Wszystkie przychody z lokowania środków NPRF powiększały aktywa 
funduszu. Fundusz nie mógł lokować aktywów w instrumentach dłużnych wyemitowanych przez 
irlandzki rząd ani posiadać kontrolnego pakietu akcji irlandzkiego przedsiębiorstwa11.

Wyłącznym celem polityki inwestycyjnej funduszu, mającej z założenia charakter długotermino-
wy, było osiągnięcie wyników lepszych od średniej stopy zwrotu z rynków finansowych, głównie 
dzięki możliwości inwestycji w akcje oraz mniej płynne i potencjalnie bardziej zyskowne instrumen-
ty finansowe. Dzięki akceptowaniu możliwych krótkoterminowych spadków wartości aktywów 
funduszu, spowodowanych kryzysami na rynkach finansowych, zarządzanie funduszem nastawio-
ne było na maksymalne wykorzystanie możliwości płynących z systematycznego zasilania funduszu 
nowymi środkami, dywersyfikacji ryzyka oraz zakupu instrumentów o niskiej płynności12.

Powyższa strategia inwestycyjna została zmieniona w marcu 2010 r., kiedy dokonano podziału 
funduszu na część zarządzaną zgodnie z przyjętymi wcześniej wytycznymi inwestycyjnymi (Discre-
tionary Portfolio), pozostającą w zarządzaniu Komisji NPRF, oraz część inwestowaną bezpośrednio 
według wskazówek Ministra Finansów (Direct Investments)13. Do ogólnego celu inwestycyjnego, 

winny to być osoby o rozległej i ugruntowanej wiedzy na temat zarządzania aktywami funduszu. Por.: Sovereign 
Wealth Funds. Generally Accepted Principles and Practices „Santiago Principles”, op. cit., s. 36.
7 National Pensions Reserve Fund Act 2000, art. 6.
8 Przy zawarciu pierwszej umowy okres ten wynosił 10 lat. Por. National Pensions Reserve Fund Act 2000, art. 21.
9 Oznacza to, iż istotna część funduszu jest zarządzana faktycznie przez rząd Irlandii, który uwzględnia bieżące 
potrzeby lokalnej gospodarki. Por. I. Morse, Ireland: For better or for worse, „Investment and Pensions Europe”, 
1 February 2013; http://www.ipe.com/magazine/ireland-for-better-or-for-worse_49707.php#.UePKG23BqSo.
10 National Pensions Reserve Fund Act 2000, art. 19.
11 Investment of the National Pension Reserve Fund and Miscellaneous Provisions Act 2009. 
12 Sovereign Wealth Funds. Generally Accepted Principles and Practices „Santiago Principles”, op. cit., s. 37.
13 Podział funduszu wynikał z konieczności dofinansowania AIB (Allied Irish Bank) i Banku Irlandii przez rząd, któ-
ry wykorzystał w tym celu środki zgromadzone w NPRF. Ponieważ jednak inwestycja ta nie mieściła się w okre-
ślonym wcześniej dla NPRF katalogu instrumentów, postanowiono, że tylko część funduszu będzie zarządzana 
zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi, a druga część będzie w bezpośredniej dyspozycji Ministra Finansów. 
Por. J. Kavanagh, Irish pensions: A constantly changing landscape, „Investment and Pensions Europe” 21 Octo-
ber 2012; http://www.ipe.com/news/irish-pensions-a-constantly-changing-landscape_47822.php?category-
id=19684 oraz http://www.nprf.ie/InvestmentStrategy/investmentStrategy.htm. 
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w postaci osiągnięcia w długim okresie stopy zwrotu wyższej od przeciętnej stopy zwrotu z portfe-
la o danej charakterystyce, dodano cel uzyskania wyższej dochodowości od rentowności krajowych 
5–letnich obligacji państwowych. Określono także, że pożądana struktura portfela składa się 
w 49% z akcji, w 18% z instrumentów dłużnych, 10% udziałów i akcji w spółkach nienotowanych 
na rynku regulowanym, w 8% z inwestycji w nieruchomości oraz 15% w pozostałych kategoriach 
(w tym w projektach infrastrukturalnych lub rynku surowców)14. W 2011 r. postanowiono ponad-
to, że fundusz będzie inwestował w szerokim zakresie na rynku irlandzkim, tak aby stał się jednym 
z kluczowych inwestorów wspierających strategiczne sektory rodzimej gospodarki15.

Tabela nr 1. Struktura portfela inwestycyjnego NPRF w latach 2010–2011 (w procentach)

Rodzaj inwestycji 2010 2011

Akcje 20,0 41,2

Obligacje 2,6 4,2

Nieruchomości 3,8 2,1

Private equity 5,8 4,2

Inwestycje towarowe (commodity) 1,8 2,2

Depozyty, gotówka i inne 6,4 12,4

Inwestycje bezpośrednie 59,6 33,7

Źródło: Annual Report and Financial Statements 2011, National Pension Reserve Fund Commission, 2012, s. 39.

Aktualny portfel inwestycyjny NPRF w części zarządzanej przez Ministra Finansów to w zdecy-
dowanej większości inwestycje bezpośrednie (57% aktywów funduszu ogółem16, w tym w dwa 
irlandzkie banki), natomiast w części zarządzanej przez Komisję zdecydowaną większość portfela 
stanowią akcje uzupełniane o obligacje, inwestycje private equity i inne instrumenty, w tym in-
westycje w rynki towarowe, nieruchomości oraz lokaty. W ostatnim czasie planowane są zmiany 
w prawie, aby umożliwić funduszowi inwestowanie większej części aktywów w irlandzki sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw w postaci strategicznych inwestycji bezpośrednich17. Rząd za-
mierza zmienić wzorcową strukturę portfela zarządzanego przez Komisję, aby również te aktywa 
finansowały działalność niewielkich irlandzkich przedsiębiorstw. Bezpośrednie inwestycje mają 
zostać skierowane m.in. do powstających firm technologicznych, farm wiatrowych i tradycyj-
nych przedsięwzięć infrastrukturalnych (m.in. drogowych). 

Od początku funkcjonowania NPRF, tj. od kwietnia 2001 r., aż do końca 2011 r. fundusz wypra-
cował średnią stopę zwrotu w wysokości 3,3%, osiągając wynik wyższy niż indeks referencyjny 
(2,1%) i znacznie pokonując irlandzkie fundusze emerytalne (wynik 1,1%)18. Najwyższe stopy 
zwrotu z tytułu lokowania aktywów NPRF odnotowano w latach 2003–2006 oraz 2009–2010. 
Straty poniesiono natomiast w latach 2002 i 2008.

14 http://www.nprf.ie/InvestmentStrategy/investmentStrategy.htm.
15 Annual Report and Financial Statements 2011, National Pension Reserve Fund Commission, 2012, s. 5.
16 I. Morse, op. cit.
17 Zgodnie z planami rządu Irlandii, NPRF ma się stać strategicznym funduszem inwestycyjnym (Strategic Invest-
ment Fund, SIF). Por. J. Williams, Ireland’s NPRF considers ‘suite of funds’ targeting SMEs, „Investments and Pen-
sions Europe”, 24 January 2013, http://www.ipe.com/news/irelands-nprf-considers-suite-of-funds-targeting-
smes_49662.php.
18 Annual Report and Financial Statements 2011, National Pension Reserve Fund Commission, 2012, s. 4.
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Wykres nr 1. Stopy zwrotu Państwowego Rezerwowego Funduszu Emerytalnego (NPRF)* 
w latach 2001–2011 

*Podane stopy zwrotu dotyczą wyłącznie części funduszu zarządzanej przez Komisję NPRF19.

Źródło: Annual Report and Financial Statements 2011, National Pension Reserve Fund Commission, 2012, s. 7.

W 2011 r. stopa zwrotu osiągnięta z części funduszu zarządzanej przez Komisję NPRF (Di-
scretionary Portfolio) wyniosła 2,1% i przewyższyła tym samym znacznie wyznaczony indeks 
referencyjny (wynik –0,7%) i stopę zwrotu wypracowaną przez irlandzkie fundusze emerytalne 
(–3,5%). Stopa zwrotu z inwestycji bezpośrednich (Direct Investments) wyniosła jednak w tym 
samym roku –58,1%, głównie z powodu drastycznej obniżki wyceny udziałów w Allied Irish Bank 
(AIB) oraz Banku Irlandii (Bank of Ireland, BoI), które zostały dokapitalizowane przez fundusz. 
W konsekwencji w 2011 r. NPRF odnotował stratę na całym portfelu w wysokości –36,7%20.

Jak już wspomniano, NPRF jest generalnie finansowany z odpisu w wysokości 1% PNB przeka-
zywanego z budżetu państwa. Dodatkowo, na początku funkcjonowania fundusz został zasilony 
kwotą 6,5 mld euro, pochodzącą z prywatyzacji państwowej spółki Telecom Éireann. Aktywa 
NPRF wzrastały w kolejnych latach dzięki założonym transferom z budżetu państwa oraz zyskom 
z inwestycji. Zakumulowana składka przekazana do funduszu w latach 2001–2008 wyniosła 
16,89 mld euro, a wartość funduszu na koniec roku 2007 r. osiągnęła 21,15 mld euro21. Akty-
wa funduszu rosły do czasu wystąpienia kryzysu finansowego i konieczności dokapitalizowania 
irlandzkich banków. Wówczas z funduszu wydzielono część zarządzaną przez NPRFC oraz część 
pozostającą bezpośrednio pod kontrolą Ministra Finansów i w pierwszej połowie 2011 r. doko-
nano transferu 10 mld euro na dokapitalizowanie AIB oraz Banku Irlandii. Na skutek tej operacji 
aktywa NPRF będące w dyspozycji Komisji spadły do poziomu 5,4 mld euro na koniec 2011 r., 
a część będącą w zarządzaniu Ministra Finansów wyceniono na 8 mld euro, co daje łączną war-
tość funduszu równą 13,4 mld euro22.

19 Stopy zwrotu części zarządzanej przez Ministra Finansów są dotychczas niższe. Przykładowo w okresie trzech 
kwartałów 2012 r. część zarządzana przez Komisję osiągnęła stopę zwrotu w wysokości 5,9%, a część zarządzana 
przez Ministra Finansów 3,5%; por. I. Morse, op. cit. 
20 Annual Report and Financial Statements 2011,  op. cit., s. 4.
21 Sovereign Wealth Funds. Generally Accepted Principles and Practices „Santiago Principles”, op. cit., s. 37.
22 Annual Report and Financial Statements 2011,  op. cit., s. 4.
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1.3. Wykorzystanie środków zgromadzonych w funduszu
Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy o NPRF do roku 2025 z funduszu nie mogą być 

dokonywane żadne wypłaty. Środki funduszu powinny zostać wykorzystane na sfinansowanie 
wydatków na świadczenia emerytalne w latach 2025–2055, przy czym parlament ma prawo ten 
okres wydłużyć. Zastrzeżono dodatkowo, że transfery dokonywane w danym roku z funduszu nie 
mogą przekroczyć kwoty wydatków emerytalnych w tym samym roku. 

Powyższe regulacje ograniczające wykorzystanie środków zgromadzonych w NPRF nie są jed-
nak wystarczającą gwarancją eliminującą ryzyko znacznego uszczuplenia środków funduszu 
przed określonym powyżej terminem. Kryzys finansowy spowodował bowiem, że rząd Irlandii 
w ramach Narodowego Planu Naprawczego na lata 2011–2014 przyjął w grudniu 2010 r. ustawę 
stabilizacyjną dla instytucji kredytowych (CISA Act)23, która znacznie zmienia zasady zarządzania 
rezerwowym funduszem emerytalnym. CISA Act przewiduje możliwość znacznego rozluźnienia 
polityki wpłat i wypłat z Państwowego Rezerwowego Funduszu Emerytalnego, dając Ministrowi 
Finansów prawo do:

ograniczenia lub zawieszenia wpłat do NPRF z budżetu centralnego wynoszących 1% PNB � 
w latach 2012 i 2013;
zobowiązania Komisji zarządzającej funduszem do ulokowania jego aktywów w papierach � 
dłużnych skarbu państwa24;
dokonywania wypłat bezpośrednio do budżetu państwa w latach 2011, 2012 lub 2013, jeśli � 
będzie tego wymagała sytuacja finansów publicznych25.

Przyszłość funkcjonowania NPRF zależy zatem w dużej mierze od sytuacji finansów publicz-
nych w najbliższych latach. 

2. Nowozelandzki Fundusz Świadczeń Emerytalnych
2.1. Geneza powstania i zasady funkcjonowania funduszu 

Nowozelandzki Fundusz Świadczeń Emerytalnych (New Zealand Superannuation Fund, NZSF) 
został utworzony w 2001 r. jako fundusz buforowy dla repartycyjnego system emerytalnego, 
który ma pomóc w osiągnięciu równowagi wpływów i wydatków systemu emerytalnego w ob-
liczu znacznych zmian w strukturze wiekowej ludności w najbliższych kilkudziesięciu latach. 
Procesy związane ze starzeniem się ludności Nowej Zelandii spowodują, że udział w populacji 
osób w wieku powyżej 65 lat wzrośnie z obecnych 12% do 27% w ciągu najbliższych 50 lat. 
Zjawisko to jest efektem zbliżania się do wieku emerytalnego osób z generacji baby boom, jak 
również wydłużania się trwania życia, zmniejszonego wskaźnika urodzeń oraz przesuwania de-
cyzji o urodzeniu dziecka na późniejsze lata dorosłego życia. W rezultacie nastąpi trwała zmiana 
w strukturze populacji, powodująca zwiększone wydatki na świadczenia emerytalne dla osób, 
które zakończyły aktywność zawodową, podczas gdy jednocześnie skurczy się udział w popula-
cji osób w wieku produkcyjnym – z 65% do 59% w ciągu kolejnych 50 lat. W tym samym czasie 
wskaźnik obciążenia demograficznego (ang. total dependency ratio) odzwierciedlający relację 

23 Credit Institutions Stabilisation Act 2010 (tzw. CISA Act).
24 Inwestowanie aktywów funduszu rezerwowego w papiery dłużne skarbu państwa ma istotne konsekwencje 
ekonomiczne – środki nie wspierają wówczas rozwoju gospodarki, a służą po prostu rolowaniu długu publicz-
nego. Dodatkowo dochodzi wówczas do ujawnienia długu, który był wcześniej ukryty w systemie emerytalnym. 
Ujawnienie długu powoduje wzrost oficjalnych wskaźników zadłużenia kraju, co ma ważne konsekwencje poli-
tyczne – zmusza do wprowadzenia programu ograniczania długu. (Za zwrócenie uwagi na znaczenie tych aspek-
tów inwestowania środków funduszu w obligacje skarbowe dziękuję anonimowemu recenzentowi). 
25 Annual Report and Financial Statements 2011, op. cit., s. 8.
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liczby osób w wieku nieprodukcyjnym (0–15 lat oraz powyżej 65 lat) do liczby osób w wieku pro-
dukcyjnym wzrośnie z 50% do 70%26.

NZSF jest tworzony ze środków przekazywanych z budżetu państwa, a wysokość wpłat w kolej-
nych latach określona jest jako procent PKB według poniższego wzoru27:

                                                                                                                  ,

gdzie:
a – procent PKB, który należałoby wpłacać do funduszu przez następne 40 lat, aby środki w nim 

zgromadzone wystarczyły na zrównoważenie wpływów i wydatków z systemu emerytalnego 
w kolejnych 40 latach, przy założonej stopie zwrotu z inwestycji i uwzględnieniu obecnych 
aktywów NZSF,

b – planowana kwota wypłat z funduszu w danym roku. 
Tak skonstruowany mechanizm obliczania wysokości wpłat powoduje, że wielkość wnoszo-

nych do funduszu środków odpowiada długoterminowym potrzebom systemu emerytalnego 
i zapewnia równowagę funduszu emerytalnego w 40–letnim horyzoncie czasowym. Poza wy-
mienionymi składkami rząd oraz Minister Finansów mogą dokonywać dodatkowych wpłat do 
funduszu, aby zapewnić finansowanie świadczeń emerytalnych w krótkim i długim okresie. 
Gdyby okazało się, że środki zgromadzone w funduszu są wyższe niż aktywa potrzebne do zrów-
noważenia wpływów i wydatków w systemie emerytalnym w kolejnych latach, tj. wyznaczona 
na podstawie powyższego wzoru składka jest mniejsza od zera, Minister Finansów może zażądać 
wypłaty nadwyżki z funduszu, jednak nie może to nastąpić przed rokiem 202028. 

2.2. Polityka inwestycyjna i wyniki funduszu
Funduszem rezerwowym zarządza Rada Powiernicza Nowozelandzkich Świadczeń Eme-

rytalnych29 (Guardians of New Zealand Superannuation), która stosuje pasywną strategię 
inwestowania30. Instytucja ta powinna stosować zasady odpowiedzialnego inwestowania i naj-
lepsze praktyki zarządzania w celu maksymalizacji stopy zwrotu, nie narażając jednocześnie 
funduszu na nadmierne ryzyko31.

Indeks referencyjny dla inwestycji NZSF składa się głównie z akcji zagranicznych, uzupełnionych 
instrumentami dłużnymi, akcjami nowozelandzkimi oraz innymi instrumentami o charakterze 
właścicielskim. Fundusz dokonuje inwestycji na całym świecie, w tym największa część port-
fela inwestowana jest w Ameryce Północnej (35,5%), Europie (22,7%) oraz na rynku krajowym 
(22,9%).

26 B. McCulloch, J. Frances, Financing New Zealand Superannuation, „New Zealand Treasury Working Paper” 
2001, nr 20, s. 1–2.
27 New Zealand Superannuation and Retirement Income Act 2001, art. 43. Istnieje możliwość dokonywania 
mniejszych wpłat do funduszu, jednak w takim przypadku rząd musi dokładnie opisać planowane wpłaty w usta-
wie budżetowej, wskazując przyczyny wnoszenia do funduszu składki w niepełnej wysokości i proponując kon-
kretne działania, aby uzupełnić środki funduszu w kolejnych latach. 
28 New Zealand Superannuation and Retirement Income Act 2001, art. 47.
29  Za pomoc w doborze najlepszego polskiego odpowiednika nazwy podmiotu zarządzającego funduszem dzię-
kuję anonimowemu recenzentowi.
30 W. Nagel, Asekuracja ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach emerytalnych: rozwiazania polskie, szkice do 
miedzynarodowych analiz porównawczych, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 3 (2007), s. 26. Autorka celowo nie 
podejmuje tutaj dyskusji nad wadami i zaletami inwestowania aktywnego i pasywnego. 
31 New Zealand Superannuation and Retirement Income Act 2001, art. 58.
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Tabela nr 2. Indeks referencyjny a struktura portfela NZSF na koniec czerwca 2012 r. (w pro-
centach)

Rodzaj instrumentu Udział w indeksie referencyjnym Udział w portfelu NZSF

Akcje zagraniczne 70 60

Akcje nowozelandzkie 5 5

Inne zagraniczne instrumenty udziałowe 5 3

Obligacje 20 7

Inwestycje infrastukturalne 9

Commodities 7

Nieruchomości 6

Private equity 2

Inne 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie New Zealand Superannuation Fund. Annual Report 2012, s. 21.

Rysunek nr 1. Geograficzna dywersyfikacja portfela aktywów NZSF w 2012 r.

Źródło: New Zealand Superannuation Fund. Annual Report 2012, s. 23.

Prowadząc politykę inwestycyjną, zarządzający dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć wyniki 
powyżej określonego indeksu referencyjnego, tj. aktywnie modyfikuje strukturę portfela w taki 
sposób, aby wykorzystać pojawiające się możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku32. 

32 Zarządzający NZSF dąży do osiągnięcia długoterminowej stopy zwrotu wyższej od indeksu referencyjnego 
o 0,5 punktu procentowego, co udało się zrealizować w dotychczasowym okresie funkcjonowania funduszu. 
Por. New Zealand Superannuation Fund. Annual Report 2012, s. 9.
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Polityka inwestycyjna realizowana przez Radę Powierniczą Nowozelandzkich Świadczeń Emery-
talnych nie zawsze przynosiła rezultaty lepsze od wyników indeksu referencyjnego. NZSF odniósł 
wyraźnie korzyści z przyjętej strategii inwestycyjnej w latach dobrej koniunktury na rynkach fi-
nansowych, natomiast w okresie załamania cen na rynkach akcji – poniósł straty przekraczające 
wielkość spadków odnotowanych w przypadku indeksu referencyjnego. Należy jednak zazna-
czyć, że średnia roczna stopa zwrotu za cały dotychczasowy okres funkcjonowania funduszu 
(tj. do połowy 2012 r.) wyniosła 7,05% i była wyższa od indeksu referencyjnego, który osiągnął 
w tym czasie zysk równy 6,54% w skali roku33.

Wykres nr 2. Stopy zwrotu NZSF w latach 2004–2012 (na koniec czerwca danego roku34)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie New Zealand Superannuation Fund. Annual Report 2012, s. 3.
 
Dzięki stosowaniu aktywnego zarządzania środkami NZSF skumulowana stopa zwrotu z inwe-

stycji funduszu, obejmująca okres od jego utworzenia, przekracza znacznie skumulowaną stopę 
zwrotu z inwestycji w dłużne papiery wartościowe. Tylko w okresie głębokiego kryzysu finanso-
wego (lata 2008–2009) skumulowana stopa zwrotu NZSF była niższa od indeksu obligacyjnego, 
co jednak zostało zniwelowane wzrostem wartości aktywów funduszu w latach 2010–2011, gdy 
osiągnięto ponadprzeciętny zysk równy odpowiednio 15,5% oraz 25,05%.

Aktywa zgromadzone w funduszu przyrastały systematycznie w latach 2002–2011 w rezultacie 
regularnych wpłat z budżetu oraz dochodów z inwestowania zgromadzonych środków. Jedynie 
w ostatnim roku wartość środków w zasadzie nie odnotowała wzrostu – w połowie 2012 r. ak-
tywa funduszu osiągnęły poziom 18,7 mld dolarów, wobec 18,65 mld dolarów w połowie roku 
poprzedniego. 

33 Ibidem, s. 2.
34 Okres rozliczeniowy nowozelandzkiego funduszu rozpoczyna się od 1 lipca każdego roku i nie pokrywa się 
z rokiem kalendarzowym.
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Wykres nr 3. Skumulowana stopa zwrotu NZSF w latach 2003–2012 (w procentach)

Źródło: New Zealand Superannuation Fund. Annual Report 2012, s. 18.

Stabilizacja aktywów funduszu na zbliżonym poziomie, pomimo osiągnięcia zysków z działalno-
ści lokacyjnej, była wynikiem m.in. spadku wartości części instrumentów finansowych obecnych 
w portfelu funduszu, zmiany kursów walutowych i konieczności zapłaty podatku dochodowe-
go od wypracowanych dochodów35. W dłuższym okresie fundusz powinien rosnąć nawet przy 
braku wpłat z budżetu państwa, jeśli zarządzający zrealizuje założone cele inwestycyjne, tj. wy-
pracuje w długim okresie stopę zwrotu o 2,5 punktu procentowego wyższą od dochodowości 
bonów skarbowych.

Wykres 4. Aktywa NZSF w latach 2003–2012 (w mln dolarów)

Źródło: New Zealand Superannuation Fund. Annual Report 2012, s. 2.

35 New Zealand Superannuation Fund. Annual Report 2012, s. 9.
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2.3. Wykorzystanie środków zgromadzonych w funduszu
Środki Nowozelandzkiego Funduszu Świadczeń Emerytalnych powinny być obecne na glo-

balnym rynku finansowym jeszcze przez co najmniej kolejnych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. 
Wykorzystanie aktywów NZSF na wypłatę świadczeń emerytalnych z publicznego systemu może 
nastąpić dopiero po 2030 r.36 W obecnej chwili nie widać zagrożeń w postaci przedterminowego 
wykorzystania środków zgromadzonych w funduszu. 

Zakończenie. Doświadczenia Irlandii i Nowej Zelandii a sytuacja polskiego Funduszu Rezerwy 
Demograficznej

Niemal połowa krajów OECD posiada obecnie państwowe fundusze rezerwowe o celu 
emerytalnym37, które mają finansowo wspierać funkcjonowanie systemów zabezpieczenia eme-
rytalnego, gdy aktywność zawodową zakończą pokolenia wyżu demograficznego z lat 50. XX w. 
Fundusze takie utworzyły w 2001 r. Irlandia i Nowa Zelandia, a w 2002 r. także Polska. Pomimo 
zbieżnych celów przyświecających utworzeniu funduszy rezerwowych w tych krajach ich do-
świadczenia związane z funkcjonowaniem funduszy są zupełnie odmienne. 

Irlandzki Państwowy Emerytalny Fundusz Rezerwowy (National Pension Reserve Fund, NPRF) 
jest finansowany z dotacji budżetowej w wysokości 1% PKB, a jego aktywa osiągnęły poziom 
13,5% PKB w 2009 r.38 Nowozelandzki Fundusz Świadczeń Emerytalnych (New Zealand Super-
annuation Fund, NZSF) także finansowany jest z budżetu państwa, a wielkość rocznej dotacji 
zależy od potrzeb długoterminowej stabilności systemu emerytalnego. W 2009 r. aktywa NZSF 
wynosiły 7,1% PKB39 tego kraju. Polski Fundusz Rezerwy Demograficznej jest natomiast zasilany 
z wpływów z tytułu składki na ubezpieczenia emerytalne40 oraz środków pochodzących z prywa-
tyzacji mienia Skarbu Państwa (z założenia miało to być 40% ogółu wpływów z prywatyzacji)41. 
Aktywa polskiego funduszu osiągały 0,5% PKB w 2006 r.

Wszystkie fundusze zostały powołane w celu dofinansowania systemów w okresie, gdy na 
emeryturę przejdą pokolenia wyżu demograficznego. W Irlandii pierwsze wypłaty powinny roz-
począć się nie wcześniej niż w 2025 r., w Nowej Zelandii – w 2020 r., a w Polsce – od 2009 r., 
jednak wyłącznie w przypadku wystąpienia deficytu funduszu emerytalnego wynikającego 
z tzw. falowania demograficznego. Aktywa wszystkich funduszy miały być z założenia lokowane 
w taki sposób, aby osiągnąć maksymalne bezpieczeństwo i rentowność w założonym wcześniej 
horyzoncie inwestycyjnym, wynoszącym od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. W Irlandii i Nowej 
Zelandii zarządzanie funduszem rezerwowym powierzono odrębnym podmiotom, natomiast 
w Polsce aktywa funduszu lokowane są przez instytucję administrującą systemem ubezpieczeń 
społecznych – tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych42.
36 New Zealand Superannuation and Retirement Income Act 2001, section 47.
37 Pension Outlook 2012, OECD, 2012, s. 66. 
38 OECD Global Pension Statistics, „Pension Market in Focus” July 2010, Issue 7; http://www.oecd.org/finance/
privatepensions/45637367.pdf.
39 Ibidem.
40 Odpis na FRD miał z założenia wynosić 1% podstawy wymiaru składki. Rzeczywistość zweryfikowała jednak te zało-
żenia – w pierwszym okresie funkcjonowania odpis wynosił 0,1%, a następnie był podwyższany i sięgnął obecnie po-
ziomu 0,35%. Por. J. Rutecka, Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedtermi-
nowego wykorzystania aktywów, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno–Społecznego „Studia i Prace” nr 3(15)/2013. 
41 Środki te były przekazywane w mniejszej części, a ponadto fundusz zobowiązany był kupować za nie dłużne 
papiery Skarbu Państwa. Por. J. Rutecka, Fundusz..., op. cit. 
42 W późniejszym okresie (po przekroczeniu 250 mln zł) fundusz mógł zostać przekazany w ręce zewnętrznych 
podmiotów. Tak się jednak nie stało. Por art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z pózn. zm.).
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Pierwotne strategie inwestycyjne funduszy rezerwowych Irlandii i Nowej Zelandii zakładały, 
że instrumenty udziałowe będą stanowiły znaczną część portfeli funduszy, aby osiągnąć ponad-
przeciętne zyski w dłuższym okresie, znacznie przekraczające indeksy referencyjne. Początkowo 
inwestycje były także zdywersyfikowane geograficznie – w 2006 r. irlandzki i nowozelandzki fun-
dusz ulokowały odpowiednio 34,6% i 75,3% swoich aktywów za granicą43. W przypadku NZSF 
duży udział w portfelu aktywów zagranicznych został utrzymany w kolejnych latach, natomiast 
irlandzki NPRF zmienił istotnie strategię inwestycją w 2010 r. i skierował aktywa na rynek kra-
jowy, który zaczął cierpieć na niedokapitalizowanie w następstwie kryzysu finansowego lat 
2008–2010. Zupełnie inaczej przedstawiała się działalność inwestycyjna funduszu polskiego, 
który inwestował przede wszystkim w obligacje i bony skarbowe, stosując konserwatywną stra-
tegię, ograniczoną wyłącznie do rynku polskiego i nastawioną na utrzymanie realnej wartości 
aktywów. Strategia ta spowodowała co prawda, że środki nie uległy uszczupleniu, ale też nie 
pozwoliła na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu44. Stopy takie osiągnęły natomiast 
fundusze irlandzki (w części zgodnej z pierwotną strategią inwestycyjną, tj. zarządzanej przez 
Komisję NPRF) i nowozelandzki – w obu przypadkach średnia roczna stopa zwrotu z całego okre-
su funkcjonowania jest wyższa od indeksu referencyjnego uwzględniającego znaczny udział akcji 
i dywersyfikację zagraniczną. 

Lata ostatniego kryzysu finansowego zmieniły podejście wielu państw do funkcjonowania 
emerytalnych funduszy rezerwowych. W obliczu rosnących deficytów budżetowych poszuki-
wano możliwości ograniczenia rządowych wydatków lub dodatkowych źródeł ich finansowania 
– w takiej sytuacji doskonałym sposobem okazywało się wykorzystanie środków zgromadzo-
nych w funduszach rezerwowych. W 2010 r. Irlandia postanowiła wykorzystać część funduszu, 
aby wesprzeć dwa niedokapitalizowane banki (Allied Irish Bank, Bank of Ireland). W tym celu 
irlandzki rząd wyłączył część funduszu rezerwowego spod zarządzania Komisji NPRF, aby w ko-
lejnym okresie wspierać także inne krajowe firmy. Wyłączona spod zewnętrznego zarządzania 
część funduszu przyniosła spore straty w 2011 r., spowodowane drastyczną przeceną akcji obu 
dokapitalizowanych banków. Plan naprawczy rządu Irlandii na lata 2011–2014 dopuszcza możli-
wość znacznego rozluźnienia polityki wpłat i wypłat z funduszu rezerwowego, jeśli będzie tego 
wymagała sytuacja finansów publicznych. Środki funduszu mogą zatem zostać znacznie uszczu-
plone, a nawet wyczerpane, jeśli wystąpi ostry kryzys finansów publicznych. 

Okres napiętej sytuacji budżetowej w latach 2009–2012 spowodował także wcześniejsze wy-
korzystanie środków zgromadzonych w polskim Funduszu Rezerwy Demograficznej. Na skutek 
kolejnych zmian w jego funkcjonowaniu FRD zaczął odgrywać rolę dodatkowego źródła finan-
sowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie wyłącznie źródła finansowania deficytu 
wynikającego z tzw. falowania demograficznego. W latach 2010–2012 trzykrotnie dokonano 
transferu z funduszu na łączną kwotę 14,39 mld zł45. W rezultacie na koniec 2012 r. aktywa FRD 
wyniosły ok. 16,8 mld zł46, co wystarczyłoby na ewentualne pokrycie kosztu wypłaty świadczeń 
emerytalnych zaledwie przez kilka tygodni. 

Z opisywanych krajów jedynie fundusz Nowej Zelandii nie został uszczuplony na skutek wcze-
śniejszych wypłat w latach kryzysu finansowego. Pozwala to mieć nadzieję, że konsekwentna 
i długoterminowa polityka nowozelandzkiego funduszu rezerwowego w zakresie gromadzenia 

43 J. Rutecka, Państwowe…, op. cit., s. 26.
44 Por. J. Rutecka, Fundusz…, op. cit.
45 Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 169), w bieżącym roku 
rząd zamierza wypłacić z FRD kolejne 2,5 mld zł. 
46 http://www.zus.pl.
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środków i dywersyfikacji inwestycji pozwoli na osiągnięcie założonego wcześniej celu. Fundu-
sze rezerwowe Irlandii i Polski nie osiągną już raczej założonych wcześniej wyników, zarówno 
w zakresie stopy zwrotu, jak i wielkości aktywów. Aktywa NPRF wspomogą niewątpliwie rozwój 
irlandzkich przedsiębiorstw – jednak dobór podmiotów, do których trafią środki w ramach pro-
gramu dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw, oraz inwestycji infrastrukturalnych 
może nie wynikać z czysto ekonomicznej kalkulacji i oczekiwań co do wysokości stóp zwrotu. Po-
dobnie jak w przypadku Polski, w sporze pomiędzy interesem bieżącego podatnika a interesem 
przyszłych pokoleń wydają się wygrywać zwolennicy ograniczania bieżącego deficytu finansów 
publicznych. W rezultacie konieczne jest pilne poszukiwanie nowych rozwiązań, które zmniejszą 
deficyt systemu emerytalnego w kolejnych dziesięcioleciach. 

Summary of the ar� cle

Public pension reserve funds –the case of Ireland and New Zealand 

Public pension reserve funds (PPRF) have been introduced in many countries to finance a defi-
cit that will occur in old–age pension systems when the baby boomers have become the retirees. 
The creation of such funds is independent on the benefit formula and results from the future 
needs of pension systems. PPRF were founded in Ireland, New Zealand and Poland in years 
2001–2002. Although they have operated in the same period, their functioning differs due to co-
untry–specific needs of public finance. In general, public reserve funds are expected to invest on 
a long–term basis and to have diversified portfolio of assets to reach above–the–average rate 
of returns. Such an investment policy is run by New Zealand Superannuation Fund. In Ireland 
and Poland assets of pension reserve funds have been used to finance short–term needs of state 
budgets to realize myopic economic plans of politicians. 

Key words: old–age pension system, pension reserve fund, public sovereign wealth fund, pen-
sion reserves

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

Roszczenie regresowe ubezpieczyciela do leasingobiorcy 
odpowiedzialnego za szkodę na przedmiocie leasingu

W artykule podjęto tematykę dopuszczalności roszczeń regresowych ubezpieczyciela w stosun-
ku do podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody korzystających z rzeczy na podstawie 
umowy leasingu. W związku z faktem, iż kwestia ta nie była dotychczas przedmiotem szerszej 
analizy sądów ani doktryny, w praktyce działalności zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów 
będących stronami umów leasingu budzi ona uzasadnione kontrowersje. Istotne z punktu wi-
dzenia możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych od leasingobiorców – poza 
ustaleniem odpowiedzialności za powstanie zdarzenia szkodowego – jest stwierdzenie, czy dany 
podmiot jest stroną umowy ubezpieczenia mienia w leasingu, na podstawie której ubezpieczy-
ciel wypłacił odszkodowanie. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytania, w jakich 
przypadkach korzystającego można uznać za stronę takiej umowy, a w jakich brak jest ku temu 
podstaw, oraz czy takie rozróżnienie, a także związane z tym zróżnicowanie sytuacji prawnej le-
asingobiorców, jest uzasadnione. Aby właściwie odpowiedzieć na te pytania, w artykule poddano 
analizie zarówno obowiązujące uregulowania prawne dotyczące umowy ubezpieczenia, umowy 
leasingu oraz regresu ubezpieczeniowego, jak i zapisy umowne związane z trybem zawierania 
umów ubezpieczenia mienia w leasingu oraz prawem do regresu w stosunku do korzystającego. 
Na podstawie analizy obecnie obowiązującego stanu prawnego autor stawia tezę, iż sytuacja 
prawna podmiotów korzystających z rzeczy na podstawie umów leasingu, związana z odpowie-
dzialnością za uszkodzenie przedmiotu leasingu, może kształtować się odmiennie w zależności 
od treści i trybu zawarcia umowy ubezpieczenia mienia w leasingu.

Słowa kluczowe: regres, leasing, leasingobiorca, ubezpieczenie, roszczenie

Wprowadzenie
Zagadnienie roszczeń regresowych ubezpieczyciela do sprawcy szkody, których podstawą jest 

art. 828 k.c.1, jest tematem podejmowanym zarówno przez Sąd Najwyższy, jak i przedstawicieli 
doktryny. Brak jest jednak kompleksowego opracowania poświęconego tej tematyce. W więk-
szości przypadków nie istnieją wątpliwości odnośnie do prawnych możliwości wystąpienia 
z roszczeniem regresowym, a decyzja dotycząca podjęcia stosownych czynności zmierzających 

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
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do odzyskania wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania uzależniona jest w głównej 
mierze od kosztów takiego postępowania oraz kwoty, którą można odzyskać. W niniejszym 
opracowaniu podjęty zostanie temat, który dotychczas nie był bezpośrednio przedmiotem ana-
lizy sądów ani doktryny, a który w praktyce działalności zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów 
będących stronami umów leasingu budzi uzasadnione zainteresowanie. Dotyczy to sytuacji, 
w której za uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy odpowiedzialny jest podmiot korzystający z niej 
na podstawie umowy leasingu. W praktyce działalności zakładów ubezpieczeń występowanie 
z roszczeniem regresowym do leasingobiorców odpowiedzialnych za uszkodzenie przedmio-
tu leasingu jest stosunkowo częstą praktyką. Często towarzyszy temu duże zaskoczenie i brak 
zrozumienia zasadności takich roszczeń ze strony korzystających, którzy jako ponoszący koszt 
ubezpieczenia zazwyczaj uznają, iż są chronieni od ryzyka uszkodzenia lub utraty mienia jak 
ubezpieczony lub właściciel.

 Problematyka ta zobrazowana zostanie w oparciu o trzy artykuły filary, tj. art. 805 k.c. – umo-
wa ubezpieczenia, art. 828 k.c. – regres ubezpieczeniowy, oraz art. 709 k.c. – umowa leasingu.

1. Analiza obowiązujących uregulowań prawnych
1.1 .Umowa ubezpieczenia

Zgodnie z treścią art. 805 § 1 k.c. „przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje 
się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zaj-
ścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”. 
Stronami umowy ubezpieczenia są zawsze ubezpieczyciel i ubezpieczający. Dodatkowym pod-
miotem stosunku ubezpieczenia może być ubezpieczony, tj. podmiot, na rzecz którego umowa 
została zawarta. Nowelizacją z 2007 r. w art. 805 § 1 k.c. dodano słowa „w zakresie działalności 
swego przedsiębiorstwa” w celu wskazania, iż gdy ubezpieczyciel zawiera umowę ubezpieczenia, 
w każdym przypadku czyni to jako profesjonalny podmiot w zakresie prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej. W przypadku zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) działalność go-
spodarcza to działalność ubezpieczeniowa, czyli „wykonywanie czynności ubezpieczeniowych 
związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zda-
rzeń losowych”2. W konsekwencji umowa zawarta z podmiotem nieposiadającym stosownego 
zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności będzie, zgodnie z dyspozycją art. 58 k.c., 
nieważna3. W obecnym stanie prawnym wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wymaga 
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego4. Z kolei w zakresie zdolności do bycia ubezpiecza-
jącym kodeks cywilny nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń. Może nim być każdy podmiot 
prawa – osoba fizyczna, osoba prawna, a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej, 
o ile przepisy przyznają mu prawo zaciągania zobowiązań (np. spółka jawna)5.

1.2. Regres ubezpieczeniowy
Geneza powstania instytucji regresu typowego związana jest z próbą wykształcenia mechani-

zmu, który uniemożliwiałby zwolnienie z odpowiedzialności finansowej osoby odpowiedzialnej 

2 Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. 
zm.).
3 Wyrok SN z dnia 29 listopada 1999 r. (III CKN 475/98, OSNC 2000, nr 5, poz. 103).
4 Art. 12 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1119).
5 A. Wąsiewicz, E. Kowalewski, Postulowany kształt umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym, „Państwo i Pra-
wo” 1993, z. 11–12, s. 6.
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za wyrządzenie szkody w sytuacji, gdy poszkodowany posiadał ochronę ubezpieczeniową. 
Próby uregulowania kwestii regresu typowego podjęto w ustawodawstwie pruskim oraz au-
striackim już na początku XX wieku. Obecnie ratio legis regresu ubezpieczeniowego nie uległo 
zmianie i sprowadza się do tego, iż z faktu zawarcia umowy ubezpieczenia przez poszkodo-
wanego nie powinna uzyskać korzyści osoba odpowiedzialna za powstanie szkody. Dzięki 
tej regulacji, mimo naprawienia szkody, zapłata odszkodowania nie skutkuje wygaśnięciem 
wierzytelności powstałej w wyniku wyrządzenia szkody ubezpieczającemu. Pojęcie regresu 
pochodzi od łacińskiego słowa regressus oznaczającego ‘cofnięcie się, powrót, poszukiwanie 
na kimś szkody, wynagrodzenie strat, ucieczka, żądanie odszkodowania, roszczenie do po-
przednika’. Polski ustawodawca nie ustanowił definicji normatywnej tegoż pojęcia. Instytucja 
ta została zdefiniowana między innymi w Wielkiej encyklopedii prawa, zgodnie z którą jest to 
zwrotne dochodzenie. „Ma ono miejsce wówczas, gdy dłużnik odpowiedzialny jest za dług 
w dalszej kolejności lub tylko częściowo zaspokoi wierzyciela, a następnie dochodzi od współ-
dłużników należnych od nich części długu. Regres występuje zwłaszcza w zobowiązaniach 
solidarnych”6.

W obecnym stanie prawnym, na mocy art. 828 k.c. ustawodawca ustanowił szczególny rodzaj 
subrogacji ustawowej (cessio legis) polegający na przejściu na ubezpieczyciela ex lege roszczenia 
ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody. Roszczenie 
ubezpieczającego przechodzi na ubezpieczyciela do wysokości dokonanej zapłaty już przez 
sam fakt jej dokonania. Z tą chwilą roszczenie to traci ubezpieczający, a ubezpieczyciel nabywa 
wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty w rozumieniu art. 518 k.c.7 Regres ubezpiecze-
niowy stanowi szczególny rodzaj wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela uregulowany 
w art. 518 § 1 pkt 4 k.c., zgodnie z którym osoba trzecia, spłacając wierzyciela, nabywa spłaconą 
wierzytelność do wysokości dokonanej spłaty, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Takimi 
przepisami szczególnymi jest art. 828 k.c. oraz art. 337 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Ko-
deks morski8.

Poniżej przedstawiona zostanie analiza przesłanek regresu ubezpieczeniowego w oparciu 
o aktualnie obowiązujące unormowania prawne.

Podstawową przesłanką umożliwiającą wystąpienie z regresem jest powstanie szkody w mie-
niu ubezpieczającego lub ubezpieczonego na skutek wypadku ubezpieczeniowego. 

Warunkiem koniecznym powstania roszczenia regresowego jest także istnienie podmiotu 
prawa cywilnego odpowiedzialnego za powstałą szkodę. Co ważne, podmiot ten nie może być 
stroną stosunku ubezpieczenia, na podstawie którego ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. 
Przepis art. 828 § 1 k.c. nie daje podstaw do rozróżniania zakresu odpowiedzialności regreso-
wej sprawcy szkody w zależności od tego, czy odpowiada on na podstawie przepisów o czynach 
niedozwolonych (art. 415 i nast. k.c.), czy też odpowiada on z tytułu niewykonania lub nienależy-
tego wykonania zobowiązania (art. 471 i nast. k.c.)9. Także zasada ponoszenia odpowiedzialności 
(zasada winy lub ryzyka) pozostaje tu bez znaczenia. Istotne jest bowiem istnienie stosunku 
zobowiązaniowego pomiędzy poszkodowanym (ubezpieczającym) a odpowiedzialnym za szko-

6 J. Radwanowicz, (w:) E. Smoktunowicz (red.), Wielka encyklopedia prawa, Prawo i Praktyka Gospodarcza, 
Białystok 2000.
7 H. Ciepła, T. Żyznowski, Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach z 25 lutego 1993 r., I Cr 68/93, OSP 
1994, z. 2, poz. 30.
8 Dz. U. Nr 138, poz. 1545 z późn. zm.
9 Wyrok SN z dnia 30 czerwca 2005 r. (IV CK 784/04, niepubl.).
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dę. Jeżeli zatem właściciel rzeczy nie jest wierzycielem, ubezpieczyciel nie może wstąpić w jego 
prawa jako wierzyciela10.

Kolejną konieczną przesłanką regresu jest wypłata odszkodowania na rzecz poszkodowane-
go lub ubezpieczonego. W myśl art. 828 k.c. roszczenie regresowe powstaje z chwilą zapłaty 
odszkodowania i jest ograniczone do wysokości wypłaconej kwoty. Jak słusznie stwierdził 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku „reguły subrogacji (art. 828 § 1 k.c. w związku z art. 518 § 1 pkt 4 
k.c.) wykluczają możliwość przejęcia przez zakład ubezpieczeń roszczenia wierzyciela w więk-
szym rozmiarze niż do wysokości zapłaconego odszkodowania, a w tej części przepis art. 828 
§ 1 k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący”11. W pozostałym zakresie zapis art. 828 
§ 1 k.c. ma charakter dyspozytywny, w związku z czym powstanie roszczenia regresowego 
po stronie ubezpieczyciela może być wyłączone wolą stron umowy ubezpieczenia. Podkre-
ślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż ustawodawca, na mocy art. 828 § 2 k.c., zawęził krąg 
osób, wobec których ubezpieczycielowi nie przysługuje roszczenie regresowe, wyłącznie do 
osób, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Ograni-
czenie to nie będzie miało jednak zastosowania w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. 
Przypuszczać należy, iż intencją ustawodawcy wprowadzającego ograniczenie prawa regresu 
w stosunku do osób, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domo-
wym, było zabezpieczenie interesów ubezpieczającego. Jeżeli bowiem z racji pozostawania 
we wspólnym gospodarstwie domowym poszkodowanego i sprawcę łączą więzi ekonomiczne, 
skierowanie przez ubezpieczyciela roszczenia regresowego powodowałoby, iż zostałoby ono 
zaspokojone ze środków wspólnych obu tych podmiotów12. Wobec powyższego dyskusyjna 
pozostaje także kwestia dopuszczalności prowadzenia postępowań regresowych w stosunku 
do osób pozostających z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, które 
doprowadziły do zdarzenia szkodowego umyślnie. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż osoba-
mi, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą być 
zarówno małżonek, dzieci oraz inne osoby bliskie, krewni i powinowaci, jak i osoby niezwią-
zane takimi więzami, np. konkubenci. Natomiast uzasadnione będzie skierowanie roszczeń 
regresowych w stosunku do małżonka żyjącego w separacji i prowadzącego odrębne gospo-
darstwo domowe.

Dyspozytywny charakter omawianego przepisu powoduje, iż strony w umowie ubezpieczenia 
lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, stanowiących integralną część tej umowy, mogą roz-
szerzyć krąg podmiotów, w stosunku do których roszczenia regresowe nie będą przechodziły na 
ubezpieczyciela.

1.3. Umowa leasingu
Z kolei umowa leasingu została uregulowana przez ustawodawcę w art. 7091–70918 k.c. i stała 

się umową nazwaną na skutek nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny13, która weszła w życie 9 grudnia 2000 r. Stronami umowy leasingu 
są finansujący i korzystający. Umowa leasingu należy do umów jednostronnie kwalifikowanych 
podmiotowo, a jej przedmiotem może być jedynie rzecz (ruchomość lub nieruchomość). Na 
podstawie art. 7091 k.c. do essentialia negoti umowy leasingu zaliczyć należy zobowiązanie 

10 Wyrok SN z dnia 30 czerwca 2005 r. (IV CK 784/04, LEX nr 183613).
11 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1991 r. (I ACr 118/91 OSA 1991, nr 3, poz. 18).
12 M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2008, s. 124.
13 Dz. U. Nr 74, poz. 857.
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finansującego do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy, zobowiązanie finansującego do odda-
nia rzeczy korzystającemu do użytkowania lub do użytkowania i pobierania pożytków przez czas 
oznaczony oraz zobowiązanie korzystającego do zapłaty w umówionych ratach wynagrodzenia 
pieniężnego, równego co najmniej cenie bądź wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez fi-
nansującego.

W myśl art. 7095 § 1 k.c. umowa leasingu wygasa, jeżeli po wydaniu rzeczy korzystające-
mu została ona utracona z powodów, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności. 
Przez utratę rzeczy należy rozumieć także zniszczenie rzeczy w stopniu uniemożliwiającym 
jakiekolwiek jej dalsze wykorzystanie14. W razie wygaśnięcia umowy leasingu w wyżej opi-
sanych okolicznościach w myśl art. 7095 § 3 k.c. „finansujący może żądać od korzystającego 
natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, 
pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek zapłaty rat przed umówionym 
terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także napra-
wienia szkody”. W ścisłej korelacji pomiędzy obowiązkiem ponoszenia ryzyka utraty lub 
uszkodzenia rzeczy pozostaje kwestia ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Z regulacji zawar-
tej we wskazanym wyżej artykule wynika, iż jeżeli strony nie umówiły się co do tego, żadna 
z nich nie ma obowiązku ubezpieczenia przedmiotu leasingu od jego uszkodzenia lub utraty. 
W praktyce ubezpieczenie takie znacząco zmniejsza ryzyko wydania rzeczy do użytkowa-
nia, w związku z czym finansujący nie tylko wymagają takiego ubezpieczenia, ale określają 
także rodzaj umowy ubezpieczenia, wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej, a często 
także wskazują ubezpieczyciela. Uregulowania zawarte w kodeksie cywilnym dopuszczają 
ubezpieczenie przedmiotu leasingu zarówno przez finansującego będącego właścicielem, 
jak i korzystającego będącego posiadaczem rzeczy. Ma to swój wpływ na treść ogólnych wa-
runków umów leasingu, w których to najczęściej pojawia się zapis, iż finansujący ubezpiecza 
przedmiot leasingu w swoim imieniu i na swoją rzecz, jednakże na koszt korzystającego. Do 
rzadkości należą sytuacje, w których postanowienia umowy leasingu zobowiązują korzystają-
cego do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia na określonych warunkach na rzecz 
finansującego. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż zawarcie umowy ubezpieczenia 
mienia stanowiącego przedmiot umowy leasingu jest korzystne i pożądane także z perspekty-
wy korzystającego. W przypadku bowiem uszkodzenia rzeczy w wyniku zdarzenia nieobjętego 
ochroną ubezpieczeniową, to właśnie korzystający zobowiązany jest do naprawienia szkody 
na własny koszt. Nie budzi wątpliwości aprobowany powszechnie w doktrynie i orzecznic-
twie pogląd, iż ryyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy powinno obarczać 
korzystającego15. Tym samym nawet przypadkowe i niezawinione uszkodzenie lub zniszcze-
nie przedmiotu leasingu nie zwalnia posiadacza z nieprzerwanego i terminowego uiszczania 
rat leasingowych, zaś finansujący nie ma obowiązku dostarczania przedmiotu zastępczego, 
substytutu rzeczy czy świadczenia mającego na celu zrekompensowanie braku przedmiotu 
umowy. W świetle regulacji kodeksu cywilnego i charakteru umowy leasingu, wyłącznie korzy-
stający ponosi ewentualne ciężary wynikające z utraty rzeczy, co mieści się w granicach ryzyka 
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Analogiczne zapisy, precyzujące odpo-
wiedzialność korzystającego, umieszczane są także w umowach leasingu.

14 T. Wiśniewski, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3 Zobowiązania, LexisNexis, War-
szawa 2009, t. 2, s. 433.
15 Ibidem, s. 331.
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2. Umowne unormowania dotyczące trybu zawierania umów ubezpieczenia mienia w leasingu 
oraz kwestii związanych z prawem regresu w stosunku do korzystającego

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy korzystającego 
z umowy leasingu można uznać za osobę trzecią w rozumieniu art. 828 § 1 k.c., co stano-
wi warunek konieczny skutecznego dochodzenia w stosunku do niego roszczeń regresowych. 
Aby właściwie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba ustalić, czy korzystający jest stroną umowy 
ubezpieczenia. W tym miejscu warto zauważyć, iż ubezpieczenie przedmiotu leasingu może 
nastąpić w dwojaki sposób. Mimo iż większość leasingodawców, poprzez treść ogólnych wa-
runków umów leasingu, jednoznacznie wskazuje siebie jako jedyny podmiot uprawniony do 
zawarcia umowy ubezpieczenia, to na rynku polskim funkcjonują firmy leasingowe pozostawia-
jące korzystającemu możliwość zawarcia takiego ubezpieczenia we własnym zakresie, jednakże 
na rzecz finansującego. Nawet w takiej sytuacji do rzadkości należą przypadki, w których umo-
wy ubezpieczenia zawierane są bez udziału finansującego. Wynika to chociażby z dużej różnicy 
w wysokości stawek ubezpieczeniowych, obowiązujących klientów indywidualnych oraz klien-
tów strategicznych, którymi są dla zakładów ubezpieczeń firmy leasingowe. Istnieją zatem 
umowy leasingu umożliwiające korzystającemu zawarcie umowy ubezpieczenia w swoim imie-
niu, na swój koszt, lecz na rzecz leasingodawcy. I w takiej jednak sytuacji finansujący zazwyczaj 
wymagają zawarcia umowy ubezpieczenia w zakładzie ubezpieczeń przez nich wskazanym lub 
co najmniej zaakceptowanym, na szczegółowo wskazanych warunkach precyzujących m.in. 
wymagane ryzyka szkodowe, wysokość sumy ubezpieczenia etc. Najczęściej zawarcie umowy 
leasingu uwarunkowane jest wcześniejszym przedłożeniem w firmie leasingowej polisy po-
twierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, w której leasingodawca winien być wskazany 
jako właściciel i ubezpieczony, a leasingobiorca jako korzystający i ubezpieczający. Jest to je-
den z przykładów ubezpieczenia rzeczy na cudzy rachunek, uregulowanego przez art. 808 k.c., 
gdy finansujący będący ubezpieczonym nie jest podmiotem samej umowy ubezpieczenia, lecz 
stosunku prawnego ubezpieczenia16. Konsekwencją takiego sposobu zawarcia umowy ubez-
pieczenia przedmiotu leasingu, mimo incydentalnego występowania, jest to, iż leasingobiorca 
staje się stroną umowy ubezpieczenia, co – w ocenia autora – wyłącza go z grona podmiotów, 
w stosunku do których ubezpieczycielowi przysługuje regres w przypadku zawinionego uszko-
dzenia rzeczy.

Zdecydowana większość umów ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot umów le-
asingu zawierana jest przez finansującego, na jego rzecz, jednak na koszt użytkownika. 
W potwierdzeniach zawarcia umowy ubezpieczenia w tym trybie finansujący wskazany jest 
jako właściciel, ubezpieczony i ubezpieczający, a leasingobiorca jako użytkownik. Umowy te 
uzyskują zwyczajowo postać umów generalnych zawieranych pomiędzy ubezpieczycielem 
i finansującym, regulujących między innymi zakres ubezpieczonych ryzyk, wysokość skład-
ki ubezpieczeniowej oraz zasady jej przekazywania ubezpieczycielowi, procedurę zgłaszania 
do ubezpieczenia rzeczy stanowiących przedmiot poszczególnych umów leasingu etc. Zgod-
nie z zapisami umów generalnych ubezpieczenia mienia w leasingu objęcie ubezpieczeniem 
danego mienia następuje automatycznie poprzez jego zgłoszenie w formie zbiorczych zesta-
wień obejmujących mienie stanowiące przedmiot umów leasingu zawartych w określonym 
przedziale czasowym. Zazwyczaj takie zestawienia sporządzane są w cyklach miesięcznych. Na 
tej podstawie finansujący opłaca składkę ubezpieczeniową za całość zgłoszonego do ubezpie-

16 W. Mogilski, Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, (w:) A. Wąsiewicz (red.), Ubezpieczenia w gospo-
darce rynkowej, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1994, s. 83.
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czenia mienia, a następnie refakturuje koszt ubezpieczenia na poszczególnych korzystających. 
Dotychczas większość firm leasingowych refakturowało usługę ubezpieczeniową, stosując ze-
rową stawkę VAT, tym samym przyjmując, iż jest to usługa niezależna w stosunku do umowy 
leasingu. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że ta powszechnie stosowana praktyka została 
zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który uznał, że usługi 
ubezpieczeniowe towarzyszące usługom leasingu winny być traktowane jako jedno świadczenie 
– usługi leasingu17. Powstała w ten sposób niespójność orzecznictwa oraz niejednoznaczność 
przepisów w tym zakresie spowodowała, że rozpatrujący zagadnienie Naczelny Sąd Admini-
stracyjny skierował w tej sprawie pytanie prejudycjalne dotyczące relacji pomiędzy usługami 
leasingu i ubezpieczenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej uznał, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu przez firmę leasingową 
jest usługą odrębną od samej umowy leasingu, zatem zwolnioną z VAT18. Wydaje się jednak, iż 
bez względu na rozstrzygnięcie, jakie zapadło w Trybunale Sprawiedliwości UE, przyjąć należy, 
iż samo ponoszenie przez korzystającego kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu nie sta-
nowi wystarczającej przesłanki do uznania go za stronę umowy ubezpieczenia. Przemawia za 
tym chociażby fakt wyłączenia z grupy podmiotów, w stosunku do których ubezpieczyciel może 
wystąpić z roszczeniem regresowym, jedynie osób pozostających z ubezpieczającym we wspól-
nym gospodarstwie domowym. Ratio legis powyższego zapisu było zabezpieczenie interesów 
ubezpieczającego. Jeżeli bowiem z racji pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym 
poszkodowanego i sprawcę łączą więzi ekonomiczne, skierowanie przez ubezpieczyciela rosz-
czenia regresowego powodowałoby, iż zostałoby ono zaspokojone ze środków wspólnych obu 
tych podmiotów19. Finansującego i korzystającego wiążą jedynie postanowienia zawartej umo-
wy leasingu, brak jest pomiędzy nimi więzi ekonomicznej w postaci np. wspólnego budżetu czy 
chociażby powiązań kapitałowych.

Uzasadnione wydaje się zatem założenie, iż podmiot korzystający z mienia na podstawie umo-
wy leasingu może zostać uznany za osobę trzecią w rozumieniu art. 828 § 1 k.c. Dodatkowo 
funkcje, które pełni instytucja regresu ubezpieczeniowego, tj. represyjna i prewencyjno–wy-
chowawcza20, świadczą o tym, iż nieuzasadnione byłoby przyjęcie automatycznego wyłączenia 
odpowiedzialności korzystającego za uszkodzenie rzeczy, której jest wprawdzie posiadaczem, 
a która stanowi własność finansującego. Takie założenie byłoby nieuzasadnione także ze wzglę-
du na obowiązek utrzymywania rzeczy w należytym stanie, który to obowiązek nakłada na 
korzystającego art. 7097 k.c.

Jak już wspomniano, dyspozytywny charakter art. 828 § 1 k.c. powoduje, iż strony w umowie 
ubezpieczenia mogą rozszerzyć krąg podmiotów, w stosunku do których roszczenia regreso-
we nie będą przechodziły na ubezpieczyciela. W umowach generalnych ubezpieczenia mienia 
w leasingu często pojawiają się zapisy precyzujące możliwość wystąpienia z roszczeniem do ko-
rzystającego lub też jednoznacznie wyłączające taką możliwość. Zapisy tego typu mają także na 
celu wyeliminowanie nieporozumień związanych z możliwością dochodzenia roszczeń regreso-
wych na linii leasingodawca–zakład ubezpieczeń–korzystający. Prawo regresu podkreślane jest 
szczególnie przy zmaterializowaniu się takich przesłanek, jak wina umyślna czy rażące niedbal-
stwo korzystającego, a w szczególności jego pracowników, użytkowanie maszyn i urządzeń bez 
wymaganych uprawnień, brak właściwego, określonego szczegółowo w umowie ubezpieczenia, 

17 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2008 r. (I SA/Wr 881/08).
18 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. (C–224/11).
19 M. Orlicki, J. Pokrzywniak, op. cit., s. 124.
20 E. Kowalewski, Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Toruń 2002, s. 142.
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zabezpieczenia przedmiotu leasingu lub miejsca jego przetrzymywania, kradzież zwykła oraz 
w przypadku przywłaszczenia, szkód wyrządzonych czynami osób trzecich, do których popeł-
nienia nakłaniał korzystający. Podobne zapisy dotyczą szkód wyrządzonych przez korzystającego 
pod wpływem alkoholu, nadużycia leków, narkotyków lub środków psychotropowych, szkód 
powstałych w ubezpieczonym mieniu znajdującym się w budynku, który w momencie wystą-
pienia szkody był używany niezgodnie z przeznaczeniem lub w którym prowadzone są zmiany 
budowlane, oraz spowodowanych brakiem konserwacji budynku lub wynikających z faktu, że 
konstrukcja budynku nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie, o ile miało to 
wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, czy też szkód powstałych na skutek nienależytego stanu 
bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy należącym do korzystającego. Ubezpieczyciele z kolei 
niechętnie zrzekają się prawa do regresu, co materializuje się zazwyczaj w umowie ubezpiecze-
nia poprzez brak postanowień dotyczących kwestii regresu. Taka treść umowy ubezpieczenia 
pozwala ubezpieczycielowi na samodzielne podejmowanie decyzji o celowości postępowania 
regresowego w poszczególnych sprawach. W przypadku jednak dużych, strategicznych klientów, 
w postaci firm leasingowych, ubezpieczyciele często są skłonni pozyskać wysoką składkę ubez-
pieczeniową za cenę zrezygnowania z roszczeń regresowych w ściśle określonych sytuacjach. 
Najczęściej takie zrzeczenie się prawa do regresu występuje w przypadku wystąpienia szkody 
w wyniku nieumyślnego błędu użytkownika (np. operatora maszyny budowlanej).

Czy jednak w sytuacji, kiedy treść umowy ubezpieczenia nie będzie precyzowała kwestii 
dopuszczalności roszczeń regresowych w stosunku do korzystających, uzasadnione jest różnico-
wanie ich sytuacji prawnej związanej z odpowiedzialnością za uszkodzenie przedmiotu leasingu 
wyłącznie na podstawie tego, czy są stroną umowy ubezpieczenia (umowa ubezpieczenia zawar-
ta na cudzy rachunek w myśl postanowień art. 808 k.c.), czy też nią nie są (finansujący zawiera 
umowę ubezpieczenia w swoim imieniu, na swoją rzecz, jednakże na koszt korzystającego)? Na 
podstawie obowiązujących uwarunkowań prawnych wydaje się bowiem, że roszczeń regreso-
wych nie muszą obawiać się jedynie podmioty, które samodzielnie, we własnym imieniu zawarły 
z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia mienia w leasingu. Pozostali korzystający takie ryzyko 
ponoszą, choć często nie mają takiej świadomości. Zauważenia wymaga jednak fakt, iż jest to 
jedna z nielicznych sytuacji, w których podmiot ponoszący koszt ubezpieczenia majątkowego 
może stać się podmiotem, w stosunku do którego skierowane zostanie roszczenie regresowe 
w przypadku zawinionego uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia. Obecnie obowiązująca kon-
strukcja prawna nie pozwala ubezpieczycielom na kierowanie tego typu roszczeń np. w stosunku 
do podmiotów korzystających z ratalnej formy zakupu, mimo scedowania na instytucję finansu-
jącą zakup wszelkich praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Powstaje zatem pytanie, czy 
uzasadnione jest przerzucanie na podmiot ponoszący koszt ubezpieczenia majątkowego ryzyka 
uszkodzenia tejże rzeczy, zawinionego przez ten podmiot. O ile nie budzi wątpliwości sytuacja, 
w której konsekwencje szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej wi-
nien finalnie ponieść podmiot, który tę szkodę spowodował, to zasadność kierowania roszczeń 
regresowych do korzystającego w przypadku zwykłego zawinienia nie jest już w ocenia autora 
tak oczywista.

Podsumowanie
Zgodnie z jedną z podstawowych zasad prawa ignorantia iuris nocet. Nie dziwi zatem fakt, iż 

nieświadomość ryzyka ponoszonego przez przedsiębiorców korzystających z mienia na podstawie 
umów leasingu nie powstrzymuje ubezpieczycieli od występowania do tychże w uzasadnionych 
przypadkach z roszczeniami regresowymi. Wydaje się jednak, iż większość związanych z tym 
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nieporozumień powstających na linii leasingodawca–korzystający–zakład ubezpieczeń mogła-
by zostać wyeliminowana, gdyby leasingobiorcy otrzymywali przed zawarciem umowy leasingu 
precyzyjną informację o prawnych uwarunkowaniach dotyczących kwestii prezentowanych 
w niniejszym artykule.

Powyższe rozważania nabierają istotnego znaczenia, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż na 
dzień 31 grudnia 2011 r. oszacowane regresy i odzyski brutto zakładów ubezpieczeń działających 
na polskim rynku wynosiły 351 978 127,60 zł21. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej kwoty odzyskane w postępowaniach regresowych wpływają na wynik finansowy 
zakładów ubezpieczeń. Z kolei leasing jest coraz bardziej popularną formą finansowania inwe-
stycji. Finansujący zrzeszeni w Związku Polskiego Leasingu reprezentują 90% polskiego rynku 
leasingowego. W roku 2012 firmy te sfinansowały mienie o wartości 28 705,83 mln zł netto22. 
Kwoty te dają wyobrażenie o tym, jak istotna z punktu widzenia zarówno stron umowy leasin-
gu, jak i zakładów ubezpieczeń jest możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych 
w opisanych okolicznościach.

21 http://www.knf.gov.pl.
22 http://www.leasing.org.pl/pl/statystyki/2012.
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Summary of the ar� cle

Insurer’s subrogation claim against lessee liable for damage of the 
leased object

The article’s topic is the acceptability of insurer’s subrogation claims against entities liable for 
damage of a leased object that were entitled to use it under a lease contract. Due to the fact 
that this issue has not yet been a subject of a broader analysis of the Polish courts or the doctri-
ne, in practice insurers as well as lessees raise legitimate doubts and concerns. Relevant from 
the point of view of possibility of effective redress from lessees – additionally to determining of 
liability for the occurrence of a loss event – is determining whether an entity is a party to the in-
surance contract of the lease object, based on which the insurer paid compensation. This article 
is an attempt to answer the questions in which cases the person using an object may be deemed 
to be an insured party and in which cases this is not allowed and also if such a distinction, and 
the associated diversity of the legal situation of lessees, is justified. To properly answer these qu-
estions the article analyzes the existing regulatory framework for the insurance contract, lease 
contract and subrogation claims as well as contract terms and conditions concerning procedu-
re of concluding an insurance contract of the leased object and also concerning subrogation 
against person using the object. Based on the analysis of the current legal status the author 
presents an opinion that legal situation of the person using a leased object, in relation to liability 
for damages to the leased object, may be different depending on the content and manner of the 
insurance contract of the leased object.

Key words: subrogation, lease, lessee, insurance, claim
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Tomasz Kacprzyk

Wybrane aspekty ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest coraz częściej oferowane przez ubezpieczycieli. Ewen-
tualne poniesienie niejednokrotnie wysokich kosztów sądowych przez strony postępowania 
sądowego rodzi potrzebę uchronienia się przed tego rodzajami wydatków. Polski ustawodawca 
nie przedstawił definicji tego ubezpieczenia. Szczegółowy zakres ubezpieczenia ochrony prawnej 
określany jest każdorazowo w o.w.u ubezpieczycieli. Wspomniane wzorce umowne nie są jedno-
lite. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiada pewne elementy ubezpieczenia ochrony 
prawnej. Dotyczą one kosztów sądowych ponoszonych przez ubezpieczonego.

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczenia ochrony prawnej ma za-
sada swobody wyboru prawnika przez ubezpieczonego. Zagadnienie to jest niezwykle istotne dla 
interesów i praw ubezpieczonego. Art. 14 ustawy o działalności ubezpieczeniowej odnosi się je-
dynie do podmiotów radcy prawnego oraz adwokata i nie wskazuje, czy w ubezpieczeniu ochrony 
prawnej mogą występować również inne podmioty. Okoliczność ta jest wykorzystywana przez 
ubezpieczycieli. Według obecnego stanu prawnego prawo do swobodnego wyboru prawnika 
dotyczy jedynie radcy prawnego i adwokata w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
Literalne brzmienie przepisu art. 14 ustawy o działalności ubezpieczeniowej ogranicza swobodę 
ubezpieczonego co do możliwości wyboru podmiotu wspierającego jego interesy.

Powyższa regulacja nie odnosi się jednak do fazy postępowania przedsądowego, co w prak-
tyce budzi liczne wątpliwości w tym zakresie. W wielu przypadkach to właśnie podczas tego 
etapu istniejący spór między stronami zostaje rozstrzygnięty. Zdaniem autora zasadne jest szer-
sze przejęcie norm wyrażonych wprost w dyrektywie Rady 87/344/EWG.

Słowa kluczowe: dyrektywa 87/344/EWG, ubezpieczenie ochrony prawnej, prawnik, ubezpie-
czenie OC, swoboda wyboru prawnika

Wprowadzenie
Ubezpieczenie ochrony prawnej zostało określone przede wszystkim w dyrektywie Rady 

Wspólnot Europejskich 87/344/EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony 
prawnej1 (dalej: dyrektywa 87/344/EWG). Wyłączone z zakresu obowiązywania dyrektywy jest 
ubezpieczenie ochrony prawnej w zakresie sporów lub ryzyk wynikających z użytkowania stat-

1 Dz. Urz. WE L 185/77 z dnia 4 lipca 1987 r.
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ków morskich oraz działalność ubezpieczyciela ponoszącego koszty obrony ubezpieczonego na 
podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z głównymi założeniami 
dyrektywy ubezpieczony powinien mieć możliwość wyboru prawnika lub innej osoby o odpo-
wiednich kwalifikacjach, według odpowiednich przepisów krajowych. 

Polski ustawodawca inkorporował dyrektywę 87/344/EWG w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej2, jednakże stosunkowo niewiele uwagi poświęcono tej tema-
tyce w przepisach powszechnie obowiązujących. Bezpośrednie uregulowania ubezpieczenia 
ochrony prawnej znajdują się jedynie w art. 14 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Wska-
zany przepis określa najistotniejsze zasady tego ubezpieczenia, których wprowadzenia wymaga 
dyrektywa 87/344/EWG, a mianowicie zasady swobodnego wyboru prawnika, wyodrębnie-
nia umowy ubezpieczenia ochrony prawnej i obowiązek powstrzymania się od wykonywania 
podobnej działalności przez pracownika zajmującego się obsługą roszczeń. Polski ustawodaw-
ca nie określił jednak takich kluczowych aspektów ubezpieczenia ochrony prawnej, jak jego 
definicja, sposób likwidacji szkód lub sposób spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela3. 
Nie budzi wątpliwości fakt, że do umowy ubezpieczenia ochrony prawnej stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego4, a w szczególności przepisy o umowie ubezpieczenia. Taka sytuacja daje 
w konsekwencji dużą swobodę w tworzeniu przez ubezpieczycieli ogólnych warunków ubez-
pieczeń (dalej: o.w.u.). Wspomniane o.w.u. w praktyce nie zabraniają wspierania interesów 
ubezpieczonego przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak np. doradca podatkowy, rzecznik 
patentowy, kancelaria odszkodowawcza lub firma windykacyjna. W przypadku postępowań, 
w których pełnomocnikiem ubezpieczonego nie musi być adwokat lub radca prawny, nie ma 
zastosowania przepis art. 14 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i sprawę ubezpie-
czonego może prowadzić również wyznaczony przez zakład ubezpieczeń prawnik5. Obecne 
uregulowania sprzyjają wspomnianym grupom zawodowym, otwierając im dostęp do rynku 
usług prawniczych. W związku ze skąpą regulacją prawną powodującą w praktyce wątpliwości 
zachodzi konieczność analizy takich aspektów ubezpieczenia ochrony prawnej, jak jego natu-
ra, podmioty mogące reprezentować interesy klienta oraz faza postępowania przedsądowego. 
Szersze przedstawienie tej problematyki w literaturze może przyczynić się do wszechstronnej 
interpretacji odpowiednich przepisów, a nawet z czasem może poskutkować ingerencją usta-
wodawcy.

1. Ubezpieczenie ochrony prawnej a ubezpieczenie OC
Bliższa analiza ubezpieczenia OC wykazuje, iż zawiera ono w sobie pewne elementy ubez-

pieczenia ochrony prawnej. Obowiązek zwrotu kosztów obrony ubezpieczającemu za zgodą 
lub poleceniem ubezpieczyciela został określony w literaturze jako dodatkowe świadczenie 
ubezpieczyciela6, a nawet przedstawiono tezę, że konstrukcja obowiązkowego ubezpieczenia 
OC składa się z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ochrony prawnej7. 

2 Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
3 A. Brodecka–Chamera et al., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 2 Prawo o kontraktach w ubez-
pieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, wersja LEX, 
s. 250. 
4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
5 A. Brodecka–Chamera et al., Prawo ubezpieczeń gospodarczych..., op. cit., s. 250, 251.
6 M. Krajewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2011, s. 342 i nast.
7 M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 163.
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Aby było możliwe odniesienie się do powyższych zagadnień, niezbędne jest krótkie przedstawie-
nie istoty ubezpieczenia OC.

Z chwilą wyrządzenia szkody osobie trzeciej przez ubezpieczonego sprawcę powstają trzy sto-
sunki prawne:

1. Stosunek pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczającym, którego źródłem jest zawarta po-
między tymi stronami umowa ubezpieczenia OC.

2. Stosunek pomiędzy ubezpieczonym sprawcą szkody a poszkodowanym, którego źródłem 
jest fakt wyrządzenia szkody wskutek czynu niedozwolonego albo wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania.

3. Stosunek pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem, na podstawie którego osoba 
trzecia może dochodzić roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od tego podmiotu (ac-
tio directa)8.

Kodeksowe pojęcie szkody, za którą ubezpieczający albo ubezpieczony ponosić ma odpowie-
dzialność wobec osoby trzeciej, zawiera w sobie skróconą definicję wypadku ubezpieczeniowego, 
która w istocie nie odnosi się tylko do samego faktu wyrządzenia osobie trzeciej szkody, lecz do 
całego continuum zdarzeń, którego ostatnim ogniwem jest definitywne stwierdzenie odpowie-
dzialności cywilnej ubezpieczonego sprawcy9.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych10 poszkodowany, 
w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności 
cywilnej, może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. O zgłoszonym rosz-
czeniu zakład ubezpieczeń powiadamia niezwłocznie ubezpieczonego. Art. 822 § 4 k.c. w tym 
zakresie odnosi się do osoby uprawnionej11. 

W stosunku do ubezpieczeń obowiązkowych ustawodawca stwierdził wyraźnie w art. 20 ust. 2 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, że w postępowaniu sądowym o naprawienie szkody 
objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypo-
zwanie zakładu ubezpieczeń. Zdaniem M. Serwach wbrew oczekiwaniom wskazany przepis 
nie wyjaśnia ostatecznie, czy postępowanie sądowe wytoczone przez poszkodowanego prze-
ciwko ubezpieczonemu musi toczyć się z udziałem zakładu ubezpieczeń, a w konsekwencji, czy 
konieczne jest dopozwanie, czy też wystarczy przypozwanie tego podmiotu12. Ustalenie tego 
zagadnienia wiąże się z uznaniem w procesie pozycji przypozwanego jako współuczestnika ko-
niecznego lub interwenienta ubocznego13. 

Z chwilą wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego poszkodowanemu przysługują roszczenia 
do ubezpieczonego i do zakładu ubezpieczeń, przy czym może on wystąpić tylko do jednego z nich 

8 M. Serwach, (w:) E. Kowalewski (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Byd-
goszcz–Toruń 2006, s. 389.
9 E. Kowalewski, Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, „Prawo Asekuracyjne” 2002, nr 3, s 11. 
10 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
11 Szeroko na temat użytej terminologii uprawnionego i poszkodowanego: M. Serwach, Komentarz do art. 822 
k.c., (w:) A. Brodecka–Chamera et al., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 2 Prawo o kontraktach 
w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 
wersja LEX.
12 M. Serwach, Komentarz do art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, 
M. Glicz, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 1 Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowa-
niu rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, wersja LEX.
13 M. Serwach opowiada się za pozycją w procesie interwenienta ubocznego, por. M. Serwach, Komentarz do 
art. 20..., op. cit.
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lub też do obu jednocześnie14. Jeżeli dochodzi on roszczeń na podstawie prawnoubezpieczenio-
wego actio directa, wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek powiadomić o tym ubezpieczonego. 
Pomimo braku takiego obowiązku w ubezpieczeniach dobrowolnych OC w praktyce może być 
niemożliwe ustalenie stanu faktycznego bez udziału ubezpieczonego15.

O ile art. 15 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi wyraźnie o „kosztach obrony”, 
o tyle zarówno art. 98 k.p.c.16, jak i art. 616 k.p.k.17 wskazują na koszty procesu. W przypadku 
art. 98 k.p.c. przez koszty procesu należy rozumieć: a) koszty sądowe, obejmujące opłaty sądo-
we oraz wydatki; b) koszty strony występującej osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest 
adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym; c) koszty związane z reprezentowa-
niem strony przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego18. W ramach art. 616 
k.p.k. uzasadnione wydatki stron to wszelkie zasadne, a więc niezbędne wydatki, jakie poniosła 
strona procesu dla koniecznego w nim uczestnictwa, z tym że gdy chodzi o koszty pomocy praw-
nej, kodeks ogranicza je ustawowo jedynie do kosztów ustanowienia jednego tylko obrońcy lub 
pełnomocnika19. W związku z powyższymi regulacjami może powstać wątpliwość, czy pojęcie 
kosztów obrony jest tożsame z pojęciem kosztów procesu. Według M. Serwach na równi z kosz-
tami obrony w procesie sądowym są traktowane wydatki, które zostały poniesione w związku ze 
sporem podjętym w procesie karnym oraz w procesie cywilnym20.

W procedurze cywilnej strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi 
na jego żądanie koszty procesu. Współuczestnicy odpowiadający solidarnie co do istoty sprawy 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za koszty przegranego procesu21. Reguła ta dotyczy także 
solidarności nieprawidłowej (in solidum) między współuczestnikami22. Tego rodzaju koszty nie 
stanowią jedynie kosztów obrony ubezpieczającego, a wiążą się natomiast z kosztami własnymi 
ubezpieczyciela. Jednakże koszty obrony określone w art. 15 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych powinny być traktowane jako świadczenia dodatkowe zakładu ubezpieczeń23.

W procedurze karnej w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza od skazanego koszty 
sądowe na rzecz Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego. W sprawach 
z oskarżenia prywatnego sąd zasądza od skazanego na rzecz oskarżyciela prywatnego poniesio-
ne przez niego koszty procesu, a od Skarbu Państwa wydatki, od których uiszczenia oskarżyciel 

14 M. Serwach, (w:) E. Kowalewski (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, op. cit., s. 392.
15 Na podobne okoliczności wskazuje również M. Serwach, Komentarz do art. 19 ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, M. Glicz, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 1 Ko-
mentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, wersja 
LEX.
16 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
17 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
18 G. Misiurek, Komentarz do art. 98 k.p.c., (w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego, 
t. 1 Artykuły 1–366, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, wersja LEX.
19 T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 616 k.p.k., (w:) T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
Zakamycze, Kraków 2003, wersja LEX.
20 M. Serwach, Komentarz do art. 15 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, 
M. Glicz, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 1 Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowa-
niu rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, wersja LEX.
21 G. Misiurek, Komentarz do art. 105 k.p.c., (w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilne-
go, t. 1 Artykuły 1–366, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, wersja LEX.
22 Uchwała SN z dnia 7 kwietnia 1975 r. (III CZP 6/75, OSNCP 1976, nr 2, poz. 27, z glosą W. Warkałły, NP 1977, nr 
2, s. 260).
23 Do podobnych wniosków dochodzi W.W. Mogilski, (w:) E. Kowalewski (red.), Prawo ubezpieczeń gospodar-
czych, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Toruń 2006, s. 279 i 280.
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został zwolniony lub w razie rozpoznania sprawy bez ich uiszczenia. Pozwanie w procesie adhe-
zyjnym zakładu ubezpieczeń w tym wypadku nie jest możliwe24.

Zadaniem ubezpieczenia OC jest z jednej strony spełnienie zasadnych roszczeń kierowanych 
wobec ubezpieczonego w przypadku wystąpienia szkody, z drugiej strony natomiast obrona 
ubezpieczonego przed nieuzasadnionymi roszczeniami wynikającymi ze zdarzenia szkodowego25. 
Analiza dostępnych o.w.u. pozwala stwierdzić, że zazwyczaj ubezpieczyciele oddzielają ubezpie-
czenie OC od ubezpieczenia ochrony prawnej w ten sposób, że to ostatnie dotyczy pokrywania 
kosztów sądowych i pozasądowych, które są związane z dochodzeniem własnych roszczeń delik-
towych ubezpieczonych26. Jednakże nie we wszystkich stosowanych o.w.u. rozgraniczenie takie 
występuje27. 

Art. 15 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych określa sytuację, w której następuje 
zwrot niezbędnych kosztów obrony w procesie karnym oraz kosztów zastępstwa prawnego w po-
stępowaniu cywilnym28. Wydatki takie powinny mieścić się w ramach sumy gwarancyjnej. Zwrot 
kosztów jest możliwy, jeżeli zostały one podjęte na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpie-
czeń29. Uprawnionym do otrzymania zwrotu kosztów jest ubezpieczający30. Wyrażenie „zwrot” 
wskazuje na następczy charakter. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca 
się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej 
jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Zbliżona jest treść art. 822 
k.c.: „Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się 
do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, 
wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony”.

W odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych OC i ubezpieczenia ochrony prawnej przed-
stawiono pogląd o swoistej konstrukcji ubezpieczeń hybrydowych31. Podstawę tego twierdzenia 
stanowi art. 15 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Według przedstawicieli tego 
poglądu ubezpieczeniem hybrydowym jest umowa ubezpieczenia, w ramach której ochrona 

24 T. Ereciński, Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Wydawnic-
two Prawnicze, Warszawa 1976, s. 130.
25 Por. A. Brodecka–Chamera et al., op. cit., s. 248, 263; stwierdzenie oparte na analizie cytowanych tam o.w.u. 
ochrony prawnej.
26 Ibidem.
27 Ogólnodostępne na stronach internetowych ubezpieczycieli: Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej 
w życiu prywatnym MÓJ PRAWNIK oraz ochrony prawnej związanej z posiadaniem nieruchomości TU Allianz 
Polska S.A.; Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym PROAMA. Wyłączenie doty-
czące zwrotu kosztów z OC przewidują ogólnodostępne o.w.u. ochrony prawnej Ergo Hestia, stwierdzając, że nie 
są pokrywane koszty ochrony prawnej w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej 
z ubezpieczającym przez jakiegokolwiek ubezpieczyciela.
28 Wątpliwości może budzić zastosowanie wspomnianej „niezbędności” w odniesieniu do kosztów zastępstwa 
prawnego w postępowaniu cywilnym. 
29 Autor dla uproszczenia zamiennie używa pojęć „ubezpieczyciel” oraz „zakład ubezpieczeń” pomimo braku 
spójności tych pojęć.
30 Koszty wynagrodzenia pełnomocnika poszkodowanego, poniesione w postępowaniu przedsądowym, nie miesz-
czą się w odszkodowaniu należnym poszkodowanemu w kolizji drogowej, gdy podstawą odpowiedzialności zakła-
du ubezpieczeń jest umowa ubezpieczenia OC zawarta ze sprawcą szkody – tak wskazano w wyroku SN z dnia 11 
czerwca 2001 r. (V CKN 266/00, OSP 2002, nr 3, s. 40). W glosie aprobującej E. Kowalewski podkreślił, że pomię-
dzy wydatkami poniesionymi przez poszkodowanego na profesjonalnego pełnomocnika w fazie postępowania 
likwidacyjnego a działaniem sprawcy wypadku komunikacyjnego nie zachodzi adekwatny związek przyczynowy. 
Wydatki tego rodzaju mają charakter dobrowolny; por. M. Serwach, Komentarz do art. 15 ustawy…, op. cit.
31 M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, op. cit., s. 163.
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ubezpieczeniowa obejmuje różniące się od siebie rodzaje ryzyka i jest udzielana przez jednego 
ubezpieczyciela na rzecz danego ubezpieczonego32. W stosunku do samej definicji ubezpiecze-
nia hybrydowego prima facie należy stwierdzić, iż wątpliwości budzi jej zastosowanie na gruncie 
teorii świadczenia pieniężnego33, jako głównego świadczenia ubezpieczyciela wynikającego 
wprost z art. 805 k.c., wyrażającego istotę umowy ubezpieczenia. 

Omawiana teza o hybrydowej konstrukcji ubezpieczeń obowiązkowych nie daje się obronić 
również z punktu widzenia podziału grup ubezpieczeń wyrażonego w załączniku do ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych. Okoliczność ta została również wyrażona w art. 14 ust. 1 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w myśl którego w przypadku ubezpieczenia ochrony 
prawnej umowa ubezpieczenia nie może obejmować dodatkowo innych grup ubezpieczeń, chyba 
że ubezpieczenia te uwzględnione zostały w odrębnej części polisy oraz została dla nich ustalona 
odrębna składka ubezpieczeniowa. Wskazany przepis jest zgodny z art. 805 k.c., w ramach któ-
rego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego 
przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wy-
padku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Przepis wyraźnie mówi, że w ramach 
jednej umowy ubezpieczenia odnoszącej się do danego wypadku ubezpieczający opłaca jed-
ną składkę. Wątpliwość budzi także zagadnienie, czy czynności ubezpieczyciela polegające na 
pokrywaniu kosztów ochrony prawnej, wyrażone w art. 15 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, obejmują odrębne ryzyko – między innymi z tego powodu, że podjęcie obrony jest 
przecież zależne od woli ubezpieczyciela.

Znaczenia art. 15 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie można interpretować 
w oderwaniu od ust. 1 tego artykułu, odnoszącego się do obowiązku zapobieżenia zwiększe-
niu szkody. Regulacje te są ze sobą powiązane funkcjonalnie i strukturalnie. W odniesieniu do 
zwrotu kosztów obrony należy jednoznacznie stwierdzić, iż zależą one jedynie od woli ubezpie-
czyciela podjęcia takiej obrony w postępowaniu sądowym. Taki zwrot jest możliwy, jeżeli koszty 
poniesione są „uzasadnione okolicznościami zdarzenia”. Na gruncie art. 15 ust. 2 ustawy o ubez-
pieczeniach obowiązkowych nie można mówić o generalnym obowiązku ubezpieczyciela zwrotu 
kosztów obrony, gdyż czynności te zależą od samodzielnej decyzji ubezpieczyciela.

Zagadnienie poniesienia kosztów obrony w ubezpieczeniu OC wiąże się z odpowiedzialno-
ścią in solidum. Spełnienie zobowiązania odszkodowawczego przez ubezpieczyciela lub sprawcę 
w przypadku, gdy łączy ich umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
zwolni drugi podmiot z obowiązku zapłaty34. Właściwa obrona w procesie uchroni ubezpieczy-
ciela od roszczeń nieuzasadnionych, i dlatego w związku z zawartą umową ubezpieczenia OC jest 
on zainteresowany wynikiem procesu.

Reasumując powyższe zagadnienia, należy podkreślić, że umowa ubezpieczenia ochrony praw-
nej polega na zobowiązaniu w zamian za określoną składkę do poniesienia kosztów postępowania 
sądowego oraz wykonania innych usług związanych bezpośrednio z ochroną ubezpieczeniową35. 
Istota ubezpieczenia OC skłania do stwierdzenia, iż mieszczą się w nim pewne elementy ubez-
pieczenia ochrony prawnej. 

32 M. Orlicki, O łączeniu w jednej umowie rożnych rodzajów ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2010, nr 2, s. 
13.
33 Przeciwnym poglądem, występującym w literaturze i odnoszącym się do charakteru prawnego głównego 
świadczenia ubezpieczyciela, jest tzw. teoria ponoszenia ryzyka; por. M. Krajewski, op. cit., s. 244 oraz podana 
tam literatura.
34 T. Ereciński, op. cit., s. 97.
35 Zacytowana treść definicji pochodzi z art. 2 ust. 1 dyrektywy 87/344/EWG.
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2. Definicja prawnika według dyrektywy 87/344/EWG
2.1. Zasada ogólna

Na wstępie należy zaznaczyć, że dyrektywa nie jest aktem bezpośrednio stosowanym. Wiąże 
ona każde państwo członkowskie, do którego jest skierowana, w odniesieniu do rezultatu, jaki 
ma być osiągnięty36, nie posiada jednak tej cechy rozporządzenia, jaką jest bezpośrednie stoso-
wanie. Zawarte w niniejszym artykule odniesienia do dyrektywy mają głównie na celu zbadanie 
rezultatu, jaki miał być przez nią osiągnięty, a w konsekwencji pozwolą na wysnucie wniosków 
odnoszących się do implementacji dyrektywy 87/344/EWG.

Umowa ubezpieczenia ochrony prawnej wyraźnie stwierdza, że:
1. W przypadku przysługującej możliwości skorzystania z pomocy prawnika lub innej osoby 

mającej zgodnie z prawem krajowym odpowiednie kwalifikacje w zakresie obrony, repre-
zentowania lub wspierania interesów ubezpieczonego w dochodzeniu lub postępowaniu, 
ubezpieczony ma prawo swobodnego wyboru takiego prawnika lub innej osoby.

2. Ubezpieczony ma prawo swobodnego wyboru prawnika lub, jeżeli preferuje takie rozwią-
zanie i prawo krajowe na to zezwala, innej osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do 
obrony jego interesów w przypadku wystąpienia sprzeczności interesów37.

Przedstawiona regulacja wyróżnia dwie kategorie podmiotów: prawnika i innej osoby mającej 
zgodnie z prawem krajowym odpowiednie kwalifikacje w zakresie obrony, reprezentowania lub 
wspierania interesów ubezpieczonego w dochodzeniu lub postępowaniu.

Według definicji ubezpieczenia ochrony prawnej, wyrażonej w art. 2 ust. 1 dyrektywy 
87/344/EWG, polega ono na zobowiązaniu w zamian za zapłatę składki do poniesienia kosz-
tów postępowania sądowego oraz wykonania innych usług związanych bezpośrednio z ochroną 
ubezpieczeniową, w szczególności w celu:

zapewnienia odszkodowania z tytułu poniesionej przez ubezpieczonego straty, szkody lub � 
uszkodzenia ciała poprzez ugodę pozasądową lub w drodze postępowania cywilnego lub 
karnego;
obrony lub reprezentowania ubezpieczonego w postępowaniach cywilnym, karnym, admi-� 
nistracyjnym lub innym, lub też w związku z roszczeniem zgłoszonym wobec niego.

Według dyrektywy 87/344/EWG prawnikiem jest osoba uprawniona do prowadzenia dzia-
łalności zawodowej w jednej z kategorii ustanowionych w dyrektywie Rady 77/249/EWG 
z dnia 22 marca 1977 r. mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników 
ze swobody świadczenia usług38. W ramach tych regulacji – w Polsce jako państwie człon-
kowskim – podmiotami mogącymi reprezentować klientów w ramach ubezpieczenia ochrony 
prawnej są adwokaci i radcy prawni. Art. 14 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
prima facie określa zamknięty katalog podmiotów działających w ramach swobody wybo-
ru prawnika przez ubezpieczonego. Przepis odnosi się jedynie do postępowań sądowego 
i administracyjnego, nie zawiera jednak postanowień odnoszących się np. do kwestii repre-
zentacji przez inne podmioty i do postępowania przedsądowego. W konsekwencji powstaje 
wątpliwość odnosząca się do swobody wyboru innych osób, o których mowa w dyrektywie 
87/344/EWG.

36 Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/47 z 26 października 2012 r.).
37 Art. 4 ust. 1 dyrektywy 87/344/EWG.
38 Dz. Urz. WE L 78/17 z dnia 26 marca 1977 r.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 125

2.2. Aplikanci radcowscy i adwokaccy
W świetle dyrektyw 87/344/EWG i 77/249/EWG aplikanci radcowscy i adwokaccy nie są praw-

nikami. 
Według art. 351 ustawy o radcach prawnych39:
„1. Po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej aplikant radcowski może 

zastępować radcę prawnego przed sądami rejonowymi, organami ścigania i organami admini-
stracji publicznej;

2. Po upływie roku i sześciu miesięcy od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej aplikant radcowski 
może zastępować radcę prawnego także przed innymi sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, 
Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. [...]

4. Aplikant radcowski może sporządzać i podpisywać pisma procesowe związane z występo-
waniem radcy prawnego przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej 
– z wyraźnego upoważnienia radcy prawnego, z wyłączeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi 
konstytucyjnej”.

Zgodnie z art. 77 prawa o adwokaturze40:
„1. Po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwoka-

ta tylko przed sądem rejonowym, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi 
i innymi instytucjami;

2. Po roku i sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może także za-
stępować adwokata przed innymi sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu”.

Wskazane wyżej przepisy wskazują, że aplikant radcowski i adwokacki mogą zastępować od-
powiednio radcę prawnego i adwokata. A contrario aplikant radcowski nie może zastępować 
adwokata w postępowaniu cywilnym41. Aplikant adwokacki może zastępować radcę prawnego 
na takich samych zasadach jak adwokata, jeżeli radca prawny jest wspólnikiem w spółce adwo-
kacko–radcowskiej. Nie są pełnomocnikami procesowymi aplikanci adwokacki lub radcowski, 
gdyż nie są oni objęci treścią art. 87 k.p.c., a także art. 91 pkt 3 k.p.c., pozwalającego na udzie-
lenie substytucji wyłącznie innemu adwokatowi lub radcy prawnemu42. Aplikant zastępujący 
pełnomocnika strony sam nie uzyskuje statusu drugiego pełnomocnika tej strony43.

2.3. Doradcy podatkowi44

„Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, 

opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egze-
kucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych 
i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

39 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 z późn. zm.).
40 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.).
41 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. (III CZP 27/06, OSNC 2007, nr 3, s. 42).
42 K. Knoppek, Komentarz do art. 87 k.p.c., (w:) H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego, 
t. 1 Artykuły 1–366, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, wersja LEX.
43 P. Telenga, Komentarz aktualizowany do art. 87 k.p.c., (w:) A. Jakubecki (red.) Komentarz aktualizowany do 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, LEX/el., 2012.
44 Na możliwość ustanowienia doradcy podatkowego jako pełnomocnika klienta w świadczeniu z zakresu prawa 
podatkowego wskazują J. Vassel, P. Mierzejewski, Ubezpieczenie ochrony prawnej w Europie i w Polsce, „Prawo 
Asekuracyjne” 2005, nr 1, s. 44.
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3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji 
podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami 
administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów 
administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1”45.

Pomimo braku możliwości wyboru doradcy podatkowego przez ubezpieczonego, przepisy do-
puszczają możliwość reprezentacji ubezpieczonego przez doradcę podatkowego przed organami 
administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

2.4. Rzecznik patentowy46

Rzecznik patentowy został wprost określony w art. 87 § 1 k.p.c. Posiada określone upraw-
nienia do występowania przed sądem powszechnym. Zawód rzecznika patentowego polega na 
świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. Wskutek treści art. 14 ust. 2 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczonemu nie przysługuje prawo wyboru rzecznika pa-
tentowego. 

2.5. Prawnicy zagraniczni
Dyrektywa 77/249/EWG wymienia krąg podmiotów uważanych za prawników w odniesieniu 

do konkretnego państwa członkowskiego.
W Anglii i Walii czynności właściwe kontynentalnym adwokatom wykonują przedstawiciele 

zawodów solicitor i barrister47. Solicitors mogą występować przed sądami niższego szczebla (ma-
gistrates courts i county courts)48. Barristers są „prawnikami procesowymi”, których zadaniem 
jest ustne prezentowanie sprawy przede wszystkim przed wyższymi sądami (higher courts), 
gdzie przysługuje im wyłączne prawo występowania (choć mogą praktycznie występować przed 
każdym sądem)49.

W ramach francuskich profesji prawniczych do roku 1990 rozróżniano conseil juridique (odpo-
wiadającym generalnie polskiemu zawodowi radcy prawnego) i advocats50. Było to uzasadnione 
tradycją prawniczą: „Francuzi do dziś mówią o kwestiach prawnych tak, jakby składały się one 
z dwóch światów, le judiciaire (sprawy sądowe) oraz le juridique (wszystko pozostałe)”51. Obec-
nie zawody te zostały połączone w jeden – advocat.

W ramach niemieckiej procedury cywilnej strony sporu muszą być reprezentowane przez 
adwokata (Rechtsanwalt) przed sądami okręgowymi (Landgerichte, LG), wyższymi sądami 
okręgowymi (Oberlandesgerichte, OLG) oraz przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości 
(Bundesgerichtshof, BGH)52.

W Polsce zagadnienie praw i obowiązków prawników zagranicznych określa ustawa z dnia 
5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospo-

45 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z późn. zm.).
46 Na możliwość ustanowienia rzecznika patentowego jako pełnomocnika klienta w świadczeniu z zakresu prawa 
patentowego wskazują J. Vassel, P. Mierzejewski, op. cit., s. 44.
47 Ł. Bohdan, Usługi prawnicze w Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2000, s. 114.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 K. Kłaczyńska, M. Kłaczyński, Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Polsce. Komen-
tarz, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 29.
51 Ibidem.
52 S.–P. Laguette, Lawyers in the European Community, Office of Official Publications of the European Communi-
ty, Luxembourg 1987, s. 102. 
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litej Polskiej53. Art. 1 ust. 2 tej regulacji stanowi przejęcie jednakowej definicji pomocy praw-
nej z art. 4 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. 
W odniesieniu do obrony oraz reprezentowania określonego w art. 14 ust. 2 ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej definicja świadczenia pomocy prawnej nie budzi wątpliwości, jednakże 
nie została zdefiniowana kwestia dotycząca tzw. wspierania interesów ubezpieczonego w po-
stępowaniu sądowym lub administracyjnym. Znaczenie tego pojęcia powinno być rozumiane 
szeroko. Według Słownika języka polskiego54 wyraz „wspierać” znaczy ‘udzielić pomocy mate-
rialnej, moralnej’ lub ‘dostarczyć argumentów lub dowodów na poparcie jakiejś tezy’. Znaczenie 
słownikowe może mieć zastosowanie w celu interpretacji przepisów, co zostało wyrażone np. 
w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2008 r.55

W dyrektywie 77/249/EWG enumeratywnie wymienione są tytuły zawodowe, których posia-
danie uprawnia do korzystania ze swobody świadczenia usług na zasadach określonych w tej 
dyrektywie – odpowiadają one generalnie warunkom, na jakich praktykują prawnicy miejscowi, 
z zachowaniem poniższych reguł:

Prawnik korzystający ze swobody świadczenia usług prowadzi swoją działalność, posługując � 
się tytułem zawodowym z państwa macierzystego.
Państwo przyjmujące może nałożyć na prawnika korzystającego ze swobody świadczenia � 
usług obowiązek współdziałania z prawnikiem miejscowym podczas reprezentowania klien-
ta w postępowaniu sądowym (w przypadku tzw. przymusu adwokackiego).
Prawnik świadczący usługi w państwie innym niż macierzyste musi podporządkować się za-� 
sadom etyki zawodowej obowiązującym w obu państwach; to samo odnosi się do warun-
ków wykonywania zawodu (tzw. zasada podwójnej deontologii)56.

Wykonywanie stałej praktyki przez prawników zagranicznych pod odpowiednim tytułem 
z państw macierzystych jest możliwe jedynie po dokonaniu wpisu na listę prowadzoną przez 
okręgową radę adwokacką lub okręgową izbę radców prawnych. Według art. 13 ust. 1 usta-
wy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP „prawnik z Unii 
Europejskiej wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką jest uprawniony do 
wykonywania stałej praktyki w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata, a wpisany na 
listę prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych – w zakresie odpowiadającym za-
wodowi radcy prawnego”. Art. 14 tejże ustawy głosi: „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, prawnik 
z Unii Europejskiej wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką ma takie same 
prawa i obowiązki jak adwokat, a wpisany na listę prowadzoną przez radę okręgowej izby rad-
ców prawnych – ma takie same prawa i obowiązki jak radca prawny”. Według M. Strzelbickiego 
zakres uprawnień prawnika z Unii Europejskiej nie różni się od uprawnień prawników polskich, 
obejmuje więc także sprawy, których dotyczy bezwzględny przymus adwokacko–radcowski, i to 
bez obowiązku współdziałania z polskim radcą prawnym lub adwokatem57.

Z chwilą wpisu na listę prawnik z Unii Europejskiej staje się członkiem właściwej izby adwo-
kackiej lub właściwej izby radców prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 wspomnianej ustawy „przy 
wykonywaniu czynności polegającej na reprezentowaniu klienta w postępowaniu, w którym 
zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez 

53 Dz. U. Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.
54 Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/.
55 Uchwała SN z dnia 9 kwietnia 2008 r. (II PZP 6/08, OSNP 2008, nr 21–22, s. 308, Biuletyn SN 2008, nr 4, s. 27).
56 K. Kłaczyńska, M. Kłaczyński, op. cit., s. 29.
57 M. Strzelbicki, Zasady podejmowania działalności w Polsce przez prawników niemieckich, „Kwartalnik Prawa 
Publicznego” 2006, nr 3, s. 7, LEX nr 59743/5.
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adwokata lub radcę prawnego, prawnik z Unii Europejskiej ma obowiązek współdziałać z oso-
bą wykonującą jeden z tych zawodów”. Europejski Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni 
obowiązku współdziałania w sprawie Komisja v. Niemcy: „We wszystkich sytuacjach, kiedy re-
prezentacja przez prawnika nie jest wymagana przez prawo krajowe i w związku z czym strona 
może reprezentować się sama lub nawet powierzyć to zadanie osobie niebędącej prawnikiem, 
prawnik z innego kraju członkowskiego świadczący usługi powinien móc reprezentować lub bro-
nić klienta bez współdziałania z prawnikiem niemieckim”58. 

Przedstawiona powyżej teza potwierdza, że obowiązek współdziałania nie dotyczy sytuacji 
względnego przymusu adwokackiego (sytuacji, w której strona może reprezentować się sama), 
a zatem dotyczy jedynie bezwzględnego przymusu adwokackiego (bezwzględny przymus ad-
wokacki definiowany jest jako obowiązek strony do ustanowienia adwokata, który będzie ją 
reprezentował, gdyż czynności samej strony nie mają skutków procesowych)59. Bezwzględny 
przymus adwokacki został określony w:

art. 87� 1 k.p.c. dotyczącym postępowania przed Sądem Najwyższym60, 
art. 55 § 2 k.p.k. przy wnoszeniu aktu oskarżenia przez pokrzywdzonego, � 
art. 526 § 2 k.p.k dotyczącym kasacji, � 
art. 530 § 3 k.p.k. dotyczącym zażalenia na zarządzenie o odmowie przyjęcia kasacji, � 
art. 446 § 1 k.p.k. dotyczącym apelacji od sądu okręgowego, � 
art. 545 § 2 k.p.k. dotyczącym wniosku o wznowienie postępowania, � 
art. 175 § 1 p.p.s.a.� 61 dotyczącym skargi kasacyjnej, 
art. 194 § 4 p.p.s.a. dotyczącym zażalenia, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi ka-� 
sacyjnej, 
art. 276 p.p.s.a. dotyczącym skargi o wznowienie postępowania, � 
art. 48 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym� 62 w sprawach ze skargi konstytucyjnej.

Według art. 35 ustawy o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w RP 
„prawnik z Unii Europejskiej jest uprawniony do świadczenia usług transgranicznych przy uży-
ciu tytułu zawodowego uzyskanego w państwie macierzystym, wyrażonego w języku urzędowym 
tego państwa, z oznaczeniem organizacji zawodowej w państwie macierzystym, do której należy, 
albo sądu, przed którym ma prawo występować zgodnie z prawem tego państwa”. W ramach 
tego uprawnienia „prawnik z Unii Europejskiej może wykonywać wszelkie czynności, do których 
uprawniony jest adwokat lub radca prawny”. Zgodnie z art. 36 ust. 1 wspomnianej ustawy „przy 
wykonywaniu usług transgranicznych polegających na reprezentowaniu klienta w postępowaniu 
przed sądami i innymi organami władzy publicznej prawnik z Unii Europejskiej podlega tym samym 
warunkom wykonywania zawodu, jakie stosuje się do adwokata lub radcy prawnego, z wyjątkiem 
warunków dotyczących miejsca zamieszkania i wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych”.

58 Orzeczenie ETS z dnia 25 lutego 1988 r. w sprawie 427/85 (Komisja v. Niemcy), ECR 1988, s. 1123.
59 K. Kłaczyńska, M. Kłaczyński, op. cit., s. 136, 137.
60 Istota przymusu adwokacko–radcowskiego sprowadza się do wyłączenia w postępowaniu przed Sądem Najwyż-
szym tzw. zdolności postulacyjnej strony, jej organu, przedstawiciela ustawowego i pełnomocników niebędących 
adwokatami lub radcami prawnymi. W konsekwencji czynności podejmowane przez podmioty niezaliczające się 
do kręgu adwokatów lub radców prawnych są bezskuteczne. Por. postanowienie SN z dnia 5 lipca 2012 r. (I CSP 
2/12, LEX nr 1228581). Pismo procesowe sporządzone z uchybieniem art. 871 podlega zwrotowi bez wzywania do 
jego uzupełnienia; por. P. Telenga, Komentarz do art. 871 k.p.c., (w:) A. Jakubecki (red.), Komentarz aktualizowany 
do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, LEX/el., 2012.
61 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, 
poz. 1270 z późn. zm.).
62 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.).
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Obowiązek współdziałania z polskim adwokatem lub radcą prawnym w ramach omawianej 
usługi transgranicznej został przewidziany w art. 38 ust. 1 wspomnianej ustawy. Według tych 
regulacji „przy wykonywaniu usługi transgranicznej polegającej na reprezentowaniu klienta 
w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby stro-
na była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego, prawnik z Unii Europejskiej ma 
obowiązek współdziałać z osobą wykonującą jeden z tych zawodów. Jednakże w przypadkach, 
w których reprezentacja klienta przez radcę prawnego nie jest dopuszczalna, prawnik z Unii 
Europejskiej obowiązany jest współdziałać z adwokatem”. Obowiązek współdziałania jest analo-
giczny jak w przypadku wykonywania stałej praktyki przez prawników zagranicznych63.

Wykładnia językowa art. 14 ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie budzi żadnych wątpli-
wości. Prymat przepisów Unii Europejskiej64 oraz ich charakter (w szczególności kiedy dotyczą 
zapewnienia swobody świadczenia usług, wykonywania działalności gospodarczej) przemawiają 
za możliwością reprezentowania interesów ubezpieczonych – obok radcy prawnego i adwokata 
– również przez prawników zagranicznych65. 

2.6. Pełnomocnik strony
Niezależnie od powyższych uwag należy zaznaczyć, iż art. 87 § 1 k.p.c. obecnie jest przedmiotem 

licznych dyskusji. Zgodnie z nim „pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w spra-
wach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd 
majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, je-
żeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, 
małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przyspo-
sobienia”. Umowa zlecenia obejmująca stałe prowadzenie obsługi prawnej mocodawcy, w tym 
reprezentowanie go przed sądem, może być podstawą pełnomocnictwa procesowego tylko wtedy, 
gdy przedmiot sprawy obejmuje określoną w tej umowie czynność prawną, faktyczną lub usługę66. 

Obrońcą oskarżonego w procedurze karnej może być jedynie osoba uprawniona do obro-
ny według przepisów o ustroju adwokatury. Pełnomocnikiem strony innej niż oskarżony może 
być natomiast adwokat lub radca prawny. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 
19 czerwca 1996 r.: „W odróżnieniu od obrońcy do pełnomocnika nie ma zastosowania ogra-
niczenie polegające na tym, żeby dokonywane przez niego czynności mogły być przedsiębrane 
tylko na korzyść reprezentowanego. Pełnomocnik strony nie jest ograniczony co do kierunku 
czynności podejmowanych w imieniu swojego mocodawcy i stąd też każda czynność, nawet nie-
korzystna dla reprezentowanego, podjęta w granicach umocowania, wywołuje dla niego skutki, 
w tym również niekorzystne. Dotyczy to także zaniechania podjęcia czynności, a w szczególności 
wniesienia środka odwoławczego czy uchybienia terminowi z tym środkiem związanemu”67. 

Zgodnie z art. 35 § 1 p.p.s.a. „pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, 
a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeń-

63 K. Kłaczyńska, M. Kłaczyński, op. cit., s. 231.
64 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 143; interpretator powinien 
nadawać przepisom taki sens, który jest najbardziej przychylny dla prawa unijnego.
65 Praktyka również dopuszcza reprezentowanie klienta przez prawnika zagranicznego. Dla przykładu: ogólno-
dostępne o.w.u. ochrony prawnej Concordia Polska TUW w § 2 ust. 1 wyraźnie stanowią, że do zagranicznych 
podmiotów uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej stosuje się odpowiednio postanowienia o.w.u. do-
tyczące adwokatów.
66 Uchwała SN z dnia 23 września 2010 r. (III CZP 52/10, OSNC 2011, nr 5, s. 51, LEX nr 602461, Biuletyn SN 2010, 
nr 9, s. 7).
67 Postanowienie SN z dnia 19 czerwca 1996 r. (II KZ 22/96, OSNKW 1996, z. 9–10, poz. 57).
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stwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także 
inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne”. Wyliczenie osób mogących pełnić funkcje 
pełnomocnika ma charakter wyczerpujący i może być rozszerzone jedynie w drodze przepisów 
szczególnych68. Za takie przepisy Naczelny Sąd Administracyjny uznaje ustawę o świadczeniu 
przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP, jak również ustawy o doradztwie podat-
kowym i o rzecznikach patentowych69.

W postępowaniu administracyjnym pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiada-
jąca zdolność do czynności prawnych. 

2.7. Pozostałe podmioty
Doradcy odszkodowawczy, firmy windykacyjne oraz prawnicy (czyli osoby, które ukończyły 

studia wyższe prawnicze), w tym doradcy prawni działający na podstawie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej70, nie są w zamyśle postanowień dyrektyw „prawnikami”, z racji braku 
ich wyszczególnienia w dyrektywie 77/249/EWG. Wątpliwe jest nawet uznanie ich za „inne pod-
mioty”, o których mowa w dyrektywie 87/344/EWG.

Poselski projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych z dnia 
30 stycznia 2008 r.71 nie odnosi się do dyrektyw europejskich. Już w założeniu powyższego 
projektu stwierdzono, że regulacja w nim zawarta nie wywiera wpływu na prawo Unii Euro-
pejskiej, a więc również na postanowienia dyrektywy 77/249/EWG. Zakres uprawnień nowej 
grupy prawników będzie ograniczony jedynie do Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwalenie ustawy 
o uprawnieniach prawników posiadających licencje prawnicze prawdopodobnie będzie podsta-
wą aspiracji tych podmiotów do reprezentowania klientów w ubezpieczeniu ochrony prawnej. 
Regulacja zawarta w projekcie ustawy jest istotna, gdyż ma ona uprawniać prawników do wy-
stępowania przed sądami powszechnymi (są w tym zakresie pewne ograniczenia dotyczące 
np. spraw rodzinnych, opiekuńczych, postępowania w sprawach nieletnich, spraw o przestęp-
stwa i przestępstwa skarbowe). Status prawny kancelarii odszkodowawczych również nie został 
określony normatywnie. Trudno zatem uznać za słuszne twierdzenie, że mają one możliwość 
reprezentowania interesów ubezpieczonego przed sądami.

3. Ubezpieczenie ochrony prawnej a postępowanie przedsądowe
Brak odpowiednio precyzyjnych regulacji powoduje, że na rynku ubezpieczeń ochrony praw-

nej pojawiają się liczne patologie, takie jak choćby reprezentowanie ubezpieczonych w sporach 
przez zakłady ubezpieczeń, assistance prawne (również w formie infolinii prawnej) oferowane 
przez podmioty niebędące ubezpieczycielami ani kancelariami prawniczymi, „abonamenty” na 
usługi prawnicze itp.72 Z racji braku uprawnień do występowania przed sądem podmioty oferu-
jące takie usługi wspierają interesy ubezpieczonego w postępowaniu przedsądowym. Trzeba też 
pamiętać, że zgodnie z przepisami o adwokaturze i radcach prawnych ubezpieczyciele nie posia-
dają uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej73.
68 M. Niezgódka–Medek, Komentarz do art. 35 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi, (w:) B. Dauter et al., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 
Kraków 2011, wersja LEX.
69 Postanowienie NSA z dnia 2 marca 2006 r. (II GZ 27/06, niepubl.).
70 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
71 Druk sejmowy nr 680.
72 A. Brodecka–Chamera et al., op. cit., s. 250.
73 Sz. Szmak, Wybór prawnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej – regulacje wybranych państw europejskich 
oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 2, s. 80.
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Fakt, iż art. 14 ustawy o działalności ubezpieczeniowej odnosi się jedynie do postępowań 
sądowego i administracyjnego, prowadzi w praktyce do sytuacji, w której prawnik (niebędący 
adwokatem i radcą prawnym) może świadczyć pomoc prawną w czynnościach przedsądowych 
związanych z dochodzeniem roszczeń. W literaturze został wyrażony pogląd, według które-
go zasada swobody wyboru prawnika obowiązuje jedynie w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym74. Jak się jednak zdaje, należy uznać, w ramach wykładni celowościowej ko-
mentowanego artykułu, że przepis ust. 2 ma również zastosowanie we wszelkich czynnościach 
bezpośrednio przygotowujących dane postępowanie75. Dlatego też wydaje się, że w przyszłości 
warto wprowadzić – przede wszystkim z uwagi na interes ubezpieczonych – bardziej rygory-
styczną, jednolitą zasadę, która zagwarantuje absolutne prawo ubezpieczonego do wolnego 
wyboru adwokata na każdym etapie sprawy i w każdym rodzaju postępowania76.

W ramach wykładni teleologicznej interpretator powinien starać się harmonizować cele przepi-
su prawnego z celami instytucji prawnej i całego porządku prawnego77. Pomocna w tym zakresie 
wydaje się być preambuła dyrektywy 87/344/EWG. Pełną implementacją dyrektywy byłby zapis 
o zapewnieniu wolnego wyboru prawnika na każdym etapie sprawy w każdym rodzaju postępowa-
nia78. Prawo wyboru prawnika powinno być zastosowane w znaczeniu możliwie jak najszerszym. 

Zakończenie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest związane z pewnymi elementami ubezpiecze-

nia ochrony prawnej. Jednakże ujmowanie go w kategoriach ubezpieczenia hybrydowego może 
okazać się nazbyt daleko idące.

W obecnym stanie prawnym problematyka dotycząca podmiotu mogącego reprezentować 
ubezpieczonego w ubezpieczeniu ochrony prawnej budzi szereg wątpliwości. Z tego powodu 
autor zwrócił szczególną uwagę na takie aspekty, jak natura stosunku prawnego, podmioty 
reprezentujące interesy klienta i faza przedsądowa postępowania. Elementy te są kluczowe 
dla praktyki ubezpieczeniowej. Przedstawiona interpretacja może przyczynić się do lepszego 
zrozumienia tego ubezpieczenia, co w konsekwencji może spowodować jego dalszy rozwój. 
Wątpliwości wiążą się przede wszystkim z podmiotami, których kompetencje zostały uregulo-
wane w odpowiednich aktach normatywnych, jak i z osobami działającymi na podstawie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. Pomysłem pozwalającym na usunięcie powyższych wąt-
pliwości, które mają istotne znaczenie w praktyce, może być szersze przejęcie norm zawartych 
w dyrektywie 87/344/EWG, takich jak definicja umowy ubezpieczenia ochrony prawnej, okre-
ślenie zasad spełnienia świadczenia ubezpieczyciela i sposobu obsługi roszczeń79. 

74 B. Janyga, M. Dittmajer, Ubezpieczenie ochrony prawnej jako szansa zwiększenia dostępu obywateli do pomo-
cy prawnej, „Radca Prawny” 2005, nr 3, s. 75. Dla przykładu ogólnodostępne o.w.u. ochrony prawnej Euroadwo-
kat Concordia Polska TU S.A. przewidują w § 18, że w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej ubezpieczonemu 
przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata, który będzie go reprezentował.
75 B. Janyga, Komentarz do art. 14 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, M. 
Glicz, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. 1 Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu 
rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, wersja LEX.
76 Ibidem.
77 L. Morawski, op. cit., s. 159.
78 Sz. Szmak, op. cit., s. 80. Autor ten wskazuje również, że w niemieckim porządku prawnym ubezpieczający 
posiada prawo wyboru adwokata do reprezentowania jego interesów nie tylko w postępowaniach sądowym 
i administracyjnym, lecz także na innych etapach tej reprezentacji.
79 B. Janyga, M. Dittmajer, op. cit., s. 75.
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Summary of the ar� cle

Selected aspects of the legal expenses insurance

Legal expenses insurance is offered by insurers more often nowadays. Potential risk of high 
expenses connected with filing a complaint in the court derives a need of protection from that 
type of costs. Polish legislator did not introduce a legal definition of this insurance. Specific regu-
lation of the scope of legal expenses insurance is therefore provided in each insurer’s own terms 
and conditions. Such a document is different in every insurance company. Third party liability 
insurance includes some elements of legal expenses insurance related to the costs of a court 
procedure incurred by the policyholder.

The key issue related to the proper functioning of the legal expenses insurance is the freedom 
of choice of a lawyer by the insured. It is of a great importance for the insured’s rights and pro-
tection of his/her interests. Article 14 of the Polish act on insurance activity relates only to legal 
advisor and attorney and does not indicate, if other entities may be selected. This situation is 
abused by insurers. Based on the Polish law, freedom of choice of a legal advisor or attorney is 
connected only with court procedure or administrative procedure. Therefore it does not relate 
to out–of–court procedures. Literal wording of the article 14 of act on insurance activity limits 
the freedom of an insured to choose an entity that legally supports his/her interests. This rises 
many doubts. In many cases out–of–court procedures are the most effective ways of dispute re-
solution. In the opinion of the author it is justified to broaden the rules clearly stated in Directive 
87/344/ECC.

Key words: directive 87/344/ECC, legal expenses insurance, lawyer, third party liability insuran-
ce, freedom of choice of lawyer

Mgr Tomasz Kacprzyk, doktorant w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Łukasz Hećman

Stan drogi a odpowiedzialność zarządcy dróg

Odpowiedzialność – to, co inni powinni ponosić.
Julian Tuwim

Opracowanie sygnalizuje różne aspekty odpowiedzialności cywilnej związanej z utrzymaniem 
drogi przez zarządcę w kontekście powstawania szkód komunikacyjnych. Jednocześnie ma sta-
nowić pomoc przy dochodzeniu roszczeń powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych 
wynikających z działań lub zaniedbań zarządców dróg. W tekście przywołane są odpowiednie 
akty prawne i konkretne przepisy prawa mogące pomóc poszkodowanym w artykułowaniu swo-
ich praw i roszczeń.

W sposób skrócony i przystępny autor starał się przybliżyć rodzaje i zasady odpowiedzialności 
oraz jej ewentualnych wyłączeń, a także wyjaśnić wątpliwości dotyczące podstaw odpowiedzial-
ności zarządcy drogi i braku uzasadnienia dla powoływania się w tych wypadkach na artykuł 
417 k.c. – a więc sprawowanie władztwa publicznego. Wskazano również obszary odpowie-
dzialności, w których może dojść do zaniedbań w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez 
ustawodawcę na zarządcę drogi, co może pociągać za sobą powstanie szkody komunikacyjnej. 
Wyjaśniono, na czym polega dochowanie należytej staranności w utrzymaniu nawierzchni drogi, 
i wskazano, dlaczego pojęcie to nie jest tożsame z zapewnieniem całkowitego bezpieczeństwa na 
drodze. Tekst przybliża również definicje związane z omawianym zagadnieniem, m.in. model do-
brego fachowca, różne kategorie dróg, pojęcia „pas drogowy”, „droga” oraz „dzika zwierzyna”. 
Oprócz podstawowych zasad odpowiedzialności cywilnej wskazano również okoliczności, które 
należy każdorazowo rozpatrzyć w sytuacji zaistnienia zdarzenia.

Ostatnia część opracowania dotyczy podstaw prawnych przyjęcia zgłoszenia i rejestracji szkody 
przez ubezpieczyciela zarządcy drogi, a także likwidacji szkody. Wskazane są również czynności, 
które poszkodowany musi podjąć w celu dochodzenia roszczeń, a także dowody, jakie powinien 
w sprawie zabezpieczyć.

Słowa kluczowe: zarządca, droga, szkoda, odpowiedzialność, ubezpieczenie

Wstęp
Coraz częściej użytkownicy dróg, świadomi przysługujących im praw, zgłaszają do zarządców 

lub ubezpieczających ich zakładów ubezpieczeń szkody związane z korzystaniem z różnego rodza-
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ju dróg. Podstawowym celem dokonania tego typu zgłoszenia jest naprawa szkody wyrządzonej 
czyimś działaniem lub zaniechaniem (w tym wypadku zarządcy drogi), nieprzestrzeganiem prawa 
w zakresie wypełniania przez podmiot jego obowiązków, powodującymi uszczerbek w majątku 
podmiotu poszkodowanego (przede wszystkim w postaci uszkodzenia pojazdów) lub doznany 
w związku ze zdarzeniem uszczerbek na zdrowiu. Tym samym osoby poszkodowane egzekwują 
przysługujące im prawa, a jednocześnie wskazują zaniedbania, niedociągnięcia czy wręcz brak 
jakichkolwiek działań, wywierając nacisk na zarządców, aby należycie wykonywali swoje obo-
wiązki i przestrzegali obowiązujących norm prawnych.

Wydaje się, że zgłaszanie roszczeń w tego typu sprawach odgrywa ważną rolę zarówno w życiu 
społecznym, jak i w organizacji państwa (gros zarządców dróg to organy samorządu terytorialne-
go). Poprzez ustanowienie norm prawnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej zarządców 
dróg realizowana jest funkcja ochronna czy wręcz opiekuńcza prawa (w tym przypadku ochrona 
interesów podmiotów korzystających z dróg). W omawianej sytuacji możemy mówić również 
o funkcji prewencyjnej i w pewnej mierze wychowawczej prawa, dzięki którym – poprzez egze-
kwowanie praw poszkodowanych, wskazywanie błędnych zachowań i konieczność ich eliminacji 
– może dojść do zmniejszenia częstotliwości występowania niekorzystnych zjawisk.

Na zarządcy drogi spoczywa wiele rozmaitych obowiązków. Należą do nich chociażby prawi-
dłowe oznakowanie, remont, utrzymywanie przydrożnej zieleni czy zimowe utrzymanie dróg. 
Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody związane z działaniem lub zaniechaniem zarządcy 
drogi, związana z wypełnianiem ciążących na nim obowiązków, opiera się na zasadach ogólnych 
(w reżimie odpowiedzialności deliktowej), wyrażonych w art. 415 Kodeksu cywilnego, zgodnie 
z którym: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”1. 
W myśl przytoczonego zapisu sprawcą jest podmiot, który swym zachowaniem wyrządził inne-
mu podmiotowi szkodę. Bardzo istotną kwestią, wymagającą uściślenia, jest w tym miejscu fakt, 
iż przez zachowanie rozumie się zarówno działanie, jak i zaniechanie działania, które należało 
podjąć. Przesłankami, które muszą być spełnione przy omawianej zasadzie, są: po pierwsze – 
wystąpienie szkody, po drugie – zawinione przez sprawcę zachowanie, polegające na działaniu 
lub zaniechaniu działań, i wreszcie po trzecie – adekwatny zawiązek przyczynowy pomiędzy za-
chowaniem sprawcy a szkodą. 

O ile pierwsze dwie przesłanki są raczej jasno sformułowane, to co do trzeciej można mieć 
wątpliwości, na czym dokładnie adekwatny związek przyczynowy polega. Innymi słowy „między 
określonym zdarzeniem obciążającym zobowiązanego do odszkodowania a powstałą szkodą”2 
musi istnieć związek przyczynowy. Natomiast „związek przyczynowy […] istnieje wówczas, gdy 
w łańcuchu kolejnych przyczyn i skutków mamy do czynienia tylko z takimi przyczynami, które 
normalnie wywołują dane skutki”3. 

Wszystkie trzy wymienione powyżej przesłanki muszą zaistnieć łącznie.
Winę sprawcy przypisuje się w sytuacjach, w których jego zachowanie jest zawinione, bez-

prawne, niezgodne z pewnym wzorcem. Zawinienie – jak już wcześniej wspomniano – może 
polegać zarówno na podjęciu jakiegoś działania czy czynności, jak też na zaniechaniu podjęcia 
czynności, mimo iż obowiązek podjęcia działania istniał. Klasycznym przykładem obrazującym 
tę kwestię, może być właśnie odniesienie go do obowiązków zarządcy drogi – np. zaniechaniem 
wymaganego działania będzie niepodjęcie odśnieżania chodnika czy ulicy. Wzorzec określonego 
zachowania (model starannego działania) powinien być, co do zasady, traktowany indywidualnie, 
1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2 K. Zagrobelny, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 571.
3 Ibidem, s. 572.
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z uwzględnieniem, iż w stosunku do podmiotów prowadzących działalność profesjonalną mier-
nik staranności powinien być podwyższony (uwzględniający zawodowy charakter działalności)4. 
Co ciekawe, gdy sprawca podejmuje działa, które wymagają od niego szczególnych kwalifikacji, 
nie wystarcza odwołanie się tzw. modelu dobrego fachowca. Wzorzec taki jest zmienny i uza-
leżniony od stanu nauki i techniki, a co za tym idzie, podmiot wykonujący pewne działania jako 
profesjonalista obowiązany jest pogłębiać swoją wiedzę w zakresie podejmowanych działań, 
ergo w sytuacjach wystąpienia szkody, można zarzucić mu również – oczywiście w uzasadnio-
nych przypadkach – brak specjalistycznej wiedzy5.

W szczególnych okolicznościach przy rozpatrywaniu odpowiedzialności zarządcy drogi może-
my spotkać się z zaostrzoną zasadą odpowiedzialności – zasadą ryzyka (dla kwestii poruszanych 
w niniejszym opracowaniu szczególną rolę odgrywają art. 430 i 435 k.c., które określają, choć 
nie jako jedyne, zasadę ryzyka). Odpowiedzialność ta opiera się na bardzo rygorystycznym zało-
żeniu, iż sam fakt funkcjonowania przedsiębiorstwa lub zakładu przy wykorzystaniu sił przyrody 
stwarza realne niebezpieczeństwo spowodowania szkody. Owo wyrządzenie szkody może na-
wet nie wiązać się z działaniem lub zaniechaniem podmiotu, który taką działalność prowadzi6. 
Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności może nastąpić tylko w wypadku wykazania za-
istnienia jednej z trzech przesłanek egzoneracyjnych (wyłączających odpowiedzialność): 

v� is maior, a więc siły wyższej – pojęcie to nie jest zdefiniowane ustawowo; w doktrynie 
przyjmuje się, że oznacza zdarzenie zewnętrznego pochodzenia, nadzwyczajne, którego nie 
można przewidzieć, a co za tym idzie, któremu nie można przeciwstawić się czy zapobiec 
przy użyciu dostępnych środków;
wyłącznej winy poszkodowanego;� 
wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą sprawca nie ponosi odpowiedzialności.� 

Ciężar wykazania zaistnienia którejś z przesłanek egzoneracyjnych spoczywa na prowadzącym 
przedsiębiorstwo jako na podmiocie, który poprzez jej wykazanie może uwolnić się od odpo-
wiedzialności za wyrządzoną szkodę. Obowiązek ten wypływa z dyspozycji art. 6 k.c. – „ Ciężar 
udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.

1. Odpowiedzialność zarządcy drogi a władztwo publiczne
Zanim przejdziemy do omawiania obszarów obowiązków zarządcy, przy których wykonywa-

niu może mieć zastosowanie jedna z powyższych zasad odpowiedzialności, zajmijmy się jeszcze 
kwestią, którą od czasu do czasu poruszają – jak wynika z praktyki ubezpieczeniowej – pełno-
mocnicy osób poszkodowanych, a nawet występujące w ich imieniu urzędy. Chodzi mianowicie 
o kwestię, czy zarządzanie drogą jest władztwem publicznym w rozumieniu art. 417 Kodeksu 
cywilnego. 

Wydaje się, że do tak zasygnalizowanego zagadnienia trzeba ustosunkować się negatywnie. 
Z pomocą w tych rozważaniach przychodzi dotychczasowe orzecznictwo sądów, które temat ten 
podejmowały. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania władzy publicznej wynikająca z art. 417 
k.c. odnosi się wyłącznie do działań, które ze swej istoty przynależą władzy publicznej i wiążą się 
z władczym działaniem władz publicznych. Ich podejmowanie łączy się z wykonywaniem władzy, 
czyli możliwością władczego kształtowania sytuacji danej jednostki. Sam fakt, iż dany podmiot 
jest jednostką budżetową (a zarządcami dróg z reguły są takie jednostki), nie jest wystarczają-
cy do zastosowania wskazanej powyżej podstawy odpowiedzialności. Wyrok Sądu Najwyższego 
4 Por. art. 355 k.c.
5 W. Dubis, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 712.
6 Ibidem, s. 785.
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z dnia 10 czerwca 2005 r.7 wskazuje, iż nieuzasadnione jest przyjęcie stanowiska, że działalność 
zarządcy dróg publicznych należy do działalności o charakterze władczym Skarbu Państwa. Po-
dobne rozważania znajdujemy również w wyroku Sądu Najwyższego w dnia 26 marca 2003 r.8 
W przypadku szkód wyrządzonych przez organy państwowe lub jednostki samorządu teryto-
rialnego poza sferą imperium nie odpowiadają one na postawie art. 417 k.c., lecz na podstawie 
ogólnych zasad odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego i art. 415 k.c.

2. Podstawowe obowiązki zarządcy drogi i związane z nim definicje
Przejdźmy teraz do kwestii określenia obowiązków, jakie ciążą na zarządcy drogi. Obowiązki te 

określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych9. Przy ich wykonywaniu zarządca 
drogi powinien wykazać się, co warto podkreślić, należytą starannością. Należyta staranność nie 
oznacza jednak osiągnięcia rezultatu w postaci utrzymania drogi w stanie zapewniającym całko-
wite bezpieczeństwo jej użytkowników, lecz przewiduje obowiązek podejmowania określonych 
czynności i działań, które mają zmierzać w kierunku m.in. wygody ruchu, a także zwiększenia 
bezpieczeństwa10. Art. 20 wspomnianej ustawy określa w przeważającej mierze katalog czyn-
ności (w tym miejscu należy zaznaczyć, iż nie jest to katalog zamknięty), który obejmuje m.in. 
„utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń za-
bezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą” czy przeprowadzanie okresowych 
kontroli, nie tylko stanu dróg, lecz także wszystkich drogowych obiektów inżynierskich (m.in. 
obiektów mostowych czy tuneli). Drugim aktem prawny wskazującym obowiązki zarządcy dro-
gi jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach11. Art. 5 
ust. 4 tej ustawy do zadań tych zalicza, najogólniej mówiąc, utrzymanie czystości i porządku na 
drogach publicznych.

Podejmowane działania lub możliwe zaniechania przy wypełnianiu obowiązków wynikają-
cych z ustawy, skutkujące powstaniem szkody w pojazdach osób trzecich, powodują powstanie 
odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie zarządzającego podmiotu – z reguły zgodnie 
z zasadą winy12. Jednakże należy również zwrócić uwagę, iż samo powstanie szkody na odcinku 
drogi, który jest przez dany podmiot zarządzany, nie powoduje obowiązku naprawienia szkody. 
Niezbędną przesłanką odpowiedzialności cywilnej jest wystąpienie zawinionego zachowania ze 
strony sprawcy szkody, czyli wspomnianych już powyżej działań lub zaniechań przy wykonywa-
niu obowiązków zarządcy drogi, oraz wystąpienie adekwatnego związku pomiędzy działaniem 
(zaniechaniem) a szkodą.

W pierwszej kolejności określmy, czym jest droga, a także kim jest zarządca drogi. 
Pojęciem szerszym od pojęcia „droga” jest określenie „pas drogowy”13. Definicję legalną pasa 

drogowego możemy odnaleźć w art. 4 pkt 1 u.d.p. Z definicji tej wynika, iż jest to grunt, na którym 
zlokalizowana jest szczególna budowla w postaci drogi oraz inne obiekty i urządzenia. Natomiast 

7 II CK 719/04.
8 II CKN 1347/00 (niepubl.).
9 Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.; dalej: u.d.p.
10 Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2005 r. (III CK 317/05).
11 Dz. U. Nr 132, poz. 622.
12 W tym miejscu należy zauważyć, że „wina nie jest okolicznością faktyczną, lecz kategorią oceny postępowania 
i o jej istnieniu lub braku można wnioskować tylko z dostępnych faktów, a zarazem nie sposób racjonalnie założyć, 
by stałe utrzymanie wszystkich odcinków dróg publicznych w stanie całkowitego bezpieczeństwa było technicznie 
możliwe” – wyr. SN z dnia 16 grudnia 2005 r. (III CK 317/05). Oczywiście, powyższych wywodów nie należy wprost 
odnosić do przypadków, w których odpowiedzialność jakiegoś podmiotu oparta jest na zasadzie ryzyka.
13 Por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 września 2010 r. (III SA/Lu 260/10).
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sama definicja drogi określą ją jako budowlę14 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi (m.in. 
obiekt mostowy czy tunel), urządzeniami, a także instalacjami, która to budowla stanowi całość 
techniczno–użytkową (art. 4 pkt 2 u.d.p). Lokalizacja drogi, jak wspomniano powyżej, znajduje 
się w pasie drogowym, a jej przeznaczeniem jest prowadzenie ruchu drogowego. Pojęcie drogi 
zostało także zdefiniowane w prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 2 pkt 1 droga to „wy-
dzielony pas terenu, który składa się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi 
dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, 
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia 
zwierząt”15.

W myśl ustawy o drogach publicznych podstawowy podział dróg to rozróżnienie dróg publicz-
nych i wewnętrznych. Zgodnie z ustawą droga publiczna to droga (a więc wchodzi tu definicja 
drogi z tej samej ustawy) zaliczona do jednej z ustawowo określonych kategorii dróg (np. droga 
krajowa, powiatowa), do której istnieje nieograniczony dostęp, innymi słowy katalog podmiotów 
korzystających z drogi jest otwarty16 (jednakże korzystanie z niej musi uwzględniać ogranicze-
nia i wyjątki określone przepisami prawa). Warunki techniczne, które powinny spełniać drogi 
publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane, a także ich usytuowanie, określa rozporzą-
dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie17. Natomiast drogą 
wewnętrzną zgodnie z ustawą o drogach publicznych będzie, na zasadzie wyłączenia, droga nie-
zaliczona do żadnej kategorii drogi publicznej. 

Zarządcą drogi, co do zasady, w myśl art. 19 ust. 1 u.d.p., mogą być „organ administracji rzą-
dowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu 
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg”. Podmiotami tym są Ge-
neralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, a także zarządy: województwa, powiatu oraz wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta18. Zadania zarządcy mogą być też wykonywane w oparciu o part-
nerstwo publiczno–prywatne. Jeśli chodzi o zarząd dróg wewnętrznych, to leży on w zakresie 
obowiązków zarządcy terenu, na którym dana droga jest zlokalizowana, a w sytuacji braku takie-
go zarządcy, właściciela terenu (z wyłączeniem obowiązków określonych w art. 8 ust. 4 u.d.p.). 
W związku z faktem, iż ustawa nie definiuje pojęcia „zarządca terenu”, uzasadnione i konieczne 
wydaje się w tej sytuacji przyjęcie rozumienia tego pojęcia zgodnie z kodeksem cywilnym19. 

Przejdźmy teraz do obszarów odpowiedzialności, w których może dochodzić do zaniedbań 
bądź nienależytego sprawowania zarządu przez podmioty taki zarząd sprawujące.

14 Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 
budowla jest to „każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty 
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty anteno-
we, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczysz-
czalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowla-
ne urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fun-
damenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową”.
15 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.).
16 R.A. Strachowska, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 3.
17 DZ. U. Nr 43, poz. 430.
18 Mogą zaistnieć wyjątki stypizowane w art. 19 u.d.p.
19 R.A. Strachowska, op. cit., s. 23.
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Ustawodawca w ustawie o drogach publicznych wskazuje szereg zadań, które należą do wła-
ściwości zarządców dróg. Jednakże katalogu tych zadań, jak już wcześniej wspomniano, nie 
można traktować jako zamkniętego i należy dodać do niego również wszelkie inne zadania, 
które mieszczą się w kompetencjach zarządców, takie jak: planowanie, budowy, przebudowy, 
remonty, utrzymanie i ochrona dróg20 oraz należyte oznakowanie dróg znakami drogowymi.

3. Prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe na drodze
Na pewno do podstawowych obowiązków zarządcy drogi zaliczyć możemy wykonywanie ogółu 

prac remontowych, zabezpieczających oraz przywracających pierwotny stan nawierzchni, a tak-
że robót konserwacyjnych i porządkowych. Wszystkie te czynności mają na celu doprowadzenie 
do zwiększenie wygody ruchu, poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa, a także niedopuszczenie 
do pogorszenia się warunków ruchu. 

Przy odnoszeniu tego zakresu obowiązków do ewentualnych szkód mogących wystąpić 
w związku z nienależytą starannością zarządcy należy podkreślić, iż zarządca winien utrzymać 
podległe mu drogi w takim stanie, aby wykluczyć narażenie użytkowników na zaistnienie zda-
rzenia szkodowego pozostającego w adekwatnym związku przyczynowym z wykorzystywaniem 
drogi. Oczywiście – jak już wcześniej przyjęliśmy za orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 16 
grudnia 2005 r.21 – ustawa nie nakłada na zarządcę drogi obowiązku osiągnięcia rezultatu, czyli 
zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa, a to z tego prostego powodu, jak czytamy we wska-
zanym orzeczeniu, że na drodze mogą wystąpić okoliczności, na które sprawujący zarząd nie 
ma wpływu. Osąd ten zdaje się być jak najbardziej uzasadniony i trafny, gdyż na drogach za-
wsze może dojść do sytuacji losowych, mogących powodować zagrożenie i niebezpieczeństwo, 
i trudno jest przyjąć, że nawet permanentne kontrolowanie stanu dróg może od takich zagrożeń 
uchronić – oczywiście przy założeniu, że ciągłe kontrolowanie jest możliwe, co samo w sobie 
wydaje się absurdalne i nie wymaga chyba dodatkowego wyjaśnienia. 

Jednakże przy ocenie tego typu sytuacji należy zwrócić uwagę na co innego, a mianowicie, 
czy zarządca podjął wszelkie możliwe czynności w celu skontrolowania sytuacji na podległych 
mu drogach, a więc takie, które były możliwe do podjęcia ze względu zarówno na stan wiedzy, 
jak i stan (powiedzmy) techniczny, a także czy dochował należytej staranności, jakiej możemy 
oczekiwać od profesjonalisty wykonującego czynności zawodowe w zakresie prowadzonej dzia-
łalności22. Każdorazowo należy taki przypadek oceniać indywidualnie i starać się ocenić podjęte 
działania jako w danych okolicznościach adekwatne bądź nie, a także rozważyć, czy jakieś inne 
działania mogły i powinny zostać podjęte. 

Co do zasady od każdego zarządcy można wymagać, aby w miarę możliwości przeprowadzał 
okresowe objazdy i kontrole stanu dróg, wykonywał roboty interwencyjne, utrzymaniowe i za-
bezpieczające przed ewentualnym zagrożeniem do czasu naprawy (np. powzięcie wiadomości 
o ubytkach w jezdni powinno natychmiast skutkować należytym oznakowaniem i zabezpiecze-
niem miejsca, a także jak najszybszym dokonaniem naprawy). W skrajnych sytuacjach, gdy np. 
podległe zarządowi droga czy obiekt inżynierski są niezdatne do użytku, powinny być one tak 
zabezpieczone, aby nie było możliwości wjazdu na nie jakiegokolwiek pojazdu23. Zarządca, o ile 
to możliwe, powinien również przeciwdziałać niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 

20 Por. art. 19 i 20 u.d.p.
21 III CK 317/05.
22 Por. art. 355 § 2 k.c.
23 Por. wyrok SN z dnia 25 września 1980 r. (III CR 316/80).
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Aby ocenić adekwatność działań zarządcy w przypadku zaistnienia szkody, będącej na-
stępstwem nieprawidłowego utrzymania nawierzchni drogi, należy wziąć pod uwagę szereg 
okoliczności, począwszy od faktycznej częstotliwości dokonywanych na drogach objazdów 
kontrolnych, przez informacje, czy na danym odcinku zgłaszano już podobne zdarzenia i jakie 
w związku z tym podjęto działania, po informacje, czy i kiedy remontowano dany odcinek oraz 
na kiedy przewidziano kolejny remont. Ważny jest również fakt, czy teren, na którym doszło do 
zdarzenia, nie został przekazany innemu podmiotowi w celu dokonania prac remontowych24. 
W takim przypadku podmiot przejmujący teren staje się czasowo jego zarządcą i do jego obo-
wiązków należy właściwe sprawowanie zarządu, ergo wypełnianie obowiązków mających na 
celu właściwe zabezpieczenie, oznakowanie czy też zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom 
danego odcinka drogi. W takiej sytuacji bardzo często mogą wystąpić okoliczności, w których 
firma remontująca drogę, używająca tzw. ciężkiego sprzętu, będzie odpowiadała nie na zasadzie 
winy, ale na zasadzie ryzyka25. Odpowiedzialność jest w tym przypadku zaostrzona, a uwolnienie 
się od niej wymaga spełnienia przesłanek egzoneracyjnych, o których była już mowa wcześniej. 
Przekazanie protokolarne terenu w celu przeprowadzenia prac remontowych zwalnia przekazu-
jącego od odpowiedzialności za dany teren do chwili oddania obiektu. 

4. Akcja „Zima”
Niekoniecznie w ten sam sposób wygląda kwestia przekazania części obowiązków zarządcy 

innemu podmiotowi. Chodzi tu najczęściej (choć nie tylko) o przekazanie zimowego utrzyma-
nia ciągów komunikacyjnych, inaczej mówiąc, przekazanie obowiązku odśnieżania i zwalczania 
utrudnień w komunikacji związanych z zimowymi warunkami atmosferycznymi – co wynika z m.
in. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Coraz częściej gminy czy powiaty podpisują porozumienia, na podstawie których inny 
podmiot, zawodowo trudniący się szeroko pojętym odśnieżaniem, wykonuje czynności zwią-
zane z – potocznie mówiąc – „akcją zima”26. W związku z podpisaniem takich porozumień czy 
umów zarządy dróg powyższych jednostek samorządowych, a w szczególności ich ubezpieczy-
ciele, w przypadku zaistnienia szkody na terenie będącym w ich zarządzie, powołują się na art. 
429 k.c.27, tym samym próbując wyłączyć swoją odpowiedzialność. Jak wskazuje sama treść 
przepisu, od odpowiedzialności wolny jest podmiot, który wykaże, iż nie ponosi winy w wy-
borze, bądź też udowodni, że czynności zostały powierzone podmiotowi, którego działalność 
gospodarcza polega na wykonywaniu zawodowo zadań związanych z odśnieżaniem. Jednakże 
mimo spełnienia powyższych przesłanek w sytuacji zdarzenia powodującego szkodę każdorazo-
wo warto, dla pełniejszego zabezpieczenia praw osoby poszkodowanej, przeanalizować jeszcze 
inne aspekty powierzenia czynności osobie trzeciej. Warto po pierwsze sprawdzić, czy szkoda 
nie została wyrządzona własnym zaniedbaniem dającego zlecenie28, po drugie poddać anali-

24 Przekazanie protokolarne z art. 652 k.c. znosi odpowiedzialność dotychczasowego zarządcy i przenosi ją na 
wykonawcę, który przejął od inwestora teren budowy. Odpowiedzialność ta trwa aż do chwili oddania obiektu.
25 Art. 435 k.c.
26 Odpowiednie wytyczne, wdrażane przez zarządy dróg, określa zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicz-
nych wraz załącznikami (Dz. Urz. MTiGM z 1995 r., Nr 10, poz. 20).
27 „Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę 
przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynno-
ści powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się 
wykonywaniem takich czynności”.
28 Por. wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2003 r. (II CKN 1466/00).
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zie umowę, która wiąże zarządcę z podmiotem wykonującym zlecone zadania. Jak wykazuje 
przegląd wzorów umów (dostępnych chociażby w internecie), w wielu przypadkach zarządca 
nie może jednoznacznie uwolnić się od odpowiedzialności lub jest co najmniej odpowiedzial-
ny solidarnie. Często w umowach umieszczany jest zapis wskazujący na sprawowanie kontroli 
przez dającego zlecenie bądź też wprost na wysyłanie przez niego patroli czy ekip wykonujących 
odśnieżanie (przy czym decyzja zarówno o czasie, jak i miejscu wykonania czynności należy do 
dającego zlecenie). Jak się wydaje, zapis taki bezsprzecznie wskazuje na fakt, iż dający zlecenie 
w takiej sytuacji ma przemożny wpływ na miejsce i czas interwencji. Tym samym niezrozumiałe 
byłoby przerzucanie całości odpowiedzialności na zleceniobiorcę – przedsiębiorstwo zajmujące 
się odśnieżaniem.

Ciekawym problemem jest sytuacja, gdy dwa zarządy dróg zawierają porozumienie, w którym 
jeden zarząd przekazuje swoje kompetencje dotyczące utrzymania dróg drugiemu, jednakże 
w porozumieniu określają, iż w zakresie objętym tym porozumieniem umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zawiera ten pierwszy. Jak się zdaje, uwolnienie się od odpowiedzial-
ności na podstawie art. 429 k.c. przez pierwszy podmiot nie jest takie oczywiste. Dodatkowo 
wydaje się, że podmiot zawierający umowę ubezpieczenia (zgodnie z porozumieniem) jest 
w istocie zobligowany do ponoszenia odpowiedzialności. Temat jest dość zawiły i niejedno-
znaczny, co prowadzi do wniosku, iż należałoby poddać go głębszej analizie29. Ze względu jednak 
na ograniczoną objętość niniejszego artykułu jest to raczej materiał na odrębne opracowanie. 

5. Utrzymanie przydrożnej zieleni
Innym ważnym obowiązkiem zarządcy drogi jest „utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadze-

nie i usuwanie drzew oraz krzewów”30. Szczegółowe przepisy określające zasady utrzymywania 
przydrożnej zieleni, a więc także sadzenia i usuwania roślinności w obrębie pasa drogowego, 
określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania prze-
pisów ustawy o drogach publicznych31. Rozporządzenie to jednak przestało obowiązywać 10 
grudnia 2004 r. Od tamtej pory jego miejsce zajęły przepisy ustawy o ochronie przyrody i rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi.

Kwestia, czy zadrzewienie i inna roślinność powinny znajdować się w pasie drogowym, była 
w Polsce szeroko dyskutowana w pierwszych latach XXI wieku. Pojawiały się wówczas nawet tak 
skrajne projekty, jak pomysł wycinki wszystkich drzew przydrożnych, tak aby stworzyć tzw. drogi 
wybaczające, a więc takie, które do minimum (w opinii autorów) zmniejszałyby konsekwencje 
błędów popełnianych przez kierowców32. (Problem ten dotknął również naszych zachodnich są-
siadów – w Niemczech zakłady ubezpieczeń próbowały przerzucić ciężar odpowiedzialności za 
kolizję z drzewem na państwo33). Z drugiej strony, obrońcy zieleni przydrożnej wskazywali na jej 
walory przyrodnicze, krajobrazowe czy nawet – jak na Warmii i Mazurach – znaczenie historycz-
ne34. Po kilkuletniej dyskusji temat całkowitej wycinki drzew w obrębie pasa drogowego upadł.

29 Por. wyroki SN z dnia 6 marca 1973 r. (II CR 651/72) i z dnia 21 maja 2003 r. (IV CKN 178/01).
30 Art. 20 ust. 16 u.d.p.
31 Dz. U. Nr 6, poz. 33.
32 M. Gwiazdowicz, Ochrona przydrożnych drzew, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2006, 
s. 2.
33 Ibidem s. 9.
34 Poruszanie się po Warmii i Mazurach łączy się z koniecznością podróżowania po krętych, niezbyt szerokich 
i gęsto zadrzewionych drogach. Jest to efekt celowych zabiegów niemieckich strategów wojskowych, którzy 
budowali niektóre z dróg tak, aby stanowiły one naturalną osłonę i utrudnienie przy ostrzeliwaniu wojskowych 
konwojów. 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 141

Obecnie wytyczne dotyczące warunków, które muszą być spełnione, by zieleń mogła znajdo-
wać się w obrębie pasa drogowego, zawiera rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie35. Drzewa nie mogą powodować zagrożenia w bezpieczeństwie 
ruchu drogowego, co dotyczy np. drzew obumarłych lub będących w stanie, który niechybnie 
prowadzi do ich uschnięcia, czy też ograniczających użytkownikom dróg widoczność na jezd-
ni (szczególnie po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach). Natomiast dopuszczalność 
usuwania drzew i krzewów reguluje art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody36. 

Kwestie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach, związane z zielenią przydrożną, jak np. konary 
zalegające na jezdni po wichurach czy zgromadzone na drodze liście mogące powodować po-
ślizgi, pozostają w zakresie obowiązków zarządcy drogi. W wyniku stwierdzenia takich zagrożeń 
lub powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu zarządca winien podjąć działania mające na celu jak 
najszybsze oznakowanie terenu (w sytuacji gdy natychmiastowe usunięcie niebezpieczeństwa 
nie jest możliwe), a następnie eliminację stwierdzonych zagrożeń.

W sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego, którego przyczyną była zieleń przydrożna (np. 
powalenie drzewa lub konaru na pojazd, poślizg na drodze gęsto pokrytej liśćmi itp.), należy 
zbadać – podobnie jak przy szkodzie zaistniałej w związku z nieprawidłowym utrzymaniem 
nawierzchni jezdni – czy zarządca sprawował nadzór nad zielenią przydrożną i wykonywał cią-
żące na nim obowiązki z należytą starannością. Trzeba też przyjrzeć się sposobom sprawowania 
nadzoru nad stanem i kondycją drzew i krzewów, częstotliwości objazdów, kontroli i badań zie-
leni, a także temu, jakie inne środki zostały przez zarządcę podjęte, aby zminimalizować ryzyko 
powstania zagrożenia na drodze, a już powstałe zagrożenia w możliwie jak najkrótszym czasie 
usunąć. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie obciążają zarządcę drogi, powodując powstanie 
po jego stronie odpowiedzialności za zaistniałą szkodę. Odpowiedzialność ta opiera się na (oma-
wianej już wcześniej) zasadzie winy.

6. Kolizja z dziką zwierzyną
Wreszcie zajmijmy się problemem kolizji z dziką zwierzyną i kwestią, komu należy przypi-

sać odpowiedzialność za tego typu zdarzenia. Przy kolizji ze zwierzętami mamy do czynienia 
z dwoma grupami zwierząt. Do pierwszej kategorii możemy zaliczyć zwierzęta domowe, go-
spodarskie, a także te, które są wykorzystywane do, ogólnie rzecz ujmując, celów szeroko 
rozumianej rozrywki37. Przy kolizji ze zwierzętami należącymi do tej kategorii, zastosowanie 
znajdzie art. 431 k.c.: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do na-
prawienia wyrządzonej przez nie szkody”. Jednakże już z pierwszych słów wzmiankowanego 
przepisu można wnioskować, że artykuł ten nie ma odniesienia do zwierzyny dzikiej. Któż 
bowiem ją chowa czy się nią posługuje? Nikt38. W myśl art. 4 pkt 21 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierząt39 przez pojęcie zwierząt wolno żyjących (dzikich) rozumie się 

35 Dz. U. Nr 43, poz. 430.
36 Dz. U. Nr 92, poz. 880.
37 K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 191.
38 Wyjątek, jak już wcześniej zasygnalizowano, stanowią zwierzęta dzikie znajdujące się pod pieczą człowieka, 
np. w cyrkach czy ogrodach zoologicznych; por. wyrok SO w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2005 r. (VI Ca 
431/05, niepubl.).
39 Dz. U. Nr 111, poz. 724.



142

zwierzynę nieudomowioną, żyjącą w warunkach, które nie są zależne od człowieka. Zwierzęta 
te stanowią ogólnonarodowe dobro40.

Wśród tychże zwierząt można dokonać kolejnego podziału. Mając na uwadze zakres i podsta-
wy odpowiedzialności za szkody, które mogą zostać wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące, 
możemy wyróżnić:

1. Zwierzęta, takie jaki żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie czy bobry (art. 126 ust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody). Za szkody wyrządzone przez tę zwierzynę (oraz ewentualnie gatunki, 
które wymienia rozporządzenie wydawane na podstawie delegacji z art. 126 ust. 12) od-
powiada Skarb Państwa.

2. Wymienione w art. 126 ust. 7 „zwierzęta łowne występujące w parkach narodowych, stre-
fach ochronnych zwierząt łownych oraz w rezerwatach przyrody”. Zgodnie z art. 46 ust. 1 
ustawy – Prawo łowieckie41 do zwierząt tych zaliczamy dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. 
Za szkody wyrządzone przez nie odpowiada dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.

3. Na zasadzie definicji negatywnej pozostałe gatunki objęte ochroną gatunkową42.
Choć przywołanie powyższych przepisów było celowe dla pełnego obrazu odpowiedzialności 

za zwierzęta wolno żyjące, to wspomniane normy wskazują na zasady odszkodowawcze za dziką 
zwierzynę, jednak nie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów niniejszego opracowania. 
Kto więc i w jakich okolicznościach jest odpowiedzialny za zderzenie zwierzyny dzikiej z pojaz-
dem przemieszczającym się po drodze?

W tym miejscu, jako sytuację dość rzadką, ale jednak możliwą, należy wskazać, iż dzierżawca 
lub zarządca obwodu łowieckiego jest bezwzględnie odpowiedzialny za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu polowania (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo łowieckie) – należy więc domnie-
mywać, iż jeśli do kolizji ze zwierzyną dojdzie podczas polowania na nią, odpowiedzialność za 
szkody spada na dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. Zakres odszkodowania powinien 
być zgodny z zasadą pełnego odszkodowania skonkretyzowaną w art. 361 k.c. Analiza przepisów 
prawa łowieckiego nasuwa wniosek, iż odpowiedzialność obwodów łowieckich ogranicza się do 
wspomnianych szkód związanych z polowaniami oraz w uprawach i płodach rolnych43, a Skarbu 
Państwa – do zakresu podmiotowego i przedmiotowego zgodnie z ustawą o ochronie przyrody44 
i ustawą – Prawo łowieckie45. Co do zasady, jak już wcześniej wskazano, za drogę odpowiada 
więc zarządca drogi. Odpowiada na zasadach ogólnych, a więc zasadzie winy i art. 415 k.c.46

Zarządca drogi odpowiada za swoje zaniedbania w zakresie sprawowania zarządu nad po-
wierzonymi mu arteriami. W sytuacji, która dotyczy możliwości kolizji pojazdu ze zwierzyną, 
dochowanie należytej staranności ze strony zarządcy będzie realizować się w postaci zainsta-
lowania i konserwacji odpowiedniego oznakowania drogi, bądź wnioskowania o ustawienie 
takiego oznakowania, i w tym przypadku wydaje się bez znaczenia, jaki podmiot jest za dany od-
cinek drogi odpowiedzialny, tzn. czy jest to gmina, powiat, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, czy wspólnota bądź osoba fizyczna, które mogą odpowiadać za drogi wewnętrzne47. 

40 Ibidem, art. 21.
41 Dz .U. Nr 147, poz. 713 z późn. zm.
42 K. Gruszecki, op. cit., s. 192.
43 Por. rozdział 9 „Szkody łowieckie” ustawy – Prawo łowieckie.
44 Por. rozdział 10 „Skutki prawne objęcia ochroną” ustawy o ochronie przyrody.
45 Zob. uchwała SN z dnia 7 grudnia 2007 r. (III CZP 120/7).
46 Jak już wskazano i wyjaśniono na początku niniejszego opracowania, zarządca, również w tej sferze, odpowia-
da na podstawie art. 415, a nie art. 417 k.c.
47 Por. wyrok SO w Zamościu z 2007 r. (I Ca 42/2007).



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 143

Takie oznakowanie drogi ma na celu wypełnienie ustawowego48 obowiązku poinformowania 
uczestników ruchu drogowego o możliwości wystąpienia zagrożenia na jezdni. Odpowiednim 
znakiem, który należy zainstalować, jest znak ostrzegawczy A–18b „Dzikie zwierzęta”, który 
ostrzega o istnieniu niebezpieczeństwa w postaci wolno żyjącej zwierzyny na danym odcinku 
drogi bądź o możliwości napotkania takiego niebezpieczeństwa. Oznakowanie drogi tym zna-
kiem wskazuje, iż na danym odcinku zwierzyna często przekracza jezdnię49. Znak ten, jak każdy 
znak ostrzegawczy, nakazuje uczestnikowi ruchu zachować szczególną ostrożność. Odcinek, na 
którym może dojść do takiego „spotkania”, dodatkowo, pod znakiem A–18b, może być opisany 
tabliczką T–2 – oznaczającą długość odcinka, na którym zagrożenie może wystąpić, jeżeli niebez-
pieczeństwo występuje na długości większej niż 500 m. 

Zarządca drogi, w zakresie oznakowania właściwego terenu, współpracuje z podmiotami zaj-
mującymi się ochroną fauny i flory, m.in. nadleśnictwem i kołami łowieckimi. W sytuacjach, 
w których np. zarządca drogi poweźmie informację o migracjach zwierząt bądź też o zdarze-
niach drogowych związanych z przekraczaniem jezdni przez dzikie zwierzęta, powinien zasięgnąć 
opinii wskazanych podmiotów o konieczności ustanowienia znaku A–18b i w razie konieczności 
taki znak zainstalować. Podmioty, zajmujące się w ramach swoich czynności roślinnością oraz 
zwierzyną dziką winny również z własnej inicjatywy informować o konieczności zainstalowania 
odpowiedniego oznakowania50.

Kolizja w miejscu, w którym znaku nie było, gdyż nie był on celowy, może skutkować brakiem 
odpowiedzialności zarządcy drogi za zdarzenie51. W tych okolicznościach należy rozważyć, czy 
fakt, iż oznakowania nie zainstalowano, ma swoje uzasadnienie52, a także czy w związku z tym 
inny podmiot, np. nadleśnictwo lub koło łowieckie53, nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą 
kolizję.

Reasumując, szkody wyrządzane przez wolno żyjącą zwierzynę w wielu przypadkach skutkują 
powstaniem odpowiedzialności cywilnej konkretnego podmiotu za zaistniałe zdarzenie. Doty-
czy to odpowiedzialności zarówno za szkody w płodach rolnych czy pogłowiu zwierząt, jak i za 
zdarzenia i kolizje na drogach. O ile odpowiedzialność za szkody w płodach rolnych czy pogłowiu 
zwierząt, zgodnie z zapisami ustawowymi, jest prostsza do wyegzekwowania, o tyle w przypad-
ku kolizji drogowych jest to bardziej skomplikowane. W każdym jednostkowym wypadku należy 
podejść do sprawy indywidualnie i rozpatrzyć wszystkie zaistniałe okoliczności. Możliwe jest 
niestety, że na drodze doszło do zdarzenia szkodowego, stało się tak jednak w wyniku splotu 
nieszczęśliwych okoliczności, na które podmiot zarządzający drogą nie miał wpływu, mimo iż 

48 W ustawie nie mówi się o tym wprost, ale wynika to z obowiązku należytego utrzymania nawierzchni dróg, 
drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 
a także czynności zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody poruszania się po drogach – a więc 
m.in. stosowania odpowiednich znaków drogowych.
49 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i wa-
runków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
50 Por. wyrok SN z dnia 28 stycznia 2005 r. (II CK 363/04).
51 Por. http://prawo.rp.pl/artykul/968554-Kierowca-nie-dostal-odszkodowania-po-zderzeniu-z-losiem.html; wy-
rok SN z dnia 19 kwietnia 1974 r. (II CR 157/74, OSPiKA 1975, z. 5, poz. 104).
52 Należy zbadać m.in., czy na danym odcinku dochodziło już wcześniej do kolizji z dziką zwierzyną, czy nadleśnic-
two lub koło łowieckie zgłaszało konieczność ustanowienia oznakowania bądź czy zarządca prosił o opinię w tym 
zakresie. 
53 W sytuacji, w której podmioty te miały informacje o częstym przekraczaniu jezdni przez wolno żyjącą zwie-
rzynę, ale nie wnioskowały o ustanowienie znaku ostrzegawczego, należy mieć na uwadze możliwość istnienia 
odpowiedzialności po stronie tych podmiotów. 
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dochował wszelkiej staranności przy wypełnianiu powierzonych mu obowiązków. W tak opisa-
nym stanie faktycznym nie można przypisać mu winy za zaistniałe zdarzenie, gdyż nie zostały 
wypełnione wszystkie trzy przesłanki z art. 415 k.c.

Zakończenie
Do każdego z powyżej opisanych przypadków ewentualnego powstania odpowiedzialności po 

stronie zarządcy drogi można odnieść tę samą konkluzję. Czasami do zdarzenia szkodowego 
dochodzi bez udziału podmiotu odpowiadającego za dany teren i nie chodzi tu o okoliczności 
wskazujące np. na brak zachowania przez poszkodowanego należytej prędkości czy niedostoso-
wanie jej do warunków panujących na drodze. Podmiot będący zarządcą drogi musi dochować 
staranności przy wypełnianiu obowiązku, które nałożył na niego ustawodawca. Tak więc musi 
dbać o stan dróg i dokonywać ich kontroli, konserwować je i w możliwym najkrótszym czasie po-
dejmować działania, które zapewnią możliwie jak najlepsze i bezpieczne warunki oraz komfort 
poruszania się po drogach. Niestety dla użytkowników dróg, choć na szczęście dla zarządców 
dróg, ci ostatni są jedynie obowiązani do zachowania sumienności w wykonywaniu czynności 
zawodowych do nich należących, w żaden jednak sposób nie mogą odpowiadać za każde zdarze-
nie, które na drodze może zaistnieć. Jest tak chociażby z uwagi na fakt, że mimo wysiłków może 
dojść do wypadku na drodze, nawet przy zachowaniu wyjątkowej gorliwości w podejmowanych 
działaniach – czy to w wyniku wyjątkowo trudnych warunków pogodowych, jak burze, wichury 
czy nawałnice, czy też z powodu niekontrolowanego wtargnięcia na jezdnię przykładowo zdezo-
rientowanej sarny. W niektórych okolicznościach walka z siłami przyrody może okazać się pracą 
syzyfową, choć – jak było to w przypadku mitologicznego założyciela i króla miasta Efyra – nie 
do uniknięcia. 

Zarządca, o czym nie należy zapominać, nie jest zobligowany do osiągnięcia skonkretyzowa-
nego rezultatu w postaci zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa na zarządzanym przez siebie 
terenie. W pewnych okolicznościach takie założenie jest nonsensowne i po prostu niewykonal-
ne. Z drugiej jednak strony nie zawsze złamane konary leżące w pasie drogowym czy zaśnieżone 
drogi można tłumaczyć vis maior (siłą wyższą) i nie wymagać, aby konary zostały uprzątnięte, 
a oblodzenie usunięte w wyniku odpowiednich czynności czy działania środków chemicznych. 
Sytuację warto każdorazowo rozpatrywać w szerokim zakresie, obejmującym zarówno panujące 
warunki, jak i profesjonalne podejście do swoich obowiązków podmiotów odpowiedzialnych za 
drogi, tak by nie okazało się, że „siły przyrody [działają – uzup. autora] w służbie człowieka” (jak 
mawiano w popularnej komedii z czasów PRL54), jednak nie w pozytywnym, a w negatywnym 
znaczeniu – uniknięcia odpowiedzialności za własne działania lub zaniedbania.

Wskazówki praktyczne
Na koniec warto wyszczególnić kilka podstawowych wskazówek dotyczących zgłoszenia 

zdarzenia oraz zabezpieczenia materiału dowodowego, mogącego mieć wpływ na ustalenie 
odpowiedzialności podmiotu sprawującego zarząd nad danym odcinkiem drogi. Postępowanie 
w tym zakresie jest uniwersalne i może odnosić się do wszelkiego rodzaju zdarzeń szkodowych.

Informując zarządcę o zaistniałym zdarzeniu i rozmiarach szkody, należy pamiętać, aby zrobić 
to w prawidłowy sposób. Oznacza to, iż zgłoszenie powinno być skierowane do odpowiedniego 
zarządcy sprawującego kontrolę nad odcinkiem, na którym doszło do zdarzenia. Grupa możli-
wych podmiotów jest w miarę ograniczona i była już omawiana w niniejszym opracowaniu.

54 Brunet wieczorową porą, reż. Stanisław Bareja, 1976.
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Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną (taką formą jest również przesłanie zgłoszenia w for-
mie elektronicznej, tzn. drogą mailową). Pismo można złożyć osobiście w jednostce podmiotu 
zarządzającego drogą, np. w kancelarii takiego podmiotu, lub wysłać pocztą tradycyjną (najle-
piej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) na adres jednostki zarządzającej drogą. Jak 
już wspomniano, zgłoszenia można również dokonać drogą mailową. Samo pismo powinno być 
skierowane do organu zarządzającego i zawierać wniosek o naprawienie zaistniałej szkody lub 
wskazanie numeru polisy i zakładu ubezpieczeń, w którym zarządca jest ubezpieczony od odpo-
wiedzialności cywilnej. 

Nie każdy zarządca drogi musi być ubezpieczony. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, co w kon-
sekwencji oznacza, iż umowa ubezpieczenia łącząca zakład ubezpieczeń i zarządcę drogi nie 
jest jednakowa dla wszystkich podmiotów zarządzających drogami w Polsce. Przedmiot oraz 
zakres ochrony udzielanej przez ubezpieczyciela może być odmienny, nawet w obrębie jedne-
go zakładu ubezpieczeń, dla różnych ubezpieczonych podmiotów. Zależy on przede wszystkim 
od warunków określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia55, ale również od indywidu-
alnych negocjacji stron umowy, a więc zarządcy drogi i zakładu ubezpieczeń. W wyniku takich 
negocjacji lub na mocy zapisów zawartych w o.w.u. z zakresu ochrony mogą zostać wyłączone 
niektóre zdarzenia bądź mogą być wprowadzone udziały własne ubezpieczonego lub franszyza56. 
Nie oznacza to jednak, że wyłączenia w o.w.u. zwalniają tym samym zarządcę drogi z odpowie-
dzialności. W praktyce jednak w tych przypadkach roszczenia należy kierować bezpośrednio do 
samego podmiotu ubezpieczonego, gdyż zakład ubezpieczeń jest od nich wolny. Jeśli roszczenie 
jest zasadne, a zarządca nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jest on obo-
wiązany do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego we własnym zakresie.

W przypadku gdy podmiot jest ubezpieczony, z reguły przekazuje zgłoszenie swojemu ubez-
pieczycielowi lub podaje poszkodowanemu numer polisy. W związku z powyższym możemy 
mówić, iż w takiej sytuacji dochodzi do przerzucenia ciężaru naprawienia szkody z podmiotu 
ubezpieczonego, będącego sprawcą szkody, na ubezpieczyciela57. W doktrynie prawa cywilne-
go ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej często określa się jako ubezpieczenie długu. 
Trudno nie zgodzić się z tym twierdzeniem, jeśli się zauważy, że przedmiotem ochrony jest 
zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez 
podmiot w nim ubezpieczony. I tak z chwilą wyrządzenia szkody przez sprawcę powstaje stosu-
nek prawny, który łączy trzy podmioty: sprawcę, ubezpieczyciela i poszkodowanego58.

Podstawą zgłoszenia roszczenia do ubezpieczyciela jest art. 822 § 4 k.c.: „Uprawniony do 
odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela”. Treść tego artykułu wskazuje 
wprost, że w sytuacji wyrządzenia szkody poszkodowany ma dwóch dłużników. Są to zarówno 
sprawca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, jak i sam ubezpieczyciel. Poszkodowa-
ny w związku z tym może dochodzić roszczeń od ubezpieczonego lub od jego ubezpieczyciela. 
Zaspokojenie roszczeń przez ubezpieczyciela uwalnia od tej powinności podmiot ubezpieczo-

55 Dalej: o.w.u.
56 Umownie określone, procentowo lub kwotowo, ograniczenie w wypłacanych odszkodowaniach. W zależności 
od zapisów ubezpieczyciel jest np. całkowicie wolny od szkód poniżej 500 zł lub przy wypłacie odszkodowania 
pomniejsza je o 10% udziału własnego ubezpieczonego – w takiej sytuacji owe 10% zobowiązany jest zaspokoić 
sam ubezpieczony.
57 L. Ogiegło, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 724.
58 K. Malinowska, (w:) Z. Brodecki (red.), Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wy-
branych wzorców umów, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 251. 
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ny. Natomiast gdy ubezpieczony zaspokoi takie roszczenia we własnym zakresie, może w dalszej 
kolejności dochodzić zwrotu kwoty odszkodowania od podmiotu udzielającego mu ochrony ubez-
pieczeniowej, oczywiście z zastrzeżeniem, że ubezpieczony był odpowiedzialny za wyrządzenie 
szkody, a roszczenia były zasadne. Fakt przejęcia przez ubezpieczyciela obowiązku naprawienia 
szkody zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia reguluje § 1 wspomnianego powyżej artyku-
łu: „Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do 
zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wo-
bec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony”. Po przyjęciu 
i zarejestrowaniu zgłoszenia dalszej likwidacji dokonuje ubezpieczyciel i przydzielony do spra-
wy likwidator merytoryczny, który po zebraniu pełnej dokumentacji, dostarczonej zarówno przez 
poszkodowanego, jak i ubezpieczonego, a w niektórych sytuacjach również od innych organów, 
wydaje decyzję o przyjęciu odpowiedzialności lub oddaleniu roszczeń. Gdy podmiot zarządzający 
nie jest ubezpieczony, sam rozpatruje zasadność roszczeń i sam podejmuje decyzję.

W obu przypadkach (gdy odszkodowanie zależy od decyzji zarządcy lub zakładu ubezpieczeń) 
poszkodowanemu przysługuje prawo złożenia odwołania, zarówno co do meritum stanowiska, 
jak i poszczególnych jego aspektów (np. wysokości przyznanego odszkodowania). Zawsze też 
poszkodowanemu, który nie zgadza się z wydaną decyzją, przysługuje prawo złożenia pozwu 
cywilnego do sądu powszechnego.

Jeśli chodzi natomiast o treść pisma zgłaszającego szkodę, należy pamiętać, aby zawrzeć w nim 
wszystkie podstawowe informacje dotyczące zaistniałego zdarzenia. Należą do nich m.in. dane 
poszkodowanego oraz pojazdu, dokładny opis i szkic zaistniałego zdarzenia (z podaniem daty 
oraz godziny zdarzenia, jego przyczyny, kierunku jazdy, a także opisu uszkodzeń). Jeśli jest taka 
możliwość, należy też podać dane świadków lub organów wezwanych na miejsce wypadku (np. 
policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy pogotowia). Sam szkic sytuacyjny powinien, w miarę 
możliwości, zawierać odniesienia do tzw. punktów stałych, a więc lamp ulicznych, hydrantów, 
słupków drogowych etc. Do zgłoszenia dołączone winny być także: kopie dowodu rejestracyjne-
go i prawa jazdy kierującego pojazdem w chwili zdarzenia oraz ewentualnie notatka policyjna i / 
lub oświadczenia świadków.

W tym miejscu warto zwrócić również uwagę na zabezpieczenie dowodów zaistniałej szkody, 
wskazujących na uszkodzenia, winę zarządcy drogi oraz związek przyczynowo–skutkowy pomię-
dzy uszkodzeniami pojazdu a zachowaniem sprawcy. W tym zakresie warto kierować się zasadną 
„im więcej, tym lepiej”. Choć przy zbieraniu dowodów nader istotne jest, aby dowodów wska-
zujących na zaistnienie szkody, okoliczności, w których do niej doszło, oraz jej rozmiary było jak 
najwięcej, to nie zawsze ilość będzie świadczyła o jakości. Jeśli jednak dokumentacja potwier-
dzająca zdarzenie i jego okoliczności będzie możliwie obszerna, zawsze przynajmniej jej część 
może okazać się kluczowa dla sprawy.

W każdym przypadku podstawową czynnością winno być wykonanie dokumentacji zdjęcio-
wej, co w dobie telefonów komórkowych z wbudowanym aparatem fotograficznym nie powinno 
nastręczać specjalnych trudności. Zdjęcia mają na celu określenie uszkodzeń widocznych na 
pierwszy rzut oka, wskazanie miejsca zdarzenia oraz zaniedbania zarządcy w zakresie utrzy-
mania drogi (np. zdjęcia dziury czy leżących na jezdni konarów drzew, braku ich oznakowania, 
zabezpieczenia itp.). Mogą być one również dowodem na wspomniany adekwatny związek przy-
czynowo–skutkowy, np. mogą pomóc wykazać, iż uszkodzenia pojazdu są wynikiem najechania 
na nieoznakowaną, konkretną wyrwę w jezdni. Oczywiście związek ten będzie jeszcze badany 
w trakcie dalszych czynności likwidacji szkody – chociażby pod kątem tego, czy uszkodzenia po-
jazdu mają związek z wskazanymi „niedogodnościami” na drodze. 
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Dobrym sposobem udokumentowania zdarzenia jest wezwanie odpowiednich organów, np. 
policji czy straży miejskiej, które to sporządzą odpowiednią notatkę z interwencji. W sytuacji 
natomiast, gdy z różnych przyczyn jednostka policji czy straży miejskiej nie może dojechać na 
miejsce zdarzenia, dowodem w sprawie może być również zaświadczenie z komendy o odno-
towaniu samego zgłoszenia. Przy wypadkach, w których doszło do uszkodzeń ciała i wezwana 
została służba medyczna, pomocne będą również oświadczenia lekarza czy ratownika medycz-
nego, którzy udzielali pomocy na miejscu zdarzenia.

Wartym zabezpieczenia dowodem są również oświadczenia osób będących świadkami same-
go zdarzenia (mogą to być również osoby jadące pojazdem poszkodowanym) bądź okolicznych 
mieszkańców. Przy zbieraniu wspomnianych oświadczeń należy pamiętać o zabezpieczeniu kon-
taktu do tychże osób (np. personalia czy numer telefonu).

Innym typem materiału dowodowego mogą być np. doniesienia prasowe o wypadku (cho-
ciażby opisujące zły stan drogi i brak podejmowania czynności mających ten stan poprawić) czy 
zrzuty ekranu z internetowych portali pogodowych świadczące o sytuacji atmosferycznej panu-
jącej w dniu zdarzenia lub – w zależności od okoliczności szkody – o warunkach sprzed szkody 
(mogą one np. wskazywać, iż mimo intensywnych opadów śniegu w dniu poprzedzającym zda-
rzenie zarządca nie uczynił nic, aby warunki na drodze zabezpieczyć czy poprawić). Warto jest 
też zażądać od zarządcy raportów z dokonywanych objazdów czy podejmowanych czynności.

Przy zbieraniu dokumentacji niebagatelny jest czas ich gromadzenia. W każdym przypadku 
dowody powinny być zabezpieczane możliwie jak najszybciej, a to dlatego, by nie uległy zatarciu 
czy zniszczeniu. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot odpowiedzialny za szkodę, 
po otrzymaniu informacji o niej dokonuje czynności mających na celu zlikwidowanie śladów 
swoich zaniedbań. Czasami także, ze względu na upływający czas, może dochodzić do zupełnie 
niezawinionej utraty wartych uwagi informacji, mogących mieć wpływ na tok likwidacji szkody 
i ustalenie odpowiedzialności. Świadkowie zdarzenia mogą nie pamiętać konkretnych okoliczno-
ści, które w momencie zdarzenia były im znane, usunięciu mogą ulec zapisy kamer monitoringu 
miejskiego itp.

Tak naprawdę w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia powodującego szkodę, warto jest zabez-
pieczyć każdy dowód, jaki – mówiąc kolokwialnie – przyjdzie osobie poszkodowanej do głowy. 
Trudno jest wskazać wszystkie możliwe dowody mogące mieć wpływ na postępowanie. Z drugiej 
strony równie trudno jest przewidzieć, jaki dowód może być w danej sprawie nieoczekiwanie 
bardzo przydatny. Podstawowa dokumentacja, którą należy zabezpieczyć, została opisana po-
wyżej, co nie oznacza jednak, że jest to zestawienie kompletne, które zwalnia poszkodowanego 
z logicznego myślenia i samodzielnego zastanowienia się nad okolicznościami szkody.
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Summary of the ar� cle

Conditions on the road and road administrator’s liability

The article signals the various aspects of civil liability connected with management of a road 
by its administrator in the context of traffic accidents. The article is also written to help obtain 
redress for damages arising out of acts or omissions road administrators. Relevant legal acts 
and specific provisions of law that may help the victim in defining his/her claims and damages 
are referred to herein. The author in quick and affordable way tried to present the types and 
principles of liability as well as possible exclusions of liability. He also tried to explain doubts 
about the basis for liability of the road administrator and the lack of justification for referencing 
article 417 of the Polish Civil Code that concerns exercise of official authority. Areas of responsi-
bilities, in which negligence in the performance of the obligations imposed by the legislator may 
be identified, were also described as such negligence may result in a traffic accident or damage. 
It was also explained what is the due diligence in „maintenance of the surface of the road” and 
why this term is not identical to „ensuring complete safety on the road”. The article also clarifies 
definitions connected to the subject of the article: model of a good technician, the different ca-
tegories of roads, the term „lane”, „road” and „wild animal”. In addition to the basic principles of 
liability the author also indicates the factors to be considered in each case of a traffic accident. 
The last part of the article concerns legal grounds for the declaration and registration of dama-
ge by the insurer of the administrator of the road, and the settlement of claims procedure. It is 
also mentions what steps the victim must take to obtain redress, and also what evidence should 
be provided.

Key words: administrator, road, damage, liability, insurance

Mgr Łukasz Hećman, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, a także studiów 
doktoranckich na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji; obecnie przygotowuje 
dysertację z zakresu nauk prawnych
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Bartłomiej Chmielowiec

Amortyzacja wartości części koniecznych do naprawy pojazdu w świetle 
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r.1 

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 19 października 2011 r., dotyczący roz-
strzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych związanych z zagadnieniem potrąceń 
amortyzacyjnych, Sąd Najwyższy w dniu 12 kwietnia 2012 r. (III CZP 80/11) podjął uchwałę o na-
stępującej treści: „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, 
w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 
mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych 
części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że 
prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadają-
cą temu wzrostowi”. Niniejsze opracowanie przybliża przyczyny, dla których Rzecznik Ubezpieczonych 
podjął decyzję o skierowaniu abstrakcyjnego pytania w trybie art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym. 
Ponadto w artykule zostały zaprezentowane dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego, poglą-
dy doktryny odnoszące się do problematyki potrąceń amortyzacyjnych, odmienne kierunki wykładni 
przepisów kodeksu cywilnego, jakie Rzecznik zdiagnozował w judykaturze sądów powszechnych, oraz 
stanowisko Rzecznika wyrażone we wniosku z dnia 19 października 2011 r. 

W dalszej części opracowania przeprowadzona została szczegółowa analiza treści uchwa-
ły Sądu Najwyższego, przedstawiono i omówiono najważniejsze tezy oraz argumenty prawne 
zawarte w uzasadnieniu orzeczenia. Ponadto przedstawiono wnioski płynące z przedmiotowej 
uchwały Sądu Najwyższego istotne dla praktyki działalności zakładów ubezpieczeń związanej 
z likwidacją szkód komunikacyjnych i rozpatrywaniem roszczeń dotyczących wysokości kwoty 
należnego odszkodowania za uszkodzony w wyniku deliktu sprawy pojazd mechaniczny. 

Słowa kluczowe: amortyzacja, odszkodowanie, części zamienne, Rzecznik Ubezpieczonych, 
ubezpieczenie OC

Wprowadzenie
Z obserwacji praktyki rynkowej dokonanej przez Rzecznika Ubezpieczonych w trakcie realizacji 

ustawowych obowiązków2 i analizowania skarg osób poszkodowanych na działalność zakładów 

1 III CZP 80/11.
2 Obowiązki, zadania oraz uprawnienia Rzecznika Ubezpieczonych określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nad-
zorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 z późn. zm.).
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ubezpieczeń związaną z likwidacją szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 
w związku z ruchem tych pojazdów, wynikało iż powszechną praktyką było pomniejszanie kwoty 
należnego odszkodowania poprzez dokonywanie tzw. potrąceń amortyzacyjnych3 od wyliczanych 
wartości nowych części zamiennych, koniecznych do przeprowadzenia naprawy. Rzecznik Ubez-
pieczonych zdiagnozował, iż przyjęty przez zakłady ubezpieczeń model postępowania opierał się 
na takiej wykładni przepisów art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c., która a priori zakładała, 
iż w przypadku wyliczenia należnej poszkodowanemu kwoty odszkodowania należy stosować ure-
alnienie cen nowych części zamiennych koniecznych do naprawy pojazdu, czyli uwzględnić tzw. 
potrącenie amortyzacyjne, które ma wynikać z różnicy między wartością nowych części koniecz-
nych do naprawy pojazdu, a wartością wynikającą ze stopnia zużycia części dotychczasowych, 
tj. zniszczonych w wyniku kolizji lub wypadku. Wykładnia ta oparta była również na założeniu, iż 
przyjęcie w wyliczeniu kwoty odszkodowania cen nowych części zamiennych prowadziłoby do 
nadmiernego wzbogacenia osoby poszkodowanej, bowiem przywrócenie stanu poprzedniego 
oznacza ustalenie odszkodowania w oparciu o ceny części używanych – adekwatnie do wieku 
uszkodzonego pojazdu. Jako podstawy prawne do dokonywania wskazanych potrąceń przywoły-
wane były również przepisy art. 8241 § 1 k.c. oraz 405 k.c.4 W konsekwencji, wyliczone ceny części 
zamiennych, a zatem i należna kwota odszkodowania, była pomniejszana o arbitralnie ustalony 
przez ubezpieczyciela procent ubytku wartości części zamiennych. 

Analizując problematykę ustalania wysokości kwoty należnego odszkodowania w związku 
z uszkodzeniem pojazdu w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytu-
łu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Rzecznik 
Ubezpieczonych dostrzegł, że opisana wyżej praktyka zakładów ubezpieczeń dotycząca potrąceń 
amortyzacyjnych była spowodowana rozbieżnościami w orzecznictwie sądów powszechnych5, 
zwłaszcza sądów niższej instancji, na tle interpretacji zakresu prawa poszkodowanego do użycia 
do naprawy pojazdu nowych części zamiennych, jeżeli nie jest możliwa naprawa uszkodzonych 
elementów pojazdu. Wykładnia zakładająca dopuszczalność pomniejszenia kwoty należnego 
odszkodowania o potrącenia amortyzacyjne, aprobowana przez część sądownictwa powszech-
nego, była następnie powielana w formalnych stanowiskach ubezpieczycieli w odniesieniu do 
zgłoszonych roszczeń jako uzasadnienie dla wypłaty kwoty odszkodowania pomniejszonego 
o wyliczone teoretycznie urealnienie cen części z uwagi na okoliczność, iż uszkodzony pojazd 
nie był pojazdem nowym lub też stosunkowo niedawno oddanym do użytku. 

Rozbieżności w wykładni prawa, jakie pojawiły się w orzecznictwie sądów powszechnych, były 
przyczyną złożenia przez Rzecznika Ubezpieczonych w dniu 19 października 2011 r., wniosku do 

3 W praktyce rynkowej można było spotkać się z określaniem potrąceń amortyzacyjnych jako „urealnienie cen 
części zamiennych” lub „merkantylny ubytek wartości”. 
4 Por. B. Chmielowiec, Pomniejszenie wartości części koniecznych do naprawy pojazdu (tzw. potrącenie amorty-
zacyjne lub merkantylny ubytek wartości) w przypadku likwidacji szkody w ramach obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 42 (czerwiec 2010), s. 33–37.
5 Rzecznik Ubezpieczonych dokonuje kwerendy orzecznictwa sądów powszechnych pod kątem ewentualnych 
rozbieżności w wykładni prawa, które z kolei przekładają się na prawa osób ubezpieczających, ubezpieczonych, 
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia (w tym poszkodowanych dochodzących na podstawie 
actio directa roszczeń w ramach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sprawców szkód). Pozyskane orzecz-
nictwo sądów powszechnych jest następnie publikowane na stronie internetowej www.rzu.gov.pl i tworzy naj-
większą dostępną w Polsce bazę orzecznictwa związanego z szeroko rozumianą tematyką ubezpieczeniową. 
Uumożliwia to wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z kierunkami wykładni przepisów dokonywanymi 
przez sądy powszechne.
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Sądu Najwyższego6, w celu rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia prawnego7. Rzecznik 
sformułował pytanie: „Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany 
dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może 
domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność 
wymiany uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny 
nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych?”.

Podstawową przesłanką przedmiotową do tego, aby zadać Sądowi Najwyższemu quaestiones 
in abstracto, nie jest sama rozbieżność w orzecznictwie, a zwłaszcza rozbieżność wynikająca 
z odmiennego stosowania prawa, lecz rozbieżność wynikająca z odmiennej wykładni prawa8. 
Zatem warunkiem sine qua non do podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały jest to, aby rozbież-
ności w wykładni prawa zostały ujawnione w orzecznictwie sądów. Negatywną przesłanką do 
wydania uchwały jest istnienie rozbieżności wyłącznie pomiędzy wykładnią prawa dokonywaną 
przez sądy a poglądami doktryny. Jednolita wykładnia prawa dokonywana przez sądy – nawet 
jeżeli zdaniem uprawnionego do składania wniosku podmiotu jest błędna – uniemożliwia wy-
korzystanie instytucji abstrakcyjnego pytania prawnego9. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych 
istniały rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych10, które uzasadniały złożenie wniosku 
w trybie art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym. Odmienny pogląd, bezpośrednio przed podję-
ciem uchwały z dnia 12 kwietnia 2012 r., został zaprezentowany w referacie Merkantylny ubytek 
wartości części zamiennych11. Na podstawie analizy wniosku Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 
19 października 2011 r. oraz przywołanych tam orzeczeń sądów powszechnych autorzy wska-
zywali, iż mimo pewnych różnic charakteryzujących stanowiska Sądu Najwyższego oraz sądów 
powszechnych nie można mówić w przypadku problemu amortyzacji wartości części o istnieniu 
rozbieżności w orzecznictwie sądowym. W ocenie autorów trafniejsza jest teza o koherencji, 
a nie rozbieżności stanowisk wynikających z różnych orzeczeń sądowych, zatem w przypadku 
amortyzacji wartości części zamiennych można mówić wyłącznie o rozbieżnościach w praktyce 
zakładów ubezpieczeń, a nie rozbieżnościach w orzecznictwie12. 

Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę z dnia 12 kwietnia 2012 r.13, w pełni podzielił stanowisko 
Rzecznika o istnieniu rozbieżności wymagających podjęcia uchwały. Sąd wyraźnie w uzasad-

6 Treść wniosku Rzecznika Ubezpieczonych została udostępniona na stronie www.rzu.gov.pl w zakładce „Ser-
wis prawny”: http://www.rzu.gov.pl/files/20500__5209__Najnowsze_wnioski_Rzecznika_Ubezpieczonych_
do_Sadu_Najwyzszego.pdf. 
7 Zgodnie z treścią art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 
z późn. zm.): „Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądzie Najwyższym ujawnią się 
rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie 
Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie”. Natomiast ust. 2 art. 60 przed-
miotowej ustawy wskazuje, iż z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa ujawnionych w orzecz-
nictwie mogą wystąpić również: Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej wła-
ściwości, Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych.
8 Postanowienie SN z dnia 22 września 2004 r. (III CZP 25/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 146).
9 Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2005 r. (I KZP 33/04, LEX nr 142537). 
10 Szerzej o rozbieżnościach w orzecznictwie sądów powszechnych, jakie powstały na gruncie omawianego za-
gadnienia, w dalszej części artykułu. 
11 E. Kowalewski, M. Wałachowska, M. Ziemiak, Merkantylny ubytek wartości części zamiennych, (w:) Kolokwium 
naukowe, dnia 5 kwietnia 2012 roku zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, PIU, s. 12–13.
12 Ibidem, s. 13.
13 III CZP 80/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 112. 
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nieniu wskazał: „Niewątpliwie w orzecznictwie sądów powszechnych występuje, dostrzeżona 
przez Rzecznika, rozbieżność w wykładni art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c.”14. Podję-
ta przez Sąd Najwyższy uchwała, w ocenie autora jednoznacznie rozstrzyga problem wykładni 
art. 361 oraz 363 k.c. w kontekście potrąceń amortyzacyjnych. Przed szczegółowym omówie-
niem sentencji oraz najważniejszych tez, celem zobrazowania całokształtu problemu związanego 
z potrąceniami amortyzacyjnymi, warto przypomnieć poglądy doktryny, orzecznictwo Sądu 
Najwyższego oraz sądów powszechnych, a także stanowisko, jakie konsekwentnie od początku 
zdiagnozowania problemu, prezentował Rzecznik Ubezpieczonych. 

 
1. Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Po raz pierwszy problem potrąceń amortyzacyjnych był przedmiotem analizy Sądu Najwyż-
szego w wyroku z dnia 20 października 1972 r.15 W sprawie, która była przedmiotem rewizji, 
Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze ograniczył roszczenie powoda o wypłatę odszkodowania 
w kwocie umożliwiającej przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody z kwoty 20 198 zł do 
kwoty 16 167 zł, tj. o 25%, z uwagi na okoliczność, iż pojazd powoda nie był pojazdem nowym. 
W ocenie Sądu należało ograniczyć wysokość odszkodowania proporcjonalnie do stopnia zużycia 
samochodu, bowiem powodowi nie mógłby przysługiwać zwrot całej wartości nowych części 
i materiałów zużytych do naprawy uszkodzonego samochodu, wobec zużycia samochodu w oko-
ło 25%. Zdaniem Sądu, wartość części nowych i materiałów koniecznych do dokonania naprawy 
uszkodzonego pojazdu powinna była zostać również obniżona o 25%, zaś strona pozwana mo-
głaby odpowiadać wobec powoda tylko za 75% kosztów związanych z użyciem nowych części 
i materiałów do naprawy uszkodzonego samochodu. Sąd Najwyższy w wyroku rewizyjnym zane-
gował stanowisko zaprezentowane przez Sąd Wojewódzki, uznając, iż nie było ono uzasadnione. 
Jak trafnie argumentował Sąd Najwyższy, z zasady wyrażonej w art. 363 § 1 k.c. (wybór sposobu 
naprawienia szkody), a ponadto z podstawowej normy art. 361 § 2 k.c. (zasada pełnego odszko-
dowania) wynika, że w wypadku uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie 
jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest zwrócić poszkodo-
wanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione w celu przywrócenia 
stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej. Do wydatków tych należy, co do zasady, zaliczyć także 
koszt nowych części i innych materiałów, których użycie było niezbędne do naprawienia uszko-
dzonej rzeczy. Odmienny pogląd prowadziłby w ocenie Sądu Najwyższego do niemożliwego do 
przyjęcia wniosku, że w sytuacji, gdy uszkodzona została rzecz już częściowo używana, to ciężar jej 
przywrócenia do stanu poprzedniego spoczywa częściowo na poszkodowanym. Jak dalej w uza-
sadnieniu wyjaśnił Sąd Najwyższy, nie ma uzasadnionej podstawy prawnej do takiego obciążenia 
poszkodowanego skutkami zawinionego działania sprawcy szkody lub innej osoby odpowie-
dzialnej cywilnie za tę szkodę. Przywrócenie bowiem rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego 
polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrzą-
dzeniem szkody. W konsekwencji, zdaniem Sądu Najwyższego, jeżeli do osiągnięcia tego celu 
konieczne jest użycie nowych elementów i materiałów, to poniesione na to wydatki wchodzą 
w skład kosztu naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego, a w konse-
kwencji wydatki te w ostatecznym rozrachunku obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę.

Przy analizie przedmiotowego wyroku szczególną uwagę zwrócić należy na sposób rozumienia 
przez Sąd Najwyższy celowości wydatku w postaci zakupu nowej części, który to sposób rozu-

14 Uzasadnienie uchwały SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. (III CZP 80/11). 
15 II CR 425/72, OSNC 1973, nr 6, poz. 11.
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mienia znajdzie później swoje pełne odzwierciedlenie w uchwale z 12 kwietnia 2012 r.16 Koszt 
ten zdaniem Sądu będzie wówczas celowy i ekonomicznie uzasadniony, jeżeli nie jest możliwe 
przywrócenie rzeczy do stanu sprzed szkody poprzez naprawę uszkodzonych elementów, zaś 
cel w postaci naprawy pojazdu zostanie osiągnięty poprzez wymianę uszkodzonych elementów, 
które muszą być nowe, aby w pełni zrekompensować szkodę powstałą w majątku poszkodowa-
nego. 

Podobne konkluzje dotyczące omawianego zagadnienia zostały zaprezentowane w orzeczeniu 
Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1980 r.17 Wyrok zapadł na skutek rewizji nadzwyczajnej Mini-
stra Sprawiedliwości, który zarzucił wyrokowi Sądu Wojewódzkiego w Płocku rażące naruszenie 
art. 363 § 1 k.c. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, iż stosownie do treści art. 363 § 1 k.c. 
w razie uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego, 
jeżeli konieczna jest wymiana uszkodzonych elementów, to w skład wydatków, do których zwro-
tu zobowiązany jest sprawca bądź też jego ubezpieczyciel, należy zaliczyć również koszt nowych 
części i innych materiałów, jeżeli brak było możliwości dokonania naprawy uszkodzonych ele-
mentów, a zatem było to niezbędne do naprawienia uszkodzonej rzeczy. Poszkodowany, chcąc 
przywrócić stan poprzedni uszkodzonego w wypadku pojazdu, nie ma możliwości zakupu starych 
części, czy też nie ma możliwości żądania, aby warsztaty naprawcze w miejsce uszkodzonych 
w czasie wypadku części zamontowały stare części już częściowo zużyte. Odmienny pogląd pro-
wadziłby bowiem do niemożliwego do przyjęcia wniosku, iż w sytuacji, gdy uszkodzona została 
rzecz już częściowo używana, to ciężar ekonomiczny przywrócenia jej do stanu poprzedniego 
rozkłada się pomiędzy osobę, z winy której szkoda powstała, oraz poszkodowanego. Dla takiego 
obciążenia poszkodowanego skutkami zawinionego działania sprawcy szkody lub innej osoby 
odpowiedzialnej za tę szkodę nie ma uzasadnionych podstaw prawnych. Przywrócenie bowiem 
rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności 
w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. W dalszej części uzasadnienia Sąd 
Najwyższy sprecyzował również, kiedy mogłaby znaleźć zastosowanie zasada compensatio lucri 
cum damno, wskazując, iż zwiększenie wartości samochodu po naprawie można by uwzględnić 
tylko wówczas, gdyby chodziło o wykonanie napraw takich uszkodzeń, które istniały przed wy-
padkiem, albo o dokonywanie ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem. 

Na powyższe orzecznictwo powołał się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 czerw-
ca 2003 r.18, wskazując jednocześnie w uzasadnieniu, iż z uwagi na kompensacyjny charakter 
odszkodowania naprawa samochodu przez poszkodowanego nie może być źródłem jego wzbo-
gacenia i w sytuacji, kiedy poszkodowany wybrał restytucję, a skutkiem naprawy nastąpił wzrost 
wartości samochodu, świadczenie ubezpieczyciela obejmuje pełny koszt naprawy pomniejszony 
o wzrost wartości samochodu. 

Reasumując: Sąd Najwyższy przed udzieleniem odpowiedzi na abstrakcyjne pytanie Rzecznika 
sformułowane we wniosku z dnia 19 października 2011 r. konsekwentnie i jednoznacznie opo-
wiadał się za stanowiskiem, iż poszkodowany ma prawo oczekiwać, aby należne odszkodowanie 
zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części, jeżeli wskutek wypadku lub kolizji z winy 
sprawcy doszło do uszkodzenia części pojazdu i ich naprawa nie przywróci im w pełni wartości 
użytkowej. Dokonywanie zaś potrąceń amortyzacyjnych na podstawie zasady compensatio lucri 
cum damno miałoby uzasadnienie wyłącznie wówczas, kiedy chodziłoby o wykonanie napraw 

16 III CZP 80/11. 
17 III CRN 223/80, OSNC 1981, nr 10, poz. 186.
18 V CKN 308/01, LEX nr 157324. Por. również wyrok SN z dnia 20 lutego 1981 r. (I CR 17/81, OSNC 1981, nr 10, 
poz. 199). 



154

takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo o dokonywanie ulepszeń w stosunku do 
stanu przed wypadkiem.

2. Orzecznictwo sądów powszechnych
W odniesieniu do orzecznictwa sądów powszechnych należy zauważyć, iż powyższe konstata-

cje Sądu Najwyższego w zakresie prawa poszkodowanego do dokonania naprawy pojazdu przy 
użyciu części nowych, w szczególności tezy zawarte w przywoływanych wyrokach z 1972 r. oraz 
1980 r., legły u podstaw wykładni zdecydowanej większości orzeczeń sądów powszechnych, 
będących przedmiotem analizy Rzecznika, w których rozstrzygany był problem amortyzacji czę-
ści zamiennych19. Według tego pierwszego kierunku zapatrywania wykładnia norm zawartych 
w kodeksie cywilnym prowadzi do wniosku, iż w przypadku roszczeń poszkodowanych docho-
dzących odszkodowania w związku z uszkodzeniem rzeczy (pojazdu), dokonywanie potrąceń 
amortyzacyjnych co do zasady jest niedopuszczalne, zaś wyjątkowo ograniczenie wysokości 
kwoty odszkodowania obejmującego zakup nowych części zamiennych koniecznych do na-
prawy uszkodzonego pojazdu mogłoby być dokonywane wówczas, kiedy uszkodzenia były 
następstwem okoliczności, za które osoba odpowiedzialna za szkodę odpowiedzialności nie 
ponosi lub też sam poszkodowany dokonałby ulepszeń w pojeździe. Uszkodzenie pojazdu po-
szkodowanego to następstwa zachowania sprawcy. Gdyby nie delikt odpowiedzialnego za 
szkodę poszkodowany w ogóle nie musiałby wydatkować środków pieniężnych na naprawę 
pojazdu, nie byłby zmuszony oddać go do naprawy, pozbawiając siebie czasowo możliwości 
korzystania z niego i jeździłby nim – z częściami oryginalnymi, wmontowanymi i jednocześnie 
dopasowanymi do siebie od nowości, wszystkimi o porównywalnym stopniu zużycia. Przyję-
cie wykładni dopuszczającej możliwość stosowania potrąceń amortyzacyjnych prowadziłaby 
do sytuacji, w której to poszkodowany musiałby pokryć część kosztów naprawy uszkodzonego 
pojazdu (różnicę między kwotą wypłaconą przez ubezpieczyciela a faktycznie wydatkowaną na 
naprawę) pomimo tego, że w żadnej mierze nie przyczynił się do zaistniałej szkody. Powyższe 
przeczyłoby odpowiedzialności tylko za zachowanie zawinione oraz zasadzie kompensacyjnego 
charakteru naprawienia szkody – i jako takie jest niedopuszczalne. Nie można bowiem prze-
rzucać na poszkodowanego obowiązku podejmowania działań zmierzających do naprawienia 
szkody, które obciążają zobowiązanego. Nie można tym bardziej zmuszać poszkodowanego do 
współfinansowania naprawienia szkody w sytuacji, gdy w żadnym stopniu nie przyczynił się do 
jej powstania20.  Rzecznik Ubezpieczonych zaobserwował również odmienny kierunek zapatry-
wania sądów powszechnych na kwestię zasadności dokonywania potrąceń amortyzacyjnych, 

19 Por. Uzasadnienie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 19 października 2011 r., s. 5 i nast. oraz B. Chmie-
lowiec, Amortyzacja wartości części koniecznych do naprawy pojazdu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 
i sądów powszechnych, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 48 (marzec 2012), s. 49–56.
20 Por. wyroki: Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2009 r. (II Ca 531/09); Sądu Okręgowego 
w Gdańsku z dnia 6 lutego 2008 r. (III Ca 1541/07); Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2009 r. 
(VII Ga 137/09); Sądu Rejonowego dla Warszawy–Żoliborza z dnia 13 listopada 2007 r. (I C 90/07) oraz z dnia 
13 marca 2008 r. (I C 1136/06); Sądu Rejonowego dla Wrocławia–Fabrycznej z dnia 23 grudnia 2009 r. (IV GC 
845/09) oraz z dnia 19 maja 2010 r. (IV GC 562/09); Sądu Rejonowego Katowice–Zachód z dnia 24 sierpnia 
2009 r. (I C 1510/08); Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2008 r. (I C 1233/07); Sądu Rejono-
wego dla Łodzi–Widzewa w Łodzi z dnia 20 października 2009 r. (I C 609/08) oraz z dnia 4 listopada 2009 r. (I C 
516/07); Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 10 stycznia 2007 r. (II C 317/06); Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 24 
czerwca 2009 r. (I C 1363/08); Sądu Rejonowego dla Krakowa–Nowej Huty w Krakowie z dnia 11 maja 2006 r. (I C 
621/05/N). Wszystkie prezentowane w niniejszym artykule wyroki sądów powszechnych zostały opublikowane 
na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl w zakładce „Serwis prawny”. 
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co było asumptem do złożenia przez Rzecznika Ubezpieczonych wniosku do Sądu Najwyższego. 
Według tego odmiennego poglądu wykładnia treści art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 
k.c. sprowadza się do konkluzji, iż w przypadku pojazdów używanych konieczne jest dokona-
nie potrąceń amortyzacyjnych w celu urealnienia wysokości doznanej szkody i zapobieżenia 
bezpodstawnemu wzbogaceniu się poszkodowanego. Jak było podkreślane w uzasadnieniach 
tej grupy orzeczeń sądowych, rekompensata szkody oznacza nie tylko przywrócenie stanu po-
przedniego, lecz również stworzenie takiego stanu, który w przybliżony sposób zaspokajałby 
naruszone potrzeby poszkodowanego. Restytucja naturalna nie musi zatem oznaczać koniecz-
ności doprowadzenia rzeczy do identycznie takiego samego stanu, jaki istniał przed szkodą. 
Zastosowanie części nowych w miejsce zużytych części starych nie jest przywróceniem sta-
nu poprzedniego, skoro pojazd poszkodowanego w dniu wypadku takich części nowych nie 
posiadał21. W przypadku pojazdów starszych, „nienowych”, wartościowe „urealnianie” szkody 
komunikacyjnej, polegające na pomniejszeniu odszkodowania o kwoty amortyzacji, pozwala 
godzić optymalne ekonomiczne sposoby przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody z za-
sadą pełnego odszkodowania. W związku z tym kalkulowanie cen na poziomie maksymalnym 
w odniesieniu do samochodów o kilkuletnim przebiegu wykracza poza normalne następstwa 
szkody określone w przepisie art. 361 k.c.22

Rzecznik Ubezpieczonych we wniosku wyróżnił również pewnego rodzaju pośredni kieru-
nek wykładni, gdzie sądy – opierając się głównie na opiniach biegłych sądowych – dopuszczały 
możliwość stosowania potrąceń amortyzacyjnych w odniesieniu do pewnej kategorii części 
zamiennych w pojeździe, takich jak: opony (ogumienie), płyny eksploatacyjne, tłumiki i inne ele-
menty związane z układem wydechowym oraz akumulatory23.

 
3. Poglądy doktryny

W poglądach doktryny panowała powszechna zgodność poglądów z tezami zaprezentowany-
mi przez Sąd Najwyższy w wyrokach z 20 października 1972 r.24 oraz z 11 maja 1980 r.25 

Zdaniem A. Wąsiewicza26 w sytuacji uszkodzenia pojazdu mechanicznego w wyniku zdarze-
nia powstaje zasadnicze pytanie, co powinno obejmować odszkodowanie, do którego wypłaty 
zobowiązany jest sprawca szkody albo jego ubezpieczyciel. W takim przypadku w ocenie A. Wą-
siewicza sprawca szkody bądź też jego ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić wszelkie celowe 
i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu uszkodzonego po-
jazdu. Do wydatków tych należy również zaliczyć koszty nowych części i innych materiałów, jeżeli 
ich użycie było niezbędne do naprawienia szkody. Dalej A. Wąsiewicz w swojej publikacji wyja-
śnił, kiedy w jego ocenie będzie zachodziła owa niezbędność oraz celowość dokonania naprawy 
uszkodzonego pojazdu przy użyciu nowych części zamiennych. Taka sytuacja powstanie, jeżeli 

21 Tak m.in. SO w Bydgoszczy w wyroku z dnia 5 marca 2009 r. (II Ca 47/09); SR w Tarnobrzegu w wyroku z dnia 
13 listopada 2008 r. (I C 212/07); SR w Złotoryi w wyroku z dnia 21 grudnia 2010 r. (I C 81/10). 
22 Tak SR w Bydgoszczy w wyroku z dnia 8 września 2009 r. (VIII GC 100/09) oraz w wyroku z dnia 29 września 
2009 r. (VIII GC 102/09); SR w Mysłowicach w wyroku z dnia 30 września 2008 r. (I C 8/08). 
23 Por. wyrok SR dla Wrocławia–Śródmieście we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2009 r. (I C 301/08); wyrok SR 
w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 r. (I C 448/08) oraz wyrok SR Gdańsk–Północ w Gdańsku z dnia 16 lipca 
2010 r. (I C 847/09). 
24 II CR 425/72, OSNC 1973, nr 6, poz. 11.
25 III CRN 223/80, OSNC 1981, nr 10, poz. 186.
26 A. Wąsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1996, s. 87–89; analo-
gicznie: M. Orlicki, M. Wąsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Po-
znań 2001, s. 81–83.
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wskutek uszkodzenia nastąpiło obniżenie wartości uszkodzonych części, a ewentualna naprawa 
nie przywróci im w pełni tej wartości. Z reguły więc wszelkie wgniecenia blach nadwozia, połą-
czone w pęknięciami lakieru, rozdarcia blach na dużych, gładkich powierzchniach, odkształcenia 
dachu pojazdu, wgięcia drzwi, słupków, płyty podłogowej itp., kwalifikowałyby dany element 
do wymiany, bowiem naprawa polegająca na prostowaniu tych elementów nie przywróciłaby 
wartości użytkowej, jak też nie zapewniłaby dotychczasowego bezpieczeństwa jazdy. Stąd wnio-
sek A. Wąsiewicza, iż część uszkodzona nie musi zostać zniszczona, aby zachodziła konieczność 
zastąpienia jej częścią nową. Przywołując wyroki Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1971 r.27 oraz 
1 września 1970 r.28, uznał, iż wskazana wyżej zasada dotyczy również użycia do naprawy po-
jazdu, ulepszonych i zmodernizowanych części lub zespołów, których przed wypadkiem pojazd 
nie miał, jeżeli naprawienie pojazdu bez tych części jest niemożliwe. O przywróceniu bowiem 
pojazdu do stanu poprzedniego można mówić, gdy stan pojazdu mechanicznego po naprawie 
pod każdym istotnym względem, w tym stanu technicznego, zdolności użytkowania, części skła-
dowych, trwałości, wyglądu estetycznego itp., odpowiada stanowi pojazdu sprzed wypadku. 
W sytuacji natomiast, kiedy z przyczyn niezawinionych przez poszkodowanego nie można było 
przywrócić pojazdu do stanu sprzed szkody, wówczas należałoby tę utraconą wartość uwzględ-
nić przy ustalaniu wysokości odszkodowania. 

W dalszej części swojej publikacji A. Wąsiewicz przeanalizował również zagadnienie prawne 
związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem się wartości pojazdu po naprawie. Powołując się na 
stanowisko doktryny29 oraz praktykę, wskazał iż panuje zgodny pogląd, że jeżeli zmiana wartości 
pojazdu po naprawie jest niewielka, nie podlega ona uwzględnieniu. Dopiero znaczne zwiększe-
nie wartości pojazdu po naprawie powoduje zaliczenie korzyści uzyskanej w ten sposób przez 
poszkodowanego na poczet odszkodowania, względnie skutkuje zwrotem nadwyżki wartości. 
Zwiększenie wartości rzeczy (ceny samochodu) po naprawie można uwzględniać tylko wówczas, 
gdy związane jest z wykonaniem napraw takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo 
dokonywaniem ulepszeń w stosunku do stanu poprzedniego, jeżeli bez dokonania tychże ulep-
szeń mogło nastąpić przywrócenie rzeczy (samochodu) do stanu sprzed wypadku. 

Zdaniem G. Bieńka w praktyce ubezpieczeniowej odnotowano rozbieżne stanowiska do-
tyczące tego, czy zakład ubezpieczeń – wypłacając odszkodowanie z umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej – może pomniejszyć je o różnicę między wartością nowych części 
potrzebnych do jego naprawy a wartością wynikającą ze stopnia ich zużycia (tzw. amortyzację)30. 
W ocenie G. Bieńka przy analizie przedmiotowego zagadnienia prawnego należy opowiedzieć 
się za stanowiskiem negatywnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że art. 361 § 2 k.c. nakłada na 
zakład ubezpieczeń obowiązek poniesienia kosztów naprawy, w tym wszelkich uzasadnionych 
ekonomicznie wydatków w celu przywrócenia uszkodzonego pojazdu do poprzedniego stanu. Jak 
argumentował G. Bieniek, przywrócenie uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego polega 
na doprowadzeniu go do używalności i jakości w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem 
szkody, z czego wynika, że jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych części, to 
poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody. W ocenie autora pu-

27 III CRN 450/70, OSNCP 1971, nr 11, poz. 205.
28 II CR 371/70, OSNCP 1971, nr 5, poz. 93.
29 Por. A. Szpunar, Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego, Wydaw. Prawnicze, War-
szawa 1976, s. 87.
30 G. Bieniek, Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 151–152; por. rów-
nież T. Wiśniewski, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Lexi-
sNexis, Warszawa 2002, s. 79.
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blikacji teza ta została wyraźnie przedstawiona w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 
2003 r.31 Ponadto zdaniem G. Bieńka jednoznacznie w omawianej problematyce wypowiedział 
się Sąd Najwyższy w przywoływanym kilkukrotnie wyroku z dnia 5 listopada 1980 r.32 

Z kolei A. Szpunar wskazywał, iż rzeczą bezsporną jest, że w razie uszkodzenia samochodu 
odszkodowanie obejmuje sumę pieniężną konieczną do opłacenia jego naprawy, zaś ustalone 
orzecznictwo przyjmuje, że osoba odpowiedzialna obowiązana jest zwrócić poszkodowanemu 
wszelkie ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu poprzed-
niego, do których należy zaliczyć również koszt nowych części i materiałów, jeżeli ich użycie było 
niezbędne33.

Na zakończenie należy przytoczyć stanowisko, które zostało zaprezentowane w referacie Mer-
kantylny ubytek wartości części zamiennych34. Mianowicie, w opinii autorów, oceny celowości 
(niezbędności) roszczenia o zwrot kosztów zakupu nowych części zamiennych w przypadku 
uszkodzenia pojazdu mechanicznego należy dokonywać z uwzględnieniem szeregu czynników 
podmiotowych, przedmiotowych, temporalnych jak i miejscowych, zaś ciężar dowodu, że po-
wyższe kryteria zostały spełnione, leżeć będzie po stronie poszkodowanego. Przy czym autorzy 
nie precyzują, jakie przykładowe czynniki mogłyby mieć wpływ na zasadność naprawy pojazdu 
nowymi częściami. Ponadto w ocenie autorów opracowania w przypadku kosztorysowej metody 
ustalenia kwoty odszkodowania35 (w odróżnieniu od metody fakturowej36) istnieje uzasadnienie 
do dokonywania potrąceń amortyzacyjnych, bowiem wypłata kwoty odszkodowania uwzględ-
niającego maksymalne wartości części zamiennych, w sytuacji kiedy poszkodowany nie naprawił 
pojazdu, stoi w sprzeczności z obowiązkiem minimalizowania rozmiarów szkody przez poszko-
dowanego, a także nieprzyczyniania się do zwiększenia jej rozmiarów37. 

4. Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych od chwili zdiagnozowania problemu dotyczącego dokonywania 

przez zakłady ubezpieczeń potrąceń amortyzacyjnych części zamiennych przy wyliczaniu kwoty 
należnego odszkodowania dochodzonego przez osobę poszkodowaną w ramach umowy obo-
wiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stał na stanowisku, że 
dokonywanie w każdym przypadku takich potrąceń amortyzacyjnych tylko z tego powodu, iż po-
jazd poszkodowanego był pojazdem używanym przez pewien określony czas jest nieuprawnione 
i sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym normami zawartymi w kodeksie 
cywilnym38. 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych)39, odszkodowanie ustala 

31 III CZP 32/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 51. 
32 III CRN 223/80, OSNC 1981, nr 10, poz. 186.
33 A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Oficyna Wydawnicza „Branta”, 
Bydgoszcz 1999, s. 61.
34 E. Kowalewski, M. Wałachowska, M. Ziemiak, op. cit., s. 11.
35 Metoda kosztorysowa – wysokość odszkodowania ustalana jest w oparciu o przewidywane koszty naprawy 
pojazdu wynikające z kalkulacji sporządzonej przy użyciu specjalistycznego programu komputeroweo.
36 Metoda fakturowa – wysokość odszkodowania ustalana jest w oparciu o poniesione koszty naprawy pojazdu 
wynikające z faktur (rachunków) wystawionych przez warsztat naprawczy.
37 E. Kowalewski, M. Wałachowska, M. Ziemiak, op. cit., s. 11.
38 Por. Uzasadnienie wniosku…, op. cit., s. 18.
39 Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm. 
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się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem me-
chanicznym, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem 
tego pojazdu szkodę. Wskazując na powyższe normy, Rzecznik podkreślał, iż wysokość odszko-
dowania ubezpieczeniowego świadczonego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych zakreślona jest granicami odpowiedzialności cywilnej posiadacza (kierującego 
pojazdem) określonymi przez ogólne reguły kodeksu cywilnego. Stosownie do treści art. 361 § 1 
k.c. obowiązek naprawienia szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, 
które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Analiza treści art. 361 § 2 k.c. zdaniem 
Rzecznika umożliwiała z kolei stwierdzenie, iż świadczenie odszkodowawcze powinno uwzględ-
niać, w przypadku uszkodzenia rzeczy, wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki 
poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy. W ocenie Rzecznika Ubezpieczo-
nych z treści art. 363 § 1 k.c. oraz zasady pełnego odszkodowania wynikającej z art. 361 § 2 
k.c. bezsprzecznie należy wnosić, iż w sytuacji, kiedy do osiągnięcia celu, jakim jest przywróce-
nie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody, konieczne jest użycie nowych części i innych 
materiałów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody, które 
osoba zobowiązana do naprawienia szkody – bądź też zakład ubezpieczeń świadczący ochronę 
gwarancyjną – obowiązani są zwrócić poszkodowanemu40. Wyjątkiem od powyższego byłaby 
sytuacja, w której koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu sprzed szkody, co wówczas uza-
sadniałoby rozliczenie szkody metodą dyferencyjną (art. 363 § 1 zd. 2 k.c.)41. Jeżeli zatem dla 
osiągnięcia celu, którym jest przywrócenie uszkodzonego pojazdu do takiego stanu używalności, 
jaki istniał przed wyrządzeniem szkody, konieczne jest użycie nowych części (nie ma możliwości 
dokonania naprawy i w konsekwencji brak jest możliwości dokonania lakierowania, prostowa-
nia, wyklepania, naprawiania uszkodzonych części pojazdu), to w opinii Rzecznika poniesione 
na nie wydatki wchodzą w skład niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy 
pojazdu42. 

Zdaniem Rzecznika odmienny pogląd prowadziłby do niemożliwego do przyjęcia wniosku, że 
w sytuacji, gdy uszkodzona została rzecz, która była już używana, to ciężar jej przywrócenia do 
stanu poprzedniego spoczywa częściowo na poszkodowanym. Do takiego obciążenia poszko-
dowanego skutkami zawinionego działania sprawcy szkody lub innej osoby odpowiedzialnej 
cywilnie za powstałą szkodę nie ma uzasadnionej podstawy prawnej. Przywrócenie bowiem 
rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności 
w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody43. W większości wypadków konieczne 
jest nabycie elementów, w celu ich montażu w miejsce części zniszczonych lub uszkodzonych. 
Poszkodowany podejmuje jednak w tym przedmiocie autonomiczną decyzję, której ubezpie-
czyciel nie może nakazać lub zakazać, ponieważ jego świadczenie ogranicza się do wypłacenia 
usprawiedliwionej kwoty44.

40 Por. Uzasadnienie wniosku…, op. cit., s. 19.
41 Na temat zagadnienia szkody całkowitej por. wyroki SN z dnia 1 września 1970 r. (II CR 371/70, OSNC 1971, nr 5, 
poz. 93); z dnia 13 grudnia 1988 r., (I CR 280/88, LEX nr 78219); z dnia 29 stycznia 2002 r. (V CKN 682/00, LEX 
nr 54343); z dnia 20 lutego 2002 r. (V CKN 903/00, OSNC 2003, nr 1, poz. 15); z dnia 11 czerwca 2003 r. (V CKN 
308/01, LEX nr 157324) oraz postanowienie SN z dnia 12 stycznia 2006 r. (III CZP 76/05, http://www.rzu.gov.pl).
42 Egzemplifikację powyższego stanowiska, potwierdzającego jednocześnie bezzasadność stosowania a priori 
potrąceń amortyzacyjnych, w ocenie Rzecznika stanowiły przywoływane już wyżej wyroki SN z dnia 20 paździer-
nika 1972 r., z dnia 5 listopada 1980 r., z dnia 11 czerwca 2003 r., a także wyrok z dnia 24 lutego 2006 r. (III CZP 
91/05, LEX nr 180669), jak również omówione poglądy przedstawicieli doktryny.
43 Por. Uzasadnienie wniosku…, op. cit. s. 20.
44 Por. wyrok SN z dnia 11 czerwca 2003 r. (V CKN 308/01, niepubl.). 
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W opinii Rzecznika poszkodowany, chcąc przywrócić stan poprzedni uszkodzonego w wypadku 
pojazdu, nie ma możliwości zakupu używanych części o tożsamym stopniu zużycia jak części, któ-
re uległy uszkodzeniu. Nie ma również możliwości żądania, aby warsztat naprawczy wykonujący 
naprawę w miejsce uszkodzonych w czasie wypadku części pojazdu wmontował stare części już 
częściowo zużyte oraz udzielił gwarancji, iż wykonana naprawa przy użyciu części używanych po-
zwoli na prawidłową eksploatację pojazdu i zapewni bezpieczeństwo jego użytkowania. Rzecznik 
nie znajdował uzasadnienia aksjologicznego, by obciążać poszkodowanego dodatkowymi obo-
wiązkami, w tym poszukiwaniem na rynku odpowiednich części używanych, co musiałoby się 
wiązać z koniecznością technicznej oceny ich przydatności do dalszego wykorzystywania. Tymcza-
sem w większości przypadków części te pochodzą z pojazdów, które uległy poważnym wypadkom 
drogowym, a ocena parametrów technicznych jest niemożliwa, bądź też są to części niewiadome-
go pochodzenia, wobec których może istnieć uzasadnione podejrzenie, iż zostały dostarczone na 
rynek w wyniku działań przestępczych. Twierdzenia, zgodnie z którymi poszkodowany ma obowią-
zek poszukiwać używanych części serwisowych po to, aby zminimalizować wydatki na naprawę 
uszkodzonego samochodu, nie tylko nie znajdują uzasadnienia w przepisach kodeksu cywilnego, 
lecz także – w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych – pozostają z nimi w oczywistej sprzeczności. Do-
legliwości, jakie poszkodowany zmuszony jest ponieść w następstwie wyrządzenia szkody, winny 
zostać maksymalnie zminimalizowane; nie można zatem nakładać na poszkodowanego obowiąz-
ku poszukiwania najtańszych, niepełnowartościowych, używanych części zamiennych45.

Rzecznik Ubezpieczonych wskazywał również na brak przepisu prawa materialnego, który ze-
zwalałby na dokonywanie potrąceń amortyzacyjnych, w szczególności ustalania zryczałtowanej 
wielkości zużycia poszczególnych części samochodu, a co za tym idzie brak jest normy praw-
nej, która wyłączałaby lub ograniczała stosowanie art. 361 § 2 k.c. Zmniejszenie odszkodowania 
w świetle kodeksu cywilnego dopuszczalne jest jedynie w oparciu o art. 362 k.c. bądź art. 440 
k.c., które to normy nie mogą stanowić podstawy do dokonania potrąceń amortyzacyjnych. 
W ocenie Rzecznika nie można było także tracić z pola widzenia zasadniczej funkcji odszko-
dowania określonej treścią art. 361 § 2 k.c. Ma ona bowiem na celu nie tylko przywrócenie 
wyłącznie wartości estetycznych i technicznych pojazdu, lecz także odtworzenie jego warto-
ści sprzed zdarzenia. W tym kontekście użyte do naprawy części zamiennie mają zasadnicze 
znaczenie, bowiem ich zamontowanie ma przyczynić się nie tylko do odzyskania sprawności 
pojazdu, ale także do odtworzenia jego wartości. Pojazd uczestniczący w kolizji, nawet napra-
wiony w autoryzowanym serwisie, przy użyciu nowych, oryginalnych części traci na wartości 
rynkowej w przypadku próby jego późniejszej sprzedaży, bowiem nie istnieje metoda naprawia-
nia pojazdów pozwalająca na ukrycie faktu jego naprawy. Zdaniem Rzecznika brak było podstaw 
dla stawiania tez, iż samochód po naprawie dokonanej z użyciem nowych części zawsze będzie 
miał większą wartość rynkową, co uzasadniałoby uznanie, iż poszkodowany wskutek wypłaty 
odszkodowania wyliczonego w oparciu o ceny nowych części zamiennych zostałby bezpodstaw-
nie wzbogacony. Wprost przeciwnie, obserwacja rynku oraz zasady doświadczenia życiowego 
pozwalają w sposób w pełni uzasadniony wskazywać, iż naprawa pojazdu dokonana przy użyciu 
nowych części w zdecydowanej większości przypadków będzie powodowała obniżenie wartości 
pojazdu i w konsekwencji odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz 
kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością 
tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie46.

45 Por. Uzasadnienie wniosku…, op. cit., s. 21. 
46 Por. wyrok SN z dnia 12 października 2001 r. (III CZP 57/01, OSNC 2002, nr 5, poz. 57).
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Rzecznik Ubezpieczonych podkreślał również, iż nie można z góry wykluczać sytuacji, w której 
wskutek użycia do naprawy w miejsce części uszkodzonej – części nowej, nastąpiłby wzrost warto-
ści pojazdu poszkodowanego. W ocenie Rzecznika możliwość zastosowania zasady compensatio 
lucri cum damno można by jednak uwzględnić tylko wówczas, gdyby chodziło o wykonanie na-
praw takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo ulepszeń w stosunku do stanu 
przed wypadkiem, bądź też na skutek wymiany części uszkodzonej na nową w sposób istot-
ny wzrosłaby wartość pojazdu poszkodowanego w stosunku do stanu sprzed szkody. Wówczas 
w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych – pod warunkiem bezspornego wykazania takiego stanu 
w obszarze objętym uszkodzeniami kolizyjnymi, który to dowód w świetle art. 6 k.c. obarczałby 
stronę wywodzącą z tego faktu skutki prawne (sprawcę szkody lub też jego ubezpieczyciela) 
– możliwe byłoby potrącenie z ustalonego odszkodowania kwoty, o którą wzrosła wartość pojaz-
du poszkodowanego47. Z tym że, w ocenie Rzecznika w sytuacji, kiedy doszłoby do kolizji zasady 
wykluczającej wzbogacenie się poszkodowanego wskutek naprawienia szkody z zasadą pełnego 
odszkodowania, wówczas ze względu na wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym zasady 
słuszności nakazywałyby w takim wypadku udzielić ochrony interesom poszkodowanego48. 
W ocenie Rzecznika takie okoliczności, jak sam fakt powstania szkody i związane z tym utrud-
nienia, m.in. konieczność dochodzenia i formułowania roszczeń wobec sprawcy szkody bądź 
też jego ubezpieczyciela, poszukiwania warsztatu naprawczego celem naprawy uszkodzonego 
pojazdu, weryfikacja prawidłowości stanowiska zajętego przez ubezpieczyciela, niejednokrotnie 
powiązane z tym traumatyczne przeżycia poszkodowanego związane z doznanym uszczerbkiem 
na zdrowiu lub też śmiercią osoby najbliższej, uzasadniają stanowisko o konieczności wzięcia 
pod uwagę również zasad słuszności w sytuacji, kiedy po dokonanej naprawie wartość pojazdu 
poszkodowanego uległaby istotnemu zwiększeniu49.

5. Wnioski płynące z treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r.
W dniu 12 kwietnia 2012 r. – po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez 

Rzecznika Ubezpieczonych we wniosku z dnia 19 października 2011 r. o treści: „Czy w świe-
tle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach 
odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku 
uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych 
części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń 
amortyzacyjnych?” – Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści: „Zakład ubezpieczeń 
zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania 
obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących 
do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu 
wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrosto-
wi”. 

Analiza treści wniosku Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 19 października 2011 r. oraz uzasad-
nienia uchwały Sądu Najwyższego prowadzi do generalnej konkluzji, iż Sąd w całości podzielił 
stanowisko Rzecznika zaprezentowane w uzasadnieniu wniosku. Sąd już na wstępie wskazał, 

47 Por. Uzasadnienie wniosku…, op. cit., s. 22. 
48 Por. wyrok SN z dnia 24 lutego 2006 r. (III CZP 91/05, LEX nr 180669).
49 Por. Uzasadnienie wniosku…, op. cit., s. 23.
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iż wykładnia dopuszczająca zastosowanie a priori potrąceń amortyzacyjnych budzi uzasadnione 
wątpliwości, zaś argumenty za przyjęciem tego kierunku wykładni są nieprzekonujące50. 

Sąd Najwyższy wskazał w szczególności, iż poszkodowany może wybrać, czy naprawienie szko-
dy ma nastąpić poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, czy przez zapłatę odpowiedniej sumy 
pieniężnej. Niezależnie od tego, iż z przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o ubezpiecze-
niach obowiązkowych wynika, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela może polegać tylko 
na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej, to ma ono pełnić taką samą funkcję jak przywrócenie 
do stanu poprzedniego. Wysokość odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela powinna 
być ustalana z uwzględnieniem wszystkich ekonomicznie uzasadnionych i celowych wydatków 
niezbędnych do naprawy uszkodzonego pojazdu niezależnie od tego, czy poszkodowany sam 
zorganizuje naprawę pojazdu, czy też naprawa odbędzie się w autoryzowanym zakładzie. Nie-
wątpliwie w uchwale Sąd Najwyższy nawiązał do ukształtowanego i jednolitego poglądu, że 
naprawa uszkodzonego pojazdu nie jest warunkiem wypłaty odszkodowania, a co za tym idzie 
brak jest podstaw do przyjmowania innych kryteriów do ustalania wysokości odszkodowania 
w zakresie rodzaju części zamiennych i stawek za roboczogodzinę prac lakierniczych i blachar-
skich, jeżeli szkoda likwidowana jest metodą kosztorysową51. 

Zdaniem Sądu Najwyższego nie jest trafne zapatrywanie, iż samo zamontowanie nowej części 
w pojeździe powoduje, że poszkodowany zyskuje, gdyż część ta po połączeniu jej z pojazdem nie 
może być oceniana jako samodzielny przedmiot obrotu. Nieuzasadnione jest zatem założenie, 
że przy naprawie rzeczy polegającej na przywróceniu do stanu poprzedniego można odrębnie 
oceniać wartość części użytych do naprawy, a pomijać wartość i użyteczność rzeczy jako całości. 
W ocenie Sądu Najwyższego o tym, że zamontowanie nowych części w miejsce starych prowadzi 
do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego, można mówić tylko wtedy, gdyby spowo-
dowało to wzrost wartości pojazdu jako całości.

Sąd Najwyższy wyjaśnił również, kiedy zachodzą celowość, niezbędność i ekonomiczność za-
stosowania nowych części w pojeździe poszkodowanego. Celowość będzie zachodziła wówczas, 
kiedy części tej nie da się naprawić w taki sposób, aby przywrócić ją do stanu sprzed zdarzenia 
wyrządzającego szkodę52. Ekonomiczność zastosowania nowych części należy rozpatrywać pod 
kątem tego, czy ich zastosowanie spowoduje wzrost wartości pojazdu poszkodowanego jako ca-
łości, bowiem tylko wówczas można rozpatrywać możliwość zastosowania zasady compensatio 
lucri cum damno w celu przeciwdziałania bezpodstawnemu wzbogaceniu się poszkodowanego. 

50 Jako nietrafną SN uznał argumentację wskazującą, iż kalkulacja kosztów naprawy według cen części nowych 
wykracza poza normalne następstwo szkody określone w art. 361 k.c. i pozostaje w sprzeczności z treścią art. 
8241 § 1 k.c., a ciężar dowodu wykazania, iż do przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu konieczne było zasto-
sowanie nowych części, spoczywa na poszkodowanym. Por. Uzasadnienie uchwały SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
(III CZP 80/11), s. 9; http://rzu.gov.pl/pdf/uchwala_amortyzacja.pdf. Tym samym SN w całości odrzucił kierunek 
wykładni prezentowany m.in. wyrokach: SO w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2009 r. (II Ca 47/09); SR w Tarno-
brzegu z dnia 13 listopada 2008 r. (I C 212/07); SR w Bydgoszczy z dnia 8 września 2009 r. (VIII GC 100/09); SR 
Gdańsk–Północ z dnia 16 lipca 2010 r. (I C 847/09) – przedstawionych i opisanych we wniosku Rzecznika z dnia 
19 października 2011 r.
51 Por. uchwały SN z dnia 15 listopada 2001 r. (III CZP 68/01, OSNC 2002, nr 6, poz. 74) i z dnia 17 maja 2007 r. 
(III CZP 150/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 144) oraz wyroki SN z dnia 20 lutego 2002 r. (V CK 908/00, niepubl.), 
z dnia 11 czerwca 2001 r. (V CKN 226/00, OSP 2002, nr 3, poz. 40) i z dnia 7 sierpnia 2003 r. (IV CKN 387/01, 
niepubl.). Odmienny pogląd w problematyce dopuszczalności stosowania „urealnienia” cen części zamiennych 
został zaprezentowany w artykule D. Fuchs et al., Odszkodowanie za szkodę w pojazdach mechanicznych a kwe-
stia cen części oryginalnych oraz amortyzacji i urealnienia ich wartości. Rozważania na kanwie obowiązkowego 
ubezpieczenia komunikacyjnego OC, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 3, s. 38–40 i nast. 
52 Por. Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego…, op. cit., s. 11.
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Sąd Najwyższy wyraźnie i jednoznacznie podkreślił, iż „nie ma żadnych podstaw prawnych, aby 
zawsze odrębnie oceniać wartość części i jeżeli części stare były już w chwili wypadku częściowe 
zużyte, z tego powodu obniżać należne odszkodowanie za przywrócenie do stanu poprzedniego 
całego pojazdu”53. 

W ocenie Sądu Najwyższego wykładnia art. 361 § 2 i art. 363 § 2 k.c. prowadzi do jedynego 
możliwego, logicznego i spójnego wniosku, że ubezpieczyciel, w ramach umowy odpowiedzial-
ności cywilnej posiadacza pojazdu sprawcy szkody, powinien ustalić odszkodowanie w kwocie, 
która zapewni poszkodowanemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządza-
jącego szkodę, jako całości. Nie istnieją uzasadnione podstawy, aby poszkodowany ponosił 
dodatkową stratę w postaci różnicy pomiędzy wartością części zamiennych, jaką miały one przed 
wypadkiem, a wartością części nowych, których zamontowanie w naprawionym pojeździe było 
celowe. Powstałą różnicę poszkodowany pomimo tego, iż swoich zachowaniem w żaden spo-
sób nie przyczynił się do powstania szkody, musiałby pokryć w ramach posiadanych własnych 
środków. Poszkodowany ma tymczasem prawo oczekiwać, iż otrzyma od ubezpieczyciela kwo-
tę, która obejmuje również wartość nowych części, których zamontowanie jest potrzebne, aby 
przywrócić pojazd do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę. Obowiązkiem zaś zakładu 
ubezpieczeń – wynikającym z przyjętej odpowiedzialności gwarancyjnej, która jest tożsama z od-
powiedzialnością cywilnoprawną sprawcy szkody zakreśloną normami kodeksu cywilnego – jest 
ustalenie i wypłacenie odszkodowania w takiej właśnie wysokości, tj. w kwocie umożliwiającej 
zakup nowych części i materiałów, jeżeli nie jest możliwa naprawa części uszkodzonych w po-
jeździe. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy poszkodowany faktycznie dokona naprawy 
pojazdu – może on bowiem wybrać, czy naprawienie szkody ma nastąpić poprzez przywrócenie 
do stanu poprzedniego, czy też zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Prawnie irrelewantny dla 
wymagalności roszczenia wypłaty odszkodowania w oparciu o ceny nowych części jest dokona-
ny przez poszkodowanego wybór sposobu naprawienia szkody.

Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, iż literalna wykładania art. 361 § 2 i art. 363 § 2 k.c. nie 
daje podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu odszkodowania o różnicę pomiędzy 
wartością części nowej a wartością części, która uległa uszkodzeniu, wyliczoną odrębnie dla każ-
dej części. Za taką wykładnią – zdaniem Sądu Najwyższego – przemawiają również argumenty 
celowościowe. 

Po pierwsze, przyjęcie jako prawdziwej tezy o możliwości dokonywania potrąceń amortyzacyj-
nych spowodowałoby, iż poszkodowani zostaliby zmuszeni do poszukiwania części uzyskanych 
z odzysku, nie zaś części nowych. Zamontowanie z kolei takiej części, mogłoby prowadzić do 
zmniejszenia bezpieczeństwa przy korzystaniu z pojazdu. 

Po drugie, jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy, znalezienie na rynku części, której okres 
eksploatacji odpowiada okresowi, w jakim była eksploatowana stara część, jest praktycznie nie-
wykonalne, gdyż dostępne są tylko części nowe i części zregenerowane, których okres zużycia 
nie jest możliwy do ustalenia. Zatem praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych polegająca na 
tym, iż zakład ubezpieczeń dowolnie ustala, że poszkodowany może otrzymać odszkodowanie 
w wysokości wartości częściowo zużytej części, nie może być aprobowana, bowiem otrzymana 
kwota nie gwarantuje, że część używana, którą nabędzie poszkodowany, będzie miała przynaj-
mniej taki sam okres użycia jak część, która uległa zniszczeniu. 

Sąd Najwyższy słusznie wskazał, iż ze względów bezpieczeństwa montowanie w pojeździe 
części używanych, jak chcieliby tego ubezpieczyciele, niesie za sobą ryzyko obniżenia stopnia 

53 Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego…, op. cit., s. 12.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 163

bezpieczeństwa posiadacza pojazdu i innych uczestników ruchu. Wymuszanie zatem przez za-
kłady ubezpieczeń montowania podczas napraw powypadkowych pojazdów części „nienowych” 
stwarzałoby także podwyższone ryzyko wystąpienia szkód, które mogą wiązać się z daleko idący-
mi następstwami dla zdrowia i życia uczestników ruchu.

W ocenie Sądu Najwyższego mogą wystąpić sporadyczne i wyjątkowe okoliczności, które spo-
wodują, iż zamontowanie podczas przywracania pojazdu do stanu poprzedniego nowych części 
spowoduje jednak wzrost wartości pojazdu jako całości. Odnosząc się zatem do możliwości zasto-
sowania zasady compensatio lucri cum damno, Sąd Najwyższy wskazał, iż ciężar dowodu w tym 
zakresie powinien obciążać zakład ubezpieczeń. Z faktów powszechnie znanych wynika bowiem, 
że jeżeli pojazd był naprawiany w związku z wypadkiem, to jego cena ulega obniżeniu i nie ma 
znaczenia, że zamontowano w nim elementy nowe w miejsce już zużytych54. Poszkodowany, 
który żąda przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu, nawet jeżeli otrzymuje odszkodowanie 
wypłacone przez ubezpieczyciela, które pokrywa koszty naprawy i zakup nowych części, z regu-
ły nie tylko nie zyskuje, ale biorąc pod uwagę wartość pojazdu jako całości, może, gdy będzie 
chciał go sprzedać, ponieść stratę. Skoro zatem z reguły wymiana części starych na nowe nie 
prowadzi do wzrostu wartości samochodu, to tylko wykazanie przez zobowiązanego do ustale-
nia i wypłaty odszkodowania, że w konkretnym wypadku jest inaczej, pozwala na zmniejszenie 
odszkodowania. Także względy celowościowe w ocenie Sądu Najwyższego przemawiają za tym, 
aby ciężarem dowodu w tym zakresie obciążyć ubezpieczyciela, a nie poszkodowanego. To wła-
śnie ubezpieczyciel, nie zaś poszkodowany, jest profesjonalistą, który na co dzień dokonuje 
analiz w zakresie cen części i pojazdów, i to właśnie zakład ubezpieczeń – przedstawiając dowód 
na to, że w konkretnym przypadku wartość pojazdu jako całości wzrosła – osiąga z tego korzyst-
ne dla siebie skutki prawne. 

Sąd Najwyższy na zakończenie podkreślił także, co wydaje się oczywiste i nie powinno wymagać 
głębszej analizy, iż ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia drogowego nie będzie ponosił odpowiedzial-
ności cywilnej za skutki okoliczności, za które osoba odpowiedzialna za szkodę odpowiedzialności 
nie ponosi (dokonanie napraw części nieuszkodzonych w trakcie wypadku lecz uszkodzonych 
przed lub po zdarzeniu, ulepszenie dotychczasowego stanu technicznego pojazdu).

Podsumowanie
Analiza uchwały Sądu Najwyższy z dnia 12 kwietnia 2012 r. prowadzi do następujących wnio-

sków o charakterze ogólnym: 
1. Wykładnia literalna i celowościowa art. 363 § 1 k.c. oraz art. 361 § 2 k.c. wymaga, aby 

w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, gdy zachodzi konieczność wymiany 

54 Sąd Najwyższy, w toku rozważań na temat zasadności dokonywania potrąceń amortyzacyjnych, trafnie w oce-
nie autora wskazał, iż notoryjne jest to, iż z reguły ceny naprawionych pojazdów powypadkowych są niższe niż 
analogicznych bezwypadkowych. Kupujący – mając do wyboru zakup porównywalnego pojazdu, bezwypadko-
wego lub powypadkowego – powszechnie wybierają pojazdy bezwypadkowe. SN ponownie zatem przy rozpa-
trywaniu zagadnienia dotyczącego tzw. amortyzacji części wyraził pogląd, iż poszkodowany może dochodzić 
roszczenia wynikającego z utraty wartości handlowej pojazdu. Roszczeniu temu nie został przyznany walor wy-
jątkowości. Por. wyrok SN z dnia 12 października 2001 r. (III CZP 57/01, OSNC 2002, nr 5, poz. 57). Szerzej na 
temat utraty wartości handlowej pojazdu: B. Chmielowiec, Utrata wartości handlowej pojazdu, „Monitor Ubez-
pieczeniowy” nr 49 (czerwiec 2012), s. 11–19. Odmienne zapatrywanie w kwestii zagadnienia utraty wartości 
handlowej pojazdu zostały przedstawione w artykule: E. Kowalewski, Deminuacja wartości handlowej pojazdu 
poddanego naprawie jako przedmiot odszkodowania – koincydencja czy alternatywność roszczeń poszkodowa-
nego, (w:) E. Kowalewski (red.), Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie, 
TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2012, s. 72.
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uszkodzonych części, należne odszkodowanie w ramach umowy ubezpieczenia OC spraw-
cy kolizji drogowej zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amor-
tyzacyjnych. Nie ma przy tym znaczenia dokonany przez poszkodowanego wybór metody 
restytucji uszkodzonego mienia. Praktykę zakładów ubezpieczeń dopuszczającą stosowa-
nie urealnienia cen części zamiennych w ramach kosztorysowej metody ustalenia kwoty 
odszkodowania należy uznać zatem za niedopuszczalną. 

2. Sąd Najwyższy w całości, w tym co do ciężaru dowodu, podzielił stanowisko prezentowane 
przez Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie potrąceń amortyzacyjnych. Tym samym jako 
zasadę i standard odszkodowawczy przyjął, iż przy wyliczeniu kwoty należnego odszko-
dowania wyznacznikiem są ceny nowych części zamiennych. Sąd Najwyższy odrzucił i nie 
zaaprobował odmiennych argumentów o powszechnej dopuszczalności amortyzacji, które 
stale prezentowane były w stanowiskach ubezpieczycieli oraz w części orzecznictwa sądów 
powszechnych. 

3. Zasada compensantio lucri cum damno może mieć zastosowanie wyjątkowo, tzn. tylko 
wówczas, jeżeli faktycznie zamontowanie nowych części spowodowałoby wzrost wartości 
pojazdu jako całości.

4. Ciężar udowodnienia powyższego faktu spoczywa wyłącznie na zakładzie ubezpieczeń. To 
właśnie ubezpieczyciel, nie zaś poszkodowany, jest profesjonalistą, który na co dzień do-
konuje analiz w zakresie cen części i pojazdów, i to zakład ubezpieczeń – przedstawiając 
dowód na to, że w konkretnym przypadku wartość pojazdu jako całości wzrosła – osiąga 
z tego korzystne dla siebie skutki prawne.

5. Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia drogowego nie będzie ponosił odpowiedzialności cy-
wilnej za skutki okoliczności, za które osoba odpowiedzialna za szkodę odpowiedzialności 
nie ponosi (dokonanie kompensaty kosztów naprawy części nieuszkodzonych w trakcie 
wypadku, lecz uszkodzonych przed lub po zdarzeniu, ulepszenie dotychczasowego stanu 
technicznego pojazdu, wadliwa naprawa dokonana przez warsztat naprawczy).

6. Faktem powszechnie znanym jest to, iż z reguły ceny naprawionych pojazdów powypadko-
wych są niższe niż analogicznych bezwypadkowych. Kupujący, mając do wyboru zakup po-
równywalnego pojazdu, bezwypadkowego lub powypadkowego, powszechnie wybierają 
pojazdy bezwypadkowe. Poszkodowany może dochodzić roszczenia wynikającego z utraty 
wartości handlowej pojazdu, jeżeli faktycznie doszło do zmniejszenia wartości rzeczy. 

Omawiana uchwała Sądu Najwyższego stanowi jednoznaczne rozstrzygnięcie zagadnienia 
dokonywania potrąceń cen części koniecznych do naprawy uszkodzonego w wyniku deliktu 
pojazdu poszkodowanego – wyznaczając pewną zasadę, którą powinny kierować się zakłady 
ubezpieczeń oraz sądy powszechne przy rozpatrywaniu roszczeń zgłoszonych przez poszkodo-
wanych. Nie ma podstaw prawnych do dokonywania potrąceń amortyzacyjnych, wyjątkowo 
mogą być one stosowane wówczas, kiedy dłużnik wykaże, iż naprawa pojazdu przy użyciu no-
wych części zamiennych spowoduje wzrost wartości pojazdu jako całości. Uprawniony jest też 
wniosek, iż uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. zwiększy skuteczność roszczeń 
poszkodowanych dochodzących od ubezpieczyciela odszkodowania umożliwiającego naprawę 
uszkodzonego pojazdu pod każdym istotnym względem. 

Uchwała Sądu Najwyższego będzie wykorzystywana w postępowaniach sądowych do oceny 
roszczeń o odszkodowanie obejmujące koszty naprawy uszkodzonego pojazdu i wydaje się, że po-
winna wpłynąć na ujednolicenie orzecznictwa sądów powszechnych w analogicznych sprawach, 
co powinno również przełożyć się na pewność obrotu prawnego. Odrębnym zagadnieniem, wy-
magającym szczegółowej analizy, jest to, w jaki sposób będzie interpretowana w powiązaniu 
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z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r.55, w którym zostało zaprezento-
wane stanowisko w przedmiocie części oryginalnych i alternatywnych56. 

Analiza treści uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego powinna skłonić zakłady ubezpieczeń 
do zmiany podejścia w zakresie ustalenia wysokości kwoty odszkodowania za uszkodzony po-
jazd i zaprzestania dokonywania a priori w każdej sytuacji potrąceń amortyzacyjnych, z uwagi na 
brak podstaw prawnych. Zmianie zatem powinny ulec przyjęte metody ustalenia wysokości od-
szkodowania, zaś standardem odszkodowawczym powinno stać się uwzględnianie w wycenach 
kosztów naprawy cen nowych części – zaś w przypadku kwestionowania celowości i ekono-
miczności użycia nowych części, przedstawienia bezsprzecznych dowodów potwierdzających, iż 
wartość pojazdu po naprawie uległa zwiększeniu. Czas pokaże, czy faktycznie zmieni się schemat 
postępowań działów likwidacji szkód zakładów ubezpieczeń i jakie działania podejmie organ 
nadzoru, jeżeli praktyka dokonywania potrąceń amortyzacyjnych, nie ulegnie zmianie. 

55 III CZP 85/11, LEX nr 1218190. Por. wniosek Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 8 listopada 2011 r., http://www.
rzu.gov.pl/files/20500__5216__Najnowsze_wnioski_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf.
56 Rzecznik Ubezpieczonych w dniu 8 listopada 2011 r. zwrócił się do SN z wnioskiem o podjęcie uchwały i udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie: „Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w zw. z art. 361 § 2 k.c. poszkodowany w wypadku 
komunikacyjnym może żądać od ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umo-
wy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalenia wysokości odszkodowa-
nia za szkodę w pojeździe według cen części oryginalnych pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu 
w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe”. SN, po roz-
poznaniu wniosku Rzecznika Ubezpieczonych w dniu 20 czerwca 2012 r., odmówił podjęcia uchwały. W ocenie 
SN decyzja o odmowie wydania uchwały była podyktowana tym, że zagadnienie prawne przedstawione przez 
Rzecznika Ubezpieczonych w części zostało rozstrzygnięte przez skład powiększony SN uchwałą z dnia 12 kwiet-
nia 2012 r. (III CZP 80/11), w części zaś dotyczyło kwestii rozbieżności w stosowaniu prawa. Pomimo odmowy 
wydania uchwały SN bardzo obszernie wypowiedział się co do zakresu restytucji (obowiązku naprawienia szko-
dy) w sytuacji, gdy w pojeździe uszkodzeniu uległy części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta 
pojazdu mechanicznego i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe. 
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Summary of the ar� cle 

Amortization of spare parts necessary to repair a vehicle in the light 
of resolution of the Supreme Court dated April 12, 2012

In response to the motion of the Insurance Ombudsman dated October 19, 2011 concerning 
differences in the jurisprudence of courts with regard to amortization, the Supreme Court in 
its resolution dated April 12, 2012 (no. III CZP 80/11) stated as follows: on request of a victim 
of an accident the insurer of third party’s liability is obliged to pay indemnification that covers 
appropriate and economically justified costs for new parts and materials for the repair of the 
damaged vehicle. If the insurer is able to prove that such indemnification results in an increase 
in value of the vehicle, the indemnification may be reduced”. The article describes reasons that 
allowed the Insurance Ombudsman to make a decision that a motion to the Supreme Court 
should be addressed. Also, judgments of other courts, the view of the doctrine, different inter-
pretations of the provisions of the Civil Code as well as Insurance Ombudsman’s point of view 
were presented in the article. 

In the following part of the paper a detailed analyze of content of the resolution was presen-
ted together with main theses and legal arguments contained in the explanatory memorandum 
of the decision. Conclusions of this resolution – most important for insurers’ business – were also 
presented.

Key words: amortization, damages, spare parts, Insurance Ombudsman, third party liability in-
surance

Mgr Bartłomiej Chmielowiec, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Paweł Wawszczak

Części zamienne – nowe, ale jakie? – wnioski i uwagi z lektury 
wystąpienia Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 8 listopada 2011 r. 
i postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r.1 

Wejście w życie unijnych i krajowych aktów prawnych regulujących problematykę po-
rozumień grupowych w sektorze motoryzacyjnym, dopuszczenie do napraw serwisowych 
nieoryginalnych części zamiennych i upowszechnienie ich stosowania w naprawach powy-
padkowych zrodziły liczne spory pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami co do zasad 
ustalania wysokości odszkodowania z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych w sytuacji, gdy uszkodzeniu w pojeździe uległy części 
oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu mechanicznego, a w obrocie 
lub w komputerowych systemach wyceny szkody występowały również części alternatywne. 
Rozbieżność stanowisk ubezpieczycieli, poszkodowanych i Rzecznika Ubezpieczonych, różne 
ujmowanie przez sądy powszechne zakresu restytucji rzeczy złożonej w razie uszkodzenia jej 
części składowych w sytuacji, gdy w obrocie występują części o różnym pochodzeniu i jakości, 
skłoniły Rzecznika Ubezpieczonych do złożenia w dniu 8 listopada 2011 r. do Sądu Najwyższego 
wniosku o podjęcie uchwały mającej na celu udzielenie odpowiedzi na zagadnienie dotyczące 
zakresu uprawnienia poszkodowanego do ustalenia odszkodowania według cen części orygi-
nalnych, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części, a w obrocie występują ich nieoryginalne 
zamienniki. W dniu 20 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt III CZP 85/11 odmó-
wił podjęcia uchwały, zajmując stanowisko, że przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych 
zagadnienie nie jest kwestią wykładni prawa, lecz dotyczy jego stosowania. Pomimo odmowy 
podjęcia uchwały Sąd Najwyższy dość obszernie wypowiedział się co do zakresu restytucji (obo-
wiązku naprawienia szkody) w sytuacji, gdy w pojeździe uszkodzeniu uległy części oryginalne 
bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu mechanicznego i zachodzi konieczność ich 
wymiany na nowe. 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie dotychczasowej praktyki zakładów ubezpieczeń 
na tle skarg poszkodowanych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, przedstawienie 
stanu literatury i orzecznictwa sądów powszechnych poświęconych problematyce części 
oryginalnych i nieoryginalnych, a także dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego 
w sprawach odszkodowawczych. Opracowanie przedstawia również stanowisko Rzecznika 

1 III CZP 85/11.
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Ubezpieczonych wyrażone we wniosku o podjęcie uchwały i najważniejsze tezy z uzasadnienia 
postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r. (III CZP 85/11).

Słowa kluczowe: części oryginalne, zamienniki, odszkodowanie z OC, Sąd Najwyższy, Rzecznik 
Ubezpieczonych

Wprowadzenie
W dniu 31 lipca 2002 r. zostało wydane rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1400/2002 

w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk 
uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym2, którego celem było zwiększenie konkurencyjności 
na rynku dystrybucji i napraw pojazdów silnikowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu spe-
cyficznych cech sektora motoryzacyjnego. Rozporządzenie to – w celu zapewnienia realnej 
konkurencji na rynku części zapasowych – wprowadziło szereg ograniczeń podstawowych i nie 
zezwoliło dostawcom części zapasowych, w szczególności producentom pojazdów, na ograni-
czenie prawa ich dystrybutorów i autoryzowanych warsztatów naprawczych do otrzymywania 
oryginalnych części zapasowych oraz części zapasowych o porównywalnej jakości od wybra-
nego przez nich, dowolnego trzeciego przedsiębiorstwa i używania ich wyłącznie do napraw 
lub przeglądów pojazdów silnikowych. Producenci pojazdów nie mogli też od dnia 1 paździer-
nika 2002 r. ograniczać prawa producentów części zapasowych do sprzedaży oryginalnych 
części zapasowych lub części zapasowych o porównywalnej jakości autoryzowanym lub nieza-
leżnym warsztatom. Ponadto rozporządzenie KE nr 1400/2002 nie zezwoliło dostawcom części 
zapasowych na ograniczanie prawa dystrybutorów i autoryzowanych warsztatów do sprzeda-
wania części zapasowych niezależnym osobom zajmującym się naprawami, które używają ich 
do napraw i przeglądów pojazdów silnikowych. Co istotne, rozporządzenie KE nr 1400/2002 
wprowadziło również na obszarze wspólnotowego prawa konkurencji na rynku usług motoryza-
cyjnych nowe pojęcia: „oryginalne części zapasowe” i „części zapasowe porównywalnej jakości” 
oraz ich definicje legalne3. 

Stosownie do art. 1 ust. 1 lit. t) rozporządzenia KE nr 1400/2002 „oryginalne części zapasowe” 
oznaczały części zapasowe o tej samej jakości jak elementy zastosowane w montażu pojazdu 
silnikowego oraz produkowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcji, dostarczonymi 
przez producenta tych pojazdów w odniesieniu do produkcji elementów lub części zapasowych 
danego pojazdu silnikowego. Pojęcie to obejmowało części zapasowe, które były produkowane 
na tej samej linii produkcyjnej co elementy zastosowane w montażu pojazdu. Przyjmowano, je-
śli nie została udowodniona teza przeciwna, że części te stanowiły oryginalne części zapasowe, 
jeśli producent części zaświadczył, iż części te jakościowo odpowiadały elementom stosowanym 
w montażu danych pojazdów i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami 
produkcji producenta pojazdów. 

Oryginalne części zapasowe w rozumieniu tego aktu i na obszarze unijnego prawa konkurencji 
mogły być produkowane bezpośrednio przez producenta pojazdów lub przez producenta części 

2 Dz. Urz. UE L 2003 z dnia 1 sierpnia 2002 r., s. 30 (dalej: rozporządzenie KE nr 1400/2002).
3 Przywołane rozporządzenie obowiązywało do dnia 31 maja 2010 r. i zostało zastąpione rozporządzeniem Ko-
misji Europejskiej nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów 
silnikowych (Dz. Urz. UE L 129/52 z dnia 28 maja 2010 r.). Aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie zawiera 
definicji normatywnej pojęć: „oryginalne części zapasowe” i „części zapasowe porównywalnej jakości”. Jedynie 
w treści tego aktu prawnego stosowane są pojęcia: „części alternatywne” i „oryginalne części zamienne”.
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zapasowych na podstawie porozumień o dostawie zawartych z producentem pojazdów. Aby 
części wytwarzane przez tę drugą kategorię podmiotów miały walor oryginalnych części zapa-
sowych, w rozumieniu rozporządzenia KE nr 1400/2002, musiały być produkowane zgodnie ze 
specyfikacjami i normami dostarczonymi przez producenta, w tym również na tej samej linii pro-
dukcyjnej co komponenty używane do montażu pojazdu silnikowego. Słowo „dostarczonymi” 
oznaczało przy tym, że specyfikacje i normy produkcyjne były stosowane przez danego pro-
ducenta części zapasowych za zgodą producenta pojazdów w tym celu, aby w jego pojazdach 
instalowane były części odpowiadające danym specyfikacjom i normom. Specyfikacje i normy 
nie musiały być bezpośrednio opracowywane przez producenta pojazdów. Rozporządzenie do-
puszczało, że mogły być one wynikiem wspólnego programu rozwojowego lub mogły zostać 
opracowane bezpośrednio przez producenta komponentów lub części zapasowych. W tym 
ostatnim wypadku specyfikacje i normy produkcyjne uznawane były za dostarczone producen-
towi części zapasowych za zgodą producenta pojazdu, a producent części zapasowych mógł je 
stosować do produkcji oryginalnych części zapasowych. Na podstawie rozporządzenia KE nr 
1400/2002 nie było również konieczne, aby producent pojazdów wyraźnie udzielił pozwolenia 
producentowi, który wytwarza komponenty, na używanie tych specyfikacji i norm do produkcji 
i dystrybucji oryginalnych części zapasowych. 

Producent części, który produkuje części zapasowe w oparciu o specyfikacje i normy produk-
cyjne dostarczone mu przez producenta pojazdów, musi wystawić świadectwo potwierdzające, 
że części zapasowe zostały wyprodukowane odpowiednio i że są one tej samej jakości co kompo-
nenty używane do montażu danego pojazdu. Tego rodzaju potwierdzenie może być umieszczone 
na opakowaniu lub na dokumencie dołączonym do części zapasowej, albo opublikowane w in-
ternecie. Jeżeli wydane zostało takie oświadczenie, to należy przyjąć, iż części te są częściami 
oryginalnymi zapasowymi. Gdyby jednak producent pojazdów lub dowolna strona trzecia, udo-
wodnili, że pewna część zapasowa lub pewna liczba części zapasowych należących do tej samej 
partii produkcyjnej są niższej jakości lub nie zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami 
lub normami produkcyjnym producenta pojazdów, to te części zapasowe nie mogły być sprzeda-
wane jako oryginalne części zapasowe4.

Od pojęcia „oryginalne części zapasowe” ustawodawca unijny wyraźnie rozróżnił pojęcie 
„części zapasowe porównywalnej jakości”, które oznacza wyłącznie części zapasowe produko-
wane przez każde przedsiębiorstwo, które może w każdej chwili zaświadczyć, że części, których 
to dotyczy, odpowiadają pod względem jakości elementom, które są lub były zastosowane 
w montażu danych pojazdów silnikowych (art. 1 ust. 1 lit. u) rozporządzenia). Definicja ta do-
tyczyła tzw. producentów niezależnych, niezwiązanych umowami z producentami pojazdów 
i pozwalała im określać swoje części zapasowe poprzez wskazanie, że przynależą one do gru-
py „części zapasowe porównywalnej jakości” w rozumieniu rozporządzenia KE nr 1400/2002. 
Co istotne, części te nie muszą być produkowane zgodnie ze specyfikacjami i normami do-
starczonymi przez producenta. Rozporządzenie KE nr 1400/2002 ocenę, czy dana część 
zapasowa jest częścią zapasową porównywalnej jakości, pozostawiło wyłącznie producento-

4 Z powyżej zaprezentowanej definicji legalnej i przedstawionych informacji oryginalna część zapasowa w rozu-
mieniu rozporządzenia KE nr 1400/2002 to: 1) część wyprodukowana bezpośrednio przez producenta pojazdu 
i sygnowana jego logo; 2) część producenta części zapasowej, który dostarcza producentowi pojazdów części za-
pasowe lub komponenty do produkcji samochodów; producent ten ma również pełne prawo do określenia tych 
samych produktów dystrybuowanych we własnej sieci sprzedaży i we własnych opakowaniach jako oryginalne 
części zapasowe; 3) część producenta części zapasowej, który znając technologię produkcji wymaganą przez 
producenta pojazdów wytwarza ją zgodnie z technologią i określa jako oryginalną część zapasową.
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wi tej części. Rozporządzenie to nie powołało przy tym żadnych instytucji standaryzujących, 
certyfikujących, kontrolujących, które obiektywnie mogłyby zweryfikować, czy dany element, 
tak jak twierdzi jego producent, spełnia kryteria definicji części zapasowej porównywalnej ja-
kości. Kontrola odbywa się wyłącznie za pośrednictwem mechanizmów wolnego rynku oraz 
powszechnych przepisów prawa prywatnego (odpowiedzialność z tytułu rękojmi, potencjalna 
odpowiedzialność odszkodowawcza za złożenie nieprawdziwego oświadczenia co do rodzaju 
części zapasowej, źródła jej pochodzenia i jakości), względnie przez instrumenty administra-
cyjnoprawnej ochrony konkurencji i praw konsumentów, przy czym kontrola ta może mieć co 
najwyżej charakter następczy. 

Części zapasowe niemieszczące się w kategorii oryginalnych części zapasowych lub nieoryginal-
nych części zapasowych porównywalnej jakości (tzw. inne zamienniki, inne części alternatywne) 
można natomiast kwalifikować w pojęciu „części zamiennych”, o których mowa w art. 1 ust. 1 
lit. s) rozporządzenia KE nr 1400/2002. W języku potocznym i w praktyce rynkowej części 
zapasowe porównywalnej jakości i inne części zapasowe niebędące oryginalnymi częściami za-
pasowymi określane są jako części nieoryginalne, części alternatywne.

Polskim „odpowiednikiem” przywołanego aktu prawa wspólnotowego było rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień 
wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję5, które w § 2 zawierało transpozycję normatywnych definicji rozporządzenia KE 
nr 1400/2002, w tym pojęć: „części zamienne”, „oryginalne części zamienne”, „części zamienne 
o porównywalnej jakości” (§ 2 pkt 20–22 rozporządzenia)6. 

Na podstawie wyżej wskazanych aktów prawa wspólnotowego i krajowego można dokonać na-
stępującej, bardzo ogólnej systematyki rodzajów części zamiennych, które występują w obrocie 
handlowym: 1) oryginalne części zamienne pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdów; 
2) oryginalne części zamienne niepochodzące bezpośrednio od producenta pojazdów; 3) nie-
oryginalne części zamienne o porównywalnej jakości; 4) inne, nieoryginalne zamienniki7. 

W praktyce rynkowej przez zakłady ubezpieczeń i dystrybutorów części zamiennych stosowana 
jest też klasyfikacja części zamiennych, która rozróżnia kategorie części zamiennych o następu-
jących symbolach:

„O” – oryginalna część zamienna pochodząca bezpośrednio od producenta pojazdów i ozna-� 
kowana jego logo; 
„Q” – oryginalna część zamienna oznakowana logo producenta części dostarczającego dany � 
element na pierwszy montaż; 
„PC / PT” – nieoryginalna część zamienna o porównywalnej jakości posiadająca dodatkowo � 
certyfikat jakości; 
„PJ” – nieoryginalna część zamienna o porównywanej jakości, szczególnie polecana przez � 
dostawcę (dystrybutora) tej części (ale nie przez producenta pojazdów); 
„P” – nieoryginalna część o porównywalnej jakości; � 

5 Dz. U. Nr 38, poz. 329.
6 Rozporządzenie to obowiązywało do dnia 31 maja 2010 r. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze 
pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 198, poz. 1315), 
które w § 2 pkt 20–22 również zawiera dotychczas obowiązujące definicje normatywne pojęć: „części zamien-
ne”, „oryginalne części zamienne”, „części zamienne o porównywalnej jakości”.
7 W dalszej części artykułu części zamienne, o których mowa w pkt 3 i 4, będą synonimicznie określane jako 
części nieoryginalne lub części alternatywne.
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„ZJ” – zwykły nieoryginalny zamiennik o podwyższonej jakości, polecany przez dostawcę � 
(dystrybutora) tej części, niespełniający kryteriów części grupy P (części nieoryginalnych 
o porównywalnej jakości); 
„Z” – pozostałe nieoryginalne zamienniki.� 

Wejście w życie wyżej przywołanych aktów prawnych, dopuszczenie do napraw serwisowych 
nieoryginalnych części zamiennych i upowszechnienie ich stosowania w naprawach powypadko-
wych zrodziło liczne spory pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami co do zasad ustalania 
wysokości odszkodowania z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych w sytuacji, gdy uszkodzeniu w pojeździe uległy części oryginalne bezpośred-
nio pochodzące od producenta pojazdu mechanicznego, a w obrocie lub w komputerowych 
systemach wyceny szkody występowały również części alternatywne. Rozbieżność stanowisk 
ubezpieczycieli, poszkodowanych i Rzecznika Ubezpieczonych, różne ujmowanie przez sądy 
powszechne zakresu restytucji rzeczy złożonej w razie uszkodzenia jej części składowych, gdy 
w obrocie występują części o różnym pochodzeniu i jakości, skłoniły Rzecznika Ubezpieczonych 
do złożenia w dniu 8 listopada 2011 r. do Sądu Najwyższego wniosku o podjęcie uchwały mającej 
na celu udzielenie odpowiedzi na zagadnienie prawne: „Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku 
z art. 361 § 2 k.c. poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzial-
ności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe według cen części 
oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu 
uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe”8. 

W dniu 20 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt III CZP 85/11 odmówił podjęcia 
uchwały, zajmując stanowisko, że przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych zagadnienie 
nie jest kwestią wykładni prawa, lecz zagadnieniem dotyczącym jego stosowania. Pomimo od-
mowy podjęcia uchwały Sąd Najwyższy dość obszernie wypowiedział się co do zakresu restytucji 
(obowiązku naprawienia szkody) w sytuacji, gdy w pojeździe uszkodzeniu uległy części oryginal-
ne bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu mechanicznego i zachodzi konieczność ich 
wymiany na nowe. 

Przed zaprezentowaniem stanowiska Sądu Najwyższego w tej sprawie i przedstawieniem wła-
snego komentarza do tego orzeczenia warto przypomnieć w omawianym zakresie stan literatury, 
dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a także dotychczasową 
praktykę zakładów ubezpieczeń oraz stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych, które zostało wyra-
żone we wniosku o podjęcie uchwały9.

1. Praktyka rynkowa
Rzecznik Ubezpieczonych podczas rozpatrywania skarg poszkodowanych na działalność za-

kładów ubezpieczeń zaobserwował, że z chwilą wejścia unijnych i krajowych aktów prawnych 
regulujących problematykę porozumień grupowych w sektorze motoryzacyjnym wykształciła 
się dość powszechna praktyka ustalania wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe z ty-
tułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych według 
cen części nieoryginalnych, nawet jeśli uszkodzeniu uległy części oryginalne pochodzące bez-

8 Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych wraz z uzasadnieniem opublikowany jest na stronie internetowej Rzecz-
nika: http://www.rzu.gov.pl/files/20500__5216__Najnowsze_wnioski_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_
Najwyzszego.pdf.
9 Informacje na temat praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych i stanu orzecznictwa sądów powszechnych 
będą przedstawione na podstawie uzasadnienia wniosku Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego.
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pośrednio od producenta pojazdu, a poszkodowany nie wyraził zgody na ustalenie wysokości 
odszkodowania w oparciu o ceny części alternatywnych. W przypadku kosztorysowego rozlicza-
nia szkody przyjmowanie nieoryginalnych części zamiennych stało się swoistym standardem. Dla 
części zamiennych, które nie miały nieoryginalnych zamienników, towarzystwa ubezpieczenio-
we stosowały tzw. współczynniki urealniające – wewnętrznie ustalone wskaźniki procentowe 
pomiędzy cenami części oryginalnej a nieoryginalnej, gdyby ta ostatnia była produkowana 
i występowała w obrocie. Odszkodowanie za szkodę w pojeździe częstokroć było dodatko-
wo pomniejszane o stopień amortyzacji związany z wiekiem pojazdu mechanicznego. Pewne 
odstępstwo od tak przyjętych modeli likwidacji szkód komunikacyjnych z tytułu umowy obo-
wiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowić miały przypadki 
naprawienia szkody w pojazdach będących na gwarancji producenta, gdzie raczej nie było więk-
szych sporów co do zasadności stosowania dla potrzeb obliczenia wysokości odszkodowania 
cen części oryginalnych10. Uzasadnieniem tak przyjętej metodyki kompensacji szkód komunika-
cyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych miały 
być następujące argumenty prawne i faktyczne.

W pierwszej kolejności jako podstawę prawną do stosowania cen części nieoryginalnych 
dla potrzeb obliczenia wysokości odszkodowania ubezpieczyciele przywoływali rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień 
wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu stosowania porozumień 
ograniczających konkurencję. Ten akt prawny miał być źródłem uprawnienia ubezpieczyciela 
do ustalania wysokości odszkodowania według cen części nieoryginalnych. Podkreślane przy 
tym było, że ten akt wykonawczy, jako źródło powszechnie obowiązującego prawa, nie zawiera 
w swojej treści żadnych ograniczeń przedmiotowych oraz podmiotowych w jego stosowaniu 
i w połączeniu z przepisami kodeksu cywilnego wyznacza właściwy zakres odpowiedzialności 
gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń za sprawcę szkody komunikacyjnej. Można było się spo-
tkać także z bezpośrednim przywoływaniem rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1400/2002 
w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych 
w sektorze motoryzacyjnym11.

Ubezpieczyciele uzasadniali swoją praktykę również własną interpretacją art. 363 § 1 k.c. 
w związku z art. 361 § 2 k.c., która była oparta na następującym rozumieniu zobowiązania 
ubezpieczyciela do zwrotu niezbędnie i ekonomicznie uzasadnionych wydatków. Z treści tych 
przepisów miało wynikać, że w razie uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie 
jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodę zobowiązana jest zwrócić poszkodo-
wanemu niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen 
na lokalnym rynku. Skoro wysokość odszkodowania powinna obejmować niezbędne i ekonomicz-
nie uzasadnione wydatki, to oznacza, że naprawa powinna zostać dokonana w sposób racjonalny, 
tzn. z użyciem najmniejszych nakładów sił i kosztów, niezależnie od tego, jakiego rodzaju części 
uległy uszkodzeniu w pojeździe poszkodowanego. Jeżeli zatem na rynku znajdują się części nieory-
ginalne, ale tańsze od części oryginalnych, to tylko ceny tych pierwszych części są ekonomicznie 
uzasadnione. Przyjmowano przy tym również aksjomat, że zastosowanie części alternatywnych 
o tej samej lub o podobnej jakości co części użyte do montażu pojazdu gwarantuje pełne przywró-
cenie pojazdu do stanu sprzed szkody pod względem użyteczności technicznej i estetycznej12. 

10 Por. Uzasadnienie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 8 listopada 2011 r. o podjęcie uchwały w sprawie 
sygn. akt. III CZP 85/11, s. 5–6.
11 Ibidem, s. 6.
12 Ibidem, s. 6–7.
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Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych uzasadnieniem dla praktyki ustalania wysokości odszkodo-
wania według cen części alternatywnych, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności faktycznych, 
miał być obowiązek poszkodowanego do współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowią-
zania w sposób, o którym mowa w art. 354 § 2 k.c. Obowiązek ten – zdaniem ubezpieczycieli 
– miał powodować, że poszkodowany nie mógł domagać się odszkodowania ustalonego we-
dług cen części oryginalnych pochodzących od producenta pojazdu, gdyż stanowiłoby to dla 
zobowiązanego nadmierne trudności i koszty. Jeżeli poszkodowany ma wpływ na wybór części 
zamiennych użytych do naprawy, to oznacza, że jest w tym samym zakresie zobowiązany do lo-
jalnego zachowania wobec zakładu ubezpieczeń, a więc racjonalizacji kosztów. Zatem jeżeli na 
lokalnym rynku są dostępne części o porównywalnych parametrach użytkowych i estetycznych, 
lecz o znacząco różnych cenach, to użycie do naprawy części najdroższych (oryginalnych) nie 
może zostać uznane za ekonomicznie uzasadnione i za przejaw lojalnego postępowania wzglę-
dem ubezpieczyciela, chyba że przemawiają za tym okoliczności związane z ochroną interesów 
poszkodowanego. Ubezpieczyciele tych okoliczności nie precyzowali, wskazywali jednak, iż 
w praktyce występowały one stosunkowo rzadko, a jeżeli już miały miejsce, to były respektowa-
ne podczas ustalania wysokości odszkodowania13.

Argumentem mającym uzasadniać powszechne stosowanie cen części nieoryginalnych dla po-
trzeb wyliczenia odszkodowania z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych miało być również przeciwdziałanie bezpodstawnemu wzbogaceniu 
się poszkodowanego, w szczególności w sytuacji kosztorysowego rozliczenia szkody. Nie można 
bowiem żądać naprawienia uszkodzonych części oryginalnych już częściowo zużytych poprzez 
wymianę ich na nowe części tego samego rodzaju i źródła pochodzenia, gdyż prowadziłoby to do 
bezpodstawnego wzbogacenia się poszkodowanego. Oryginalna część nowa ma znacznie więk-
szą wartość rynkową niż część tego samego rodzaju, która uległa już częściowo zużyciu wskutek 
eksploatacji pojazdu. Różnica ta stanowiłaby nieuzasadnioną korzyść dla poszkodowanego. Dla 
tak rozumianego bezpodstawnego wzbogacenia się poszkodowanego nie jest konieczny wzrost 
wartości pojazdu mechanicznego, jako rzeczy złożonej, w porównaniu do stanu sprzed wypadku, 
wystarcza przyrost wartości jednej z jego części składowych. Dlatego też konieczna jest redukcja 
tego przyrostu poprzez urealnienie cen części zamiennych do cen części alternatywnych. W przy-
padku natomiast zastąpienia uszkodzonej części oryginalnej częścią nową, ale nieoryginalną, nie 
mamy już do czynienia z bezpodstawnym wzbogaceniem się poszkodowanego. Innymi słowy, 
wartość nowej, nieoryginalnej części zamiennej nie przewyższa wartości uszkodzonej, oryginal-
nej części zamiennej, częściowo już zużytej wskutek eksploatacji pojazdu14.

Rzecznik Ubezpieczonych zdiagnozował także taki model postępowania podczas wykonania 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym to 
w kalkulacji naprawy sporządzonej w toku postępowania likwidacyjnego przyjmowane były ceny 
części alternatywnych, natomiast jeśli poszkodowany naprawił pojazd mechaniczny przy użyciu 
oryginalnych części zamiennych i przekazał faktury z naprawy, w tym oryginalne faktury źródło-
we zakupu części zamiennych, względnie przedstawił także tak naprawiony pojazd do oględzin 
ubezpieczycielowi, to następowała dopłata do uprzednio wypłaconego odszkodowania. Jeżeli 
poszkodowany nie naprawił pojazdu mechanicznego przy użyciu części oryginalnych, a żądał wy-
płaty odszkodowania w oparciu o kosztorysowe rozliczenie szkody, to nie mógł żądać ustalenia 
wysokości kwoty odszkodowania według cen części oryginalnych. Sprzeczne z art. 361 § 2 k.c. 

13 Ibidem, s. 7.
14 Ibidem, s. 7–8
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i art. 363 § 1 k.c. byłoby wypłacanie odszkodowania obejmującego ceny oryginalnych części 
zamiennych, najdroższych na rynku – bez uwzględnienia, iż naprawy nie dokonano, oraz bez 
uwzględnienia rzeczywistego stanu samochodu w momencie powstania szkody. Nie ma więc 
podstaw prawnych, aby zakład ubezpieczeń w przypadku rozliczenia szkody w oparciu o prze-
widywalne koszty naprawy (kosztorysowego rozliczenia szkody) miał wypłacać odszkodowanie 
przy uwzględnieniu cen części pochodzących od producenta pojazdu15. 

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych odmienna praktyka zakładów ubezpieczeń miała miejsce 
w sytuacji wystąpienia tzw. szkody całkowitej. W kosztorysach naprawy w większości przypad-
ków ubezpieczyciele przyjmowali ceny części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od 
producenta pojazdu. Nie było również wątpliwości co do potrzeby przyjmowania wysokości 
stawki za roboczogodzinę prac lakierniczych i blacharskich, którą posługują się autoryzowane 
stacje obsługi na danym rynku lokalnym. Podobnie, w postępowaniach regresowych pomię-
dzy ubezpieczycielami zakład ubezpieczeń żądający od ubezpieczyciela sprawcy szkody zwrotu 
wypłaconego odszkodowania ubezpieczającemu z tytułu dobrowolnej umowy autocasco, usta-
lonego według cen części oryginalnych, nie miał wątpliwości, iż tylko zastąpienie uszkodzonych 
części oryginalnych częściami tego samego rodzaju pozwala na przywrócenie stanu sprzed 
szkody. Zastosowanie części oryginalnych było wówczas niezbędne, a ich ceny – ekonomicznie 
uzasadnione, niezależnie od faktu, iż w obrocie występowały części nieoryginalne16. 

2. Orzecznictwo sądów powszechnych
Rzecznik Ubezpieczonych przed złożeniem wniosku do Sądu Najwyższego dokonał analizy oko-

ło 300 prawomocnych wyroków sądów powszechnych w sprawach o zapłatę odszkodowania, 
w których przedmiotem sporu było żądanie poszkodowanego ustalenia odszkodowania za szkodę 
w pojeździe według cen części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu 
mechanicznego. Zdecydowana większość wyroków została przywołana w uzasadnieniu wniosku17. 
Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych przeprowadzona analiza wskazywała na istnienie rozbieżności 
w orzecznictwie sądów powszechnych w wykładni treści art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 
k.c. co do zakresu uprawnienia poszkodowanego do żądania ustalenia wysokości odszkodowania 
według cen części oryginalnych pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu w sytuacji, 
gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe.

W świetle stanowiska Rzecznika zasadniczym kierunkiem wykładni sądów powszechnych mia-
ło być przyznanie poszkodowanemu pełnego prawa do odszkodowania ustalonego według cen 
części oryginalnych pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszko-
dzeniu uległy tego rodzaju części i zachodziła konieczność ich wymiany na nowe, niezależnie od 
wieku pojazdu, czy jego stanu technicznego18. Do cech wspólnych wyroków opowiadających się 
za tym kierunkiem zapatrywania na zakres uprawnienia poszkodowanego do odszkodowania 

15 Ibidem, s. 8–9.
16 Ibidem, s. 9.
17 Stosunkowa obszerność wniosku Rzecznika Ubezpieczonych i liczba przywołanych wyroków sądów powszech-
nych powoduje, że w niniejszym artykule będą przywołane jedynie przykładowe orzeczenia w omawianej kwestii.
18 Tak np. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r. (I ACa 186/11), Sąd Okręgowy 
w Szczecinie w wyroku z dnia 20 września 2009 r. (II Ca 531/09) i w wyroku z dnia 6 listopada 2009 r. (II Ca 759), 
Sąd Okręgowy w Zamościu w wyroku z dnia 31 października 2008 r. (I Ca 362/08), Sąd Apelacyjny w Warszawie 
w wyroku z dnia 27 maja 2009 r. (VI ACa 1565/08), Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 kwietnia 
2007 r. (II Ca 290/07), Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 14 kwietnia 2011 r. (II Ca 131/11), Sąd Okręgo-
wy w Poznaniu w wyroku z dnia 23 kwietnia 2010 r. (II Ca 266/10), Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z dnia 
16 października 2008 r. (II Ca 431/08).
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według cen oryginalnych części zamiennych Rzecznik Ubezpieczonych zaliczył następujące argu-
menty prawne i faktyczne oraz oceny tego zagadnienia:

Naprawienie szkody przy użyciu części oryginalnych lub alternatywnych w sytuacji, gdy � 
uszkodzeniu uległy części oryginalne, pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu, 
i przyjęcie określonej koncepcji, na czym ma polegać w takiej sytuacji restytucja przez za-
płatę odpowiedniej sumy pieniężnej, nie jest kwestią oceny faktycznej, ale zagadnieniem 
dotyczącym wykładni treści art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c.19 
Rozmiar szkody musi uwzględniać faktyczne uszkodzenia pojazdu. Każdorazowo należy usta-� 
lać, jakie części oryginalne czy też nieoryginalne zostały uszkodzone. Ustalenia w tym zakre-
sie rzutują na ocenę, jakie części można lub należy zamontować w uszkodzonym wskutek 
wypadku pojeździe (art. 361 § 1 k.c.). Dolegliwości, jakie poszkodowany zmuszony został 
ponieść w następstwie wyrządzenia szkody, winny bowiem zostać maksymalnie zreduko-
wane. Restytucja przez świadczenie pieniężne, o której mowa w art. 363 § 1 k.c., i kom-
pensacyjna funkcja odszkodowania (art. 361 § 2 k.c.) nie oznaczają wyłącznie przywrócenia 
jakiejkolwiek użyteczności technicznej pojazdu, ale również stworzenie takiego stanu, który 
w przybliżony sposób zaspakajałby, jak poprzednio, naruszone potrzeby poszkodowanego. 
Zatem kryteria doboru części zamiennych powinny zagwarantować przywrócenie pojazdu 
do stanu technicznej używalności istniejącej przed wypadkiem pod każdy względem – z za-
chowaniem bezpieczeństwa, trwałości, niezawodności i estetyki – jaki istniał przed wyrzą-
dzeniem szkody, a także odtworzenie wartości pojazdu mechanicznego. 
Naprawa pojazdu powinna być przeprowadzona zgodnie z technologią przewidzianą przez � 
jego producenta, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo późniejszej eksploatacji i skutecz-
ność wykonanych operacji, a także winna w możliwie najpełniejszy sposób niwelować uby-
tek wartości handlowej pojazdu mechanicznego powstały wskutek wypadku. Stan samo-
chodu naprawionego za pomocą części oryginalnych będzie najbardziej zbliżony do stanu 
pojazdu sprzed kolizji, jeśli pojazd ten uprzednio posiadał zamontowane części oryginalne 
bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu mechanicznego.
Jako zasadę należy traktować uprawnienie poszkodowanego do żądania ustalenia wysokości � 
odszkodowania w oparciu o ceny części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od pro-
ducenta pojazdu mechanicznego w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i za-
chodzi konieczność ich wymiany na nowe. Taki sposób ustalania odszkodowania powinien 
mieć zastosowanie do określania świadczenia odszkodowawczego na podstawie przewidy-
walnych kosztów naprawy (kosztorysowego rozliczenia szkody), jak również w przypadku, 
gdy poszkodowany dochodzi odszkodowania na podstawie poniesionych kosztów naprawy 
pojazdu mechanicznego (fakturowe rozliczenie szkody). Poszkodowany może oczywiście 
wyrazić zgodę na ustalenie odszkodowania według cen części alternatywnych, nie może 
natomiast skutecznie żądać ustalenia świadczenia odszkodowawczego w oparciu o nowe 
części oryginalne, jeśli uszkodzeniu uległy części alternatywne. 
Poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwać sprzedawcy oferującego najtańsze części, � 
w tym również części alternatywne, a decyzja poszkodowanego o naprawie pojazdu przy 
użyciu części oryginalnych jest jego prawem, wynikającym z zasady pełnego odszkodowania, 
niezależnie od wieku pojazdu oraz dotychczasowego przebiegu użytkowania i serwisowania.
Nie można � a priori zakładać, że naprawa samochodu przy użyciu części nowych, oryginal-
nych jest nieuzasadniona ekonomicznie wyłącznie z tego powodu, że istnieje potencjalna 

19 Tak np. Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 11 października 2010 r. (I C 239/09).
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możliwość skorzystania z tańszych części alternatywnych. Ceny części oryginalnych są cena-
mi rynkowymi i mogą być w pełni ekonomicznie uzasadnione, chyba że koszty naprawy prze-
wyższyłyby wartość rynkową pojazdu z dnia szkody, wówczas roszczenie poszkodowanego 
ograniczałoby się do różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody a wartością 
pozostałości powypadkowych.
Nie można � a priori zakładać, że w wyniku użycia nowych części oryginalnych w miejsce 
uszkodzonych części tego rodzaju, ale częściowo już zużytych wskutek eksploatacji pojazdu, 
każdorazowo dojdzie do bezpodstawnego wzbogacenia się poszkodowanego. O bezpod-
stawnym wzbogaceniu można mówić tylko wtedy, gdyby okazało się, że wskutek zastoso-
wania części oryginalnych uległaby istotnemu wzrostowi wartość całego samochodu, albo 
też gdyby naprawie podlegały części już wcześniej uszkodzone lub chodziło o wykonanie 
ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem. Z bezpodstawnym wzbogaceniem mamy 
również do czynienia w sytuacji wymiany części alternatywnych na części oryginalne. 
Fakt uczestnictwa sprawnego pojazdu mechanicznego w kolizji i jego późniejszej naprawy, � 
nawet przeprowadzonej zgodnie z technologią producenta, nigdy nie jest czynnikiem zwięk-
szającym wartość rynkową pojazdu. Po naprawie pojazd poszkodowanego będzie znajdował 
się w stanie powypadkowym, co automatycznie prowadzi do obniżenia jego wartości han-
dlowej. Pojazdy powypadkowe osiągają na rynku wtórnym niższe ceny niż auta, które nie 
były w przeszłości uszkodzone, gdyż sam fakt wykonania jakiejkolwiek naprawy, nawet przy 
użyciu elementów nowych, może dawać podstawę do obniżenia wartości pojazdu w sto-
sunku do tej sprzed szkody. Fakt, iż w miejsce części używanych wstawiono części nowe, ma 
więc znaczenie drugoplanowe w stosunku do ubytku wartości handlowej rzeczy. Zastoso-
wanie dodatkowo części nieoryginalnych lub wprawdzie oryginalnych, ale używanych, może 
ten ubytek jeszcze bardziej powiększyć.
Prawo poszkodowanego do naprawienia w ten sposób szkody w pojeździe według cen czę-� 
ści oryginalnych wynika wprost lub pośrednio z wyroków Sądu Najwyższego z dnia 20 paź-
dziernika 1972 r.20, z dnia 5 listopada 1980 r.21, z dnia 27 czerwca 1998 r.22, z dnia 25 kwietnia 
2002 r.23, a także z dnia 24 lutego 2006 r.24 oraz z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 czerw-
ca 2003 r.25.
Prawo wspólnotowe i ustawodawstwo krajowe, które regulują problematykę wyłączeń gru-� 
powych w sektorze motoryzacyjnym, nie mogą stanowić podstawy normatywnej do ustala-
nia odszkodowania w oparciu o ceny części alternatywnych w sytuacji, gdy poszkodowany 
nie wyraził zgody na ich zastosowanie w miejsce uszkodzonych części oryginalnych. Stwarza-
ją jedynie konsumentowi możliwość wyboru rodzaju części zamiennych, ich źródła pocho-
dzenia, sieci dystrybucyjnej części, które następnie użyje do naprawy pojazdu mechaniczne-
go. Nie narzucają mu natomiast obowiązku stosowania części określonego rodzaju, jakości, 
o wskazanym źródle zaopatrzenia czy pochodzenia. Nie stanowią także regulacji szczególnej 
do przepisów art. 361 k.c. i 363 k.c.
Jakość i trwałość części zamiennych nieoryginalnych, a w szczególności ich parametry kon-� 
strukcyjne, są niemożliwe do oceny, a zastosowanie takich części zawsze wiąże się z ryzy-

20 II CR 435/72, OSNC 1973, nr 6, poz. 111.
21 III CRN 223/80, OSCN 1981, nr 10, poz. 181.
22 I CR 151/88.
23 I CKN 1466/99, OSNC 2003, nr 5, poz. 64.
24 III CZP 91/05.
25 III CZP 32/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 51.
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kiem, że ich trwałość będzie niższa w porównaniu z częściami oryginalnymi. Zamienniki 
nie podlegają bowiem kontroli produkcyjnej tak jak części oryginalne, a zatem ich jakość, 
począwszy od materiału, a skończywszy na technologii wykonania, może być bardzo róż-
na. Nie można zatem na poszkodowanego przenosić ryzyka związanego z używaniem części 
nieoryginalnych. Poszkodowany nie posiada instrumentów do przeprowadzenia oceny przy-
datności technicznej części nieoryginalnych dla pojazdu mechanicznego. Brak jest przy tym 
jakichkolwiek regulacji prawnych wprowadzających procedury administracyjne potwierdza-
jące jakość części samochodowych, np. konieczność uzyskania certyfikatów, audytów. Ja-
kość części nieoryginalnych poddana jest jedynie rynkowym prawom popytu i podaży. Sto-
sowanie części nieoryginalnych zwiększa ubytek wartości handlowej uszkodzonego pojazdu 
po naprawie. 

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych w przeanalizowanych orzeczeniach reprezentowane 
było też – choć w mniejszości – przeciwstawne stanowisko, które dopuszczało ustalenie wyso-
kości odszkodowania według cen części alternatywnych, niezależnie od tego, że uszkodzeniu 
uległy części oryginalne26. Orzeczenia te nie miały jednolitego charakteru. Według jednego z za-
patrywań sądów powszechnych zasadniczymi kryteriami zastosowania części alternatywnych 
w miejsce uszkodzonych części oryginalnych są wiek pojazdu i jego stopień eksploatacji. Okolicz-
ności te mogą decydować o konieczności zastosowania części alternatywnych, niezależnie od 
sposobu rozliczenia szkody (czy na podstawie kosztorysu, czy poniesionych kosztów naprawy). 
Prawo do części oryginalnych przyznawane jest w przypadku stosunkowo nowych pojazdów me-
chanicznych bez żadnych ograniczeń. Według innego zapatrywania sądów powszechnych, ale 
mieszczącego się w grupie orzeczeń dopuszczających stosowanie części alternatywnych w miej-
sce uszkodzonych części oryginalnych, wiek i stopień zużycia pojazdu mają wpływ na ustalenie 
wysokości odszkodowania według cen części alternatywnych, ale zależy to od sposobu rozli-
czenia szkody. W przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody należy stosować ceny części 
alternatywnych, natomiast jeśli pojazd mechaniczny został naprawiony przy użyciu części ory-
ginalnych pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu, to świadczenie należy ustalać 
w oparciu o ceny tych części. W tym drugim przypadku wiek i stopień eksploatacji nie mają już 
żadnego znaczenia prawnego. Można również zdiagnozować stanowisko, że to nie rodzaj części 
zamiennych podlegających wymianie na nowe (źródło ich pochodzenia) wyznacza sposób okre-
ślania wysokości odszkodowania, lecz minimalny poziom przewidywalnych kosztów naprawy. 
Jeżeli naprawienie pojazdu z użyciem części nieoryginalnych jest tańsze od części oryginalnych, 
to nie można żądać ustalenia odszkodowania w oparciu o ceny części oryginalnych.

Niezależnie od powyżej zaprezentowanych przeciwstawnych kierunków wykładni treści art. 
363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c. w zakresie uprawnienia poszkodowanego do żąda-
nia ustalenia odszkodowania według cen części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od 
producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi koniecz-
ność ich wymiany na nowe, Rzecznik Ubezpieczonych zdiagnozował również orzeczenia sądów 

26 Sąd Rejonowy w Oławie w wyroku z dnia 18 września 2009 r. (I 228/08), Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wy-
roku z dnia 5 marca 2009 r. (II Ca 47/09) i w wyroku z dnia 2 września 2010 r. (II Ca 339/10), Sąd Rejonowy 
w Bydgoszczy w wyroku z dnia 10 października 2010 r. (VIII GC 661/10), Sąd Rejonowy w Koszalinie w wyroku 
z dnia 20 stycznia 2010 r. (I C 926/06), Sąd Rejonowy w Toruniu w wyroku z dnia 28 czerwca 2011 r. (I C 90/10), 
Sąd Rejonowy w Kielcach w wyroku z dnia 30 września 2010 r. (VIII Cupr 425/10), Sąd Rejonowy w Radzyniu Pod-
laskim w wyroku z dnia 4 marca 2011 r. (I C 120/10), Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Śródmieścia we Wrocławiu 
w wyroku z dnia 17 lutego 2011 r. (I C 519/10), Sąd Okręgowy w Łomży w wyroku z dnia 4 września 2008 r. (I Ca 
189/08).
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powszechnych, które dopuszczały stosowanie – obok części oryginalnych sygnowanych logo pro-
ducenta lub w ich miejsce – części niepochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu, ale 
oryginalnych w rozumieniu aktów prawa wspólnotowego i krajowego o wyłączeniach grupo-
wych w sektorze motoryzacyjnym, czyli części producenta części zapasowych, który dostarcza 
producentowi pojazdów części zapasowe lub komponenty do produkcji samochodów. Sądy, któ-
re zajęły tak sformułowane stanowisko, krytycznie jednak podeszły do dopuszczalności ustalania 
świadczenia odszkodowawczego w oparciu o ceny części nieoryginalnych27. 

3. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Jeżeli natomiast chodzi o stan orzecznictwa Sądu Najwyższego to Sąd wielokrotnie wypowiadał 

się w sprawie zasad i podstaw odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną czynem niedo-
zwolonym, jak również odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela za szkodę w pojeździe 
z tytułu umowy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sąd Najwyż-
szy nie wypowiedział się kazuistycznie co do rodzaju części, jakie winny zostać zastosowane 
dla potrzeb obliczenia wysokości odszkodowania, jeżeli uszkodzeniu w pojeździe mechanicz-
nym uległy części oryginalne i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe. Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego w sprawie zasad odpowiedzialności sprawczej lub gwarancyjnej ubezpieczyciela 
z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia stanowiło jednak wsparcie dla uzasadniania 
przez sądy powszechne zarówno stanowiska o pełnym prawie poszkodowanego do naprawienia 
szkody przy użyciu części oryginalnych, jak i stanowiska o pełnej dopuszczalności stosowania 
części alternatywnych w miejsce części oryginalnych. Jak wcześniej zostało wskazane, również 
ubezpieczyciele legitymacji wprowadzonych modeli kompensacji szkód komunikacyjnych po-
szukiwali w określonych orzeczeniach Sądu Najwyższego. Wskazywało to nie tylko na potrzebę 
rozstrzygnięcia tej kwestii przez Sąd Najwyższy, lecz także na to, jak trudna jest problematy-
ka restytucji przez odpowiednie świadczenie pieniężne w sytuacji uszkodzenia rzeczy złożonej 
i występowania w obrocie różnego rodzaju jej części składowych, odmiennych pod względem 
jakości czy źródła pochodzenia. Również Rzecznik Ubezpieczonych starał się wykazać, że do-
tychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego może stanowić istotne wsparcie dla poglądu, że 
w razie uszkodzenia części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta poszko-
dowany posiada pełne prawo do odszkodowania określonego według cen części tego samego 
rodzaju i źródła pochodzenia.

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych ocenę, że poszkodowany uprawniony jest do żądania od-
szkodowania ustalonego według cen części oryginalnych w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego 
rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe, można wyprowadzić z następują-
cych wyroków Sądu Najwyższego.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1971 r.� 28, w którym Sąd wskazał, że o przywró-
ceniu stanu poprzedniego można mówić jednie wówczas, gdy stan samochodu po naprawie 
pod każdym istotnym względem (stan techniczny, zdolność użytkowa, części składowe, trwa-
łość, wygląd estetyczny itp.) odpowiada stanowi sprzed wypadku. Odnosząc treść tego wy-
roku SN do omawianego zagadnienia, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych można wyprowa-

27 Takie stanowisko Rzecznik Ubezpieczonych zdiagnozował w wyrokach: Sądu Rejonowego dla Wrocławia–Fa-
brycznej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2009 r. (IV GC 772/09), Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29 
maja 2008 r. (X Ga 93/08) i z dnia 8 października 2009 r. (X Ga 258/08), a także Sądu Rejonowego w Toruniu 
z dnia 7 września 2007 r. (I C 277/07) i z dnia 30 listopada 2009 r. (I C 797/09) oraz Sądu Rejonowego Katowi-
ce–Zachód w Katowicach z dnia 16 września 2009 r. (I C 351/09).
28 III CRN 450/70, OSCN 1971, nr 11, poz. 205.
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dzić wniosek, że do przywrócenia stanu poprzedniego konieczne jest użycie części o takich 
samych cechach jak te, które zostały zniszczone, w szczególności tej samej jakości i pocho-
dzących z tego samego źródła (czyli od producenta pojazdu, jeśli to były części oryginalne, 
albo od producenta części alternatywnych, jeśli uszkodzeniu uległy części nieoryginalne). 
Rodzaj części, jej jakość i źródło pochodzenia (producent pojazdu, producent części dostar-
czający części do montażu pojazdu, producent niezależny wytwarzający części poza reżimem 
produkcyjnym i technologicznym stosowanym przez producenta pojazdu) to elementy de-
terminujące ocenę, czy świadczenie odszkodowawcze pozwala na przywrócenie pojazdu do 
stanu poprzedniego pod każdym istotnym względem. Wymiana części oryginalnych uszko-
dzonych w wypadku na części oryginalne niewątpliwie najpełniej przywraca pojazd do sta-
nu poprzedniego pod każdym istotnym względem (do stanu technicznego, dotychczasowej 
zdolności użytkowej, tożsamości jakości części składowych, ich trwałości, bezpieczeństwa 
pojazdu, estetyki), a także w miarę możliwie do dotychczasowej wartości handlowej pojazdu 
– niwelując merkantylny ubytek wartości rzeczy w stosunkowo najpełniejszy sposób29.
Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2002 r.� 30, w którym zostało wskazane, że je-
żeli z treści umowy ubezpieczenia autocasco nie wynika nic innego, ubezpieczony, który na-
bywa autoryzowane części samochodowe potrzebne do naprawy uszkodzonego w wypad-
ku pojazdu, nie ma obowiązku poszukiwania sprzedawcy oferującego je najtaniej. Zdaniem 
Rzecznika Ubezpieczonych z wyroku tego, który można również odnieść do zasad ustalania 
odpowiedzialności za szkodę z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, można wyprowadzić wniosek, że to poszkodowanemu przysłu-
guje wybór rodzaju części, w tym wybór części oryginalnych (autoryzowanych), które będą 
zastosowane do naprawy lub do ustalenia przewidywalnych kosztów naprawy. Redukcja 
wysokości świadczenia byłaby możliwa w warunkach naruszenia przez poszkodowanego 
obowiązku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania albo bez-
podstawnego wzbogacenia się poszkodowanego. Zarzut naruszenia zasady współdziałania 
przy wykonywaniu zobowiązania w sytuacji występowania w obrocie handlowym różnych 
grup części (oryginalne i nieoryginalne) i różnych rodzajów części w tych grupach (części 
nieoryginalne o porównywalnej jakości, inne części nieoryginalne) należy odnosić jednak do 
cen części danego rodzaju31.
Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2003 r.� 32, w którym Sąd wyraził pogląd, że 
w rezultacie przywrócenia do stanu poprzedniego rzecz winna odzyskać takie same walory 
użytkowe i estetyczne, jakie miała przed wyrządzeniem szkody. Restytucja naturalna cha-
rakteryzuje się tym, że zmierza do naprawienia poszczególnego naruszonego dobra lub in-
teresu i może przybrać różnorodne postacie w zależności od charakteru naruszonego dobra 
i rodzaju szkody. Rekompensata przy tym oznacza nie tylko przywrócenie stanu poprzednio 
istniejącego, lecz także stworzenie takiego stanu, który w przybliżony sposób zaspakajałby, 
jak poprzednio, naruszone potrzeby poszkodowanego. Restytucja naturalna nie musi za-
tem oznaczać konieczności doprowadzenia rzeczy do identycznie takiego samego stanu, jaki 
posiadała przed wyrządzeniem szkody. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych przy próbie od-
niesienia treści tego orzeczenia Sądu Najwyższego do zakresu restytucji przez świadczenie 
pieniężne uszkodzonego pojazdu mechanicznego wyposażonego w części oryginalne pocho-

29 Uzasadnienie wniosku..., op. cit., s. 59–60.
30 I CKN 1466/99, OSNC 2003, nr 5, poz. 64.
31 Ibidem, s. 60–61.
32 V CKN 1690/00, LEX nr 83828.
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dzące bezpośrednio od producenta pojazdu można sformułować wniosek, że właśnie wy-
miana uszkodzonych części oryginalnych na części tego samego rodzaju w możliwie najbliż-
szy sposób przywraca stan technicznej używalności pojazdu do stanu sprzed szkody, a także 
zaspakaja naruszone potrzeby poszkodowanego co do posiadania pojazdu mechanicznego 
określonej marki, od określonego producenta, w tym o częściach składowych bezpośrednio 
pochodzących od producenta pojazdu. Odszkodowanie powinno zatem zapewnić możli-
wość przywrócenia uszkodzonej rzeczy właściwości, jakie miała przed zdarzeniem wywołu-
jącym szkodę pod każdym istotnym względem (m.in. tożsamość jakościową części składowej 
rzeczy, jej producenta etc.). Wydaję się, że właśnie taki stan rzeczy można osiągnąć wtedy, 
gdy do naprawy używane są części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta 
pojazdu. Tylko one dają pewność, że uszkodzona część zamienna będzie zastąpiona częścią, 
która miała takie same właściwości pod każdym istotnym względem. Niezależnie zatem od 
wszystkich możliwych technicznych metod naprawy pojazdu mechanicznego (części orygi-
nalne i naprawa w ASO, części nieoryginalne i naprawa w ASO, części oryginalne i naprawa 
poza ASO, części nieoryginalne i naprawa poza ASO) wybrać należy tę, która najpełniej od-
powiada definicji kosztów naprawy konstruowanej w oparciu o treść przepisów art. 363 § 
1 k.c. i art. 361 § 2 k.c. w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy części oryginalne bezpośrednio 
pochodzące od producenta pojazdu i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe33.
Z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r.� 34, w świetle której odszkodowanie 
przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mecha-
nicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone 
według cen występujących na lokalnym rynku. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych w opar-
ciu o treść tej uchwały można wyprowadzić wniosek, że prawo wyboru zakładu naprawcze-
go i prawo wyboru rodzaju części zamiennych przysługuje poszkodowanemu. Koszty zakupu 
części oryginalnych poniesione w celu naprawienia pojazdu mechanicznego, który posiadał 
uprzednio części oryginalne, i przywrócenia go do stanu jego technicznej używalności istnie-
jącej przed wyrządzeniem szkody, przy zastosowaniu technologicznej metody odpowiadają-
cej rodzajowi uszkodzeń oraz zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu mechanicznego, są 
„kosztami niezbędnymi”. Stan technicznej używalności istniejący przed wyrządzeniem szkody 
to stan, w którym pojazd był wyposażony w oryginalne części pochodzące od producenta 
pojazdu mechanicznego. Jakość części (oryginalna, nieoryginalna) – jako najważniejszy ele-
ment stanu technicznego istniejącego przed wyrządzeniem szkody w pojeździe – determinu-
je zatem zakres uprawnienia poszkodowanego do ustalenia wysokości świadczenia według 
danego rodzaju części zamiennych. Odszkodowaniem powinny zostać objęte ekonomicznie 
uzasadnione wydatki, a nie wydatki, które są dla obowiązanego do naprawienia szkody wy-
datkami najtańszymi i odpowiadają najtańszym kosztom naprawy35.

4. Poglądy doktryny
Jeżeli natomiast chodzi o poglądy doktryny w omawianym obszarze to Rzecznik Ubezpieczo-

nych nie zdiagnozował licznych opracowań, w których podjęta zostałaby próba szczegółowego 
odniesienia się do zagadnienia, jakiego rodzaju części, jakiej jakości, jakiego źródła pochodzenia 
(oryginalnych czy nieoryginalnych) może żądać poszkodowany. Czym winna być odpowiednia 
suma pieniężna w rozumieniu art. 363 § 1 k.c. w sytuacji, gdy uszkodzeniu w pojeździe uległa 
33 Ibidem, s. 61–62.
34 III CZP 32/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 51.
35 Ibidem, s. 63–64.
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część oryginalna, a w obrocie handlowym znajdują się różnego rodzaju części zamienne, w tym 
części alternatywne, i jak dalece sięga prawo wyboru poszkodowanego do wyboru rodzaju części 
zamiennych? W doktrynie powszechnie podkreślano i akceptowano wypracowane w dotych-
czasowej judykaturze Sądu Najwyższego dyrektywy interpretacyjne zasad odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym na gruncie przepisu art. 361 k.c. i art. 363 k.c., 
w tym odpowiedzialności sprawcy lub jego ubezpieczyciela z tytułu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych w razie uszkodzeniu pojazdu mechanicznego. Nie oznacza to, że przedstawiciele 
doktryny nie poruszali tego zagadnienia. Dla przykładu, zdaniem J. Orlickiej cywilistyczne zasa-
dy odpowiedzialności za szkodę, w tym kompensacyjna funkcja odszkodowania, prowadzą do 
następujących wniosków: Jeżeli naprawa uszkodzonego pojazdu ma polegać na wymianie czę-
ści oryginalnych, to powinny zostać zamontowane również części oryginalne – w przeciwnym 
wypadku mielibyśmy do czynienia jedynie z częściową kompensacją poniesionej szkody. Jeżeli 
natomiast naprawa uszkodzonego pojazdu ma polegać na wymianie części nieoryginalnych, to 
powinny zostać zamontowane również części nieoryginalne – w przeciwnym razie poszkodo-
wany wzbogaciłby się i musiałby zwrócić wartość nadwyżki zgodnie z zasadą compensatio lucri 
cum damno. W sytuacji, gdy sprawca szkody w pojeździe ma spełnić świadczenie w pieniądzu 
i rozstrzygnięto, że naprawa wymaga użycia części oryginalnych albo też nieoryginalnych, od-
powiednia suma pieniężna będzie oznaczała kwotę ustaloną na podstawie ceny zakupu takich 
części. Zdaniem J. Orlickiej dopuszczalność żądania ustalenia odszkodowania w oparciu o ceny 
części oryginalnych pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszko-
dzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe, można również 
wyprowadzić z wciąż aktualnego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1971 r.36, w którym 
Sąd stwierdził, że o przywróceniu stanu poprzedniego można mówić jednie wówczas, gdy stan 
samochodu po naprawie pod każdym istotnym względem (stan techniczny, zdolność użytko-
wa, części składowe, trwałość, wygląd estetyczny itp.) odpowiada stanowi sprzed wypadku. Do 
przywrócenia stanu poprzedniego konieczne jest zatem użycie części o takich samym cechach 
jak te zniszczone, a w szczególności tej samej jakości. Równoważna restytucji naturalnej zapłata 
odpowiedniej sumy pieniężnej oznaczać zatem musi kwotę umożliwiającą, w danych realiach 
rynkowych, nabycie dóbr potrzebnych do pełnej kompensacji poniesionej szkody37. 

Odmienne stanowisko zajął J. Nawracała38. Zdaniem tego autora oczywiste jest, że naprawa 
pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi z użyciem części oryginalnych i nowych co do zasady za-
pewni przywrócenie do stanu poprzedniego. Jednakże nie w każdym przypadku jest to celowe 
i ekonomicznie uzasadnione. W przypadku pojazdów starszych istnieje uzasadnienie dokony-
wania kalkulacji kosztów naprawy w oparciu o koszty nieoryginalnych części zamiennych (tzw. 
zamienników) pod warunkiem, że zapewniają one analogiczną funkcjonalność, estetykę i bez-
pieczeństwo jak części oryginalne nowe i ich użycie nie przekłada się na spadek wartości pojazdu. 
Zdaniem J. Nawracały dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego pozwala na przyjęcie, iż 
w przypadku samochodów starszych nie jest niezbędne używanie przy naprawie części orygi-
nalnych oraz dokonywanie tej naprawy w warsztacie będącym autoryzowaną stacją obsługi39. 

36 III CRN 450/70, OSCN 1971, nr 11, poz. 205.
37 J. Orlicka, Klauzula napraw a zakres obowiązku odszkodowawczego w ubezpieczeniach komunikacyjnych, 
„Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 3(2/2007), s. 98–99.
38 J. Nawracała, Szkody częściowe w pojazdach, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2010, nr 12, s. 17 i nast.
39 J. Nawracała w kontekście dopuszczalności stosowania części nieoryginalnych przywołał uchwałę SN z dnia 
13 czerwca 2003 r. (III CZP 32/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 51) i postanowienie SN z dnia 24 lutego 2006 r. (III CZP 
91/05, LEX nr 180669).
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Konieczność dokonywania naprawy przy użyciu części nowych oraz w autoryzowanej stacji 
obsługi występuje w przypadku, gdy nakazują to względy bezpieczeństwa, estetyki, trwałości 
części zamiennych oraz skutków związanych z wiążącymi poszkodowanego umowami gwarancji 
czy serwisowymi. W szczególności w sytuacji, gdy wypłata odszkodowania dokonywana jest na 
podstawie kosztorysu, ustalenie wysokości szkody musi się odbyć na podstawie oszacowania 
kosztów ekonomicznie i techniczne uzasadnionych. Oparcie się na kosztorysie uwzględniają-
cym koszty naprawy według stawek roboczogodziny ASO oraz cen nowych oryginalnych części 
mogłoby w przypadku pojazdów starszych doprowadzić do sytuacji, w której szkoda zostanie 
naprawiona de facto po kosztach niższych, a tym samym prowadzić do bezpodstawnego wzbo-
gacenia się poszkodowanego. Oczywiście trzeba za każdym razem badać okoliczności danej 
sprawy. W przypadku pojazdów starszych istnieje niekiedy uzasadnienie, aby szkodę wyliczać 
w oparciu o ceny nowych części oryginalnych oraz stawek ASO. Przede wszystkim chodzi tutaj 
o sytuację, w której zamienniki danej części nie są dostępne albo też gdy dostępne zamienniki 
nie mają jakości porównywalnej do oryginału.

W przeszłości na łamach „Rozpraw Ubezpieczeniowych” pozwoliłem sobie również wyrazić 
pogląd dotyczący zakresu uprawnienia poszkodowanego do żądania ustalenia przez ubezpieczy-
ciela odszkodowania według cen części oryginalnych. Opowiedziałem się za stanowiskiem, że 
poszkodowany co do zasady posiada takie uprawnienie. Restytucja przez zapłatę odpowiedniej 
kwoty pieniężnej powinna co do zasady zachować tożsamość jakości części zamiennej i źródła jej 
pochodzenia. Jakość części (oryginalna, nieoryginalna), jako element stanu technicznego istnie-
jącego przed zaistnieniem szkody, winna determinować zakres uprawnienia poszkodowanego 
do ustalenia świadczenia odszkodowawczego według danego rodzaju części zamiennych. Wy-
raziłem również opinię, że prawo wspólnotowe i krajowe regulujące problematykę wyłączeń 
grupowych w sektorze motoryzacyjnym nie może stanowić ani samodzielnej, ani uzupełniającej 
walidacji do jednostronnego ustalenia przez ubezpieczyciela wysokości świadczenia według cen 
części alternatywnych40.

5. Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych
W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych wybór sposobu naprawienia szkody w przypadku 

uszkodzenia pojazdu mechanicznego, tj. na podstawie poniesionych kosztów naprawy albo na 
podstawie przewidywalnych ich kosztów (kosztorysowe naprawienie szkody), nie może pomijać 
przesłanki interesu poszkodowanego. Odszkodowanie powinno bowiem przywrócić równowagę 
w majątku poszkodowanego. W myśl przeważającego zapatrywania w doktrynie i orzecznictwie 
szkodę stanowi różnica między stanem majątkowym poszkodowanego, jaki zaistniał po zdarzeniu 
wywołującym szkodę, a stanem tego majątku, jaki istniałby, gdyby to zdarzenie nie nastąpiło41. 
Polski ustawodawca przyjął bowiem zasadę pełnego odszkodowania, zgodnie z którą napra-
wienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku, nie dopuszczając 
zarazem do nieuzasadnionego wzbogacenia się poszkodowanego. A zatem poszkodowany może 
domagać się od osoby zobowiązanej do jej naprawienia zwrotu wszystkich wydatków, które oka-
zały się niezbędne do przywrócenia stanu poprzedniego. O przywróceniu stanu poprzedniego 
pojazdu mechanicznego uszkodzonego w kolizji lub wypadku drogowym można mówić jedynie 
wówczas, gdy stan samochodu po naprawie pod każdym istotnym względem (stan techniczny, 

40 Por. P. Wawszczak, Dopuszczalność zastosowania cen części alternatywnych przy ustalaniu wysokości odszko-
dowania za szkodę komunikacyjną z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 5(2/2008), s. 35–36.
41 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 95.
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zdolność użytkowa, części składowe, trwałość, wygląd estetyczny itp.) odpowiada stanowi tegoż 
samochodu sprzed wypadku42.

 Rzecznik Ubezpieczonych zajął stanowisko, że określenie rozmiaru szkody musi uwzględniać 
faktyczne uszkodzenia pojazdu mechanicznego. Ustalenia w tym zakresie rzutują na ocenę, jakie 
części można lub należy zamontować w uszkodzonym wskutek wypadku pojeździe. Dolegliwości, 
które poszkodowany zmuszony został ponieść w następstwie wyrządzenia szkody, winny zostać 
maksymalnie zminimalizowane. Restytucja przez świadczenie pieniężne, o której mowa w art. 
363 § 1 k.c., i kompensacyjna funkcja odszkodowania (art. 361 § 2 k.c.) nie oznaczają wyłącznie 
przywrócenia jakiejkolwiek użyteczności technicznej pojazdu, ale również stworzenie takiego 
stanu, który w przybliżony sposób zaspakajałby, jak poprzednio, naruszone potrzeby poszko-
dowanego. Kryteria zatem doboru części zamiennych powinny zagwarantować przywrócenie 
pojazdu do stanu technicznej używalności istniejącej przed wyrządzeniem szkody, i to pod każ-
dym istotnym względem – stanu technicznego, dotychczasowej zdolności użytkowej, tożsamości 
jakości części składowych pojazdu, ich trwałości i niezawodności, bezpieczeństwa, estetyki – 
a także w możliwe najpełniejszy sposób zniwelować ubytek wartości handlowej rzeczy, powstały 
wskutek jej uszkodzenia. Rodzaj części, ich jakość i źródło pochodzenia (od producenta pojazdu, 
od producenta części dostarczającego je do montażu, od producenta niezależnego wytwarzają-
cego części poza reżimem produkcyjnym stosowanym przez producenta pojazdu) to elementy 
determinujące ocenę, czy świadczenie odszkodowawcze pozwala na przywrócenie pojazdu do 
stanu poprzedniego pod każdym istotnym względem. Naprawa pojazdu powinna być przepro-
wadzona zgodnie z technologią przewidzianą przez jego producenta, w sposób gwarantujący 
bezpieczeństwo późniejszej eksploatacji i skuteczność wykonanych operacji43. 

Rzecznik Ubezpieczonych w pełni opowiedział się za stanowiskiem sądów powszechnych, któ-
re jako zasadę traktowały uprawnienie poszkodowanego do żądania ustalenia odszkodowania 
w oparciu o ceny części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu me-
chanicznego w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich 
wymiany na nowe, niezależnie od wieku pojazdu, stanu jego eksploatacji czy faktu, iż w obrocie 
handlowym znajdują się części nieoryginalne. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że dotyczy to 
szkody częściowej i że naprawa pojazdu mechanicznego nie może prowadzić do bezpodstawne-
go wzbogacenia się poszkodowanego44.

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych stan samochodu naprawionego przy użyciu części oryginal-
nych będzie najbardziej zbliżony do stanu pojazdu sprzed kolizji, jeśli pojazd ten uprzednio posiadał 
zamontowane części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu mechaniczne-
go. Koszty zakupu części oryginalnych poniesione w celu naprawienia pojazdu mechanicznego, 
który posiadał uprzednio części oryginalne, i przywrócenia go do stanu jego technicznej uży-
walności istniejącej przed wyrządzeniem szkody i przy zastosowaniu technologicznej metody 
odpowiadającej rodzajowi uszkodzeń oraz zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu mechanicz-
nego mogą być kwalifikowane jako „koszty niezbędne”. Stan technicznej używalności istniejący 
przed szkodą nie powinien być rozumiany jako tylko i wyłącznie możliwość korzystania z funkcji 
pojazdu – uruchamianie, wyłączanie, poruszanie się z punktu A do punktu B. Przy takim rozumie-
niu tego stanu zawsze można byłoby poprzestać na pokryciu kosztów zakupu części używanych, 
względnie zwykłych zamienników. Każda bowiem część zamienna zasadniczo pozwoli na korzysta-
nie z pojazdu jako środka komunikacji. Pytanie, jak długo, czy bezpiecznie oraz – co najważniejsze 
42 Uzasadnienie wniosku…, op. cit., s. 71–72.
43 Ibidem, s. 72–73.
44 Ibidem, s. 73.
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– czy w sposób odpowiadający potrzebom właściciela co do posiadania pojazdu mechanicznego 
określonej marki, od określonego producenta, z zachowaniem pełnej oryginalności części składo-
wych. Nie każda bowiem część zamienna pozwoli na odtworzenie stanu pojazdu sprzed wypadku 
pod każdym istotnym względem, jeśli pojazd ten był wyposażony w części oryginalne bezpośrednio 
pochodzące od producenta pojazdu. Jeżeli dodatkowo koszty zakupu nowych części oryginalnych 
są cenami, którymi posługuje się dany zakład naprawczy lub dostawca części zamiennych dla tego 
zakładu naprawczego, to mają one walor „kosztów ekonomicznie uzasadnionych”. Nie ma przy 
tym znaczenia, że ceny tych części odbiegają od cen innych części występujących na rynku, np. od 
cen części alternatywnych, których użycie w miejsce uszkodzonych części oryginalnych poddaje 
w wątpliwość tezę o przywróceniu pojazdu mechanicznego do stanu technicznej używalności 
istniejącej przed wyrządzeniem szkody pod każdym istotnym względem, tj. do stanu techniczne-
go pojazdu wyposażonego w części pochodzące od jego producenta, dotychczasowej zdolności 
użytkowej, tożsamości, jakości części składowych, ich trwałości, bezpieczeństwa pojazdu, estety-
ki, a także w miarę możliwie do dotychczasowej wartości handlowej pojazdu. 

Odszkodowaniem zatem powinny zostać objęte ekonomicznie uzasadnione wydatki, a nie wy-
datki, które są dla obowiązanego do naprawienia szkody wydatkami najtańszymi i odpowiadają 
najtańszym kosztom naprawy. Niezależnie zatem od wszystkich możliwych technicznych metod 
naprawy pojazdu mechanicznego (części oryginalne i naprawa w ASO, części nieoryginalne i na-
prawa w ASO, części oryginalne i naprawa poza ASO, części nieoryginalne i naprawa poza ASO) 
wybierać należy zawsze tę, która najpełniej odpowiada definicji kosztów naprawy konstruowa-
nej w oparciu o treść przepisów art. 363 § 1 k.c. i art. 361 § 2 k.c. w sytuacji, gdy uszkodzeniu 
uległy części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu i zachodzi koniecz-
ność ich wymiany na nowe.

Rozważając o zakresie uprawnienia poszkodowanego do wyboru określonego rodzaju części 
zamiennych w miejsce uszkodzonych części oryginalnych – w opinii Rzecznika Ubezpieczonych 
– nie można tracić z pola widzenia istotnego elementu, jakim jest interes poszkodowanego, 
wyrażający się w prawie właściciela do posiadania rzeczy wytworzonej przez określonego 
producenta, o określonej jakości, w oparciu o wysokie standardy produkcji, kontroli jakości 
i bezpieczeństwa, a także o określonej gwarancji i jakości jej serwisowania w czasie użytkowania. 
W przypadku rzeczy złożonej, jaką jest niewątpliwie pojazd mechaniczny, prawo to odnosi się 
również do poszczególnych jej części składowych. W przypadku dóbr powszechnego użytku pra-
wo to nie jest już obecnie sferą zwykłego upodobania, lecz ma określoną wartość majątkową, 
regulowaną przez rynkowe prawo popytu i podaży, która wyraża się w cenie rynkowej pojazdu 
mechanicznego danego producenta i określonej marki na tle innych pojazdów mechanicznych. 
Wiele osób nabywa pojazd mechaniczny, biorąc pod uwagę nie tylko jego cenę, lecz także fakt, 
iż pojazd ten produkowany jest z wysokiej jakości komponentów i części zamiennych, w spe-
cjalnym reżimie produkcji, kontroli i gwarancji bezpieczeństwa użytkowania pojazdu. Pojazdy 
mechaniczne nabywane są również z uwagi na trwałość i niezawodność części zamiennych i ich 
pełną kompatybilność z konstrukcją pojazdu. Wiele osób następnie serwisuje ten pojazd przy 
użyciu części oryginalnych nie tylko ze względu na szczególnego rodzaju dbałość o rzecz, w tym 
o utrzymanie jej autentyczności, oryginalności wszystkich cech pojazdu i jego części składowych, 
lecz również z uwagi na gwarancję jakości części zamiennych pochodzących od producenta 
pojazdu, ich niezawodność i trwałość, co łącznie przekłada się na prawidłowe i bezpieczne funk-
cjonowanie pojazdu wyposażonego w tego rodzaju części zamienne45. 

45 Ibidem, s. 74–75. 
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Atrakcyjność danego modelu pojazdu właśnie z powyższych względów powoduje, iż cena po-
jazdu określonej marki i od danego producenta jest wyższa od cen innych pojazdów z danego 
segmentu pomimo tego, że te pozostałe pojazdy mają podobne parametry konstrukcyjne, tech-
niczne i użytkowe. Pozbawianie prawa poszkodowanego do zastąpienia uszkodzonych części 
oryginalnych częściami tego samego rodzaju tylko dlatego, że w obrocie handlowym znajdują 
się tańsze części nieoryginalne, niewątpliwie powoduje ograniczenie słusznego interesu poszko-
dowanego do posiadania rzeczy określonej marki i od określonego producenta, co odnosi się też 
do części składowych rzeczy. Zatracany jest w ten sposób również walor oryginalności rzeczy. Po-
wyższej konstatacji nie zmienia fakt wprowadzenia do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 
własności przemysłowej tzw. klauzuli napraw (art. 106¹ tejże ustawy)46. Rzeczą powszechnie zna-
ną jest to, że pojazd o częściach nieoryginalnych osiąga mniejszą wartość rynkową niż pojazd, 
który posiada wszystkie części pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu. W dzisiej-
szych uwarunkowaniach rynkowych w większości przypadków pojazd mechaniczny przed jego 
sprzedażą sprawdzany jest w autoryzowanych stacjach obsługi lub przy pomocy osób posia-
dających wiadomości specjalne z zakresu motoryzacji, nie tylko pod kątem jego wcześniejszej 
wypadkowości, aktualnego stanu technicznego, lecz także pod kątem dbałości o niego, w tym 
dotychczasowego serwisowania przez sprzedającego. Okoliczności te istotnie wpływają na war-
tość rynkową i transakcyjną danego pojazdu47. 

Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił także stanowisko, że zakres uprawnienia poszkodowane-
go do żądania ustalenia odszkodowania według cen części oryginalnych powinien być tożsamy 
w sytuacji, w której odszkodowanie ustalane jest według przewidywalnych kosztów naprawy 
uszkodzonego pojazdu mechanicznego (kosztorysowe rozliczenie szkody), jak również w przypad-
ku, gdy poszkodowany wywodzi swoje roszczenia na podstawie już poniesionych kosztów naprawy 
pojazdu przy użyciu części oryginalnych. Rzecznik Ubezpieczonych nie znajdował uzasadnienia 
dla wprowadzenia prawnej oraz faktycznej gradacji zasad określania wysokości odszkodowania, 
polegającej na uznaniu, że w przypadku pojazdów kilkuletnich i starszych w kosztorysowym roz-
liczeniu szkody można stosować ceny części nieoryginalnych, a uzasadnieniem tego działania 
miałoby być domniemane wzbogacenie się poszkodowanego z uwagi na częściowe zużycie się 
części składowych pojazdu wskutek jego eksploatacji lub z uwagi na sam wiek pojazdu. Natomiast 
jeśli poszkodowany naprawiłby pojazd przy użyciu części oryginalnych, to będzie mógł dochodzić 
odszkodowania według cen części tego rodzaju, a wiek pojazdu, stan jego eksploatacji nie będzie 
miał żadnego znaczenia. Nie dojdzie również do bezpodstawnego wzbogacenia się poszkodo-
wanego. Obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje 
z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy 
rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawiać. Odszkodowanie ma bowiem wyrównać uszczerbek 
majątkowy powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę. Przy takim rozumieniu szkody 
i obowiązku odszkodowawczego nie ma znaczenia, jakim kosztem poszkodowany faktycznie do-
konał naprawy rzeczy i czy w ogóle to uczynił albo zamierza uczynić48.

Rzecznik Ubezpieczonych w pełni podzielił również pogląd, że prawo wspólnotowe i krajo-
we, które reguluje problematykę wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym49, nie może

46 Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 508 z późn. zm. Klauzula ta została wprowadzona ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. 
o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 136, poz. 958).
47 Uzasadnienie wniosku..., op. cit., s. 76. 
48 Ibidem, s. 81–82.
49 Przywoływane na początku artykułu: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 
wyłączeń określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu stosowania
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stanowić podstawy normatywnej do ustalania odszkodowania w oparciu o ceny części alter-
natywnych w sytuacji, gdy poszkodowany nie wyraził zgody na ich zastosowanie w miejsce 
uszkodzonych części oryginalnych. Stwarza jedynie konsumentowi możliwość wyboru rodzaju 
części zamiennych, ich źródła pochodzenia, sieci dystrybucyjnej części, które następnie użyje 
do naprawy pojazdu mechanicznego. Nie narzuca mu natomiast obowiązku stosowania części 
określonego rodzaju i określonej jakości, o wskazanym źródle zaopatrzenia czy pochodzenia. 
Nie stanowi także regulacji szczególnej do przepisów art. 361 k.c. i 363 k.c. Wobec istnienia 
obowiązku pełnego naprawienia szkody oczywista i zrozumiała jest konieczność oddzielenia za-
gadnień związanych z prawem odszkodowawczym od zagadnień związanych z konkurencją na 
rynku usług motoryzacyjnych i regulujących jego działanie. Są to bowiem dwie niezależne od 
siebie płaszczyzny, a należyte wykonanie zobowiązania z tytułu umowy OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych wymaga – w opinii Rzecznika Ubezpieczonych – ich całkowitego rozdzielenia.

6. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r.50

W dniu 20 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu odmówił podjęcia uchwały z wniosku 
Rzecznika Ubezpieczonych. W ocenie Sądu Najwyższego decyzja o odmowie wydania uchwały 
była uzasadniona tym, że zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych 
w części zostało rozstrzygnięte przez skład powiększony Sądu Najwyższego uchwałą z dnia 12 
kwietnia 2012 r.51, w części zaś dotyczyło kwestii rozbieżności nie w wykładni, lecz w stosowaniu 
prawa. Analiza uzasadnienia postanowienia wskazuje, że pomimo odmowy podjęcia uchwały 
Sąd Najwyższy obszernie wypowiedział się co do zakresu restytucji w sytuacji, gdy w pojeździe 
uszkodzeniu uległy części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu i zacho-
dzi konieczność ich wymiany na nowe. 

W pierwszej kolejności Sąd Najwyższy, nawiązując do uchwały z dnia 12 kwietnia 2012 r.52, nie 
tylko ponowił ocenę, że potrącenia amortyzacyjne są dopuszczalne tylko wówczas, gdy pojazd 
po naprawie zyskał na wartości i tylko w zakresie wzrostu wartości, ale również jednoznacznie 
podkreślił, że jeżeli uszkodzonej części nie da się naprawić, część ta musi zostać zastąpiona inną, 
nową częścią. Innymi słowy, nie jest restytucją (naprawieniem szkody w pojeździe) naprawa po-
jazdu za pomocą części używanych lub ustalenie odszkodowania według cen tych części.

Sąd Najwyższy wyraźnie zaakcentował zupełność restytucji. W razie uszkodzenia pojaz-
du poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela kwoty odpowiadającej wszelkim celowym 
i ekonomicznie uzasadnionym wydatkom służącym do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy-
wrócenie stanu poprzedniego ma miejsce, jeżeli stan pojazdu po naprawie pod każdym istotnym 

porozumień ograniczających konkurencję; rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1400/2002 w sprawie sto-
sowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym; 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączeń określonych porozumień wer-
tykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję; rozpo-
rządzenie Komisji Europejskiej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów 
silnikowych.
50 III CZP 85/11.
51 III CZP 80/11.
52 W świetle tej uchwały: „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ra-
mach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, 
odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących 
do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, 
odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi”.
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względem (stanu technicznego, zdolności użytkowania, części składowych, trwałości, wyglądu 
estetycznego itd.) odpowiada stanowi pojazdu przed uszkodzeniem. Tym samym, brak jest 
akceptacji dla automatyzmu w stosowaniu części nieoryginalnych przy obliczaniu przez ubez-
pieczycieli wysokości odszkodowania tylko dlatego, że są one tańsze i znajdują się w obrocie lub 
w programach komputerowych, stosowanych do wyliczenia wysokości odszkodowania, lub też 
że stosowanie tego rodzaju części wynika wyłącznie z przyjętych modeli „optymalizacji” procesu 
likwidacji szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Sąd Najwyższy przyznał prymat prawu poszkodowanego do pełnego naprawienia szkody. 
Dobór części zamiennych potrzebnych do naprawy uszkodzonego pojazdu nie może w żaden 
sposób prowadzić do pogorszenia położenia poszkodowanego. Pogorszenie takie ma miejsce 
zarówno wtedy, gdy część użyta do wymiany lub ujęta w kosztorysie naprawy, sporządzonym 
dla potrzeb wyliczenia odszkodowania, jest częścią gorszą od tej, która uległa uszkodzeniu, jak 
i wtedy, gdyby równowartość restytucyjna części zastępczej byłaby niepewna. Niepewność 
restytucyjna może mieć miejsce, gdy brak jest obiektywnych przesłanek pozwalających na kate-
goryczne stwierdzenie, że część inna niż bezpośrednio pochodząca od producenta pojazdu jest 
tej samej jakości co część oryginalna pod każdym istotnym względem (tożsamości parametrów 
technicznych, w szczególności co do właściwości chemicznych i fizycznych, identyczności co do 
zdolności użytkowania, tej samej trwałości, o tym samym poziomie bezpieczeństwa, tożsamości 
wyglądu estetycznego etc.). Do niepewności restytucyjnej można zaliczyć sytuację użycia dla 
potrzeb określenia wysokości odszkodowania na podstawie przewidywalnych kosztów naprawy 
cen części zamiennych, które w chwili ustalania odszkodowania nie znajdują się w sieciach dys-
trybucyjnych, choć figurowały w komputerowych programach kosztorysowych.

Zdaniem Sądu Najwyższego akty prawa wspólnotowego i krajowego, które odnoszą się do 
zagadnień porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w przemyśle motoryzacyjnym, nie 
mogą być traktowane przez ubezpieczycieli jako upoważnienie do każdorazowego zwalniania 
się z obowiązku naprawienia szkody według cen części oryginalnych poprzez zapłatę odszkodo-
wania odpowiadającego równowartości cen części nieoryginalnych. Nie ograniczają też prawa 
poszkodowanego do żądania ustalenia odszkodowania z uwzględnieniem cen części oryginal-
nych. Koronny argument zwolenników dopuszczalności stosowania cen części nieoryginalnych 
przy ustalaniu wysokości odszkodowania w każdym przypadku i w oparciu o te akty prawne został 
przez Sąd Najwyższy zakwestionowany. Tym samym Sąd w pełni podzielił stanowisko Rzeczni-
ka Ubezpieczonych, które zostało wyrażone w uzasadnieniu wniosku, że te regulacje prawne 
nie mogą stanowić podstawy normatywnej do ustalania wysokości odszkodowania w oparciu 
o cenę części alternatywnych w sytuacji, gdy poszkodowany nie wyraził zgody na ich zastosowa-
nie w miejsce uszkodzonych części oryginalnych. Regulacje te stwarzają konsumentowi jedynie 
możliwość wyboru rodzaju części zamiennych, ich źródła pochodzenia, sieci dystrybucyjnej czę-
ści, które następnie użyje do naprawy pojazdu mechanicznego. Nie narzucają mu natomiast 
obowiązku stosowania części określonego rodzaju i określonej jakości, o wskazanym źródle 
zaopatrzenia czy pochodzenia. Nie stanowią także regulacji szczególnej do przepisów art. 361 
k.c. i 363 k.c. Wobec istnienia obowiązku pełnego naprawienia szkody oczywista i zrozumiała 
jest konieczność oddzielenia zagadnień związanych z prawem odszkodowawczym od zagadnień 
związanych z konkurencją na rynku usług motoryzacyjnych i regulujących jego działanie. Są to 
bowiem dwie niezależne od siebie płaszczyzny, a należyte wykonanie zobowiązania z tytułu 
umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wymaga – w opinii Rzecznika Ubezpieczonych 
– ich całkowitego rozdzielenia.
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Dalej, oryginalność części zamiennych jest zasadniczym kryterium decydującym o rodzaju, 
jakości i źródle pochodzenia części zamiennych, które należy zastosować do naprawy lub do 
obliczenia wysokości odszkodowania. Jeżeli uszkodzeniu uległy części pochodzące bezpośrednio 
od producenta pojazdu mechanicznego i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe, regułą 
powinno być stosowanie części oryginalnych pochodzących od producenta pojazdu mechanicz-
nego lub równoważnych oryginalnym, tj. wyprodukowanych przez producenta, który dostarcza 
producentowi pojazdu części do montażu pojazdów, zgodnie ze specyfikacjami i standardami 
produkcyjnymi ustalonymi przez producenta pojazdu (tzw. części „Q”).

Z postanowienia Sądu Najwyższego wypływa ważny dla wszystkich wniosek, że części orygi-
nalne pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu powinny być bezwzględnie stosowane 
w miejsce uszkodzonych części tego samego rodzaju, jeżeli:

1. Pojazd jest jeszcze objęty gwarancją producenta i w okresie gwarancji był serwisowany 
przy użyciu części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta.

2. Przemawia za tym szczególny interes poszkodowanego, np.:
a) pojazd nie znajduje się już na gwarancji producenta, ale poszkodowany serwisował po-

jazd przy użyciu części oryginalnych, a kontynuacja takiej historii może wpłynąć na war-
tość handlową pojazdu;

b) poszkodowany naprawi pojazd mechaniczny z wykorzystaniem części oryginalnych 
i przedstawi fakturę lub rachunek za naprawę; warto przy tym wyraźnie podkreślić, że 
naprawa pojazdu mechanicznego przy użyciu części oryginalnych pochodzących bez-
pośrednio od producenta pojazdu jest jednym z przypadków pełnej dopuszczalności 
stosowania tego rodzaju części, ale nie jedynym.

Sąd Najwyższy nie zamknął jednak katalogu sytuacji, w których interes poszkodowanego prze-
mawia za zastosowaniem cen części oryginalnych pochodzących bezpośrednio od producenta 
pojazdu. Uważam, że do tego katalogu w pełni można zaliczyć sytuację niepewności restytu-
cyjnej (np. w okolicznościach danego przypadku istnieją warunki do zastosowania cen części 
nieoryginalnych o porównywalnej jakości, lecz istnieją poważne wątpliwości co do jakości tych 
części lub ich zdolności użytkowej albo trwałości i bezpieczeństwa, których bez badań w warun-
kach laboratoryjnych nie da się rozstrzygnąć). 

Powyższe warunki stosowania części oryginalnych pochodzących bezpośrednio od producen-
ta pojazdu wyłączają możliwość jednostronnego ustalenia przez ubezpieczyciela odszkodowania 
w oparciu o ceny części równoważnych częściom oryginalnym (tzw. części „Q”) lub o ceny części 
nieoryginalnych o porównywalnej jakości (tzw. części „P”).

W sytuacji, gdy nie zachodzą konieczne warunki do zastosowania w miejsce części uszko-
dzonych części oryginalnych pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu, o których 
mowa powyżej, istnieje możliwość zastosowania części równoważnych częściom oryginalnym. 
Dla przypomnienia, części równoważne częściom oryginalnym pochodzącym bezpośrednio od 
producenta to części wyprodukowane przez producenta części, który dostarcza producentowi 
pojazdu części do montażu pojazdów, zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi 
ustalonymi przez producenta pojazdu. Częściami równoważnymi częściom oryginalnym bez-
pośrednio pochodzącym od producenta pojazdu – w powyższym ujęciu przyjętym przez Sąd 
Najwyższy – nie są nieoryginalne części o porównywalnej jakości i inne zamienniki.

Zdaniem Sądu Najwyższego ubezpieczyciel, który przy wyliczeniu wysokości odszkodowania 
stosuje ceny części równoważnych częściom oryginalnym pochodzącym bezpośrednio od pro-
ducenta pojazdu, powinien uprzednio ustalić, czy części te posiadają zaświadczenie producenta 
o tym, że części te produkowane są zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi usta-
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lonymi przez producenta pojazdu, a następnie na żądanie poszkodowanego przedstawić takie 
zaświadczenie. W ocenie Sądu zaświadczenie takie można uznać za wystarczająco wiarygodne 
tylko pod warunkiem, że pochodzi od producenta pojazdu części oryginalnych dostarczanych 
producentowi pojazdu.

Sąd Najwyższy nie wyłączył możliwości stosowania części nieoryginalnych, ale tylko części 
nieoryginalnych o porównywalnej jakości, tj. części zamiennych, których producent zaświadczy, 
że są one tej samej jakości co części, które są lub były stosowane do montażu danych pojaz-
dów samochodowych. Tego rodzaju części muszą być objęte gwarancją producenta tych części. 
Dopuszczalność stosowania do naprawy lub obliczenia wysokości odszkodowania tego rodzaju 
części ma charakter warunkowy i dotyczy szczególnie uzasadnionych sytuacji. 

Sąd Najwyższy wskazał, że punktem odniesienia do możliwości (ale nie bezwzględnej ko-
nieczności) zastosowania części nieoryginalnych o porównywalnej jakości, objętych gwarancją 
producenta tych części, będzie sytuacja uszkodzenia pojazdu przestarzałego, gdzie dana część 
przed uszkodzeniem była wyeksploatowana do tego stopnia, że nie może konkurować pod 
względem użyteczności i ryzyk nawet z częściami nowymi „o porównywalnej jakości”. Jeżeli 
zatem zakład ubezpieczeń stosuje dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania ceny tego 
rodzaju części, powinien wykazać warunki ich zastosowania. Samo powołanie się na wiek pojaz-
du jest niewystarczające dla przyjęcia cen części tego rodzaju. Ta ocena Sądu Najwyższego nie 
uzasadnia również przyjęcia wniosku, że w przypadku części ulegających stosunkowo szybkiemu 
zużyciu (tzw. części eksploatacyjnych) zawsze i bez wskazanych ograniczeń dopuszczalne jest 
stosowanie przez ubezpieczyciela dla potrzeb wyliczenia odszkodowania cen nieoryginalnych 
części zamiennych o porównywalnej jakości.

Sąd Najwyższy nie odniósł się szerzej, czym jest pojazd przestarzały i jaki czas eksploatacji 
powoduje, że dany pojazd mechaniczny możemy tak kwalifikować. Pewnym wskazaniem może 
być odniesienie się Sądu Najwyższego do orzeczeń sądów powszechnych przedstawionych przez 
Rzecznika Ubezpieczonych, w których to sądy zajmowały stanowiska, że części oryginalne należy 
stosować niezależnie od wieku pojazdu lub że wiek i stan technicznych jest okolicznością mogącą 
uzasadniać stosowanie cen części alternatywnych – jako przykłady rozbieżności nie w wykłada-
ni prawa, lecz w praktyce jego stosowania. Były to pojazdy 8–, 9–, 10–, 12–letnie i starsze, przy 
czym w przypadku orzeczeń dopuszczających stosowanie nieoryginalnych części zamiennych 
pojazdy posiadały dodatkowo ponadnormatywny przebieg i istotne zużycie techniczne części 
składowych oraz nieznaną historię serwisowania53.

Zdaniem Sądu Najwyższego istnieje również możliwość (ale nie bezwzględna konieczność) 
zastosowania części nieoryginalnych o porównywalnej jakości, objętej gwarancją producenta 
tej części, w miejsce uszkodzonej części oryginalnej o „prostej” konstrukcji. Warunkiem zasto-
sowania części nieoryginalnych o porównywalnej jakości w tej sytuacji jest pełna gwarancja 
przywrócenia do stanu poprzedniego pod każdym istotnym względem, bez konieczności pro-
wadzenia skomplikowanych badań. Samo powołanie się ubezpieczyciela na zaświadczenie 
producenta części nieoryginalnej o porównywalnej jakości, czy też na posiadanie homologacji, 
będzie niewystarczające dla wykazania zasadności zastosowania tego rodzaju części. Dodatko-
wo, powstanie jakichkolwiek wątpliwości co do zupełności restytucyjnej tych części, których 

53 Por. wyroki: Sądu Rejonowego dla Warszawy–Śródmieścia w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2009 r. (VI C 870/09), 
Sąd Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2009 r. (VI ACa 1565/08), Sądu Rejonowego dla Warszawy–Woli 
w Warszawie z dnia 15 grudnia 2009 r. (I C 914/08), Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 18 września 2009 r. 
(I 228/08), Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2009 r. (II Ca 47/09) i z dnia 27 kwietnia 2010 r. (I C 
286/08).
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to wątpliwości nie można rozstrzygnąć bez przeprowadzenia skomplikowanych badań, wyłączy 
w ogóle możliwość stosowania części nieoryginalnych o porównywalnej jakości.

W ocenie Sądu Najwyższego, jeżeli jednak w powyżej wskazanych sytuacjach zajdzie prze-
słanka interesu poszkodowanego do naprawy pojazdu z wykorzystaniem części oryginalnych, 
pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu (np. serwisowanie przy użyciu części ory-
ginalnych, przeprowadzenie naprawy z wykorzystaniem części oryginalnych, niedostępność 
części nieoryginalnych o porównywalnej jakości lub istotne ograniczenia w ich sprowadzeniu, 
konieczność użycia części odpowiedniej jakości dla zapewnienia prawidłowego i bezpieczne-
go funkcjonowania pojazdu etc.), nie będzie możliwe stosowanie przez ubezpieczyciela przy 
wyliczeniu wysokości odszkodowania cen części nieoryginalnych o porównywalnej jakości. Nie 
sposób przy tym pominąć, że Sąd Najwyższy w swoich rozważaniach całkowicie pominął dopusz-
czalność stosowania innych nieoryginalnych części zamiennych w sytuacji uszkodzenia pojazdu, 
który posiadał oryginalne części, niezależnie od jego wieku i stanu eksploatacji.

Wnioski końcowe
Można mieć uzasadnione wątpliwości, czy zagadnienie dotyczące zakresu uprawnienia po-

szkodowanego do żądania ustalenia odszkodowania według cen części oryginalnych w sytuacji 
uszkodzenia części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta, czym jest w takiej 
sytuacji restytucja przez odpowiednie świadczenie pieniężne, można kwalifikować w świetle 
art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c. jako czystą sferę stosowania prawa. Restytucja 
przez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej w razie uszkodzenia pojazdu mechanicznego wy-
posażonego w części bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu nie jest tylko restytucją 
techniczną, która przejawia się w przywróceniu pojazdu do stanu technicznej używalności. 
Restytucja to także uwzględnienie uprawnienia poszkodowanego do przywrócenia pojazdu me-
chanicznego pod każdym istotnym względem i uprawnienia właściciela do posiadania rzeczy 
wytworzonej przez określonego producenta, o określonej jakości, w oparciu o wysokie stan-
dardy produkcji, kontroli jakości i bezpieczeństwa, a także o określonej gwarancji i jakości jej 
serwisowania w czasie użytkowania. 

 Można również bronić poglądu, iż w świetle obowiązujących zasad odpowiedzialności spraw-
czej lub gwarancyjnej ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu 
mechanicznego dopuszczalne było rozstrzygnięcie, które przyznawałoby poszkodowanemu co 
do zasady uprawnienie do żądania naprawienia szkody według cen części oryginalnych w sy-
tuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe 
– z zastrzeżeniem redukcji nadwyżki, gdyby wskutek tak ustalonego odszkodowania doszło do 
wzrostu wartości pojazdu jako całości w porównaniu do stanu sprzed szkody. Z jednej strony 
zapewniłoby to zupełność restytucyjną, z drugiej zaś pozwoliłoby na uniknięcie sporów i wątpli-
wości interpretacyjnych co do tego, czy dany pojazd jest przestarzały, a część w nim uszkodzona 
była uprzednio prawie całkowicie zużyta; czy uszkodzona część podlegająca wymianie jest prosta 
w konstrukcji; wreszcie czy jakość określonej, nieoryginalnej części zamiennej o porównywalnej 
jakości wypełnia desygnaty zupełności restytucyjnej, czy też nie. Zagadnień, których wielokroć 
bez długotrwałego postępowania sądowego lub kosztownych dowodów z wiadomości specjal-
nych nie da się rozstrzygnąć. W praktyce rynkowej może okazać się, że pojazd mechaniczny jest 
konglomeratem części o prostej konstrukcji, lub stopień zużycia eksploatacyjnego części będzie 
ustalany w sposób arbitralny, uzasadniający zastosowanie części nieoryginalnych o porówny-
walnej jakości.
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Sąd Najwyższy nie rozwinął swojej myśli, jak rozumieć sformułowanie „dana część przed 
uszkodzeniem była wyeksploatowana do tego stopnia, że nie może konkurować pod względem 
użyteczności i ryzyk nawet z częściami nowymi o porównywalnej jakości”. Jako rzecz oczywistą 
można przecież uznać, że każda nowa część – nawet nieoryginalna – będzie posiadała lepsze 
walory i to pod każdym istotnym względem od części oryginalnej, ale istotnie lub prawie cał-
kowicie zużytej. Wydaje się, że będzie to taka sytuacja, gdy dana część zamienna była na tyle 
wyeksploatowana, że właściciel bezpośrednio przed wypadkiem musiał lub zamierzał wymienić 
ją na nową. Zachodzi jednak zasadne pytanie, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby skorzysta-
nie z instytucji compensatio lucri cum damno, jeśli pojazd „przestarzały” i o częściach zużytych 
przed szkodą po naprawie według cen części oryginalnych zyskałby na wartości, niż stosowa-
nie de facto amortyzacji rodzajowej – z części oryginalnych do części nieoryginalnych. W tym 
przypadku mamy dodatkowo do czynienia ze stosunkowo nietypową, ale i ciekawą jurydycz-
nie sytuacją, albowiem z jednej strony w uchwale z dnia 12 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy 
zanegował dopuszczalność pomniejszenia wysokości odszkodowania o amortyzację związaną 
z wiekiem pojazdu (a więc i ze stopniem zużycia eksploatacyjnego pojazdu), z drugiej zaś stro-
ny w postanowieniu z dnia 20 czerwca 2012 r. przy wyborze części zamiennych koniecznych do 
naprawy lub obliczenia wysokości odszkodowania dopuścił z uwagi na wiek i stan techniczny 
pojazdu amortyzację rodzajową – z cen części oryginalnych do części nieoryginalnych o porów-
nywalnej jakości.

Należy przy tym również wskazać, że sformułowanie oceny, czy dany pojazd jest przesta-
rzały i czy dana część składowa była prawie całkowicie zużyta wskutek eksploatacji, wymaga 
wiadomości specjalnych. Spodziewać się można, że wśród samych biegłych niezależnych rzeczo-
znawców z zakresu techniki samochodowej i napraw powypadkowych pojawią się wątpliwości 
i rozbieżne opinie, jak ustanowić granicę zużycia eksploatacyjnego, której przekroczenie uza-
sadniać będzie zastosowanie do naprawy lub do obliczenia wysokości odszkodowania części 
nieoryginalnej o porównywalnej jakości.

Niezależnie od powyżej wskazanych wątpliwości i zastrzeżeń można sformułować ocenę, 
że stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu postanowienia z dnia 20 czerwca 
2012 r. w sprawie III CZP 85/11 jest kompromisem pomiędzy ekonomicznym aspektem szko-
dy a interesem poszkodowanego, który wyraża się nie tylko w uprawnieniu do przywrócenia 
pojazdu do stanu poprzedniego, ale również w prawie właściciela pojazdu mechanicznego do 
posiadania rzeczy wytworzonej przez określonego producenta, o określonej jakości, w oparciu 
o wysokie standardy produkcji, kontroli jakości i bezpieczeństwa, a także o określonej gwarancji 
i jakości jej serwisowania w czasie użytkowania. 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r. będzie miało (powinno mieć) 
wpływ na zakres ochrony interesów majątkowych poszkodowanych. Oryginalność części zamien-
nych winna stać się zasadniczym kryterium decydującym o rodzaju, jakości i źródle pochodzenia 
części zamiennych, które należy zastosować do naprawy lub do obliczenia wysokości odszko-
dowania. Jeżeli uszkodzeniu uległy części pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu 
mechanicznego i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe, regułą powinno być stosowanie 
części oryginalnych pochodzących od producenta pojazdu mechanicznego lub równoważnych 
oryginalnym, tj. wyprodukowanych przez producenta, który dostarcza producentowi pojazdu 
części do montażu pojazdów zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi 
przez producenta pojazdu (tzw. części „Q”). Poszkodowani otrzymają zatem ważkie argumenty 
pozwalające na przeciwdziałanie praktyce stosowania cen nieoryginalnych części zamiennych 
i to niezależnie od okoliczności – w szczególności w przypadku pojazdów niebędących już na 
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gwarancji producenta, a jeszcze „nieprzestarzałych” i o stosunkowo dobrym stanie technicznym. 
Poszkodowani zaś przeprowadzający faktycznie naprawę uszkodzonego pojazdu przy użyciu 
części oryginalnych będą mieli silne wsparcie w uzyskaniu odszkodowania według kosztów rze-
czywiście poniesionej naprawy. Wielokrotnie występowały przecież przypadki weryfikacji przez 
ubezpieczycieli udokumentowanych kosztów naprawy do cen części nieoryginalnych i średnich 
stawek za prace lakiernicze i blacharskie. 

Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu postanowienia z dnia 20 czerwca 
2012 r. powinno spowodować zmianę przez ubezpieczycieli stosowanych procedur likwidacji 
szkód komunikacyjnych z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych. Konieczne będzie zrezygnowanie z przyjmowania w kosztorysach naprawy 
cen zwykłych nieoryginalnych zamienników czy stosowanie w przypadku kosztorysowego roz-
liczenia szkody w pojazdach niebędących już na gwarancji, ale jeszcze niebędących pojazdami 
„przestarzałymi”, tzw. współczynników procentowych urealniających ceny części oryginalnych 
do nieoryginalnych, często arbitralnie i sztywno wyznaczonych dla wszystkich części dla danego 
pojazdu. Ustalając wysokość odszkodowania, ubezpieczyciele winni kierować się obiektywnymi 
kryteriami – stosować w kosztorysach ceny części oryginalnych typu „O” lub „Q”, a w określonych 
sytuacjach ceny części nieoryginalnych o porównywalnej jakości. Innym wnioskiem, pośrednio 
płynącym z postanowienia Sądu Najwyższego, jest niedopuszczalność stosowania przez ubez-
pieczycieli niejednolitych kryteriów dla wyliczenia odszkodowania przy szkodzie całkowitej 
i częściowej, tj. stosowanie wyłącznie cen części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od 
producenta pojazdu i maksymalnych stawek ASO dla potrzeb wyliczenia szkody całkowitej, a przy 
szkodzie częściowej – cen części nieoryginalnych i najniższych stawek za usługi naprawcze.

Postanowienie Sądu Najwyższego będzie też niewątpliwe pomoce dla sądów powszechnych 
orzekających w sprawach odszkodowawczych, choć jak kwerenda orzecznictwa przeprowadzo-
na przez Rzecznika pokazała, zdecydowana większość sądów powszechnych opowiedziała się za 
stosowaniem części oryginalnych w miejsce uszkodzonych części tego rodzaju. 

Czas oczywiście pokaże, jaki rzeczywisty wpływ miało przedmiotowe postanowienie Sądu 
Najwyższego na praktykę rynkową, stan ochrony praw majątkowych poszkodowanych w wy-
padkach i kolizjach drogowych oraz na orzecznictwo sądów powszechnych.
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Summary of the ar� cle

New spare parts – what does that mean? – conclusions and observations 
from the motion of the Polish Insurance Ombudsman dated November 8, 
2011 and the Supreme Court’s order dated June 20, 201254

Entry into force of the EU and national legislation related to vertical agreements and con-
certed practices in the motor vehicle sector, admission to use other than original spare parts 
in the repair services and dissemination of its use in repair of vehicles damaged in traffic acci-
dents raised numerous doubts between victims of traffic accidents and insurers. The doubts are 
connected with rules for determining the amount of compensation paid from obligatory third 
party liability insurance when damaged parts of vehicle have been directly produced by the ori-
ginal manufacturer of the vehicle but spare parts of matching quality are also available on the 
market. The divergence of views of insurers, victims and Insurance Ombudsman, different ap-
proach of the courts in relation to restitution of an object in case it is damaged when there are 
parts of different origin and quality on the market led the Polish Insurance Ombudsman to file 
on November 8, 2011 a motion to the Supreme Court. The Polish Insurance Ombudsman asked 
the court to adopt a resolution aimed at answering a question of scope of the rights of a victim 
to determine the compensation based on the prices of original spare parts, in case such parts 
were damaged, even if spare parts of matching quality are available on the market. On June 20, 
2012 the Supreme Court denied the motion with argumentation that the submitted question is 
not a question of interpretation of law, but only its application in practice. Despite denying the 
motion, the Supreme Court spoke at length about the scope of restitution (liability for damage) 
in case original spare parts produced by manufacturer of the vehicle were damaged and they 
have to be replaced with new ones.

The aim of this article is to overview the current practice of insurance companies against vic-
tims in the view of the complaints submitted to the Insurance Ombudsman, to present literature 
and case law devoted to the problems of original and non–original spare parts, as well as former 
Supreme Court’s decisions concerning compensation issues. The article also presents the opinion 
of the Polish Insurance Ombudsman expressed in the motion directed to the Supreme Court and 
also the main thesis of the Courts decision dated June 20, 2012 (no. III CZP 85/11).

Key words: spare parts, replace components, compensation, Supreme Court, Insurance Ombud-
sman

Mgr Paweł Wawszczak, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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II. INNE OPRACOWANIA

1. Debata redakcyjna poświęcona istocie umowy 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym

Ile jest ubezpieczenia w ubezpieczeniu? – zapis debaty redakcyjnej, 
która odbyła się w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych w dniu 
12 kwietnia 2013 r.

W dniu 12 kwietnia 2013 r. Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej 
oraz redakcja „Rozpraw Ubezpieczeniowych” zorganizowali kolejną debatę1. Tym razem poświę-
cona była ona analizie teoretyczno–prawnych aspektów umowy ubezpieczenia. Dyskutowano 
nad tym, które z funkcjonujących obecnie na rynku umów są umowami ubezpieczenia, a które 
pozbawione są cech identyfikujących ten stosunek cywilnoprawny oraz jakie skutki wywołuje 
taka kwalifikacja prawna umowy cywilnej.

Asumptem do zorganizowania debaty stał się w głównej mierze raport Rzecznika Ubezpie-
czonych, w którym Rzecznik zaprezentował tezę, iż niektóre z umów ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie są de facto umowami ubezpieczenia w rozu-
mieniu prawnym. Pojawiły się jednak komentarze, które dość jednoznacznie uznały tę tezę za 
nieuzasadnioną. Rzecznik Ubezpieczonych uznał więc, iż dobrze byłoby w gronie eksperckim 
przedyskutować zarówno te argumenty, na które Rzecznik powołuje się w swoim raporcie, jak 
i te, które pojawiają się w publikacjach komentujących raport. Tym samym umożliwiono przed-
stawienie argumentów tak popierających tezy stawiane przez Rzecznika Ubezpieczonych, jak 
i broniących odmiennego stanowiska. Debata umożliwiła wszystkim zainteresowanym stronom 
głębsze poznanie i zrozumienie problemu.

W debacie udział wzięli:
dr Aleksandra Wiktorow� , Rzecznik Ubezpieczonych,
Katarzyna Przewalska� , wicedyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Mini-
sterstwie Finansów,
Paweł Sawicki� , dyrektor Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego, 

1 Poprzednia debata dotyczyła koncepcji wypłaty emerytur z części kapitałowej; jej zapis został opublikowany 
w „Rozprawach Ubezpieczeniowych” nr 13 (2/2012), s. 141 i nast.
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prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz� , kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie,
dr hab. Magdalena Szczepańska� , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskie-
go,
dr hab. Marcin Orlicki� , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu,
dr Małgorzata Więcko–Tułowiecka� , główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczo-
nych. 

Zaproszenie otrzymał również prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń – Jan Grzegorz Prądzyński. 
Niestety odmówił on wzięcia udziału w debacie.

Zaplanowano omówienie następujących zagadnień:
1) Kiedy ubezpieczenie jest ubezpieczeniem? Cechy istotne umowy ubezpieczenia, ryzyko 

ubezpieczeniowe, świadczenia spełniane przez strony umowy ubezpieczenia.
2) Konsekwencje prawne, ekonomiczne, podatkowe i nadzorcze uznania lub nieuznania da-

nej umowy za ubezpieczenie.
3) Czy ubezpieczenie powinno przede wszystkim służyć oszczędzaniu i inwestowaniu? Grani-

ce między funduszem inwestycyjnym a umową ubezpieczenia z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapitałowym. Doświadczenia innych państw Unii Europejskiej.

4) Granice interwencji państwa w swobodę kontraktową. Czy i jak państwo powinno bronić 
ubezpieczających i ubezpieczonych przed niekorzystnymi dla nich warunkami umów?

Poniżej prezentujemy szczegółowy zapis debaty.

 Aleksandra Wiktorow (AW): Od dłuższego czasu Biuro Rzecznika Ubezpieczonych zajmuje się 
analizą skarg klientów dotyczących tzw. ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Liczba 
skarg rośnie z roku na rok – kilka lat temu było ich niewiele, w roku 2011 było ich około 150, 
a w roku 2012 – około 500. Widać bardzo wyraźnie tendencję rosnącą. Głównym celem sta-
rań Rzecznika Ubezpieczonych jest ochrona konsumentów i wyjaśnianie problemów, jakie mają 
oni z zakupionym produktem czy zakładem ubezpieczeń. Nie jest jednak tak, że jeżeli wpływa 
500 czy 1000 skarg w danym roku, to problem dotyczy tylko tych osób, które poskarżyły się do 
Rzecznika Ubezpieczonych. Te problemy dotyczą wszystkich, którzy takie ubezpieczenia kupi-
li. Dlatego oprócz interwencji, które Biuro podejmuje w wyniku napływających skarg, musimy 
interesować się także przedmiotem tych skarg w oderwaniu od konkretnego klienta. Musimy 
więc sprawdzać, dlaczego klienci się skarżą, i właśnie ten aspekt – badanie zasad, konstrukcji 
i funkcjonowania ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – natchnął 
nas myślą, iż należy przygotować raport, ponieważ zaczynają się poważne problemy wynikające 
właśnie z konstrukcji takiej umowy. Po opublikowaniu naszego raportu, ten produkt (a także 
sam raport) rzeczywiście zaczął funkcjonować bardziej publicznie niż dotychczas, wzrosło bo-
wiem zainteresowanie zarówno ze strony kupujących (choć po prawdzie ich zainteresowanie 
zależy głównie od systemu sprzedaży), jaki i innych podmiotów rynkowych. Zgodnie z zasa-
dami współpracy Rzecznika Ubezpieczonych z Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem 
Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Prezesem Rady Ministrów, raport został prze-
słany również do tych instytucji. W odpowiedzi otrzymaliśmy pisma, w których m.in. Komisja 
Nadzoru Finansowego zgadza się z większością opublikowanych w tekście raportu uwag i wnio-
sków, przy czym jednak sama Komisja nie może podjąć skutecznych działań, gdyż wymagane 
są odpowiednie zmiany ustawowe. Minister Finansów również ustosunkował się do większości 
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naszych wniosków i także zauważył potrzebę zmian ustawowych. Ostatnio do Biura Rzecznika 
Ubezpieczonych wpłynęło pismo, w którym Ministerstwo Finansów zwraca się do Ministerstwa 
Sprawiedliwości, wskazując, że zmiany w kodeksie cywilnym są niezbędne.

Dlaczego mówiłam o tym, że musieliśmy zainteresować się tymi produktami? Dlatego, że nie wy-
daje się nam, by jedynymi poszkodowanymi (jak przedstawiali się oni w skargach) były tylko osoby 
skarżące. Polska Izba Ubezpieczeń często wskazuje, że skargi to margines, bo ich liczba to jedynie 
promil ogólnej liczby zawartych umów. Polska Izba Ubezpieczeń wskazuje też, że problemem jest 
tylko misselling – kilku klientów po prostu zostało błędnie poinformowanych, wprowadzonych 
w błąd, a same produkty są dobre. Rzecznik Ubezpieczonych uważa jednak, że sama konstrukcja 
tych produktów nie zawsze jest dobra. Nie mówimy o wszystkich produktach, a jedynie o tych, na 
które było najwięcej skarg. Uważamy, że wady ma sam produkt, a nie tylko jego system sprzedaży. 
Właśnie dlatego dzisiejsza debata jest poświęcona istocie umowy ubezpieczenia na życie z ubez-
pieczeniowym funduszem kapitałowym. Zaprosiliśmy również do dyskusji przedstawicieli Polskiej 
Izby Ubezpieczeń, ale otrzymaliśmy informację. iż nikt z PIU nie będzie uczestniczył w debacie. 
Wydaje się, iż możliwość przedstawienia swoich poglądów w debacie jest korzystna dla stron, ale 
cóż – nie możemy zmusić nikogo do wzięcia udziału w naszym spotkaniu.

Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do debaty. Otrzymali państwo listę zagadnień, na których 
chcemy się skoncentrować. Pierwsze pytanie, które nasunęło się nam w związku z omawianymi 
umowami, brzmi: Kiedy ubezpieczenie jest ubezpieczeniem? Jaka jest konstrukcja umowy, jeżeli 
nie ma w niej w zasadzie żadnej części ochronnej i cała kwota wpłacana tytułem składki ubez-
pieczeniowej (lub prawie cała, z niewielkim marginesem) jest przeznaczana na inwestycję? Czy 
taka umowa rzeczywiście ma jeszcze jakiekolwiek cechy ubezpieczenia? Czy nie jest to produkt 
typowo inwestycyjny, przewidziany do sprzedaży przez zupełnie inne podmioty finansowe na 
rynku? Jak ta konstrukcja ma się do ryzyka ubezpieczeniowego?

Marcin Orlicki (MO): Nie wiem, jak dla państwa, ale dla mnie pytanie „kiedy ubezpieczenie 
jest ubezpieczeniem” wywołuje skojarzenie z filmem Poszukiwany, poszukiwana, w którym 
pewien profesor badał zawartość cukru w cukrze. Myślę, że musimy zastanowić się nad po-
dobną kwestią, czyli nad zawartością ubezpieczenia w ubezpieczeniu. Mam czasami wrażenie, 
że rynek ubezpieczeniowy jest trochę w tyle za rynkiem spożywczym. Aby produkt nosił nazwę 
„masło” musi on zawierać określoną ilość tłuszczu, natomiast nikt nie ma oporów przed nazy-
waniem „ubezpieczeniem” umów, w których nie ma elementów ubezpieczeniowych. Ustawa 
o działalności ubezpieczeniowej nazywa „ubezpieczeniami na życie” również takie ubezpiecze-
nia, w których ochrona ubezpieczeniowa wynosi co najwyżej 1%. Chciałbym przytoczyć zdanie 
największego autorytetu w dziedzinie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem ka-
pitałowym – dr hab. Magdaleny Szczepańskiej, która w książce pod tytułem Ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na stronie 66 stwierdza, iż: „należy uznać, 
że badana umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie od-
powiada żadnemu ustawowemu typowi umowy, co w konsekwencji oznacza, iż stanowi umowę 
nienazwaną”, a to znowu w konsekwencji oznacza, że nie jest to ubezpieczenie. Jest to bardzo 
mocna teza. Największym osiągnięciem autorki w tej książce, moim zdaniem, jest właśnie ta 
konstatacja. Jeżeli to nie jest umowa ubezpieczenia, nie możemy stosować analogicznie prze-
pisów dotyczących umowy ubezpieczenia. Oznacza to również, że w odniesieniu do umowy 
ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mamy tylko dwa przepisy mówią-
ce o obowiązkach informacyjnych, w ustawie o działalności ubezpieczeniowej – a przepisów 
zawartych w art. od 805 do 834 k.c. nie stosuje się. To znaczy, że mamy tak naprawdę pustkę 
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legislacyjną. Przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, mówiące o obowiązkach informa-
cyjnych, w dużej mierze pokrywają się z zakresem informacji określonym w ogłoszonej wczoraj 
rekomendacji Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jednak powstaje pytanie, czy kiedy mamy do czynie-
nia z umową zawieraną między tak potężnym podmiotem jak ubezpieczyciel, a podmiotem, 
który nie posiada stosownej wiedzy i ma dużo mniejsze doświadczenie, państwo nie powin-
no się poczuwać do obowiązku stworzenia mechanizmów ochronnych w postaci bezwzględnie 
obowiązujących przepisów ustawowych? Wydaje się, że władze państwowe powinny dojść do 
wniosku, iż takie z założenia nierówne relacje muszą zostać prawnie uregulowane. 

Można jednak uznać, że to jest umowa ubezpieczenia. Jeżeli tak, należałoby po kolei wyjaśnić 
sposób stosowania przepisów zawartych w art. 805 k.c. i kolejnych. Należałoby powiedzieć, jak 
stosować te przepisy w odniesieniu do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym. Przykładowo jak powinien być stosowany art. 813 k.c.? Jak dokonywać zwrotu 
składki? Czy to jest w ogóle możliwe? Te przepisy dotyczą czegoś zupełnie innego. Oczywiście, 
w moim rozumieniu nie ma powodów, aby zakazywać zawierania umów z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym (myślę, że lepiej byłoby nazywać te produkty umowami inwestycyjnymi 
zawieranymi przez ubezpieczycieli). Ubezpieczyciele mogą zawierać takie umowy, ale potrzeb-
ne są przepisy, które właściwie uregulują ten – odmienny przecież od ubezpieczenia – stosunek 
prawny. Samoregulacja w tym przypadku może być traktowana co najwyżej jako pierwszy krok, 
pod warunkiem, że będzie ona szła w dobrym kierunku, będzie bardzo dobrze sprawdzona. 
To dobrze, że rynek idzie w kierunku samoregulacji. Wydaje mi się jednak, iż nieuznanie ubez-
pieczenia z u.f.k. za ubezpieczenie musi skłaniać do wniosku, że mamy do czynienia z umową 
o dużej wadze, zarazem rodzącą spore problemy, umową, która może potencjalnie powodować 
kłopoty dla klientów. Państwo jest zobowiązane w takich przypadkach do odstąpienia od para-
dygmatu zakładającego, że strony powinny ułożyć wzajemne relacje w taki sposób, w jaki chcą 
je ułożyć. W tym przypadku musimy przejść na zasady prawa publicznego. Skoro jest ten „wielki” 
i ten „mały” to władza musi działać. W tej sytuacji państwo musi powiedzieć, jak ten „wielki” ma 
się zachowywać, by nie godzić w interesy „małego”.

AW: Podobne głosy słyszałam na jednej z konferencji, na której sami ubezpieczyciele przyznali, 
że w zasadzie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie są ubez-
pieczeniami.

Magdalena Szczepańska (MS): Nie będę powtarzać argumentów przedstawionych przez dr. 
Orlickiego, z którymi się zgadzam. Natomiast chciałam przedstawić ogólną konstatację, jeżeli 
chodzi o definicję umowy ubezpieczenia. Prof. Romanowski wysnuł tezę, że sformułowania za-
warte obecnie w kodeksie cywilnym są w zasadzie na tyle ogólne, iż traci się możliwość typologii 
na ich podstawie umów. Lokaty, które są sprzedawane w formie umowy ubezpieczenia, również 
odpowiadają cechom umowy określonej w art. 805 k.c. Z tym niewątpliwie jest problem. Wia-
domo, że kodeks cywilny był tworzony w latach 60., a twórcom kodeksu nie śniło się, że może 
istnieć ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; produkty strukturyzowane 
i tego rodzaju problemy nie były przedmiotem rozważań, dlatego nie znalazły odzwierciedlenia 
w przepisach. W późniejszych nowelizacjach również te aspekty inwestycyjne umowy ubezpie-
czenia nie zostały w sposób adekwatny uregulowane i to z różnych przyczyn, nie tylko dlatego, że 
są to umowy inwestycyjne. Mamy problem z uregulowaniem ubezpieczeń grupowych – podsta-
wy funkcjonowania polskiego rynku ubezpieczeniowego. Chciałam również zwrócić uwagę na 
pewien aspekt elementu umowy ubezpieczenia. Chodzi o kwestię ryzyka. Rozróżnia się bowiem 
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w MSF IV ryzyka ubezpieczeniowe i finansowe. W niektórych umowach ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie mamy elementu ryzyka ubezpieczeniowego. 
Jeżeli suma ubezpieczenia wynosi 101% wartości rachunku, to ciężko mówić o klasycznym ryzy-
ku ubezpieczeniowym. W MSF IV ryzyko ubezpieczeniowe zostało zdefiniowane w taki sposób, iż 
co najmniej jedna z kwestii jest niepewna: czy zdarzenie objęte ubezpieczeniem wystąpi i kiedy 
wystąpi oraz ile ubezpieczający będzie musiał zapłacić, jeżeli to zdarzenie wystąpi. Uważam, że 
są to cenne elementy, natomiast oczywiście posłużono się też pojęciami nieostrymi, np. „istotne 
ryzyko”, a to zawsze będzie prowadziło do dyskusji, czy 101% to ryzyko nieistotne, a 110% czy 
115% jest już ryzykiem istotnym.

Inne ustawodawstwa wprowadzają zmiany, które zaczynają się odnosić do pojęcia ryzyka. To 
jest zmiana definicji umowy ubezpieczenia w prawie niemieckim, gdzie jest odniesienie się do 
ryzyka. Odniesienie się do ryzyka, jako elementu umowy ubezpieczenia, niewątpliwie pomogło-
by zdefiniować na nowo umowę ubezpieczenia w prawie polskim w art. 805 k.c. Nie sądzę, by 
rozwiązało to wszystkie problemy, ale na pewno część umów mających charakter czysto finan-
sowy mogłaby nie odpowiadać nowej definicji, choć z punktu widzenia formalnego umowy te 
obecnie odpowiadają definicji zawartej w art. 805 k.c.

Katarzyna Przewalska (KP): Dziękuję Pani Rzecznik za zorganizowanie debaty na ten temat. 
Raport pokazuje, jak ważny jest to problem. Przypomnę, że kraje Unii Europejskiej zmagały się 
z tymi samymi problemami, z missellingiem w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczenio-
wych z ryzykiem inwestycyjnym, czego efektem są m.in. obecne prace w Unii Europejskiej nad 
regulacjami PRIPs. Dlatego myślę, iż dobrze się stało, że raport Rzecznika spowodował dyskusję 
na ten temat – choć jednocześnie szkoda, że taka dyskusja w ogóle musi mieć miejsce. Czas, 
by w Polsce zjawiska negatywne po prostu się skończyły. Odnosząc się do poruszanego punk-
tu, zgadzam się z opiniami przedmówców, że charakter tych umów może budzić wątpliwości, 
ale z drugiej strony nie mamy regulacji, która określałaby wymagany poziom części inwestycyj-
nej w odniesieniu do części ubezpieczeniowej. Jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów nie 
chciałabym formułować tez zbyt daleko idących, ale oczywiście, w kontekście dyskusji czysto 
akademickiej należy się zgodzić, iż takie wątpliwości mogą istnieć. Natomiast wydaje się, że 
w tym przypadku zjawisko to wynika z zupełnie innych przyczyn – nie jest tak, że tworzy się nowy 
nurt i umowy ubezpieczenia na życie zaczęły ewoluować w kierunku czysto inwestycyjnym. Wy-
daje się, że rynek rozwinął się w tym kierunku głównie z powodów czysto podatkowych. Mamy 
tu do czynienia głównie z problemem polisolokat. Rynek dostrzegł lukę prawną umożliwiającą 
ominięcie podatku od zysków kapitałowych i w związku z tym rozwinęły się przedziwne produk-
ty, które mają część ubezpieczeniową bardzo małą, a część inwestycyjną bardzo dużą. Wydaje 
mi się, że usunięcie tego typu luk w prawie może zadziałać uspokajająco. Natomiast gdybyśmy 
doszli do wniosku, że zakłady ubezpieczeń nie zawierają umów ubezpieczenia, a zawierają umo-
wy nienazwane, wtedy można zapytać, czy mogą w ogóle zawierać takie umowy.

Paweł Sawicki: Zasadniczo chciałbym zgodzić się z moimi przedmówcami. Z punktu widze-
nia Komisji Nadzoru Finansowego istotne jest też to, o czym powiedziała dyrektor Przewalska, 
iż ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym są zgodne z prawem 
wspólnotowym i zostały przewidziane w ustawie o działalności ubezpieczeniowej w dziale I gru-
pa 3 załącznika do ustawy, a Komisja Nadzoru Finansowego wydała kilkadziesiąt licencji na tego 
typu działalność, więc z naszego punktu widzenia te produkty są legalne. Komisja Nadzoru Fi-
nansowego widzi pewne wady tych rozwiązań dla konsumentów, związane z tym, że często 
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ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym są oferowane w formie 
ubezpieczenia grupowego. Pewne działania naprawcze są tutaj jak najbardziej konieczne, ale 
zgadzam się, że powinniśmy mieć na uwadze to, że rynek tego typu umów jest w tej chwili bar-
dzo duży – około jednej trzeciej przypisu składki, a więc nasze działania powinny być rozważne 
i uwzględniać ten rynek finansowy, który w Polsce już istnieje.

Małgorzata Więcko–Tułowiecka (MW–T): Jeżeli chodzi o definicję umowy ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – swoje wątpliwości i argumenty przedsta-
wiliśmy szczegółowo w raporcie. Zadaliśmy to pytanie z tego powodu, aby ustalić, czy zakłady 
ubezpieczeń faktycznie powinny oferować tego typu produkty w odniesieniu do zakazu usta-
nowionego w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, który nie we wszystkich państwach na 
świecie obowiązuje. Nie możemy więc wskazywać, że rynki finansowe w różnych państwach są 
nadmiernie do siebie podobne. W związku z tym zastanawialiśmy się, czy po pierwsze sprze-
daż tego typu produktów przez zakłady ubezpieczeń w Polsce jest dozwolona, a po drugie czy 
przyzwolenie na rozwój takich form ubezpieczenia nie doprowadzi do wzrostu sprzedaży innych 
usług, które będą oferowane przez ubezpieczycieli pod nazwą „ubezpieczenie”. Czy nie należało-
by bardziej szczegółowo zwracać uwagę na to, ile jest ubezpieczenia w ubezpieczeniu?

Odnosząc się do zagadnienia, iż ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem ka-
pitałowym są uregulowane w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, a także dyrektywie 
dotyczącej ubezpieczeń na życie (pojęcie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem ka-
pitałowym zostało wprowadzone w latach 90.), należy również wziąć pod uwagę dokumenty 
obecnie wydawane w związku z pracami nad dyrektywą PRIPs. Wyraźnie w nich stwierdzono, że 
stosowane pojęcie „ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” jest 
zupełnie nieadekwatne do obecnej sytuacji faktycznej. W dokumentach tych odstąpiono więc 
od stosowania definicji prawnych, a skupiono się na konsekwencjach ekonomicznych, wskazu-
jąc, iż definicje prawne są zbyt łatwe do obejścia. Dlatego należy badać produkty pod kątem 
ich ekonomicznego skutku i ekonomicznych cech, a nie skupiać się na ich nazwie. Wskazano, że 
definicje prawne były nadinterpretowane i wykorzystywane w celu prowadzenia działalności 
nieaprobowanej, dochodziło wręcz do omijania pewnych innych regulacji prawnych, np. doty-
czących instrumentów finansowych.

MO: Oczywiście zgodzę się z dyrektorem Sawickim. W ustawie mamy powiedziane, że jest 
coś takiego jak „umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. 
Trudno jednak powiedzieć, że te umowy, które obecnie funkcjonują na polskim rynku, to są wła-
śnie umowy „ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. Stwierdzili 
to sami ubezpieczyciele. Nie mamy jednak żadnego wzorca, który ustalałby ramy takiej umo-
wy. Jeżeli ustawodawca nazywa umowę „umową ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym”, to znaczy, że musi tam być zasadniczy, przeważający element ubez-
pieczeniowy, a fundusz kapitałowy ma być ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a nie 
jakimkolwiek funduszem. W związku z tym tak naprawdę nie możemy mieć pewności, że te kon-
kretne, funkcjonujące na rynku umowy są legalne. Wiemy jedynie, że ubezpieczyciele uzyskali 
zezwolenie na zawieranie pewnego rodzaju umów, które powinny odpowiadać swojej nazwie. 
Ustawodawca powinien więc podjąć odpowiednie działania po to, aby to nie sam rynek mówił, 
co jest umową ubezpieczenia. Obecnie jest tak, że w gruncie rzeczy Komisja Nadzoru Finanso-
wego nie jest w stanie udowodnić, że jakaś działalność ubezpieczyciela nie jest działalnością 
ubezpieczeniową. Ustawodawca nie dał nam przecież możliwości, abyśmy porównywali to, co 
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robią ubezpieczyciele, z tym, na co mają zezwolenie. Nie jest to jednak w najmniejszym stopniu 
wina Komisji Nadzoru Finansowego.

AW: Jako że nie jestem prawnikiem, patrzę na te produkty od innej strony – od strony klienta, 
który zawierając umowę ubezpieczenia, nie ma żadnych wątpliwości, co jest ubezpieczeniem. 
Inną zupełnie sprawą jest, dlaczego klient kupuje taki produkt. Rzeczywiście mam wrażenie, że 
te regulacje, które były przyjęte kilkadziesiąt lat temu, nie obejmują swoim zakresem produk-
tów, które obecnie mamy na rynku. Przez ostatnich kilkanaście lat powstawały nowe produkty, 
które nijak się mają do ustawowej definicji, ale jednocześnie nazywają się ubezpieczeniami na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Przejdźmy teraz do drugiego pytania: konsekwencje prawne, ekonomiczne, podatkowe i nad-
zorcze uznania lub nieuznania danej umowy za ubezpieczenie.

KP: Należy zgodzić się, że wystąpił problem praktyczny, jeżeli chodzi o ubezpieczenia na ży-
cie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, natomiast uważam, że nie wszystko musi być 
zdefiniowane. Jak wiemy, większość umów ubezpieczenia zdefiniowana nie jest (np. umowy 
ubezpieczenia autocasco, odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej). Oczywiście z punktu wi-
dzenia nadzorczego, cywilistycznego być może warto byłoby się zastanowić, czy takie określenia, 
definicje nie byłyby potrzebne, natomiast zawsze należy mieć na względzie fakt, że definiowanie 
pojęć, zwłaszcza ustawowo, może powodować szybkie ich zdewaluowanie. Zgadzając się z tymi 
argumentami, które zostały przedstawione, pragnę wskazać, że nie dyskutowalibyśmy na ten 
temat, gdyby nieprawidłowe praktyki sprzedaży tych produktów się nie pojawiły. Gdyby nadal 
funkcjonowały klasyczne ubezpieczenia z większą częścią ubezpieczeniową, dyskusji by nie było. 
Chyba nikt z nas nie powie, że ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym są czymś złym. Zwłasz-
cza ubezpieczenia na życie, kiedy mamy do czynienia z długoterminowymi umowami, w których 
istotną rolę odgrywa wartość pieniądza w czasie i które mają zapewnić określoną sumę po upły-
wie wielu lat od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Mam głębokie przekonanie, że chodzi 
w tym przypadku o zjawisko missellingu. Dlatego zastanawiamy się, w jaki sposób te negatywne 
aspekty wyeliminować. Gdyby zaś efektem dzisiejszego spotkania była teza, że ubezpieczyciele 
nie zawierają umów ubezpieczenia, to oczywiście mamy problem, ponieważ istnieje, wynikający 
z prawa europejskiego, zakaz prowadzenia działalności innej poza działalnością ubezpieczeniową 
i bezpośrednio z nią związaną. Wydaje mi się, że mimo tych wątpliwości definicyjnych cały czas 
mamy do czynienia z umową ubezpieczenia, co do której praktyka poszła w złym kierunku.

PS: Komisja Nadzoru Finansowego rzeczywiście sprawdza, czy w konkretnym przypadku mamy 
do czynienia z umową ubezpieczenia. Komisja co prawda nie aprobuje produktów a priori, ale 
w przypadku inspekcji dokonywana jest taka analiza. Dla przykładu ostatnio jeden z zakładów 
ubezpieczeń oferujący usługi concierge został upomniany i wycofał się z tego rodzaju usług. 
Mam jednak wątpliwości, czy prawo powinno mówić, że część składki, która jest przeznaczona 
na ubezpieczeniową ochronę życia ubezpieczonego, ma mieć określoną wartość i jaka powinna 
to być wartość? 

Tadeusz Szumlicz (TS): W pracowniczych programach emerytalnych istnieje możliwość realizo-
wania programu przez ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym i jest powiedziane, że 
część ubezpieczeniowa nie może być wyższa niż 15%.
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MO: To znaczy, że państwo nie waha się przed arbitralnym ustalaniem granic w ubezpiecze-
niu – jeżeli ustala maksymalną zawartość ubezpieczenia, to dlaczego w pewnych sytuacjach nie 
może ustalić minimalnej zawartości?

MS: Wiadomo, że nasze otoczenie ekonomiczne ulega ciągłym zmianom. Moim zdaniem nie 
możemy pozostać w tych sztywnych ramach regulacji prawnych, które istniały, gdyż nadal by-
libyśmy wyłącznie na etapie istnienia umowy sprzedaży. Natura rzeczy jest taka, że pojawiają 
się nowe formy umów, które z czasem zostają uregulowane prawnie. Mam wrażenie, że takiej 
ewolucji podlega również umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem ka-
pitałowym. Ona inaczej wyglądała w latach 90. Teraz mamy zupełnie inne formy tych umów, 
które nadal określamy tym samym mianem. Zaproponowałam konstrukcję mówiącą, iż jest to 
umowa nienazwana, bo wtedy odeszlibyśmy od tego elementu, który budzi nasze wątpliwości, 
a więc na ile musi być w takiej umowie wyodrębniony element ubezpieczeniowy i w jakim za-
kresie. Jeżeli umowę tę uznamy za umowę nienazwaną, możemy tym szerokim mianem określać 
umowy zarówno z większym elementem ubezpieczeniowym, jak i z mniejszym, a nawet takie 
umowy, w których takiego elementu nie ma. Mój głos może podlegać dyskusji, spodziewam się 
argumentów przeciwnych, ale ja właśnie taką tezę przyjęłam. Wychodzi ona naprzeciw pewnym 
rozwiązaniom, które funkcjonują. Ma to oczywiście swoje konsekwencje. Postuluję, że powinny 
zostać wprowadzone regulacje prawne, ponieważ jeżeli wyodrębniają się umowy, które mają 
tak odmienne cechy od umowy ubezpieczenia, to warto byłoby przygotować odrębną regulację, 
która będzie miała znacznie szersze skutki, szczególnie że obecnie 30% rynku ubezpieczeń na 
życie to umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

TS: Chciałbym spojrzeć na problem historycznie. To, że ubezpieczyciele zajęli się takim produk-
tem i produkt odniósł sukces rynkowy, było związane z faktem, że zakłady ubezpieczeń weszły 
na rynek znacznie wcześniej niż towarzystwa funduszy inwestycyjnych. O nieporozumieniach 
w zakresie ubezpieczeń na życie z funduszem – wtedy – inwestycyjnym mówiliśmy na przełomie 
wieków. Wtedy była jednak zupełnie inna przyczyna nieporozumień. Osoby „poszkodowane” 
(„oszukani”) skarżyły się, że agent dołożył im 20% części ochronnej, a klienci chcieli wykorzysty-
wać ten produkt w celach wyłącznie inwestycyjnych. Wartość wykupu z tego powodu wynosiła 
znacznie mniej niż wpłacone składki. Nikt wtedy nie miał pretensji do wyniku inwestycyjnego, 
który w tamtych czasach wynosił około 30% rocznie. Mówimy więc o tym samym produkcie, 
ale innych kryteriach jego oceny. Muszę powiedzieć, że nie możemy, nawet w Biurze Rzecznika 
Ubezpieczonych, spoglądać na to bez uwzględniania winy klienta. Klient bywa pazerny i to trze-
ba również brać pod uwagę. 

MO: Pan profesor dotknął istoty rzeczy. To nie jest inny problem. Jedyna różnica jest taka, 
że wówczas chodziło o dokładanie do części inwestycyjnej części ochronnej, a obecnie chodzi 
o dokładanie nadmiernie dużej inwestycji do niezbędnej części ochronnej. Niech ubezpieczenia 
pozostaną ubezpieczeniami, a inwestycje inwestycjami. Dlaczego mieszamy te instytucje?

TS: Z powodu korzyści podatkowej.

MO: Uciekamy od jasnego odniesienia się do sprawy, ponieważ konsekwencje prawne są 
poważne. Chodzi o to, aby nie było warunków prawnych do formułowania zarzutów, że jedna 
trzecia rynku działa nielegalnie. Są dwie możliwości: pierwsza jest taka, że w związku z tym, 
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iż ustawa o działalności ubezpieczeniowej mówi, że zakład ubezpieczeń w ramach działalno-
ści ubezpieczeniowej ma prawo zawierać umowy ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowej, 
a jednocześnie w załączniku jest mowa o umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym, to trzeba coś zrobić, aby ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym było umową ubezpieczenia. Trzeba więc rozszerzyć zakres ochrony 
ubezpieczeniowej w tych umowach. Albo też można iść drugą drogą – emancypacji tej umowy 
– poprzez powiedzenie, że tak naprawdę w tych umowach chodzi o coś innego. W tej sytuacji 
będziemy mieli inny, legalny produkt, zdefiniowany inaczej, być może będzie trzeba ten fakt 
uwzględnić w katalogu czynności ubezpieczeniowych. Uczciwość wobec klienta będzie jednak 
polegała na tym, że ubezpieczyciel będzie jasno mówił, iż jest to coś innego, choć nazywa się po-
dobnie. Każdy z kierunków wymaga interwencji ustawodawcy przynajmniej na poziomie języka, 
gdyż język jest najistotniejszym narzędziem wprowadzania w błąd. Szanowni państwo, zacząłem 
od przemysłu spożywczego, który definiuje, co jest masłem. Daje mi to pewność, że kupując 
masło, mogę być pewien, co kupuję. Powstaje więc pytanie, czy klient, zawierając umowę ubez-
pieczenia, ma prawo przyjąć, iż umowa ta posiada pewne cechy umowy ubezpieczenia, czy też 
musi studiować kilkudziesięciostronnicowe warunki ubezpieczenia, aby to ocenić. Bank i ubez-
pieczyciel są instytucjami zaufania publicznego – klient ma więc prawo liczyć na to, że w tym 
miejscu to zaufanie będzie szanowane. Jeżeli zatem zawiera umowę ubezpieczenia, niech to 
będzie prawdziwe ubezpieczenie.

TS: Ale może być tak, że jednemu klientowi zależy na ochronie, a innemu na inwestycji.

MO: Każdy powinien mieć wybór, ale inwestycja powinna się nazywać inwestycją, a ubezpie-
czenie ubezpieczeniem.

TS: Paradoks polega na tym, że ubezpieczycielom bardziej opłaca się sprzedawać produkty 
z większą częścią ochronną.

KP: Kończąc drugi punkt naszej dyskusji, wróćmy do istoty problemu – dlaczego te produk-
ty zaczęły się pojawiać, zwłaszcza polisolokaty. Dlatego, że w tym zakresie mamy lukę prawną 
i zysk z polisolokat nie jest opodatkowany. To samo dzieje się przy produktach strukturyzowa-
nych. Dlatego chcę wszystkich państwa poinformować, że Ministerstwo Finansów przygotowało 
w ramach ustawy optymalizującej zapisy, które ten problem zlikwidują, a mianowicie opodat-
kowanie zarówno polisolokat, jak i produktów strukturyzowanych; zatem wszystkie produkty 
inwestycyjne, czyli te, w których pobierany jest podatek od zysków kapitałowych, będą w jedna-
kowy sposób opodatkowane. Wydaje się, iż powinno to uporządkować sytuację na rynku.

AW: Dziękuję. Przechodzimy więc do trzeciego pytania: Czy ubezpieczenie powinno przede 
wszystkim służyć oszczędzaniu i inwestowaniu? Granice między funduszem inwestycyjnym 
a umową ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Doświadczenia innych 
państw Unii Europejskiej. 

Uważam, że jeżeli ktoś chce zawrzeć umowę inwestycyjną, powinien skierować swoje kroki do 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dlaczego jednak decyduje się na zawarcie umowy ubez-
pieczenia? Bo ma pewne profity. Zgadzam się z tym, że każdy podmiot powinien sprzedawać 
produkty, w których się specjalizuje. Jeżeli w umowach, o których mówimy, nie ma żadnej części 
ochronnej, to dlaczego mają je sprzedawać zakłady ubezpieczeń? Do tego są powołane zupełnie 
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inne instytucje, chyba że zmienilibyśmy odpowiednie przepisy. Chciałam jednak podkreślić, że 
problem tkwi nie tylko w złej sprzedaży tych produktów i reklamowaniu ich jako umożliwiają-
cych ominięcie podatku. Czasami konstrukcja niektórych produktów jest taka, że klienci nigdy 
nie osiągną zysku – zawsze wypłacą mniej niż wpłacili – nawet po kilkunastu latach. Konstruk-
cja tych umów zawsze daje przewagę ubezpieczycielowi, dzięki specjalnemu rozłożeniu różnych 
opłat, których istoty, wielkości i skutków dla przyszłych wypłat klient nie jest w stanie ocenić 
w momencie przystąpienia do „ubezpieczenia”. Dla przykładu można podać opłaty wstępne po-
bierane w ciągu pierwszych lat, potrącane w całości bądź w dużej mierze przed rozpoczęciem 
inwestowania. Jaka musi być stopa zwrotu, żeby – mówiąc potocznie – odkuć się za ten pierwszy 
rok czy dwa lata? Bardzo wysoka. Opłaty są jednak pobierane nie tylko w pierwszych latach, lecz 
także w kolejnych (najczęściej już mniejsze). Uzyskanie tak wysokiej stopy zwrotu, szczególnie 
w dzisiejszych czasach, może być niemożliwe. Badaliśmy to dla różnych produktów, które są na 
rynku. Sytuacja klienta jest jeszcze gorsza ze względu na fakt, że jeżeli idzie on do towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, wybiera spomiędzy różnych funduszy i może określić swoją strategię 
inwestycyjną, natomiast w umowach ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitało-
wym nie zawsze ma wybór, a zysk określany jest nie na podstawie wyników wybranego funduszu 
inwestycyjnego, a na podstawie indeksu ustalanego przez ubezpieczyciela. Żaden klient nie jest 
w stanie dotrzeć do konstrukcji tego indeksu. Klient opiera się więc na tym, co powie mu sprze-
dający, i nie może tych informacji w żaden sposób zweryfikować. Dopiero po jakimś czasie od 
zawarcia umowy, np. porównując wartość jednostek, która w skrajnych przypadkach różni się na 
niekorzyść klienta nawet o ponad 40% od ceny nominalnej, klient orientuje się, na czym polega 
istota produktu, który kupił. Dalsza inwestycja odbywa się więc ze zmniejszoną, w stosunku do 
wpłaconej, kwotą. To jest właśnie zasadnicza różnica w konstrukcji między funduszem inwesty-
cyjnym a ubezpieczeniowym.

KP: To jest rzeczywiście problem, bo kiedy powstawały przepisy dotyczące umów ubezpie-
czenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (wcześniej inwestycyjnym) 
ubezpieczyciele działający w tej dziedzinie faktycznie odnosili swoje produkty do istniejących 
funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, jednak sytuacja ewoluowała w sposób, który dla 
klienta może być niejasny. Nie ma nic dziwnego w tym, że zakład ubezpieczeń chce jak najwięcej 
zarobić, a klient chciałby jak najwięcej zyskać. Jeżeli konstrukcja umowy wskazuje, że praktycznie 
niemożliwy jest zysk klienta, to jest on ewidentnie wprowadzany w błąd. Takie zjawisko miało 
miejsce w Wielkiej Brytanii. Tam zjawisko missellingu wystąpiło w połowie ostatniej dekady 
i odbiło się bardzo szerokim echem. Instytucje finansowe musiały zwracać klientom wpłacone 
składki, a ponadto wypłacać dodatkowe odszkodowania. Zauważalne jest, że nasz rynek, po 
doświadczenia innych państw, ma świadomość, że misselling również może wiązać się z odpo-
wiedzialnością po stronie ubezpieczycieli. Regulacje na poziomie unijnym (PRIPs) powinny być 
już dawno przyjęte. Nastąpi to, mamy nadzieję, w tym roku. Czekamy na te regulacje, bowiem 
nie chcemy wprowadzać rozwiązań, które potem znów będą musiały być zmienione. Komisja 
Nadzoru Finansowego już wielokrotnie wskazywała na potrzebę uregulowania obowiązków in-
formacyjnych w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Jeżeli więc prace na 
szczeblu europejskim będą nadal się przedłużały, rzeczywiście trzeba będzie zastanowić się nad 
uregulowaniem obowiązków informacyjnych bez czekania na rozwiązania europejskie.

MS: Podstawowe pytanie brzmi, czy ubezpieczenie powinno służyć oszczędzaniu i inwestowa-
niu. Ja bym te dwa pojęcia rozgraniczyła. Klasyczne ubezpieczenia służą również oszczędzaniu, 
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natomiast inwestowaniu miały służyć właśnie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym. Wyraźnie ustawodawca wskazał na odmienną cechę tej umowy, pole-
gającą na tym, że ryzyko tej inwestycji ponosi ubezpieczający. To na nim spoczywa więc ryzyko 
nieosiągnięcia oczekiwanych stóp zwrotu – i z tym klient powinien się godzić. Szersza dyskusja 
dotyczy świadomości klienta, jego wiedzy. Na to nakładają się kwestia udzielenia właściwej in-
formacji, zrozumiałej dla danego klienta, system wynagradzania pośredników, czego pochodną 
są opłaty likwidacyjne. To zagadnienie należy więc analizować w dość szerokim kontekście. 

Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a umową ubezpieczenia, to 
oczywiście fundusze inwestycyjne są prostsze. Co prawda, ostatnio powstały tzw. fundusze 
parasolowe, gdzie sytuacja jest porównywalna z inwestycją za pośrednictwem umowy ubez-
pieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ale do tej pory klasyczny fundusz to 
była jedna strategia inwestycyjna; jeżeli klient chciał zmienić strategię inwestycyjną – należało 
wyjść z funduszu. Natomiast ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym daje 
szerokie możliwości inwestycyjne, a to niekoniecznie musi być wadą. Porównując koszty umowy 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z kosztami umowy z funduszem inwestycyjnym, to 
koszty tej pierwszej umowy, np. w odniesieniu do opłaty za zarządzanie w umowie ubezpiecze-
nia klient płaci podwójnie, bo musi wnieść opłatę za zarządzanie pobieraną przez fundusz oraz 
opłatę za zarządzanie pobieraną przez ubezpieczyciela. Wpływa to niewątpliwie na efektow-
ność końcową produktu. Jednak dla niektórych klientów wybór oferowany przy ubezpieczeniu 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest wart tej opłaty ze względu na szeroki dostęp 
do funduszy, jakiego nie oferuje żaden inny produkt inwestycyjny na rynku. Może więc to być na 
tyle dużą wartością dodaną i tak zwiększyć efektywność inwestycji, że klient będzie chciał zapła-
cić więcej. Oczywiście pozostaje pytanie, na ile przeciętny konsument jest w stanie wykorzystać 
takie możliwości. Ubezpieczyciele konstruując te produkty, postawili do dyspozycji swoich klien-
tów najnowocześniejsze rozwiązania.

AW: Nikt nie zagwarantuje stopy zwrotu w wysokości 20%, a opłaty są tak wysokie, że stopa 
zwrotu musiałaby się zbliżać do tej wartości, aby osiągnąć sumę równą wpłaconym składkom. 
Oczywiście, że jest różnorodność, można wybierać fundusze, może jest to dla niektórych cenne, 
ale większość klientów chciałaby dostać po 10 latach chociaż tyle, ile wpłacili. Natomiast przy 
takiej konstrukcji produktu, dla dużej części jest to niemożliwe.

MW–T: Pytanie brzmi, czy ubezpieczenie powinno służyć inwestowaniu. Oszczędzanie to tro-
chę inna kwestia. Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie można bowiem również uznać za 
formę oszczędzania. Jednak czy ubezpieczenie powinno służyć inwestowaniu, czy ubezpieczenie 
to jest produkt, za którego pośrednictwem wpłacamy pieniądze, licząc na to, że zostaną one po-
mnożone, a nawet że korzyść z takiej inwestycji będzie wyższa niż np. z lokaty, gdyż uwzględnia 
profity podatkowe? Jeżeli chodzi o doświadczenia innych państw Unii Europejskiej, opracowy-
wana jest dyrektywa PRIPs, która ma objąć swym zakresem produkty inwestycyjne „opakowane” 
w inne – nieinwestycyjne – umowy (np. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym). Już sama nazwa dokumentu (dyrektywa dotycząca „opakowanych” produktów 
inwestycyjnych), która dotyczy m.in. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem ka-
pitałowym, jasno wskazuje, iż tego typu umowy podlegają regulacjom dotyczącym produktów 
inwestycyjnych, a na potrzeby tej dyrektywy – są produktami inwestycyjnymi. Takie „opako-
wanie” może zwiększać skomplikowanie produktu, a także ryzyko z nim związane, jak również 
może generować problem konfliktu interesów. Dodatkowo, ten sam podstawowy produkt in-



206

westycyjny może być „opakowany” jako ubezpieczenie, fundusz UCITS lub coś jeszcze innego. 
Klienci detaliczni zazwyczaj nie są w stanie w pełni zrozumieć konsekwencji tych różnic. Oso-
ba, która zna się na inwestycjach i chce wykorzystywać swoje umiejętności w tym zakresie, 
na pewno znajdzie produkt, który będzie odpowiadał jej potrzebom. Pragnę wskazać, iż raport 
nie dotyczył wszystkich umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapi-
tałowym – dotyczył pewnych specyficznych umów, które zostały niedawno wprowadzone na 
polski rynek i natychmiast wywołały lawinę skarg. Te produkty nie są oferowane osobom, które 
są zainteresowane taką inwestycją. Jest to niewątpliwie problem missellingu. Widoczny jest tu 
brak poczucia odpowiedzialności ubezpieczycieli i banków – „opakowują” oni te umowy w ubez-
pieczenia grupowe, która to konstrukcja taką odpowiedzialność niweczy. Problem tkwi jednak 
również w następującym zacieraniu pojęcia ubezpieczenia: klient przychodzi do banku z kwotą, 
którą zazwyczaj chce bezpiecznie ulokować np. jako depozyt, a oferowana jest mu umowa ubez-
pieczenia. Klient czasem nawet nie wie, że podpisuje dokumenty, które skutkują przekazaniem 
wpłaconej kwoty na ryzykowną inwestycję. Problemem jest również niewątpliwie konstrukcja 
tych umów. Podaliśmy konkretne przykłady w naszym raporcie dotyczące np. wartości jednostki 
funduszu, której cena nominalna wynosi 200 zł, a przy pierwszym notowaniu wartość jednostki 
wynosi 118 zł. To o takich sytuacjach chcemy mówić i w tym kontekście należy się zastanowić, 
czy ubezpieczyciele powinni, jako instytucje zaufania publicznego, oferować tego typu produk-
ty.

Jeżeli chodzi o doświadczenia innych państw europejskich, zgodnie z wyrokami sądów we 
Włoszech, ubezpieczenia inwestycyjne nie powinny być uznawane za umowy ubezpieczenia. 
W jednym z wyroków wskazano, iż umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym, w których usługi świadczone przez ubezpieczyciela są bezpośrednio 
powiązane z wartością jednostek w funduszach inwestycyjnych, bez żadnej gwarancji uzyska-
nia dochodu, bez względu na nazwę dotyczą tak naprawdę zakupu instrumentu finansowego, 
a bank, który dokonuje sprzedaży tego produktu, musi dopełnić wszystkich obowiązków in-
formacyjnych określonych w odniesieniu do sprzedaży instrumentów finansowych. W innym 
orzeczeniu wskazano, że aby ustalić charakter konkretnej umowy, należy badać jej dominujące 
elementy. Jeżeli wartość środków, które mają być wypłacone, nie jest stała, a zależna od wahań 
giełdowych, to jest to instrument finansowy.

We Francji jest podobnie. Dodatkowo, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapitałowym doczekały się unikalnych regulacji prawnych, które wprowadziły wyjątkowy 
(w odniesieniu do innych umów ubezpieczenia) środek ochrony ubezpieczającego. Termin na 
odstąpienie od umowy (30 dni) nie zaczyna się w dniu jej zawarcia, jeżeli ubezpieczyciel (bądź 
jego przedstawiciel) nie dopełnił wszystkich, wymaganych prawem wymogów informacyjnych 
sformułowanych dla produktów inwestycyjnych. Oznacza to, iż ubezpieczający może odstąpić 
od umowy i żądać w całości wpłaconych składek (a nie wartości rachunku) nawet po kilku la-
tach od dnia zawarcia umowy, jeżeli ubezpieczyciel naruszył obowiązek informacyjny (określony 
bardzo szeroko i szczegółowo przez francuski organ nadzoru). Prawo to przysługuje nawet w sy-
tuacji, gdy ubezpieczający działał w złej wierze.

W Niemczech udział ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w rynku jest 
niski ze względu na brak zaufania konsumentów.

W Wielkiej Brytanii nie ma ustawowej definicji umowy ubezpieczenia. Jest ona formułowana 
przez sądownictwo poprzez powołanie pewnych jej cech charakterystycznych, do których nie 
należy inwestycja. Warto również pamiętać, iż nadzór ubezpieczeniowy i bankowy w Wielkiej 
Brytanii od wielu lat jest połączony, w związku z tym nie ma problemu rozróżnienia poszczegól-
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nych umów finansowych ani potrzeby ich ścisłego definiowania. Niedawno przyjęto praktykę 
rekomendowania produktów. Jeżeli umowy inwestycyjne są nadmiernie skomplikowane, nie są 
rekomendowane przez organ nadzorczy do sprzedaży klientom detalicznym. W tej sytuacji klient 
ma ułatwioną drogę dochodzenia roszczeń np. przed Rzecznikiem Finansowym.

W Szwecji z kolei ubezpieczenia typu unit–linked są traktowane jako zupełna odwrotność 
ubezpieczeń na życie.

Powołane przykłady pokazują więc, iż tego typu produkty są de facto kwalifikowane jako umo-
wy inwestycyjne, których nie powinno się mieszać z umowami ubezpieczenia na życie mającymi 
przede wszystkim charakter ochronny.

MS: Chciałabym rozgraniczyć dwie kwestie. Jeżeli mówimy o generalnej idei, czy umowa ubez-
pieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ma służyć inwestowaniu, to ja bym się 
z tą tezą zgodziła – taka była idea tych produktów, kiedy powstawały, gdyż klienci byli niezado-
woleni z niskich stóp zwrotu, które osiągali w ubezpieczeniach klasycznych, i oczekiwali bardziej 
efektywnych produktów, które oferowałyby wyższe stopy zwrotu. Czym innym jest jednak sposób 
ustalenia parametrów tej umowy, który u nas ma pewne mankamenty, a niekiedy wypaczenia. 
Zgodziłabym się więc, że celem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym jest inwestowanie. Tak tę umowę skonstruował ustawodawca, pozwalając na wy-
bór między funduszami inwestycyjnymi. Natomiast kwestie, czy opłaty pobierane przez zakłady 
ubezpieczeń są zbyt wysokie, nie wpływa na samą istotę umowy.

MW–T: A może właśnie koszty są tak wysokie, ponieważ działalność inwestycyjna nie jest 
główną działalnością ubezpieczycieli.

KP: Wszystkie pieniądze wpłacane ubezpieczycielom są inwestowane.

MW–T: Oczywiście, ale chodzi mi o tworzenie produktów inwestycyjnych przez zakłady ubez-
pieczeń na życie, z których to produktów klient ma czerpać zyski. Aby stworzyć i utrzymać taki 
produkt, ubezpieczyciel musi pobierać wiele wysokich opłat, gdyż to nie jest to jego dominująca 
działalność.

KP: Rzeczywiście brakuje nam głosu rynku w tej debacie. Szkoda, że przedstawiciele rynku 
ubezpieczeniowego nie zdecydowali się w niej uczestniczyć pomimo zaproszenia. Natomiast 
słusznie zauważył profesor Szumlicz, że ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są częścią 
elementów ustawowych, które państwo zdecydowało się powierzyć w inwestowanie długoter-
minowe przy emerytalnych ubezpieczeniach trzeciofilarowych. O tym nie należy zapominać. 
Pan profesor przywołał pracownicze programy emerytalne, dodałabym do tego jeszcze umo-
wy w ramach indywidualnych kont emerytalnych. Odnosząc się do kwestii, czy ubezpieczenie 
powinno służyć oszczędzaniu czy inwestowaniu. Odpowiem krótko: i temu, i temu. Długoter-
minowe ubezpieczenia powinny mieć element inwestycyjny, aby zachować wartość środków 
w długim horyzoncie czasowym.

TS: Nie chcę reklamować tu żadnych produktów, ale uważam, że najlepsze są te, które z zysków 
inwestycyjnych finansują koszty ochrony. Teoretycznie zakłada się, że do jakiegoś momentu ko-
rzysta się z „bezpłatnej” ochrony. Moim zdaniem problem leży jednak w udzielaniu rzetelnych 
informacji o produkcie. Na rynku finansowym jesteśmy wprowadzani w błąd i Komisji Nadzoru 
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Finansowego można ewentualnie zarzucić brak nadzoru nad reklamami. Pojawiają się skandalicz-
ne reklamy, a zakłady ubezpieczeń same zakładają sobie pętlę na szyję tymi właśnie reklamami. 
Czym innym jest bowiem prowadzenie akcji reklamowej na rozwiniętym rynku ubezpieczenio-
wym, a czym innym w Polsce. W bardziej rozwiniętych krajach reklama służy „przeciąganiu” 
klienta z jednej firmy do drugiej. W Polsce chodzi o to, aby w ogóle zwiększyć liczbę zawieranych 
umów ubezpieczeniowych. Każda akcja, która pokazuje klientowi, że nie można mieć zaufania 
do instytucji finansowych, odbija się na rozwoju rynku. Wydaje mi się, że osoby zarządzające 
zakładami ubezpieczeń w Polsce są pod ogromnym wpływem właścicieli zewnętrznych, którzy 
nie rozumieją tego etapu rozwoju rynku, na jakim jest Polska, i patrzą na ten rynek z punktu wi-
dzenia tego, co dzieje się w innych państwach.

AW: Powiem tak, w pierwszej wypowiedzi profesor Szumlicz powiedział, że możliwa jest sprze-
daż produktów ubezpieczeniowych, w których nie ma ochrony ubezpieczeniowej, a składkę 
w całości się inwestuje. Ja ze swojego punktu widzenia uważam, że jeżeli w umowie ubezpie-
czenia nie ma w ogóle części ochronnej, to zakład ubezpieczeń nie powinien takich produktów 
sprzedawać. To jest zupełnie inny rodzaj działalności – ubezpieczyciel powinien zajmować się 
działalnością ubezpieczeniową, a nie inną. Potem z kolei pan profesor stwierdził, że lepsze pro-
dukty to te, w których jest ochrona ubezpieczeniowa.

TS: Mówiłem w tym sensie, że jeżeli klientowi oferuje się takie warunki podatkowe, o których 
mówiła dyrektor Przewalska, to mamy problem wpływu czynnika opodatkowania na dokonywa-
ny wybór.

AW: Jednak jeżeli składka nawet w minimalnej części nie jest przeznaczana na ubezpieczenie, 
to umowa nie powinna się nazywać umową ubezpieczenia. Ponadto tradycyjne ubezpieczenia 
były ubezpieczeniami na życie albo na dożycie. Inaczej zakreślony był termin obowiązywania 
umowy. Dziś te umowy nie mają związku z takimi zdarzeniami. Są umowami terminowymi – na 
2, 3, 5, 10 czy 15 lat. Te ubezpieczenia mają więc zupełnie inny charakter. 

Zanim przejdziemy do czwartego punktu, chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Dużo 
mówimy tu o nieprawidłowym sposobie sprzedaży. Chciałabym jednak w pewnym sensie bronić 
tych bezpośrednich sprzedawców, ponieważ to nie oni wymyślili tego typu produkty. Po naszym 
raporcie jeden z ubezpieczycieli zwolnił sprzedawców i uznał, że teraz już wszystko będzie do-
brze. Te produkty jednak są tak skonstruowane, że trzeba sprzedawać je w określony sposób. 
Wiemy to bezpośrednio od osób zaangażowanych w sprzedaż takich produktów, którzy przecho-
dzą kursy sprzedaży, a nie kursy wiedzy o ubezpieczeniach. Osoby te godzą się na takie działania, 
ponieważ mają z tego wysokie zyski – sam rynek wskazuje nawet, że te zyski są zbyt duże. To 
również trzeba mieć na uwadze.

PS: Na pytanie, czy ubezpieczenie ma służyć oszczędzaniu i inwestowaniu, odpowiedziałbym: 
i temu, i temu. Nie jest mi jednak obce również stanowisko dr. Orlickiego. Wyobrażam sobie, iż 
faktycznie w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej można by dopisać, że czynno-
ściami ubezpieczeniowymi są również czynności zawierania umów inwestycyjnych.

MO: A w słowniczku dodać definicję takich umów. Jeżeli nie podamy takiej definicji w słow-
niczku, będziemy mieć problem interpretacji tego zapisu.
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PS: Misseling jest dużym problemem. Jednak uregulowanie ustawowe kwestii, że „sprzedawca 
musi być uczciwy” niewiele zmieni. Komisja Nadzoru Finansowego nie może kontrolować każ-
dej indywidualnie zawieranej umowy. Komisja sprawdza procedury, a w procedurach formalnie 
wszystko jest w porządku. Ponadto, te umowy są często umowami grupowymi. Zakład ubezpie-
czeń odpowiada jedynie za agenta ubezpieczeniowego. Sprzedaż tych produktów dokonywana 
jest przez ubezpieczającego – drugą stronę kontraktu. Staramy się więc oddziaływać również na 
ubezpieczających, np. banki, biorąc pod uwagę chociażby przepisy dotyczące rękojmi zarządu. 
Być może wprowadzenie obowiązku nagrywania rozmów rozwiązałby ten problem.

MW–T: Taki pomysł został już przedstawiony przez Komisję Europejską i jest rozpatrywany 
jako jedna z opcji walki z nieprawidłową sprzedażą produktów finansowych. Rozmowy byłyby 
odsłuchiwane w sytuacji zaistnienia sporu.

MO: Proszę państwa, ja jestem cywilistą, a w prawie cywilnym mamy taką instytucję jak obej-
ście ustawy – obejście prawa. Dziwię się, że w prawie finansowym szeroko pojętym ta zasada się 
nie przyjęła. Jeżeli ubezpieczyciel „opakuje” produkt inwestycyjny w ubezpieczenie, to wszyscy 
są przekonani, że jest to umowa ubezpieczenia. Jeżeli produkt jest „opakowany” w ubezpiecze-
nie, a jest w rzeczywistości lokatą, to nie jest ubezpieczeniem, a jest lokatą. Banki piszą o tym 
w reklamach. Dziwi mnie ta tendencja. Jest ona widoczna i w prawie finansowym, i w prawie po-
datkowym. W prawie cywilnym, jeżeli mamy pozorną sprzedaż, która jest darowizną, to nie liczy 
się nazwa umowy, ale to czym ta umowa faktycznie jest. Banki w omawianych tu sytuacjach nie 
są ubezpieczającymi – są oczywiście pośrednikami ubezpieczeniowymi, agentami ubezpiecze-
niowymi i zarabiają na czynności sprzedaży takich produktów. Jeżeli byśmy w końcu to przyznali, 
mielibyśmy zupełnie inną sytuację. Musimy patrzeć na istotę danej umowy, a nie jej nazwę.

MS: Odniosę się do ostatniego pytania. W kontekście umów z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym wielokrotnie podkreślano, że są to umowy skomplikowane, więc moim zdaniem 
trudno jest opisać w ogólnych warunkach ubezpieczenia w sposób prosty i wyczerpujący normy 
ochronne dla klienta. Dylemat jest następujący: czy postanowienia tworzą prawnicy przy użyciu 
języka prawniczego – wtedy mamy problem, że klient tego nie zrozumie. Możemy przyjąć zało-
żenie, że piszemy językiem prostszym – wtedy pojawia się problem interpretacji postanowień 
o.w.u. Byłabym zwolennikiem rozwiązań zaproponowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, tj. 
stworzenia karty informacyjnej produktu. Trzeba oczywiście przedyskutować, ile powinna ona 
mieć stron, ale należy wypracować pewien schemat informacji, które byłyby zrozumiałe dla 
przeciętnego konsumenta. Barierą, która jest bardzo trudna do pokonania, jak słusznie zauważył 
dyrektor Sawicki, jest kwestia kanału sprzedaży. Wielokrotnie materiały szkoleniowe przygoto-
wywane w odniesieniu do danego produktu są na bardzo wysokim poziomie – zawierają bardzo 
szczegółowe informacje o charakterze inwestycyjnym. Jednak zdarza się, że agenci ubezpiecze-
niowi nie reprezentują poziomu wiedzy, jaka wynikałaby z tych materiałów szkoleniowych. Do 
sprzedaży tych produktów agenci powinni być odpowiednio szkoleni. Nie powinny to być te 
same osoby, które oferują np. ubezpieczenia autocasco. Agenci powinny dysponować ponad-
przeciętną wiedzą z zakresu finansów.

TS: Agenci przede wszystkim skupiają się na sprzedaży tego rodzaju produktów, a czasem na-
wet – rzec można – żerują na niewiedzy klienta. Najgorszy jest zakup ubezpieczenia u znajomego 
agenta, do którego ma się zaufanie, kiedy okazuje się, że ubezpieczenie wiąże się z nieoczeki-
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wanymi zagrożeniami. Tylko jak je pokonać? Absolutnie zgadzam się z tym, że to, co zapisano 
w materiałach szkoleniowych dla agentów, ma się nijak do ich wiedzy. Agent sprzedaje produkty, 
które są bardzo dobrze opłacane – chce uzyskać wyższą prowizję.

MS: Zauważam problemy podejścia do produktów inwestycyjnych oraz przekazywania wiedzy 
o tych produktach, a znaczenie tych problemów będzie rosło. Ze względu na zmianę struktury 
społeczeństwa i zmiany w systemie emerytalnym coraz większe znaczenie będą miały produkty 
oszczędnościowe i inwestycyjne. Klienci zmierzą się z kwestią, że w jakiś sposób muszą dodat-
kowo oszczędzać, i to dotyczy nie tylko ubezpieczeń. Ale przypuszczam, że poziom sprzedaży 
produktów bankowych też jest niewiele wyższy.

TS: Identyfikacja, kiedy pośrednikowi można zarzucić nieprawidłowości w postępowaniu, 
jest bardzo ważna. Pod koniec lat 90. agent wiedział, że klient chce kupić produkt inwestycyj-
ny – była moda na emerytalne ubezpieczenia, a szczególnie na pewne ubezpieczeniowe marki, 
ale agentowi chodziło o to, aby sprzedać kupującemu produkt, który miał jak największą część 
ochronną. Agent był bowiem za to bardziej premiowany niż za część inwestycyjną. Teraz sytu-
acja jest taka, że klient zawierając umowę ubezpieczenia, chce po prostu skorzystać z preferencji 
podatkowych. Zmiany ustawowe w tym zakresie mogą przynieść pozytywne skutki.

MW–T: Jeżeli chodzi o misselling, to nie ma potrzeby wyważać otwartych drzwi. Idealny 
przykład zaradzenia problemowi missellingu przedstawił organ nadzoru finansowego w Wiel-
kiej Brytanii (dawny Financial Services Authority). Co prawda działania podjęte w tym zakresie 
dotyczyły ubezpieczeń kredytu (Payment Protection Insurance), ale pozwoliły one na zidenty-
fikowanie procedur wewnętrznych ocenionych wprost jako sprzyjające sprzedaży produktów 
nieadekwatnych do potrzeb konsumenta, np. nadmierne prowizje. Pracownicy banku otrzymy-
wali wyższą prowizję za sprzedaż produktu bankowego z ubezpieczeniem niż bez ubezpieczenia. 
Organ nadzoru nie potrzebował konkretnych przepisów stanowiących, że tego typu praktyka 
może zwiększać prawdopodobieństwo nieprawidłowości w sprzedaży. Dokumentów przygoto-
wanych przez brytyjski nadzór dotyczących tej kwestii było co najmniej kilka i w nich znajdują się 
konkretne odpowiedzi na pytanie, dlaczego misselling się rozwija. Nieprawidłowości w sprze-
daży można by również ograniczyć poprzez wydawanie rekomendacji odnośnie do konkretnych 
produktów, ustalanie, który produkt jest adekwatny do potrzeb przeciętnego konsumenta. My-
ślę, że te rozwiązania możemy z powodzeniem wykorzystać również w Polsce.

KP: Doświadczenia m.in. Wielkiej Brytanii posłużyły stworzeniu projektów unijnych (np. dy-
rektyw PRIPs, MiFiD i IMD2). Myślę, że wreszcie doczekamy się tych rozwiązań. Oczywiście, po 
raporcie Rzecznika Ubezpieczonych rozważaliśmy potrzebę wprowadzenia natychmiastowych 
zmian legislacyjnych, jednak prowadzenie takich prac równolegle z działaniami, które są podej-
mowane w Unii Europejskiej, nie wydaje nam się uzasadnione. Jest to powielanie rozwiązań, 
a proces ich wprowadzenia jest i tak bardzo długi. Należy wierzyć, że zarówno regulacje unijne, 
jak i nasze, zwłaszcza podatkowe, wpłyną na rozwiązanie większości obecnych problemów. Jeżeli 
pojawią się kolejne problemy, z pewnością będziemy nadal korzystać z działalności prowadzonej 
przez Rzecznika Ubezpieczonych.

MO: Chciałem podać jeden pomysł, który został zaproponowany przez jednego z prezesów 
zakładów ubezpieczeń w oparciu o rozwiązania austriackie – można zastrzec na drodze ustawo-
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wej, że prowizja z tytułu sprzedaży ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
nie może być wypłacana jednorazowo, ale co najmniej w pięciu ratach rocznych. Uzasadnianie 
pobierania nadmiernych opłat likwidacyjnych tym, że przecież stanowią one wynagrodzenie po-
średnika, nie jest zasadne. Problemu tego nie można uregulować kodeksem dobrych praktyk, 
gdyż jedne zakłady ubezpieczeń do takiego kodeksu przystąpią, inne nie. Pośrednicy będą sprze-
dawać te produkty, które będą dla nich bardziej opłacalne. Natomiast uregulowanie tej kwestii 
w przepisach powszechnie obowiązujących wpłynie na cały rynek. Z dużą nadzieją zapoznawa-
łem się z rekomendacją przygotowaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń – to jest krok do przodu, 
choć na pewno nie jest to krok wystarczający. Jeżeli w karcie produktu znajdzie się informacja 
o tym, że opłata likwidacyjna wynosi 100%, a Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finan-
sowego zaaprobuje tę rekomendację, to może się okazać, że ubezpieczyciele będą wskazywać, iż 
opłata likwidacyjna w wysokości 100% była nielegalna przed przyjęciem rekomendacji, a obec-
nie stan prawny się zmienił.

MW–T: Co więcej, wpisanie takich opłat w kartę produktu, którą konsument ma podpisać, 
może zostać uznane za indywidualne uzgodnienie warunków umowy z konsumentem, a tym 
samym nie będzie podlegało regulacjom prawnym dotyczącym klauzul abuzywnych.

KP: Miejmy nadzieję, że do tego czasu regulacje unijne wejdą w życie.

MS: Chciałabym przedstawić inne ciekawe rozwiązanie, które przyjęto w prawie austriackim – 
ogólne warunki ubezpieczeń w formie rekomendacji wydawane przez odpowiednik Polskiej Izby 
Ubezpieczeń. Jest to rozwiązanie, które z pewnością służy ochronie interesów konsumentów.

PS: Odnosząc się do propozycji regulacji prowizji ubezpieczeniowej, chciałbym wskazać, iż nie 
wydaje mi się, abyśmy mogli uregulować ustawowo kwestię ceny czy też poziomu opłaty. To 
jednak zakład ubezpieczeń płaci prowizję; jeżeli uważa, że powinien ją płacić w pięciu ratach, to 
może tak zrobić. Myślę, że ubezpieczyciele powinni zorganizować się w tej kwestii – nie potrzeb-
na jest tu inicjatywa ustawodawcy.

MO: Jednak interes ochrony konsumenta leży po stronie państwa, a nie ubezpieczycieli. Do 
tego są potrzebne rozwiązania legislacyjne.

TS: W takiej sytuacji mógłby powstać problem uwzględnienia inflacji. Tylko co takie rozwiąza-
nie miałoby zmienić?

MO: Nie będzie uzasadnienia do pobierania opłaty likwidacyjnej w wysokości 100%. Myślę, 
że sposób pobierania opłaty jest też elementem konkurencyjności zakładów ubezpieczeń mię-
dzy sobą. Zakłady ubezpieczeń dbają o względy pośredników. Chodzi o to, aby stworzyć pewne 
bariery, które zrównałyby konkurencyjność zakładów ubezpieczeń w stosunku do pośredników 
ubezpieczeniowych, w tym banków.

AW: Z pewnością system sprzedaży jest bardzo istotny. Mamy przecież przykład jednego z za-
kładów ubezpieczeń, który wszedł na polski rynek i w pierwszym roku działalności zdominował 
sprzedaż produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jednocześnie ubezpieczy-
ciel ten stał się liderem w liczbie napływających do Rzecznika Ubezpieczonych skarg. Wydaje 
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mi się również, że klienci za mało wiedzą. Jednak nigdy nie będzie tak, że klienci będą wiedzieli 
wszystko o danym produkcie, zawsze coś będzie dla nich niezrozumiałe. W tym kontekście tym 
bardziej istotna jest rola osoby doradzającej zawarcie takiej umowy.

TS: Myślę, że można by sprzedawać lepiej i więcej. Podstawowy błąd, jaki popełniają zakłady 
ubezpieczeń, to nadużywanie reklamy. Gdyby wydawane na reklamę pieniądze przeznaczyć na 
edukację z pewnością przyniosłoby to znacznie lepszy efekt i przyczyniło się do rozwoju rynku 
w Polsce. Edukacją nie zmienimy sytuacji z dnia na dzień, jednak nawet jeden wyedukowany 
człowiek będzie w stanie służyć wiedzą w środowisku, w którym się obraca.

PS: Generalnie nadzorowanie reklam produktów ubezpieczeniowych pozostaje w zakresie 
kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co nie znaczy, że Komisja Nadzoru 
Finansowego nie reaguje, z tym że reakcja ta ma postać zawiadomienia Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów o zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

KP: Z reklamami faktycznie jest problem. Jest wiele reklam, za które odpowiedzialność ponosi 
podmiot mający siedzibę poza Polską. Tak więc nie zawsze polskie organy mogą skutecznie dzia-
łać w tych sytuacjach.

AW: Szanowni państwo, chcę państwu podziękować za udział w naszej dyskusji. Oczywiście 
nie spodziewaliśmy się, że wymyślimy jakiś złoty środek, który rozwiąże wszystkie problemy, ale 
wszyscy widzimy pewne niedociągnięcia, nad którymi niewątpliwie należy pracować. Są proble-
my, których nie da się rozwiązać inaczej niż poprzez zmianę przepisów, ale wydaje się, że można 
też podjąć pewne działania nadzorcze, np. ustanowić większą kontrolę tych produktów albo 
praktyk ubezpieczycieli, o których przecież wszyscy wiemy. Jednak trudno się spodziewać, że 
samymi rekomendacjami zaproponowanymi przez Polską Izbę Ubezpieczeń czy jakikolwiek inny 
podmiot wyeliminuje się wszelkie nieprawidłowości. Rzeczywiście, edukacja społeczeństwa jest 
niezwykle potrzebna, jednak nie wymyślono na razie skutecznej metody edukacji, która doty-
czyłaby wszystkich aspektów różnych produktów finansowych. Trzeba mieć zawsze na uwadze, 
że osoby, które doświadczą problemów z ubezpieczycielem, mogą zostać na zawsze zniechęco-
ne do zawierania jakichkolwiek dobrowolnych umów ubezpieczenia.

Jeszcze raz dziękuję bardzo. 

Zapis debaty przygotowała dr Małgorzata Więcko–Tułowiecka, Biuro Rzecznika Ubezpieczo-
nych



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 213

2. Orzecznictwo
Problematyka ustalania wysokości kwoty odszkodowania za uszkodzony 
pojazd mechaniczny (amortyzacja, części oryginalne) w świetle 
orzecznictwa Sądu Najwyższego

Wprowadzenie

Rzecznik Ubezpieczonych od szeregu lat był zwolennikiem wprowadzenia jednolitych zasad 
w procedurach likwidacji szkód z tożsamego treściowo ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podejmując próby porządkowania praktyki obrotu, 
Rzecznik pragnął – niestety, jak się później okazało, bez powodzenia – współpracować w tej 
kwestii z samorządem ubezpieczeniowym. Wydawało się bowiem, że standaryzacja procedur 
stosowanych na rynku w odniesieniu do jednolitego w swoim ustawowym kształcie obowiązko-
wego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych powinna 
być dla ubezpieczycieli rzeczą pożądaną, a jednocześnie stanowiącą pozytywną wartość dla 
całego rynku i znacząco usprawniającą obrót. Niestety, pomimo obiecujących rozmów, a na-
wet spotkań roboczych, nie udało się podjąć długofalowej współpracy na rzecz generalnego 
i uniwersalnego rozwiązywania kwestii spornych pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycie-
lami. Rzecznik, mimo braku woli współpracy ze strony Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych 
Polskiej Izby Ubezpieczeń, nie poddał się w swoich staraniach na rzecz ujednolicenia praktyki. 
Zmienił tylko w tym celu narzędzia podejmowanych działań – zastąpił próby polubownego roz-
wiązywania problemów w ramach merytorycznej dyskusji zaangażowaniem w rozwiązywanie 
istniejących problemów Sądu Najwyższego, poprzez kierowanie kolejnych zapytań dotyczących 
ujawniających się rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. 

Podobnie, dostrzegając tendencje do utrwalania przez zakłady ubezpieczeń niewłaściwej 
praktyki likwidacyjnej dotyczącej części zamiennych stosowanych do napraw uszkodzonych 
pojazdów, Rzecznik doszedł do wniosku, że ostateczne wyjaśnienie możliwości dokonywania 
potrąceń amortyzacyjnych, uwzględniania tzw. merkantylnego ubytku wartości części zamien-
nych, oraz określenie rodzaju części potrzebnych do naprawy uszkodzonego pojazdu wymaga 
zaangażowania Sądu Najwyższego. Droga ta wydawała się sprawdzona, gdyż już wcześniej – 
jak miało to miejsce w przypadku uchwał dotyczących szkód powstałych w mieniu w sytuacji, 
gdy własność pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wskutek którego powstała szkoda, została 
przeniesiona w drodze umowy przewłaszczenia, w celu zabezpieczenia, na bank lub stanowi 
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własność leasingodawcy1 czy też problematyki uwzględniania podatku VAT w rozliczeniach kosz-
torysowych2 – Sąd swoimi rozstrzygnięciami ostatecznie zakończył dyskusje i spory na temat 
interpretacji art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych czy też wypłat odszkodowań na 
podstawie kosztorysu w kwotach netto. 

W efekcie pierwszego z dwóch skierowanych w ostatnim czasie przez Rzecznika Ubezpieczonych 
zapytań, Sąd Najwyższy w odniesieniu do możliwości amortyzacji wartości części wypowiedział 
się w uchwale z dnia 12 kwietnia 2012 r.3, gdzie jednoznacznie wskazał, iż: „Zakład ubezpie-
czeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności 
z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszko-
dowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów 
służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do 
wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu 
wzrostowi”. 

Analiza tej uchwały i jej uzasadnienia prowadzi do trzech zasadniczych i oczywistych wnio-
sków: 

Po pierwsze, uchwała Sądu Najwyższego potwierdziła w pełnym zakresie stanowisko Rzecznika 
Ubezpieczonych, iż niedopuszczalne jest automatyczne stosowanie potrąceń amortyzacyjnych 
w przypadku roszczeń dochodzonych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej po-
siadaczy pojazdów mechanicznych. Tym samym Sąd Najwyższy w orzeczeniu zakwestionował 
szereg procedur likwidacyjnych stosowanych w praktyce obrotu przez zakłady ubezpieczeń. 
Z tych względów w świetle wytycznych Sądu Najwyższego należy te praktyki uznać za niezgodne 
z prawem odszkodowawczym, a tym samym zachodzi konieczność wyeliminowania ich z obrotu 
prawnego. 

Po drugie, należy przyjąć, że zastosowanie potrąceń amortyzacyjnych dopuszczalne jest tylko 
w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, tzn. tylko i wyłącznie wówczas, kiedy zastosowanie no-
wych części prowadziłoby do wzrostu wartości całego naprawionego pojazdu. Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu podkreślił, że trzeba patrzeć na wartość samochodu jako całości, a nie na jego 
poszczególne części; tym samym należy uwzględnić, że nawet jeśli do naprawy zostaną użyte 
nowe części, to wartość auta będzie i tak niższa niż przed wypadkiem. Z tych właśnie względów 
przypadki, w których zastosowanie nowych części doprowadzi do wzrostu wartości całego na-
prawionego pojazdu, będą w praktyce incydentalne, gdyż pojazd powypadkowy co do zasady 
traci, a nie zyskuje na wartości – co zarówno stanowi domniemanie faktyczne, jak i znajduje 
potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego w odniesieniu do utraty wartości handlowej 
uszkodzonego, a następnie naprawianego pojazdu4. 

Po trzecie, Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, iż ciężar wykazania możliwego w wyjątkowych 
przypadkach wzrostu wartości pojazdu w porównaniu do stanu sprzed szkody obciąża wyłącznie 
zakład ubezpieczeń, co powoduje, że zastosowanie potrąceń amortyzacyjnych jest dopuszczalne 
jedynie w wyjątkowych sytuacjach i to pod licznymi ciężarami dowodowymi. 

Reasumując, powszechnie obecna dotychczas w praktyce likwidacyjnej amortyzacja wartości 
części potrzebnych do naprawy powinna mieć absolutnie wyjątkowy, wręcz incydentalny cha-
rakter, a zasadą winien stać się zakaz jakichkolwiek potrąceń amortyzacyjnych. 

1 Uchwała SN z dnia 22 kwietnia 2005 r. (III CZP 99/04).
2 Uchwała SN z dnia 17 maja 2007 r. (III CZP 150/06).
3 III CZP 80/11.
4 Por. uchwała SN z dnia 12 października 2001 r. (III CZP 57/01), szeroko omawiająca problematykę utraty war-
tości sprzedażnej.
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Odpowiadając na drugie z zapytań Rzecznika Ubezpieczonych, dotyczące rodzaju części po-
trzebnych do naprawy, Sąd Najwyższy pomimo odmowy podjęcia uchwały w postanowieniu 
z dnia 20 czerwca 2012 r.5 wystarczająco szczegółowo odniósł się merytorycznie do zagadnienia 
będącego przedmiotem zapytania.

Po pierwsze, wskazał, iż co do zasady do naprawy restytucyjnej powinny być używane albo 
części oryginalne, albo „części równoważne z oryginalnymi”, przy czym te drugie w ocenie Sądu 
muszą spełniać dodatkowy, bardzo istotny z perspektywy poszkodowanych wymóg – posiadać 
zaświadczenie, iż zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjny-
mi, ustalonymi przez producenta pojazdu – tylko bowiem w takim przypadku zaświadczenie to 
można uznać za wystarczająco wiarygodne.

Po drugie, Sąd Najwyższy wyraźnie przyznał prymat częściom oryginalnym w przypadku na-
praw pojazdów będących na gwarancji oraz objętych umowami serwisowymi. Podobnie na 
pierwszeństwo oryginałów wskazuje Sąd, jeżeli przemawia za tym szczególny interes poszko-
dowanego, jak dotychczasowa historia pojazdu, dbałość o pojazd przed wypadkiem – jego 
serwisowanie z wykorzystaniem części oryginalnych czy też posiadanie kolekcjonerskiego 
modelu pojazdu o znacznej wartości, najprawdopodobniej będącego w przyszłości pojazdem 
unikatowym etc.

Po trzecie, w przypadku części maksymalnie wyeksploatowanych przed uszkodzeniem oraz 
części o prostej konstrukcji Sąd Najwyższy dopuścił do wykorzystania części „o porównywalnej 
jakości”.

Ponadto na koniec swoich rozważań Sąd Najwyższy, co warte podkreślenia, przypomniał 
problematykę amortyzacji, ponownie krytykując przyjęte modele optymalizacji likwidacji 
szkód, a także zwrócił uwagę, że tzw. rozporządzenie GVO6 – będące najczęściej przywoływaną 
podstawą redukcji odszkodowań za szkody majątkowe – nie może być stosowane i nie może mo-
dyfikować zasad odpowiedzialności cywilnej wynikających z bezwzględnych przepisów prawa 
odszkodowawczego.

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie rodzaju części rekomendowanych do naprawy 
można podsumować jako wyjątkowo wyważone, gdyż poszkodowanym zapewnia naprawę 
z użyciem części, które gwarantują bezpieczeństwo, jakość, trwałość i estetykę naprawy. Będą 
to w przeważającej mierze części oryginalne albo „równoważne z oryginalnymi”, czyli de facto 
takie same jak oryginalne, bo wyprodukowane przez ten sam podmiot, który wykonał części dla 
producenta na pierwszy montaż. Podobnie podmioty realizujące naprawy zgodnie z wytycznymi 
Sądu Najwyższego będą mogły naprawiać pojazdy z użyciem części, które sprawnie i bez obaw 
o życie i zdrowie przyszłych użytkowników można montować w naprawianym pojeździe. Z dru-
giej strony również ubezpieczyciele otrzymali stosunkowo precyzyjne wytyczne, jak kalkulować 
odszkodowania za szkody majątkowe. 

Ponadto oba omawiane wyżej orzeczenia, niezależnie od tego, że potwierdzają w znacznej 
części stanowisko prezentowane przez Rzecznika Ubezpieczonych, jednocześnie kończą proces 
porządkowania orzecznictwa w odniesieniu do szkód majątkowych likwidowanych z ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tym sposobem 

5 III CZP 85/11.
6 Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1400/2002 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii 
porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym (Dz. Urz. UE z dnia 1 sierpnia 
2002 r., nr L 2003, s. 30), zastąpione rozporządzeniem Komisji Europejskiej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych 
i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE z dnia 28 maja 2010 r., nr L 129/52).
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– z pomocą Sądu Najwyższego – Rzecznik położył przez ostatnie lata wyjątkowo mocne podwali-
ny pod rzetelną, jednolitą i profesjonalną likwidację szkód majątkowych z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Omawiane 
tutaj orzeczenia Sądu dotyczące możliwości amortyzacji wartości części i rodzaju części reko-
mendowanych do naprawy, a także wcześniejsze uchwały dotyczące szkód powstałych w mieniu 
w sytuacji, gdy własność pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wskutek którego powstała szko-
da, została przeniesiona w drodze umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia na bank lub 
stanowi własność leasingodawcy, problematyki uwzględniania podatku VAT w rozliczeniach 
kosztorysowych oraz zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego7, stanowią w pełni niezależ-
ną i obiektywną, a przy tym – jako pochodzące od Sądu Najwyższego – najlepszą płaszczyznę 
do dalszego ujednolicania procedur likwidacyjnych w szkodach majątkowych. Nie ma bowiem 
pewniejszej drogi do wyjaśnienia wątpliwości prawnych niż skierowanie zapytania do Sądu 
Najwyższego, którego rozstrzygnięcie wytycza kierunki interpretacji norm prawa odszkodowaw-
czego, co powinno być następnie wyjątkowo pomocne w postępowaniach prowadzonych przez 
zakłady ubezpieczeń.

Niestety, pomimo zapowiedzi podjęcia prac na rzecz systemu bezpośredniej likwidacji szkód, 
pierwsze obserwacje praktyki likwidacyjnej wskazują, że w znaczącej części ubezpieczycie-
le – przynajmniej do tej pory – nie są w stanie skorzystać z ostatnich orzeczeń, dostosowując 
procedury likwidacyjne do wytycznych Sądu Najwyższego, a tym bardziej wspólnie wprowadzić 
jednolite standardy likwidacyjne. Nadal bowiem podejmowane są próby redukowania wypłaca-
nych odszkodowań z naruszeniem norm prawa odszkodowawczego i idącej za nim linii judykatury. 
Przykładowo, dotychczas stosowaną amortyzację wartości części, zakazaną omawianą uchwałą 
Sądu, zastąpiono tzw. urealnieniem wartości części, udając, iż do tej pory nie pomniejszano 
wartości części używanych do naprawy o stopień ich zużycia. Podobnie pomijane są wytycz-
ne Sądu Najwyższego dotyczące rodzaju części stosowanych do naprawy (części oryginalne czy 
alternatywne) i w kosztorysach ujmowane są głównie zamienniki bez odpowiedniego zaświad-
czenia lub co prawda części oryginalne, ale w nieistniejących na rynku części motoryzacyjnych 
cenach. Nieco lepiej wygląda kwestia wcześniejszej z uchwał Sądu Najwyższego w sprawie zwro-
tu kosztów najmu pojazdu zastępczego, gdzie co do zasady przyjmuje się odpowiedzialność, 
jednak w sposób nieuzasadniony ogranicza się okres najmu, przyznaje się zwrot kosztów na 
postawie zaniżonych w stosunku do rynkowych dobowych stawek najmu, mnoży się po stro-
nie poszkodowanych obiektywnie niemożliwe do realizacji wymogi dowodowe – a wszystko to 
w celu ograniczenia wypłat. Napływające do Biura Rzecznika Ubezpieczonych sygnały, w postaci 
skarg pisemnych, zapytań telefonicznych i e-mailowych, oraz dyskusje prowadzone przez osoby 
poszkodowane na forach internetowych wywołują nieodparte wrażenie, że nadal znaczna część 
szkód majątkowych likwidowana jest w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
i ich interpretacją dokonywaną przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy, będący najwyższym 
organem wymiaru sprawiedliwości. Mamy więc obecnie do czynienia z sytuacją, gdzie praktyka 
likwidacji szkód zamiast się legalizować i zbliżać do judykatury, podąża swoją niezależną drogą, 
która często z pominięciem prawa wyznaczana jest – jak się może zdawać – akceptowalnym 
przez akcjonariuszy wynikiem finansowym poszczególnych ubezpieczycieli.

Planowany wynik finansowy, a także niedoszacowanie składki determinują stosowane obec-
nie w praktyce obrotu procedury likwidacyjne, które z kolei generują większość sygnalizowanych 
wyżej problemów. Tym sposobem za sprawą zbyt niskiej składki ubezpieczeniowej i dążenia za-

7 Uchwała SN z dnia 17 listopada 2011r. (III CZP 05/11).
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kładów ubezpieczeniowych do osiągnięcia akceptowalnego wyniku finansowego ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zamiast być gwarancją real-
nej, osadzonej w prawie cywilnym ochrony, stało się jej atrapą, w której wypłacane świadczenia 
– wbrew prawu – nie realizują fundamentalnej dla prawa odszkodowawczego zasady pełnego 
odszkodowania. Problemy te dodatkowo pogłębiły w przeszłości fale tzw. wojen cenowych skut-
kujące potężnymi – miliardowymi w ostatnich latach – stratami zakładów ubezpieczeń. Sytuacja 
ta co prawda nieco się poprawiła, jednak jest bardzo daleka od normalności i poziomu składki 
adekwatnego do ryzyka. Niepokojący jest fakt, iż zjawiska te nie są skutecznie eliminowane, lecz 
tolerowane przez organ nadzoru. 

W tej sytuacji oczywiście można próbować utrwalać niezgodne z prawem odszkodowaw-
czym procedury likwidacyjne, opacznie interpretując wytyczne Sądu Najwyższego, posiłkując 
się poszczególnymi zdaniami i fragmentami uzasadnień orzeczeń Sądu. Trzeba jednak zdawać 
sobie sprawę, że takie metody utrwalania błędnych metod likwidacji szkód powodować będą 
dalszą eskalację roszczeń, mnożenie konfliktów z poszkodowanymi i coraz liczniejszą rzeszą ich 
reprezentantów. Tym sposobem, podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach w przypadku 
szkód osobowych, same zakłady ubezpieczeń powołają do życia armię swoich przeciwników, 
jednocześnie tworząc setki miejsc pracy dla młodych prawników, coraz chętniej specjalizujących 
się w prawie odszkodowawczym. Na skutek takich działań powstanie w najbliższych latach ol-
brzymie pole działania – tym razem dla dochodzenia roszczeń ze szkód majątkowych. Na polu 
tym w dalszym ciągu dynamicznie rozwijać się będą kancelarie i doradcy odszkodowawczy, 
a także powstawać będą kolejne tego typu podmioty, skupiające głównie byłych pracowników 
restrukturyzowanych pionów likwidacji szkód i pracowników warsztatów naprawczych obsłu-
gujących szkody. Ten proces wspomagany będzie przez spadek liczby szkód osobowych, co 
wymusi poszukiwanie innych kierunków rozwoju działalności kancelarii. Nie ma też wątpliwości, 
że dochodzenie roszczeń ze szkód majątkowych równolegle do dochodzenia roszczeń ze szkód 
osobowych będzie naturalnym kierunkiem rozwoju kancelarii i doradców odszkodowawczych. 
W dłuższej perspektywie po pierwsze pogłębi to stan nieufności do branży ubezpieczeniowej, 
a po drugie wygeneruje rzeszę podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń nie tylko – 
jak ma to miejsce dotychczas – osobowych, lecz także majątkowych. 

Z perspektywy odbiorcy tak świadczonych usług ubezpieczeniowych nie można mówić 
o korzystnej sytuacji, gdyż w procesie likwidacji nie otrzymuje on świadczenia zgodnego z po-
rządkiem prawnym. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, dochodząc do takiego wniosku 
zarówno samodzielnie, na podstawie treści dostępnych w internecie, jak i za sprawą usług sze-
roko dostępnych pełnomocników oraz w wyniku działań Rzecznika Ubezpieczonych, miejskich 
i powiatowych rzeczników konsumentów, federacji i stowarzyszeń konsumenckich. Wielu po-
szkodowanych dochodzi swoich uzasadnionych roszczeń również na drodze postępowania 
sądowego. Tutaj sytuacja jawi się w jaśniejszych barwach, bowiem niemal wszystkie procesy 
kończą się z korzyścią dla poszkodowanych. Analiza coraz bogatszego orzecznictwa sądów re-
jonowych, najczęściej rozpatrujących spory dotyczące komunikacyjnych szkód majątkowych, 
prowadzi do wniosku, że obecne procedury likwidacyjne są na tyle rozbieżne z zapatrywaniami 
sądów, iż w stosunkowo dużej liczbie spraw poszkodowani mogą liczyć na korzystniejsze – choć-
by w części – rozstrzygnięcie. Jeśli wziąć pod uwagę wzrastającą w ostatnich latach świadomość 
odszkodowawczą polskiego społeczeństwa i widoczne w kilkuletniej perspektywie przełamy-
wanie niechęci do korzystania z drogi sądowej, można przypuszczać, że znacznie więcej spraw 
spornych z ubezpieczycielami znajdzie swój finał w sądzie, gdzie wynik postępowania jest łatwy 
do przewidzenia.
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Niezadowolenie poszkodowanych – odbiorców usług ubezpieczeniowych – czy też koniecz-
ność prowadzenia sporu z ubezpieczycielem przy likwidacji znacznej liczby szkód wyjątkowo 
niekorzystnie odbija się również na budowaniu w społeczeństwie wizerunku branży, a tym sa-
mym potrzeby korzystania z ochrony ubezpieczeniowej co do zasady. Niezadowolony z likwidacji 
poszkodowany, czyli –inaczej mówiąc – niezadowolony z usługi klient, nie będzie chciał skorzy-
stać z innych produktów ubezpieczeniowych, oceniając je przez pryzmat uprzednich kontaktów 
z zakładem ubezpieczeń. Masowość i powszechność korzystania z pojazdów mechanicznych po-
woduje, że niemal każdy był lub będzie poszkodowanym klientem zakładu ubezpieczeń, a tym 
samym spotka się z usługą likwidacji szkody. Od tego, jak będzie wyglądała ta usługa, czy będzie 
zgodna z przepisami prawa odszkodowawczego, w szczególności zasadą pełnego odszkodowa-
nia, zależy przyszłe postrzeganie instytucji ubezpieczenia jako takiego. Jeżeli poszkodowany nie 
będzie przekonany o pomocowej roli ubezpieczenia, nie będzie korzystał w przyszłości z ochrony 
ubezpieczeniowej, a ubezpieczenie obowiązkowe będzie odbierał wyłącznie jako kolejne uciąż-
liwe zobowiązanie o charakterze publicznoprawnym. Nie trzeba też przekonywać, że swoimi 
obserwacjami podzieli się z innymi potencjalnymi klientami usług ubezpieczeniowych, wywołu-
jąc u nich co najmniej sceptycyzm wobec ubezpieczeń gospodarczych.

Wszystkie te obserwacje prowadzą do wniosku, iż ubezpieczenia w Polsce nie będą się rozwijać 
bez zdecydowanej zmiany w podejściu ubezpieczycieli do likwidacji szkód, w kierunku jej pre-
cyzyjnego dostosowania do wytycznych Sądu Najwyższego ustalonych na podstawie przepisów 
prawa odszkodowawczego. Zmiana ta absolutnie nie będzie mogła mieć miejsca bez uprzed-
niego urealnienia wysokości składki, której zwyżka winna w całości służyć poprawie jakości 
procesów likwidacji, za sprawą solidnych i uczciwych wypłat. Wydaje się też, że niebawem osią-
gnięty zostanie szczyt w postępowaniach odszkodowawczych i nawet najbardziej zatwardziali 
zwolennicy dzisiejszego modelu biznesowego staną przed koniecznością nowego zdefiniowania 
sposobu prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce, gdzie konsumenci w zamian za 
długookresowy stabilny zysk po stronie ubezpieczycieli równolegle otrzymają realną, dostoso-
waną do ich potrzeb ochronę, popartą rzetelną realizacją świadczeń. 

Pomimo tych smutnych obserwacji wyrażam nadzieję, że szczegółowa lektura omawianych 
rozstrzygnięć wraz z ich uzasadnieniem w przyszłości wpłynie jednak na praktykę likwidacji 
szkód komunikacyjnych, zbliżając ją do zasad prawa odszkodowawczego.

Prócz lektury zamieszczonych niżej uchwały i postanowienia Sądu Najwyższego zachęcam do 
szczegółowego zapoznania się z artykułami Bartłomieja Chmielowca i Pawła Wawszczaka – głów-
nych autorów wniosków do Sądu Najwyższego w sprawie amortyzacji i rodzaju części, którzy 
w swoich publikacjach dokonują wyjątkowo szerokiej analizy prawnej omawianych orzeczeń.

Mgr Aleksander Daszewski, radca prawny, koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
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Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r.1 wraz 
z uzasadnieniem

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach 
odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu me-
chanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych 
części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, 
że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę od-
powiadającą temu wzrostowi.

Sentencja
Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 kwietnia 2012 r., przy 

udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Jana Szewczyka oraz Rzecznika Ubezpieczonych 
Aleksandry Wiktorów, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecz-
nika Ubezpieczonych we wniosku z dnia 19 października 2011 r., RU/287/BCH/11,

„Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia 
w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypad-
ku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych 
części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrą-
ceń amortyzacyjnych?”

podjął uchwałę:
Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach 

odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu me-
chanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych 
części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, 
że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę od-
powiadającą temu wzrostowi.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1152 z późn. zm., dalej powoływana jako ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych), 
obowiązkowym ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Rzecznik Ubezpieczo-
1 III CZP 80/11.
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nych stwierdził, że powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń, które odpowiadają z tytułu 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej takich posiadaczy wobec poszkodowanego, 
jest nieuzasadnione zmniejszanie kwoty należnego odszkodowania. W sytuacji gdy odszkodowa-
nie obejmuje zwrot kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego, a do 
jego naprawy użyto nowych części zamiennych, zakład ubezpieczeń pomniejsza kwotę należ-
nego odszkodowania o tzw. potrącenie amortyzacyjne. W praktyce kwotę potrącenia ustala się 
jako procent ubytku wartości nowej części, użytej do naprawy, powiązany z okresem eksploata-
cji pojazdu. Zakład ubezpieczeń przyjmuje, że skoro wymieniana część była już eksploatowana 
przez pewien czas, to poszkodowany uzyskujący część nową, wzbogaca się, gdyż zamiast części, 
której wartość w chwili wypadku była już niewątpliwie niższa, w jego samochodzie pojawia się 
element nowy, pełnowartościowy. W takiej sytuacji, wbrew nakazowi wynikającemu z art. 363 
§ 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c., odszkodowanie przekazywane przez zakład ubezpieczeń, 
które ma być równe kosztom przywrócenia uszkodzonej rzeczy do stanu sprzed wypadku, stawa-
łoby się dla poszkodowanego okazją do uzyskania korzyści, co pozostaje w sprzeczności z zasadą 
compensatio lucri cum damno.

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych założenie, że naprawa uszkodzonego pojazdu polegająca 
na zastąpieniu części już używanych przez pewien czas nowymi, zawsze prowadzi do konieczno-
ści pomniejszenia należnego poszkodowanemu odszkodowania, nie ma podstawy prawnej oraz 
polega na arbitralnym ustalaniu wysokości potrąceń bez wyraźnego uzasadnienia i wskazania 
kryteriów.

Z art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika, że odszko-
dowanie, które zakład ubezpieczeń, w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, zobowiązany jest wypłacić poszkodowanemu, ustala się w granicach odpo-
wiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, jeżeli są oni zobowiązani do 
odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę. Zgodnie z art. 363 § 1 
k.c. naprawienie szkody, jeżeli taki jest wybór poszkodowanego, powinno nastąpić przez przy-
wrócenie stanu poprzedniego. Odszkodowanie, jakie zobowiązany jest w takiej sytuacji wypłacić 
zakład ubezpieczeń, obejmuje wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesio-
ne w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy. Przywrócenie uszkodzonej rzeczy do stanu 
poprzedniego oznacza doprowadzenie jej do stanu używalności i jakości w zakresie istniejącym 
przed wypadkiem; w przypadku pojazdu mechanicznego chodzi o przywrócenie mu zarówno 
sprawności technicznej, zapewniającej bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu 
oraz wyglądu sprzed wypadku. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, osiągnięcia tego celu zakła-
da konieczność użycia takich części oraz materiałów, które są potrzebne do tego, aby pojazd był 
sprawny technicznie i powrócił do stanu porównywalnego ze stanem przed wypadkiem; będą 
to z reguły tylko części nowe. Nie można też na poszkodowanego nakładać obowiązku poszuki-
wania części używanych, bez sprawdzenia, czy są dostępne i czy ich jakość jest porównywalna 
z częściami nowymi, tym bardziej, że poszkodowany i tak, oprócz konieczności pokrycia kosztów 
naprawy przywracającej pojazd do stanu poprzedniego, dotknięty jest w związku z wypadkiem 
wieloma dodatkowymi niedogodnościami, a czasem nawet cierpieniami. Ponadto zakład ubez-
pieczeń nie wskazuje kryteriów, za pomocą których ustala w konkretnym przypadku procent, 
o jaki zmniejsza odszkodowanie z tego tytułu, że części używane zostały w wyniku naprawy po-
wypadkowej zastąpione częściami nowymi.

To, że zakłady ubezpieczeń bez wyraźnej podstawy prawnej i faktycznej dokonują zmniejsze-
nia odszkodowania wypłacanego poszkodowanemu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w ocenie Rzecznika Ubezpie-
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czonych pozostaje w związku z dostrzegalną rozbieżnością w orzecznictwie sądów powszechnych. 
Można wskazać na liczne orzeczenia, w tym orzeczenia Sądu Najwyższego, z których wynika, że 
sam fakt zastąpienia, podczas przywracania pojazdu do stanu sprzed wyrządzenia szkody, części 
używanych nowymi, nie daje podstaw do zmniejszenia odszkodowania. Stanowisko to znajduje 
również uzasadnianie w poglądach doktryny. Rzecznik Ubezpieczonych powołał także orzecze-
nia sądów powszechnych, w których przyjęto, że wykładnia art. 363 § 1 w związku z art. 361 
§ 2 k.c. prowadzi do wniosku, iż w przypadku pojazdów używanych konieczne jest dokonanie 
potrąceń amortyzacyjnych i zmniejszenie należnego poszkodowanemu odszkodowania, aby nie 
wzbogacił się on bezpodstawnie przy okazji naprawienia wyrządzonej mu szkody.

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, prawidłowa wykładnia art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 
361 § 2 k.c. prowadzi do wniosku, że poszkodowany, dochodząc roszczenia w ramach odpowie-
dzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, może domagać się w razie uszkodzenia 
pojazdu, gdy zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, aby należne mu odszkodowa-
nie ustalono na podstawie cen nowych części, bez potrąceń amortyzacyjnych. Odstępstwo od 
tego i zastosowanie zasady compensatio lucri cum damno mogłoby mieć zastosowanie tylko 
w trzech wyjątkowych sytuacjach: 1) naprawa dotyczy takich uszkodzeń, które istniały przed 
wypadkiem, 2) naprawa prowadzi do ulepszenia w stosunku do stanu przed wypadkiem, albo 3) 
zastosowanie nowych części w sposób istotny spowodowałoby wzrost wartości pojazdu poszko-
dowanego w stosunku do stanu sprzed wyrządzenia szkody.

Mając na względzie wskazaną rozbieżność w wykładni prawa występującą w orzecznictwie 
sądów powszechnych, która może wspierać niedopuszczalną praktykę w postępowaniach li-
kwidacyjnych, pozbawiającą poszkodowanych części należnego im odszkodowania, Rzecznik 
Ubezpieczonych wniósł, na podstawie art. 60 § 1 w związku z art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listo-
pada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.) o rozpoznanie przez 
powiększony skład Sądu Najwyższego zagadnienia prawnego przedstawionego w jego wniosku 
z dnia 19 października 2011 r.

Uzasadnienie prawne
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Niewątpliwie w orzecznictwie sadów powszechnych występuje, dostrzeżona przez Rzecznika, 

rozbieżność w wykładni art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c. W uzasadnieniu swe-
go wniosku wskazał on kilkanaście orzeczeń sądów powszechnych, w których sądy, nawiązując 
do stanowiska Sądu Najwyższego, uznały, że brak podstaw do zmniejszania należnego poszko-
dowanemu odszkodowania, jeżeli w trakcie przywracania pojazdu do stanu poprzedniego 
w miejsce części już eksploatowanych przez pewien czas zamontowano części nowe. Orzecze-
nia te najczęściej nawiązują do poglądu sformułowanego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
20 października 1972 r. (II CR 425/72, OSNC 1973, nr 6, poz. 11), w którym stwierdzono, że 
jeżeli uszkodzenie rzeczy jest tego rodzaju, iż pozwala na przywrócenie jej do stanu poprzed-
niego, odpowiedzialny za szkodę ma obowiązek zwrócić poszkodowanemu wszystkie celowe, 
ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego 
rzeczy uszkodzonej. Do takich wydatków należy zaś zaliczyć także koszt nowych części i materia-
łów, jeżeli ich użycie było niezbędne do naprawienia uszkodzonej rzeczy. Dokonanie potrąceń 
amortyzacyjnych, odpowiadających zużyciu samochodu i jego części przed uszkodzeniem, Sąd 
Najwyższy uznał za nieuzasadnione. Odmienne stanowisko prowadzić by musiało do, pozba-
wionego podstaw prawnych wniosku, że ciężar przywrócenia do stanu poprzedniego rzeczy 
używanej spoczywa częściowo na poszkodowanym. Skoro zaś co do zasady naprawienie szkody 
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ma polegać na przywróceniu stanu poprzedniego, to rzecz uszkodzona powinna osiągnąć stan 
używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Wydatki poniesione na 
części nowe, których użycie było niezbędne dla osiągnięcia tego celu składają się na koszt na-
prawienia szkody, nie mogą zatem obciążać poszkodowanego, lecz osobę odpowiedzialną za 
szkodę. Jeżeli jednak wskutek użycia do naprawy szczególnie wartościowej części zamiennej 
wartość rzeczy naprawionej wzrosłaby w sposób istotny, w porównaniu ze stanem istniejącym 
przed wyrządzeniem szkody, możliwe byłoby inne rozwiązanie. Chociaż bliżej nie sprecyzowano 
na czym to inne rozwiązanie miałoby polegać, uznać należy, że w takiej sytuacji poszkodowany 
nie mógłby żądać pełnych kosztów naprawy. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 13 grudnia 1988 r., I CR 280/88 (niepubl.) oraz w wyroku z dnia 11 czerwca 2003 r. (V CKN 
380/01, niepubl.). W tym ostatnim orzeczeniu wyraźnie podkreślono, że ze względu na kompen-
sacyjny charakter odszkodowania naprawa samochodu przez poszkodowanego nie może być 
źródłem jego wzbogacenia. Jeżeli więc poszkodowany wybrał restytucję, a skutkiem naprawy 
nastąpił wzrost wartości samochodu, to świadczenie ubezpieczyciela obejmuje pełny koszt na-
prawy pomniejszony o wzrost wartości samochodu. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 5 listopada 1980 r. (III CRN 223/80, OSNCP 1981, nr 10, poz. 186), uściślając, 
że zwiększenie wartości samochodu po naprawie można by uwzględnić tylko wówczas, gdyby 
chodziło o wykonanie napraw takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo ulepszeń 
w stosunku do stanu przed wypadkiem.

Sądy powszechne, odrzucając możliwość amortyzacji części zamiennych, jeżeli części nowe 
zastąpiły części już eksploatowane, nawiązują do argumentów sformułowanych w orzecznic-
twie Sądu Najwyższego. Zastąpienie części starych nowymi, jeżeli ich użycie było niezbędne 
do naprawienia uszkodzonego pojazdu, jest uznawane za celowe i ekonomicznie uzasadnio-
ne wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego. Wskazuje się, że nie można 
obarczać poszkodowanego obowiązkiem poszukiwania części zamiennych o stopniu zużycia 
odpowiadającym okresowi eksploatacji części, które uległy uszkodzeniu. Podkreśla się także, 
że zmniejszenie wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu w drodze odpisów 
amortyzacyjnych przy zamianie części starych na nowe prowadziłoby do rozłożenia ciężaru przy-
wrócenia pojazdu do stanu poprzedniego pomiędzy poszkodowanego a osobę odpowiedzialną 
za naprawienie szkody, a ponadto poszkodowany ma prawo nabyć części samochodowe, któ-
re pochodzą z pewnego źródła i w związku z tym mają gwarantowaną jakość, zapewniającą 
bezpieczeństwo pojazdu po jego naprawie. Sądy powszechne sięgają także po argumenty ce-
lowościowe, wskazując, że przyjmowanie jako zasady, przy wymianie części starych na nowe, 
zmniejszania należnego poszkodowanemu odszkodowania przez odpisy amortyzacyjne, prowa-
dziłoby do pogorszenia bezpieczeństwa korzystania z takiego pojazdu, a także wzrostu kradzieży 
samochodów w celu pozyskiwania używanych części, na które wzrósłby zapewne wtedy popyt.

Ustalenie odszkodowania z uwzględnieniem cen części nowych, którymi zastąpiono zniszczo-
ne części stare, nie prowadzi co do zasady do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego, 
gdyż pojawienie się w naprawionym samochodzie części nowych z reguły nie powoduje radykal-
nego wzrostu jego wartości. Co więcej, samochody „powypadkowe” już tylko z tego tytułu tracą 
dodatkowo na wartości. Sądy powszechne dopuszczają obniżenie odszkodowania należnego po-
szkodowanemu – podobnie jak Sąd Najwyższy – wtedy, gdy dokonane w czasie przywracania 
stanu poprzedniego ulepszenia doprowadziły do poprawy standardu technicznego pojazdu oraz 
gdy naprawa dotyczyła uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo gdy po naprawie istot-
nie wzrosłaby wartość samochodu.
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Przedstawione wyżej orzecznictwo jest też popierane w doktrynie. Zwraca się uwagę, że 
zakład ubezpieczeń, który odpowiada w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej, ponosi odpowiedzialność w takim zakresie jak osoba odpowiedzialna 
za szkodę. Z tego względu wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania powinna 
obejmować wszystkie wydatki celowe i ekonomicznie uzasadnione. Takim wydatkiem może 
być także koszt nowych części potrzebnych do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia 
wyrządzającego szkodę. Natomiast, jeżeli prowadziłoby to do zwiększenia wartości pojazdu, po-
winno to zostać uwzględnione przy ustalaniu należnego poszkodowanemu odszkodowania.

Pomimo takiego orzecznictwa, pojawiają się orzeczenia, w których sądy powszechne przyjmu-
ją, że gdy uszkodzeniu uległ pojazd używany, a przywrócenie go do stanu poprzedniego wymaga 
użycia części zamiennych, to mają to być części o takim stopniu zużycia, jaki miały w chwili wy-
padku. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń, ustalając należne poszkodowanemu odszkodowanie 
może uwzględnić amortyzację części zamontowanych podczas naprawy; odszkodowanie należne 
poszkodowanemu ma zrekompensować mu stratę i nie może prowadzić do jego nieuzasadnio-
nego wzbogacenia. Jeżeli jest możliwe nabycie części używanych odpowiedniej jakości, których 
zamontowanie w pojeździe nie doprowadzi do obniżenia jego wartości, szczególnie gdy nie jest 
to pojazd nowy, to kalkulowanie cen części na poziomie maksymalnym, tak jakby to miały być 
tylko części nowe, w odniesieniu do samochodów o kilkuletnim przebiegu, wykracza poza nor-
malne następstwa szkody określone w art. 361 § 2 k.c. Zgodnie zaś z art. 8241 § 1 k.c., jeżeli nie 
umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia 
nie może być wyższa od poniesionej szkody. Tylko gdyby poszkodowany wykazał, że do przywró-
cenia stanu poprzedniego kilkuletniego samochodu ze znacznym przebiegiem, było konieczne 
zastosowanie nowych oryginalnych części odszkodowanie nie powinno ulec zmniejszeniu. Skoro 
takiego dowodu nie przeprowadzono, to zastosowanie części nowych nie jest przywróceniem 
do stanu poprzedniego, gdyż pojazd powoda w dniu wypadku nie miał takich części. Uzasad-
nione jest więc obniżenie wysokości odszkodowania o procent, w jakim części stare, zastąpione 
nowymi, były już zużyte w chwili wypadku.

Przedstawione stanowisko, budzi uzasadnione wątpliwości, a argumenty które mają przema-
wiać za proponowaną w nich wykładnią art. 361 § 2 i art. 363 § 2 k.c. nie przekonują. Chociaż 
problem dotyczy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ramach odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 
to jego rozwiązanie wiąże się przede wszystkim z wykładnią przepisów kodeksu cywilnego re-
gulujących odpowiedzialność za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym. Z art. 36 ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika bowiem, że odszkodowanie jakie przysługuje po-
szkodowanemu ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub 
kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia 
sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczyciel ponosi wiec, jeżeli nic innego nie wynika z umowy ubezpieczenia, odpowie-
dzialność w takim zakresie w jakim odpowiedzialny za szkodę ponosi na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego. Jak wynika z art. 822 § 4 k.c. poszkodowany może dochodzić odszkodowa-
nia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Mając na względzie te regulacje należy ustalić jaki, na 
tle kodeksu cywilnego, jest zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wynikłe z ruchu 
pojazdu mechanicznego. W istocie chodzi o wycinek tego problemu, który sprowadza się do py-
tania jaki jest zakres tej odpowiedzialności, gdy przy naprawie uszkodzonego pojazdu w miejsce 
części już używanych zamontowano części nowe.
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Z art. 363 § 2 k.c., wynika, że poszkodowany może wybrać, czy naprawienie szkody ma nastą-
pić przez przywrócenie do stanu poprzedniego czy przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 
Poszkodowany może te roszczenia kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela, który odpowiada 
w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu me-
chanicznego. Z przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 
wynika, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela może polegać tylko na zapłacie odpo-
wiedniej sumy pieniężnej. Nawet więc gdy poszkodowany wybiera naprawienie szkody przez 
przywrócenie do stanu poprzedniego, to świadczenie zakładu ubezpieczeń sprowadzi się do 
wypłaty sumy pieniężnej. Skoro ma ona jednak pełnić taką samą funkcję jak przywrócenie do 
stanu poprzedniego, to wysokość tego odszkodowania powinna pokryć wszystkie celowe i eko-
nomicznie uzasadnione wydatki niezbędne dla przywrócenia stanu poprzedniego uszkodzonego 
pojazdu.

Przywrócenie stanu poprzedniego uszkodzonego pojazdu wiąże się z reguły z koniecznością 
wymiany niektórych jego elementów, które uległy zniszczeniu. Niejednokrotnie części samo-
chodu, uszkodzone w czasie zdarzenia wyrządzającego szkodę, były eksploatowane już przez 
określony czas. Rodzi się wtedy pytanie, na czym ma polegać przywrócenie do stanu sprzed wy-
rządzenia szkody, a w szczególności, czy przywrócenie do stanu poprzedniego wyklucza użycie 
części nowych, a konieczne jest zamontowanie części o takim samym stopniu zużycia, jaki miały 
one przed zdarzeniem wyrządzającym szkodę. Z punktu widzenia Zakładu Ubezpieczeń sprowa-
dza się to do pytania, czy kwota którą ma wypłacić poszkodowanemu może być zmniejszona 
o tyle, o ile mniejsza jest wartości części starych od wartości części nowych, które mają je zastą-
pić w trakcie naprawy. Niezależnie bowiem od tego, czy poszkodowany sam organizuje naprawę 
pojazdu, czy też naprawa odbędzie się w autoryzowanym zakładzie, wysokość odszkodowania 
wypłacanego przez ubezpieczyciela, powinna być ustalana z uwzględnieniem wszystkich ekono-
micznie uzasadnionych i celowych wydatków niezbędnych dla przywrócenia stanu poprzedniego 
uszkodzonego pojazdu.

Przede wszystkim należy zauważyć, że chodzi o przywrócenie do stanu sprzed wyrządzenia 
szkody pojazdu jako całości. Przywrócenie do stanu poprzedniego oznacza wobec tego, że po-
jazd ma być sprawny technicznie i zapewnić poszkodowanemu komfort jazdy w takim stopniu 
jak przed zdarzeniem. Jeżeli w tym celu należy wymienić uszkodzoną część to niewątpliwie jest 
to normalne następstwo działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła, w rozumieniu art. 
361 § 1 k.c. Zakładając, że nie da się jej naprawić w taki sposób, aby przywrócić ją do stanu 
sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę, część ta musi zostać zastąpiona inną. Pozostaje do 
wyjaśnienia, na czym polega strata poszkodowanego, którą zobowiązany jest naprawić odpo-
wiedzialny za szkodę, a w szczególności czy jest uzasadnione także ekonomicznie, że ma to być 
część nowa. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zastąpienie części już eksploatowanej, nieraz 
przez znaczny okres, nową częścią powoduje, że poszkodowany zyskuje, gdyż w jego pojeździe 
pojawiła się część mająca większą wartość niż ta, która uległa zniszczeniu. Nie jest to jednak 
wniosek trafny, gdyż część po połączeniu jej z pojazdem nie może być oceniana jako samodzielny 
przedmiot obrotu, lecz staje się jednym z elementów, które należy brać pod uwagę, przy ocenie 
straty poniesionej przez poszkodowanego. Stratę poszkodowanego określamy zaś przez porów-
nanie wartości pojazdu przed zdarzeniem wyrządzającym szkodę i po przywróceniu go do stanu 
poprzedniego. O tym, że zamontowanie części nowych w miejsce starych prowadzi do bezpod-
stawnego wzbogacenia poszkodowanego można by mówić, tylko wtedy gdyby spowodowało to 
wzrost wartości pojazdu jako całości.
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Z faktów powszechnie znanych wynika, że jeżeli pojazd był naprawiany w związku z wypad-
kiem, to jego cena ulega obniżeniu. Nie ma więc znaczenia, że zamontowano w nim elementy 
nowe w miejsce już zużytych. Poszkodowany, który żąda przywrócenia stanu poprzedniego po-
jazdu, nawet jeżeli otrzymuje odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela, które pokrywa 
koszty naprawy i nowych części z reguły nie tylko, nie zyskuje, ale biorąc pod uwagę wartość 
pojazdu jako całości, może, gdyby chciał go sprzedać, ponieść stratę. Zgodnie z art. 363 § 2 
k.c. może on żądać naprawienia szkody poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego. W takiej 
sytuacji zakład ubezpieczeń powinien ustalić wysokość odszkodowania z uwzględnieniem cen 
części nowych, jeżeli są one potrzebne do naprawy samochodu. Skoro bowiem chodzi o przy-
wrócenie do stanu poprzedniego pojazdu jako całości, to nie ma, co do zasady znaczenia, że 
w miejsce części starych wmontowano części nowe. W szczególności nie ma żadnych podstaw 
prawnych, aby zawsze odrębnie oceniać wartość części i jeżeli części stare były już w chwili wy-
padku częściowo zużyte, z tego powodu obniżać należne odszkodowanie za przywrócenie do 
stanu poprzedniego całego pojazdu.

Wykładnia art. 361 § 2 i art. 363 § 2 k.c. prowadzi do wniosku, że ubezpieczyciel, w ramach 
umowy o odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, powinien ustalić odszkodowanie 
w kwocie, która zapewnia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego 
szkodę, jako całości. Brak podstaw, aby poszkodowany, ponosił dodatkową stratę w postaci 
różnicy pomiędzy wartością części zamiennych, jaką miały one przed wypadkiem, a wartością 
części nowych, których zamontowanie w naprawionym pojeździe było celowe. Ustalenie war-
tości części nowej odrębnie nie uwzględnia również jeszcze jednej istotnej okoliczności. Nowa 
część jest dołączana do samochodu jako całości, istniej więc duży stopień prawdopodobień-
stwa, że w związku z tym okres jej eksploatacji będzie krótszy, niż gdyby została zamontowana 
w samochodzie nowym. Wątpliwe jest wobec tego, przy ustalaniu wysokości należnego poszko-
dowanemu odszkodowania, przyjmowanie wartość części nowej jaką osiąga ona na rynku. Nie 
jest także jasne przy pomocy jakich kryteriów ustala się w takim przypadku odrębnie wartość 
części starej, która została uszkodzona podczas wypadku. Część ta zamontowana w samocho-
dzie mogła bowiem (gdyby nie została uszkodzona), służyć jeszcze przez czas, który wcale nie 
w każdym przypadku musi się równać okresowi wynikającemu z porównania okresu eksploatacji 
części nowej i już używanej przez pewien czas. Wskazane okoliczności prowadzą do wniosku, 
że, do obniżenia odszkodowania, nie wystarczy wzięcie pod uwagę samego okresu eksploatacji 
części, która ulega wymianie na nową. Omawiane trudności w ustalaniu stopnia amortyzacji 
użytych do naprawy części są konsekwencją nieuzasadnionego założenia, że przy naprawie rze-
czy polegającej na przywróceniu do stanu poprzedniego można odrębnie oceniać wartość części 
użytych do naprawy, a pomijać wartość i użyteczność rzeczy jako całości. Można więc stwierdzić, 
że poszkodowany ma prawo oczekiwać, iż otrzyma od ubezpieczyciela kwotę, która obejmuje 
także wartość nowych części, których zamontowanie jest potrzebne, aby przywrócić pojazd do 
stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę. Obowiązkiem zaś zakładu ubezpieczeń jest usta-
lenie i wypłacenie odszkodowania w takiej właśnie wysokości.

Z dokonanych rozważań wynika, że literalna wykładnia art. 361 § 2 i art. 363 § 2 k.c. nie 
daje podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu odszkodowania o różnicę pomiędzy 
wartością części nowej a wartością części, która uległa uszkodzeniu, wyliczoną odrębnie dla 
każdej części. Za taką wykładnią przemawiają również argumenty celowościowe. Przyjęcie, że 
odszkodowanie może być obniżone o różnicę pomiędzy wartością części nowej i części starej sta-
nowiłoby wyraźny sygnał dla poszkodowanego, aby poszukiwał on nie części nowych lecz części 
uzyskanych z tzw. odzysku. Zamontowanie takich części, na które nie ma z reguły gwarancji, albo 
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jest ona znacznie krótsza, mogłoby prowadzić do zmniejszenie bezpieczeństwa przy korzystaniu 
z pojazdu. Znalezienie na rynku części, której okres eksploatacji odpowiada okresowi w jakim 
była eksploatowana stara część, która musi być wymieniona, jest też praktycznie niewykonalne, 
gdyż dostępne są tylko części nowe i części zregenerowane, których okres zużycia nie jest moż-
liwy do ustalenia. Z jednej strony więc zakład ubezpieczeń dowolnie ustala, że poszkodowany 
może otrzymać odszkodowanie w wysokości wartości części już częściowo zużytej, jaką miałaby 
ona gdyby ją sprzedawano na rynku, z drugiej zaś znalezienie części zamiennej, za taką kwotę 
wcale nie gwarantuje, że ta część będzie miała przynajmniej taki okres użycia, jaki miałaby część 
stara, która uległa zniszczeniu. Także ze względów na bezpieczeństwo samego posiadacza po-
jazdu, jak i innych uczestników ruchu drogowego montowanie w pojeździe przywracanym do 
stanu poprzedniego części nienowych niesie za sobą ryzyko obniżenia stopnia bezpieczeństwa 
posiadacza pojazdu i innych uczestników ruchu drogowego. Takie działania, chociaż na pozór 
prowadzą do zmniejszenia obciążeń zakładów ubezpieczeń, mogą w konsekwencji doprowadzić 
do kolejnych szkód i konieczności kolejnych wymian, co w konsekwencji zwiększy obciążenie 
ubezpieczycieli z tytułu wypłaty odszkodowań. O wiele ważniejsze zaś jest to, że wymuszanie 
montowania podczas napraw powypadkowych pojazdów części nienowych stwarzałoby także 
podwyższone ryzyko wystąpienia szkód, które mogą wiązać się z daleko idącymi następstwami 
dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego.

Nie można jednak z góry wykluczyć, że zamontowanie podczas przywracania do stanu poprzed-
niego nowych części spowoduje jednak wzrost wartości pojazdu jako całości. Jeżeli wymianie 
podlegały części już znacznie wyeksploatowane i przestarzałe technicznie, a jednocześnie stano-
wiące znaczną część wartości całego pojazdu, to może się okazać, że w konkretnym przypadku 
wartość pojazdu po naprawie wzrośnie. Ciężar dowodu w tym zakresie powinien obciążać jednak 
zakład ubezpieczeń. Skoro bowiem, z reguły wymiana części starych na nowe nie prowadzi do 
wzrostu, wartości samochodu, to tylko wykazanie przez zobowiązanego do ustalenia i wypłaty 
odszkodowania, że w konkretnym wypadku jest inaczej pozwala na zmniejszenie odszkodowa-
nia. Także względy celowościowe przemawiają za tym, aby ciężarem dowodu w tym zakresie 
obciążyć ubezpieczyciela, a nie poszkodowanego. Poszkodowany ma bowiem prawo oczekiwać, 
że kwota ubezpieczenia pokryje wszystkie koszty przywrócenia jego pojazdu do stanu sprzed 
zdarzenia wyrządzającego szkodę. Nie jest on zazwyczaj specjalistą w zakresie cen części i sa-
mochodu jako całości, gdyż nie prowadzi analiz z tym związanych, których na co dzień dokonuje 
ubezpieczyciel. To również zakład ubezpieczeń przedstawiając dowód na to, że w konkretnym 
wypadku, wartość pojazdu jako całości wzrosła po naprawie osiąga z tego skutki prawne, gdyż 
może zmniejszyć sumę ubezpieczeniową, którą zobowiązany jest wypłacić.

Zwiększenie wartości pojazdu jako całości, które nastąpiło w czasie przywracania go do stanu 
sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę, może być także następstwem okoliczności, za które 
osoba odpowiedzialna za szkodę nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli w czasie naprawy okazało 
się, że względy techniczne lub estetyczne przemawiają, aby dokonać także napraw, które dotyczą 
części nieuszkodzonych lub polegają na ulepszeniu dotychczasowego stanu pojazdu, to koszty 
z tym związane powinny obciążać posiadacza pojazdu. Dokonanie takiej naprawy, wymaga jego 
zgody, gdyż naprawienie szkody następuje wówczas w ramach odrębnej umowy pomiędzy po-
szkodowanym a tym, kto dokonuje naprawy.

Z tych względów Sąd Najwyższy, na podstawie art. 61 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. 
o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji uchwały.
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Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r.1 wraz 
z uzasadnieniem

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 czerwca 2012 r., przy 
udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Jana Szewczyka, na skutek zagadnienia prawne-
go przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych we wniosku z dnia 8 listopada 2011 r., 
RU/304/PW/11,

„Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c. poszkodowany może żądać od 
ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowe-
go ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalenia wysokości odszkodowania 
za szkodę w pojeździe według cen części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od produ-
centa pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich 
wymiany na nowe?”
odmawia podjęcia uchwały.

Uzasadnienie
Rzecznik Ubezpieczonych wniósł, na podstawie art. 60 § 1 w związku z art. 60 § 2 ustawy z dnia 

23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.), o rozstrzygnięcie 
w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa przedstawionych 
we wniosku z dnia 8 listopada 2011 r. Rzecznik stwierdził, że w orzecznictwie sądów powszech-
nych istnieje rozbieżność w wykładni art. 363 § 1 w związku z art. 361 § 2 k.c. w sprawach 
o odszkodowanie za szkodę w pojeździe mechanicznym, gdy w następstwie kolizji uszkodzeniu 
uległy części oryginalne i zachodziła konieczność ich wymiany na nowe.

Dominuje kierunek wykładni, zgodnie z którym poszkodowanemu przysługuje pełne prawo 
do odszkodowania ustalonego według cen części oryginalnych pochodzących bezpośrednio od 
producenta pojazdu, niezależnie od wieku pojazdu, stanu jego wyeksploatowania i faktu, że 
w obrocie dostępne są również tzw. części alternatywne, a więc najogólniej je określając – czę-
ści zamienne nie będące częściami oryginalnymi. Dzięki naprawie dokonanej z wykorzystaniem 
części oryginalnych stan samochodu jest – pod względem technicznym, użytkowym, trwałości 
i estetyki – najbardziej zbliżony do jego stanu sprzed kolizji (oczywiście jeśli pojazd ten uprzednio 
posiadał zamontowane części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu), co 
odpowiada zasadzie pełnej restytucji (pełnego odszkodowania).

Pojawia się też odmienny kierunek wykładni, który sprowadza się do twierdzenia, że wysokość 
odszkodowania dla poszkodowanego może być wyliczona na podstawie cen części alternatyw-
1 III CZP 85/11.
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nych także wówczas, gdy uszkodzeniu uległy podczas kolizji oryginalne części pochodzące od 
producenta pojazdu. Zasadniczym kryterium zastosowania części alternatywnych w miejsce 
uszkodzonych części oryginalnych jest wiek pojazdu i jego stopień eksploatacji. U podstaw tego 
kryterium leży założenie, że koszty potrzebne do przywrócenia stanu poprzedniego powinny 
uwzględniać stopień zużycia i stan techniczny pojazdu. Istotne jest przy tym to, że restytucja 
może polegać nie tylko na przywróceniu stanu identycznego do poprzednio istniejącego, ale 
także na stworzeniu takiego stanu, który w przybliżony sposób zaspokajałby potrzeby poszko-
dowanego. Jeżeli do przywrócenia pojazdu do podobnego poziomu użytkowego i estetycznego 
wystarczą części alternatywne – co przyjmuje się właśnie w przypadku pojazdów starszych – 
brak jest racjonalnych podstaw do przyjmowania za podstawę kalkulacji cen części oryginalnych, 
gdyż prowadziłoby to do uzyskania przez poszkodowanego nieuzasadnionej korzyści.

Rzecznik opowiedział się za stanowiskiem sądów powszechnych, które jako zasadę traktują 
uprawnienie poszkodowanego do żądania ustalenia odszkodowania według cen części orygi-
nalnych bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy 
tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe, niezależnie od wieku pojazdu, 
stanu jego eksploatacji, czy faktu, iż w obrocie handlowym znajdują się części nieoryginalne. 
Odstępstwo od tego i zastosowanie zasady compensatio lucri cum damno mogłoby mieć miej-
sce tylko w wyjątkowej sytuacji, gdy zastosowanie nowych oryginalnych części w sposób istotny 
spowodowałoby wzrost wartości pojazdu uszkodzonego w stosunku do stanu sprzed wyrządze-
nia szkody.

Uzasadnienie prawne
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Podjęcie uchwały przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego dopuszczalne jest tylko w ra-

zie ziszczenia się przesłanek wynikających z art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym. Przepis ten 
dopuszcza przedstawienie zagadnienia prawnego ze względu na ujawnienie się rozbieżności 
w orzecznictwie. Sformułowanie to różni się w istotny sposób od zawartego w art. 13 ustawy 
z 1984 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 924 z późn. zm.), w któ-
rym warunkiem przedstawienia zagadnienia prawnego była potrzeba wyjaśnienia przepisów 
prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżność w orzecznictwie, podczas gdy obecnie 
chodzi o rozbieżność w orzecznictwie wymagającą wykładni prawa. Nastąpiło zatem wyraźne 
ograniczenie pod względem przedmiotowym dopuszczalności rozstrzygania przez Sąd Najwyższy 
abstrakcyjnych zagadnień prawnych. Zwrócono na to uwagę w uzasadnieniu postanowieniach 
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2004 r. (III CZP 25/04, OSNC 2005, 
nr 7–8, poz. 146) oraz z dnia 24 lutego 2006 r. (III CZP 91/05, niepubl.).

W postanowieniu z dnia 24 lutego 2006 r. (III CZP 91/05), podkreślono, że rozbieżność jako 
przesłanka podjęcia uchwały dotyczy orzecznictwa sądów powszechnych lub Sądu Najwyższe-
go, a nie praktyki zakładów ubezpieczeń, która ze względu na cywilny charakter stosunków 
prawnych na tle ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej powinna odpowiadać wykładni prawa 
kształtowanej orzeczeniami sądowymi. Rozbieżność tę powinien wykazać wnioskodawca przez 
wskazanie prawomocnych wyroków, w których rozstrzygnięcie zostało oparte na odmiennej wy-
kładni przepisów prawa, a nie tylko rozbieżności w ich stosowaniu, której przyczyną mogą być 
odmienne ustalenia podstawy faktycznej.

Przechodząc do oceny wniosku pod kątem spełnienia tego wymagania trzeba zauważyć, 
że w świetle art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie-
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li Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm., dalej: „ustawa o ubezpieczeniach 
obowiązkowych”), odpowiedzialnością ubezpieczyciela co do zasady rządzą reguły dotyczące 
odpowiedzialności odszkodowawczej posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, w tym 
ogólne przepisy o wynagrodzeniu szkody (zwłaszcza art. 361–363 k.c.), z tą jednak istotną róż-
nicą, że w ramach odpowiedzialności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych (dalej także: „ubezpieczenia OC”) wyłącznym sposobem naprawienia 
szkody jest odszkodowanie pieniężne.

W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że skoro odszkodowanie pieniężne ma pełnić taką 
samą funkcję jak przywrócenie do stanu poprzedniego, to wysokość tego odszkodowania powin-
na pokryć wszystkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki niezbędne dla przywrócenia 
stanu poprzedniego uszkodzonego pojazdu.

Przywrócenie stanu poprzedniego uszkodzonego pojazdu wiąże się z reguły z koniecznością 
wymiany niektórych jego elementów, które uległy zniszczeniu. Ze względu na okoliczność, że 
niejednokrotnie części pojazdu, uszkodzonego w trakcie zdarzenia wyrządzającego szkodę, były 
eksploatowane już przez określony czas dłuższy lub krótszy powstaje kwestia, na czym ma po-
legać, przywrócenie do stanu sprzed wyrządzenia szkody. W szczególności, czy przywrócenie do 
stanu poprzedniego uzasadnia użycie nowych części i materiałów służących do naprawy uszko-
dzonego pojazdu. Z punktu widzenia ubezpieczyciela sprowadza się do zagadnienia, czy kwota, 
którą ma wypłacić poszkodowanemu, może być zmniejszona o tyle, o ile mniejsza jest war-
tość części i materiałów starych od wartości części i materiałów nowych, które mają je zastąpić 
w trakcie naprawy.

Zagadnienie to było przedmiotem rozpoznania, na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, przez 
skład powiększony Sądu Najwyższego, który uchwałą z dnia 12 kwietnia 2012 r. (III CZP 80/11, 
Biuletyn SN 2012, nr 4, s. 5), rozstrzygnął, że zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie 
poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe 
i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszko-
dzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, 
odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Sąd Najwyższy uznał w wyniku wykładni art. 361 § 2 i art. 363 § 2 k.c., że ubezpieczyciel, w ra-
mach umowy o odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, powinien ustalić odszkodowanie 
w kwocie, która zapewnia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego 
szkodę jako całości. Przywrócenie do takiego stanu oznacza, że pojazd ma być sprawny tech-
nicznie i zapewnić poszkodowanemu komfort jazdy w takim stopniu jak przed zdarzeniem. Jeżeli 
w tym celu należy wymienić uszkodzoną część, to niewątpliwie jest to normalne następstwo 
działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. Zakładając, 
że nie da się jej naprawić w taki sposób, aby przywrócić ją do stanu sprzed zdarzenia wyrzą-
dzającego szkodę, część ta musi zostać zastąpiona inną nową częścią. W takiej sytuacji zakład 
ubezpieczeń powinien ustalić wysokość odszkodowania z uwzględnieniem cen części nowych, 
skoro bowiem chodzi o przywrócenie do stanu poprzedniego pojazdu jako całości, to nie ma, co 
do zasady znaczenia, że w miejsce części starych wmontowano części nowe. W szczególności nie 
ma żadnych podstaw prawnych, aby zawsze odrębnie oceniać wartość części i jeżeli części stare 
były już w chwili wypadku częściowo zużyte, z tego powodu obniżać należne odszkodowanie za 
przywrócenie do stanu poprzedniego całego pojazdu.

Sąd Najwyższy zauważył, że nie można z góry wykluczyć, że zamontowanie podczas przywraca-
nia do stanu poprzedniego nowych części spowoduje wzrost wartości pojazdu jako całości. Jeżeli 
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wymianie podlegały części już znacznie wyeksploatowane i przestarzałe technicznie, a jednocze-
śnie stanowiące znaczną część wartości całego pojazdu, to może się okazać, że w konkretnym 
przypadku wartość pojazdu po naprawie wzrośnie. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża ubez-
pieczyciela.

Odnosząc przedstawione przez Rzecznika zagadnienie prawne do omówionej uchwały trzeba 
stwierdzić, że wiąże się ono ściśle z przesądzoną w tej uchwale kwestią, iż odszkodowanie należ-
ne poszkodowanemu od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności OC obejmuje 
celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty części nowych służących do naprawy uszkodzonego 
pojazdu. Oznacza to, że rozbieżność w tej materii w powołanych przez Rzecznika orzeczeniach 
sądów powszechnych została już rozstrzygnięta przez skład powiększony Sądu Najwyższego.

Rzecznik podniósł, że z chwilą liberalizacji rynku usług motoryzacyjnych za sprawą wejścia w ży-
cie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie stosowania art. 
81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w przemyśle 
motoryzacyjnym (Dz. U. UE L z dnia 1 sierpnia 2002 r.) oraz implementującego je rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień 
wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję (Dz. U. Nr 38, poz. 329) wśród ubezpieczycieli wykształciła się powszechna praktyka 
ustalania wysokości szkody za szkodę w pojeździe według cen części nieoryginalnych, nawet jeśli 
uszkodzeniu uległy części oryginalne pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu, a po-
szkodowany nie wyraził zgody na ustalenie świadczenia odszkodowawczego według cen części 
alternatywnych.

Unormowania tych rozporządzeń obowiązujących do dnia 31 maja 2010 r., których odpowied-
nikami są unormowania rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. 
w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii 
porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (Dz. U. L 
129/52 z dnia 28 maja 2010 r. – dalej „rozporządzenie 461/2010”) oraz rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączeń określonych porozumień wertykalnych 
w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję 
(Dz. U. Nr 198, poz. 1315 – dalej „rozporządzenie z 2010 r.”) niewątpliwie umożliwiają naby-
wanie części „o porównywalnej jakości”. W związku z tym wątpliwości Rzecznika budzi zakres 
obowiązku ubezpieczyciela odnośnie do finansowania kosztów naprawienia szkody ze względu 
na rodzaj użytych części, zwłaszcza jeżeli może to wpływać na bezpieczeństwo użytkowania po-
jazdu.

Rzecznik, odwołując się do praktyki ubezpieczycieli, pominął, że przesłanką podjęcia uchwały 
na podstawie art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym jest jedynie rozbieżność orzecznictwa sądów 
powszechnych lub Sądu Najwyższego. W orzecznictwie natomiast ugruntowany jest pogląd, że 
zawarte w wymienionych rozporządzeniach definicje, różnicujące rodzaje części zamiennych, 
zostały określone na potrzeby tych aktów prawnych, a nie systemu naprawienia szkody pod-
legającego zasadom art. 361 i 363 k.c., nie mogą być zatem traktowane jako upoważniające 
ubezpieczyciela do powołania się na możliwość zwolnienia się z obowiązku naprawienia szkody 
przez zapłatę równowartości części „o porównywalnej jakości” z częściami oryginalnymi.

Tytułem uzupełnienia należy wskazać, że przepisy rozporządzeń – jak wskazuje się w doktrynie 
i orzecznictwie sądów powszechnych – zmierzają do zapewnienia większej konkurencji na rynku 
kupna i sprzedaży części zamiennych oraz na rynku usług naprawy i konserwacji pojazdów (zob. 
pkt 13, 17, 18 preambuły do rozporządzenia 461/2010). W tym celu przewidują one w szcze-
gólności zakaz porozumień – uzgodnionych między producentami pojazdów a autoryzowanymi 
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dystrybutorami (warsztatami) albo między producentami pojazdów a dostawcami części zamien-
nych – ograniczających możliwość dostarczania części zamiennych niezależnym warsztatom lub 
dystrybutorom albo ostatecznym użytkownikom (zob. art. 5 lit. a i b rozporządzenia 461/2010 
i § 15 pkt 3 i 4 rozporządzenia z 2010 r.), zakaz porozumień ograniczających uprawnienia dystry-
butora lub autoryzowanego warsztatu do zaopatrywania się w oryginalne części zamienne lub 
części zamienne o porównywalnej jakości u przedsiębiorców innych niż dostawca (§ 15 pkt 4 
rozporządzenia z 2010 r; por. też pkt 17 zd. 2 i 3 Preambuły do rozporządzenia 461/2010) oraz 
zakaz porozumień między producentem pojazdów a dostawcą komponentów do pierwotnego 
montażu tych pojazdów, ograniczających możliwość dostawcy do umieszczania swojego znaku 
towarowego (znaku firmowego, logo) na dostarczanych komponentach lub częściach zamiennych 
(zob. art. 5 lit. a i b rozporządzenia 461/2010 i § 15 pkt 5 rozporządzenia z 2010 r.). Przywołane 
regulacje, jak wskazano, dotyczą jedynie wymienionych w nich porozumień i w żaden sposób 
nie ograniczają praw poszkodowanego do żądania ustalenia odszkodowania z uwzględnieniem 
cen części oryginalnych. Ustalanie odszkodowania z wykorzystaniem cen tych części nie narusza 
prokonkurencyjnego celu powyższych zakazów.

Zwiększenie konkurencji na rynku części zamiennych ma na celu także regulacja przewidziana 
w art. 1061 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. 
U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), zgodnie z którym ochrona z tytułu prawa z rejestra-
cji wzoru przemysłowego nie przysługuje wytworowi stanowiącemu część składową wytworu 
złożonego, używaną do naprawy tego wytworu w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd 
początkowy (ust. 1), a osoby trzecie mogą korzystać z takiego wytworu poprzez jego wytwarza-
nie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie wytworu, w którym 
wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub poprzez składowanie takiego wytworu dla takich celów 
(ust. 2). Również i ta regulacja w żaden sposób nie ogranicza prawa poszkodowanego do wyboru 
sposobu naprawienia szkody.

Rzecznik przyznał, że w orzecznictwie sądów powszechnych nie ma rozbieżności w wykład-
ni art. 36–1 i 363 k.c., gdy uszkodzeniu uległ pojazd stosunkowo nowy (do 3 lat) i będący na 
gwarancji producenta; zasadą wówczas jest ustalenie wysokości szkody według cen części ory-
ginalnych.

Sąd Najwyższy ubocznie zauważa, że w odniesieniu do pojazdów będących jeszcze na gwa-
rancji producenta dozwolone są porozumienia wertykalne, zawierające klauzule nakładające 
na autoryzowane warsztaty wymóg, by w ramach napraw gwarancyjnych korzystały wyłącznie 
z części zamiennych dostarczanych przez producenta pojazdów na potrzeby tych napraw są one 
dozwolone w świetle rozporządzenia 461/2010, które wskazuje w pkt 17 zd. 3 preambuły, że „ze 
względu na bezpośrednie, umowne zaangażowanie producentów pojazdów w naprawy gwa-
rancyjne, bezpłatny serwis oraz prace związane z usuwaniem wad fabrycznych porozumienia 
zawierające zobowiązanie autoryzowanych warsztatów do korzystania wyłącznie z części za-
miennych dostarczanych przez producenta pojazdów na potrzeby tych napraw powinny zostać 
objęte wyłączeniem” (tzn. przewidzianym w rozporządzeniu wyłączeniem grupowym od zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję, o którym mowa w art. 101 ust. 3 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej). Są one dozwolone także w świetle § 11 pkt 5 rozporządzenia 
z 2010 r. uznającego za dozwolone klauzule ograniczające konkurencję zawarte w porozu-
mieniach wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych, które nakładają na warsztat 
obowiązek stosowania do napraw gwarancyjnych, bezpłatnych usług serwisowych lub usług 
serwisowych dokonywanych w ramach kampanii serwisowych oryginalnych części zamiennych, 
dostarczanych przez dostawcę.
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Upatrywana przez Rzecznika rozbieżność w orzecznictwie sądów powszechnych, pomijając 
rozstrzygniętą uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., dotyczy w rzeczywistości 
nie wykładni prawa, lecz jego stosowania. Rzecznik dla jej wykazania odwołał się do rozstrzygnięć 
sądów powszechnych, w których wiek pojazdów (8–letnich, 9–letnich i starszych) uzasadniał 
ustalenie wysokości szkody według cen części alternatywnych. W ocenie Rzecznika, gdy w takim 
pojeździe uszkodzeniu lub zniszczeniu uległa część oryginalna, zasadą powinno być ustalenie 
wysokości szkody także według cen części oryginalnych, a to dlatego, że tylko wykorzystanie 
takich części zapewnia przywrócenie pojazdowi stanu poprzedniego pod wszystkimi istotnymi 
względami. Użycie części nieoryginalnych nie prowadzi do pełnej restytucji ze względu na gene-
ralnie niższą, a w każdym razie niepewną jakość takich części i związane z nimi ryzyka.

W orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela 
kwoty odpowiadającej wszelkim celowym i ekonomicznie uzasadnionym wydatkom służącym 
do przywrócenia stanu poprzedniego, przy czym koszty te muszą być odnoszone do każdego 
indywidualnego przypadku. Inna jest bowiem sytuacja poszkodowanego, w którego pojeździe 
uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu części oryginalne, które także w braku uszkodzenia wcześniej 
czy później i tak musiałyby zostać wymienione ze względu na naturalny proces zużywania (części 
o krótszym okresie przydatności niż sam pojazd, takie jak np. opony, akumulator, okładziny ha-
mulców, zawieszenie przednie, amortyzatory, tłumik, niekiedy także pełne lakierowanie), a inna, 
gdy uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy części oryginalne, których okres trwałości odpowiada 
żywotności samego pojazdu.

Zgodnie przyjmuje się również, że przywrócenie stanu poprzedniego ma miejsce, jeżeli stan 
pojazdu po naprawie pod każdym istotnym względem (stanu technicznego, zdolności użytkowa-
nia, części składowych, trwałości, wyglądu estetycznego itd.) odpowiada stanowi pojazdu przed 
uszkodzeniem.

Nie budzi wątpliwości, że oryginalność części wykorzystywanych do naprawy pojazdu stano-
wi istotny czynnik decydujący o tym, czy naprawa jest wystarczająca dla przywrócenia jego do 
stanu poprzedniego. Jest oczywiste, że ich dobór może prowadzić do pogorszenia położenia 
poszkodowanego. Pogorszenie takie miałoby miejsce zarówno wtedy, gdyby użyta część była 
częścią gorszą (pod istotnymi względami) od tej, która uległa uszkodzeniu, jak i wtedy, gdyby 
równowartość „restytucyjna” części zastępczej byłaby niepewna. Nie oznacza to jednak, że 
w razie uszkodzenia części pochodzącej bezpośrednio od producenta pojazdu, do naprawy albo 
obliczania kosztów naprawy mogą być wykorzystane tylko ceny takich części („części oryginal-
nych bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu”). W ten sam sposób należy co do 
zasady ocenić wykorzystanie przy ustalaniu odszkodowania także innych części nowych, które 
są tej samej jakości, co części pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu, oznaczone jego 
znakiem towarowym albo logo (rozprowadzone w opakowaniach w ten sposób oznaczonych) 
i dystrybuowane w ramach jego sieci dystrybucji.

Takimi częściami są występujące w obrocie części wyprodukowane przez tego samego pro-
ducenta części, który dostarcza producentowi pojazdu części do montażu pojazdów lub części 
zamienne. Są to części produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, 
ustalonymi przez producenta pojazdu, a więc części dokładnie tej samej jakości co części po-
chodzące bezpośrednio od producenta pojazdu, a różniące się tylko oznakowaniem. Stąd ich 
użycie należy co do zasady uznać za równoważne użyciu części oryginalnych. Dla wykazania 
przez ubezpieczyciela, że podstawą kalkulacji odszkodowania były ceny takich właśnie części wy-
starczające byłoby wskazanie, iż części pochodzą od producenta części dostarczającego te części 
producentowi pojazdu (jako komponenty i zamienniki), i że producent tych części zaświadczył, 
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iż zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi 
przez producenta danych pojazdów. Oczywiście, okoliczności te powinny być uprzednio przez 
ubezpieczyciela ustalone.

Wymagania te są dalej idące niż te, na które wskazuje definicja zamieszczona w § 2 pkt 21 roz-
porządzenia z 2010 r. (identycznie § 2 pkt 20 rozporządzenia z 2003 r.). Mimo, że jej znaczenie 
ogranicza się do samego rozporządzenia, warto wskazać, iż zgodnie z tym przepisem: „Użyte 
w rozporządzeniu określenia oznaczają: (...) oryginalne części zamienne – części zamienne tej 
samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane 
zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych po-
jazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, 
w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego 
pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent 
tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standarda-
mi produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co 
części stosowane do montażu tych pojazdów”. W literalnym ujęciu, do przyjęcia, że część jest 
oryginalna w rozumieniu § 2 pkt 21 rozporządzenia z 2010 r., wystarczy zaświadczenie produ-
centa, przy czym przepis nie zastrzega wyraźnie, iż musi to być producent części dostarczanych 
producentowi pojazdu (niewykluczone, że to jednak zakłada). Przepis ten, wzorowany na § 2 
pkt 20 rozporządzenia z 2003 r., był zainspirowany art. 1 ust. lit. t rozporządzenia 1400/2002, 
który również istotną wagę przywiązywał do zaświadczenia producenta części. W związku z tym 
warto nadmienić, że koncepcja ta nie została przejęta do rozporządzenia 461/2010. To ostatnie, 
obecnie obowiązujące rozporządzenie nie zawiera już analogicznej definicji części oryginalnych 
(mimo to definicja ta została utrzymana w rozporządzeniu z 2010 r.), ani nie wiąże żadnych 
domniemań co do jakości części z zaświadczeniem producenta części, poprzestając na wska-
zaniu w pkt 17 preambuły, że zawarte w rozporządzeniu regulacje nie ograniczają „możliwości 
producentów pojazdów w zakresie wymagania od autoryzowanych warsztatów działających 
w ich systemie dystrybucji stosowania wyłącznie takich części zamiennych, które pod wzglę-
dem jakości odpowiadają komponentom stosowanym w montażu danego pojazdu silnikowego”. 
Mimo to zaświadczenie o równoważnej jakości części można uznać za wystarczające dla wyko-
rzystania cen tych części jako podstawy ustalenia wysokości odszkodowania, jednakże tylko pod 
warunkiem, że zaświadczenie takie pochodzi od producenta części oryginalnych dostarczanych 
producentowi pojazdu (tylko w takim przypadku zaświadczenie to można uznać za wystarczają-
co wiarygodne).

Oczywiste jest, że powyższa reguła dotycząca zasadności wykorzystania przy ustalaniu wy-
sokości odszkodowania cen części równoważnych oryginalnym nie jest miarodajna w każdym 
przypadku. W niektórych przypadkach istotną cechą decydującą o zupełności restytucji jest 
– obok jakości części – samo pochodzenie części od producenta pojazdu (a więc w praktyce 
opatrzenie go znakiem towarowym lub logo producenta pojazdu). Odnosi się to w szczególno-
ści do wspomnianych pojazdów będących jeszcze na gwarancji producenta, który wymaga od 
autoryzowanych warsztatów, by w ramach napraw gwarancyjnych korzystały wyłącznie z części 
zamiennych dostarczanych przez producenta pojazdów na potrzeby tych napraw.

Także szczególny interes poszkodowanego może uzasadniać dokonanie naprawy z wykorzy-
staniem części oryginalnych, pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu. Biorąc rzecz 
przykładowo, gdy pojazd był dotychczas serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części 
oryginalnych (tzn. „pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu”), a kontynuacja takiej 
„historii” pojazdu może wpłynąć na jego wartość handlową, czy też gdy poszkodowany potwier-
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dzi swój uzasadniony interes w dokonaniu naprawy z wykorzystaniem części oryginalnych przez 
to, że jej faktycznie dokona (przedstawi rachunki).

Z drugiej strony, gdy użytkowane w Polsce pojazdy są w znacznym odsetku modelami przesta-
rzałymi, nie można wykluczyć sytuacji, w których uzasadniona będzie rezygnacja z ograniczenia 
możliwości przyjmowania do podstawy ustalania odszkodowania cen części równoważnych 
oryginalnym i dopuszczenie wykorzystania cen części zamiennych „o porównywalnej jakości” 
w rozumieniu § 2 pkt 21 rozporządzenia z 2010 r. – a więc części zamiennych, „których producent 
zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu 
danych pojazdów samochodowych”. W szczególności, gdy przyjęcie za punkt odniesienia cen 
części „o porównywalnej jakości” (objętych gwarancją producenta części) będzie bliższe zasa-
dzie pełnej restytucji niż uwzględnienie cen części równoważnych oryginalnym (tzn. koszty tych 
ostatnich nie byłyby celowe i ekonomicznie uzasadnione). Będzie to dotyczyć sytuacji, w której 
część nowa „o porównywalnej jakości”, objęta gwarancją producenta części, jest pewniejsza 
i bardziej użyteczna niż część oryginalna, która już przed uszkodzeniem była wyeksploatowana 
do tego stopnia, że nie może konkurować (pod względem użyteczności i ryzyk) nawet z czę-
ściami nowymi „o porównywalnej jakości”. W takich przypadkach generalnie uzasadnione jest 
uwzględnienie możliwości wykorzystania do naprawy części nowych „o porównywalnej jakości”. 
Podobnie w wypadku części o prostej konstrukcji, których „zdatność” do pełnej restytucji jest 
możliwa do oceny bez skomplikowanych badań. Także te części mogą być zastąpione częściami 
„o porównywalnej jakości”. Jednakże nawet w omawianych przypadkach należy oceniać – sto-
sownie do poczynionych uprzednio wskazań – czy poszkodowany nie ma szczególnego interesu 
w wykorzystaniu części oryginalnych, pochodzących od producenta pojazdu.

Przytoczone przez Rzecznika wątpliwości wskazują, że w rzeczywistości dotyczą one stosowa-
nia prawa. Rozmaitość okoliczności faktycznych dotyczących naprawy uszkodzonego pojazdu, 
jego stanu sprzed i po wypadku, rodzaju napraw i użytych części oraz następstw w sferze uspra-
wiedliwionych interesów majątkowych poszkodowanego, uniemożliwia ich rozstrzygnięcie bez 
uprzedniego konstruowania kolejnych wariantów stanu faktycznego.

W tej sytuacji Sąd Najwyższy na podstawie art. 61 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym postanowił 
jak w sentencji, uznając, że nie zostały spełnione warunki umożliwiające podjęcie uchwały. 
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III. RECENZJE, NOTY RECENZYJNE
I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Urszula Kalina–Prasznic, „Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników – między 
prawem a rynkiem”, C.H. Beck, Warszawa 2012, 177 s. (Tadeusz Szumlicz)

W książce Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników – między prawem a rynkiem 
Urszula Kalina–Prasznic podejmuje bardzo ważne i interesujące rozważania, dotyczące jednego 
z kluczowych problemów organizacji i funkcjonowania powszechnych systemów emerytalnych. 
Z jednej strony bowiem – co mocno podkreśla autorka – nie ulega wątpliwości, że obywate-
le mają prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego, wyrażone 
w art. 67 ust. 1 Konstytucji, a umieszczenie tego zapisu w jej rozdziale II zatytułowanym Wolno-
ści, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w grupie Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne 
i kulturalne mówi o wartości i randze tego prawa we współczesnym społeczeństwie. Z drugiej 
strony natomiast – czego autorka nie eksponuje – należy wziąć pod uwagę, że art. 20 Konstytu-
cji stwierdza, że: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, 
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi 
podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Problem polega zatem na prawnie 
wyrażonej idei i metodzie jej urzeczywistnienia, co można by wywnioskować z podtytułu re-
cenzowanego dzieła. Tym niemniej czytając książkę odnosi się niekiedy wrażenie, że lepszym 
podtytułem dla zawartych w niej wywodów byłoby „tradycyjne” odnotowanie przeciwstawie-
nia czy też współistnienia państwa i rynku. Najogólniej można bowiem powiedzieć, że systemy 
zabezpieczenia społecznego, w tym zabezpieczenia emerytalnego, są domeną państwa, które 
w zapewnianiu obywatelom bezpieczeństwa socjalnego musi uwzględniać rozwiązania rynko-
we. Chodzi o to, że – z jednej strony – to mechanizmy rynkowe, istotnie kształtujące stosunki 
społeczne, stają się powodem tworzenia odpowiednich systemów bezpieczeństwa i gwarancji, 
a z drugiej strony – to zasady rynkowe mogą być w określonym stopniu stosowane w realizacji 
zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym emerytalnego.

Na początku recenzji warto przytoczyć wywód autorki książki, że „obywatelskie prawo do 
zabezpieczenia emerytalnego należy do tzw. praw drugiej generacji, których unormowanie 
kształtujące ład społeczny stanowi istotny problem socjalny, gospodarczy i polityczny” i „przed-
miotem sporów staje się nie tylko zamieszczenie tych praw w Konstytucji, a przede wszystkim 
nadanie im właściwego kształtu, który zależy nie tylko od woli prawodawcy, jak to ma miejsce 
w odniesieniu do tzw. praw pierwszej generacji (prawa wolności osobistej, wolności sumienia 
i religii, zakazu tortur i in.), ale i od ekonomicznej wydolności państwa”, zwłaszcza „ze względu 
na zakres podmiotowy (powszechność, przymusowość) oraz mikro i makroekonomiczne skutki 
(poziom życia ludzi starych, popyt konsumpcyjny, koszty pracy, obciążenie budżetu państwa)”, 
a także „troski państwa o zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa socjalnego 
w okresie starości”, co z pewnością jest „wykładnikiem standardu cywilizacyjnego”. „Regulacje 
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prawne systemów emerytalnych są produktem ekonomii i polityki. Stanowią istotną część spo-
sobu zarządzania społeczeństwem i gospodarką, który zmienia się, co się przejawia w relacjach 
między rynkiem a państwem (zakres regulacji i deregulacji rynku), między polityką gospodarczą 
a społeczną, między sektorem publicznym a prywatnym. Relacje te znajdują odzwierciedlenie 
zarówno w modelach emerytalnych, jak i w ich szczegółowych normatywnych rozwiązaniach, 
których podstawą są polityczne rozstrzygnięcia odnośnie skali i metod redystrybucji dochodów 
między pokoleniami, sektorami i branżami oraz w obrębie wspólnot ryzyka, przesądzające o za-
kresie podmiotowym i przedmiotowym zabezpieczenia dochodów na starość”. Sądzę, że właśnie 
te zdania – przytoczone ze Wstępu do książki – bardzo dobrze przekazują myśli przewodnie 
zawarte w historycznym wywodzie dotyczącym rozwoju (postępu i regresu) pracowniczych sys-
temów zabezpieczenia emerytalnego, ponieważ dotyczą idei zabezpieczenia i uwarunkowań 
jego realizacji. Inną sprawą jest zawężenie rozważań w tytule książki do tzw. systemu pracow-
niczego. Jest ono tylko pozorne (formalno–prawne), gdyż w każdym systemie zabezpieczenia 
emerytalnego segment pracowniczy dominuje, a jego opis i ocena – tak też jest w omawianej 
publikacji – nie może abstrahować od rozwiązań dotyczących innych grup społeczno–zawodo-
wych, korzystających z zabezpieczenia emerytalnego organizowanego przez państwo. 

Historyczny wywód dotyczący zabezpieczenia emerytalnego to rozdziały pierwszy i drugi 
książki. Rozdział pierwszy napisany pod intrygującym tytułem Tektoniczna ewolucja systemów 
emerytalnych ma wyjątkowe znaczenie ze względu na zawarte w podtytułach dwóch punktów 
(1. Wpływ kryzysów ekonomicznych w XIX i XX wieku na systemy emerytalne oraz 2. Reformy 
końca XX wieku) sugestie dotyczące historycznych kierunków zmiany systemów emerytalnych: 
od liberalizmu do interwencjonizmu oraz od interwencjonizmu do neoliberalizmu. Istotny jest 
jednak możliwy stopień dokonanego uogólnienia, dotyczący przecież zmian przeprowadzanych 
w różnych krajach. Omawiając reformowanie zabezpieczenia na okres starości trzeba wziąć 
pod uwagę, że w poszczególnych krajach występowały i występują wyraźnie odmienne syste-
my emerytalne – podobnie jak inne instytucje społeczne – wyrastające z różnorodnych tradycji 
i uwarunkowań. Przecież nawet Unia Europejska zrezygnowała z pojawiających się niegdyś 
pomysłów ujednolicenia rozwiązań emerytalnych i dziedzina zabezpieczenia emerytalnego po-
zostaje w kompetencji państw członkowskich. Próbą rozwiązania w tej sytuacji – inne systemy, 
ale wspólne problemy i wyzwania, należące do kompetencji państw członkowskich – jest tzw. 
„otwarta metoda koordynacji”, która okazuje się niezbyt udana, gdyż (z konieczności?) została 
sprowadzona do koordynacji uprawnień do świadczeń emerytalnych uzyskanych w różnych kra-
jach. 

Po ponad stu latach rozwoju systemów emerytalnych, gdy w wysoko rozwiniętych krajach 
starość przestała być synonimem ubóstwa, a nawet była kojarzona z zasłużonym dostatkiem 
materialnym, zabezpieczenie emerytalne stało się poważnym problemem społecznym. W lite-
raturze przedmiotu, a zwłaszcza w debacie publicznej, wymienia się przy tym mniej lub bardziej 
istotne przyczyny tego stanu rzeczy, eksponując czynnik demograficzny, ale o sprawności funk-
cjonowaniu systemów emerytalnych nie decyduje wyłącznie demografia. To, że ludzie żyją coraz 
dłużej, a dzieci rodzi się mniej, nie przesądza – mówiąc językiem ekonomicznym – niestabilności 
finansowej systemów emerytalnych. Przytoczonymi dookreśleniami od liberalizmu do inter-
wencjonizmu oraz od interwencjonizmu do neoliberalizmu, autorka książki słusznie stwierdza, 
że problem wynika również z uwarunkowań ideologicznych: „Rozstrzygnięcia te mają uwarun-
kowania doktrynalne, bazujące na przekonaniu o sprawności lub niesprawności państwa i rynku 
w rozwiązywaniu problemów społeczno–ekonomicznych. Doktrynalny paradygmat poprzez in-
stytucje w sferze gospodarki i polityki modeluje systemy emerytalne, przesuwając szczegółowe 
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rozwiązania w kierunku zwiększania roli państwa (solidaryzmu społecznego i redystrybucyjno-
ści) albo zwiększenia roli mechanizmów rynkowych (liberalizmu, indywidualnej przezorności)”. 
Można by powiedzieć, że z tego punktu widzenia zmiana systemu zabezpieczenia emerytalnego 
nie wyklucza – jak w Polsce – przejścia „od ściany do ściany”, od jednego z najbardziej socjalnych 
systemów do systemu najmniej socjalnego w Europie.

Trudno zatem nie zgodzić się z autorką książki, iż: „Zmiany doktrynalne pociągają za sobą 
głębokie reformy emerytalne i wywołują przeobrażenia o charakterze tektonicznym […] zmiany 
doktrynalne przekształcając systemy zabezpieczenia dochodów na starość, generują zarówno 
doraźne jak i długookresowe skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne. Wyrażają się one m.in. 
w zmianach takich wielkości agregatowych jak: poziom konsumpcji, dochody i wydatki publiczne, 
aktywność zawodowa społeczeństwa, popyt na pracę i jej podaż, konkurencyjność gospodarki. 
Modyfikują także stratyfikację socjalną i oddziałują na ład polityczny i społeczny”. Trzeba jednak 
mocniej podkreślać, że chodzi przede wszystkim o konsekwencje długookresowe dokonywanych 
zmian, ponieważ taka jest natura zabezpieczenia emerytalnego. Wtedy inaczej widzi się zanie-
chanie zmiany, koszty polityczne lub korzyści polityczne zmiany, problem akceptacji społecznej 
dla zmiany, zalety i wady projektów zmiany. Najgorsze jest chyba przeświadczenie, że o rzeczy-
wistych skutkach „dzisiaj” przeprowadzanych zmian dowiemy się „jutro”, czyli przechodząc na 
emeryturę. W zarządzaniu zmianą społeczną konieczne jest bowiem szersze spojrzenie na jej 
uwarunkowania (w znaczeniu ciągu przyczyn i skutków reformowania). Tworzenie zabezpiecze-
nia materialnego na okres starości wymaga nadzwyczajnej wyobraźni społecznej ze względu 
na najbardziej odłożone w czasie, zarówno pozytywne, jak i negatywne rezultaty podjętych 
wcześniej decyzji o zmianie. W procesie zmiany zabezpieczenia emerytalnego niestety zbyt czę-
sto obserwujemy zaniechania i błędy wynikające nie tylko z trudności niepopularnych decyzji, 
opisywanych jako koszty polityczne, ale też właśnie z braku wyobraźni i szerszego spojrzenia 
umożliwiającego dostrzegać zarówno przyczyny (demograficzne, ekonomiczne, społeczne) re-
formowania, jak też skutki (demograficzne, ekonomiczne, społeczne) przeprowadzanej zmiany. 
Dlatego każdą próbę historycznego i projekcyjnego podejścia do rozwiązywania problemów 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza do zmiany systemu zabezpieczenia emerytalnego, na-
leży docenić i nagłaśniać, żeby można było mówić o racjonalizowaniu polityki społecznej (węziej 
polityki zabezpieczenia społecznego). W tym racjonalizowaniu – jak od wielu lat podkreślam 
– chodzi o argumentację „zrównoważoną”, która dotyczy aspektów uzasadniania, wyjaśniania, 
a nie tylko – choć ważną – usprawniania prowadzonej polityki. Sądzę, że recenzowana książka 
dobrze wpisuje się w tak rozumianą rolę nauki dla praktyki.

Rozdział pierwszy to bardzo interesujący historyczny opis wpływu kryzysów ekonomicznych 
XIX i XX wieku na systemy emerytalne, w którym autorka stara się udowodnić tezę, że załamania 
ekonomiczne zawsze nasilają krytykę zabezpieczenia emerytalnego postrzeganego jednostron-
nie jako ciężaru socjalnego. Autorka książki przytacza szereg poglądów przemawiających za tym, 
że na podłożu ideologicznym podważa się wtedy znaczenie ochrony socjalnej nie tylko jako nie-
odłącznego elementu rozwoju postępowych społeczeństw, ale również jako produktywnego 
czynnika rozwoju gospodarki.

Rozdział kończy obszerny wywód przedstawiający koncepcje rewizji zasad i dotychczasowej 
roli państwa w organizowaniu zabezpieczenia emerytalnego, w klimacie zaostrzających się spo-
rów doktrynalnych. Autorka odwołuje się do dobrze przedstawionych politycznych wyborów 
odnośnie koncepcji przebudowy systemów emerytalnych, w której dominowały dwa kierunki 
reform emerytalnych, które z pewnym uproszczeniem można określić jako parametryczne i pa-
radygmatyczne (strukturalne), słusznie odnotowując, iż typologia ta była stosowana także przez 
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Bank Światowy dla podkreślenia odmienności koncepcji reformowania systemów zabezpiecze-
nia dochodów na starość.

W reformach parametrycznych chodziło o uzyskanie równowagi finansowej, racjonalizację 
skali redystrybucji, ściślejsze powiązanie świadczenia z własnym wkładem, mając na względzie 
wpływ systemów emerytalnych na koszty pracy i konkurencyjność gospodarki w warunkach glo-
balizacji. Na szczególną uwagę zasługują dwa stwierdzenia autorki, że: „zmiany parametryczne 
są transparentne i z reguły ograniczają >hojność< dotychczasowych rozwiązań (podniesienie 
wieku emerytalnego, składki, stażu pracy, obniżenie poziomu świadczenia, stopy zastąpienia, 
wskaźnika waloryzacji, itp.)”, oraz że: „promotorami i realizatorami tych reform byli najczę-
ściej ministrowie ds. pracy i spraw socjalnych. Wprowadzano je po długotrwałych negocjacjach 
z partnerami społecznymi, na bazie konsensusu politycznego głównych partii, kompromisów 
bądź dominacji określonej opcji politycznej. Zmiany wprowadzane były stopniowo, powoli z dłu-
gim okresem vacatio legis”. Należy się zgodzić, że „kraje realizujące reformy parametryczne 
nie zmieniły podstawowych paradygmatów swoich dotychczasowych rozwiązań emerytalnych 
(ubezpieczeniowych lub zaopatrzeniowych) kształtowanych w ramach określonego modelu 
polityki społecznej”, z zastrzeżeniem – ze względów metodycznych – co do terminologii mode-
lowej, gdyż są to raczej wzorce lub jeszcze lepiej (za: G. Esping–Andersen) reżimy, a nie modele 
polityki społecznej.

Reformy paradygmatyczne (strukturalne) polegały natomiast na zmianie koncepcji i zasad 
(paradygmatów) funkcjonowania systemów emerytalnych. Na szczególną uwagę zasługują dwa 
stwierdzenia autorki, że: „podejmowane reformy emerytalne były elementem polityki ekono-
micznej. Miały na względzie cele pozaubezpieczeniowe, takie jak uruchomienie lub przyspieszenie 
wzrostu i rozwoju gospodarczego przez pobudzenie oszczędności, zbudowanie i ożywienie rynku 
kapitałowego, aktywizowanie rynku pracy”, oraz że: „promotorzy reform strukturalnych poprzez 
zmianę paradygmatu w zabezpieczeniu społecznym tj. indywidualizację i prywatyzację składki 
oraz finansowanie kapitałowe chcieli osiągnąć efekty umożliwiające modernizację gospodar-
ki i jej adaptacyjność w warunkach globalizacji”. Trudno się tylko zgodzić z określeniem „cele 
pozaubezpieczeniowe”, gdy cały system zabezpieczenia emerytalnego ma konstrukcję ubez-
pieczenia rentowego z odroczonym terminem płatności świadczenia dożywotniego. Nie można 
też przyjąć filarowej interpretacji systemów emerytalnych. Prezentacja filarowa narzucona Pol-
sce przez Bank Światowy podkreślała (czas przeszły, bo już została zmieniona w pięciofilarową) 
zróżnicowania systemowe (zasada przystąpienia: obowiązkowe lub dobrowolne oraz zasada fi-
nansowania: repartycyjne lub kapitałowe) i prezentacja ta nie miała nic wspólnego z prezentacją 
klasyczną (stosowaną w starej UE), eksponującą to, kto może/powinien dbać o przyszłe zabez-
pieczenie emerytalne (I – państwo, II – pracodawca, III – przyszły emeryt).

Rozdział drugi to – podobnie interesujący – historyczny wywód dotyczący ewolucji finan-
sowania ubezpieczenia społecznego w Polsce w latach 1918–1998. Wywód jest idealnie 
uporządkowany i konkretny. Zdaniem recenzenta na szczególną uwagę zasługują te fragmenty 
opracowania, w których autorka rozprawia się z jednostronnymi i uproszczonymi ocenami, np. 
upatrującymi w powstających nadwyżkach w systemie ubezpieczenia społecznego znaczącego 
źródła finansowania programu podstawowej industrializacji kraju (nadwyżki składek nad wy-
datkami na świadczenia pozostawały w dyspozycji budżetu państwa i były wykorzystywane na 
finansowanie innych bieżących zadań państwa, a więc składka pełniła w tamtym czasie także 
funkcje fiskalne). Okazuje się, że „wspólny kocioł” i owe „zagubione pieniądze” dzisiejszych eme-
rytów tylko w niewielkim stopniu (1,6%) finansowały „wielkie budowy socjalizmu”, chociaż – co 
oczywiste – nigdy nie pytano pracujących, czy wolno używać ich składek na inne cele.
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Mało znany jest – ujęty historycznie – problem działalności lokacyjnej związanej z funduszami 
emerytalnymi w Polsce, który został opisany w końcowej części rozdziału drugiego. Chodzi o in-
westowanie części składek, gdy przewyższały one wydatki na świadczenia i koszty administracji. 
Warto zauważyć, że celem takiej działalności – co zresztą dotyczyło nie tylko okresu przedwojen-
nego – było pokrywanie części świadczeń i kosztów ubezpieczenia z oprocentowania lokat.

Rozdział trzeci Transformacja systemu emerytalnego w Polsce i rozdział czwarty Aksjologia 
państwowo–rynkowego systemu emerytalnego to krytyczne przedstawienie procesu zmia-
ny systemu zabezpieczenia emerytalnego i oceny konsekwencji tej zmiany. Uwagi recenzenta 
rozpocznę od polemiki dotyczącej terminologii stosowanej w tych rozdziałach. Otóż społeczne 
zabezpieczenie emerytalne dotyczy oczywiście ryzyka socjalnego (lepiej: społecznego, zwłasz-
cza, gdy nim „zarządzanie” czynimy problemem stricte społecznym, a tak jest w tym przypadku). 
Ryzykiem starości nie jest jednak wyłącznie „dożycie określonego ustawowo wieku (starości)”. 
Ryzykiem jest dożycie wieku emerytalnego bez dostatecznego zabezpieczenia finansowego 
(pierwsza faza ryzyka starości) i „zbyt długie” życie na emeryturze (druga faza ryzyka starości), wy-
magające zorganizowania ubezpieczeniowej wspólnoty ryzyka w celu sfinansowania świadczeń 
emerytalnych dożywotnich osobom, które będą żyły dłużej niż statystyczne przeciętne dalsze 
trwanie życia. Mogę się natomiast zgodzić, że „obowiązujący system emerytalny tylko w części 
posiada cechy ubezpieczenia społecznego”, gdyż „w latach 90. ubiegłego wieku całkowicie prze-
budowano jego konstrukcję prawną, organizacyjną i finansową, opierając ją na odmiennych od 
ubezpieczenia społecznego formach przezornościowych i paradygmatach”, jednak pod warun-
kiem, że przyjmiemy jakieś doktrynalne ustalenie dotyczące dookreślenia „społecznego”.

Należy się zgodzić z autorką, że „od początku transformacji ustrojowej trwała w Polsce dys-
kusja o zabezpieczeniu społecznym” i „najpierw koncentrowano uwagę na zmianach mających 
na celu racjonalizację systemu, czego wyrazem były m.in. liczne nowelizacje prawa emerytal-
no–rentowego”. Stopniowo też „w miejsce postulatów odnośnie regulacji fragmentarycznych 
narastała świadomość całościowej reformy sfery socjalnej i jej dostosowania do zmieniających 
się warunków ustrojowych, ekonomicznych i społecznych”. Poszukiwano też „wzorów w mo-
delach zabezpieczenia społecznego innych państw, abstrahując od odmienności ich tradycji 
w rozwiązywaniu zagadnień socjalnych”. Należy się również zgodzić, iż „podstawą ramowych 
lub szczegółowych koncepcji reform nie były aksjomaty polityki społecznej (dotychczasowe 
zakwestionowano, a nowych nie sformułowano), ale wizja bankructwa systemu finansowego 
zabezpieczenia społecznego”, a „ponieważ największy udział w wydatkach socjalnych miał seg-
ment emerytalno–rentowy na nim skoncentrowano działania reformatorskie”. Trzeba jednak 
zauważyć, że reformy ekonomiczne („plan Balcerowicza”) wyraźnie dominowały nad rozwiąza-
niami w dziedzinie polityki społecznej i dopiero „druga fala reform”, co miało miejsce z poważnym 
– dziesięcioletnim – opóźnieniem, dotyczyła realnych zmian stricte społecznych. 

Bardziej szczegółowe zrecenzowanie rozważań dotyczących transformacji systemu emerytal-
nego i jej aspektu aksjologicznego jest niebywale trudne. Chodzi o to, że krytyczne komentarze 
autorki dotyczące wielu elementów systemowych są poglądami, z którymi można dyskuto-
wać, ale raczej w formie bezpośredniej wymiany zdań. Najogólniej należy przyjąć, iż „prawna 
regulacja systemu emerytalnego, w którym zarówno gromadzenie uprawnień, jak i pobiera-
nie świadczenia mają charakter długookresowy – wymaga trwałości i stabilności, bez których 
nie może on należycie spełniać swych funkcji”. Powstaje jednak pytanie, czy oznacza to jakąś 
doktrynalną stałość czy przewagę systemu? Trzeba się też oczywiście zgodzić, że „szczegółowe 
uregulowania (parametry systemu) muszą uwzględniać zmienności warunków społecznych i go-
spodarczych, które oddziałują na poziom dochodów (składki, podatki) i wydatków (świadczenia) 
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funduszy emerytalnych”, jednakże te uwarunkowania stanowią tylko ważne otoczenie systemu, 
a więc – jakiego?

Można się zgodzić z autorką książki, że po strukturalnych reformach systemów emerytalnych 
ponownie odżył spór na temat roli państwa i rynku w sferze zabezpieczenia dochodów na sta-
rość. Trzeba jednak niestety odnotować, że dość otwartą dyskusję na ten temat spowodował 
dopiero kryzys finansowy. Do czasu jego dramatycznego ujawnienia krytyczne uwagi na tematy 
emerytalne były wyraźnie w defensywie.

Spór dotyczący zabezpieczenia emerytalnego nie jest już ulokowany – jak to wcześniej su-
gerowałem – między „czystymi” ekonomistami a „czystymi” politykami społecznymi. Nie tak 
dawno, podział był dość klarowny: ci pierwsi, reprezentując „ekonomię emerytalną” (dominacja 
rynku), twierdzili, że nie należy oddawać reformowania systemu emerytalnego politykom spo-
łecznym; ci drudzy, reprezentując „zabezpieczenie emerytalne” (dominacja państwa), twierdzili, 
że nie należy oddawać reformowania systemu emerytalnego ekonomistom. Co ważne, w przed-
stawianiu swoich argumentów górą byli reprezentanci ekonomii emerytalnej, znajdujący się 
w przewadze wśród twórców systemu, i których poglądy były zdecydowanie mocniej nagło-
śnione. Tymczasem konieczna była otwarta wymiana poglądów, której inicjatorami powinny 
być różne środowiska zainteresowane przedmiotem zmiany. Takie inicjatywy wymagają jednak 
współuczestnictwa obu „stron”, jeżeli ma się ukształtować podejście badawcze i opiniotwórcze 
w zakresie zmiany systemu zabezpieczenia emerytalnego.

Z treści książki wyraźnie wynika opowiedzenie się autorki po stronie „zabezpieczenia emery-
talnego”, z poważną argumentacją prawną, która ma nie tylko szeroko potraktowany wymiar 
społeczny, ale też uwzględnia aspekt finansowy systemu. Polecam przeczytanie książki Urszuli 
Kaliny–Prasznic, zwłaszcza tym, których zainteresowanie problematyką emerytalną i przyszłością 
systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce wykracza poza aspekty rozważań dominujące 
w „ekonomii emerytalnej”.

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 241

Nowości wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukazały się w I poł. 2013 r. oraz uzupełnienie za rok 2012)

I. Zagadnienia ogólne: finanse, prawo, ubezpieczenia

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Andrzej Stanisław Barczak, Daniel Iskra (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne 
i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, Katowice 2012, 471 s. 

2. Zuzanna Guzel, Dorota M. Fal, Arkadiusz Lipka (red. nauk.), Medycyna ubezpieczeniowa, 
Poltext, Warszawa 2013, 520 s.

3. Małgorzata Iwanicz–Drozdowska, Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2013, 408 s.

4. Krzysztof Łyskawa, Piotr Majewski, Damian Walczak (red. nauk.), Ubezpieczenia i finanse – 
nowe perspektywy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2012, 221 s.

5. Henryk Runowski, Finanse gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw 
rolnych, Agencja Reklamowo–Wydawnicza, Warszawa–Stare Babice 2013, 104 s.

6. Krystyna Znaniecka, Monika Wieczorek–Kosmala (red. nauk.), Finanse w niestabilnym oto-
czeniu – dylematy i wyzwania. Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, Katowice 2012, 136 s. 

C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Monitor Ubezpieczeniowy, nr 52; nr 53.

2. Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja, nr 11/12 (190/191); nr 1 (192); nr 2 (193); nr 3 (194); 
nr 4 (195); nr 5 (196); nr 6/7 (197).

II. Ubezpieczenia gospodarcze

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Bartłomiej Błaszczyszyn, Tomasz Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wy-
dawnictwo Naukowo–Techniczne, Warszawa 2013, 392 s.
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2. Joanna Czarnowska, Karol Dziedziul, Ubezpieczenia na życie i komunikacyjne, wyd. 2, Wy-
dawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012, 119 s. 

3. Barbara Danowska–Prokop, Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie 
międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, Katowice 2012, 222 s. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach)

4. Zdzisław Gołba, Poszkodowani w wypadkach drogowych i przez ubezpieczycieli, wyd. 3, 
LexisNexis, Warszawa 2013, 227 s.

5. Tomasz Hryniewicz, Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce, Cycero, Lublin 2012, 
358 s.

6. Wojciech Otto, Ubezpieczenia majątkowe. Cz. 1. Teoria ryzyka, wyd. 2, Wydawnictwo Na-
ukowo–Techniczne, Warszawa 2013, 348 s.

7. Monika Stoma, Modele i metody pomiaru jakości usług, Wydawnictwo Q&R Polska, Lublin 
2012, 145 s. (ubezpieczenia komunikacyjne)

C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Polski rynek ubezpieczeniowy w 2011 r., Wydawnictwo GUS, Warszawa 2012, 122 s.

2. Prawo Asekuracyjne, nr 1 (74) 2013; 2 (75) 2013.

3. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4/2012; nr 1/2013.

III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

1. Grażyna Aniszewska, Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku: 
zgłaszanie do ubezpieczeń, wymiar składek, dokumenty i raporty, zmiany przepisów, stan 
prawny na dzień 1 stycznia 2013 r., Difin, Warszawa 2013, 244 s.

2. Karolina Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wyd. 2, stan prawny na dzień 
1 stycznia 2013 r., C.H. Beck, Warszawa 2013, 336 s.

3. Małgorzata Kłos, Małgorzata Kozłowska, Danuta Wrzask, Obowiązki zakładów pracy wobec 
ZUS w 2012 roku, stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r., Gofin, Gorzów Wlkp. 2013, 558 s. 

4. Jerzy Kuźniar (red.), Ubezpieczenia społeczne 2013, (Meritum), Wolters Kluwer, Warszawa 
2013, 1338 s. 

5. Jan Pióro, Wypadki i choroby zawodowe w orzecznictwie sądowym, Wiedza i Praktyka, 
Warszawa 2012, 76 s.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 243

6. Prawo pracy i ubezpieczenia: ujednolicone przepisy, stan prawny na dzień 10 kwietnia 
2012 r., Legis, Warszawa 2012, 406 s.

7. Przewodnik po zmianach przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 2012/2013, Infor Ekspert, 
Warszawa 2013, 99 s.

8. Krystyna Trojanowska (red.), Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 2013. 131 praktycz-
nych przykładów dla płatników, (Vademecum Płatnika), Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013, 
252 s. 

9. Ubezpieczenia społeczne, wyd. 9, C.H. Beck, Warszawa 2013, 264 s. 

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Jan Dworniak, Zasady rozliczenia składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
w 2012 roku. Akcja bilans 2012, P.U.H.P. Sanpollac, Warszawa 2012, 312 s.

2. Marcin Jachimowicz, Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, świadczenia ubezpieczenio-
we i cywilne, Difin, Warszawa 2013, 239 s.

3. Inetta Jędrasik–Jankowska (red. nauk.), III filar – szansa na lepsze jutro?, Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, 169 s. 

4. Magdalena Klimas, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 292 s.

5. Marek Szczepański, Ekonomiczne i społeczne aspekty reform emerytalnych – Polska i świat, 
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, 145 s.

C. Leksykony i słowniki

1. Słownik podstawowych terminów z zakresu ubezpieczeń społecznych polsko–angielsko–
niemiecko–rosyjski, wyd. 3, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2012, 104 s.

Opracowała: mgr Barbara Sękowska
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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie ze spotkania członków sieci FIN–NET, Bruksela, 14 marca 2013 r. (Małgorzata 
Więcko–Tułowiecka)

Pierwsze w roku 2013 spotkanie członków europejskiej sieci FIN–NET odbyło się 14 marca 
w Brukseli, w budynku Komisji Europejskiej. Głównym tematem spotkania było omówienie 
bieżących działań Unii Europejskiej w dziedzinie usług finansowych, ochrony konsumentów 
oraz dochodzenia roszczeń przez konsumentów w zakresie: dyrektywy dotyczącej kredytów 
hipotecznych, pakietu legislacyjnego dotyczącego kont bankowych, unii bankowej oraz tzw. 
obserwatorów bankowych. Zagadnienia te zostały omówione przez przedstawicieli Komisji Eu-
ropejskiej.

W odniesieniu do usług ubezpieczeniowych przedyskutowano kwestie projektów dyrektyw 
oraz zharmonizowanej klasyfikacji skarg konsumenckich. Trwają bowiem prace nad następujący-
mi aktami prawa wspólnotowego:

PRIPs (� Packaged Retail Investment Products) – dyrektywa dotycząca pakietowych produktów 
inwestycyjnych;
MiFID (� Markets in Financial Instruments Directive) – dyrektywa w sprawie rynków instru-
mentów finansowych (nowelizacja);
IMD2 (� Insurance Mediation Directive) – dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (no-
welizacja);
UCITS V (� Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) – dyrektywa do-
tycząca podmiotów zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (noweliza-
cja).

Projekt dyrektywy PRIPs ma na celu wprowadzenie wspólnej regulacji w odniesieniu do 
wszystkich produktów inwestycyjnych obecnych na europejskim rynku, w tym produktów 
ubezpieczeniowych. Dyrektywa ma wprowadzić wyższy standard w odniesieniu do przedsprze-
dażowych obowiązków informacyjnych. Aktualnie propozycja Parlamentu Europejskiego jest 
taka, aby nie tylko ustandaryzować informacje dotyczące takich umów, ale również same pro-
dukty. Pomysł będzie jeszcze dyskutowany szerzej na forum europejskim. Projekt dyrektywy ma 
być ogłoszony jesienią 2013 r. Po przyjęciu dyrektywy Komisja Europejska zajmie się przygotowy-
waniem wzorcowego dokumentu informacyjnego.

Celem nowelizacji dyrektywy MiFID jest wzmocnienie ochrony konsumentów (inwestorów). 
Proponuje się rozszerzenie zapisów dyrektywy na depozyty strukturyzowane, a także wzmoc-
nienie wymogów corporate governance. W dyrektywie mają być wprowadzone nowa definicja 
pojęcia „niezależnej porady”, a także nowe wymogi, których spełnienie będzie niezbędne przy 
udzielaniu takich porad. Do nowych wymogów będzie należało np. posiadanie w ofercie od-
powiednio zróżnicowanych produktów. Również informacja na temat ryzyka inwestycyjnego, 
przekazywana konsumentowi, ma być sformułowana szerzej. Projekt nowych przepisów prze-
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widuje obowiązek utworzenia przez państwa członkowskie UE instytucji rozwiązujących spory 
z zakresu MiFID na drodze polubownej, jak również obowiązek podjęcia stosownych starań, aby 
wszystkie firmy inwestycyjne przystępowały do procedur polubownych. Komisja Europejska pra-
cuje nad projektem standardowego dokumentu informacyjnego, przekazywanego obowiązkowo 
konsumentowi przed zawarciem umowy inwestycyjnej, w którym będzie podana informacja o in-
stytucji polubownego rozwiązywania sporów, właściwej dla danego przedsiębiorcy.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej przypomnieli o wydanym w 2010 r. zaleceniu stosowa-
nia przez instytucje ADR zharmonizowanej klasyfikacji skarg i zapytań konsumentów. Większość 
państw członkowskich UE z zadowoleniem przyjęła przygotowaną przez Komisję Europejską 
klasyfikację skarg i deklaruje chęć stosowania jej w bieżącej działalności. Komisja Europejska 
zakończyła już prace nad systemem informatycznym umożliwiającym przekazywanie zebranych 
danych Komisji i dziewięć państw już raportuje swoje dane w nowym systemie. Co warte podkre-
ślenia, Komisja Europejska nie zbiera w ten sposób żadnych danych osobowych osób skarżących 
ani przedsiębiorstw. Dane przekazywane za pośrednictwem systemu będą wykorzystywane jedy-
nie do celów statystycznych. Dostęp do bazy danych jest ograniczony.

Kolejną częścią spotkania była dyskusja dotycząca procedur rozwiązywania spraw trans-
granicznych i języka stosowanego w trakcie rozwiązywania tych sporów. Sieć FIN–NET została 
stworzona w celu przyśpieszenia procesu rozwiązywania sporów transgranicznych, w przypadku 
kiedy konsument pochodzi z kraju innego niż kraj, w którym znajduje się siedziba ubezpieczycie-
la. W sprawach transgranicznych konsumenci mogą mieć wątpliwości, do kogo skierować swoją 
skargę i w jakim języku sporządzić zapytanie bądź prośbę o interwencję. Po dostrzeżeniu proble-
mu dotyczącego języka stosowanego w rozwiązywaniu sporów o charakterze transgranicznym 
członkowie sieci FIN–NET porozumieli się w tych kwestiach (dokument Memorandum of Under-
standing, MoU). W przypadku kiedy konsument nie zdecydował się na kontakt z instytucją, której 
dotyczy spór, przy użyciu obowiązującego w danym kraju języka urzędowego, kwestia może 
być rozstrzygana w języku, w jakim została zawarta umowa z dostawcą usług finansowych, lub 
w języku, jaki zazwyczaj używany był do komunikacji z dostawcą usług finansowych. Większość 
członków sieci FIN–NET jest w stanie podjąć interwencję w co najmniej dwóch językach: języku 
używanym w danym kraju oraz języku powszechnie używanym w serwisach finansowych, zazwy-
czaj jest to język angielski. Niektóre organizacje rozpatrują skargi w więcej niż dwóch językach. 
Rzecznik Usług Finansowych w Wielkiej Brytanii jest swoistym wyjątkiem, ponieważ podejmuje 
analizę spraw przesłanych w każdym języku używanym w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż w Unii Europejskiej mamy 23 języki urzędowe i tylko jeden członek sieci FIN–NET jest 
w stanie rozpatrzyć sprawę w tych wszystkich językach, istnieje duże prawdopodobieństwo na-
potkania problemów językowych w przypadku innych organizacji ADR.

Uczestnicy spotkania postanowili odpowiedzieć na pytania: Czy zdarzyło im się otrzymać skar-
gę w języku, w którym konsument podpisał kontrakt z dostawcą usług finansowych (innym niż 
język urzędowy danego państwa członkowskiego)? Jaki rodzaj pomocy można zaoferować konsu-
mentom, którzy złożyli skargę napisaną w języku innym niż ten, którym posługują się pracownicy 
danej instytucji ADR? Jaki rodzaj pomocy instytucja ADR może zaoferować w przypadku, kie-
dy skarga nadesłana jest za pośrednictwem najbliższego członka sieci FIN–NET? Czy zdarzyło 
się, że skarga została odrzucona, ponieważ była sformułowana w języku innym niż ten, którym 
posługiwali się pracownicy danej instytucji ADR? Uczestnicy spotkania orzekli, iż w większości 
przypadków próbują pomóc konsumentowi, choć najczęściej nie są w stanie samodzielnie roz-
poznać skargi złożonej w języku innym niż urzędowy, właściwy dla ich instytucji ADR. W tym celu 
m.in. szukają pomocy w najbliższej, terytorialnie do miejsca zamieszkania skarżącego, instytucji 
ADR. Pomoc ta może mieć charakter wyłącznie tłumaczenia skargi, a czasem przejęcia sprawy 
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przez inną instytucję. Używa się ponadto dostępnych narzędzi językowych, np. elektronicznych 
tłumaczy internetowych, czasem zaś korzysta z tłumaczy przysięgłych (zewnętrznych). Najrza-
dziej instytucje ADR zwracają się w takiej sytuacji do ubezpieczyciela z prośbą o wyjaśnienia oraz 
przetłumaczenie dokumentacji.

W dalszej części spotkania uczestnicy zastanawiali się, jak podnieść świadomość konsumen-
tów oraz podmiotów dostarczających usługi finansowe co do istnienia sieci FIN–NET. Najczęściej 
promocja sieci FIN–NET odbywa się poprzez strony internetowe poszczególnych instytucji ADR. 
Na stronach tych zamieszczane są szczegółowe informacje na temat sieci, a także, w niektórych 
przypadkach, opisy spraw transgranicznych. Ma to ułatwić konsumentom ocenę, czy ich sprawa 
może być zgłoszona i rozpoznana za pośrednictwem sieci FIN–NET.

Kolejnym punktem spotkania były prezentacje poszczególnych instytucji ADR. Omówiono 
szczegółowo działalność Norweskiego Biura do spraw Skarg z zakresu Usług Finansowych (Finan-
sklagenemnda). Norwegia jest jednym z trzech członków sieci FIN–NET spoza Unii Europejskiej. 
Norweskie Biuro do spraw Skarg z zakresu Usług Finansowych jest instytucją powołaną przez pięć 
podmiotów: Norweską Radę Konsumentów, Konfederację Przedsiębiorców Norweskich, Finance 
Norway, Zrzeszenie Norweskich Przedsiębiorstw Finansowych, Norweskie Zrzeszenie Zarządców 
Funduszy. Do 2010 r. Biuro do spraw skarg miało dwa odrębne oddziały: ubezpieczeń i usług 
bankowych. Jednak ze względów finansowych zdecydowano się na połączenie tych oddziałów. 
Umożliwiło to zdecydowane obniżenie wydatków na administrację i najem lokalu. Obecnie Biuro 
składa się z czterech wydziałów: ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia majątkowe, nierucho-
mości oraz usługi bankowe, finansowe i papiery wartościowe. Biuro rozpoznaje spory wynikające 
z umów. W pierwszej kolejności prowadzone jest postępowanie wstępne, podczas którego strony 
mogą dojść do porozumienia (zdarza się tak w 83% skarg). Jeżeli tak się nie stanie, sprawa prze-
kazywana jest do zespołu orzekającego, w skład którego wchodzą przewodniczący oraz cztery 
osoby. Przewodniczący jest wysoko wykwalifikowanym prawnikiem (są to profesorowie Uni-
wersytetu w Oslo, byli sędziowie Sądu Najwyższego). Cztery pozostałe osoby to przedstawiciele 
przedsiębiorcy i konsumenta (po dwie osoby). Postępowanie polubowne jest bezpłatne. Reko-
mendacje (niewiążące) wydawane w tej procedurze są prawie w 100% przypadków wykonywane 
przez przedsiębiorców. Ugoda zawarta w postępowaniu polubownym może być zatwierdzona 
przez sąd. Liczba skarg w 2012 r. wyniosła 4041 (3465 dotyczyło umów ubezpieczenia) i maleje ze 
względu na coraz lepszą obsługę skarg i reklamacji przez samych przedsiębiorców. 

Kolejnym punktem spotkania było omówienie projektów dyrektyw dotyczących alternatyw-
nych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz internetowej platformy rozstrzygania sporów 
(ODR). Oba projekty przyjęto w listopadzie 2011 r. Na marzec 2013 r. planowane było głosowanie 
plenarne w Parlamencie Europejskim. Wejście w życie obu dyrektyw przewidziane było na czer-
wiec 2013 r. (dyrektywy weszły w życie 8 lipca 2013 r.). Platforma internetowa ODR ma zacząć 
działać pod koniec 2015 r.

Dyrektywa ADR reguluje rozwiązywanie sporów wynikających z umów dotyczących zakupu 
towaru lub usługi od przedsiębiorcy, którego siedziba znajduje się na terytorium państwa człon-
kowskiego UE. Dotyczy wyłącznie sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą (consumer 
to business, C2B). Projekt dyrektywy przewiduje wyłączenie pewnego rodzaju sporów spod tej 
regulacji (np. dotyczących publicznych usług zdrowotnych). Głównym celem wprowadzenia dy-
rektywy jest objęcie alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów wszystkich sektorów 
gospodarki; to państwa członkowskie zadecydują, w jaki sposób tego dokonać – mogą wykorzy-
stać już istniejące instytucje ADR, a także instytucje istniejące w innych państwach członkowskich 
UE. Instytucje ADR będą miały obowiązek utrzymywania i aktualizacji strony internetowej, za po-
średnictwem której konsumenci będą mogli wnosić skargi online. Instytucje takie będą ponadto 
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miały obowiązek przyjmować skargi nie tylko z własnego kraju, lecz także skargi transgraniczne. 
Dyrektywa przewiduje możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie zastrzeżeń pozwa-
lających instytucjom ADR na odmowę rozpoznania skargi, jeżeli konsument nie skontaktował 
się wcześniej z przedsiębiorcą w trybie reklamacyjnym, jeżeli skarga nie spełnia wymogów co 
do wartości sporu, jeżeli dotyczy roszczenia przedawnionego, a także w sytuacji, gdy skarga jest 
w sposób oczywisty bezzasadna lub powinna być zgodnie z właściwością przekazana innemu 
podmiotowi. Odrzucając skargę, instytucja ADR będzie miała obowiązek szczegółowo uzasadnić 
swoją decyzję. Instytucja ADR będzie musiała posiadać odpowiednie zaplecze, tj. pracownicy 
rozstrzygający spory będą musieli wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie metod 
polubownego lub sądowego rozstrzygania sporów. Wszystkie osoby zatrudnione w instytucji ADR 
będą powoływane na określoną kadencję, pozostaną niezależne i nie będą przyjmować instrukcji 
od żadnej ze stron sporu, a ich wynagrodzenie nie będzie mogło pozostawać w związku z efek-
tem końcowym sporu. W przypadku konfliktu interesów pracownik instytucji ADR będzie musiał 
ujawnić odpowiednie informacje stronom. W przypadku gdy osoba rozstrzygająca spór będzie 
zatrudniona bądź wynagradzana wyłącznie przez przedsiębiorcę, będzie musiała spełnić dodat-
kowe wymogi:

nie będzie mogła rozstrzygać sporu samodzielnie, lecz w grupie o jednakowej liczbie przed-� 
stawicieli obu stron;
nie będzie mogła być powołana na okres dłuższy niż 3 lata;� 
nie będzie mogła być zatrudniona u przedsiębiorcy w ciągu 3 lat po odwołaniu ze stanowiska, � 
na którym rozstrzygała spory;
nie będzie mogła być powiązana hierarchicznie ani funkcjonalnie z przedsiębiorcą;� 
musi dysponować odpowiednim budżetem, odrębnym od budżetu przedsiębiorcy.� 

Instytucje ADR będą miały obowiązek publikowania danych kontaktowych osób zarządzających, 
danych dotyczących niezależności (jeżeli osoby są zatrudniane przez przedsiębiorcę), danych do-
tyczących przynależności do związków, sieci, stowarzyszeń i innych. Instytucje ADR będą ponadto 
musiały informować o zakresie sporów, jakie można zgłaszać do rozstrzygnięcia, stosowanych 
procedurach, językach, w jakich można złożyć skargę, wymogach wstępnych (np. złożenia re-
klamacji bezpośrednio u przedsiębiorcy), kosztach oraz okresie trwania postępowania, statusie 
prawnym rozstrzygnięcia. Podmioty ADR będą zobowiązane do publikowania rocznych sprawoz-
dań z działalności. Efektywność postępowania instytucji ADR powinna być zapewniona poprzez 
zastosowanie procedur łatwo dostępnych (np. online), brak obowiązku reprezentacji przez pro-
fesjonalnego pełnomocnika. Ponadto procedura powinna być bezpłatna lub opłata powinna być 
możliwie jak najniższa. Postępowanie powinno zostać zakończone w ciągu 90 dni, choć możliwe 
jest przedłużenie tego terminu w uzasadnionych przypadkach. 

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja nad ubezpieczeniowymi produktami inwestycyj-
nymi. Przedstawiciel polskiego Rzecznika Ubezpieczonych zaprezentował w skrócie tezy raportu 
dotyczącego ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, który to ra-
port został opublikowany w grudniu 2012 r. Następnie poszczególni uczestnicy przedstawili swoje 
doświadczenia w zakresie ubezpieczeń typu unit–linked, a także wskazali na inne umowy ubez-
pieczenia, w których cel inwestycyjny jest główną przyczyną ich sprzedaży. Uczestnicy spotkania 
zgodnie stwierdzili, że ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne najczęściej są zbyt skomplikowa-
ne dla przeciętnego konsumenta i dlatego nie powinny być sprzedawane masowo.

Dr Małgorzata Więcko–Tułowiecka, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z XVI Międzynarodowej Konferencji „Przestępczość ubezpieczeniowa”, Szczecin, 
14–15 marca 2013 r. (Bartłomiej Chmielowiec)

Konferencja ta, organizowana corocznie przez Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Za-
chodniego Szczecin–EXPO, na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń na rynku ubezpieczeń 
w Polsce. Od początku celem konferencji było diagnozowanie skali przestępczości ubezpiecze-
niowej w Polsce i na świecie, wskazywanie źródeł tego rodzaju przestępczości, opracowywanie 
instytucjonalnych rozwiązań mających przeciwdziałać przestępstwom ubezpieczeniowym, jak 
również prowadzenie kampanii edukacyjnej uświadamiającej społeczeństwu szkodliwy charak-
ter tego rodzaju przestępczości.

Jest to jedna z największych konferencji poświęconych problematyce przestępczości ubez-
pieczeniowej w Polsce. W tym roku temat główny konferencji brzmiał: „Przeciwdziałanie 
przestępczości ubezpieczeniowej w procesie ubezpieczeniowym”. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele środowiska naukowego, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz prak-
tycy z sektora ubezpieczeniowego, zajmujący się na co dzień m.in. aktuariatem, underwritingiem, 
audytem, oraz pracownicy działów prawnych i działów sprzedaży. Uczestnikami konferencji byli 
również przedstawiciele Rzecznika Ubezpieczonych w osobach Pawła Wawszczaka oraz Bartło-
mieja Chmielowca.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia prof. dr hab. Stanisława Flejter-
skiego, kierownika Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedmiotem wystąpienia prelegenta były 
geneza przestępczości ubezpieczeniowej, omówienie motywów i czynników sprzyjających wy-
stępowaniu fraudów (wyłudzeń) ubezpieczeniowych oraz pokazanie negatywnych konsekwencji 
nadużyć ubezpieczeniowych. Ponadto zostały omówione strategie zarządzania ryzykiem jako 
podstawowy element przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. 

Kolejny referat, wygłoszony przez Andrzeja Maciążka, wiceprezesa zarządu Polskiej Izby 
Ubezpieczeń, poświęcony był problematyce zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości 
popełnianej na szkodę zakładu ubezpieczeń poprzez stosowanie odpowiednich procedur i me-
chanizmów na każdym etapie zarządzania działalnością ubezpieczeniową. 

Wystąpienie następnego referenta, Roberta Dąbrowskiego, dyrektora Biura Bezpieczeń-
stwa PZU S.A. / PZU Życie S.A., poświęcone było przedstawieniu działalności Komisji do spraw 
Przeciwdziałania Przestępczości w PIU w obszarze funkcjonowania systemowego modelu prze-
ciwdziałania przestępczości w Polsce. 

Stefan Szyszko, doradca prezesa PIU i jednocześnie przedstawiciel w Joint Task Force on Data 
Protection at Insurance Europe omówił możliwe pozytywne i negatywne skutki wejścia w życie 
projektowanej reformy unijnego prawa ochrony danych osobowych – w obszarze przeciwdziała-
nia przestępczości ubezpieczeniowej. 

Następny prelegent – Per Norström, szef spraw międzynarodowych Larmtjänst AB, Pań-
stwowego Biura do spraw Przestępczości Ubezpieczeniowej – omówił wpływ przestępczości 
ubezpieczeniowej w Europie na społeczeństwo, jej konsekwencje oraz działania podejmowane 
przez środowisko ubezpieczeniowe, mające na celu zwalczenie tego niepożądanego, patolo-
gicznego zjawiska, które według szacunków kosztuje zakłady ubezpieczeń corocznie około 10% 
zebranej składki brutto. 

W dalszej części obrad swoje wystąpienie mieli również przedstawiciele Biura Rzecznika Ubez-
pieczonych, którzy przedstawili ogólne warunki ubezpieczenia jako instrument przeciwdziałania 
przestępczości ubezpieczeniowej. Wzorce umowne mogą bowiem stanowić istotny i skutecz-
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ny środek przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Dobrze skonstruowany wzorzec, 
wsparty odpowiednimi procedurami wraz z dobrze przygotowanymi zasobami ludzkimi, może 
nie tylko pomóc w walce z próbami popełniania przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń po 
zawiadomieniu o powstaniu rzekomej szkody, ale co najważniejsze działać prewencyjnie już na 
etapie zawierania umowy. Temu służyć mogą m.in. postanowienia dotyczące zakresu i przedmio-
tu ubezpieczenia, obowiązków i powinności ubezpieczającego w czasie obowiązywania umowy, 
po zajściu wypadku ubezpieczeniowego oraz po zawiadomieniu ubezpieczyciela. Konstruowa-
nie postanowień o.w.u., które mogą być pomocne w ujawnianiu usiłowania lub popełnienia 
przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń, nie mogą jednak pozostawać w sprzeczności z bez-
względnie obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego regulującymi umowę ubezpieczenia, 
a także przepisami o niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie konsumenckim.

Następnie Piotr Raubo oraz Tomasz Fałek z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA 
S.A. przedstawili referat zatytułowany „Kanały ujawniania nadużyć i przestępstw ubezpiecze-
niowych”. Wśród takich kanałów wyróżnili: sieć sprzedaży, Departament Compliance, podmioty 
zewnętrzne, Dział Likwidacji Szkód oraz Biuro Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR WARTA S.A. 
Ponadto prelegenci przedstawili narzędzia analityczne (raporty i zapytania SQL, modele predyk-
cyjne, analizę sieci powiązań), które są na co dzień wykorzystywane przez BPW TUiR WARTA S.A. 
w celu wykrywania przestępstw ubezpieczeniowych. 

Kolejny prelegent, dr Waldemar Truszkiewicz, koordynator do spraw orzecznictwa lekarskie-
go Biura Likwidacji Szkód i Świadczeń Centrali PZU S.A./PZU Życie S.A. przedstawił praktyczne 
przykłady fałszowania dokumentacji medycznej oraz podawania nieprawdziwych informacji 
w ankietach medycznych. 

Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego z Instytu-
tu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem 
prelekcji było omówienie zachowań o charakterze korupcyjnym, które to zachowania stanowią 
czynnik sprzyjający oszustwom ubezpieczeniowym. Prelegent przedstawił definicję korupcji, 
regulacje prawnokarne penalizujące zachowania o charakterze korupcyjnym oraz przykłady pro-
pozycji korupcyjnych. Ponadto prelegent przedstawił rozwiązania mające ułatwić rozpoznanie 
propozycji korupcyjnych przez pracowników zakładów ubezpieczeń. 

Następnie Zbigniew Dorosz z Biura Bezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Grupy 
Ubezpieczeniowej UNIQA, na przykładzie drobnej kolizji drogowej zgłoszonej do UNIQA TU S.A., 
przedstawił próbę wyłudzenia odszkodowania w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśli-
wych wypadków kierowcy i pasażera. 

W kolejnym wystąpieniu Zdzisława Cwalińska–Weychert, wiceprezes zarządu Ubezpieczenio-
wego Funduszu Gwarancyjnego, oraz Robert Stachura, zastępca dyrektora Ośrodka Informacji 
UFG, omówili wpływ jakości danych w bazie Ośrodka Informacji UFG na identyfikację i weryfika-
cję zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową. 

Inspektor Grzegorz Kisiel, zastępca dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej 
Policji, oraz młodszy inspektor Mirosław Łuczkiewicz, naczelnik wydziału w Katowicach Biu-
ra Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, wygłosili referat zatytułowany „Metodyka 
i doświadczenia Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w zakresie ujawniania 
i zwalczania przestępstw w ubezpieczeniach”. 

Na koniec drugiego dnia konferencji dr Piotr Majewski z Katedry Finansów i Bankowości Wyż-
szej Szkoły Bankowej w Toruniu wygłosił referat poświęcony prezentacji badań statystycznych 
dotyczących świadomości istnienia zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej oraz przyzwolenia 
na jego istnienie w społeczeństwie.
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XVI Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa” była wydarzeniem in-
tegrującym środowisko naukowe, przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 
z osobami pracującymi w zakładach ubezpieczeń, które na co dzień spotykają się z proble-
matyką przestępczości ubezpieczeniowej. Spotkanie to pozwoliło również na zapoznanie się 
przedstawicieli różnych środowisk z doświadczeniami w dziedzinie diagnozowania przestępstw 
ubezpieczeniowych i przeciwdziałania im.

Wszystkie materiały konferencyjne zostały wydane w formie publikacji, której recenzentem 
był prof. Stanisław Flejterski. Publikacja stanowi nie tylko dokumentację merytoryczną kon-
ferencji, lecz także skarbnicę wiedzy na temat niepożądanych zjawisk zachodzących na rynku 
ubezpieczeń. 

Mgr Bartłomiej Chmielowiec, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ubezpieczenia dla biznesu”, Warszawa, 
26–27 kwietnia 2013 r. (Diana Renata Bożek, Maciej Balcerowski)

W dniach 26–27 kwietnia 2013 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogól-
nopolska konferencja naukowa „Ubezpieczenia dla biznesu”. Konferencja zorganizowana została 
pod patronatem dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Polskiej Izby Ubezpieczeń. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecz-
nych i Gospodarczych Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny nad konferencją objęły 
branżowe czasopisma: „Rozprawy Ubezpieczeniowe” i „Prawo Asekuracyjne”.

Konferencję otworzyli wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Andrzej Maciążek 
oraz – w imieniu dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki
– dr hab. Łukasz Pisarczyk, sekretarz Kolegium Dziekańskiego i Rady Wydziału. Zwrócili oni 
uwagę na szczególnie istotną rolę ubezpieczeń gospodarczych w gospodarce, zarówno w ujęciu 
mikro–, jak i makroekonomicznym.

Dr hab. Marcin Orlicki, który rozpoczął pierwszy panel konferencji, poświęcił swój referat 
obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nakładanemu na przedsiębiorców. 
W swoim wystąpieniu nawiązywał do liberalnej oraz paternalistycznej koncepcji państwa, 
oceniając dopuszczalność i racjonalność obejmowania przedsiębiorców takim obowiązkiem. 
Wskazywał, że ubezpieczenia obowiązkowe powinny chronić zwłaszcza osoby trzecie, a nie kon-
trahentów ubezpieczonego oraz tę sferę kontraktowania, gdzie poszkodowany nie ma realnej 
możliwości wyboru kontrahenta.

Mec. Jakub Nawracała zaprezentował problematykę ubezpieczenia ochrony prawnej. Zwrócił 
uwagę na komplementarność ubezpieczeń ochrony prawnej oraz ubezpieczeń odpowiedzial-
ności cywilnej w przypadku przedsiębiorcy. W opinii mecenasa omawiany przez niego produkt 
może służyć ułatwieniu dostępu do drogi sądowej przedsiębiorcom, którzy często rezygnują 
z angażowania się w spory sądowe z uwagi na koszty postępowania. W przypadku posiadania 
ubezpieczenia ochrony prawnej nie ponoszą oni ryzyka zapłaty kosztów postępowania sądowego. 
Dostępne na polskim rynku ubezpieczenia ochrony prawnej obejmują bowiem zarówno refunda-
cję kosztów poniesionych bezpośrednio przez ubezpieczonego (wynagrodzenie pełnomocnika, 
opłaty sądowe), jak i zasądzonych od ubezpieczonego na rzecz przeciwnika procesowego.

Mec. Michał Ziemiak przedstawił zgromadzonym zagadnienie ubezpieczeń ryzyk katastro-
ficznych. Prelegent skoncentrował się na roli ubezpieczeń nieruchomości od ryzyk wywołanych 
m.in. powodziami. Opierając się na doświadczeniach legislacyjnych innych państw, wyraził 
wątpliwość odnośnie do zasadności wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia od ryzyk kata-
stroficznych. Jego zdaniem preferowane winny być raczej miękkie formy nacisku, np. poprzez 
uwzględnienie okoliczności zawarcia umowy ubezpieczenia przy przyznawaniu kredytu. Ubez-
pieczenie ryzyk katastroficznych powinno stanowić tylko element szeroko pojętego zarządzania 
kryzysowego. 

Dr Katarzyna Malinowska zauważyła, że w dzisiejszych czasach odpowiedzialność przedsię-
biorcy nie może w zasadzie istnieć bez ubezpieczeń. Prowadzenie działalności gospodarczej, 
zwłaszcza poza granicami RP, wymusza na przedsiębiorcy posiadanie ochrony obejmującej nowe 
obszary ryzyka. Świadczy o tym pojawianie się na rynku coraz to nowych produktów: przedsię-
biorcy mają możliwość zakupu nie tylko ogólnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
obejmującego zarówno odpowiedzialność kontraktową, jak i deliktową, ale także ubezpiecze-
nia OC związanego z wprowadzeniem do obrotu produktów, ubezpieczenia D&O (ubezpieczenie 
członków zarządu, ang. directors and officers liability insurance) czy ubezpieczenia W&I (ubez-
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pieczenie odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień w procesie fuzji i przejęć, ang. 
warranty and indemnity insurance). Podstawowym problemem polskich przedsiębiorców jest 
więc nie tyle uboga oferta produktowa, ile brak świadomości ryzyka wiążącego się z prowadzo-
ną działalnością.

Dr Ewa Wierzbicka przedstawiła ekonomiczne spojrzenie na ubezpieczenia skierowane do 
małych i średnich przedsiębiorców. Zwróciła uwagę, że tego typu formy działalności tworzą więk-
szość profesjonalnego obrotu polskiej gospodarki, a mimo to penetracja ubezpieczeniowa tego 
rynku pozostaje na niskim poziomie. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy prelegentka dostrze-
gła m.in. brak możliwości ubezpieczenia niektórych ryzyk, długie postępowania likwidacyjne 
oraz kłopoty w uzyskaniu świadczenia ubezpieczeniowego. Wielu przedsiębiorców nie korzysta 
również z usług profesjonalnych pełnomocników, mogących pomóc im w wyborze najlepszej 
oferty. W ocenie prelegentki szansą na wzrost zainteresowania przedsiębiorców ubezpieczenia-
mi jest oferowanie tychże w pakietach dopasowanych do specyfiki danej branży.

Dr hab. Magdalena Szczepańska uznała ubezpieczenia grupowe za istotny element polityki 
pracodawców mającej na celu bądź to zachęcenie przyszłych pracowników do podjęcia pra-
cy u danego pracodawcy, bądź też motywację do podniesienia wydajności pracy.. Zasadnicze 
znaczenie mają w tym przypadku trzy grupy ubezpieczeń grupowych: zdrowotne, na życie oraz 
emerytalne. Problem niewystarczających środków na emeryturę jest jednak w zbyt małym stop-
niu znany w społeczeństwie, dlatego większym zainteresowaniem niż ubezpieczenia emerytalne 
cieszą się ubezpieczenia zdrowotne, z których można korzystać na bieżąco. Dlatego tak istotne 
są działania pracodawców, przyczyniające się do zwiększenia świadomości swoich pracowni-
ków.

Michał Lewandowski zwrócił uwagę zgromadzonych gości na mity, jakimi obrósł krajowy rynek 
ubezpieczeń. W ocenie większości przedsiębiorców dobre ubezpieczenie oznacza tanie ubez-
pieczenie. Wzrastająca kultura roszczeniowa nie przekłada się jednak na świadomość. Zdaniem 
prelegenta konflikty pomiędzy ubezpieczonymi a ubezpieczycielami wynikają wielokrotnie z bra-
ku dostatecznego przeanalizowania zakresu ryzyk, na jakie narażone jest dane przedsiębiorstwo, 
co skutkuje brakiem adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej. Z kolei wykupienie ubezpieczenia 
wytwarza w ubezpieczonym poczucie, że „jest chroniony od wszystkiego”. Z tego względu istot-
ne jest, aby przedsiębiorca korzystał z usług doradcy ubezpieczeniowego, który będzie potrafił 
rozpoznać ryzyko wiążące się z działaniem w danej branży i dopasować do niego ofertę.

Drugi dzień konferencji został poświęcony wystąpieniom studentów i doktorantów krajowych 
uczelni. Obok licznej reprezentacji Uniwersytetu Warszawskiego w konferencji wzięli udział 
przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Wystąpienia zostały podzielone na pięć paneli tematycznych: odpowiedzialność 
przedsiębiorcy, ubezpieczenia finansowe, studium przypadku –ubezpieczenia D&O, ubezpiecze-
nia wyspecjalizowane oraz nowe ryzyka w działalności gospodarczej. Referaty młodych badaczy 
wzbudziły zainteresowanie słuchaczy, o czym świadczy interesująca wymiana poglądów między 
prelegentami a uczestnikami konferencji. Teksty referatów studenckich zostaną opublikowane 
w tomie pokonferencyjnym, który ukaże się do końca 2013 r.

W dyskusji kończącej konferencję wzięli udział przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, broke-
rów, kancelarii prawniczych oraz środowiska naukowego – wykładowcy akademiccy i studenci. 
Szczególnie istotne jest, że przyjęta forma dyskusji pozwalała na wymianę uwag zarówno osób 
posiadających ogromne doświadczenie w branży, jak i tych, którzy dopiero chcieliby związać 
swoją karierę z ubezpieczeniami. Dzięki uprzejmości prelegentów także osoby, które nie miały 
okazji uczestniczyć w konferencji osobiście, będą mogły zapoznać się z referowanymi tezami 
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– prezentacje multimedialne towarzyszące referatom zostały opublikowane na stronie www.
konusig.wpia.uw.edu.pl/konferencja. Pod tym samym linkiem znajduje się również galeria zdjęć 
z konferencji. 

Spośród wielu różnych zagadnień poruszonych w trakcie dyskusji najważniejszą kwestią wyda-
je się podkreślana przez wszystkich prelegentów niska świadomość ubezpieczeniowa polskich 
przedsiębiorców. W trakcie prelekcji oraz podczas dyskusji nie zabrakło recept na zmianę tego 
stanu rzeczy. Zgromadzeni mówili o kampanii informacyjnej, zmianie wizerunku ubezpieczycie-
la, tworzeniu produktów ubezpieczeniowych po konsultacjach ze środowiskiem biznesowym.

Wydarzenia takie jak ogólnopolska konferencja naukowa „Ubezpieczenia dla biznesu” są 
niezwykle potrzebne, są bowiem okazją do spotkania osób, które zajmują się problematyką ubez-
pieczeń z różnych perspektyw. Za szczególnie istotną uznać należy wolę współpracy środowiska 
akademickiego i ubezpieczeniowego – reprezentowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń. 

Mgr Diana Renata Bożek, mgr Maciej Balcerowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego
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Sprawozdanie z konferencji „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym – problemy w praktyce obrotu”, Warszawa, 15 maja 2013 r. (Iwona Szymańska)

Dnia 15 maja 2013 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Rzecznika Ubezpieczonych 
i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej zatytułowana „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym – problemy w praktyce obrotu”. Impulsem do zorganizowania 
spotkania był niepokojący wzrost liczby skarg klientów banków oraz doradców finansowych na 
oferowane im ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne. Konferencja stanowiła płaszczyznę wy-
miany poglądów na temat problemów, jakie wystąpiły w związku z oferowanymi przez zakłady 
ubezpieczeń ubezpieczeniami na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (u.f.k.). 
W trakcie konferencji przedstawiono stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych, przedstawicieli 
firmy, która posiada te produkty w swojej ofercie, oraz naukowców, którzy podzielili się swo-
imi przemyśleniami w tym zakresie. Na konferencji, w roli prelegentów, wystąpili: mec. Anna 
Gadomska–Orłowska, Wojciech Kamieński, Wolfgang Stockmeyer, dr Małgorzata Więcko–Tu-
łowiecka, dr Dariusz Fuchs, dr hab. Magdalena Szczepańska, dr hab. Marcin Orlicki oraz mec. 
Aleksander Daszewski.

Zadaniem Rzecznika Ubezpieczonych jest nie tylko obsługa skarg, lecz także analiza produktów 
oferowanych na rynku. Dlatego po przyjrzeniu się ofercie ubezpieczeń na życie z u.f.k. próbo-
wano w raporcie Rzecznika odpowiedzieć na pytanie, czy takie produkty to jeszcze umowy 
ubezpieczenia, czy może już instrument finansowy. Zastanawiano się również, czy ubezpiecze-
nie powinno służyć oszczędzaniu i inwestowaniu. Problemów ubezpieczeń na życie z u.f.k. nie 
można sprowadzać tylko do misselingu. Nie ulega wątpliwości, że występuje dużo nadużyć przy 
sprzedaży, stwierdziła Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych, ale błędy tkwią również 
w samej konstrukcji wskazywanych produktów.

Merytoryczną część konferencji rozpoczęła mec. Anna Gadomska–Orłowska. W swoim 
wystąpieniu zaakcentowała te kwestie, które wymagają dyskusji i podjęcia prac mających 
na celu zwiększenie ochrony interesów konsumentów. Prelegentka rozpoczęła od zagadnie-
nia, czy ubezpieczenie na życie z u.f.k. w tej formie, jaka w tej chwili jest najpopularniejsza 
na rynku, jest jeszcze umową ubezpieczenia. Zdaniem A. Gadomskiej–Orłowskiej aktualnie 
można zaobserwować dużą dysproporcję pomiędzy częścią ochronną i częścią inwestycyj-
ną umowy. Funkcja ochronna tego ubezpieczenia uległa marginalizacji. W tym kontekście 
pojawia się wątpliwość, czy taka umowa wyczerpuje cel ochronny umowy ubezpieczenia, 
czy stanowi jedynie pozór, dla którego ubierana jest w formę ubezpieczenia, w istocie bę-
dąc umową świadczenia usług maklerskich, tudzież inną umową związaną z inwestowaniem 
środków w instrumenty finansowe. Spostrzeżenia te prowadzą do wniosku, że być może wie-
le umów ubezpieczenia z u.f.k. tak naprawdę obarczonych jest wadą w postaci pozorności. 
To z kolei rodzi obawę, że ubezpieczyciele prowadzą działalność niezwiązaną bezpośrednio 
z działalnością ubezpieczeniową, lecz działalność maklerską czy bankową bez stosownego 
zezwolenia. 

Większą uwagę A. Gadomska–Orłowska zwróciła na kwestie związane z faktem, iż coraz czę-
ściej umowy ubezpieczenia z u.f.k. przyjmują formę ubezpieczeń grupowych. Taka ich postać nie 
doczekała się regulacji ani w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, ani w kodeksie cywilnym, 
co może rodzić różne zagrożenia dla konsumentów. Przede wszystkim chodzi o brak możliwości 
bezkosztowego wystąpienia z umowy ubezpieczenia oraz brak obowiązku doręczania osobie 
ubezpieczonej wzorców umownych. 
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Bardzo ważnym problemem jest ryzyko związane z opóźnieniem w zapłacie składki i wyni-
kające z tego konsekwencje. Rozwiązanie umowy na skutek zwłoki w zapłacie składki nie jest 
uzależnione od tego, czy ubezpieczony zostanie zawiadomiony o tym, że składka nie została 
wpłacona, czy też nie, co pozbawia konsumenta możliwości obrony. W przypadku umowy gru-
powej konsument jest pozbawiony jakiegokolwiek wpływu na treść stosunku umownego oraz 
jego kontynuację. Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia ubezpieczającego pozbawia oso-
bę ubezpieczoną możliwości powoływania się na wiele uprawnień wynikających z przepisów 
regulujących zobowiązania umowne, które to uprawnienia przysługują stronom umowy. Brak 
zdefiniowania treści stosunku prawnego ubezpieczenia między ubezpieczającym a ubezpieczo-
nym rodzi niepewność co do tego, kto jest zobowiązany do zapłaty składki i jakie wynikają z tego 
konsekwencje. Brak zobowiązania ubezpieczającego, za którego pośrednictwem przekazywana 
jest składka, do zawiadomienia ubezpieczonego o niewpłaceniu składki w terminie rodzi pyta-
nie, czy ubezpieczonemu przysługują w tym przypadku roszczenia odszkodowawcze wynikające 
z nienależytego wykonania umowy, skoro brak jest stosunku umownego między ubezpieczonym 
a ubezpieczającym? Kolejna kwestia to brak zobowiązania ubezpieczającego do zawiadomienia 
ubezpieczonego o ustaniu ochrony ubezpieczeniowej. Fakt nadania umowie charakteru grupo-
wego powoduje utrudnienie w korzystaniu z możliwości uchylenia się od skutków prawnych 
oświadczenia woli, zwłaszcza tych w postaci błędu lub podstępu. Powstaje też problem wyka-
zania, czego dotyczył błąd w oświadczeniu woli. Kolejne zagadnienie to ograniczenia katalogu 
środków ochrony związanych z nieprawidłowym przebiegiem procesu akwizycji. W przypadku 
nadania umowie ubezpieczenia charakteru grupowego ubezpieczonemu pozostaje dochodzenie 
roszczeń na zasadach ogólnych, np. wynikających z ustawy o nieuczciwych praktykach konsu-
menckich.

Kluczowym problemem w umowach grupowych z u.f.k. wydaje się również niejednoznacz-
na pozycja ubezpieczającego, który nie ma żadnego interesu w zachowaniu lojalności wobec 
ubezpieczonego oraz czerpie korzyści materialne z zawarcia umowy na rzecz konkretnej osoby 
ubezpieczonej w postaci jednorazowej bonifikaty za złożoną deklarację. Prowadzi to do wąt-
pliwości, czy rzeczywiście te czynności dokonywane przez ubezpieczającego są czynnościami 
związanymi z zawarciem umowy na rachunek osoby trzeciej, czy może są to czynności charakte-
rystyczne dla czynności wykonywanych przez agenta ubezpieczeniowego. 

W swoim wystąpieniu Wojciech Kamieński naświetlił problemy ekonomiczne wynikające 
z analizy umów ubezpieczenia na życie z u.f.k., zdiagnozowane w trakcie przygotowywania 
raportu Rzecznika. Analizie poddane zostały produkty ubezpieczeniowe obecne na rynku. 
Spośród produktów kapitałowych pod uwagę wzięto ubezpieczenia na wypadek śmierci 
i dożycia (ubezpieczenie typu endowment) – oferowane jako ubezpieczenie jednostkowe, 
ubezpieczenia na życie (na wypadek śmierci) z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
(ubezpieczenie typu unit–linked) – występujące zarówno jako ubezpieczenie jednostkowe, jak 
i ubezpieczenie grupowe, a także ubezpieczenie hybrydowe – nową konstrukcję, której po-
prawna klasyfikacja to umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z u.f.k. powiązana 
z indeksem.

Szczególnie zwrócono uwagę na ubezpieczenia na życie z u.f.k. Prelegent skupił się na hybry-
dzie ubezpieczenia na wypadek śmierci i dożycia oraz ubezpieczenia na życie z u.f.k. powiązaną 
z indeksem. Celem ubezpieczenia hybrydowego jest wyłącznie inwestowanie. W ubezpiecze-
niu tym suma ubezpieczenia ma charakter znikomy, symboliczny i służy wyłącznie temu, aby 
umowie stricte inwestycyjnej nadać formalny charakter ubezpieczenia. Umowy zawierane są 
na czas oznaczony – 10–15 lat. Dożycie określonego wieku rozumiane jest bardziej w spo-
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sób formalny, jako termin końcowy umowy inwestycyjnej. Konstrukcja umowy zezwala na 
przystąpienie do ubezpieczenia każdemu, niezależnie od wieku. Ma to nadać jej pozór lokaty 
bankowej, co sprzyja zjawisku misselingu. Ryzyko inwestycyjne spoczywa na ubezpieczonym. 
W ubezpieczeniu hybrydowym pojawia się pojęcie indeksu, który odpowiada za generowanie 
zysku i jego zachowanie w poszczególnych dniach obserwacji. Ewentualna premia ma cha-
rakter niepewny, co skłania do przekonania, że tak naprawdę mamy do czynienia z umową 
zakładu. Sam indeks jest nieweryfikowalny. Nieznane są jego struktura i warunki, które wyzna-
czają jego zachowanie. Twórca takiego indeksu – „sponsor” – i agent obliczeniowy nie ponoszą 
odpowiedzialności za prawidłowość jego wyliczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnię-
cia zysku, gwarancja obejmuje jedynie zwrot zainwestowanych środków. Kwota ta jest jednak 
pomniejszana o opłatę za zarządzanie, będącą zasadniczym wynagrodzeniem ubezpieczycie-
la. Aktywa u.f.k. mają charakter aktywów strukturyzowanych, gdzie instrumentem bazowym 
jest np. certyfikat depozytowy czy strukturyzowana obligacja. Do pokrycia nimi techniczno–
ubezpieczeniowych rezerw wymagana jest zgoda KNF. W przypadku jednostki uczestnictwa 
pojawiają się pojęcia „cena nominalna” i „cena rynkowa”. Istnieje duża rozbieżność pomię-
dzy nimi, podobnie jak pomiędzy notowaniem jednostek uczestnictwa a notowaniem indeksu. 
Hybrydy ubezpieczeniowe nie przewidują możliwości zmian alokacji składki na inne w po-
szczególnych funduszach. Umowy te dopuszczają częściowy wykup ubezpieczenia, jednakże 
nie dają możliwości ubezpieczenia bezskładkowego. Ubezpieczyciel nie przewiduje zwrotu 
opłaty za zarządzanie w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. Opłata likwidacyj-
na nie służy pokryciu kosztów likwidacji, ale rozliczeniu kosztów akwizycyjnych związanych 
z zawarciem umowy. Prelegent wskazał, że w tym ubezpieczeniu obecne są rozliczne ryzy-
ka: ryzyko inwestycyjne, ryzyko kredytowe, emitenta instrumentu bazowego i jego gwaranta, 
ryzyko zmienności indeksu, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursowe czy też ryzyko braku 
wykreowania rynku wtórnego dla instrumentu bazowego. Opłaty likwidacyjna i administra-
cyjna pobierane są przez cały czas trwania umowy. W podsumowaniu swojego wystąpienia 
W. Kamieński przedstawił przykładową symulację. 

Drugi panel konferencji rozpoczął się od wystąpienia Wolfganga Stockmeyera, prezesa Za-
rządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, który mówił o ubezpieczeniu na życie 
z u.f.k. z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Na początku prelegent powiedział kilka słów o gru-
pie Vienna Insurance Group, która zajmuje pierwsze miejsce w na rynku ubezpieczeniowym 
w Europie Środkowo–Wschodniej, a w Polsce działa pod szyldami Compensa, InterRisk, Benefia 
oraz Polisa Życie. 

Ubezpieczenia na życie z u.f.k., które w ostatnich latach dynamicznie się rozwijają, łączą dwie 
funkcje. Po pierwsze, dają możliwość oszczędzania poprzez budowanie kapitału. Po drugie, peł-
nią funkcję ubezpieczeniową, dając możliwość dodatkowego zabezpieczenia na wypadek śmierci 
lub dodatkowo pełniąc funkcję ochronną przed skutkami choroby, kalectwa czy niezdolności 
do pracy. Umowy mają charakter długoterminowy, z możliwością wyboru funduszu i często 
strategii inwestycyjnej. Mogą przynieść satysfakcjonujący klienta zysk. Produkt jest elastyczny 
i pozwala w razie potrzeby na obniżenie składki lub przejście na ubezpieczenie bezskładkowe. 
Funkcja ubezpieczenia gwarantuje brak podatku od spadku oraz konieczności postępowania 
spadkowego. Ubezpieczenie na życie z u.f.k. może być jednym z elementów III filaru systemu 
zabezpieczenia emerytalnego. 

Zdaniem prelegenta dobrze wyszkolony agent powinien umieć przedstawić korzyści wyni-
kające z takiego produktu, winien dbać o długoterminowe relacje z klientem, opiekować się 
nim przez cały okres trwania umowy. Ze względu na pojawienie się zjawiska misselingu, Vienna 
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Insurance Group przygotowała projekt współpracy z PIU, który ma doprowadzić do przyjęcia re-
komendacji dobrych praktyk informacyjnych. Najważniejsze założenia rekomendacji to:

Umowy ubezpieczenia na życie z u.f.k. to długoterminowe umowy mające na celu regularne � 
gromadzenie kapitału.
Alternatywą dla umów z u.f.k. są polisy z gwarancją kapitału.� 
Dobry agent ubezpieczeniowy dba o długoterminowe pozytywne relacje z klientem.� 
Polisa potwierdza warunki zawartej umowy.� 
Proponuje się wdrożenie tzw. karty produktu, której głównym elementem powinny być kal-� 
kulacje, symulacja produktu, świadczenia, cechy produktu, wymienione ryzyka i wszystkie 
rodzaje opłat.

Podsumowując, W. Stockemeyer stwierdził, że polisy z u.f.k. to jeden z niewielu sposobów na 
budowanie kapitału przy jednoczesnej ochronie ubezpieczeniowej i możliwości wyboru strate-
gii inwestowania. On sam jest przekonany, że wdrożenie karty produktu poskutkuje większym 
zrozumieniem ubezpieczeń z u.f.k. oraz pozwoli na porównywalność produktu, a odpowied-
nie regulacje prawne spowodują standaryzację pojęć i zasad jego stosowania. Profesjonalizm 
pośredników powinien być atutem poszczególnych zakładów ubezpieczeń, które to powinny 
zwracać uwagę na ich wyszkolenie.

Dr Małgorzata Więcko–Tułowiecka przedstawiła prezentację dotyczącą doświadczeń innych 
państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Głównym celem prezentacji 
było przedstawienie dowodów na to, że jeżeli ubezpieczenia na życie z u.f.k. nie zawierają części 
ochronnej bądź jest ona bardzo niewielka, nie powinny być kwalifikowane jako ubezpieczenia na 
życie, lecz jako instrumenty finansowe.

Jednym z głównych celów działalności legislacyjnej instytucji UE jest ochrona konsumenta, 
szczególnie w odniesieniu do usług finansowych. Ma to szczególne znaczenie po niedawnym 
kryzysie finansowym, do którego przyczyniła się nieodpowiedzialna sprzedaż produktów finanso-
wych, w tym produktów inwestycyjnych. Powodem tej szczególnej ochrony jest przede wszystkim 
znaczna nierówność informacyjna i brak wiedzy konsumentów w zakresie usług finansowych. 

Od roku 2008 trwają prace nad projektem dyrektywy PRIPs (Packaged Retail Investment 
Products), dotyczącej pakietowych produktów inwestycyjnych. Dyrektywa dotyczy produktów 
„opakowanych”, w których przy użyciu nazwy kamufluje się ich faktyczną treść, a to w celu obej-
ścia przepisów dotyczących regulacji MiFID, a więc dotyczących produktów inwestycyjnych. Ten 
sam podstawowy produkt może być „opakowany” jako ubezpieczenie, fundusz UCITS lub inny. 
KE w dokumentach związanych z pracami legislacyjnymi nad projektem dyrektywy PRIPs wska-
zała, że ubezpieczenia z u.f.k., które uregulowano w dyrektywie z roku 1990, miały zupełnie inny 
charakter niż dzisiejsze produkty. Były również w zupełnie inny sposób dystrybuowane. Oficjal-
ne stanowisko KE brzmi: definicja ubezpieczeń na życie z u.f.k. wprowadzona w latach 90. XX 
wieku nie jest adekwatna do dzisiejszych umów tego rodzaju. Można to odnieść również do sy-
tuacji w Polsce. Jak zaprezentowano w nowych dokumentach dotyczących prac nad dyrektywą 
PRIPs, bardziej niż na definicji legalnej należy skupić się na efektach ekonomicznych zawieranej 
umowy. Dlatego KE uważa, że ubezpieczenia na życie z u.f.k. są produktem inwestycyjnym. 

W swoim wystąpieniu M. Więcko–Tułowiecka przedstawiła doświadczenia innych krajów 
w zakresie umów ubezpieczenia na życie z u.f.k., które wzmacniają, jej zdaniem, argumenty 
przedstawione na początku konferencji. Nie wydaje się, aby Rzecznik Ubezpieczonych, mówiąc 
o problemach z definicją umowy, powiedział o czymś, co jest pozbawione sensu. Problem nie-
wątpliwie istnieje i trzeba się nad nim zastanowić. Być może należy wprowadzić dodatkowe re-
gulacje, które ostatecznie rozstrzygną sporne kwestie. 
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Ostatnia prezentacja w drugim panelu konferencji, którą przedstawił dr Dariusz Fuchs, dotyczy-
ła regulacji ubezpieczeń na życie w świetle PEICL. W związku z pracami tzw. Sieci Europejskiego 
Prawa Prywatnego, powstałej z dniem 1 maja 2005 r. na podstawie porozumienia zawartego 
z Komisją Europejską, zintensyfikowano prace nad europejskim prawem o umowie ubezpiecze-
nia. Problematyka umowy ubezpieczenia, a przede wszystkim ewentualnych barier w dalszym 
rozwoju europejskiego rynku ubezpieczeniowego, dała KE asumpt do szeregu działań i inicjatyw. 
Przykładem takich działań jest decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2013 r. dotycząca utworzenia 
grupy ekspertów, której zasadniczym zadaniem jest sporządzenie diagnozy na temat istniejących 
barier dla rozwoju ubezpieczeń typu cross–border (transboundary insurance services). W skład 
grupy weszło kilkoro członków Insurance Restatement Group. Najważniejszym obecnie projek-
tem w zakresie ustalenia jednolitego prawa europejskiego dotyczącego umowy ubezpieczenia 
jest Insurance Restatement (PEICL, Principles of European Insurance Contract Law) – instru-
ment opcjonalny dla regulacji umowy ubezpieczenia. Projekt ten zawiera nie tylko regulację 
podstawowych praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia, lecz także ma dotyczyć zagad-
nień bardziej szczegółowych, m.in. ubezpieczeń grupowych – jako odmiennych od ubezpieczeń 
indywidualnych. W pracach nad Insurance Restatement (PEICL) dąży się do tego, aby zapewnić 
w skali całej Europy jednolitą ochronę ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu 
do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, a także ochronę interesu publicznego. Dodatkowo 
Insurance Restatement ma stanowić, zgodnie z założeniami, model dla prawodawcy europej-
skiego oraz – co równie istotne – dla legislatorów z poszczególnych państw członkowskich, 
a także być punktem odniesienia dla przedsięwzięć podejmowanych przez europejski rynek 
ubezpieczeniowy w celu ujednolicenia stosowanych w obrocie warunków ubezpieczeń. W przy-
padku ubezpieczeń na życie taka inspiracja dla polskiego prawodawcy byłaby wskazana, gdyż de 
lege lata nie wprowadzono do systemu prawa ubezpieczeń gospodarczych całościowej i szcze-
gółowej regulacji umowy ubezpieczenia na życie, a regulacja jest rozdzielona pomiędzy kodeks 
cywilny a ustawę o działalności ubezpieczeniowej.

D. Fuchs omówił szczegółowo poszczególne rozwiązania przyjęte w ramach projektu PEICL, 
którego treść podzielono na części tematyczne. Insurance Restatement to przedsięwzięcie ty-
powo akademickie, które w zamierzeniu stanowić ma istotną pomoc w dostosowywaniu prawa 
polskiego odnoszącego się do ubezpieczeń na życie do standardów europejskich. Na zakończe-
nie D. Fuchs wyraził nadzieję, że PEICL stanie się wzorcem dla regulacji ubezpieczeń na życie 
w nowym kodeksie cywilnym lub nowelizacji obecnie obowiązującego prawa.

Rozpoczynając trzeci panel konferencji, dr hab. Magdalena Szczepańska z Uniwersytetu 
Warszawskiego w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Propozycje zmian legislacyjnych w ubez-
pieczeniach na życie z u.f.k.”, przyjęła tezę, że umowa ubezpieczenia na życie z u.f.k. jest umową 
nienazwaną, tzn. nie spełnia warunków wskazanych w art. 805 k.c. W związku z tym, jej zda-
niem, należałoby się zastanowić, jakie przepisy prawne trzeba zastosować, by uregulować 
kwestie właściwe dla tego rodzaju umowy. Umowa z u.f.k. to umowa, w której każda ze stron 
zobowiązana jest do różnego rodzaju świadczeń. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty 
świadczeń pieniężnych, a ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej 
o specyficznym charakterze (składka dodatkowa lub lokowana przeznaczana wyłącznie na naby-
cie aktywów u.f.k.). 

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jeżeli ubezpieczenie na ży-
cie związane jest z u.f.k., ubezpieczyciel jest obowiązany do określenia lub zawarcia w umowie 
ubezpieczenia wielu informacji. Celem umowy nie jest zabezpieczenie ochrony na wypadek zaj-
ścia zdarzeń przewidzianych w umowie, dlatego w opinii prelegentki elementy tej umowy na 
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tyle odbiegają od klasycznej umowy ubezpieczenia, że należy ją uznać za umowę nienazwaną. 
W związku z tym warto byłoby uregulować pewne kwestie specyficznie dla tego typu umów 
i odejść od rozwiązań, które są właściwe dla klasycznych umów ubezpieczenia o charakterze 
ochronnym.

W odniesieniu do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, których jedynymi aktywami są 
jednostki funduszy inwestycyjnych, należy, zdaniem M. Szczepańskiej, rozważyć dwie propozy-
cje zmian obecnie obowiązującej regulacji prawnej. Po pierwsze, chodziłoby o wprowadzenie 
zasady udzielania informacji na temat polityki inwestycyjnej ubezpieczyciela. Po drugie, o stwo-
rzenie możliwości zawieszania, umarzania jednostek funduszy inwestycyjnych na okres do trzech 
miesięcy w świetle regulacji prawa ubezpieczeń.

Trzeba zdać sobie sprawę, stwierdziła M. Szczepańska, że umowy z u.f.k. w coraz większym 
zakresie mają charakter inwestycyjny. W związku z tym należałoby stosować standardy właści-
we dla funduszy inwestycyjnych. Przyjęcie założenia, że umowa z u.f.k. to umowa nienazwana, 
rozwiązałoby problem dotyczący tego, jak duży element ubezpieczeniowy ma występować 
w umowie ubezpieczenia z u.f.k. Byłaby to kwestia porozumienia stron. Można rozważyć dwa 
warianty wprowadzenia regulacji prawnej ubezpieczenia na życie z u.f.k. – poprzez nowelizację 
kodeksu cywilnego i wprowadzenie definicji umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym lub poprzez nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i wprowadzenie nowego rodzaju umowy oprócz umowy ubezpieczenia i umowy gwarancji ubez-
pieczeniowej.

 Niewątpliwie do wprowadzenia zmian prawnych w przepisach dotyczących umowy ubezpie-
czenia należy podejść w sposób szerszy. Prawo musi się dostosowywać do zmieniających się 
warunków rynkowych. Funkcjonowanie umowy ubezpieczenia na życie z u.f.k. nasuwa propozy-
cje uregulowania kwestii oceny wiedzy inwestora przed zawarciem umowy. Należy uzmysłowić 
klientom, że inwestycje w tego rodzaju produkty wiążą się z określonym ryzykiem. Barierą są 
wielostronicowe, niezrozumiałe o.w.u., które ograniczają możliwość przekazania w sposób jasny 
i zrozumiały kluczowych informacji. Z tego powodu wydaje się, że karta produktu, uproszczona 
forma przekazywania najistotniejszych informacji, jest krokiem w dobrym kierunku. Dodatkową 
propozycją jest uregulowanie możliwości zmiany umowy ubezpieczenia na życie z u.f.k. w trakcie 
trwania stosunku ubezpieczenia. Oczywiście nie powinno się to dokonywać w sposób dowolny, 
zawsze trzeba brać pod uwagę interes ubezpieczonego.

Zdaniem dr. hab. Marcina Orlickiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu nie da 
się pogodzić przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umów ubezpieczenia oraz przepisów 
umowy ubezpieczenia na życie z u.f.k. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Umowa ubez-
pieczenia według przepisów kodeksu cywilnego a ubezpieczenia na życie z u.f.k.” prelegent 
zastanawiał się, czym są tak naprawdę ubezpieczenia na życie z u.f.k. Zdaniem M. Orlickiego nie 
istnieje podział na ubezpieczenia ochronne i ubezpieczenia inwestycyjne ze względu na to, że 
wszystkie ubezpieczenia są ze swej istoty ochronne, a do tzw. ubezpieczeń inwestycyjnych nie 
można w żaden sposób zastosować regulacji prawnej kodeksu cywilnego i ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej. 

M. Orlicki stwierdził, że ubezpieczenia na życie z u.f.k. są ubezpieczeniami na życie, w klasycz-
nym rozumieniu, z dodatkiem w postaci u.f.k. Posiłkował się przy tym tezą postawioną przez 
prof. Michała Romanowskiego, że w umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel może zobowiązać 
się dodatkowo do inwestowania umówionej sumy pieniężnej. W przypadku inwestowania umó-
wionej sumy wysokość świadczenia ubezpieczyciela zależy od wysokości zainwestowanej składki 
i wyników inwestycyjnych. Usługa inwestycyjna byłaby w takim wypadku dodatkiem do kla-
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sycznego ubezpieczenia, co oznaczałoby nie tylko, że musi być ono obecne, lecz także, że musi 
ono stanowić przeważającą część zobowiązania ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia wypłaca-
na ubezpieczonemu lub uposażonemu w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego powinna 
być wyższa od sumy pieniężnej, która podlega inwestowaniu. Być może warto byłoby, zdaniem 
M. Orlickiego, rozszerzyć pojęcie działalności ubezpieczeniowej na umowy charakterystyczne 
dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, ale wtedy trzeba by jasno określić, że jest to działal-
ność inwestycyjna charakterystyczna dla TFI i nie mieszać do tego ubezpieczeń. 

Na koniec konferencji Aleksander Daszewski, radca prawny, koordynator w Biurze Rzecznika 
Ubezpieczonych, przedstawił uwagi Rzecznika Ubezpieczonych do propozycji Polskiej Izby Ubez-
pieczeń w sprawie samoregulacji rynku.

Zdaniem Rzecznika propozycja PIU to bardzo pożądany krok. Rynek dostrzegł problemy, które 
próbuje wyeliminować. Zaproponowana karta produktu jest zredagowana w sposób jedno-
znaczny i zrozumiały. Wadą samoregulacji jest to, że nie dotyka ona zasadniczego problemu 
wysokości prowizji i jej skutków dla konsumentów. W ocenie Rzecznika rekomendacja absolut-
nie pomija judykaturę SOKIK w zakresie opłaty likwidacyjnej i jej adekwatności, czyli powiązania 
z rzeczywistymi wydatkami i kosztami. Zdaniem Rzecznika samoregulacja jest mocno spóźniona 
i nie poprawi nadszarpniętego wizerunku całej branży finansowej, w tym ubezpieczycieli. 

W związku z przedstawioną przez PIU rekomendacją rodzą się, zdaniem Rzecznika, zasadnicze 
i kluczowe pytania: Czy regulacja będzie obejmowała również dystrybutorów ubezpieczeń na 
życie z u.f.k., takich jak banki lub doradcy finansowi? Czy karta produktu jako uzgodniona indy-
widualnie nie wyłączy ochrony konsumenckiej w odniesieniu do niedozwolonych postanowień 
umownych? Rzecznik Ubezpieczonych stoi na stanowisku, że samoregulacja nie może zastępo-
wać norm powszechnie obowiązującego prawa. Soft law jest uzupełnieniem a nie zamiennikiem 
przepisów prawa. Rzecznik opowiada się za uregulowaniem ubezpieczeń grupowych, a także 
większą reglamentacją ubezpieczeń na życie z u.f.k.

Mgr Iwona Szymańska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z VII ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI 
wieku”, Rydzyna, 20–22 maja 2013 r. (Anna Jędrzychowska, Ewa Poprawska)

W dniach 20–22 maja 2013 r. odbyła się VII ogólnopolska konferencja naukowa „Ubezpieczenia 
wobec wyzwań XXI wieku”. Konferencja ta odbywa się corocznie, nieprzerwanie od 2007 roku jako 
wspólna inicjatywa dwóch zaprzyjaźnionych Katedr Ubezpieczeń Uniwersytetów Ekonomicznych 
we Wrocławiu (UEW) oraz w Poznaniu (UEP). W tym roku organizacją konferencji zajmowała się 
Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

W skład Komitetu Naukowego konferencji, jak co roku, weszli: prof. dr hab. Wanda Ronka
–Chmielowiec (UEW), prof. dr hab. Jerzy Handschke (UEP) oraz ponownie prof. dr hab. Jacek 
Lisowski (UEP).

Tradycyjnie honorowy patronat nad konferencją objęli rektorzy wspomnianych uczelni: prof. 
dr hab. Andrzej Gospodarowicz (rektor UEW) oraz prof. dr hab. Marian Gorynia (rektor UEP). 
Patronat medialny nad konferencją objęły „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, „Rozprawy Ubezpie-
czeniowe” oraz „Prawo Asekuracyjne”.

Konferencja, jak co roku, była spotkaniem środowisk nauki i praktyki ubezpieczeniowej. Celem 
tegorocznej konferencji była wymiana myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad rozwojem 
rynku i teorią ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych, prezentacja wyników badań 
z zakresu ubezpieczeń oraz konsolidacja środowiska teoretyków i praktyków zajmujących się ubez-
pieczeniami. W konferencji uczestniczyło około 90 osób reprezentujących ośrodki akademickie 
z kraju (m.in. Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Toruń, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Łódź i inne) 
i zagranicy (m.in. International University „MITSO”, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekono-
miczny, Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Uniwersytet Finansowy przy Rządzie 
Federacji Rosyjskiej, Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny im. Plechanowa), instytucje rynku ubez-
pieczeniowego i finansowego (Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 
Rzecznik Ubezpieczonych, Narodowy Bank Polski), a także zakłady ubezpieczeń i firmy finanso-
we. Nadesłane referaty skupiały się na ekonomicznych i prawnych problemach funkcjonowania 
ubezpieczeń w Polsce i na świecie oraz na zastosowaniu metod ilościowych w teorii i praktyce 
ubezpieczeń. Około 50 referatów podzielono na część prezentowaną podczas obrad plenarnych 
oraz część przedstawianą w ramach pięciu grup tematycznych, które zostały zorganizowane w po-
staci sesji plakatowych (posterowych). W ramach sesji uwzględniono następujące zagadnienia:

rynek ubezpieczeń;� 
ubezpieczenia emerytalne i na życie;� 
metody ilościowe;� 
ubezpieczenia majątkowe;� 
bezpieczeństwo finansowe zakładów ubezpieczeń.� 

Obrady w pierwszym dniu konferencji poprzedziło otwarcie, którego w imieniu organizato-
rów dokonała prof. dr hab. Wanda Ronka–Chmielowiec, kierownik Katedry Ubezpieczeń UEW. 
W imieniu władz uczelni uczestników konferencji powitał oraz poprowadził pierwszą sesję plenar-
ną prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prorektor ds. współpracy z zagranicą UEW. Głos zabrał również 
prof. dr hab. Jerzy Handschke, jako przedstawiciel współorganizatorów konferencji.

Pierwsza z sesji plenarnych poświęcona była bardzo zróżnicowanym zagadnieniom. Prof. dr 
hab. Stanisław Wieteska wygłosił referat zatytułowany „Ubezpieczenie mienia w obiektach 
wielkoprzestrzennych wysokiego składowania od skutków dymu pożarowego”. Dr hab. Teresa 
Bednarczyk mówiła o „Systemowym znaczeniu sektora reasekuracyjnego”. Dr Stanisław Wanat 
poruszył trudny, ale jakże istotny w kontekście wprowadzania nowych wymogów wypłacalności 
zakładów ubezpieczeń (w szczególności wymogów ilościowych), temat dotyczący identyfikacji 
i modelowania zależności między agregowanymi rodzajami i czynnikami ryzyka występującymi 
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w działalności ubezpieczeniowej („Wykorzystanie kopuli w dynamicznej analizie finansowej zakła-
du ubezpieczeń”).

Następująca po sesji plenarnej pierwsza z sesji plakatowych poświęcona była problemom rynku 
ubezpieczeń, m.in. tematyce prawnej, zarządzaniu relacjami z klientem, ochronie konsumenta 
usług ubezpieczeniowych.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od sesji poświęconej tematyce rynków ubezpieczeniowych 
w Rosji, na Ukrainie oraz Białorusi. Poruszano m.in. zagadnienia rozwoju instytucji ubezpieczenio-
wych, reasekuracji, rozwoju nowych produktów takich jak ubezpieczenia zdrowotne, wprowadzania 
nowych wymogów wypłacalności ubezpieczycieli. Przedstawienie rynków i ich struktur, innych 
uwarunkowań prawnych, społecznych i ekonomicznych było interesujące zarówno dla praktyków, 
jak i teoretyków ubezpieczeń. Ponadto zaprezentowany został referat przybliżający zagadnienie 
finansjalizacji w sektorze ubezpieczeń.

Kolejne sesje plakatowe poświęcone były ubezpieczeniom emerytalnym i na życie. Omawiano 
m.in. wpływ struktury płci ubezpieczonych na wysokość składek, dodatkowe zabezpieczenie eme-
rytalne oraz prywatne ubezpieczenia zdrowotne. 

Jak zawsze bardzo ciekawa okazała się sesja poświęcona metodom ilościowym w ubezpiecze-
niach. Podjęto tematy zarządzania ryzykiem kapitałowym, wskaźnika inflacji opieki zdrowotnej 
w podejmowaniu decyzji o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych, szacowania rezerwy IBNR 
z wykorzystaniem krzywej wzrostu oraz analizę ubezpieczenia ryzyka niesamodzielności z wyko-
rzystaniem wskaźnika Active Life Expectancy. 

Jedna z popołudniowych sesji plakatowych dotyczyła ubezpieczeń majątkowych. Omawia-
no problemy m.in. ubezpieczeń środowiskowych, ubezpieczeń gospodarczych jako instrumentu 
ograniczenia ryzyka w przedsiębiorstwach transportowych, ubezpieczeń pojazdów zabytkowych, 
ubezpieczeń sektora MSP, nowych standardów rynkowych w zakresie bancassurance oraz jako-
ści usług ubezpieczeniowych. Ponadto w ramach sesji zatytułowanej „Bezpieczeństwo finansowe 
zakładów ubezpieczeń” poruszane były zagadnienia dotyczące arbitrażu nadzorczego na rynku 
finansowym, alternatywnych metod wykorzystania funduszu pomocowego UFG oraz sprawoz-
dawczości zakładów ubezpieczeń dla potrzeb rachunkowości i dyrektywy Solvency II. 

Konferencja zakończyła się sesją plenarną, podczas której uczestnicy mieli okazję powrócić do te-
matyki wschodnich rynków ubezpieczeniowych. Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik oraz dr hab. 
Maria Balcerowicz–Szkutnik wygłosili referat zatytułowany „Specyfika ryzyka ubezpieczeniowego 
w przygranicznych południowych republikach Federacji Rosyjskiej”. Ponadto w ramach sesji zaprezen-
towane zostały referaty przygotowane przez przedstawicieli praktyki finansowej i ubezpieczeniowej, 
dzięki którym uczestnicy konferencji mieli okazję przedyskutować problemy współczesnego rynku 
odszkodowań oraz poznać postawy wobec zadłużenia w krajach Europy Środkowej. 

Wygłoszone referaty po poddaniu procesowi recenzji zostaną opublikowane w „Zeszytach Na-
ukowych” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Kończąc sprawozdanie z VII ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań 
XXI wieku”, nie można nie wspomnieć o tych mniej oficjalnych spotkaniach, które pozwoliły na in-
tegrację środowiska oraz żywą wymianę poglądów. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 
konferencji spotkanie grillowe połączone z występem iluzjonisty, natomiast drugiego wieczoru miała 
miejsce uroczysta kolacja w reprezentacyjnej sali balowej rydzyńskiego zamku. Należy podkreślić, że 
konferencja była znakomitą okazją do nawiązania nowej oraz poszerzenia już istniejącej współpracy 
między osobami zajmującymi się ubezpieczeniami, zarówno w pracy naukowej, jak i w praktyce.

Dr Anna Jędrzychowska, dr Ewa Poprawska, Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu
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Sprawozdanie z XVI Kongresu Brokerów, Ossa, 23–25 maja 2013 r. (Izabella Sapińska–Binda)

Jak co roku w maju odbył się – XVI już – Kongres organizowany przez Stowarzyszenie Polskich 
Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, tym razem poświęcony problematyce ryzyka 
ubezpieczeniowego. Był to ostatni Kongres prowadzony przez prezesa SPBUiR, Jacka Kliszcza, 
który po wielu latach pracy w Zarządzie SPBUiR i ośmiu latach na stanowisku prezesa zrezygno-
wał z tej funkcji.

Na wstępie prezes Jacek Kliszcz powitał uczestników (ponad tysiąc osób) oraz szczegól-
nych gości: reprezentantów Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej 
Izby Ubezpieczeń, Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych 
i Finansowych, Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Polskiej Izby Pośredników Ubez-
pieczeniowych i Reasekuracyjnych, innych organizacji i instytucji związanych z ubezpieczeniami, 
a także przedstawicieli nauki i mediów, ubezpieczycieli oraz gospodarzy Kongresu – brokerów. 
Podziękował za wieloletnią współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów, m.in. dzięki zaist-
nieniu Polskiej Platformy Organizacji Pośredników Ubezpieczeniowych. Doceniając wkład nauki 
w pogłębianie trudnej i często mało wdzięcznej problematyki ubezpieczeń, prezes Kliszcz wspo-
mniał postaci profesorów, m.in.: Tadeusza Sangowskiego, Eugeniusza Kowalewskiego, Jerzego 
Handsche, Tadeusza Szumlicza, Jerzego Łańcuckiego, a także reprezentantów nowego pokole-
nia naukowców – autorów drugiej książki wydanej specjalnie na Kongres zatytułowanej Ryzyko 
ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, pod redakcją naukową dr Małgorzaty 
Serwach. Prezes Kliszcz mówił o historii Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych 
i Reasekuracyjnych, wspomniał o postaciach pierwszych prezesów, Leonie Kozickim i Tomaszu 
Mintoft–Czyżu, których pracę kontynuował, dążąc do dalszej poprawy wizerunku brokera oraz 
integracji środowiska (także poprzez organizację środowiskowych turniejów brydżowych). Szcze-
gólnie ciepło wspominał Juliuszowia Janczura, który był podporą i dobrym duchem SPBUiR od 
momentu powstania stowarzyszenia w roku 1992.

Z kolei na ręce prezesa złożono podziękowania za ofiarną i pełną pasji pracę u podstaw dla 
dobra środowiska. Jak podkreślił Łukasz Zoń, nowy prezes SPBUiR, Jacek Kliszcz objął funkcję 
prezesa w okresie trudnym dla stowarzyszenia, a zostawia organizację w dobrej kondycji.

Następnie dr Katarzyna Malinowska w imieniu Kapituły Nagrody Honorowej Izby Gospodar-
czej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka wręczyła Jackowi Kliszczowi nagrodę w kategorii Menedżer 
Ubezpieczeń „za zasługi w tworzeniu i rozwoju polskiego współczesnego rynku ubezpieczeń, ze 
szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa ubezpieczeniowego”. 

Po tej pełnej wzruszeń części spotkania prezes Jacek Kliszcz otworzył obrady Kongresu. Trady-
cyjnie brokerzy wyróżnili nagrodą Fair Play za rok 2012 ubezpieczycieli, z którymi najlepiej im się 
współpracuje. Otrzymali je w dziedzinie ubezpieczeń na życie TUiR WARTA S.A. oraz w dziedzi-
nie ubezpieczeń majątkowych STU Ergo Hestia S.A. W ciągu 6 lat prowadzenia rankingów ocena 
współpracy jest coraz lepsza, szczególnie jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe. 

Wykład inauguracyjny na temat zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach odpowiedzialności 
cywilnej wygłosiła dr Małgorzata Serwach. Stwierdziła, że ryzyko odpowiedzialności cywilnej ma 
inny charakter niż pozostałe ryzyka, ponieważ oznacza ono, że będziemy musieli naprawić szko-
dę wyrządzoną innej osobie. Ten rodzaj odpowiedzialności cywilnej ciągle się rozwija, pojawiają 
się bowiem nowe rodzaje ryzyka, np. prawo do posiadania rodziny, prawo do spokojnego wy-
poczynku. Prelegentka zwróciła uwagę na determinanty zewnętrzne, m.in. niekorzystne zmiany 
przepisów (np. zmiana statusu ubezpieczenia szpitali za zdarzenia medyczne z obowiązkowego 
na dobrowolne, a od 1 stycznia 2014 r. ponownie obowiązkowe) oraz orzecznictwo sądowe. 
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Ogólna tendencja występująca w orzecznictwie to coraz wyższe przyznawane odszkodowania 
i zadośćuczynienia (ostatnio przyznane w maju 2013 r. zadośćuczynienie z art. 445 k.c. wyno-
siło 1 800 000 zł). Z uwagi na ograniczony czas wystąpienia M. Serwach krótko omówiła ryzyko 
w ubezpieczeniach OC jako ryzyko natury prawnej. Mówiła o tym, na czym polega oszacowa-
nie ryzyka w ubezpieczeniach OC, o ich zakresach podmiotowym, przedmiotowym i czasowym, 
o definicji szkody, rodzajach winy, kwestii sum gwarancyjnych. Zainteresowanych tematem za-
chęciła do lektury wspomnianej wyżej książki, w której ryzyko zostało omówione bardzo szeroko 
i na różnych płaszczyznach.

Kolejną część Kongresu stanowiły obrady w pięciu zespołach. 
Panel pierwszy nosił tytuł „Potrzeby klienta w imadle oceny ryzyka w ubezpieczeniach życio-

wych i zdrowotnych”. Moderator tego panelu był Maciej Orłoś (dziennikarz), a uczestnikami: 
Teresa Domańska (Inter Polska), Małgorzata Jackiewicz (SKOK Ubezpieczenia), Tomasz Knapiń-
ski (ING Życie), Marcin Kowalski (Mercer), Marek Piętka (Uniqa), Robert Zapotoczny (Signal 
Iduna).

W dyskusji poruszono następujące tematy: kosztów ubezpieczenia (czy najtaniej to najlepiej 
z punktu widzenia klienta, antyselekcja i jej wpływ na ocenę ryzyka oraz wysokość składki, konku-
rencyjność ofert), ubezpieczeń grupowych jako benefitów pracowniczych oraz barier w rozwoju 
ubezpieczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenia na życie są zdominowane przez ubezpieczenia grupowe, ponad 80% progra-
mów dotyczy ubezpieczeń pracowniczych, gdzie przy całym katalogu ryzyk i niskiej składce nie 
zawsze może zostać zapewniona skuteczna ochrona. Klienci szukają ubezpieczeń tanich – ta-
nie ubezpieczenie może być dobre pod warunkiem, że lista ryzyk jest odpowiednio dobrana. 
Ubezpieczenia na życie można dopasować do klienta, natomiast oszacowanie ryzyka w ubez-
pieczeniach zdrowotnych jest trudne. Nowatorską propozycję SKOK Ubezpieczenia w zakresie 
ubezpieczeń zdrowotnych przedstawiła M. Jackiewicz. Chodzi mianowicie o odejście od limitów 
jakościowych, czyli ograniczenia liczby świadczeń w określonym wariancie ubezpieczeniowym, 
na rzecz ilościowego zróżnicowania poszczególnych pakietów. Oznacza to, że klient niezależnie 
od wykupionego pakietu może korzystać z tej samej listy specjalistów i badań, a poszczególne 
opcje różnią się jedynie ilością przysługujących mu wizyt. Koszyk świadczeń jest oczywiście ogra-
niczony w stosunku do koszyka procedur NFZ, ale za to dostępny.

Zabierając głos w dyskusji, Jacek Kliszcz zwrócił uwagę na brak regulacji prawnych dotyczą-
cych ubezpieczeń grupowych, co może oznaczać, że zakłady ubezpieczeń oferujące te produkty 
działają w tzw. szarej strefie. Ubezpieczyciele nie zgadzali się z tym stanowiskiem, argumentując, 
że działają na rynku od wielu lat, np. Signal Iduna ma 800 placówek, a sama firma jest obecna 
na rynku od 12 lat.

Pracodawcy podkreślają, że grupowe ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotne, 
szczególnie w dużych firmach, są ważnym elementem motywacyjnym, zwiększają lojalność i za-
angażowanie pracowników, wiążą ich z firmą, a nawet wpływają na postrzeganie firmy przez 
klientów. Ubezpieczenia sponsorowane są najkorzystniejsze zarówno dla brokera, jak i dla klien-
ta, choć najczęściej płacą za nie wspólnie pracownik i pracodawca.

Na pytanie, co utrudnia rozwój tych ubezpieczeń, padła odpowiedź, że brakuje rozwiązań sys-
temowych i dobrych przepisów prawnych. Zdaniem T. Domańskiej istotne są też uwarunkowania 
demograficzne. W ubezpieczeniach indywidualnych występuje zazwyczaj ograniczenie wieku do 
65 lat. Wydaje się, że w perspektywie kilku lat konieczne będzie opracowanie programu ubez-
pieczeniowego dla seniorów, który pozwoli zapewnić im opiekę długoterminową.
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Drugi panel nosił tytuł „Zarządzanie ryzykiem mienia – polskie realia”. Panel moderował prof. 
dr hab. Jacek Lisowski (UE Poznań). Uczestniczyli: Grzegorz Czajkowski (AXA), Adam Grzybow-
ski (Warta), Andrzej Liwacz (PZU), dr Krzysztof Łyskawa (Mentor), Mariusz Machajewski (Grupa 
Lotos), Leon Pierzchalski (Uniqa), Maciej Szczepański (Allianz).

Tematyka panelu dotyczyła roli zarządzania ryzykiem mienia, miejsca ubezpieczenia w tym 
procesie, praktyki rynków rozwiniętych, roli risk managera, ubezpieczyciela, brokera i niezależ-
nego konsultanta w budowaniu świadomego zarządzania ryzykiem mienia.

Zdaniem K. Łyskawy zarządzanie ryzykiem powinno koncentrować się wokół podmiotu po-
szukującego ochrony, zależnie od tego, kto ponosi ryzyko, jakie są cele tego podmiotu, a usługa 
ubezpieczeniowa – jako jeden z modułów – powinna w tym pomagać. W odpowiednim roz-
dziale wspomnianej książki (Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki) są 
zawarte konkretne propozycje dotyczące metodyki procesu zarządzania ryzykiem, opracowa-
ne przez pracowników Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Istnieją 
normy międzynarodowe, np. ISO 31000, w których opisano wytyczne dotyczące zarządzania 
ryzykiem w organizacjach.

Paneliści zwrócili uwagę, że w krajach rozwiniętych istnieją firmy budujące bazę norm, rozpo-
rządzeń i wymogów, które klient musi spełnić, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i ubezpieczyć 
mienie. Państwo określa w tych krajach wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem, szczególnie 
w sektorach strategicznych związanych z infrastrukturą i funkcjonowaniem państwa. W Polsce 
w okresie przed transformacją istniało wiele norm, m.in. bhp, przeciwpożarowych, zaopatrze-
nia wodnego i innych. Zrezygnowano z dobrych rozwiązań ze względów politycznych, obecnie 
wszystko zależy od samych przedsiębiorców. Zmieniła się polityka zarządzania procedurami 
– przestrzegane są głównie normy dotyczące zagrożenia życia ludzkiego; czasami brakuje po 
prostu zdrowego rozsądku i przez to dochodzi do szkód całkowitych. M. Szczepański zauważył, 
że wiele zależy od tego, kto podejmuje decyzję o zabezpieczeniach. Jeżeli jest to właściciel, to 
jego perspektywa jest wieloletnia, natomiast zarządy reprezentują raczej podejście krótkoter-
minowe, z perspektywy jednej kadencji i doraźnych zysków. Może być jeszcze gorzej, bo zgodnie 
z nowym prawem budowlanym wiele obiektów nie będzie podlegało odbiorowi przez Straż Po-
żarną.

Zdaniem M. Machajewskiego, wiceprezesa zarządu, dyrektora do spraw. ekonomiczno–finan-
sowych Grupy Lotos, w dużych przedsiębiorstwach sytuacja nie jest zła. W branży chemicznej 
jest zapewniony wysoki stopień bezpieczeństwa, są stosowane najlepsze światowe technologie. 
Dużą rolę odgrywa Urząd Dozoru Technicznego. Polscy przedsiębiorcy współpracują z zagranicz-
nymi, co wymusza stosowanie odpowiednich standardów. 

L. Pierzchalski stwierdził, że nie ma działalności gospodarczej bez zarządzania ryzykiem. 
Punktem wyjścia powinny być identyfikacja i oszacowanie ryzyka, a potem decyzja, jakie ryzy-
ko wziąć na siebie, jakie zminimalizować, a jakie przetransferować na ubezpieczyciela. Jest to 
często proces trudny, wymagający pomocy doradcy, risk managera. W Polsce jednak inżynier 
oceny ryzyka to zawód elitarny, trzeba się więc oprzeć na modelu przedsiębiorca–broke-
r–ubezpieczyciel. Należy położyć nacisk na: edukację pracowników w zakresie stosowania 
procedur, wykształcenie nawyków właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, 
zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, najlepiej na etapie inwestycji. A także edukować, 
najlepiej na przykładach prawdziwych historii, pokazujących przyczynę zdarzenia, którą często 
jest błąd ludzki lub zwyczajne niedbalstwo. Panel ilustrowały filmy ukazujące różne przyczyny 
pożarów.
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J. Lisowski, podsumowując dyskusję, podkreślił, że potrzebne są spotkania, rozmowy i współ-
praca, ponieważ „zarządzanie ryzykiem jest dla każdego przedsiębiorcy jednym z najważniejszych 
niematerialnych aktywów, bo wpływa na kapitał, planowanie i cele biznesowe”.

Trzeci panel nosił tytuł „Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej – bariery, 
instrumenty, wyzwania”. Panel ten moderował dr hab. Marcin Orlicki (UAM Poznań). Uczest-
niczyli: Weronika Chmielewska (PWS Konstanta), Marcin Gajkowski (Warta), Paweł Kasztelan 
(Allianz), Sylwia Kozłowska (Gras Savoye), Elżbieta Pruszko (PZU), Andrzej Wysmułek (Genera-
li). 

Tematyka panelu obejmowała: zakres zastosowania ubezpieczenia OC jako instrumentu zarzą-
dzania ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej, prawne i techniczno–ubezpieczeniowe 
otoczenie ubezpieczeń OC oraz zarządzanie informacją o ryzyku jako czynnik służący rozszerze-
niu zakresu ubezpieczalności w ubezpieczeniach OC. 

P. Kasztelan przedstawił sytuację na rynku ubezpieczeń OC, który określił jako rynek tzw. 
miękki. Od ok. 2000 r. obserwujemy dużą dynamikę rozwoju tych ubezpieczeń przy stosunkowo 
niskich składkach i słabej rentowności. Obecnie stanowią one ok. 25% ubezpieczeń w stosunku 
do ubezpieczeń majątkowych niekomunikacyjnych, przy czym ok. 70% ubezpieczeń jest zawie-
ranych za pośrednictwem brokerów.

Jaka jest zatem rola brokera? Czy nie oczekuje się od niego zbyt wiele, czy jest on w stanie 
zdiagnozować wszystkie rodzaje ryzyka klienta, co wymaga wiedzy z różnych dziedzin? Czy bro-
ker powinien zarządzać ryzykiem klienta? Z wypowiedzi dyskutantów wynikało, że obecnie samo 
doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia jest tylko niewielką częścią pracy brokera. 
Większość czasu zajmują mu doradztwo, negocjacje w gronie fachowców decydujących o proce-
sach technologicznych, udział w likwidacji szkód. Wydaje się, że wykracza to poza unormowania 
czynności brokerskich w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 

Wśród barier, które utrudniają rozwój ubezpieczeń OC, wymieniono: 
niechęć klientów do udzielania wyczerpujących informacji, nieznajomość własnych zagro-� 
żeń; 
dążenie do zawierania jak najtańszych ubezpieczeń ze zbyt niskimi sumami gwarancyjnymi, � 
które nie zapewniają pokrycia wszystkich szkód (dlatego zauważono, że najlepszy jest klient, 
który już poniósł szkodę, a jeszcze lepszy jest ten, w przypadku którego niewłaściwe ubez-
pieczenie nie pokryło szkody); 
złe przepisy prawne, np. dotyczące zdarzeń medycznych, ubezpieczeń przewoźników lotni-� 
czych. Co ciekawe, stwierdzono, że wprowadzanie kolejnych ubezpieczeń obowiązkowych 
raczej blokuje rozwój rynku. Lepszym wyjściem byłoby nałożenie obowiązku ubezpiecze-
nia, ale jego warunki powinny być kształtowane w trybie negocjacji i swobody świadczenia 
umów. Jacek Kliszcz zwrócił uwagę na duże znaczenie orzecznictwa sądowego w kształto-
waniu wysokości sum gwarancyjnych, wzrost odszkodowań, kwestię waloryzacji świadczeń 
i zmianę przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń w ubezpieczeniach OC.

Na zakończenie podkreślono, że ostatnio znacznie poprawiła się jakość slipów brokerskich, zaś 
informacje o kliencie przekazywane przez wyspecjalizowanego w ubezpieczeniach OC brokera 
są bardziej wiarygodne w kontekście identyfikacji ryzyka i dopasowania programu ochrony niż 
dane przekazywane bezpośrednio ubezpieczycielowi.

W panelu czwartym, zatytułowanym „Ryzyka komunikacyjne”, moderowanym przez Adama 
Kornackiego (dziennikarz TVN TURBO), udział wzięli: Paweł Boryczka (Uniqa), Wojciech Drze-
wiecki (Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego), Piotr Gortatowicz (niezależny ekspert), Dariusz 
Wyrzykowski (Warta), Aneta Zawistowska (PZU). 
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Panel dotyczył ubezpieczeń najliczniej obecnych na rynku – ponad połowa przypisanej skład-
ki przypada na ubezpieczenia komunikacyjne. Jak wynikało z wypowiedzi dyskutantów, rynek 
samochodowy w Polsce nie jest imponujący, spada liczba klientów kupujących nowe samo-
chody, rynek podlega fluktuacjom, do czego przyczyniają się zmiany przepisów (w ciągu 10 lat 
przepisy zmieniały się 20 razy) oraz rozwój firm zajmujących się wynajmem długoterminowym. 
Średnia szkoda w ubezpieczeniach OC w segmencie przedsiębiorstw jest wyższa niż dla całego 
rynku, w związku z czym szkoda powinna być przypisana do kierowcy, a nie do pojazdu. Rynek 
ubezpieczeń OC jest nierentowny. Ponadto niepokojący jest rosnący odsetek klientów rezygnu-
jących z ubezpieczenia autocasco. W dłuższej perspektywie składki w ubezpieczeniu OC muszą 
wzrosnąć, bo m.in. rosną odszkodowania i jest coraz więcej szkód transgranicznych. Natomiast 
ubezpieczenie AC jest za drogie w stosunku do OC, dlatego jest traktowane jako luksus. Klienci 
często szukają ubezpieczenia, kierując się wyłącznie ceną, o konsekwencjach swojego wyboru 
przekonując się dopiero przy likwidacji szkody. Podkreślono znaczenie edukacji – klient, zwłasz-
cza klient flotowy, powinien wiedzieć, od czego zależy cena ubezpieczenia (im niższa średnia 
szkoda oraz im mniej szkód, tym niższa cena ubezpieczenia). 

Punkt widzenia ubezpieczyciela przedstawiła A. Zawistowska. Powiedziała, że PZU prowa-
dzi edukację klientów dotyczącą zarządzania ryzykiem (np. projekt szkoleniowy Bezpieczna 
Flota PZU, audyty u klientów, szkolenia dla kierowców itp.). Dla zakładu ubezpieczeń istotny 
jest pełny obraz szkodowości klienta w perspektywie 3–4 lat. Nieodzownym elementem jest 
prewencja. O szkodach decyduje często czynnik ludzki, stąd potrzeba szkoleń, przestrzegania 
procedur, monitoring, stosowanie systemu GPS itp. Dużą rolę odgrywa współpraca brokerów 
z ubezpieczycielami, przy czym brokerzy powinni mieć większy dostęp do informacji o klientach 
dostarczanej im przez ubezpieczycieli, PIU, UFG.

Ostatni, piąty panel nosił tytułu „Wyzwania dla zawodu brokera w świetle nowych regulacji 
unijnych”, jego moderatorem był dr Jakub Pokrzywniak (UAM Poznań, radca prawny). Udział 
wzięli: Grzegorz Kusy (Concordia), Andrzej Maciążek (PIU), Marek Porczyński (Marsh, SPBUiR), 
Piotr Radziszewski (Ministerstwo Finansów), Adam Sankowski (PIPUiF), Paweł Sawicki (KNF). 

Panel dotyczył problematyki międzynarodowej, bardzo istotnej dla przyszłości pośredników, 
zwłaszcza brokerów. Komisja Europejska przedłożyła projekt dyrektywy w sprawie pośrednic-
twa ubezpieczeniowego (IMD II) 3 lipca 2012 r. Obecnie toczą się prace w komisjach. Główne 
problemy, które moderator poddał pod dyskusję to: rozszerzenie zakresu dyrektywy na zakłady 
ubezpieczeń i inne kanały dystrybucji (m.in. biura podróży, firmy wynajmujące samochody, po-
równywarki internetowe); działalność o charakterze transgranicznym (rejestr takich pośredników 
ma prowadzić Europejski Urząd Nadzoru); wymagania dotyczące kwalifikacji pośredników; wy-
mogi informacyjne, w tym ujawnianie wynagrodzenia pośredników; wzmocnienie obowiązków 
informacyjnych w odniesieniu do PRIPs (dotyczących sprzedaży produktów inwestycyjnych).

Co do rozszerzenia obowiązywania dyrektywy na ubezpieczycieli zdania uczestników panelu 
były podzielone. Przedstawiciele pośredników, zgodnie ze stanowiskiem Europejskiej Federa-
cji Pośredników Ubezpieczeniowych, BIPAR, uważali, że wymogami dyrektywy powinny zostać 
objęte wszystkie kanały dystrybucji ubezpieczeń, jako że wszystkie podmioty powinny być trak-
towane jednakowo wobec prawa i należy zachować równe zasady gry na rynku. Natomiast 
przedstawiciele PIU i ubezpieczycieli, powołując się na stanowisko Insurance Europe, twierdzili, 
że nie jest to potrzebne, ponieważ zakłady ubezpieczeń mają większe możliwości zapewnienia 
bezpieczeństwa swoim klientom, mają interes w edukowaniu pracowników, a ponadto ich dzia-
łania reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej.
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W czasie dyskusji podkreślono, że definicja pośrednictwa ubezpieczeniowego zaproponowa-
na przez dyrektywę jest znacznie szersza niż dotychczas i obejmuje likwidację szkód, obsługę 
roszczeń oraz doradzanie jako udzielanie rekomendacji, z wyłączeniem „zwykłego” i „okazjonal-
nego” przekazywania informacji.

W kwestii ujawniania wynagrodzenia w zasadzie wszyscy się zgodzili, że informacja taka nie 
daje klientom żadnych korzyści, wręcz przeciwnie, odwraca ich uwagę od innych, ważnych ele-
mentów związanych z zawarciem umowy, nie ma też związku z głównym celem dyrektywy, jakim 
jest ochrona konsumentów. Ponadto jest to trudne technicznie i może osłabić pozycję brokera 
na rynku i wręcz doprowadzić do wypaczenia konkurencji, czego przykładem jest sytuacja w Fin-
landii. Wystarczyłoby poinformowanie klienta o tym, w jakiej formie i z jakiego źródła broker 
pobiera wynagrodzenie. Należy pamiętać, że dyrektywa jest aktem prawnym o minimalnej har-
monizacji. 

Jeśli chodzi o wymagania dotyczące kwalifikacji pośredników to – zdaniem P. Radziszewskiego 
– obecne wymagania są oceniane jako odpowiednie, choć egzamin jest uważany za trudny. 

W podsumowaniu panelu Jacek Kliszcz podkreślił, że brokerzy pracują w bardzo trudnej, in-
terdyscyplinarnej dziedzinie, mają doradzać w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem w różnych 
branżach, co wymaga wiedzy (a nawet – jego zdaniem – wyższego wykształcenia), doświadcze-
nia i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, a projekt deregulacji zawodu brokera idzie w przeciwnym 
kierunku. Dyrektywa zaś obciąża brokerów dodatkowymi obowiązkami.

Zamykając XVI Kongres Brokerów prezes Jacek Kliszcz podziękował organizatorom oraz 
uczestnikom za wkład merytoryczny i dyskusję. Podkreślił, że rozmawiano o najważniejszych 
problemach ubezpieczeniowych w sposób profesjonalny, „w najlepszym składzie, jaki jest moż-
liwy”.

Mgr Izabella Sapińska–Binda, sekretarz redakcji „Prawa Asekuracyjnego”
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Sprawozdanie z konferencji naukowo–problemowej „Rozwój społeczno–ekonomiczny Ziemi 
Świętokrzyskiej na tle Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju”, Kielce, 5 czerwca 2013 r. 
(Jarosław W. Przybytniowski, Patrycja Prusaczyk)

Konferencję naukowo–problemową zatytułowaną „Rozwój społeczno–ekonomiczny Ziemi 
Świętokrzyskiej na tle Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju”, zorganizowaną pod patronatem 
merytorycznym marszałka województwa świętokrzyskiego – Adama Jarubasa, uznać należy za 
ważne i nadzwyczaj udane przedsięwzięcie. Uczestników konferencji gościł kielecki Geopark, 
miejsce o wspaniałych osiągnięciach naukowo–dydaktycznych na skalę ogólnopolską.

Organizatorami konferencji – podobnie jak rok wcześniej – były Izba Gospodarcza Ubezpie-
czeń i Obsługi Ryzyka, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Nauk Ekonomicznych 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inicjatywa zorganizowania drugiej edycji konferencji była odpowiedzią na aktualną potrzebę 
współpracy środowisk regionalnych oraz ubezpieczeniowych. Celem konferencji było omówie-
nie i przybliżenie problematyki dotyczącej:

aktywizacji społeczności lokalnych w zakresie rozbudowy i doskonalenia programu rozwoju � 
własnego środowiska, z wykorzystaniem środków UE, a szczególnie w dziedzinach wymaga-
jących nowych programów rozwojowych (opieka, włączenie społeczne, zdrowie, rekreacja, 
ekologia, edukacja społeczna, szkolenia kadr); 
wykorzystania potencjału liczących się ośrodków naukowych do prezentacji, edukacji, szko-� 
lenia, budowy programów przyspieszających rozwój oraz integrujących społeczności lokalne 
z programami UE;
tworzenia warunków współpracy ośrodków akademickich z przedstawicielami miejscowego � 
biznesu;
możliwości tworzenia społecznych programów edukacyjnych oraz przygotowania kadr do � 
szkolenia pracowników administracji i samorządów lokalnych w zakresie:
– poznawania i wdrażania programów UE,
– tworzenia i aktualizacji programów dla zainteresowanych obszarów;
innych zadań – w tym również w zakresie ubezpieczeń.� 

Dr Anna Dybała, prodziekan do spraw ogólnych i finansowych na Uniwersytecie Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach, podkreśliła wagę cykliczności i kontynuacji tematyki konferencji. 
W swoim wystąpieniu mówiła o priorytetach rozwoju regionalnego na tle Długookresowej Stra-
tegii Rozwoju Kraju.

W imieniu organizatorów głos zabrał prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Oceny Ryzyka, 
dr Stanisław Nowak. Zwrócił on uwagę na fakt, iż obecna edycja konferencji kontynuuje temat 
strategii UE „Europa 2020”, który omawiany był na zorganizowanej w ubiegłym roku konferencji 
na Wydziale Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach. 

Jak co roku Izba przyznała wyróżnienia honorowe – statuetki, które prezes Andrzej Młynarczyk 
wręczył Lokalnym Grupom Działania za wspieranie rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej oraz osobom 
zasłużonym dla rozwoju małych ojczyzn. Wśród nagrodzonych znalazły się:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry z Bielin;� 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – U źródeł z Modliszewic;� 
Koło naukowe Lider, działające pod kierunkiem Anny Krzysztofek w Instytucie Zarządzania � 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Bogdan Soboń – starosta konecki;� 
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Halina Olendzka – prezes Fundacji „Nadzieja Rodzinie”;� 
Marek Krawczyk – kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich oraz współorganizator � 
konferencji.

Uhonorowano również gospodarzy Geoparku w osobach dyrektor Elżbiety Czajkowskiej oraz 
Michała Porosa. 

We wszystkich prezentowanych wystąpieniach, podkreślano naukowo–problemowy cha-
rakter konferencji, wskazując wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych i regionalnych, 
którzy uczestniczyli w konferencji jako jej gospodarze bądź goście.

Konferencja miała postać sześciu sesji plenarnych.
1) Program rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej na tle Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju i UE 

– sesja moderowana przez dr. Stanisława Nowaka oraz Bogdana Sobonia.
2) Zewnętrzne uwarunkowania realizacji programów regionalnych – sesja moderowanej 

przez prof. dr. hab. Andrzeja Sopoćkę i dr. Jarosława W. Przybytniowskiego.
3) Projekty programów lokalnych – sesja moderowana przez prof. dr. hab. Kazimierza Ortyń-

skiego oraz prof. dr. hab. Tadeusza Winkler–Drewsa.
4) Partnerstwo publiczno–prywatne jako element realizacji programu regionalnego – sesja 

moderowana przez prof. dr. hab. Kazimierza Ortyńskiego oraz prof. dr. hab. Tadeusza 
Winkler–Drewsa.

5) Procesy demograficzne a rozwój regionu – sesja moderowana przez dr. Jarosława W. Przy-
bytniowskiego.

6) Inicjatywno–inspirująca oraz inwestycyjna rola ubezpieczeń gospodarczych – sesja mode-
rowana przez dr. Jarosława W. Przybytniowskiego oraz Andrzeja Młynarczyka.

W sesji pierwszej po przywitaniu uczestników przez dr. Stanisława Nowaka i wykładzie wprowa-
dzającym z referatem wystąpił prof. dr hab. Antoni Stasch z European Business Club Association 
e.V., Castel Oedheim, FRG, który barwnie i nader ciekawie mówił o innowacjach w sektorze prze-
mysłu energii odnawialnej jako podstawy ekologicznej energii XXI wieku. Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego reprezentował dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, 
Grzegorz Orawiec. Wskazał on w interesującym w formie i treści wystąpieniu na założenia świę-
tokrzyskiego programu rozwoju na tle strategii UE „Europa 2020”.

W sesji drugiej z referatami wystąpili: reprezentujący Wydział Zarządzania Uniwersytetu War-
szawskiego prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, który omówił zagadnienia związane z wykorzystaniem 
rynku finansowego dla rozwoju regionalnego. Kwestie związane z otoczeniem prawno–finan-
sowym oraz warunkami finansowania przedsięwzięć ze środków publicznych zaprezentowała 
dr hab. Hanna Kuzińska. Natomiast materiał dotyczący włączenia społecznego w strategii UE 
„Europa 2020”, przygotowany przez dr Ninę Drejerską, z uwagi na chorobę autorki został włą-
czony do protokołu obrad.

Poglądy środowisk regionalnych zostały zaprezentowane w sesji trzeciej, którą otworzył staro-
sta konecki, Bogdan Soboń. Po wprowadzeniu dotyczącym programów lokalnych do głosu doszli 
przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, m.in.: z Bliżyn (Anna Leżańska), z Rudy Malenieckiej 
(Piotr Piec – Lokalna Grupa Rybacka) oraz z Bielin (Anna Łubek). Jerzy Jędrychowski, pomysło-
dawca i założyciel (wraz z żoną) Klubu Miłośników Geologii, zaprezentował Świętokrzyski Szlak 
Archeologiczny.

Sesję trzecią otworzył referat poświęcony partnerstwu publiczno–prywatnemu wobec kon-
stytucyjnego ujęcia społecznej gospodarki rynkowej na przykładzie doświadczeń województwa 
świętokrzyskiego, przygotowany przez prof. Andrzeja Szplita, dyrektor Instytutu Zarządzania 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, i mgr Beatę Studniarek. Na temat zarządzania wiedzą 
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w zinstytucjonalizowanym otoczeniu biznesu województwa świętokrzyskiego w kontekście do-
kumentów strategicznych mówiła dr Anna Sabat z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Wójt Gminy Solec Zdrój, Adam Pałys, przedstawił przykład realiza-
cji partnerstwa: baseny Mineralne Solec Zdrój. Dr Marek Ludwik Grabowski, zastępca dyrektora 
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, dokonał ciekawej prezentacji wa-
lorów i możliwości rehabilitacyjnych tego znaczącego ośrodka leczniczego.

Procesy demograficzne i ich wpływ na rozwój regionu zostały zaprezentowane przez środo-
wisko studenckie. Swoje wystąpienia mieli uczestnicy koła naukowego Lider: Paulina Osuch, 
Patrycja Michalska, Marta Ćwierz, Damian Liwocha oraz Marcin Walczak. Konieczność dosto-
sowywania systemów emerytalnych, zdrowotnych, opieki do prognoz ludnościowych i z tym 
związane problemy w skali makroekonomicznej i praktyki regionalnej omówił prezesa koła Ta-
deusz Lenart.

Poglądy na temat ochronno–inwestycyjnej roli ubezpieczeń zostały przedstawione w refera-
tach prof. dr. hab. Stanisława Wieteski i dr Kingi Stęplewskiej, którzy przedstawili zagadnienia 
związane z funkcjonowaniem ubezpieczeń na życie. Dr Katarzyna Malinowska mówiła o wzajem-
ności ubezpieczeniowej jako idei optymalnego zaspokojenia potrzeb ochrony ubezpieczeniowej 
życia, zdrowia, interesu majątkowego osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz jed-
nostek samorządów terytorialnych. Dr Dariusz Fuchs złożył prezentację zagadnień związanych 
z unijnymi projektami usuwania barier w świadczeniu ubezpieczeniowych usług transgra-
nicznych. Podobnie, w prezentacji złożonej do protokołu, Andrzej Młynarczyk oraz Jarosław 
Witkowski przedstawili kierunki zmian w systemie ubezpieczeń medycznych OC. Środowisko 
pośredników ubezpieczeniowych reprezentował Andrzej Gryszewski, który wygłosił referat na 
temat roli pośrednika ubezpieczeniowego w zabezpieczeniu realizacji umowy ubezpieczenia. 

Ostatnim wystąpieniem był referat prezentowany przez dr. Jarosława W. Przybytniowskiego 
i Patrycję Prusaczyk – odnoszący się do efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Re-
ferenci wskazywali przykłady realizacji projektów pozyskiwania energii w procesie recyklingu 
odpadów.

Podsumowania konferencji w imieniu wszystkich moderatorów dokonał dr Jarosław W. Przybyt-
niowski, po czym w imieniu gospodarzy i organizatorów podziękował wszystkim za uczestnictwo 
w konferencji. Z podsumowania obrad wynika, że głównym problemem, wymagającym podjęcia 
starań, jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla lokalnych grup działania i umiejscowienie 
tych grup w hierarchii celów ubezpieczycieli działających na terenie województwa świętokrzy-
skiego. 

Dr Jarosław W. Przybytniowski, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, European Business Club Association e.V., Castel Oedheim, FRG
Patrycja Prusaczyk, European Business Club Association e.V., Castel Oedheim, FRG
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XII edycja Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej 
oraz „Gazety Ubezpieczeniowej” na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką 
i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (Piotr Budzianowski)

Dnia 6 czerwca 2013 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród w XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplo-
mową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. 

Konkurs został zainicjowany w roku 1998 przez Rzecznika Ubezpieczonych. Do tej pory, w kolej-
nych edycjach Konkursu zgłoszonych zostało ponad 500 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono 
prawie 200. 

W październiku 2012 r. została ogłoszona XII edycja Konkursu. Wpłynęło 31 prac obronionych 
w latach 2010–2012, w tym 5 prac doktorskich, 12 magisterskich, 9 licencjackich oraz 5 pody-
plomowych. 

Ostatnia – XII – edycja została, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, objęta 
patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów. 

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uni-
wersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, UMCS Lublin, Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersy-
tet Technologiczno– Humanistyczny w Radomiu, Akademia Obrony Narodowej, Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Jury, pod przewodnictwem dr. Stanisława Rogowskiego, złożone z wybitnych przedstawicieli 
nauki ubezpieczeń, oceniało prace w czterech kategoriach. Przyznano trzy nagrody w kategorii 
prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, cztery w kategorii prac licencjackich oraz 
dwie w kategorii prac podyplomowych. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych, prezes Fundacji 
Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku 
Motoryzacyjnego „Pro Motor” przyznali indywidualne wyróżnienia za prace, które osiągnęły 
wysoki poziom punktacji i zawierały interesujące ujęcie ważnej problematyki.

Poniżej lista nagrodzonych.

W kategorii prac doktorskich:
I miejsce – � dr Damian Walczak za pracę pt. Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabez-
pieczenia społecznego rolników w Polsce, napisaną pod kierunkiem dr hab. Bożeny Kołosow-
skiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
II miejsce – � dr Paweł Gołąb za pracę pt. Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpie-
czeniowym, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Ortyńskiego na Uniwersyte-
cie Technologiczno–Humanistycznym w Radomiu.
III miejsce – � dr Marcin Wojewódka za pracę pt. Pracownicze programy emerytalne jako forma 
dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania, napisaną pod kie-
runkiem prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

W kategorii prac magisterskich:
I miejsce – � mgr Andrzej Bednarczyk za pracę pt. Wpływ kryzysu na rynek ubezpieczeń ryzyka 
kredytu kupieckiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Handschke na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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II miejsce – � mgr Łukasz Dopierała za pracę pt. Efekty funkcjonowania otwartych funduszy 
emerytalnych w polskiej gospodarce w latach 2005–2011, napisaną pod kierunkiem dr Iwo-
ny Sobol na Uniwersytecie Gdańskim.
III miejsce (2 prace � ex aequo) – mgr Magdalena Kowalska za pracę pt. Zaufanie a zacho-
wania konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych, napisaną pod kierunkiem dr hab. 
Lilianny Nowak na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

oraz
mgr Wojciech Świątkowski�  za pracę pt. Zakład ubezpieczeń jako pokrzywdzony w postępo-
waniu karnym, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim.

W kategorii prac licencjackich:
I miejsce – � Agata Kosacka za pracę pt. Promocja zdrowia w działaniach ubezpieczycieli ofe-
rujących prywatne ubezpieczenia zdrowotne – doświadczenia polskie i zagraniczne, napisa-
ną pod kierunkiem dr Magdaleny Osak na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
II miejsce – � Michał Chuda za pracę pt. Niedozwolone postanowienia umowne w ubezpiecze-
niach zdrowotnych, napisaną pod kierunkiem dr Magdaleny Osak na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Poznaniu.
III miejsce (2 prace � ex aequo) – Katarzyna Kacprzak za pracę pt. Ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej w świetle realizacji zasady pełności 
ochrony ubezpieczeniowej, napisaną pod kierunkiem dr. Piotra Manikowskiego na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Poznaniu

oraz
Paweł Gołębiewski za�  pracę pt. Przestępczość ubezpieczeniowa – analiza rozmiaru i charak-
teru zjawiska na polskim rynku ubezpieczeń, napisaną pod kierunkiem dr Joanny Ruteckiej 
w Szkole Głównej Handlowej.

W kategorii prac podyplomowych:
I miejsce – � Anna Strugińska za pracę pt. Problemy likwidacji szkód z ubezpieczenia autoca-
sco przy obsłudze firm leasingowych, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Lisowskiego na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Nagrody za II miejsce nie przyznano. 
III miejsce – � Marek Siłuch za pracę pt. Ochrona zasobów mieszkaniowych gospodarstwa 
domowego przy wykorzystaniu ubezpieczeń dostępnych na rynku polskim w 2012 roku, na-
pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza w Szkole Głównej Handlowej.

Wyróżnienia indywidualne otrzymały następujące prace i ich autorzy:
Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych�  otrzymała mgr Magda Ligaj za pracę magisterską 
pt. Aspekty naruszeń prawa przez klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątko-
wych, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Lecha Kościeleckiego w Akademii Obrony Narodo-
wej.
Wyróżnienie prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej � otrzymał Mariusz Barcz za pracę 
licencjacką pt. Ubezpieczenie upraw ziół w Polsce i na świecie, napisaną pod kierunkiem dr. 
Krzysztofa Łyskawy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Wyróżnienie Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motory-� 
zacyjnego „Pro Motor” otrzymali:



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 14(1/2013) 275

– dr Paweł Gołąb za pracę doktorską pt. Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpie-
czeniowym, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Ortyńskiego na Uniwersy-
tecie Technologiczno–Humanistycznym w Radomiu.

– mgr Cezary Śpiewak–Dowbór za pracę magisterską pt. Naprawienie szkody powstałej 
w następstwie śmierci wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, napisa-
ną pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Ciszewskiego na Uniwersytecie Gdańskim.

– Iwona Klewcow za pracę licencjacką pt. Przestępczość ubezpieczeniowa w sektorze komu-
nikacyjnym, napisaną pod kierunkiem dr. Ryszarda Skarbka na Uniwersytecie Gdańskim.

– Izabela Sikorska za pracę podyplomową pt. Analiza porównawcza odpowiedzialności cy-
wilnej za szkody wyrządzone ruchem pojazdów mechanicznych na przykładzie Polski i An-
glii, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Handschke na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Poznaniu.

Oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane 
przez wydawnictwa: C.H. Beck i Poltext. Ponadto Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunika-
cyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „Pro Motor” ufundowały dla zainteresowanych laureatów 
staże. 

Konkurs wsparły finansowo następujące podmioty: Amplico Life, BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., 
Concordia Ubezpieczenia, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Stowarzyszenie Polskich 
Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych, Związek Banków Polskich.

Członkom Jury, a także instytucjom, firmom i wydawnictwom, jak również wszystkim uczest-
nikom konkursu, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Przede wszystkim serdeczne gratulacje należą się laureatom oraz promotorom nagrodzonych 
i wyróżnionych prac. Składając je, organizatorzy życzą im jednocześnie dalszych sukcesów w pra-
cy naukowej i życiu osobistym.

Zapraszamy do udziału w XIII edycji Konkursu (2013/2014). Regulaminy i inne informacje do-
stępne są na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych – www.rzu.gov.pl – w zakładce 
„Konkurs Rzecznika na najlepsze prace”.

Mgr Piotr Budzianowski, sekretarz jury
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