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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Eugeniusz Kowalewski, Władysław Wojciech Mogilski

O potrzebie zmiany niektórych uregulowań prawnych ubezpieczeń 
obowiązkowych

Artykuł jest głosem w dyskusji nad potrzebą zmian w prawie dotyczącym ubezpieczeń obowiąz-
kowych. Autorzy uznali, że w oczekiwaniu na gruntową reformę prawa należy pilnie poczynić 
kilka zmian w ważnych kwestiach. W przekonaniu autorów do takich kwestii należą: 1) zmiana 
formy triggera w umowach obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, 2) zapew-
nienie możliwości stosowania w ubezpieczeniach obowiązkowych międzynarodowych klauzul 
i warunków ubezpieczeń, 3) uelastycznienie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do umów 
ubezpieczeń obowiązkowych. 

Autorzy uznali te zmiany za „małą” nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 
z 2003 r. W artykule zostaną przedstawione słabości aktualnej regulacji prawnej oraz założe-
nia legislacyjne postulowanych zmian. Celem ich jest dążenie do pełniejszego dostosowania 
prawa do wymogów praktyki, a także umożliwienie bardziej elastycznego stosowania kodeksu 
cywilnego do ubezpieczeń obowiązkowych. Zgłoszone propozycje mają stanowić zaproszenie do 
dyskusji nad kompleksową reformą ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń obowiązkowych 
w Polsce. 

Słowa kluczowe: reforma prawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, triggery, międzynarodowe 
warunki ubezpieczeń.

Uwagi wstępne 
O potrzebie pilnej reformy prawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie trzeba nikogo prze-

konywać. W ostatnim czasie ukazał to dobitnie raport Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat stanu 
prawnego ubezpieczeń obowiązkowych1. Istniejący bałagan prawny doprowadził do niekontro-
lowanego rozwoju różnych form ubezpieczeń pseudoobowiązkowych, ewidentnie sprzecznych 
z podstawowymi zasadami przyjętymi w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r. 

1 Por. E. Kowalewski, M. Ziemiak, przy współpracy W.W. Mogilskiego, Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych 
w Polsce (opracowanie zaprezentowane po raz pierwszy na konferencji Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Izby 
Ubezpieczeń „Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej i rozwoju biznesu” w Warszawie dnia 24 czerwca 2013 r.),
http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/analizy%20i%20raporty/PIU_UMK_ubezpieczenia%20obowiazko-
we_raport.pdf. 
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(dalej: ustawa)2. Przykładem takich nieprawidłowości są np. „obowiązkowe” ubezpieczenia na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków sportowców czy ubezpieczenia pacjentów z tytułu zdarzeń 
medycznych, które – jako ubezpieczenia osobowe – z mocy ustawy nie mogą być obowiązkowy-
mi. Raport PIU ujawnił, jak duża jest skala tego zjawiska, aczkolwiek już wcześniej wskazywano 
na tę niepokojącą tendencję3. Ponadto w systemie prawnym ubezpieczeń obowiązkowych – pod 
słusznym skądinąd hasłem wzmożonej ochrony poszkodowanych – funkcjonuje bez wyraźnej 
potrzeby szereg rozwiązań odmiennych od zasad ogólnych. Kilka z takich rozwiązań uczyniliśmy 
przedmiotem poniższych uwag.

Od dawna jesteśmy zwolennikami poważnej reformy prawa o ubezpieczeniach obowiązko-
wych4. Ze względów pragmatycznych uznaliśmy jednak, że nie czekając na kompleksową reformę, 
należy wspierać zmiany cząstkowe, o ile są celowe i możliwe do wdrożenia. Do takich kwestii 
zaliczyliśmy zmianę triggera w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, 
stworzenie możliwości implementacji w ubezpieczeniach obowiązkowych międzynarodowych 
warunków ubezpieczeń oraz uelastycznienie zasad stosowania przepisów kodeksu cywilnego 
do umów ubezpieczeń obowiązkowych. Z uwagi na zakres proponowane zmiany określamy 
mianem „małej” nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r. Zgłoszone pro-
pozycje zmian traktujemy jako zaproszenie do szerszej dyskusji w ramach całego środowiska 
ubezpieczeniowego, a nie tylko zainteresowanych zakładów ubezpieczeń5.

1. Zmiany w prawnej regulacji triggera w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności 
cywilnej

1.1. Stan prawny
Problem tzw. triggerów (termin ten nie ma polskiego odpowiednika6), związanych z czasowym 

zakresem ochrony w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jest szczególnie złożo-
ny, a jednocześnie ważny zarówno dla stron umowy, jak i dla poszkodowanych osób trzecich. 
W ramach artykułu nie jest możliwe omówienie tego zagadnienia, można jedynie odesłać do 
coraz bogatszej literatury przedmiotu7. 

2 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392).
3 Por. zwłaszcza W.W. Mogilski, Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, „Prawo Asekuracyj-
ne” 1997, nr 1, s. 15 i nast.; B. Wojno, Koncepcja ubezpieczenia obowiązkowego w prawie polskim, „Wiadomości 
Ubezpieczeniowe” 2005, nr 9–10, s. 34 i nast. 
4 Por. E. Kowalewski, Dylematy prawa ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń, „Studia Iuridica To-
runiensia” 2010 (7), s. 5 i nast.; W.W. Mogilski, O potrzebie reformy systemu prawnego ubezpieczeń obowiąz-
kowych, (w:) E. Kowalewski (red.), Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych. Aspekty prawno–ekono-
miczne, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 35 –51. 
5 Propozycje tych zmian zawarliśmy w opinii prawnej przygotowanej w 2013 r. na zlecenie Polskiej Izby Ubezpie-
czeń, co miało być punktem wyjścia do dalszych dyskusji i konsultacji. Niniejsze opracowanie stanowi zmienioną 
i rozszerzoną wersją tej opinii.
6 Co do semantycznego znaczenia tego pojęcia por. E. Kowalewski, Koncepcja triggerów na tle znowelizowane-
go art. 822 k.c. – konsekwencje prawne i praktyczne, „Prawo Asekuracyjne” 2003, nr 4, s. 13 i nast. 
7 Por. E. Kowalewski, Koncepcja triggerów..., op. cit., s. 13–20; K. Malinowska, Konstrukcja claims made na grun-
cie prawa polskiego, „Prawo Asekuracyjne” 2001, nr 1, s. 17–30; A. Molęda, O dopuszczalności triggera claims 
made, „Prawo Asekuracyjne” 2006, nr 2, s. 50–57; M. Serwach, Swoboda wyboru triggers oraz wynikające z niej 
zagrożenia dla rynku ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 2007, nr 2, s. 3–15; M. Krajewski, Ubezpiecze-
nie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 185–243. 
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Na potrzeby niniejszego opracowania można przyjąć, że trigger oznacza takie zdefiniowanie 
wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu OC, które eksponuje jedno z ogniw (stadiów) 
tego wypadku, decydujące o powstaniu odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu danej umo-
wy. Jako najczęściej stosowane triggery można wskazać: 

a) trigger act committed – gdy dla powstania obowiązku ubezpieczyciela miarodajne jest, aby 
w okresie ubezpiecze nia nastąpiło zdarzenie będące przyczyną szkody; 

b) trigger loss occurrence – uzależniający odpowiedzialność ubezpieczyciela od powstania 
szkody w okresie ubezpiecze nia; 

c) trigger loss manifestation – przy którym przesłanką odpowiedzialności ubezpieczyciela jest 
ujawnienie się szkody w okresie ubezpieczenia; 

d) trigger claims made – gdy warunkiem powstania odpowiedzialności ubezpieczy ciela jest 
zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego w okresie ubezpieczenia.

W ustawodawstwie polskim pierwsza regulacja triggerów datuje się na 2003 r. W swej 
pierwotnej wersji art. 822 k.c. odnosił odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń do szkód „wy-
rządzonych” osobom trzecim, co wskazywało na trigger loss occurrence. Od 2003 r. – w związku 
z dodaniem przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej8 w art. 822 k.c. 
§ 2 i 39 – wiodący stał się trigger act committed. Dotyczyło to również umów obowiązkowych 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, albowiem z uwagi na nieuregulowanie problematyki 
triggerów w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy, do 
umów ubezpieczeń obowiązkowych miał zastosowanie art. 822 k.c.

Kolejnych zmian w art. 822 k.c. dokonano w 2007 r.10 Według przyjętej wówczas regulacji 
(obowiązującej do dnia dzisiejszego), o ile strony nie umówią się inaczej, umowa ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie 
zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia (art. 822 § 2 k.c.). Strony mogą jednak 
postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie 
ubezpieczenia (art. 822 § 3 k.c.). Nastąpiło w ten sposób „uwolnienie” triggerów przez pozo-
stawienie stronom swobody ich wyboru. Krótko mówiąc, jeżeli w umowie ubezpieczenia nie 
określono innego triggera, zostanie zastosowany trigger act committed z art. 822 § 2 k.c. 

Równocześnie z nowelizacją art. 822 k.c. – tą samą ustawą z 2007 r. – do ustawy o ubezpie-
czeniach obowiązkowych został wprowadzony art. 9a, który stanowi, iż: „Umowa ubezpieczenia 
obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w art. 9, będące 
następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia”. Jak widać, identycznie 
jak w ubezpieczeniach dobrowolnych wprowadzono trigger act committed, z tą wszakże różnicą, 
że w ubezpieczeniach dobrowolnych strony mogą dokonać wyboru innego triggera, natomiast 
w ubezpieczeniach obowiązkowych jest on obligatoryjny (tzn. jedyny dopuszczalny). 

Nawet gdy strony umowy ubezpieczenia obowiązkowego zastosują inny trigger, zostanie za-
stosowany art. 9a ustawy, albowiem – zgodnie z przyjętą w art. 6 ustawy zasadą konwalidacji 
– umowy ubezpieczenia zawarte z naruszeniem przepisów ustawy będą uznane za zawarte 
8 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 950.
9 Zgodnie z tymi przepisami umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody stanowiące na-
stępstwo przewidzianego w umowie wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia; jednak strony mogą 
postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia, 
będące następstwem wypadków, które miały miejsce w okresie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Wpro-
wadzono jednocześnie warunek, aby w chwili zawierania umowy skutki tych wypadków nie były znane żadnej 
ze stron, pomimo zachowania przez nie należytej staranności.
10 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 82, poz. 557).
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zgodnie z tymi przepisami11. Można dodać, że zasada ta dotyczy wyłącznie ubezpieczeń obo-
wiązkowych, które posiadają wszystkie atrybuty „ubezpieczeń obowiązkowych” w rozumieniu 
ustawy z 2003 r., do których ustawa ta ma zastosowanie12. Czynimy to zastrzeżenie, ponieważ 
w ustawodawstwie funkcjonuje ponad sto ubezpieczeń objętych w różnym stopniu przymusem 
ubezpieczenia, które nie są jednak ubezpieczeniami obowiązkowymi w rozumieniu ustawy13; 
omówienie tych ubezpieczeń nie jest tu jednak możliwe ani konieczne dla dalszych rozważań.

1.2. Przesłanki dopuszczalności innych triggerów 
W naszym przekonaniu wprowadzenie w 2007 r. triggera act committed jako obligatoryjnego 

i wyłącznego dla wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń OC nie było dobrym rozwiązaniem. 
Nie jest nawet znane ratio legis art. 9a ustawy, gdyż jego uzasadnienie sejmowe jest bardzo 
enigmatyczne14. Również w komentarzach do art. 9a ustawy nie znajdujemy wyjaśnienia, dla-
czego trigger act committed został uznany za jedyny trigger we wszystkich obowiązkowych 
ubezpieczeniach OC15. Jako jego zaletę wskazuje się korzystny dla poszkodowanego (najdłuższy) 
okres odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ułatwienia w dochodzeniu roszczeń16, co jednak 
można odnieść także do innych triggerów. Podkreśla się też jego walory w sytuacji, gdy koń-
czy się działalność zawodowa lub gospodarcza objęta ubezpieczeniem obowiązkowym. Dzięki 
triggerowi act committed bez względu na to, kiedy wystąpiła szkoda i kiedy zostanie zgłoszone 
roszczenie, ubezpieczyciel pokryje bowiem szkodę będącą następstwem zdarzenia, które miało 
miejsce w okresie ubezpieczenia (o ile roszczenie nie uległo przedawnieniu). Niektórzy autorzy 
wręcz fetyszyzują rolę triggera act committed w całej dziedzinie ubezpieczeń obowiązkowych, 
z czym trudno się zgodzić17.

Naszym zdaniem w poszczególnych obowiązkowych ubezpieczeniach OC, bez uszczerbku 
dla ich efektywności, mogłyby być stosowane inne triggery, w tym loss occurrence oraz claims 
made18. Proponujmy zatem, aby w obowiązkowych ubezpieczeniach OC trigger act committed 
pozostał jako zasadniczy, ale nie wyłączny. Dopuszczenie innych triggerów stworzy szanse wyko-
rzystania ich walorów w zależności od potrzeb i specyfiki konkretnego ubezpieczenia. 

11 Por. E. Kowalewski, (w:) E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, LexisNe-
xis, Warszawa 2004, s. 263. 
12 Por. W.W. Mogilski, Ubezpieczenia obowiązkowe i inne formy przymusu ubezpieczenia, (w:) E. Kowalewski, M. 
Ziemiak, przy współpracy W.W. Mogilskiego, Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce, http://piu.org.pl/
public/upload/ibrowser/analizy%20i%20raporty/PIU_UMK_ubezpieczenia%20obowiazkowe_raport.pdf, s. 82. 
13 Ibidem, s. 81. 
14 Por. druk Sejmu V kadencji nr 353 (2006). 
15 Por. m.in. M. Serwach, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, M. Glicz (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ko-
mentarz, t. 1, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2010, s. 737; K. Niezgoda, (w:) J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiński, Ustawa o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, UFG i PBUK. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 77–79. 
16 Por. m.in. M. Serwach, Swoboda wyboru triggers…, op. cit., s. 9.
17 Jak pisze M. Orlicki (Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 428): „Przymusowe stoso-
wanie act committed trigger jest absolutnie konieczne dla efektywnej ochrony interesów osób poszkodowanych”.
18 Można zauważyć, że stosowanie wyłącznie triggera act committed z art. 9a okazuje się niewygodne zarówno 
z punktu widzenia organów państwa, jak i ubezpieczających. Nie bez powodu w wielu ubezpieczeniach obo-
wiązkowych minimalne sumy gwarancyjne zostały ustalone na niskim poziomie. Między innymi chodzi o to, 
aby umożliwić zakładom ubezpieczeń prowadzenie tych ubezpieczeń bez potrzeby reasekuracji. Gdy zaś chodzi 
o stanowisko ubezpieczonych, często praktykowane są ubezpieczenia nadwyżkowe (na sumy gwarancyjne wyż-
sze od sum minimalnych), które są uznawane za dobrowolne, co pozwala stronom na swobodny wybór triggera 
(najczęściej chodzi o możliwość zastosowania triggera claims made).
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Opowiadamy się jednocześnie za utrzymaniem imperatywnego charakteru triggera w umo-
wach ubezpieczeń obowiązkowych, a więc oparcie go na przepisach rangi ustawowej, skoro 
określa on zakres czasowy ubezpieczenia obowiązkowego (por. art. 22 ust. 2 ustawy). Jeżeli trig-
ger act committed (art. 9a ustawy) uznajemy za nieadekwatny dla niektórych ubezpieczeń, a nie 
chcemy rezygnować z ustawowej regulacji triggerów, musimy uznać za konieczną zmianę obo-
wiązujących przepisów, tak aby dopuszczały również inne triggery19.

Proponując zmiany w prawnym uregulowaniu triggerów w ubezpieczeniach obowiązkowych, 
bierzemy pod uwagę nie tylko względy doktrynalne, lecz również oczekiwania praktyki. Nie moż-
na zapominać, że ubezpieczenia obowiązkowe mają zróżnicowany charakter; inne są wymogi 
odnoszące się do ubezpieczeń komunikacyjnych, inne – do ubezpieczeń odpowiedzialności pro-
fesjonalnej, a jeszcze inne – do ubezpieczeń działalności szczególnie niebezpiecznej. W jednych 
sytuacjach szkody ujawniają się niezwłocznie po ich wyrządzeniu, w innych – szkoda może wy-
stąpić po wielu latach (np. skutki wadliwie sporządzonego przez notariusza testamentu). Poza 
tym niektóre ubezpieczenia dotyczą głównie szkód osobowych (np. ubezpieczenie podmiotów 
leczniczych), inne szkód w mieniu (np. ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego), a jeszcze 
inne czystych strat finansowych (np. ubezpieczenia OC adwokatów). W jednych ubezpiecze-
niach poszkodowanym będzie głównie konsument (np. w ubezpieczeniach OC przewoźników 
lotniczych), w innych – najczęściej przedsiębiorca.

Z powyższych względów proponujemy dopuszczenie możliwości zróżnicowania triggerów dla 
poszczególnych ubezpieczeń, pod warunkiem że zapewnione będą ich podstawy prawne w prze-
pisach ustaw (umów międzynarodowych) wprowadzających obowiązek ubezpieczenia. Ustawy 
takie można traktować jako lex specialis wobec ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
a zatem w przypadku nieuregulowania triggera w odrębnej ustawie wiążąca byłaby regulacja 
zawarta w znowelizowanym art. 9a ustawy. Naszym zdaniem poszczególne triggery mają walory, 
które należałoby wykorzystać.

A. Trigger loss occurrence
W niektórych ubezpieczeniach przydatny może być trigger loss occurrence. Nie zawsze natural-

nym elementem wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach OC jest zdarzenie szkodowe 
(działanie lub zaniechanie sprawcy); często takim elementem jest szkoda, której wystąpienie 
jest niezbędnym etapem powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela20. Nawet gdy mówimy 
o zdarzeniu szkodowym, mamy na myśli również jego następstwa w postaci szkody. 

Trigger act committed może niekiedy utrudniać poszkodowanemu realizację jego roszczeń, 
gdyż musi on skierować swe roszczenie do tego ubezpieczyciela, który ubezpieczał odpowie-
dzialność cywilną sprawcy szkody w chwili zdarzenia będącego jej przyczyną. Poszkodowany 
może mieć trudności z identyfikacją przyczyny szkody oraz z umiejscowieniem jej w czasie, 
zwłaszcza gdy zdarzenie miało miejsce w odległej przeszłości lub polegało na stopniowym dzia-
łaniu czynnika szkodliwego, jak np. stopniowy wyciek z rurociągu. Często ustalenie przyczyny 

19 Rozważany był wariant zakładający uchylenie art. 9a ustawy, czyli powrót do stanu prawnego sprzed 2007 r. 
Miarodajne stałyby się wówczas regulacje triggerów w „odrębnych przepisach” (zob. art. 22 ust. 2 ustawy), 
czyli w ustawach wprowadzających ubezpieczenia obowiązkowe i w aktach wykonawczych do tych ustaw. Rzecz 
w tym, że ustawy te często nie precyzują triggera, a rozporządzenia wykonawcze są z reguły formułowane we-
dług schematu przewidującego trigger act committed. Jeżeli ustawa nie określa triggera, powstaje zagrożenie, 
że uczynią to przepisy rozporządzenia, co byłoby sprzeczne z zasadą, iż elementy treściowe umowy ubezpiecze-
nia obowiązkowego powinny być określone w ustawie. 
20 Por. E. Kowalewski, Koncepcja triggerów…, op. cit., s. 16; M. Krajewski, op. cit., s. 203.
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szkody objętej ubezpieczeniem jest możliwe dopiero w szczegółowym postępowaniu wyjaśnia-
jącym, a niekiedy nawet w procesie sądowym. W takich sytuacjach trigger loss occurrence może 
okazać się korzystniejszy dla poszkodowanych. Można dodać, że trigger ten może zapewniać 
odszkodowanie bardziej adekwatne do sumy gwarancyjnej, a zakres ochrony może uwzględniać 
najnowsze rozwiązania prawne oraz trendy rynkowe21. 

Już obecnie występują ubezpieczenia obowiązkowe, które wprowadzają inne triggery, niż na-
kazuje to art. 9a ustawy22. Przykładem jest ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe23, 
która w obowiązkowym ubezpieczeniu OC osób eksploatujących urządzenia jądrowe przewiduje 
trigger loss occurrence24. Rozwiązanie to nie odpowiada jeszcze międzynarodowym standardom 
opartym na triggerze claims made, ale widocznie zostało uznane za bardzie adekwatne niż to 
wynikające z art. 9a ustawy. Wydaje się, że dzięki zmianie triggera w ubezpieczeniu szkód jądro-
wych można było ustawić minimalne sumy gwarancyjne na relatywnie wysokim poziomie25. 

B. Trigger loss manifestation 
Wariantywnie należałoby przyjąć również trigger loss manifestation, który może być adekwat-

ny dla szkód na osobie oraz szkód powstających sukcesywnie, w sposób ewolucyjny – czy to jako 
seria szkód, czy tzw. szkody inkubacyjne. 

C. Trigger claims made 
Jednym z efektów proponowanych zmian byłaby możliwość stosowania triggera claims made. 

Popieramy szersze wykorzystywanie tego triggera, zawsze gdy ustawodawca uzna to za celowe 
ze względu na funkcje danego ubezpieczenia. Brak rozwiązań w zakresie triggera claims made 
ma negatywne konsekwencje rynkowe, a przede wszystkim uniemożliwia uzyskanie reasekuracji 
dla wielu ważnych i potrzebnych ubezpieczeń, w których ten trigger jest powszechnie stoso-
wany. W wielu ubezpieczeniach zawodowych najważniejsze rynki reasekuracyjne (w tym rynek 
londyński) nie akceptują innych triggerów niż claims made. Ważny jest też wzgląd na stabilność 
i bezpieczeństwo finansowe ubezpieczycieli pozostających przez długi czas w niepewności co do 
swej odpowiedzialności i zmuszonych do utrzymywania wieloletnich rezerw.

Nie podzielamy obaw, że trigger claims made pozbawi osoby poszkodowane ciągłości ochro-
ny. Wydaje się, że w ubezpieczeniu obowiązkowym nie ma takiego zagrożenia, gdyż zapewniona 
jest ciągłość ochrony w całym okresie aktywności zawodowej lub gospodarczej ubezpieczonego, 

21 Przykładem może być projekt podwyższenia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC brokerów i agentów 
ubezpieczeniowych. Jeśli dojdzie on do skutku, poszkodowani w okresie obowiązywania starego rozporządzenia 
będą objęci niższym limitem sumy gwarancyjnej, mimo że ich szkody jeszcze się nie ujawniły. 
22 Pomijamy tu kwestię konwalidacji tak zawartych umów ubezpieczenia (por. art. 6 ustawy). 
23 Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 264. 
24 Zgodnie z art. 103 ust. 5 ustawy – Prawo atomowe ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną 
wymienionych osób za szkody jądrowe wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 
100 pkt 5 tejże ustawy szkoda jądrowa oznacza szkodę powstałą lub wynikłą z promieniowania jonizującego 
emitowanego przez określone źródła (urządzenia jądrowe, paliwo jądrowe itd.). Definicja ta podkreśla związek 
(stosunek następstwa) szkody ze zdarzeniem będącym jej przyczyną, którego skutki są objęte ubezpieczeniem. 
Może to stanowić wskazówkę dla definicji triggera loss occurrence w innych ubezpieczeniach. 
25 Minimalna suma gwarancyjna (w odniesieniu do jednego zdarzenia) dla reaktora badawczego lub urządzeń, 
w których jest przechowywany materiał jądrowy, wynosi 400 000 SDR (ok. 2 mln PLN), por. art. 103 ust. 7 ustawy 
– Prawo atomowe oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej 
sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie 
jądrowe (Dz. U. Nr 206, poz. 1217). Dla podmiotów i urządzeń, których rozporządzenie nie obejmuje, minimalna 
suma gwarancyjna wynosi 300 mln SDR, a więc ok. 1,4 mld PLN (por. art. 103 ust. 6 tejże ustawy). 
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co wynika z obowiązku zawierania kolejnych umów ubezpieczenia. Nawet jeżeli poszkodowa-
ny zgłosi roszczenie po upływie danego okresu ubezpieczenia, nie będzie pozbawiony ochrony, 
gdyż uzyska ją w ramach umowy ubezpieczenia zawartej na kolejny okres. Jeżeli w okresie ubez-
pieczenia przypadnie zakończenie aktywności ubezpieczonego podlegającej ubezpieczeniu, 
ochronę tę można zapewnić, wprowadzając np. dodatkowy okres zgłaszania roszczeń (additio-
nal reported period lub extended reported period). Innym rozwiązaniem jest polisa run off (na 
wygaszenie roszczeń z tytułu zakończonej działalności). W obu przypadkach ochrona ubezpiecze-
niowa obejmie roszczenia zgłoszone w dodatkowym okresie, a dotyczące działań lub zaniechań 
ubezpieczonego przed tym okresem. 

Wobec triggera claims made stawia się zarzut jego sprzeczności z przepisami o przedawnieniu 
roszczeń poszkodowanego, co jest oparte na nieporozumieniu wynikającym z błędnej inter-
pretacji daty wymagalności roszczenia, od której rozpoczyna się bieg przedawnienia (art. 120 
§ 1 k.c.). Dla rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia wobec ubezpieczyciela konieczne jest, 
aby jego „dług” stał się wymagalny, a więc by nastąpił wypadek ubezpieczeniowy26. Zapomina 
się, że dla triggera claims made wypadkiem przewidzianym w umowie (art. 805 § 1 k.c.) jest 
zgłoszenie roszczenia, a zatem dopóki nie nastąpi zgłoszenie roszczenia, dopóty nie powstanie 
odpowiedzialność ubezpieczyciela, a więc nie rozpocznie się bieg przedawnienia roszczenia wo-
bec tego ubezpieczyciela27.

1.3. Propozycja zmiany art. 9a ustawy 
Proponujemy stworzenie podstaw prawnych dla wprowadzania w poszczególnych obo-

wiązkowych ubezpieczeniach OC takich triggerów, które będą uwzględniać specyfikę danego 
ubezpieczenia, w tym szczególne cechy ryzyka, a także aspekty rynkowe, w tym reasekuracyjne. 
Reasekuracja zapewnia dywersyfikację i repartycję ryzyka, dzięki czemu zakłady ubezpieczeń 
(cedenci) zmniejszają niebezpieczeństwo strat wpływających na ich wyniki techniczne i naru-
szających ich równowagę finansową. Tych argumentów nie wolno lekceważyć. Można dodać, 
że rynek reasekuracyjny niechętnie zmienia swoje zasady – np. trudno sobie wyobrazić, aby 
w ubezpieczeniach Directors & Officers (D&O) zaakceptowano inny trigger niż claims made. 
Ustawodawca krajowy nie może zamykać oczu na międzynarodową praktykę.

Dlatego proponujemy nowelizację art. 9a ustawy przez zapewnienie możliwości różnicowania 
triggerów w poszczególnych ubezpieczeniach obowiązkowych, z jednoczesnym utrzymaniem 
ich normatywnego charakteru. Innymi słowy chodzi o pozostawienie triggera act committed 
jako podstawowego, ale z możliwością stosowania również innych rozwiązań. Zmiana ta nie do-
tyczy ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ani ubezpieczeń OC rolników, które 
są całościowo uregulowane w ustawie. 

Jeśli chodzi o założenia legislacyjne zmiany art. 9a ustawy, należałoby utrzymać zasadę, że 
umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące na-
stępstwem zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, ale z możliwością rozwiązań 
odmiennych, gdy ustawa lub umowa międzynarodowa wprowadzająca obowiązek ubezpie-
czenia przewiduje, że umowa obejmuje szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie 
ubezpieczenia.

26 Por. P. Sukiennik, P. Wójcik, Stanowisko w sprawie nowelizacji art. 805 § 2, 811, 819, 822 kodeksu cywilnego 
oraz art. 91 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, (w:) A. Nowak, D. Fuchs, S. Nowak (red.), Umowa ubez-
pieczenia. Dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 
Warszawa 2008, s. 151. 
27 Szerzej por. E. Kowalewski, Koncepcja triggerów…, op. cit., s. 17. 



14

2. Kwestia stosowania w ubezpieczeniach obowiązkowych międzynarodowych klauzul 
i warunków ubezpieczeń

2.1. Sformułowanie problemu
Obrót ubezpieczeniowy – mając na względzie zasady konstruowania umów – posługuje się 

techniką kontraktów stypizowanych, opartych na wzorcach umownych (art. 384 k.c.). W zakre-
sie ubezpieczeń związanych z obrotem międzynarodowym, dotyczących z reguły ryzyk, które 
w znaczącym zakresie są reasekurowane za granicą, powszechnie stosowane są klauzule oraz 
warunki ubezpieczeń ukształtowane przez praktykę międzynarodową. Ważnym i typowym ob-
szarem zastosowania tych klauzul i warunków ubezpieczenia od dawna jest obszar ubezpieczeń 
morskich oraz lotniczych. 

Powstaje problem, czy umowy ubezpieczeń obowiązkowych również mogą być zawierane 
z zastosowaniem międzynarodowych warunków ubezpieczeń, jak np. warunki ubezpieczeń 
lotniczych według standardu ARIEL. Odpowiedź twierdząca – a inna nie wydaje się sensowna 
– rodzi z kolei pytanie natury prawnej, czy zagraniczne warunki ubezpieczeń muszą być zgodne 
z kogentnymi przepisami kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia28.

Zasygnalizowany problem nie istniał do czasu nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia 
w kodeksie cywilnym wprowadzonej w 2007 r. Do tego momentu obowiązywał art. 807 § 2 k.c., 
zgodnie z którym: „W ubezpieczeniach dotyczących obrotu z zagranicą mogą być stosowane wa-
runki ubezpieczeń odbiegające od przepisów niniejszego tytułu”. Odstępstwa od tych warunków 
– co podkreślano w literaturze29 – mogły dotyczyć także regulacji bezwzględnie obowiązujących 
zawartych w tytule XXVII księgi trzeciej k.c. (art. 805–834). Wydaje się, że było to rozwiązanie 
dobrze służące praktyce ubezpieczeniowej, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie od lat są stoso-
wane międzynarodowe warunki lub klauzule ukształtowane w danej dziedzinie ubezpieczeń. Są 
one szeroko stosowane w szczególności w obrocie morskim oraz w lotnictwie cywilnym. 

2.2. Aktualny stan prawny 
W wyniku nowelizacji z 2007 r. art. 807 § 2 k.c. został skreślony, co nie tylko było bezzasadne, 

lecz także stanowiło komplikujący praktykę błąd legislacyjny30. Dokonując skreślenia tego prze-
pisu, zapomniano o ubezpieczeniach związanych z obrotem z zagranicą, które mają charakter 
obowiązkowy. Chodzi w szczególności o ubezpieczenia OC przedsiębiorców lotniczych i prze-
woźników morskich. Regulująca reżim prawny ubezpieczeń obowiązkowych ustawa z 2003 r. 
zawiera przepisy dotyczące umowy ubezpieczenia obowiązkowego, które nie tylko mają cha-
rakter imperatywny, lecz także stanowią lex specialis wobec regulacji umowy ubezpieczenia 
w kodeksie cywilnym. Przepisy ogólne ustawy kończy niefortunnie zredagowany art. 22, który 

28 Zgodnie z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubez-
pieczenia sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia są nieważne, chyba że przepisy te 
przewidują wyjątki. 
29 Por. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Oficyna Wydawnicza 
„Branta”, Bydgoszcz 1992, s. 141. 
30 Krytycznie oceniał nowelizację J. Łopuski, Reforma cywilnego prawa ubezpieczeniowego: uwagi na margi-
nesie proponowanych zmian przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy ubezpieczenia, (w:) A. Nowak, 
D. Fuchs, S. Nowak (red.), Umowa ubezpieczenia. Dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań, Wydaw-
nictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008, s. 61–80. Obiekcje wyrażali też inni autorzy, 
np. zdaniem D. Fuchsa (Podsumowanie, (w:) A. Nowak, D. Fuchs, S. Nowak (red.), Umowa ubezpieczenia...., 
op. cit. s. 227) uchylenie art. 807 § 2 k.c. „ogranicza swobodę materialnoprawną stron umowy ubezpieczenia, 
przy kogentnym, co do zasady, sposobie regulacji”. 
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do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, pozwala 
stosować przepisy kodeksu cywilnego, przy czym chodzi tu o stosowanie kodeksu cywilnego 
„wprost”, a nie „odpowiednio”, do czego powrócimy w dalszej części artykułu31.

Skoro kwestia dopuszczalności międzynarodowych warunków ubezpieczenia nie została ure-
gulowana w ustawie, ma tu zastosowanie art. 807 § 1 k.c. który wyklucza możliwość stosowania 
w obowiązkowych ubezpieczeniach międzynarodowych klauzul lub warunków ubezpieczeń 
sprzecznych z kogentnymi przepisami kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, co wywiera 
znaczący wpływ na ograniczenie przestrzennego zakresu stosowania przepisów o ubezpiecze-
niach obowiązkowych32. 

Efekt tego zabiegu legislacyjnego okazał się niekorzystny dla praktyki ubezpieczeniowej, co 
uwidoczniło się ostatnio w ubezpieczeniach OC przedsiębiorców lotniczych. Mówiąc wprost, 
zakłady ubezpieczeń straciły możliwość zawierania umów ubezpieczenia na podstawie między-
narodowych warunków ubezpieczeń. Zmieniając w 2011 r. ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo 
lotnicze33, w art. 209 ust. 7 tej ustawy zobowiązano Ministra Finansów do określenia w rozporzą-
dzeniu nie tylko terminu powstania obowiązku ubezpieczenia i minimalnej sumy gwarancyjnej 
(jak to było dotychczas), ale również szczegółowego zakresu ubezpieczeń obowiązkowych prze-
widzianych w ustawie. Wydane w tej sprawie rozporządzenie34 nie uwzględniło jednak w pełni 
powszechnie stosowanych międzynarodowych warunków ubezpieczeń lotniczych (według stan-
dardu ARIEL). 

Niemożność zawierania obowiązkowych ubezpieczeń według znanych i powszechnie stoso-
wanych klauzul międzynarodowych utrudnia krajowym ubezpieczycielom uzyskanie pokrycia 
reasekuracyjnego za granicą, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwia. Przed nowelizacją 
z 2007 r., z uwagi na ówcześnie obowiązujący art. 807 § 2 k.c., takich problemów nie było. Za-
kłady ubezpieczeń mogły z powodzeniem stosować – także w ubezpieczeniach obowiązkowych 
o charakterze „zagranicznym” – międzynarodowe warunki ubezpieczeń nawet wtedy, gdy nie 
były one zgodne z kogentnymi przepisami o umowie ubezpieczenia (art. 805–834 k.c.).

Zwolennicy skreślenia art. 807 § 2 k.c. argumentowali, iż umowy ubezpieczeń „zagranicznych” 
nadal będzie można zawierać na podstawie warunków międzynarodowych, gdyż strony umowy 
mogą skorzystać z wyboru prawa i poddać umowę ubezpieczenia innemu prawu niż polskie35. 
Zapomniano jednak, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne 
międzynarodowe36 umowa ubezpieczenia obowiązkowego podlega prawu tego państwa, które 
taki obowiązek przewiduje, a więc strony nie mają możliwości wyboru prawa innego państwa37. 

31 Por. E. Kowalewski, T. Sangowski, op. cit. s. 246. 
32 Por. D. Fuchs, Znaczenie nowelizacji niektórych norm kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia dla ubezpie-
czeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 3, s. 44–46. 
33 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1393.
34 Por. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych […] (Dz. U. z 2013 r., poz. 67).
35 Jak pisał M. Orlicki (M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cy-
wilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 38): „Uchylenie art. 807 § 2 k.c. nie powinno prowadzić do żadnych 
trudności w obrocie ubezpieczeniowym z zagranicą. Elastyczność prawa w niezbędnym dla obrotu międzynaro-
dowego zakresie jest bowiem zapewniona przez instytucje prawa międzynarodowego prywatnego, w szczegól-
ności zaś przez możliwość dokonania przez strony wyboru prawa właściwego dla zawieranej przez nie umowy 
ubezpieczenia”. 
36 Dz. U. Nr 80, poz. 432. 
37 Przepis ten stanowi implementację art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), (Dz. Urz. UE L 177 
z dnia 4 lipca 2008 r.). 
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Przykładowo dla obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców lotniczych, wprowadzone-
go przez polskie prawo lotnicze z 2002 r., zawsze właściwe będzie prawo polskie. 

2.3. Propozycja zmian 
W świetle powyższych argumentów konieczność zmian w regulacji prawnej wydaje się oczywi-

sta i pilna. Od strony legislacyjnej najprostszym rozwiązaniem wydawałoby się przywrócenie art. 
807 § 2 k.c. w brzmieniu sprzed 2007 r. Taka koncepcja jest jednak mało realna, gdyż oznaczała-
by ingerencję w przepisy kodeksu cywilnego, a więc zmiana ta musiałaby uzyskać akcept Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i przejść rygorystyczne procedury parlamentarne. W związku 
z tym proponujemy rozwiązanie tej kwestii na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, w ramach jej „małej” nowelizacji. Celem tej zmiany jest dopuszczenie do stosowania 
w ubezpieczeniach obowiązkowych międzynarodowych klauzul i warunków ubezpieczenia, bez 
negatywnych konsekwencji w postaci nieważności umów ubezpieczenia lub ich konwalidacji. 
Dla osiągnięcia tego celu można zaproponować dwa warianty legislacyjne. 

Pierwszy wariant nawiązuje do rozwiązań legislacyjnych, jakie zostały zastosowane do umów 
ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gdzie na podstawie art. 17 
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 
eksportowych38 umowy te po prostu wyłączono spod działania art. 807 § 1 k.c. Wariant ten 
wymagałby dodania w art. 22 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ust. 1a, który przewi-
dywałby, że w odniesieniu do umów obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, 
w których zwyczajowo są stosowane międzynarodowe klauzule lub warunki ubezpieczeń, art. 6 
ustawy oraz art. 807 § 1 k.c. nie mają zastosowania.

Obecnie umowy ubezpieczeń obowiązkowych OC zawarte na podstawie zagranicznych warun-
ków ubezpieczeń, sprzeczne z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, podlegają 
konwalidacji na podstawie art. 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zaś w kwestiach 
nieuregulowanych w ustawie są nieważne, jeżeli zawierają postanowienia sprzeczne z kogent-
nymi przepisami kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia (na podstawie art. 807 § 1 k.c. 
w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Drugi wariant zakłada takie sformułowanie treści delegacji w ustawach wprowadzających 
obowiązek ubezpieczenia, aby akty wykonawcze określające szczegółowy zakres ubezpieczeń 
uwzględniały międzynarodowe klauzule i warunki ubezpieczeń (poprzez inkorporację ich po-
stanowień) bądź określały zakres ich stosowania (np. poprzez odesłanie lub zamieszczenie 
tekstu w załącznikach). Chodzi o to, aby uniknąć konfliktu pomiędzy powszechnie stosowanymi 
warunkami międzynarodowymi a przepisami krajowymi, zwłaszcza co do zakresu ubezpiecze-
nia39. Można by w tym celu dodać w art. 22 ustawy ust. 2a przesądzający, iż w odniesieniu do 
obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w których zwyczajowo stosowane są 
międzynarodowe klauzule lub warunki ubezpieczeń, przepisy, o których mowa w art. 22 ust. 2, 
uwzględnią treść tych warunków bądź określą zakres ich stosowania. 

Trudno przesądzić, który wariant jest lepszy i bardziej realny. Pierwszy z nich nie wymusza 
stosowania międzynarodowych warunków ubezpieczeń, ale gwarantuje, że umowy ubezpiecze-
nia zawarte na tych warunkach nie zostaną konwalidowane ani uznane za nieważne, nawet gdy 

38 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 59, poz. 609, z późn. zm.). 
39 Taki konflikt ujawnił się w związku z cytowanym rozporządzeniem w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń lot-
niczych i spowodował perturbacje na rynku ubezpieczeń lotniczych; por. P. Beker, Ubezpieczenia lotnicze: nowe 
rozporządzenie – „stare” ubezpieczenie, „Dziennik Ubezpieczeniowy” z 25 lutego 2013 r. 
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będą odmienne od przepisów ustaw szczególnych. Wariant drugi, który z pozoru wydaje się 
prostszy, jest chyba mniej realistyczny, co pokazał przykład obowiązkowych ubezpieczeń lotni-
czych.

3. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do umów ubezpieczeń obowiązkowych
Na marginesie głównego nurtu rozważań chcemy rozważyć zasady stosowania kodeksu 

cywilnego do ubezpieczeń obowiązkowych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy do umów ubezpie-
czeń obowiązkowych, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. Chodzi przede wszystkim o przepisy tytułu XXVII kodeksu cywilnego o umowie ubez-
pieczenia, które w większości mają charakter kogentny i nie zawsze są spójne z przepisami 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

Można przytoczyć szereg przykładów wskazujących, iż przepisy kodeksu cywilnego nie zawsze 
przystają do specyfiki umów ubezpieczeń obowiązkowych; dotyczy to np. art. 813, 816 i 822 
k.c.40 Dlatego sugerujemy, aby nowelizując ustawę, dodać w art. 22 ust. 1 ustawy słowo „odpo-
wiednio”41. Dzięki takiej, z pozoru drobnej, zmianie zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego 
do umów ubezpieczeń obowiązkowych byłoby bardziej precyzyjne i jednoznaczne42. „Odpo-
wiednie” stosowanie przepisów kodeksu cywilnego oznacza, że przy uwzględnieniu wykładni 
systemowej i funkcjonalnej w każdym przypadku byłyby brane pod uwagę różnice pomiędzy 
instytucjami i sytuacjami, których dotyczy przepis odsyłający oraz przepis odesłania43.

Zapewne lepsze niż odesłanie generalne byłoby każdorazowe wskazywanie w ustawie prze-
pisu kodeksu cywilnego mającego zastosowanie w danym przypadku. Próbą zastosowania 
takiej formuły było wprowadzenie w 2012 r.44 art. 8a ustawy, który odmiennie od art. 815 k.c. 
uregulował skutki naruszenia przez ubezpieczającego obowiązku deklaracji ryzyka, przez co wy-
eliminowane zostało zastosowanie w tym zakresie kodeksu cywilnego. Wygląda jednak na to, że 
przeprowadzenie podobnych zabiegów legislacyjnych dotyczących całokształtu umów ubezpie-
czeń obowiązkowych byłoby na obecnym etapie prac legislacyjnych mało realne. Wydaje się, że 
nasze znacznie skromniejsze propozycje są łatwiejsze do akceptacji i wdrożenia. 

Konkluzja 
Reasumując, opowiadamy się za możliwie szybkim wprowadzeniem wskazanych zmian 

w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w ramach jej „małej” nowelizacji. Za-
kres zmian miałby obejmować co najmniej trzy omówione powyżej kwestie, które uznajemy za 
najważniejsze i zarazem najpilniejsze z punktu widzenia potrzeb i interesów uczestników obrotu 
ubezpieczeniowego.

Na zakończenie chcemy zaakcentować, że w dalszej perspektywie zdecydowanie opowiadamy 
się za kompleksową reformą prawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, czego warunkiem jest 

40 Szerzej por. K. Ludwichowska, Przepisy kodeksu cywilnego a regulacje ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 5 
(2/2008), s. 13 i nast. 
41 Zmiana taka jest postulowana już od wielu lat; por. S. Reps, Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego 
w ubezpieczeniach obowiązkowych, „Prawo Asekuracyjne” 2005, nr 4, s. 20. 
42 Por. D. Fuchs, Znaczenie nowelizacji..., op. cit., s. 40 i nast. 
43 Szerzej por. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 244–245.
44 Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1210). 
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gruntowna nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a w skrajnej koncepcji – na-
wet jej uchylenie45. Chodzi w szczególności o przepisy ogólne ustawy (art. 1–22), które nie tylko 
nie uwzględniają specyficznych cech i różnorodnych rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych (np. 
w żegludze morskiej czy w lotnictwie cywilnym), lecz także obfitują w rozwiązania błędne, a na-
wet niemożliwe do zastosowania w praktyce, co staraliśmy się wykazać powyżej.

Summary of the ar� cle

About the need of changes of obligatory insurance law

The article is a voice in the debate over the need for a change in law concerning obligatory 
insurance. The authors considered that in awaiting for the thorough reform in this area it is 
already necessary to pull out a couple of issues that require changes. The authors presented se-
lected issues important to date, while at the same time realistic to implement. Article addresses 
the following issues: 1) change of “trigger’ in obligatory liability insurance, 2) introducing the 
possibility of application of international insurance terms and conditions, 3) more flexible rules 
for application of the Civil Code to the obligatory insurance. 

The authors have recognized these changes as a “small” amendment to the Act on Obligatory 
Insurance from the year 2003. Not only weaknesses of current legal regulations, but also esta-
blishment of specific legislative changes to the Act are presented herein. The authors’ proposals 
aim at better adaptation of requirements of the practice, as well as a more flexible application 
of the Civil Code in contracts of obligatory insurance.

Keywords: compulsory insurance law, obligatory insurance, triggers, international insurance 
terms.

Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Władysław Wojciech Mogilski, of Counsel w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głu-
chowski Siemiątkowski Zwara (Sopot, Warszawa).

45 Radykalne stanowisko w tej kwestii zajmuje J. Łopuski, Reforma cywilnego prawa…, op. cit., s. 63, 66. Poza 
tym uchylenie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych byłoby jedną z konsekwencji opracowania w przyszło-
ści kodeksu ubezpieczeń; por. E. Kowalewski, Problematyka prawna ubezpieczeń obowiązkowych w przyszłym 
kodeksie ubezpieczeń, (w:) E. Kowalewski (red.), Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych. Aspekty 
prawno–ekonomiczne, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 13 –33.
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Dariusz Fuchs

Treść dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w prawie polskim 
i w unijnym projekcie „Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń 
(PEICL)”

Artykuł przytacza i omawia poszczególne wymogi co do treści dokumentu ubezpieczenia obo-
wiązujące w prawie polskim. Zwrócono uwagę na konsekwencje rozwiązań odnoszących się do 
obrotu międzynarodowego, a także wynikające z orzeczniczej wykładni prawa zamówień publicz-
nych. Szczególnie podkreślono rangę dla praktyki konsekwencji art. 141 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej. Autor zwrócił uwagę na konsekwencje wynikające z obecnie obowiązującej 
regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i specyfice kodeksu morskiego. Przywoła-
no także w treści relewantne rozwiązania PEICL. Autor stawia tezę, że de lege lata nie można 
zbudować jednolitego katalogu takich wymogów w prawie polskim, a ewentualne dalsze prace 
legislacyjne w tym zakresie powinny opierać się na zasadach Europejskiego Prawa Ubezpieczeń.

Słowa kluczowe: umowa ubezpieczenia, PEICL, zamówienia publiczne, duplikat dokumentu 
ubezpieczenia, obrót międzynarodowy.

Wprowadzenie
W praktyce obrotu gospodarczego z oczywistych względów najczęściej podejmowaną czyn-

nością mającą na celu stwierdzenie faktu zawarcia umowy, czasu ochrony ubezpieczeniowej, 
a także innych kwestii koniecznych do ustalenia składowych umowy ubezpieczenia jest wykład-
nia treści polisy ubezpieczeniowej, ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego zawarcie 
umowy. Dlatego tak ważkie jest podkreślenie konsekwencji prawnych dotyczących:

1) koniecznej treści tej umowy, zawartej w przykładowym dokumencie (polisie, certyfikacie, 
legitymacji ubezpieczeniowej etc.), uzależnionej w polskim prawie od postaci tego doku-
mentu i rodzaju jego wystawcy oraz 

2) typologii danej umowy ubezpieczenia. 
W prawie polskim istnieje w powyższych kwestiach znaczne zróżnicowanie w zależności od 

tego, za pomocą jakiego kryterium będziemy analizować obowiązujący stan prawny i czy będzie-
my brać pod uwagę wyłącznie formę umowy ubezpieczenia czy też – jak w prezentowanym dalej 
zakresie – ewentualnie konieczne składniki treści umowy. 

Okazuje się, że inne wnioski można (i należy) wysnuć z analizy przepisów regulujących ubez-
pieczenia morskie, a odmienne (częstokroć diametralnie) z regulacji dotyczących ubezpieczeń 
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lądowych. Kolejne zróżnicowanie (według innego kryterium) występuje w zależności od cha-
rakterystyki zakładu ubezpieczeń, co wynika z treści ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 
Wreszcie odrębności mogą występować w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana 
w trybie zamówień publicznych. 

Jest to tematyka nie tylko związana immanentnie ze specyfiką prawa polskiego (prima facie 
zawiłego), lecz także znajdująca swoje odniesienie w treści instrumentu opcjonalnego o nazwie 
Restatement of European Insurance Contract Act (dalej: Insurance Restatement, który określany 
jest także oficjalnie jako: Principles of European Insurance Contract Law – PEICL)1, gdzie poświę-
cono zagadnieniu dokumentu ubezpieczenia odrębne artykuły. 

Poza zakresem dalszych rozważań pozostawiono zagadnienie ewentualnego uznania doku-
mentu ubezpieczenia (scil. polisy) za papier wartościowy2. 

1. Pojęcie dokumentu ubezpieczenia i jego treść według prawa cywilnego

1.1. Uwagi wstępne
Należy podkreślić, że praktyka ubezpieczeniowa posługuje się dokumentami prywatnymi, 

którym tradycja przypisała różnorakie nazwy, niebędące zresztą wynikiem inwencji rodzimej, 
a raczej dostosowaniem się do nazewnictwa panującego powszechnie. Wśród typów dokumen-
tów występujących na polskim rynku należy wymienić niewątpliwie polisę, która coraz częściej 
jest zastępowana (vel uzupełniania) przez certyfikat. Dzieje się tak szczególnie w obrocie mię-
dzynarodowym, kiedy to ubezpieczyciele mają siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
albo też stroną umowy jest oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Jest to również wyni-
kiem oczywistego faktu, że w przypadku ubezpieczenia zawartego przez spółkę holdingową dla 
całej grupy międzynarodowej – na podstawie szczególnych, wynegocjowanych z ubezpieczycie-
lem warunków – spółki zależne nie mają dostępu do pełnej treści umowy z tego chociażby 
powodu, że w znakomitej części nie odnosi się ona do ochrony ryzyk danego podmiotu. Wtedy 
też wystawiany przez ubezpieczyciela certyfikat jest swoistą notą pokrycia ryzyka. Inną spo-
tykaną praktyką jest wystawianie przez spółkę matkę zaświadczenia o pokryciu przez umowę 
ubezpieczenia danego ryzyka, np. w razie wystąpienia już w spółce zależnej określonego zda-
rzenia losowego. 

Oczywiście jeśli ująć sprawę powierzchownie (i dosłownie), zaliczenie polisy ubezpieczeniowej 
do dokumentów nie jest prima facie tak oczywiste jak pod rządami stanu prawnego obowiązu-
jącego do dnia 9 sierpnia 2007 r. włącznie, do kiedy to w art. 809 § 1 k.c. prawodawca wśród 
dokumentów ubezpieczenia explicite wymieniał polisę3. Zarazem należy jednak pamiętać, że 
w aktach pozakodeksowych ustawodawca do pojęcia polisy nadal się odwołuje4.

1 Z tego względu grupę ekspercką przygotowującą projekt potocznie określa się mianem Restatement Insurance 
Group.
2 Szczegółowa analiza tej tematyki w pracach: B. Kucharski, Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2010, s. 136–164; M. Orlicki, Polisa ubezpieczeniowa, (w:) A. Szumański (red.), System prawa 
prywatnego, t. 18, Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 378 i nast.; por. też D. Fuchs, 
Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej w prawie polskim a przedmiotowy zakres zastosowania Konwencji 
Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. Przyczynek do wykładni norm między-
narodowego prawa handlowego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 6 (1/2009), s. 19 i nast.
3 Przepisy te zostały zmienione na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 557).
4 Jak w treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu po-
twierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. Nr 0, poz. 838); por. dalsza część artykułu.
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Choć obecnie brak takiego wyróżnienia w kodeksie cywilnym, jednak nie powinno ulegać 
wątpliwości, że podstawowym dokumentem ubezpieczeniowym pozostaje właśnie polisa. Jest 
to wynik faktu, że zgodnie z wnioskami płynącymi przede wszystkim z praktyki ubezpieczenio-
wej wśród desygnatów pojęcia dokument ubezpieczenia, o którym mowa w obecnej dyspozycji 
art. 809 § 1 k.c., należy także wyróżnić polisę. Konstatacja ta jednak rozwiązuje problem jedy-
nie ogólnie, gdyż w szczegółach problematyka ta jest różnorako regulowana, w zależności od 
tego, czy mamy do czynienia z dokumentem ubezpieczenia wystawianym w odniesieniu do sfery 
ubezpieczeń międzynarodowych (w tym: transgranicznych), czy też nie, a także czy dokument 
ten ma związek z reżimem prawnym dotyczącym zamówień publicznych, a w końcu czy w da-
nym przypadku mamy do czynienia z umową ubezpieczenia obowiązkowego. 

W odniesieniu do krajowych zakładów ubezpieczeń zawierających umowy ubezpieczenia 
z podmiotami zlokalizowanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy ustawy o dzia-
łalności ubezpieczeniowej ani też kodeks cywilny nie formułują szczegółowych wymogów 
odnoszących się do treści dokumentów ubezpieczenia (jak ma to miejsce na podstawie art. 141 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej5 w stosunku do zdefiniowanych tam form prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej).

Wyjątkiem, który należy zaznaczyć i który jest pochodną powszechnej praktyki na rynku ubez-
pieczeń, jest ubezpieczenie na życie w rozumieniu działu I załącznika do ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej (tzw. ubezpieczenia na życie), gdzie ustawodawca wprowadził wymóg obliga-
toryjnej treści umowy ubezpieczenia, co w sposób oczywisty przekłada się na konstrukcję polis 
(art. 13 i ew. 13a ustawy). Zagadnienie to jednak ze względu na swą odrębność wymaga samo-
dzielnego opracowania6.

1.2. Obrót międzynarodowy
Należy stwierdzić, że prawo polskie nie zawiera wymogów co do obligatoryjnych treści po-

lisy w odniesieniu do ubezpieczeń lądowych (ubezpieczenia morskie omówiono w punkcie 4 
artykułu) – poza szczególnym przypadkiem opisanym w art. 141 ustawy o działalności ubezpie-
czeniowej, który odnosi się przede wszystkim do oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń 
mających swą siedzibę w państwie członkowskim UE lub do umów zawieranych przez taki pod-
miot w inny sposób niż przez oddział. 

Artykuł 141 wskazanej ustawy stanowi, że: „Polisa lub inny dokument potwierdzający zawar-
cie umowy ubezpieczenia przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział w ramach swobody 
świadczenia usług musi zawierać informacje dotyczące: 

1) adresu i siedziby zakładu ubezpieczeń lub odpowiednio adresu oddziału zakładu ubezpie-
czeń, który udziela ochrony ubezpieczeniowej; 

2) miejsca zawarcia umowy ubezpieczenia; 
3) właściwości sądu, w przypadku sporu między stronami umowy ubezpieczenia; 
4) daty zawarcia umowy ubezpieczenia i terminu jej obowiązywania; 
5) przedmiotu umowy ubezpieczenia i warunków jej wykonania; 
6) oznaczenia stron umowy ubezpieczenia; 
7) wysokości składki ubezpieczeniowej; 

5 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 950).
6 Por. (częściowo na tle nieaktualnego stanu prawnego): D. Fuchs, Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela wo-
bec konsumenta w świetle projektowanego artykułu 13¹ ustawy o działalności ubezpieczeniowej, „Forum dysku-
syjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”, z. 6, Problemy ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeń, sierpień 
2006, s. 85 i nast; de lege lata: idem, Content of the Live Policy. PEICL Report, 2011, maszynopis powielony.
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8) wskazania ogólnych warunków ubezpieczenia, w oparciu o które została zawarta umowa 
ubezpieczenia oraz ich dostarczenia ubezpieczającemu”. 

Można ten problem konkludować w taki oto sposób, że rygory wskazane w powyższym artykule 
dotyczą wyłącznie czynności krajowego zakładu ubezpieczeń na terytorium państwa członkow-
skiego UE lub dokonywanych przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego 
UE na terytorium Polski (włącznie z działalnością oddziału). Innymi słowy, unormowanie to jest 
związane z zagadnieniem swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych na rynku unijnym 
w wymiarze transgranicznym (ang. cross-border insurance services, inaczej: transboundary in-
surance services)7. 

Kwestia powyższa została przeanalizowana i jednoznacznie zinterpretowana (w kontekście 
prawa zamówień publicznych, co nie zmienia uniwersalnego charakteru tez uzasadnienia) 
w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) z dnia 11 stycznia 2011 r.: „Przepis ten, za-
mieszczony w Rozdziale 6 Swoboda świadczenia usług ubezpieczeniowych, dotyczy bowiem 
wymaganej zawartości polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia właśnie w ramach swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych w Unii Eu-
ropejskiej, tzn. wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez krajowy zakład ubezpieczeń 
na terytorium państwa członkowskiego UE lub przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa 
członkowskiego UE na terytorium Polski. Zatem w okolicznościach faktycznych sprawy – polisa 
i aneks zostały sporządzone w kraju przez krajowy zakład ubezpieczeń, co nie było kwestionowa-
ne przez Odwołującego – szczególna regulacja przepisu art. 141 tej ustawy w ogóle nie znajduje 
zastosowania”8. 

Stanowisko to potwierdza także nauka prawa ubezpieczeń. K. Malinowska bez wątpliwości 
stwierdza, że: „Przepis art. 141 jest kolejnym, mającym za zadanie wprowadzić minimalny po-
ziom ochrony ubezpieczającego przez obowiązek zawarcia w polisie podstawowych informacji 
o zawartej umowie ubezpieczenia. Należy zauważyć, że treść polisy nie była dotychczas przed-
miotem uregulowania w polskich ubezpieczeniach lądowych. […] Brak analogicznego obowiązku 
dla krajowych zakładów ubezpieczeń, choć przepisy rozdziału 1 dział II ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej wskazują pewne obligatoryjne elementy umowy ubezpieczenia, w praktyce 
skutkujące ich umieszczaniem właśnie w wydawanym dokumencie ubezpieczenia”9. 

2. Dokument ubezpieczenia w regulacji prawa zamówień publicznych
Problematyka treści polisy jest istotnym zagadnieniem w kontekście regulacji zamówień pu-

blicznych w Polsce. Podstawowym aktem jest oczywiście ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (dalej: p.z.p.)10, a w szczególności art. 22 ust. 1 tejże ustawy. W związku 
z art. 25 ust. 1 p.z.p., na podstawie delegacji z art. 25 ust. 2 p.z.p., zostało wydane rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: 
rozporządzenie)11. W § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia wprowadzono rozwiązanie uprawniające 

7 Szczegółowa analiza: D. Fuchs, Swoboda świadczenia usług w świetle nowego prawa ubezpieczeniowego, (w:) 
T. Sangowski (red.), Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2005, s. 77 
i nast.
8 KIO 2787/10.
9 K. Malinowska, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, M. Glicz (red.), Komentarz, t. 1, Komentarz do przepisów praw-
nych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010, s. 431.
10 Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.
11 Dz. U. Nr 0, poz. 231.
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zamawiającego do żądania (w związku z treścią art. 22 ust. 1 p.z.p.) dokumentu opłaconej polisy, 
a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej12 w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. Takie dokumenty (zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia) „są składane w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania 
elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu”.

2.1. Ranga duplikatu dokumentu ubezpieczenia
W tym kontekście można zastanowić się, jakie znaczenie ma duplikat polisy (albo innego do-

kumentu ubezpieczenia)13. Na podstawie analizy rozwiązania przyjętego w rozporządzeniu, 
które stanowi o oryginałach albo o uwierzytelnionych przez wykonawcę kopiach, można byłoby 
prima facie (i niesłusznie) wyciągnąć wniosek, że jest to przepis, który uniemożliwia w trybie 
zamówień publicznych przedstawianie duplikatu pierwotnie wystawionej polisy. Także ewen-
tualne uwierzytelnienie za zgodność z oryginałem duplikatu może prowadzić do stwierdzenia, 
że przedstawienie przez wykonawcę potwierdzonego duplikatu polisy nie spełnia wymogu § 7 
ust. 1 rozporządzenia, gdyż duplikat nie jest oryginałem, a wobec tego nie ma znaczenia praw-
nego potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii takiego duplikatu polisy. 

Jeżeli jednak podda się problem bliższej analizie, to taka teza okaże się błędna, zarówno co do 
założenia, jak i ewentualnych wniosków. Należy bowiem przyjąć, że w przepisach obowiązują-
cego prawa brak jest podstaw do stawiania tezy, że odpis czy duplikat dokumentu nie stanowi 
sam w sobie oryginalnego dokumentu, do którego odnosi się explicite § 7 ust. 1 rozporządze-
nia. Przeciwnie, polskie normy prawne obowiązujące w tym zakresie stawiają duplikat na równi 
z oryginałem. 

Dla przykładu: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwro-
tu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz 
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów 
i usług14 w odniesieniu do duplikatów dokumentów księgowych stanowi, że w razie ponowne-
go wystawienia faktury i faktury korygującej musi ona dodatkowo zawierać wyraz „DUPLIKAT” 
(§ 20 ust. 3). Tym samym uznaje się, że duplikat ma walor oryginału. Podobnie w art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym15 traktuje się duplikat doku-
mentu zezwolenia dla brokera. Analogiczne rozwiązanie jest zawarte na potrzeby procedury 
administracyjnej w art. 73 ust. 1 k.p.a., gdzie explicite stronie postępowania zezwolono na do-
konywanie odpisów (de facto duplikatów) dokumentów.

Zarazem z żadnych odrębnych przepisów w polskim systemie prawa nie wynika, że wystaw-
ca dokumentu nie może wystawić duplikatu albo też że duplikat ma gorszą moc dowodową 
od dokumentu, który przymiotu (cechy) duplikatu nie posiada. Tym samym należy stwierdzić, 
że duplikat jest równoważny oryginałowi dokumentu. Zresztą zgodnie z art. 26 ust. 2c p.z.p., 
przyjmującym jako ultimum refugium, że wykonawca może przedstawić inny dokument (tj. inny 

12 W tym miejscu autor abstrahuje od zasadniczej krytyki utrzymywania w mocy (podobnie jak to było w po-
przednim stanie prawnym) sformułowania „ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej”, co stanowi oczywisty 
błąd logiczny prawodawcy.
13 Co analizuje w ciekawy sposób, w innym kontekście K. Drzewicki, Dokument ubezpieczenia a certyfikat, cz. 1, 
„Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2013, nr 5, s. 30–32.
14 Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.
15 Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.
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niż np. zdefiniowany przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, da-
lej: SIWZ), który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 
warunku, można logicznie wywodzić, że także prawo zamówień publicznych nie stanowi rygoru 
nieważności, czy też nie wiąże z polisą rygoru dowodowego, dopuszczając możliwość dowodze-
nia ochrony ubezpieczeniowej w odpowiednim zakresie wszelkimi dopuszczalnymi przez prawo 
środkami dowodowymi. W ten sposób (słusznie) ustawodawca przypisuje pierwszeństwo fakto-
wi zapewnienia adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej nad formalizmem wymogów w zakresie 
dokumentacji tego faktu.

Prymat kwestii ochrony ubezpieczeniowej jest konsekwencją akceptowania w praktyce kon-
cepcji dotyczącej nadrzędnego charakteru ochrony ubezpieczeniowej w postępowaniu w trybie 
p.z.p. Zostało to potwierdzone w wyroku KIO z dnia 26 czerwca 201216, gdzie stwierdzono, że 
nie może być podstawą odrzucenia oferty wątpliwość co do opłacenia składki w dacie składania 
oferty, jeżeli ochrona została skutecznie udzielona. Argumentując, skład orzekający podkreślił, 
że akt rangi rozporządzenia nie może wprowadzać modyfikacji w kogentną treść przepisów 
kodeksu cywilnego jako aktu rangi ustawowej (s. 25 uzasadnienia). Stanowisko to zostało na-
stępnie zaakceptowane w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2012 r.17, 
wydanego na skutek skargi zamawiającego. Tym samym akt wykonawczy do p.z.p. (podobnie 
jak ew. SIWZ) nie może modyfikować przepisów dotyczących horyzontu czasowego ochrony 
ubezpieczeniowej, a wobec tego także w trybie podległym p.z.p. nie można wysnuwać innych 
wniosków niż wynikające z obowiązującej treści art. 809 k.c. Tym samym pierwszeństwo ma wy-
kładnia systemowa, z uwzględnieniem konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa. W związku z tym 
akt wykonawczy nie może naruszać także treści art. 814 § 2 k.c. ani też konsekwencji wynika-
jących z art. 813 k.c., co przede wszystkim (ze względu na zakres prowadzonych rozważań) ma 
znaczenie w relacji do wykładni art. 809 k.c.

3. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego
W ubezpieczeniach obowiązkowych, w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubez-

pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych18 wprowadzono w interesie publicznym rozwiązanie, za pomocą 
którego ustawodawca wpływa na minimalną treść dokumentów ubezpieczenia w poszczegól-
nych kategoriach zaliczonych przez siebie zbiorczo do ubezpieczeń obowiązkowych. Nie zmienia 
to faktu, że jako zasadę należy przyjąć stosowanie konsekwencji art. 809 k.c.19 

Punktem wyjścia jest art. 3 wskazanej ustawy zawierający definicję przedmiotową pojęcia 
ubezpieczenia obowiązkowego, a mianowicie: „Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub 
ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia 
umowy ubezpieczenia”. Jednak ustawodawca na takim ogólnym uregulowaniu nie poprzestaje 
i próbuje w art. 4 wprowadzić szczegółową kategoryzację, w której wymienia w katalogu quasi 
zamkniętym: 
„1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów […],

16 KIO 1243/12, http://www.noweprzetargi.pl/szukaj/1243-12.pdf.
17 XIX Ga 460/12 (niepubl.).
18 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392.
19 Na co bardzo słusznie zwraca uwagę (i rozwija szczegółowo tę problematykę) M. Orlicki, Ubezpieczenia obo-
wiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 378–381.
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2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rol-
nego […],

3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych 
zdarzeń losowych […],

4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ra-
tyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowią-
zek zawarcia umowy ubezpieczenia”.

Przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju 
i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego20 pra-
wodawca stwierdza, że takim dokumentem ubezpieczenia „może być polisa ubezpieczeniowa, 
dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego”, zawierające dane wymagane 
w treści rozporządzenia dla poszczególnych kategorii ubezpieczeń obowiązkowych (§ 1 ust. 2 
rozporządzenia). Warto podkreślić wątpliwość zgłoszoną przez M. Orlickiego co do zasadności 
dopuszczenia w tym miejscu dowodu potwierdzającego opłacenie składki ubezpieczeniowej, 
ponieważ zazwyczaj w praktyce dokument ten nie pochodzi od ubezpieczyciela, ale od ubez-
pieczającego (ubezpieczonego), a wobec tego nie mamy wówczas do czynienia ze spełnieniem 
dyspozycji art. 809 k.c. co do obowiązku potwierdzenia zawarcia umowy przez ubezpieczycie-
la21.

Dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w § 2 ust. 1 rozporządzenia 
przewidziano, że dokument potwierdzający zawarcie tego ubezpieczenia powinien zawierać na-
stępujące dane:
„1) rodzaj ubezpieczenia;
2) strony umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub 

nazwę firmy i siedzibę posiadacza pojazdu;
3) przedmiot umowy ubezpieczenia;
4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia;
5) markę i model pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy;
6) numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy, jeże-

li został nadany;
7) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu mechanicznego, którego 

umowa ubezpieczenia dotyczy;
8) okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
9) sumę gwarancyjną ubezpieczenia;
10) wysokość składki ubezpieczeniowej”.
Dla ubezpieczenia OC rolników posiadających gospodarstwo rolne wymogi co do treści do-

kumentu ubezpieczenia, podane w § 2 ust. 2 rozporządzenia, są o wiele mniej szczegółowe, 
aczkolwiek w części zbliżone; mianowicie należy pisemnie potwierdzić:
„1) rodzaj ubezpieczenia;
2) strony umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub 

nazwę firmy i siedzibę posiadacza gospodarstwa rolnego;
3) przedmiot umowy ubezpieczenia;
4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia;

20 Dz. U. Nr 0, poz. 838.
21 Por. M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, op. cit., s. 379–380.
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5) powierzchnię i położenie gospodarstwa rolnego;
6) okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
7) sumę gwarancyjną ubezpieczenia;
8) wysokość składki ubezpieczeniowej”.
Dla ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od tzw. ryzyk ognio-

wych w § 2 ust. 3 rozporządzenia wprowadzono obligatoryjną treść dokumentu, który winien 
zawierać następujące dane:
„1) rodzaj ubezpieczenia;
2) strony umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub 

nazwę firmy i siedzibę posiadacza gospodarstwa rolnego;
3) przedmiot umowy ubezpieczenia;
4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia;
5) rodzaj i przeznaczenie poszczególnych budynków;
6) rodzaj materiału, z którego poszczególne budynki zostały wykonane;
7) powierzchnię ogólną poszczególnych budynków;
8) wartość poszczególnych budynków w stanie nowym;
9) procent zużycia poszczególnych budynków;
10) okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
11) sumę ubezpieczenia;
12) wysokość składki ubezpieczeniowej”.
Warto w tym miejscu podkreślić projekt de lege ferenda wprowadzenia w polskim systemie 

prawa obowiązkowego ubezpieczenia wszystkich budynków od ryzyk katastroficznych, co we-
dług wszelkiego prawdopodobieństwa spowoduje zastosowanie analogicznego rozwiązania, już 
nie tylko w odniesieniu do funkcjonalnie wyodrębnionej kategorii budynków, które będzie miało 
charakter powszechny22. Niewątpliwie takie rozwiązanie systemowo będzie musiało zostać sko-
relowane z prawem unijnym, chociażby w zakresie pomocy publicznej23.

Co do pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych prawodawca poprzestał na zbiorczym określe-
niu minimalnej treści (§ 2 ust. 4 rozporządzenia), stwierdzając, że w takim przypadku dokument 
ubezpieczenia zawiera w kolejności takie elementy, jak:
„1) rodzaj ubezpieczenia;
2) strony umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub 

nazwę firmy i siedzibę ubezpieczonego;
3) przedmiot umowy ubezpieczenia;
4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia;
5) okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
6) sumę gwarancyjną ubezpieczenia lub sumę ubezpieczenia;
7) wysokość składki ubezpieczeniowej”.

22 Por. E. Kowalewski, W.W. Mogilski, Model powszechnego ubezpieczenia budynków oraz ryzyk katastroficz-
nych w Polsce – dylematy teleologiczne i prawne, (w:) Aspekty prawno–ekonomiczne projektu obowiązkowego 
ubezpieczenia budynku od ryzyk katastroficznych, materiały konferencyjne, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 
2013, s. 4–10.
23 Por. D. Fuchs, Prawo europejskie wobec problemu pomocy publicznej dla ofiar katastrof, (w:) Aspekty praw-
no–ekonomiczne projektu obowiązkowego ubezpieczenia budynku od ryzyk katastroficznych, materiały konfe-
rencyjne, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2013, s. 70–75.
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4. Kodeks morski
W kodeksie morskim (dalej: k.m.)24 wprowadzono wymóg co do treści polisy, w sposób ana-

logiczny (ze względu na technikę legislacyjną), jak to uczynił prawodawca w art. 141 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 295 § 1 k.m. polisa powinna zawierać:
„1) oznaczenie ubezpieczyciela; 
2) oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia; 
3) oznaczenie niebezpieczeństw objętych umową ubezpieczenia; 
4) określenie czasu lub podróży, na które zawarto umowę ubezpieczenia; 
5) sumę ubezpieczenia; 
6) miejsce i datę wystawienia polisy; 
7) podpis ubezpieczyciela”. 
Dodatkowo ustawodawca w art. 295 § 1 k.m. przyzwolił na to, aby polisa była „wystawiona na 

imiennie określonego ubezpieczającego (polisa imienna), na zlecenie lub na okaziciela”25. Tym 
samym wydanie takiego dokumentu prywatnego ciąży na ubezpieczycielu i – jak podkreślono 
powyżej – nie decyduje o ważności czy też skuteczności samej umowy ubezpieczenia morskie-
go26.

5. Dokument ubezpieczenia w PEICL

5.1. Obowiązki przedkontraktowe
Aspektem dość szczegółowo regulowanym w PEICL, w odróżnieniu od prawa polskiego (z wy-

jątkiem art. 815 k.c.), są obowiązki przedkontraktowe stron umowy ubezpieczenia. 
W odniesieniu do przedkontraktowych obowiązków ubezpieczyciela PEICL w art. 2:201 

stanowi, że ubezpieczyciel obowiązany jest dostarczyć ubezpieczającemu – wraz z kopią propo-
nowanych warunków umowy – także dokument zawierający następujące informacje:
„(a) nazwę, imię, adres zamieszkania, siedzibę stron umowy;
(b) nazwę, imię, adres zamieszkania, siedzibę ubezpieczonego i beneficjenta;
(c) nazwę, imię, adres zamieszkania, siedzibę pośrednika ubezpieczeniowego;
(d) określenie przedmiotu ubezpieczenia i zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem;
(e) sumę ubezpieczenia i wszelkie koszty;
(f) wysokość składki ubezpieczeniowej i sposób jej wyliczenia;
(g) termin zapłaty składki, a także miejsce i sposób płatności;
(h) okres trwania umowy ubezpieczenia i okres trwania odpowiedzialności;
(i) prawo do odwołania złożonego wniosku ubezpieczeniowego oraz prawo odstąpienia od 

umowy na podstawie art. 2:303;
(j) prawo właściwe dla umowy, a jeśli wybór prawa jest dopuszczalny, prawo proponowane 

przez ubezpieczyciela;

24 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545 z późn. zm.).
25 W prawie anglosaskim i tamtejszej praktyce: Marine Insurance Act 1906 w sec. 50 pkt 3 stanowi, iż polisa 
ubezpieczenia morskiego może być zbyta przez indos lub inny zwyczajowo przyjęty sposób. Zasadą jest również, 
że strony, nie uczyniwszy wyraźnego zastrzeżenia w treści samej polisy, godzą się w sposób dorozumiany na 
możliwość zbycia polisy i przeniesienia praw z nią związanych na inną osobę; por. O.C. Jess (ed.), Butterwords 
Insurance Law Handbook, LexisNexis, London 1992, s. 28; E.R. Hardy Ivamy, General Principles of Insurance Law, 
Butterworths Law, London 1993, s. 480.
26 Por. J. Łopuski, Prawo morskie, t. 2, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Toruń 2000, s. 317.
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(k) istnienie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i ich dostępność dla ubezpiecza-
jącego;

(l) fundusze gwarancyjne i inne systemy zabezpieczenia”27.
O ile to możliwe, informacje, o których mowa powyżej, powinny być dostarczone ubezpiecza-

jącemu w czasie wystarczającym do swobodnego podjęcia decyzji o zawarciu lub niezawarciu 
umowy. Jeżeli ubezpieczający w celu zawarcia umowy wypełnia wniosek lub kwestionariusz 
przygotowany przez ubezpieczyciela, ubezpieczyciel zobowiązany jest dostarczyć następnie 
ubezpieczającemu jego kopię28.

Zarazem ubezpieczyciel jest zobowiązany do wskazania różnic między oczekiwaną a pro-
ponowaną treścią umowy (art. 2:202 PEICL), a mianowicie: „W trakcie zawierania umowy 
ubezpieczyciel jest zobowiązany poinformować ubezpieczającego o wszystkich różnicach po-
między oferowaną ochroną ubezpieczeniową a oczekiwaniami ubezpieczającego, o których 
ubezpieczyciel wie lub powinien wiedzieć, biorąc pod uwagę okoliczności oraz sposób zawarcia 
umowy, w szczególności okoliczność czy ubezpieczający działał przy pomocy niezależnego agen-
ta ubezpieczeniowego”. Jeżeli ubezpieczyciel naruszy obowiązek wskazania różnicy pomiędzy 
oczekiwaną a proponowaną treścią umowy:
„(a) ubezpieczyciel zobowiązany jest do spełnienia świadczenia na rzecz ubezpieczającego tak-

że w zakresie szkód związanych z naruszeniem obowiązku wskazania różnic, chyba że ubez-
pieczyciel działał tym zakresie nieświadomie, oraz

(b) ubezpieczający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy na piśmie w terminie dwóch 
miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o naruszeniu obowiązku przez ubezpieczyciela”.

PEICL w kontekście obowiązków przedkontraktowych i okresu ochrony ubezpieczeniowej 
stanowi również (art. 2:203), że gdy „ubezpieczający pozostaje w uzasadnionym, lecz błędnym 
przekonaniu, iż początek udzielanej ochrony ubezpieczeniowej przypada na chwilę przyjęcia 
wniosku ubezpieczeniowego, oraz ubezpieczyciel wie lub powinien wiedzieć o tym przekonaniu, 
ubezpieczyciel powinien niezwłocznie poinformować ubezpieczającego, iż początek udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się z chwilą zawarcia umowy lub odpowiednio z chwilą 
opłacenia pierwszej składki ubezpieczeniowej, o ile nie przewiduje się tymczasowego udzielenia 
ochrony ubezpieczeniowej”.

5.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia
W odniesieniu do procedury zawarcia umowy ubezpieczenia, podobnie jak w polskim kodek-

sie cywilnym, nie przewiduje się żadnych rygorów co do formy zawarcia tej umowy. „Wniosek 
ubezpieczeniowy może zostać odwołany przez ubezpieczającego, jeśli oświadczenie o odwoła-
niu dotrze do ubezpieczyciela, zanim ubezpieczający otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy 
od ubezpieczyciela” (art. 2:302).

Ubezpieczający jest uprawniony do odstąpienia na piśmie od umowy ubezpieczenia w terminie 
dwóch tygodni od dnia otrzymania potwierdzenia lub otrzymania dokumentów ubezpieczenia 
(np. tekstu umowy), w zależności od tego, które zdarzenie było późniejsze. Dodatkowo ubez-
pieczający nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy ubezpieczenia, przede wszystkim jeśli 
umowa została zawarta na czas krótszy niż jeden miesiąc oraz gdy umowa ubezpieczenia ma 

27 Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/restatement/sprach-
fassungen/peicl-pol.pdf; tłumaczenie autora tekstu.
28 Jeśli chodzi o obowiązki notyfikacyjne po zwarciu umowy, to ze względu na szczegółowość zagadnienia przygo-
towany jest przez autora odrębny materiał porównawczy (wraz z odniesieniami do prawa polskiego), szczególnie 
ze względu na ostatnie zmiany w treści PEICL.
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charakter tymczasowej umowy ubezpieczenia, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej lub grupowej umowy ubezpieczenia (art. 2:303).

5.3. Dokument ubezpieczenia
Odnośnie do dokumentu ubezpieczenia PEICL stanowi (art. 2:501), że ubezpieczyciel jest obo-

wiązany doręczyć dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz ogólne warunki 
ubezpieczenia, o ile nie zawierają się one w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy. Wy-
mienione dokumenty powinny zawierać następujące informacje, o ile są one właściwe:
„(a) nazwę, imię, adres zamieszkania, siedzibę stron umowy,
(b) nazwę, imię, adres zamieszkania, siedzibę ubezpieczonego i uposażonego,
(c) nazwę, imię, adres zamieszkania, siedzibę pośrednika ubezpieczeniowego, 
(c) określenie przedmiotu ubezpieczenia i zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem,
(e) sumę ubezpieczenia i wszelkie koszty,
(f) wysokość składki ubezpieczeniowej i sposób jej wyliczenia,
(g) termin zapłaty składki, a także miejsce i sposób płatności,
(h) okres trwania umowy ubezpieczenia i okres trwania odpowiedzialności,
(i) prawo do odstąpienia od złożonej oferty oraz prawo odstąpienia od umowy na podstawie 

art. 2:303,
(j) prawo właściwe dla umowy, a jeśli wybór prawa jest dopuszczalny, prawo proponowane 

przez ubezpieczyciela,
(k) istnienie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i ich dostępność dla ubezpiecza-

jącego,
(l) fundusze gwarancyjnych i inne systemy zabezpieczenia”.
Jak wynika z powyższego zestawienia, PEICL zawiera o wiele bardziej spójny system postano-

wień, które odnoszą się do dokumentu ubezpieczenia i jego treści. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że wystawienie takiego dokumentu jest obciążeniem dla ubezpieczyciela, a dla kwestii docho-
dzenia roszczeń od ubezpieczyciela nie mają znaczenia ewentualne ograniczenia dowodowe. 
To, co powinno stanowić wniosek de lege ferenda dla polskiego prawodawcy, to wprowadzenie 
w przyszłej regulacji umowy ubezpieczenia szczegółowych rozwiązań dotyczących dokumentów 
ubezpieczeniowych na etapie przedkontraktowym, gdzie – poza przypadkiem ubezpieczeń na 
życie, co wynika z o ustawy o działalności ubezpieczeniowej – takich rozwiązań brak.

Podsumowanie
De lege lata w polskim prawodawstwie nie ma podstaw, aby w sposób szczególny (ze wzglę-

du na rygory formy oświadczenia woli) traktować dokument zawarcia umowy ubezpieczenia 
(polisę), jeżeli stosuje się do niego art. 809 k.c.29 W konsekwencji nie można także, zgodnie 
z obowiązującym prawem, wprowadzać w sposób jednolity wymogów co do obligatoryjnej 
treści dokumentu ubezpieczenia. Trzy istotne wyjątki (tj. art. 141 ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej, regulacja kodeksu morskiego oraz rozwiązanie przyjęte w zakresie ubezpieczeń 
obowiązkowych) nie mogą być z oczywistych względów stosowane rozszerzająco – exceptiones 
non sunt extentendae. Umowa ubezpieczenia jest (zdaniem autora) wyjątkowym kontraktem 
występującym w obrocie cywilnym, co nie zmienia jednak konsekwencji płynących z rozwiązań 
przyjętych przez ustawodawcę.

29 Por. D. Fuchs, Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia w prawie polskim oraz unijnym projekcie PEICL – uwagi co 
do formy, maszynopis powielony.
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Summary of the ar� cle

The content of a policy document within the Polish law and the draft 
of Principles of European Insurance Contract Law (PEICL)

The article describes specific requirements as to the content of a document of proof of insu-
rance contract conclusion in force under Polish law. Attention is paid to the consequences of 
principles relating to international trade and resulting from the judicial interpretation of the pu-
blic procurement law. The rank of article 141 of the Act on Insurance Activity was stressed herein 
in relation to practical issues. The author paid attention to the consequences resulting from the 
provisions of the Act on Obligatory Insurance and on the Maritime Code that are in force nowa-
days. Relevant solutions of PEICL are also invoked in the content. The author presents a thesis 
that de lege lata it is impossible to build a single directory of such requirements in the Polish law 
and that possible further legislative work in this area should be based on the principles of the 
European insurance law.

Keywords: insurance contract, PEICL, public procurement law, copy of a policy, internation tra-
de.
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Paweł Wawszczak

W poszukiwaniu miejsca w systemie – czyli o statusie Rzecznika 
Ubezpieczonych

Aktualnie można spotkać się z przeciwstawnymi stanowiskami interpretacyjnymi dotyczący-
mi statusu prawnego Rzecznika Ubezpieczonych oraz funkcji, jaką ten pełni w polskim systemie 
prawa, w szczególności odnoszącymi się do możliwości zaliczenia Rzecznika Ubezpieczonych 
jako podmiotu wchodzącego w skład administracji rządowej. W artykule przeprowadzono ana-
lizę statusu prawnego Rzecznika Ubezpieczonych w celu odszukania jego właściwego miejsca 
w systemie organów państwa. Właściwe określenie statusu Rzecznika i jego miejsca w systemie 
determinuje jego zakres praw i obowiązków w relacjach z naczelnymi organami administracji 
państwa, a także wpływa na sposób kreacji i wykonania pewnych obowiązków wynikających 
z ustawy o finansach publicznych oraz wpływa na możliwość wykonywania innych funkcji pu-
blicznych.

Charakterystyka kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych oraz przesłanki warunkujące zali-
czenie określonego podmiotu do administracji rządowej uzasadniają wniosek, że Rzecznik nie 
wchodzi w skład administracji rządowej, lecz poddany jest ogólnemu i instytucjonalnemu nadzo-
rowi ze strony Prezesa Rady Ministrów, którego zakres uregulowany jest w sposób wyczerpujący 
przez przepisy ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych.

Słowa kluczowe: Rzecznik Ubezpieczonych, Prezes Rady Ministrów, administracja rządowa, ad-
ministracja publiczna, nadzór.

Wprowadzenie
Stosownie do art. 19 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym 

i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (dalej: ustawa o Rzeczniku Ubezpieczonych)1, 
Rzecznik Ubezpieczonych powoływany i odwoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów. Fakt 
ten nie powinien zatem budzić większych wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju admini-
stracji państwa, w której skład wchodzi Rzecznik Ubezpieczonych, oraz co do charakteru nadzoru 
nad Rzecznikiem, który sprawuje Prezes Rady Ministrów (Rada Ministrów). Analiza zasad ustroju 
państwa polskiego oraz ustawowych kompetencji Rzecznika uniemożliwia jednak sformułowanie 
jednoznacznego wniosku, że poprzez sam fakt powoływania i odwoływania Rzecznika Ubezpie-

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 290.
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czonych przez Prezesa Rady Ministrów urząd Rzecznika wchodzi w skład administracji rządowej 
i podlega nadzorowi właściwemu temu rodzajowi administracji. W polskim systemie organów 
państwowych zachodzą bowiem niekiedy sytuacje, w których nie można postawić znaku rów-
ności pomiędzy organem powołującym a charakterem nadzoru nad podmiotem nadzorowanym 
i jego miejscem w systemie organów państwa.

Aktualnie można spotkać się z dwoma przeciwstawnymi stanowiskami interpretacyjnymi 
dotyczącymi statusu prawnego Rzecznika Ubezpieczonych oraz funkcji, jaką pełni w polskim 
systemie prawa, w szczególności odnoszącymi się do możliwości zaliczenia Rzecznika do grona 
podmiotów wchodzących w skład administracji rządowej. Według pierwszego kierunku inter-
pretacyjnego Rzecznik Ubezpieczonych jako państwowa osoba prawna nie wchodzi w skład 
administracji rządowej i pozostaje poza systemem organizacyjno-funkcjonalnym poddanym 
nadzorowi Prezesa Rady Ministrów, w sensie przyjmowanym dla aparatu administracji rządowej. 
Tego rodzaju zapatrywanie wyrażane jest w poglądach doktryny. Zgodnie z drugim, przeciw-
stawnym kierunkiem interpretacyjnym, z którym można spotkać się w praktyce stosowania 
prawa, Rzecznik Ubezpieczonych wchodzi w skład administracji publicznej oraz pozostaje w sys-
temie organizacyjno-funkcjonalnym poddanym kierownictwu Rady Ministrów, gdyż Prezes Rady 
Ministrów powołuje i odwołuje Rzecznika Ubezpieczonych oraz ustala statut Biura Rzecznika 
Ubezpieczonych, a sam Rzecznik Ubezpieczonych corocznie przekazuje Prezesowi RM sprawoz-
danie ze swojej działalności, ministrowi finansów zaś – swój roczny plan finansowy. 

W doktrynie prawa można spotkać się z licznymi wypowiedziami, że Rzecznik Ubezpieczonych 
pozostaje poza systemem organizacyjno-funkcjonalnym poddanym nadzorowi Prezesa Rady Mi-
nistrów w sensie przyjmowanym dla aparatu administracji rządowej, przede wszystkim z uwagi 
na specyficzną rolę, jaką wyznaczono Rzecznikowi Ubezpieczonych, a także na charakter prawny 
powiązań z Radą Ministrów, który został wyznaczony przez przepisy ustawy o Rzeczniku Ubezpie-
czonych. Formułowane są poglądy, że z zadań i kompetencji ustalonych dla Rzecznika wynika, iż 
należy on raczej do organów kontroli państwowej i ochrony prawa (takie określenie znajdujemy 
w rozdziale IX Konstytucji RP, w którym unormowano status NIK, RPO i KRRiTV). Ze względu na 
środki i metody działania Rzecznika, właściwe instytucji ombudsmana, należy zaliczać go właśnie 
do wskazanych instytucji2. Przy tworzeniu regulacji dotyczących urzędu Rzecznika Ubezpieczonych 
korzystano z doświadczeń innych krajów, w których funkcjonują „ruchy na rzecz wzmocnienia 
i ochrony praw konsumenckich” w sferze usług ubezpieczeniowych (Stany Zjednoczone, kraje 
skandynawskie) oraz w których formą instytucjonalną stał się Rzecznik ds. Ubezpieczeń wzoro-
wany na urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich (Szwajcaria, Niemcy)3. Rzecznik Ubezpieczonych 
może być postrzegany jako pozakonstytucyjny organ ochrony prawa (obok organów konstytucyj-
nych takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka). W opinii W. Sokolewicza 
nie ma żadnych przeszkód prawnych, by mogli być powoływani „rzecznicy do kontroli przestrze-
gania pewnych kategorii praw lub praw przynależnych pewnym grupom osób”, których autor 
ten nazywa rzecznikami specjalnymi (sektorowymi, branżowymi)4. Jako przykład tego typu rzecz-
nika wymienia w pierwszym rzędzie Rzecznika Ubezpieczonych jako instytucję „o najdłuższym 

2 S. Rogowski, Urząd Rzecznika Ubezpieczonych w teorii i praktyce, „Prawo Asekuracyjne” 1999, nr 1, s. 5 i nast.; 
K. Krawczyk, Instytucja Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce w latach 1995–2005, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 
2006, nr 1, s. 123; podobnie A. Daszewski w materiale opracowanym na potrzeby serwisu internetowego Rzecz-
nika Ubezpieczonych, http://www.rzu.gov.pl. 
3 A. Daszewski, op. cit. 
4 W. Sokolewicz, Komentarz do rozdz. IX Konstytucji, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2001, s. 7. 
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czasie praktykowania”, o solidnej i stabilnej legitymacji ustawowej. Z kolei A. Zieliński zalicza 
Rzecznika Ubezpieczonych do pozasądowych instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka, 
które zbliżają się do modelu ombudsmana5. Żaden z przywołanych autorów nie zalicza Rzecznika 
Ubezpieczonych do administracji rządowej, nad którą nadzór i kontrolę sprawuje Prezes Rady 
Ministrów, w sensie przyjmowanym dla aparatu administracji rządowej.

Kategoryczną opinię, iż Rzecznik Ubezpieczonych nie posiada statusu organu (jednostki or-
ganizacyjnej) administracji rządowej, sformułował także prof. E. Kowalewski w opinii zleconej 
przez Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP w czasie sejmowych prac nad rządowym 
projektem ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczo-
nych6. Podobne stanowisko zajęło Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej, 
które stwierdziło, że: „Rzecznik Ubezpieczonych jest nietypowym organem, odznaczającym się 
szczególnymi kompetencjami, wobec którego ustawodawca nie wprowadził typowych form 
kierownictwa, nadzoru czy kontroli, jaka charakteryzuje administrację rządową”. Jednocześnie 
Biuro Analiz Sejmowych wskazało, że: „charakterystyka statusu Rzecznika Ubezpieczonych (brak 
nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Rzecznikiem Ubezpieczonych), pozabudżetowe źródła 
finansowania działalności Rzecznika, brak instrumentów do działania w formach władczych, 
rozdzielenie kompetencji nadzorczych – jako funkcji administrowania, jakie sprawuje Komisja 
Nadzoru Finansowego, od funkcji wykonywanych przez Rzecznika oraz fakt, że pracownicy Biu-
ra Rzecznika nie należą do korpusu służby cywilnej, wskazuje, że pełnienie funkcji Rzecznika 
Ubezpieczonych nie jest zatrudnieniem w administracji rządowej, o którym mowa w art. 104 
ust. 1 Konstytucji RP”. W opinii Biura Analiz Sejmowych w ustawie o Rzeczniku Ubezpieczonych, 
a także w innych aktach powszechnie obowiązującego prawa brak jest przepisów, które wskazy-
wałyby na podporządkowanie Rzecznika Ubezpieczonych organom administracji rządowej7.

W doktrynie prawa brak jest szerszego uzasadnienia, dlaczego Rzecznik Ubezpieczonych – po-
mimo ustawowych relacji z Prezesem Rady Ministrów i ministrami działowymi – nie wchodzi 
w skład administracji rządowej. Warto zatem podjąć się szerszej analizy tego zagadnienia i od-
szukać właściwe miejsce Rzecznika Ubezpieczonych w systemie organów państwa. Właściwe 
określenie statusu tego urzędu i jego miejsca w systemie determinuje bowiem zakres praw i obo-
wiązków Rzecznika w relacjach z naczelnymi organami administracji rządowej, a także wpływa 
na sposób kreacji i wykonania obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych (np. 
kontroli zarządczej czy audytu wewnętrznego) oraz na możliwość sprawowania przez Rzecznika 
innych funkcji publicznych – na przykład wykonywania mandatu posła na Sejm RP lub senatora.

1. Warunki zaliczenia państwowej jednostki organizacyjnej do administracji rządowej
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego pojęcie urzędów administracji rządo-

wej na gruncie Konstytucji jest określone i obejmuje: „urzędy administracji podporządkowane 
organizacyjnie i funkcjonalnie Radzie Ministrów jako całości, Prezesowi Rady Ministrów, po-
szczególnym ministrom albo wojewodom (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organów 
podległych organizacyjnie lub funkcjonalnie tym podmiotom)”8. Jak wskazuje J. Jagielski: „admi-

5 Por. A. Zieliński, Komentarz do § 26 Konstytucji, (w:) B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywa-
telskie w Konstytucji RP, C.H. Beck, Warszawa 2002.
6 Por. Opinia o projekcie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, 
Druk Sejmowy nr 584, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk4.nsf/Opwsdr?OpenForm&584.
7 Opinia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nr BAS-WAL-2153 z dnia 13 grudnia 
2010 r.
8 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 1999 r. (K 3/99, OTK ZU 1999, nr 4, poz. 73).
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nistracja rządowa – to wszystkie podmioty (jednostki organizacyjne) zaangażowane w realizację 
funkcji administracji, połączone ze sobą różnorakimi więzami (np. kierownictwa, kontroli, nadzo-
ru itd.) i tworzące przez to mechanizm organizacyjno-funkcjonalny, nad którym zwierzchnictwo 
i kierownictwo sprawuje Rada Ministrów. Inaczej mówiąc, do administracji rządowej włączone 
są wszystkie te podmioty administrujące (o różnym statusie prawnym), które w sposób bez-
pośredni lub pośredni – za pomocą systemu powiązań wzajemnych – podlegają na szczeblu 
centralnym Radzie Ministrów (i Prezesowi Rady Ministrów)”9. 

W świetle powyższego, pojęcie „administracja rządowa” odnosi się więc do układu organi-
zacyjnego (obejmującego oczywiście również sferę kompetencyjną), o jednolitym, relatywnie 
scentralizowanym charakterze, ustanowionego do realizowania zadań administracji publicznej, 
które w danym czasie bierze na siebie (oraz finansuje) i za które ponosi odpowiedzialność pań-
stwo (rząd). Ten podsystem obejmuje rozliczne jednostki organizacyjne o zróżnicowanym statusie 
prawnym, tworzące w sumie złożoną, wieloszczeblową strukturę organizacyjną, spajaną we-
wnętrznie więzami podporządkowania, nadzoru itd. w układzie pionowym, a także powiązaniami 
tego rodzaju w płaszczyźnie poziomej. Na szczeblu centralnym ów złożony układ organizacyjny 
„wieńczy” Rada Ministrów, która zgodnie z art. 146 ust. 3 Konstytucji RP „kieruje administracją 
rządową”. Przepis ten ma zatem kluczowe znaczenie dla ustalenia organizacyjnego zakresu po-
jęcia „administracja rządowa”. Wynika zeń wszak, że administracją rządową jest ten fragment 
systemu administracji w państwie, który podlega kierownictwu Rady Ministrów i wobec którego 
w całości Rada Ministrów zajmuje pozycję zwierzchnią. Inaczej mówiąc, do sektora identyfiko-
wanego jako „administracja rządowa” włączone są wszystkie te podmioty (o różnym statusie 
prawnym) wykonujące administrację, które w sposób bezpośredni lub pośredni – za pomocą sys-
temu powiązań wzajemnych – podlegają kierownictwu i kontroli Rady Ministrów (oraz Prezesa 
Rady Ministrów). Te zaś podmioty (jednostki, organy organizacyjne itd.) wykonujące administra-
cję, które nie są objęte bezpośrednim lub pośrednim kierownictwem (i kontrolą) Rady Ministrów, 
pozostają poza ramami administracji rządowej i wchodzą bądź w skład administracji samorządo-
wej, bądź też powinny być kwalifikowane jako administracja państwowa nierządowa. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i w doktrynie prawa podkreśla się, że przyna-
leżność do układu organizacyjno-funkcjonalnego poddanego kierownictwu Rady Ministrów 
jest rozstrzygającym kryterium kwalifikowania różnych podmiotów do kategorii „administracja 
rządowa”. Przynależność do tej kategorii wymaga jednak spełnienia innych jeszcze prze-
słanek, związanych m.in. z posiadaniem przez dany podmiot w ogóle charakteru podmiotu 
administrującego, czyli oparcia funkcjonowania na finansach i mieniu państwowym, możliwości 
dysponowania władztwem itd. Wskazuje się więc, że kategoria „administracja rządowa” obej-
muje podmioty spełniające łącznie następujące przesłanki:

(a) wykonywanie funkcji administracji (zadania i kompetencje danego podmiotu należeć mu-
szą – jeśli nie wszystkie, to przynajmniej w większości – do sfery administracji publicznej);

(b) podejmowanie działań w formach prawnych właściwych organom administracyjnym, 
w tym w formach władczych; 

(c) oparcie faktycznego funkcjonowania na finansowym i majątkowym zasobie państwowym 
(dysponowanie majątkiem państwowym); 

(d) pozostawanie w systemie organizacyjno-funkcjonalnym poddanym kierownictwu Rady Mi-
nistrów.

9 J. Jagielski, Problem zaliczania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” do kategorii „ad-
ministracja rządowa”, (w:) Status posła, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, cz. 2, Warszawa 2007, 
s. 186–190.
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W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i w doktrynie prawa wyraźnie podkreśla się, 
że przywołane powyżej przesłanki muszą być spełnione łącznie i ex definione skonsumowane 
w konstrukcji danego podmiotu, aby można było mówić, iż określony organ lub jednostka or-
ganizacyjna należy do układu organizacyjno-funkcjonalnego poddanego kierownictwu i kontroli 
Rady Ministrów (i Prezesa Rady Ministrów). Niezaistnienie łącznie tych przesłanek uniemożli-
wia kwalifikowanie określonego podmiotu jako organu lub jednostki organizacyjnej wchodzącej 
w skład administracji rządowej.

1.1. Rzecznik Ubezpieczonych a wykonywanie funkcji administracji rządowej
Jeżeli chodzi o pierwsze kryterium – wykonywanie funkcji administracji – to nawet gdyby sze-

roko ujmować zadania ustawowe Rzecznika Ubezpieczonych, trudno je umieszczać w sferze 
przypisanej w art. 12 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej10 (dział 
instytucje finansowe) z uwagi na stopień nasycenia elementami władztwa, jaki powinien cha-
rakteryzować podmiot administracji rządowej. Rzecznik Ubezpieczonych nie został wyposażony 
w żadne instrumentarium właściwe organom administracji rządowej lub jednostek organiza-
cyjnych wchodzących w jej skład. W związku z tym rozstrzygać powinna dodatkowa przesłanka 
w postaci posiadania kompetencji władczych, polegających nie tylko na uprawnieniu do wy-
dawania decyzji administracyjnych, lecz także do wydawania innych aktów jednostronnych, 
sprawowania kierownictwa w jakiś sprawach i w stosunku do określonych podmiotów, nadzoro-
wania innych jednostek, sprawowania funkcji kontrolnych czy koordynacji11.

W doktrynie prawa podkreśla się, że Rzecznik Ubezpieczonych jako reprezentujący „popytową 
stronę rynku ubezpieczeniowego”12 w odróżnieniu od Komisji Nadzoru Finansowego (dawniej 
KNUiFE)13 nie jest „ani organem nadzoru, ani urzędem czy organem państwowym, a jego specy-
ficzne zadania (ochrona ubezpieczonych) niewiele mają wspólnego ze sprawowaniem nadzoru 
nad działalnością ubezpieczeniową”14. Walor nadzoru administracyjnego nad działalnością ubez-
pieczeniową należy przypisać Komisji Nadzoru Finansowego, której przymiot takowy nadaje 
ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym15. W art. 3 ust. 2 tejże usta-
wy expresis verbis wskazuje się, że Komisja jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad 
rynkiem finansowym, w tym nad działalnością zakładów ubezpieczeń. Podobnie w art. 2 ust. 3 
ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych wskazane jest, że organem nadzoru ubezpieczeniowego 
jest Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto w art. 1 tejże ustawy, regulującym zakres przed-
miotowy tego aktu normatywnego, nastąpiło wyraźne rozdzielenie kompetencji nadzorczych 
jako funkcji administrowania państwa od działalności Rzecznika Ubezpieczonych. 

Przy kwalifikacji statusu prawnego Rzecznika i jego ulokowania w systemie organów w pań-
stwie nie można w żaden sposób pominąć faktu, że Rzecznik Ubezpieczonych nie tylko posiada 
własne kompetencje, niebędące realizacją zadań przypisanych do działów administracji rządo-
wej, lecz także został mu przyznany przymiot osobowości prawnej. Stosownie do art. 6 ustawy 

10 Dz. U. Nr 141, poz. 943 z późn. zm.
11 J. Jagielski, op. cit.
12 Tak T. Szumlicz, Konsument na rynku ubezpieczeń – z perspektywy gospodarki rynkowej w Polsce, „Wiadomo-
ści Ubezpieczeniowe” 2007, nr 11/12, s. 29.
13 Art. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r o nadzorze finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.) stano-
wi: „1. Tworzy się Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej »Komisją«. 2. Komisja jest organem właściwym 
w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym. 3. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Mini-
strów”.
14 E. Kowalewski, Ocena naszego ustawodawstwa ubezpieczeniowego, „Państwo i Prawo” 2003, z. 12, s. 26–27. 
15 Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn zm.
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o Rzeczniku Ubezpieczonych Rzecznik posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest miasto 
stołeczne Warszawa. W tym kontekście przywołać należy stanowisko M. Kuleszy, zdaniem któ-
rego: „wyposażenie instytucji wykonawczej w osobowość prawną stanowi o jej samodzielności 
w obrocie prawnym, powodując, że nie sposób zaliczyć takiej instytucji […] do ścisłego zakresu 
pojęcia »administracja rządowa«, »administracja samorządowa«”16. Gdy połączymy ten po-
gląd ze wskazanym powyżej faktem wyposażenia Rzecznika w kompetencje własne, niebędące 
realizacją zadań wchodzących w działy administracji rządowej, powstanie silny argument za 
wyłączeniem Rzecznika Ubezpieczonych z systemu organizacyjno-funkcjonalnego poddanego 
kierownictwu Rady Ministrów (Prezesa Rady Ministrów). 

1.2. Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych a formy działalności organów administracji 
rządowej

Jeżeli chodzi o kolejną przesłankę, której spełnienie warunkuje zaliczenie określonej instytucji 
do działu administracji rządowej, tj. podejmowanie działań w formach prawnych właściwych or-
ganom administracyjnym, w tym w formach władczych, to zakres zadań i kompetencji Rzecznika 
zostały ujęte w ustawie o Rzeczniku Ubezpieczonych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych: „Rzecznik Ubezpieczonych re-
prezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych 
z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych progra-
mów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych”. 
Stosownie do ust. 2 tegoż przepisu „w celu realizacji ustawowych zadań Rzecznik Ubezpieczo-
nych współpracuje w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi 
oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich”. Stosownie do treści art. 20 tejże ustawy do zadań Rzecz-
nika należy podejmowanie działań w zakresie ochrony osób, których interesy reprezentuje, 
a w szczególności:
„1) rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ubez-

pieczeń, funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur 
kapitałowych;

3) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 
bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji 
i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emery-
talnych oraz emerytur kapitałowych;

4) informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń i or-
ganizacji gospodarczych powszechnych towarzystw emerytalnych o dostrzeżonych niepra-
widłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw 
emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i innych instytucji rynku ubezpie-
czeniowego;

5) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między:
a) ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpie-
czenia a zakładami ubezpieczeń, [...] d) towarzystwami emerytalnymi a członkami funduszy 
emerytalnych, oraz wynikłych z uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych, 
w szczególności poprzez organizowanie sądów polubownych do rozpatrywania tych sporów;

16 M. Kulesza, Mandat poselski a pełnienie funkcji dyrektora samorządowej instytucji kultury, (w:) Status posła, 
Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, cz. 2, Warszawa 2007, s. 234.
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6) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony 
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpiecze-
nia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytal-
nych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób uposażonych”.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Rzecznik Ubezpieczonych w ramach ustawowych kompetencji oraz 
uprawnień, może: 
„1) występować do zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytal-

nych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 
Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych o udzielenie informacji lub wyjaśnień, 
udostępnianie akt oraz dokumentów [...]; 

2) zwracać się do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w sprawach dotyczą-
cych ubezpieczeń obowiązkowych i postulować o ewentualną zmianę przepisów regulują-
cych te ubezpieczenia;

3) przeprowadzać lub zlecać badania na temat sytuacji na rynku ubezpieczeniowym i emery-
talnym;

4) występować do stron o poddanie spraw do rozstrzygnięciu przez sąd polubowny”. 
Ponadto, stosownie do treści art. 26 ust. 4a ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych, Rzecznik 

może wytaczać powództwo na rzecz konsumentów w sprawach dotyczących nieuczciwych prak-
tyk rynkowych w działalności ubezpieczeniowej, jak również za zgodą powoda wziąć udział 
w toczącym się już postępowaniu. W świetle natomiast art. 26 ust. 7 tejże ustawy Rzecznik 
może w postępowaniu cywilnym w sprawach z umowy ubezpieczenia lub odpowiedzialności 
gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w tym 
umów obowiązkowego ubezpieczenia OC) przedstawiać sądom rozpoznającym sprawę tzw. 
istotny pogląd w sprawie w trybie art. 63 k.p.c. Zgodnie zaś z art. 60 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 li-
stopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym17, Rzecznik Ubezpieczonych może zwracać się z wnioskiem 
o wydanie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności w wykładni prawa, które ujawniły się 
w orzecznictwie sądów.

Na podstawie analizy zakresu powyżej przywołanych kompetencji zasadnie można stwierdzić, 
że Rzecznik Ubezpieczonych nie jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych i innych 
władczych aktów o charakterze jednostronnym. Nie wykonuje także zadań i funkcji o charakterze 
reglamentacyjnym, jak wydawanie zezwoleń, nakazów czy decyzji administracyjnych w innych 
postaciach. Rzecznik Ubezpieczonych jedynie reprezentuje interesy osób ubezpieczających, 
ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy 
emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych na zasadach i w trybie 
wskazanych w ustawie. Jest to reprezentacja mająca na celu konsensualne rozwiązywanie spo-
rów cywilnoprawnych na etapie przedsądowym i udzielanie merytorycznego wsparcia słabszej 
stronie stosunku ubezpieczenia. Jest to zarazem reprezentacja interesów prywatnoprawnych 
podmiotów, o których mowa w art. 5 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych. Roszczenia tych osób 
mają charakter cywilnoprawny i należą do drogi sądowej w sprawach cywilnych (art. 1 k.p.c.).

Podkreślić również należy, że Rzecznik Ubezpieczonych nie został upoważniony do nakłada-
nia jakichkolwiek sankcji z tytułu stwierdzonych naruszeń czy niedopełnienia obowiązków przez 
podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym. Potwierdzeniem tego jest zapis art. 26 ust. 6 
ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych, zgodnie z którym w razie stwierdzenia naruszenia prawa 
lub interesów uprawnionych osób Rzecznik Ubezpieczonych może jedynie wystąpić do okre-

17 Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.
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ślonych podmiotów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo zwrócić się o zbadanie 
sprawy do właściwych organów. Nie ma on zatem możliwości władczego działania. Co więcej, 
nawet naruszenie np. przez ubezpieczyciela obowiązków nałożonych przez niego ustawowo 
nie powoduje nałożenia przez Rzecznika Ubezpieczonych żadnych sankcji publicznoprawnych 
(art. 27 i 29 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych). Jedyną konsekwencją jest wystąpienie 
Rzecznika do odpowiednich organów, które w myśl przepisów szczególnych umocowane są do 
podejmowania działań władczych, nadzorczych; w zakresie działalności Rzecznika Ubezpieczo-
nych główne znaczenie mają powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta (art. 26 ust. 6 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych). 
Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych w żaden sposób nie jest uprawniony do stosowania środków 
przymusu państwowego (np. kary pieniężnej), a także nie może nakazać zakładowi ubezpieczeń 
zmiany określonego zachowania lub stanowiska o uznaniu bądź nieuznaniu odpowiedzialności 
za wypadek ubezpieczeniowy albo zmiany ustalonej wysokości odszkodowania, a więc oświad-
czenia woli o charakterze cywilnoprawnym. Przymus państwowy w tym zakresie na płaszczyźnie 
ochrony zbiorowych interesów konsumentów realizowany jest przez Prezesa Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, a następnie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
a w przypadkach sporów cywilnoprawnych ze stosunku ubezpieczenia – wyłącznie przez sądy 
powszechne. Działania Rzecznika powodują jednak, że rocznie od 30% do 40% spraw kiero-
wanych do Rzecznika kończy się pozytywnie dla wnioskodawcy, bez konieczności kierowania 
sprawy na długotrwałą drogę postępowania sądowego.

Zwrócić też trzeba uwagę na kompetencję Rzecznika Ubezpieczonych, która polega na wy-
łącznie fakultatywnym charakterze podejmowanych czynności w postaci wystąpienia do 
ubezpieczyciela z wnioskiem o przekazanie określonych informacji lub wyjaśnień albo o przeka-
zanie akt postępowania likwidacyjnego – czym różni się od innych podmiotów (jak np. Rzecznik 
Praw Dziecka), które podejmują działania z urzędu. Główna zaś działalność Rzecznika, polegająca 
na wystąpieniu do określonych podmiotów z wnioskiem o udzielenie informacji lub wyjaśnień 
w sprawach indywidualnych, może nastąpić na wniosek osoby, której sprawa dotyczy (art. 26 
ust. 5 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych). 

Wskazać także należy, iż Rzecznik Ubezpieczonych w swojej działalności nie jest związany przepi-
sami kodeksu postępowania administracyjnego. Na powyższe wskazują chociażby cywilnoprawne 
uprawnienia Rzecznika w postaci: 1) przedstawiania istotnego poglądu w trybie art. 63 k.p.c.; 
2) wytaczania powództw na rzecz konsumentów w sprawach o nieuczciwe praktyki rynkowe 
w działalności ubezpieczeniowej (art. 26 ust. 4a ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych); 3) wy-
stępowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wydanie uchwały rozstrzygającej rozbieżność 
w wykładni prawa w orzecznictwie sądów (art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym). Z uwagi na fakt, 
iż stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawach indywidualnych nie ma charakteru decyzji 
administracyjnej, od stanowiska nie przysługuje żadne odwołanie, brak jest też kontroli i nadzoru 
administracyjnego w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Gdyby intencją 
ustawodawcy było zaliczenie Rzecznika Ubezpieczonych do centralnych organów administracji 
rządowej, to koniecznym byłoby określenie postępowania Rzecznika, o którym mowa w art. 26 
ust. 4 pkt 1 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych, postępowaniem administracyjnym.

Nie można również pominąć faktu, że istotnym elementem pozwalającym na określenie roli 
i miejsca Rzecznika Ubezpieczonych w systemie organów państwowych jest wykładnia celo-
wościowo-historyczna przepisów regulujących działalność Rzecznika, umożliwiająca ustalenie 
intencji ustawodawcy w tym zakresie. W materiałach dotyczących prac legislacyjnych nad po-
wołaniem instytucji Rzecznika Ubezpieczonych – ustawą z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie 
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ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli-
tej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych18 – 
a także w materiałach dotyczących prac nad projektem ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym 
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych brak jest jakiejkolwiek wypowiedzi ustawodaw-
cy wskazującej, że jego intencją było ulokowanie Rzecznika Ubezpieczonych w administracji 
rządowej i poddanie Rzecznika Ubezpieczonych nadzorowi organizacyjnemu i funkcjonalnemu 
Prezesa Rady Ministrów, właściwemu administracji rządowej. Charakter instytucji – ombudsman 
– i zakres wyżej wymienionych kompetencji wskazują, że intencją ustawodawcy było powoła-
nie instytucji o znacznej samodzielności w funkcjonowaniu, gdzie nadzór ma charakter bardzo 
ogólny i wyłącznie instytucjonalny, a więc w swej treści całkowicie odmienny od nadzoru orga-
nizacyjno-funkcjonalnego, który ustawa o działach administracji rządowej i inne akty prawne 
przewidują wobec centralnych organów administracji rządowej.

Zwrócić należy również uwagę, że Rzecznik Ubezpieczonych nie nadzoruje, nie kontroluje i nie 
koordynuje działalności żadnego podmiotu prawa publicznego wchodzącego w skład admini-
stracji publicznej.

Reasumując, należy sformułować wniosek, że Rzecznik Ubezpieczonych nie pełni funkcji ad-
ministracyjnych pozwalających na zaliczenie go do administracji rządowej, jak również nie jest 
uprawniony do działań w formach prawnych właściwych organom administracyjnym, w tym 
w formach władczych. Nie są spełnione zatem przesłanki w postaci wykonywania funkcji 
administracji rządowej i podejmowania działań w formach prawnych właściwych organom ad-
ministracyjnym wchodzącym w skład administracji rządowej. 

1.3. Dysponowanie przez Rzecznika Ubezpieczonych majątkiem państwowym
Jeżeli chodzi o kolejną przesłankę pozwalającą na zaliczenie określonego organu lub jed-

nostki organizacyjnej do układu organizacyjno-funkcjonalnego poddanego kierownictwu Rady 
Ministrów (i Prezesa Rady Ministrów), czyli oparcie faktycznego funkcjonowania na finanso-
wym i majątkowym zasobie państwowym (dysponowanie majątkiem państwowym), to źródła 
finansowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych określa art. 22 ustawy o Rzeczniku Ubez-
pieczonych oraz wydane na podstawie delegacji zawartej w tej ustawie rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika 
Ubezpieczonych i jego Biura19. Zgodnie z dyspozycją przywołanego przepisu ustawy Rzecznik 
Ubezpieczonych jest instytucją finansowaną przez podmioty rynku ubezpieczeniowego i eme-
rytalnego, nie zaś z budżetu państwa. Wpłaty dokonywane są bezpośrednio na rzecz Rzecznika 
Ubezpieczonych z pominięciem budżetu państwa. Koszty działalności Rzecznika i jego Biura po-
noszą zakłady ubezpieczeń oraz powszechne towarzystwa emerytalne, zaś termin uiszczania 
wpłat, ich wysokość i szczegółowy sposób ich obliczania są określone w rozporządzeniu Ministra 
Finansów. Podstawą gospodarki finansowej Biura Rzecznika jest roczny plan finansowy. Pro-
jekt planu, wraz z opinią Rady Ubezpieczonych, Rzecznik przekazuje ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej (art. 22a ustawy 
o Rzeczniku Ubezpieczonych).

Pomimo wskazanej powyżej pozabudżetowej formy finansowania Rzecznik dysponuje ma-
jątkiem państwowym i finansowany jest ze środków publicznych. Wpłaty przekazywane przez 
zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne mają charakter daniny publicznej. 

18 Dz. U. Nr 96, poz. 478.
19 Dz. U. Nr 222, poz. 2205 z późn. zm.
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Jednakże samo oparcie funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej na majątku państwo-
wym jest argumentem niewystarczającym dla uznania, że Rzecznik Ubezpieczonych wchodzi 
w skład administracji rządowej i z tego tytułu jest nadzorowany przez Radę Ministrów (i Prezesa 
Rady Ministrów) oraz podlega jej w sposób właściwy administracji rządowej, jeśli jednocześnie 
nie zostały spełnione inne przesłanki pozwalające w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytu-
cyjnego i poglądów doktryny na zaliczenie danego organu lub jednostki organizacyjnej do sfery 
administracji rządowej. 

1.4. Charakter normatywnego powiązania Rzecznika Ubezpieczonych z Radą Ministrów
Jeżeli chodzi o ostatnią i bardzo istotną przesłankę w postaci pozostawania w systemie organi-

zacyjno-funkcjonalnym poddanym kierownictwu Rady Ministrów (i Prezesa Rady Ministrów), to 
kryterium to należy interpretować w następujący sposób: „Do kategorii administracji rządowej 
mogą być zaliczane te jednostki organizacyjne, które są podporządkowane (podlegają) organom 
administracji rządowej, co przejawia się w ścisłej zależności funkcjonalnej, organizacyjnej i per-
sonalnej od organów rządowych (relacje nadzorcze czy kontrolne nie są tu wystarczające)”20. 

Na gruncie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących organów administracji rządowej 
ich stosunek do organów naczelnych ujmowany jest bądź w formule podległości (podporządko-
wania), bądź też w formule nadzoru. Niektóre organy centralne usytuowane są jako podległe 
organom naczelnym (w zdecydowanej większości ministrom działowym – por. unormowanie 
treści poszczególnych działów administracji rządowej we wzmiankowanej ustawie o działach ad-
ministracji rządowej), inne zaś jako poddane nadzorowi ministra działowego bądź Prezesa Rady 
Ministrów (por. np. art. 33 i 33a ustawy o działach administracji rządowej). Podległość oznacza 
powiązanie silniejsze, obejmujące szersze możliwości oddziaływania organu nadrzędnego wobec 
podległego, które w zasadzie nie dają organowi podległemu swobody albo dają ją w minimal-
nym zakresie. Relacja podległości-nadrzędności zakłada, że organ podległy może być adresatem 
poleceń, wytycznych czy innych aktów wiążących. Nadzór natomiast wyraża powiązanie mniej 
intensywne, zakładające pewną dozę swobody działania podmiotu nadzorowanego, co wiąże 
się z możliwością władczej ingerencji organu nadzorującego jedynie w sytuacjach i za pomocą 
środków przewidzianych przez prawo. Stąd też relacja podległości względem organu naczelnego 
lub wykonywana przez organ naczelny funkcja nadzoru powinny być w sposób wyraźny unormo-
wane w przepisach prawa. Nie można domniemywać kompetencji nadzoru czy jego rodzaju nad 
danym podmiotem prawa, gdyż godziłoby to w fundamentalną zasadę praworządności.

Nadzór (podleganie nadzorowi) określonych podmiotów administracji rządowej jest norma-
tywnie opisywany w różny sposób. Tak np. w świetle art. 33a ust. 1 ustawy o działach administracji 
rządowej Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej wy-
konywaną przez wskazane w tym przepisie urzędy, tj. nad Głównym Urzędem Statystycznym, 
Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Agen-
cją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencją Wywiadu, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym 
i Urzędem Zamówień Publicznych. Zgodnie zaś z art. 33b tejże ustawy Premier, wykonując po-
litykę Rady Ministrów, wydaje kierownikom wyżej wymienionych urzędów wiążące wytyczne 
i polecenia. Nadzór pozostaje więc tu w ścisłej bliskości z możliwością wydawania wiążących 
wytycznych i poleceń. Niekiedy w regulacjach ustawowych nadzór organu naczelnego w sto-
sunku do centralnego organu administracji rządowej określany jest poprzez wskazanie mniej 
lub bardziej rozbudowanego katalogu kompetencji nadzorczych (por. np. art. 89 ust. 4 ustawy 

20 J. Jagielski, op. cit., s. 126.
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z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne21). Spotykamy jednak i takie regulacje, w których spra-
wa nadzoru nad centralnym organem administracji rządowej zamyka się we wskazaniu organu 
nadzorczego (por. np. art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i gór-
nicze22, art. 29 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów23, art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym24). Ustanowienie przez 
ustawę nadzoru wyznacza w tym przypadku ogólny kierunek powiązania organizacyjnego z na-
czelnym organem administracji poziomu rządowego, którym jest Prezes Rady Ministrów.

 Związek Rzecznika Ubezpieczonych z administracją rządową – Prezesem RM i ministrami – 
w ustawie o Rzeczniku Ubezpieczonych został ustalony w sposób następujący: 

Prezes RM powołuje Rzecznika na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji � 
finansowych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – na czteroletnią 
kadencję (art. 19. ust. 1);
Prezes RM może odwołać Rzecznika po zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 19 � 
ust. 6 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych;
Prezes RM nadaje (po zasięgnięciu opinii Rzecznika) statut Biura Rzecznika Ubezpieczonych � 
(art. 21 ust. 2); 
minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, termi-� 
ny uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat dokonywanych przez zakłady ubezpieczeń 
i powszechne towarzystwa emerytalne (podmioty te ponoszą koszty działalności Rzecznika), 
uwzględniając zapewnienie skuteczności działalności Rzecznika i jego Biura (art. 22 ust. 3); 
podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy, którego projekt sporzą-� 
dza Rzecznik i wraz z opinią Rady Ubezpieczonych przekazuje ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych, w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad pro-
jektem ustawy budżetowej (art. 22a);
Radę Ubezpieczonych powołuje na wniosek Rzecznika – na okres jego kadencji – minister � 
właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zabezpieczenia społecznego, spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty wymienione 
w ust. 3 (art. 25 ust. 2 i 4)25;

21 „Nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nad działalnością Prezesa Krajowego Zarządu polega 
w szczególności na: 1) zatwierdzaniu programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń 
wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej, 2) zatwierdzaniu corocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 
91, 3) zatwierdzaniu planu kontroli gospodarowania wodami wykonywanej przez Prezesa Krajowego Zarządu, 4) 
polecaniu przeprowadzenia kontroli nieujętych w planie kontroli” (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.). 
22 „Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej, działającym pod nad-
zorem ministra właściwego do spraw środowiska, właściwym w sprawach nadzoru górniczego” (Dz. U. z 2011 r., 
Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).
23 „Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji 
i konsumentów. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu” (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 
24 „Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów” (Dz. U. z 2006 r., Nr 157, poz. 1119 
z późn. zm.).
25 Art. 25 ust. 3 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych stanowi: „W skład Rady Ubezpieczonych wchodzą przed-
stawiciele: 1) reprezentantów samorządu terytorialnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
– 2 członków; 2) krajowych organizacji konsumenckich – 2 członków; 3) ogólnokrajowych organizacji pracodaw-
ców – 2 członków; 4) Rzecznika Praw Obywatelskich – 2 członków; 5) każdej z organizacji związkowych, o których 
mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. 
Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056) – po 2 członków; 6) najliczniejszej organizacji emeryckiej – 1 członek”.
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Rzecznik lub upoważniony przez niego pracownik Biura Rzecznika może zwracać się do mi-� 
nistra właściwego do spraw instytucji finansowych w sprawach dotyczących ubezpieczeń 
obowiązkowych i postulować o ewentualną zmianę przepisów regulujących te ubezpiecze-
nia (art. 26 ust. 4 pkt 2); 
Rzecznik składa corocznie, w terminie 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego, Pre-� 
zesowi Rady Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności oraz uwagi o stanie przestrze-
gania prawa i interesów osób, o których mowa w art. 5 ust. 1; sprawozdanie jest jawne 
(art. 30). 

Istnieje szereg argumentów uzasadniających wniosek, że powyżej wskazane powiązania nie 
powodują, iż mamy do czynienia z nadzorem organizacyjno-funkcjonalnym Prezesa Rady Mini-
strów lub ministra działowego, właściwym administracji rządowej.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych Rzecznika powołuje Prezes 
Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i mi-
nistra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – na czteroletnią kadencję – spośród 
osób spełniających przesłanki, o których mowa w art. 19 ust. 2 tejże ustawy.

Powoływanie przez Prezesa RM osób na centralne organy administracji rządowej jest cha-
rakterystycznym rozwiązaniem w obecnym stanie ustawowym. Można wyróżnić organy, które 
obsadzane są po przeprowadzeniu konkursu lub spełnieniu określonych wymagań przez kandy-
datów, oraz organy, wobec których nie określono wymagań stawianych kandydatom ani zasad 
i trybu powoływania i odwoływania. Podkreślić jednak należy, że nie tylko organy należące do 
administracji rządowej są powoływane przez Prezesa RM. Jako przykład można wskazać regio-
nalne izby obrachunkowe, w których zarówno prezes i jego zastępcy, jak i członkowie kolegium 
są powoływani i odwoływani – po spełnieniu określonych przesłanek – przez Prezesa Rady Mi-
nistrów. Sam fakt ustawowego uprawnienia Prezesa RM do powoływania określonej osoby nie 
może a priori prowadzić do uznania, że podmiot, którym będzie kierowała ta osoba, wchodzi 
w skład administracji rządowej. W przypadku bowiem nadzoru instytucjonalnego – innego 
w swej treści i skutkach od nadzoru organizacyjnego i funkcjonalnego w sferze administracji rzą-
dowej – posiadanie przez określony organ naczelny uprawnienia do powoływania ma głównie 
na celu zapewnienie należytej rękojmi wykonywania określonej funkcji.

Broniąc poglądu o niemożności zaliczenia Rzecznika Ubezpieczonych do administracji rządo-
wej, wskazać należy, że Rzecznik nie jest powoływany w trybie postępowania administracyjnego 
poprzez wydanie aktu administracyjnego – decyzji. Sam akt powołania ma raczej charakter 
cywilnoprawny – jest nawiązaniem stosunku pracy w myśl przepisów prawa pracy. Od aktu 
powołania nie przysługuje odwołanie w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyj-
nego. Wynagrodzenie Rzecznika Ubezpieczonych nie jest finansowane z budżetu państwa, lecz 
z pominięciem tego budżetu, bezpośrednio ze środków przekazanych od podmiotów gospodar-
czych działających na rynku ubezpieczeniowym. Ponadto zgodnie z art. 148 pkt 8 Konstytucji RP 
Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej. 
W przypadku zatem podporządkowania administracyjnego Rzecznik Ubezpieczonych wskazany 
byłby w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych26 bądź w in-
nym akcie prawnym określającym, iż jest on pracownikiem administracji rządowej. Analiza aktów 
prawnych wskazuje, że Rzecznik Ubezpieczonych nie jest pracownikiem administracji rządowej. 
Trudno też mówić o innych cechach charakterystycznych dla podrzędności służbowej. Nie moż-
na też pominąć, iż art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 

26 Tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 86, poz. 953 z późn. zm.
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kierownicze stanowiska państwowe27 obok Rzecznika Ubezpieczonych wymienia kierownika 
urzędu centralnego. Dowodzi to, że Rzecznik Ubezpieczonych kierownikiem urzędu centralnego 
nie jest, a tym samym nie jest zatrudniony w administracji rządowej, albowiem w przeciwnym 
wypadku racjonalny ustawodawca nie wymieniałby Rzecznika enumeratywnie w katalogu do-
tyczącym zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, lecz 
w ustawie pragmatycznej przyznałby Rzecznikowi Ubezpieczonych status centralnego organu 
administracji rządowej, a następnie określiłby Rzecznika jako kierownika tego urzędu.

Podkreślić także trzeba, iż Rzecznik Ubezpieczonych może łączyć swoją funkcję z mandatem 
posła na Sejm RP lub mandatem senatora. Ustawa o Rzeczniku Ubezpieczonych, a także usta-
wa o wykonywaniu mandatu posła i senatora nie przewidują zakazu łączenia funkcji Rzecznika 
z mandatem posła lub senatora. Osoby, które dotychczas pełniły funkcję Rzecznika Ubezpieczo-
nych – Stanisław Rogowski i Halina Olendzka – wykonywały jednocześnie mandat posła na Sejm 
RP. De facto powyższego stanu rzeczy nie zmieniła również ustawa z dnia 16 września 2011 r. 
o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 
oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta28, będąca m.in. nowelizacją ustawy 
pragmatycznej Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ustawowych przesłanek, jakie powinna 
posiadać osoba, która może zajmować stanowisko Rzecznika, a także zmieniająca ustawowe 
zakazy pełnienia przez Rzecznika określonych funkcji. Zakres ustawowych zakazów wykonywa-
nia innych funkcji interpretacyjnie nie wyłącza możliwości jednoczesnego wykonywania przez 
Rzecznika Ubezpieczonych mandatu posła na Sejm RP lub senatora.

W świetle art. 19 ust. 5 i 6 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych Prezes Rady Ministrów, na 
wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego, może – po zaopiniowaniu przez Radę Ubezpieczonych, 
o której mowa w art. 25 – odwołać Rzecznika przed upływem kadencji. Odwołanie to może 
nastąpić wyłącznie z następujących przyczyn: „1) złożenia rezygnacji; 2) niewypełniania obo-
wiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem 
lekarskim; 3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażo-
nych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników 
pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób 
przez nie uposażonych; 4) rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw; 
5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo”.

Odwoływanie przez Prezesa RM – analogicznie do powoływania – jest charakterystyczne dla 
centralnych organów administracji rządowej, a także pewnych organów spoza administracji 
rządowej, np. regionalnych izb obrachunkowych. Przepisy niektórych ustaw nie określają prze-
słanek odwołania. Na przykład art. 29 ust. 4 przywoływanej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że „Prezes Rady Ministrów odwołuje Preze-
sa Urzędu”, nie określając przypadków, kiedy to odwołanie może nastąpić. Brak ustawowych 
przesłanek odwołania z określonego stanowiska lub przesłanki uznaniowej stanowią znaczący 
instrument oddziaływania przez organ nadzoru na funkcjonowanie określonego organu.

Na tle art. 19 ust. 5 i 6 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych podkreślić należy, że Prezes RM nie 
może swobodnie decydować o odwołaniu Rzecznika w każdej chwili. Art. 19 ust. 6 tejże ustawy 
stanowi, że odwołanie Rzecznika może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia jednej z sytu-
acji wskazanych w tym przepisie. Nie jest dopuszczalne odwołanie Rzecznika Ubezpieczonych 

27 Dz. U. Nr 20, poz. 101 z późn. zm.
28 Dz. U. Nr 234, poz. 1388.
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tylko z powodu negatywnej oceny jego działalności, zwykłego (nierażącego) naruszenia Konsty-
tucji czy interesów osób ubezpieczeniowych, albo też z powodu nierealizowania polityki rządu. 
Trudno zatem mówić, iż jest to element nadzoru właściwy organom administracji rządowej i że 
przemawia to za zaliczeniem Rzecznika Ubezpieczonych do sfery administracji rządowej.

Z ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych oraz z innych aktów prawnych, w szczególności z usta-
wy o działach administracji rządowej i ustawy o Radzie Ministrów, nie wynika, aby Prezes Rady 
Ministrów był uprawniony do nakazania Rzecznikowi Ubezpieczonych określonego postępo-
wania w sprawie lub zmiany dotychczasowego stanowiska (np. podjęcia interwencji w postaci 
wystąpienia do zakładu ubezpieczeń, w przypadku gdy Rzecznik stwierdził brak podstaw do ta-
kiej interwencji w trybie art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych). Prezes Rady 
Ministrów nie może również na podstawie art. 33b ustawy o działach administracji rządowej wy-
dawać wiążących wytycznych i poleceń, gdyż Rzecznik Ubezpieczonych nie mieści się w zakresie 
podmiotowym art. 33a tejże ustawy. Charakterystyczny zatem instrument nadzoru Prezesa RM 
nad organami administracji rządowej nie ma zastosowania do działalności Rzecznika Ubezpie-
czonych. 

Przedstawianie przez Rzecznika Ubezpieczonych na podstawie art. 30 ustawy o Rzeczniku 
Ubezpieczonych corocznego sprawozdania z działalności ma służyć zapewnieniu Prezesowi RM 
informacji o jej przebiegu w danym roku. Tego rodzaju sprawozdania przedstawiają Prezeso-
wi RM lub właściwym ministrom m.in. centralne organy administracji rządowej. Otrzymanie 
rocznego sprawozdania jest elementem kontroli albo nawet nadzoru właściwego organu. Na-
stępstwem otrzymania sprawozdania może być bowiem możliwość określonej prawem reakcji 
na jego treść. Polega ona przykładowo na akceptacji sprawozdania przez organ nadzorczy. Na 
przykład zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska29, Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza roczne sprawozdanie i przedkłada 
je do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Poszczególne ustawy przewidu-
ją również innego rodzaju rozwiązania dotyczące sposobu postępowania przez organ nadzoru 
w związku z otrzymaniem sprawozdania. Art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne30 przewiduje np. bardziej złożoną procedurę, w ramach której Prezes Urzę-
du Komunikacji Elektronicznej składa ministrowi właściwemu do spraw łączności sprawozdanie, 
natomiast minister sprawozdanie to opiniuje i przekazuje wraz z opinią Prezesowi RM. W przy-
padku niektórych organów ustawa stanowi wprost, że brak akceptacji sprawozdania może 
stanowić przesłankę odwołania osoby piastującej funkcję organu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej31 w przypadku odrzucenia sprawozdania 
Szefa Służby Cywilnej w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia, Prezes RM może odwołać 
Szefa Służby Cywilnej32.

Sprawozdanie stanowi jedno ze źródeł informacji dotyczących działalności określonego 
organu. W razie negatywnej oceny pracy danego organu Prezes RM, na podstawie treści otrzy-
manego sprawozdania lub – w przypadku organów przedkładających sprawozdania ministrom 
– wniosku właściwego ministra, może nawet wobec niektórych organów podjąć decyzję o od-
wołaniu określonej osoby z zajmowanego stanowiska. Dotyczy to w szczególności tych organów, 
co do których ustawy przewidują wyraźnie, że brak akceptacji sprawozdania stanowi przesłankę 
odwołania albo nie zawierają jakichkolwiek przesłanek odwołania lub też zawierają przesłanki 

29 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 686.
30 Dz. U. Nr 171, poz. 1800.
31 Dz. U. Nr 227, poz. 1505.
32 Por. uzasadnienie wyroku TK z dnia 15 czerwca 2011 r. (K 2/09, OTK-A 2011, nr 5, poz. 42).
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pozostawiające Prezesowi RM pewien zakres swobody przy ocenie ich spełnienia. Tymczasem 
ze składaniem przez Rzecznika Prezesowi RM corocznego sprawozdania nie wiążą się w świetle 
ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych żadne konsekwencje prawne. W szczególności ustawa nie 
przewiduje akceptowania sprawozdania ani nie łączy z brakiem jego akceptacji negatywnych 
konsekwencji dla funkcjonowania Rzecznika. Co istotne, niektóre organy nienależące do admi-
nistracji rządowej także są zobowiązane przedstawiać Prezesowi RM lub właściwemu ministrowi 
sprawozdania ze swojej działalności. Na przykład zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych33 prezes izby przedkłada roczne 
sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Sam obowiązek skła-
dania sprawozdania z działalności Rzecznika Ubezpieczonych nie świadczy zatem o podleganiu 
Prezesowi Rady Ministrów i przynależności Rzecznika do administracji rządowej.

Odnośnie do kognicji Prezesa Rady Ministrów związanej z ustalaniem statutu Biura Rzecznika 
Ubezpieczonych podkreśla się, iż nie przesądza ona o pełnej dopuszczalności zaliczenia dane-
go podmiotu do administracji rządowej. Podobna bowiem kompetencja przysługuje Prezesowi 
RM także wobec podmiotów spoza administracji rządowej, czego najlepszym przykładem jest 
chociażby Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, której regulamin jest zatwierdzany 
przez Prezesa RM. Trudno też mówić, iż kognicja ta stanowi czystą formę nadzoru, gdyż zawar-
ty jest w niej element koncyliacyjny – uprzednie zasięgnięcie opinii Rzecznika Ubezpieczonych. 
Prezes Rady Ministrów nie może wydać zarządzenia bez uprzedniego wystąpienia do Rzecznika 
o tę opinię i jej uzyskania.

Wskazać również należy na brak środków oddziaływania na Rzecznika Ubezpieczonych wła-
ściwych administracji rządowej, które miałyby być przyznane ministrom działowym. Trudno za 
środek nadzoru nad funkcjonowaniem Rzecznika Ubezpieczonych uznać ustawową delegację 
dla ministra finansów do określenia w drodze rozporządzenia terminów uiszczania, wysokości 
i sposobu obliczania wpłat dokonywanych przez zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa 
emerytalne. Jest to kompetencja do wydania aktu normatywnego powszechnie obowiązują-
cego prawa na podstawie upoważnienia ustawowego, nie zaś akt nadzoru. W przedmiocie 
natomiast obowiązku Rzecznika Ubezpieczonych przekazywania planu finansowego w terminie 
odpowiednim dla prac budżetowych podkreślić należy, że plan finansowy Rzecznika nie podle-
ga zatwierdzaniu czy opiniowaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
Opiniowanie planu finansowego i kontrola jego wykonania przeprowadzane są wyłącznie przez 
Komisję Finansów Publicznych podczas prac Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad projektem, 
a następnie nad wykonaniem ustawy budżetowej. Trudno to zatem uznać za element nadzoru 
właściwy administracji rządowej.

Istotnym argumentem przemawiającym za tym, iż Rzecznik Ubezpieczonych nie jest włączo-
ny do administracji rządowej, jest fakt, iż w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych nie funkcjonuje 
korpus służby cywilnej. Z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 
1999 r. wynika, iż urzędami administracji rządowej, o których mowa w art. 153 ust. 1 Konstytucji 
RP – zdaniem Trybunału – są urzędy administracji organizacyjnie i funkcjonalnie podporządko-
wane Radzie Ministrów jako całości, Prezesowi Rady Ministrów, poszczególnym ministrom albo 
wojewodom (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organów podległych organizacyjnie 
i funkcjonalnie tym podmiotom). Trybunał stwierdził: „Konstytucyjne umiejscowienie korpusu 
służby cywilnej w urzędach administracji rządowej i ustanowienie jego podległości Prezesowi 
Rady Ministrów jako zwierzchnikowi wyklucza ustawowe rozciągnięcie tego korpusu na segmen-

33 Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.



46

ty państwa nienależące do administracji rządowej. Art. 153 Konstytucji RP ogranicza zasięg służby 
cywilnej, podległej zwierzchnictwu Prezesa Rady Ministrów, do urzędów administracji rządowej. 
[...] Rozciągnięcie korpusu służby cywilnej na inne niż administracja rządowa segmenty państwa 
przez ustawodawcę zwykłego byłoby niedopuszczalną modyfikacją ustroju konstytucyjnego. 
Czym innym jest bowiem administracja rządowa, a czym innym administracja samorządowa lub 
państwowa, chociaż wszystkie trzy mogą być uznane za administrację publiczną”34. 

W art. 23 ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych wskazano, że do pracowników Biura Rzecznika 
Ubezpieczonych stosuje się jedynie odpowiednio przepisy o służbie cywilnej. Gdyby Rzecznik 
Ubezpieczonych zostałby zaliczony do administracji rządowej, wówczas racjonalny ustawodawca 
musiałby – wypełniając nakaz Konstytucji – wprowadzić nakaz stosowania wprost do pracowni-
ków Biura Rzecznika Ubezpieczonych przepisów ustawy o służbie cywilnej. De lege lata z takim 
zdarzeniem normatywnym nie mamy do czynienia. Oczywiście nie oznacza to, że w Biurze 
Rzecznika Ubezpieczonych ustawodawca nie zapewnił zawodowego, rzetelnego, bezstronnego 
i politycznie neutralnego aparatu do wykonywania zadań Rzecznika. Uczynił to poprzez odpo-
wiednie stosowanie wobec pracowników Biura Rzecznika Ubezpieczonych przepisów ustawy 
o służbie cywilnej oraz wprowadzenie na grunt ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych licznych 
zakazów ustawowych.

1.5. Wnioski
Mając na uwadze powyższe argumenty, można wyprowadzić następujące wnioski o charak-

terze ogólnym i podsumowującym. Przysługujące Prezesowi RM środki oddziaływania mają 
charakter ograniczony. Sprowadzają się one do określenia struktury organizacyjnej Biura Rzecz-
nika Ubezpieczonych i powoływania Rzecznika Ubezpieczonych. Prezes Rady Ministrów nie ma 
w istocie kompetencji kontrolnych nad Rzecznikiem Ubezpieczonych, ponieważ ustawa o Radzie 
Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej oraz ustawa pragmatyczna Rzecznika nie 
upoważniają Prezesa RM do żądania przekazania określonych informacji czy bieżących sprawoz-
dań (tak jak w przypadku organów administracji rządowej), a ustawa o Rzeczniku Ubezpieczonych 
nie stwarza Prezesowi RM możliwości reagowania na roczne sprawozdanie Rzecznika. Prezes RM 
nie ma kompetencji do podjęcia decyzji o odwołaniu Rzecznika Ubezpieczonych, poza wyraźnie 
nadzwyczajnymi przypadkami wskazanymi w ustawie i niezwiązanymi z negatywną oceną działal-
ności Rzecznika. Wobec niewymienienia Rzecznika Ubezpieczonych w katalogu, o którym mowa 
w art. 33a ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej, nie jest dopuszczalne kierowanie do 
Rzecznika wiążących wytycznych i poleceń na podstawie art. 33b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy 
o działach administracji rządowej. Prezes RM nie ma tym samym możliwości oddziaływania na 
pracę Rzecznika Ubezpieczonych. Ponadto w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych nie funkcjonuje 
korpus służby cywilnej, której obowiązek utworzenia spoczywa na wszystkich urzędach admini-
stracji rządowej. Z powyższego wynika, że Rzecznik Ubezpieczonych nie jest podporządkowany 
Prezesowi RM ani ministrom, nie wchodzi w skład administracji rządowej i nie jest poddany nad-
zorowi organizacyjnemu i funkcjonalnemu w sensie przyjmowanym dla aparatu administracji 
rządowej. Rzecznik Ubezpieczonych poddany jest ogólnemu instytucjonalnemu, a nie organiza-
cyjnemu i funkcjonalnemu nadzorowi Prezesa RM. Jest to zatem odmienny rodzaj nadzoru od 
tego, który ustawa o działach administracji rządowej przewiduje wobec centralnych organów 
administracji rządowej. Wysoce dyskusyjne dla poszukiwania nadzoru nad Rzecznikiem Ubezpie-
czonych w sposób właściwy administracji rządowej wydaje się sięganie tylko do ogólnej formuły 

34 K 3/99, OTK ZU 1999, nr 4, poz. 73.
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zawartej w art. 146 ust. 1 i 3 Konstytucji RP35, z której wynika zasada domniemania kompeten-
cji na rzecz Rady Ministrów. „Ustanowienie tego domniemania umożliwiło rezygnację z pełnego 
wyliczenia konkretnych zadań i kompetencji RM. Jeżeli jakaś sprawa nie została zaliczona przez 
przepisy do kompetencji innego organu władzy publicznej, to należy ona do Rady Ministrów”36. 
W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i w doktrynie prawa powszechnie podkreśla się jed-
nak, że domniemanie kompetencji Rady Ministrów nie może stanowić samoistnego kryterium 
ustanowienia nadzoru i kierownictwa, jeśli organ państwowy lub inna jednostka organizacyjna 
nie spełniają przesłanek pozwalających na zaliczenie ich do administracji rządowej. 

Przewidziane w przepisach środki oddziaływania przysługujące Prezesowi RM nie stanowią 
wystarczającej podstawy do uznania, że Rzecznik Ubezpieczonych podlega kierownictwu Rady 
Ministrów w rozumieniu art. 146 ust. 3 Konstytucji RP. W obecnym kształcie przepisów regulują-
cych status prawny Rzecznika Ubezpieczonych i zakres jego ustawowych kompetencji nie można 
uznać, że została spełniona konstytucyjna przesłanka uznania Rzecznika za instytucję należącą 
do struktury administracji rządowej. Nie oznacza to, że działalność Rzecznika Ubezpieczonych 
została w ogóle wyłączona z kontroli państwowej. Kontrola nad działalnością Rzecznika Ubezpie-
czonych pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności jest stale sprawowana 
przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola nad wykonaniem planu finansowego sprawowana jest 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zaś kontrola społeczna działalności Rzecznika zapewnio-
na jest przez pełną transparentność działania Rzecznika. Rzecznik Ubezpieczonych, wykonując 
swoje ustawowe kompetencje, hołduje zasadzie transparentności, którą w pełni stosuje w pro-
wadzonych postępowaniach skargowych, jak również poprzez informowanie społeczeństwa za 
pośrednictwem strony internetowej oraz innych środków masowego przekazu o swoich bieżą-
cych działaniach, w tym poprzez publikację sprawozdań ze swojej działalności – poddając w ten 
sposób swoją działalność kontroli społecznej. 

Zakres ustawowych zadań Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawnych form działania, jakimi 
może się posługiwać, pozwala na uznanie, że Rzecznik Ubezpieczonych jest szczególną instytucją 
administracji publicznej – państwowej, ale usytuowaną poza strukturą administracji rządowej. 
Wskazać przy tym należy, że Trybunał Konstytucyjny w pełni podziela zapatrywania doktryny 
o pełnej dopuszczalności tworzenia w świetle przepisów Konstytucji RP organów lub jednostek 
organizacyjnych władzy wykonawczej niepodporządkowanych Radzie Ministrów37. W przypadku 
Rzecznika Ubezpieczonych można mówić o względnej niezależności od Rady Ministrów (Prezesa 
RM), przy istnieniu pewnych ustawowych powiązań wskazanych wyłącznie w przepisach ustawy 
o Rzeczniku Ubezpieczonych.

Powyższe wnioski w żaden sposób nie kwestionują faktu, że Rzecznik Ubezpieczonych wchodzi 
w skład administracji publicznej i poddany jest ogólnemu instytucjonalnemu nadzorowi ze stro-
ny naczelnych organów państwa (tu: Prezesa Rady Ministrów). Pozwalają jednak zakwestionować 
prawną dopuszczalność zaliczenia Rzecznika Ubezpieczonych do administracji rządowej i stosowa-
nia względem Rzecznika instytucji nadzoru, kontroli i koordynacji, o których mowa w art. 33b ustawy 
o działach administracji rządowej i art. 5 pkt 2 ustawy o Radzie Ministrów. Zakres zaś powiązań 
z Radą Ministrów można upatrywać wyłącznie w przepisach ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych.

35 „Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Ministrów kieruje administra-
cją rządową”.
36 R. Michalska-Badziak, (w:) M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecz-
nictwie, Difin, Warszawa 2009, s. 113. 
37 Por. przywoływany wyrok TK z dnia 15 czerwca 2011 r.
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2. Rzecznik Ubezpieczonych w praktyce stosowania prawa
W praktyce stosowania prawa – w bieżących relacjach i kontaktach Rzecznika Ubezpieczonych 

z naczelnymi organami państwa – można spotkać się z kierunkiem interpretacyjnym przeciw-
stawnym do wyżej opisanego. Zgodnie z tym kierunkiem Rzecznik Ubezpieczonych wchodzi 
w skład administracji publicznej oraz pozostaje w systemie organizacyjno-funkcjonalnym pod-
danym kierownictwu Rady Ministrów. Te dwie cechy przesądzają, że Prezes Rady Ministrów jest 
uprawniony do nadzoru nad Rzecznikiem Ubezpieczonych w zakresie niezbędnym do wykony-
wania wobec Rzecznika swoich kompetencji ustawowych. Zgodnie z tym poglądem Rzecznik 
Ubezpieczonych pozostaje w systemie organizacyjno-funkcjonalnym poddanym kierownictwu 
Rady Ministrów, gdyż: 1) Rzecznika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów; 2) Prezes Rady 
Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rzecznika, ustala w drodze zarządzenia statut Biura Rzecznika 
Ubezpieczonych; 3) Rzecznik Ubezpieczonych przekazuje ministrowi finansów plan finansowy; 
4) Rzecznik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej działal-
ności. Wskazane relacje pomiędzy Prezesem Rady Ministrów a Rzecznikiem Ubezpieczonych 
mają być typowe dla relacji w ramach podległości czy nadzoru organów administracji rządo-
wej. Argumentem popierającym tak sformułowany pogląd jest uznanie, że fakt niewykonywania 
działań władczych przez niektóre centralne organy administracji rządowej (np. Prezesa GUS) 
nie może stanowić wystarczającego uzasadnienia, że Rzecznik Ubezpieczonych nie jest poddany 
nadzorowi właściwemu organom administracji rządowej. Argumentem pomocniczym powyżej 
przedstawionego zapatrywania ma być również to, że w skład administracji rządowej wchodzą 
państwowe osoby prawne, które podlegają naczelnym organom administracji rządowej bądź 
nad którymi nadzór sprawują naczelne organy administracji pomimo tego, że ustawy regulujące 
status takich podmiotów nie określają, czy podmioty te należą do administracji rządowej; są to 
np. Agencja Mienia Wojskowego, fundacja – Centrum Badania Opinii Społecznej38. 

Wskazany kierunek interpretacyjny może budzić poważne wątpliwości co do prawidłowości. Sta-
wia on bowiem znak równości pomiędzy nadzorem instytucjonalnym naczelnego organu państwa 
nad danym podmiotem prawa publicznego a nadzorem organizacyjno-funkcjonalnym występują-
cym w sferze administracji rządowej. Jednocześnie zakres nadzoru jest determinowany pojęciem 
„niezbędności do wykonywania przez Prezesa Rady Ministrów wobec Rzecznika ustawowych kom-
petencji”. Jest to pojęcie bardzo ogólne a zarazem puste w swej treści, bo nie wynika z niego, czy 
chodzi tu o normatywne kompetencje nadzorcze i kontrolne, o których mowa w art. 33b ustawy 
o działach administracji rządowej i art. 5 pkt 2 ustawy o Radzie Ministrów, czy może o jakieś inne. 

Wskazany kierunek interpretacyjny pomimo uznania istnienia nadzoru nad Rzecznikiem Ubez-
pieczonych w sposób właściwy administracji rządowej, nie przesądza, czy Rzecznik wchodzi w skład 
administracji rządowej. Stwarza jednak wrażenie dopuszczalności wpływania przez Prezesa Rady 
Ministrów na działalność Rzecznika Ubezpieczonych za pomocą wszelkich środków i według uzna-
nia Prezesa RM. Pewnym dostrzegalnym mankamentem tak przedstawionej interpretacji jest 
również przyjmowane założenie, że Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad podmiotem 
niewchodzącym w skład administracji rządowej w analogiczny sposób jak w przypadku organów 
i jednostek organizacyjnych wchodzących w jej skład. Tego rodzaju interpretacja może być nara-
żona na poważną krytykę. Można bowiem wysunąć zarzuty z jednej strony nieznajomości zasad 
konstytucyjnych (Prezes RM kieruje tylko administracją rządową, ale nie kieruje administracją 
państwową nierządową lub samorządową), z drugiej zaś dysymulacji określonych kompetencji, 

38 Tak M. Pitera, Sekretarz Stanu w KPRM, w piśmie do Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 24 maja 2011 r. (DKN – 
502 – 1(14)11).
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które nie wynikają z przepisów Konstytucji RP i ustaw szczególnych. Nadto wątpliwe jest, że dla 
formułowania określonych wniosków posługuje się nieadekwatną komparatystyką – porównywa-
niem Rzecznika Ubezpieczonych do organów lub jednostek organizacyjnych, które expresis verbis 
wchodzą w skład administracji rządowej i których statut prawny nie budzi żadnych wątpliwości. 
Nie można wykluczyć, iż sformułowany może być zasadny wniosek o błędnej wykładni pojęć nad-
zoru instytucjonalnego i nadzoru organizacyjno-funkcjonalnego, które to mają całkowicie różne 
charakter prawny, zakres oraz skutki. Zwrócić przy tym należy uwagę, że zwolennicy poglądu 
o sprawowaniu przez Prezesa RM nadzoru w sposób analogiczny jak nad organami lub jednostka-
mi organizacyjnymi wchodzącymi w skład administracji rządowej w żaden sposób nie odnoszą się 
do intensywności nadzoru i środków nadzorczych. A priori przyjmują, że skoro Prezes RM powołu-
je i odwołuje Rzecznika, w porozumieniu z Rzecznikiem ustala w drodze zarządzenia statut Biura 
Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznik przekazuje Prezesowi RM coroczne sprawozdanie z działal-
ności, zaś ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych roczny plan finansowy, to są to 
relacje typowe dla relacji w ramach podległości czy nadzoru organów administracji rządowej.

Wskazując na powyższy kierunek interpretacyjny nie można jednak pominąć wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r.39 Trybunał Konstytucyjny w przedmiotowym wyroku jed-
noznacznie wskazał, że Komisja Nadzoru Finansowego nie wchodzi w skład administracji rządowej. 
Wyrok ten należy przywołać, gdyż wnioskodawca – Rzecznik Praw Obywatelskich – do koronnych 
argumentów, które miały przemawiać za włączeniem KNF do administracji rządowej, zaliczył: 1) 
ogólną kompetencję nadzoru Prezesa RM, o której mowa w art. 3 przywoływanej ustawy o nad-
zorze nad rynkiem finansowym; 2) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komisji przez 
Prezesa Rady Ministrów; 3) przekazywanie do Prezesa RM corocznego sprawozdania z działalności 
Komisji; 4) nadawanie przez Prezesa RM w drodze zarządzenia statutu Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego. Powiązania te miały przemawiać za zaliczeniem Komisji Nadzoru Finansowego do 
administracji rządowej i poddaniem jej nadzorowi organizacyjno-funkcjonalnemu Prezesa RM. 
W tym miejscu podkreślić należy, że oprócz ogólnej kompetencji nadzoru, przesłanki do odwołania 
Rzecznika Ubezpieczonych i obowiązek Rzecznika przekazywania rocznego sprawozdania z działal-
ności są bardzo podobne lub analogiczne jak w przypadku Komisji Nadzoru Finansowego.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przysługujące Prezesowi RM oraz poszczególnym mini-
strom środki oddziaływania na KNF mają charakter ograniczony. „Sprowadzają się do określenia 
struktury organizacyjnej Komisji (nadanie statutu Urzędu KNF), zasad wynagradzania Przewod-
niczącego Komisji i jego zastępców oraz pracowników Urzędu KNF i przyznawania im nagród, 
a także powoływania Przewodniczącego i jego zastępców. Prezes RM nie ma w istocie kompe-
tencji kontrolnych nad Komisją, ponieważ ustawy nie upoważniają go do żądania informacji, tak 
jak w przypadku organów administracji rządowej, a ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym 
nie daje mu możliwości reagowania na roczne sprawozdanie KNF. Prezes RM nie ma kompetencji 
do podjęcia decyzji o odwołaniu Przewodniczącego KNF poza wyraźnie przewidzianymi w usta-
wie przypadkami niezwiązanymi z negatywną oceną działalności Przewodniczącego. Wobec 
niewymienienia Urzędu KNF w katalogu zamieszczonym w art. 33a ust. 1 ustawy o działach, nie 
jest dopuszczalne kierowanie do Komisji wiążących wytycznych i poleceń na podstawie art. 33b 
ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o działach [...]. Prezes RM nie ma tym samym możliwości oddziaływa-
nia na funkcjonowanie KNF. […] Przewidziane w przepisach środki oddziaływania przysługujące 
zarówno Prezesowi RM jak i poszczególnym ministrom wobec KNF nie stanowią wystarczającej 
podstawy dla uznania, że organ ten podlega kierownictwu RM w rozumieniu art. 146 ust. 3 

39 K 2/09, OTK-A 2011, nr 5, poz. 42.
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Konstytucji. W obecnym kształcie przepisów dotyczących Komisji nie można uznać, że została 
spełniona konstytucyjna przesłanka uznania tego organu za należący do struktury administra-
cji rządowej. […] Analiza ustawowych zadań KNF oraz prawnych form działania, jakimi Komisja 
może się posługiwać, w tym zwłaszcza szerokich kompetencji do wydawania decyzji administra-
cyjnych, świadczy o tym, że omawiany organ jest elementem władzy wykonawczej. W świetle 
przepisów Konstytucji, ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz innych ustaw należy 
stwierdzić, że Komisja Nadzoru Finansowego jest szczególnym organem administracji publicznej 
– państwowej, ale usytuowanym poza strukturą administracji rządowej. W literaturze wypowia-
dany jest pogląd o dopuszczalności w świetle Konstytucji tworzenia w drodze ustaw organów 
władzy wykonawczej niepodporządkowanych Radzie Ministrów (zob. K. Wojtyczek, Władza 
wykonawcza w Polsce: dualistyczna czy wieloczłonowa, »Państwo i Prawo« z. 12/2001, s. 61, 
63-64). W przypadku KNF można mówić o względnej niezależności od Rady Ministrów (Prezesa 
RM), przy istnieniu pewnych ustawowych powiązań”40.

Powyżej przywołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdza zatem prawidłowość po-
glądu, iż Rzecznik Ubezpieczonych nie wchodzi w skład administracji rządowej, lecz poddany 
jest ogólnemu i instytucjonalnemu nadzorowi ze strony Prezesa Rady Ministrów, którego zakres 
uregulowany jest w sposób wyczerpujący przez przepisy ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych.

Summary of the ar� cle

In the search of a position in the system – the status of the Polish 
Insurance Ombudsman

Currently, opposing opinions are presented concerning legal status of the Polish Insurance 
Ombudsman and the function it performs in the Polish legal system. In particular those opinions 
differ in relation to the status of the Insurance Ombudsman as an entity of the government. The 
article analyzes the legal status of the Insurance Ombudsman to locate its proper place in the 
system of national authorities. Proper determination of the status of the Ombudsman and its 
place in the system determines the scope of rights and obligations in relation to the supreme 
bodies of state administration, as well as affects creation and implementation of certain obli-
gations under the Act on public finances and also the ability to carry out other public functions. 
Characteristics of the Insurance Ombudsman’s competence and prerequisites that allow an en-
tity to be classified as a governmental organization justify the conclusion that the Ombudsman 
does not form part of the government, but is subject to general and institutional supervision of 
the Prime Minister, the scope of which is regulated exhaustively by the provisions of the Act on 
Insurance Ombudsman.

Keywords: Insurance Ombudsman, Prime Minister, governmental administration, public admin-
istration, supervision.

Mgr Paweł Wawszczak, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.

40 Ibidem.
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The characteristics of mutual guarantee insurance contract
– Takaful insurance

Takaful insurance is not popular on the European market. In Europe first Takaful insurer was 
established in Luxembourg in 1983. Takaful is called an „Islamic insurance” and regarded as 
insurance for the Muslims and may seem exotic and unadaptable to the European market 
expectations. However, such insurance systems may be interesting to many as it permits the 
policyholder to receive money from the insurance company also in case no insured event had 
occurred. Such a non–standard solution of an insurance contract is worth recognizing as it is 
presumed that to the year 2015 the volume of insurance premium in the global Takaful market 
could reach about USD 11,0 billion.

Keywords: takaful,mutual guarantees, Islamic insurance, Shariah insurance.

Introduction
According to the opinion of the specialists of PricewaterhousCoopers Takaful insurance exist-

ed more than 1400 years ago1. It had been forgotten for many centuries. Nowadays it reappears 
in a number of the Muslim countries and also in the countries with deep traditions of commer-
cial and mutual insurance.

As to development of Takaful insurance in XX – XXI centuries the first Takaful Act was adopted 
in Malaysia in 1984 (improved in 1985, 1988 and 1989 years.). Section 2 of this Act defines 
Takaful as follows: “A scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance which 
provides for mutual financial aids and assistance to the participants in case of need whereby the 
participants mutually agree to contribute for that purpose”2. In the XXth century Takaful insur-
ance first appeared in Saudi Arabia in 1979. In Europe first Takaful operator was established in 
Luxembourg in 19833.

1 Takaful: Growth opportunities in a dynamic market, https://www.pwc.com/bm/en/services/assets/Takaful_
Growth_Opportunities.pdf.
2 http://www.maybank2u.com.my/business/other_services/islamic_banking/maybank/takaful_concepts.
shtml.
3 S. Jaffer, Europe opens up to Takaful, http://www.europeanfinancialreview.com/?p=1244 (August 16th, 2010).
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1. Takaful insurance business around the world
According to the Ernst & Young World Takaful Report 2011, total contributions to the Takaful 

segment was USD 6.9 billion in 2009 and reached USD 9.15 billion in 20104. Ernst & Young also 
presume that tо the year 2015 the volume of insurance premium in the global Takaful market 
could reach about USD 11,0 billion5. 

The insurance companies, providing the products of Takaful, may be divided in two groups: 
1) the insurance companies providing only Takaful insurance products; 2) the insurance com-
panies with Takaful windows. “Takaful windows” is the term, which means, that an insurance 
company produces the traditional insurance products and simultaneously produce the Takaful in-
surance products without establishing a separate branch for creation and sale of such products. 

Takaful offers insurance products of different kinds, for individuals and for legal entities; 
short– and long–term. 

There are different data about the development of Takaful insurance in the world. According 
to one opinion there are over 60 companies offering Takaful services (including Windows– 5%) 
in 23 countries around the world6. According to the other opinion at the end of the 10–th years 
of the XXI century Takaful companies existed in the 87 countries of the world: in the 23 coun-
tries of the Middle East, in the 17 countries of Africa, in the 34 countries of the Asia–Pacific 
region and in the 13 countries of the other regions of the world7. But the figure “87” doesn’t 
include two companies operating in the USA – Failaka Investments Inc. and Takaful USA Man-
agement Services LLC8. 

The insurance companies of some other countries also are interested in Takaful insurance, for 
instance, the companies of the former republics of the USSR, located in Asia, and some compa-
nies of Russian Federation. 

In Europe in the past few years some banks and insurance companies show their interest to 
Takaful9. It is necessary to mention that the European companies take part in the development 
of Takaful insurance in two ways.

First way: a number of such companies have foreign branches specialized on Takaful insur-
ance. For instance, HSBC was the first foreign bank to be awarded a Takaful insurance license 
in Malaysia in 200610. Allianz AG has the branches providing Takaful insurance in the 9 Muslim 
countries11. “Generali”, the Italian insurer, announced the entering into a strategic partnership 
with Qatar Islamic Bank in order to access the GCC Takaful market. Similarly, AIG, Prudential, 

4 S. Jaffer, Takaful opportunities in Europe: A global growing phenomenon, http://www.corporatelivewire.com/
top-story.html?id=takaful-opportunities-in-europe-a-global-growing-phenomenon (October 21st, 2011).
5 C. Burns, E&Y: Takaful Market to Grow Significantly, http://www.insurancenetworking.com/news/insurance_
Takaful_Ernst_Young_underwriting-12173-1.html.
6 M. Ayub, An Introduction to Takaful – An Alternative to Insurance, http://www.islamic-world.net/economics/
takaful_intro.htm (July 28, 2008).
7 Islamic insurance. Trends, Opportunities and the future of Takaful, London, 2007. – P.6–8, http://books.
google.ru/books?id=gEXUN_n7E58C&pg=PA4&lpg=PA4&dq=Takaful+windows&source=bl&ots=3A07LP
kD5D&sig=B6ut055E0qi1jMwHgBXMpnjAJPk&hl=ru&ei=cVOeSuHdFMeE-Qb1y8zaCw&sa=X&oi=book_
result&ct=result&resnum=4#.
8 Р. Беккин, Страхование в мусульманском праве: теория и практика. Москва, Анкил, 2001. – P.134. 
9 S. Jaffer, Takaful opportunities in Europe..., op. cit.
10 HSBC Bank Malaysia results to 30 September 2012, http://www.hsbc.com/news-and-insight/2012/hsbc-bank-
malaysia-results-to-sep-2012 (12 Dec 2012).
11 В РИУ прошел семинар по исламскому страхованию, http://www.e-riu.ru/riu_news/?ID=603 (16 March 
2009).
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Aviva and Fortis are now offering Takaful products. International reinsurers Munich Re, Swiss 
Re, Hannover Re and SCOR have also developed suitable re–Takaful solutions12.

Second way: the European companies provide Takaful insurance in Europe. This activity is just 
at the beginning. For example, first in the UK Takaful operator – Salaam Halal insurance was 
opened in Great Britain on July 200813.

In France a number of reforms have been adopted to advance Shariah compliant finance. For 
instance, in early 2009, tax status adjustments for Islamic finance contracts on Murabaha (type 
of money market instrument) was introduced14.

The interest of the European countries to the Takaful insurance was confirmed once more 
on the 10–12 of July 2012 during The International Takaful Summit which was held in London. 
The theme of this year’s Masterclass was “Devising Takaful / Re–Takaful Platforms in the UK & 
Europe”15.

2. Why Takaful is called „Islamic insurance”?
In all publications the terms “Takaful insurance” and “Islamic insurance” or “Shariah 

compliant insurance” are used as the synonyms. Takaful insurance usually is opposed the 
traditional insurance, which is widespread all over the world. This opposition is connected 
with the fact that according to the opinion of the majority of the Shariah scholars Takaful 
have no elements forbidden for the Muslims: 1) there is no uncertainty (in Arab – Al–Gharar), 
Gambling (Al–Maisir) and Interest (Riba); 2) while providing Takaful the insurance companies 
regard for the concept of Halal–o–Haram, i.e. they make the investments only in the Shariah 
compliant business. 

The Sharia scholars consider Takaful as the Islamic alternative to the insurance spread all over 
the world (“traditional insurance” or “conventional insurance”). They explain that Takaful dif-
fers a lot from the traditional insurance because it is based on the concept of social solidarity, 
cooperation and mutual indemnification of losses of the participants of Takaful which are imple-
mented in the agreement of these participants (the persons insured their interests). According 
to such agreement they jointly indemnify the loss or damage that may inflict upon any of them, 
out of the fund they donate collectively. The Takaful agreement always involves the concept of 
“Tabarru”, that in Arab means “donation, to donate for benefit of others”. 

The compliance of the Takaful activity of each company to the Sharia’s principles must be con-
firmed by the Shari’ah advisors. 

Thus, all the elements mentioned above are the bases for considering Takaful an Islamic in-
surance.

And what are the financial mechanisms of Takaful? 

3. Main organizational principles of Takaful insurance
In translation from Arab Takaful means “mutual granting of guarantees”. The insurer and the 

policyholders acting in Takaful are named with the specific terms, which, in our opinion, reflect 
the specific character of economic relations between them. The insurer is called “Takaful ope-
rator”, the policyholders are called “Takaful partners” or “Investors”. 

12 S. Jaffer, Takaful opportunities in Europe..., op. cit.
13 M. Ayub, op. cit.
14 S. Jaffer, Takaful opportunities in Europe..., op. cit.
15 The International Takaful Summit, http://www.takafulsummit.com/2012/.
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There are several organizational models of Takaful. In all of them the concept of Tabarru (i.e. 
donation) exists. According to this concept the policyholders of the same insurance company 
sign the agreement that in case any participant of the fund (i.e. any policyholder) have a defined 
loss they will donate each other by making contribution to the common fund which is called 
Tabarru. Thus the policyholders of the same insurance company have common liability for risks 
they’ve insured. The Takaful operator doesn’t take such liability for the risks of the participants 
of Takaful. He only operates the Tabarru fund, which is created by the “Takaful partners”.

In addition to the concept of Tabarru Takaful insurance is always based on the defined con-
cept of the economic relations concerning the management of the investments. It may be the 
concept Mudharabah or the concept Wakala. In Saudi Arabia Takaful operators use the model, 
which combines principles of Mudharabah and Wakalah. In the other Muslim countries such 
combined model is forbidden.

The essence of the term “Mudharabah” is “trust management of the finance” Under the 
mudharabah contract, the Takaful operator acts as an entrepreneur who can manage the fi-
nance, and the Takaful partners – as a capital providers16. Profit from this management is shared 
between them in the ratio estimated in their agreement. If there is no profit, but loss, it is on the 
account of the owner of money, and the operator receives nothing. 

Concept “Wakalah” means that according to the agreement the trustee hires the agent for 
the fulfillment of the defined actions17. In case of Takaful it means that the Takaful operator acts 
as an agent of the policyholders (the participants of Takaful) on behalf of them and for this work 
receives a pre–agreed proportion of the contributions paid by the policyholders. 

So the economic relations between the participants of Takaful (i.e. the policyholders) and the 
Takaful operator (the insurer) always are based on two concepts. One concept is always Tabar-
ru. Another concept concerning the operation of the finance may be Mudharabah or Wakalah. 
The insurance payments of the participants of Takaful are divided into two funds. The first fund 
is always fund Tabarru. From this fund Takaful operator pays the insurance payment to the par-
ticipants of Takaful. The second fund is fund Mudharabah or fund Wakalah. 

4. Takaful as modification of mutual insurance
What is Takaful from the economic point of view? 
Different authors give different definitions. From one point of view Takaful is an alternative 

to insurance18. From another point of view Takaful is simply a form of cooperative insurance, 
which is Shari’ah–compliant19. There is an opinion that Takaful is a Sharia law–compliant insur-
ance structure in which members agree to provide insurance for each other by contributing to 
a pool of funds which are used to indemnify participants who suffer a loss20. And also point of 
view exists, that Takaful may have the form of the mutual insurance or commercial insurance21, 
but no explanation about the criteria of mutual or commercial Takaful is given. 

To clear out the economic nature of Takaful it is necessary to define commercial insurance, 
mutual insurance, cooperative insurance.

16 Islamicfinanceinfo, http://www.islamicfinanceinfo.com.my/discover-takaful/takaful-models-mudharabah-wakalah.
17 Р. Беккин, op. cit.
18 M. Ayub, op. cit.
19 S. Jaffer, Europe opens up to Takaful..., op. cit.
20 J. Molony, Europe insurers face takaful dilemma, http://www.reuters.com/article/2009/04/14/us-is-
lamicbanking-summit-khan-idUSTRE53D3HJ20090414 (Apr 14, 2009).
21 Р. Беккин, op. cit.
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Figure 1. Main differentiations of the methods of insurance products creation

Methods of insurance product creation

Self–insurance
The insured 
creates an insur-
ance product by 
himself, for his 
personal use, us-
ing only his own 
material resourc-
es. There is no 
policyholder here 
as the insured is 
at the same time 
the insurer; he 
is a sole owner 
of the fund. He 
doesn’t transfer 
his risk to any-
body.

Mutual insurance
Each policyholder is a member of the in-
surer – mutual insurance society, friendly 
society etc. As a member of such organi-
zation each policyholder is a co–owner of 
the insurance fund jointly with the other 
members. Thus, each policyholder has 
a right to receive an insurance product he 
needs and obtain a right to participate in 
the creation of the insurance products. 

This participation implies as follows:
–obligation of co–participation in the for-
mation of the fund;
–rules for management and control over 
the fund jointly with the other member of 
the insurance community;
–liability joint with the other members to 
fulfill the insurance obligations of the mu-
tual insurance organization.

Each policyholder can’t transfer to the 
mutual insurance company all his risk, 
but only a part of it.

Commercial insurance
Each policyholder buys an 
insurance product from a com-
mercial insurance organization 
by paying insurance premium. 
He does not obtain a right to 
participate in the creation of 
the insurance products. 

The policyholder does not have 
any form of the ownership of 
the fund and is not responsible 
for its usage.

The insurance fund is the 
ownership of the insurer 
– a commercial insurance orga-
nization. All rights, obligations 
and responsibility related to the 
process of insurance product 
creation are with the insurer.

The insured may transfer to the 
insurer the 100% of his risk or 
any part of the risk.

Source: the original creation of the author.

In our opinion commercial insurance and mutual insurance are two of three methods of insur-
ance products creation, which were invented during the history of mankind (figure 1)22. 

Cooperative insurance is a sort of mutual insurance in which the policyholders are simulta-
neously shareholders and have a right to receive a part of profit received from the insurance 
activity. 

Comparing the principles of Takaful insurance with the characteristic features of each method 
of insurance products creation, we can see that the main principles of creation and usage of the 
fund Tabarru are the same as of the method of mutual insurance.

As in mutual insurance in Takaful each policyholder have obligation of co–participation in the 
formation of the fund. Each policyholder has liability joint with the other members of the fund 
to help any member if he will suffer from the insured event. Management of the fund Tabarru 
is in the hands of the Takaful operator, but the policyholders have the right to elect members of 
the management23. And the function of control is in the hands of Shariah Advisors (members of 

22 For detailed description of methods of insurance products creation and its differentiation see: Логвинова И.Л. 
Взаимное страхование как метод создания страховых продуктов в Российской Федерации. Москва, 
Анкил. 2010. 
23 S. Jaffer, Europe opens up to Takaful..., op. cit.
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the Shariah Council) who may be regarded as the representatives of the policyholders as these 
advisors are the most respectful Shariah scholars. 

So formation and usage of the fund Tabarru is a kind of mutual insurance. But there is the 
other part of Takaful connected with the fund Mudharabah and/or fund Wakalah. This part of 
activity of the Takaful operator is a commercial activity as it aims at receiving the profit and dis-
tributing it to the investors. But it is not insurance, it is management of the investments. 

In our opinion Takaful insurance is a modification of mutual insurance having some specific fea-
tures: 1) the insurance activity is always connected with the operation of the investments of the 
policyholders; 2) the payment from Takaful operator to the policyholder may be of two kinds: the 
insurance money from the fund Tabarru and the profit from the investment transferred in trust.

Conclusion
Should Takaful be interesting to the European clients of the traditional insurance? As it was 

mentioned above, Takaful insurance is also called Islamic insurance. But it is used not only 
by the Muslims. In Malaysia, for example, 60% of Takaful customers are non–Muslim24. Why 
Takaful insurance is interesting to non–Muslims? In the traditional insurance – commercial or 
mutual – the policyholders receive money from the insurer only in case they have suffered from 
the insured event. If such event hasn’t happened they receive no money that means that such 
policyholders receive from the insurer nothing but the promise to compensate the damage. 
Although the individuals and legal entities sign the insurance agreements, many of them don’t 
like this situation. In Takaful insurance the connection of principles of mutual insurance with 
the principles of transfer of funds in trust management permits the insurer (Takaful–operator) 
to make payment to the policyholders not only in case of loss occurrence, but even if loss had 
not occurred (figure 2). 

In case of loss occurrence the policyholder receives the insurance money. In case the loss 
doesn’t occur, the policyholder receives the profit from the investments given in trust. This sec-
ond payment may be concerned as the insurance for the case when the policyholder doesn’t 
have a right to receive the insurance money as the compensation of the damage. That’s why 
Takaful insurance may be interesting for many Europeans who now use the conventional insur-
ance. They will feel more comfortable if they know that they receive some money from the 
insurer in any case.

24 Ibidem
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Figure 2. The scheme of financial relations between the insurer and the insured in the Takaful 
insurance

Source: the original creation of the author.

From the one hand the possibility to receive money even if the insured event doesn’t occur, 
will raise the interest to the insurance and increase its popularity. From the other hand this mo-
dification of mutual insurance will contribute to better savings of policyholders.

The development of economic mechanism of Takaful insurance producing the insurance pro-
ducts for the needs of the individuals and legal entities, who now buy the traditional insurance 
products of commercial or mutual insurance, will form the impulse for the development of the 
financial market both in the segment of insurance and in the segment of financial investments. 
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Streszczenie artykułu

Charakterystyka ubezpieczeń wzajemnej gwarancji – Takaful insurance

Ubezpieczenie wzajemnej gwarancji („takaful”) nie jest bardzo popularne na europejskim ryn-
ku. Pierwszy ubezpieczyciel Takaful w Europie powstał w Luxemburgu w roku 1983. Wywodzące 
się z kultury islamskiej umowy mogą wydawać się bardzo egzotyczne i niedostosowane do euro-
pejskich realiów rynkowych. Jednak tego rodzaju systemy ubezpieczeń mają wiele interesujących 
cech, z których najciekawszą wydaje się możliwość uzyskania częściowej wypłaty świadczenia 
pieniężnego przez ubezpieczonego w przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia nie zaistniało żad-
ne zdarzenie ubezpieczeniowe. Takie, niestandardowe podejście do cywilno–prawnego stosunku 
ubezpieczenia jest warte uwagi, gdyż szacuje się, iż składka globalna zebrana w 2015 r. z tych 
właśnie umów ubezpieczenia wyniesie ponad 11 mld dolarów. 

Słowa kluczowe: takaful, wzajemna gwarancja ubezpieczeniowa, ubezpieczenie islamskie, ubez-
pieczenie szariatu.

Irina Logvinova, Professor, Dr. Sc. (Econ), Moscow University of Industry and Finance “Syner-
gy”.
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Tomasz Młynarski

Problematyka odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną zalaniem lokalu 
położonego na niższej kondygnacji – analiza problemu ze szczególnym 
uwzględnieniem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r. 

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r. (III CZP 63/12) 
została podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych. Celem wniosku było rozstrzygnięcie przez 
Sąd Najwyższy istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni prawa w odnie-
sieniu do odpowiedzialności za naprawienie szkody spowodowanej zalaniem mieszkania z lokalu 
znajdującego się na wyższym piętrze. Kontrowersje dotyczyły przede wszystkim tego, czy od-
powiedzialność za tego typu szkodę kształtuje się na zasadzie winy (art. 415 k.c.) czy też na 
zasadzie ryzyka (art. 433). Problem ten jest niezwykle istotny w praktyce i przekłada się bezpo-
średnio na kwestię dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od właściciela lokalu, z którego 
doszło do zalania, albo też od zakładu ubezpieczeń, z którym właściciel zawarł umowę ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej.

Niniejszy artykuł zawiera omówienie dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego 
i sądów powszechnych, poglądów doktryny prawa cywilnego oraz stanowiska zajętego przez 
Rzecznika Ubezpieczonych. Ponadto przedstawione zostały wnioski płynące z uchwały Sądu Naj-
wyższego, w której uznano, że odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek zalania lokalu 
położonego na niższej kondygnacji opiera się na zasadzie winy. Zdaniem autora tego typu roz-
strzygnięcie znacząco utrudnia poszkodowanym dochodzenie naprawienia szkody od sprawcy 
i wiąże się z wieloma praktycznymi problemami.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność odszkodowawcza, Rzecznik Ubezpieczonych, Sąd Najwyż-
szy, ubezpieczenie OC, zalanie lokalu.

Uwagi wstępne
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. 

III CZP 63/121 została podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, złożony w oparciu o upraw-
nienie nadane mu przez art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym2. 
Celem wniosku Rzecznika było rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy istniejących w orzecznictwie 

1 OSNC 2013, nr 7–8, poz. 81.
2 Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.
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sądów rozbieżności co do wykładni prawa dotyczącego odpowiedzialności za naprawienie szkody 
spowodowanej zalaniem mieszkania z lokalu znajdującego się na wyższym piętrze. W przypadku 
bowiem art. 433 k.c. kontrowersyjne jest, czy użyte w tym przepisie słowo „wylanie” obejmuje 
wyłącznie przypadki wydostania się cieczy poza obręb budynku, czy także przypadki przelania 
się jej pomiędzy kondygnacjami i tym samym zalania lokalu położonego niżej3. Problem ten jest 
niezwykle istotny w praktyce, jako że szkody spowodowane zalaniem mieszkania z lokalu znaj-
dującego się na wyższym piętrze zdarzają się bardzo często. Przekłada się to zaś bezpośrednio 
na kwestię dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od właściciela (użytkownika) lokalu, z któ-
rego doszło do zalania, albo też od zakładu ubezpieczeń, z którym właściciel (użytkownik) zawarł 
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

1. Dotychczasowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
Problematyka odpowiedzialności za szkody spowodowane zalaniem lokalu położonego na niż-

szej kondygnacji była do tej pory przedmiotem kilku orzeczeń Sądu Najwyższego. Po raz pierwszy 
zagadnienie to znalazło rozstrzygnięcie w wyroku z dnia 15 września 1959 r.4 W omawianej spra-
wie doszło do awarii instalacji wodociągowej i zalania sklepu znajdującego się piętro niżej, na 
skutek czego zniszczeniu uległ towar leżący na półkach. Sąd Najwyższy uznał, że odpowiedzial-
ność na zasadzie ryzyka określona w art. 150 kodeksu zobowiązań obejmuje również szkodę 
wyrządzoną przelaniem się wody z lokalu położonego wyżej.

W kolejnych orzeczeniach, zapadłych już na gruncie obecnego kodeksu cywilnego, Sąd Naj-
wyższy zajął odmienne stanowisko. Najpierw, w dniu 12 lutego 1969 r., podjął uchwałę o treści: 
„Przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną prze-
laniem się wody z lokalu z wyższej kondygnacji do lokalu niżej położonego”5. W uzasadnieniu 
Sąd wskazał, iż przepis ten dotyczy sytuacji, gdy osoba zajmująca pomieszczenie wyrzuca z niego 
przedmiot lub wylewa płyn albo gdy przedmiot z pomieszczenia spada. Wyrzucenie, wylanie lub 
spadnięcie następuje „z pomieszczenia” na zewnątrz, szkoda jest zatem bezpośrednim skutkiem 
tego działania lub zdarzenia i następuje na zewnątrz pomieszczenia. Tymczasem wylanie się 
wody wewnątrz pomieszczenia, jeśli wyrządziło to szkodę w pomieszczeniu niżej położonym, do 
którego przedostała się woda, nie jest wylaniem wody z pomieszczenia w rozumieniu art. 433 k.c. 
Szkoda jest w tym wypadku skutkiem przedostania się wody z innego pomieszczenia, wylanej 
wewnątrz tego pomieszczenia, a nie skutkiem wylania wody na zewnątrz pomieszczenia.

Interesująca jest treść uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1980 r.6, 
w którym to uzasadnieniu zaznaczono, że wprawdzie przemiany, które w sferze techniki nastąpi-
ły od czasów rzymskich, są faktem, to jednak nie mogą one uzasadniać rozszerzającej wykładni 
art. 433 k.c. Okoliczności te były znane ustawodawcy w chwili wejścia w życie kodeksu cywilne-
go, a skoro mimo to nadał on temu przepisowi tradycyjne brzmienie, to chciał, aby instytucja 

3 Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę na podstawie art. 433 k.c. jest ten, kto faktycznie włada pomieszcze-
niem we własnym interesie, a więc zajmuje je na podstawie dowolnego tytułu prawnego, a nawet bez niego. 
Zajmujący pomieszczenie może uchylić się od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, jeżeli wykaże jedną z trzech 
okoliczności egzoneracyjnych, a mianowicie że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, wyłącznej winy poszko-
dowanego lub wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł 
zapobiec. Sam sprawca szkody ponosi natomiast odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność 
zajmującego pomieszczenie i sprawcy szkody jest solidarna, a temu pierwszemu przysługuje w stosunku do 
sprawcy roszczenie zwrotne.
4 4 CR 1071/58, OSPiKA 1961, z. 6, poz. 159.
5 III CZP 3/69, OSNCP 1969, nr 7–8, poz. 130.
6 I CR 295/80, OSNCP 1981, nr 8, poz. 151.
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ta miała tradycyjną treść, a więc by ten, kto pomieszczenie zajmuje, odpowiadał na zasadzie 
ryzyka wyłącznie za szkody spowodowane wypadnięciem z pomieszczenia przedmiotów lub wy-
laniem cieczy. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka związana z niebezpieczeństwami będącymi 
wynikiem funkcjonowania nowoczesnych urządzeń technicznych powinna obciążać osoby, które 
bądź te urządzenia eksploatują w ramach swoich przedsiębiorstw (art. 435 k.c.), bądź korzystają 
z nich w sposób szczególny i na to korzystanie mają niewątpliwy wpływ (art. 436 k.c.). Zwiększona 
odpowiedzialność jest tym samym uzasadniona specjalnymi korzyściami płynącymi z eksplo-
atacji urządzeń technicznych oraz tym, że osoby je eksploatujące mają na nie wpływ, mogą 
więc zapobiegać ujemnym skutkom ich funkcjonowania. Inna jest natomiast sytuacja osób, któ-
re zajmują nowoczesne lokale. Urządzenia techniczne są w nich eksploatowane, nadzorowane 
i utrzymywane w należytym stanie nie przez osoby zajmujące lokal, lecz przez wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwa. Dlatego odpowiedzialnością z tytułu ryzyka za szkody wyrządzone niespraw-
nym działaniem tego typu urządzeń powinny być obciążone te przedsiębiorstwa, nie zaś osoby 
zajmujące pomieszczenia. Osoby te nie mają żadnego wpływu na działanie urządzeń, o których 
mowa, a ponadto ich sytuacja finansowa – gdy chodzi o lokale mieszkalne – nie uzasadnia z re-
guły surowszej odpowiedzialności według zasady ryzyka. 

Z kolei w sprawie, w której Sąd Najwyższy wydał wyrok w dniu 5 marca 2002 r.7, sądy obu in-
stancji uznały, że art. 433 k.c. należy w części obejmującej określenie „wylanie” interpretować 
szerzej niż tylko przy użyciu wykładni językowej. Zmiany w budownictwie, jakie zaszły od czasów 
rzymskich (powszechne budownictwo wielopiętrowe stwarzające w razie awarii ryzyko przela-
nia się wody pomiędzy kondygnacjami) oraz wzgląd na ochronę poszkodowanych, dla których 
wykazanie winy sprawcy może być uciążliwe lub niemożliwe, uzasadniają przyjęcie, że każde wy-
rządzenie szkody przez wylanie może stanowić przesłankę odpowiedzialności z art. 433 k.c. bez 
względu na to, czy zostało wywołane zachowaniem się człowieka, czy działaniem sił przyrody. 
Sąd Najwyższy podniósł jednak, iż w świetle literalnego brzmienia przepisu ten, kto pomiesz-
czenie zajmuje, ponosi odpowiedzialność za szkodę, jeżeli doszło do niej w wyniku zachowania 
człowieka polegającego na działaniu („wylewa”, „wyrzuca”) lub zaniechaniu (spadnięcie przed-
miotu), przez co rzecz została przeniesiona poza pomieszczenie. Wykładnia językowa wyłącza 
zatem możliwość objęcia hipotezą art. 433 k.c. przypadków wylania się lub wylania, wyrzucenia 
czy spadnięcia przedmiotu bez skutku w postaci przemieszczenia poza obręb zajmowanego po-
mieszczenia. Ustawodawca mógł – gdyby uznał za uzasadnione objęcie odpowiedzialnością na 
zasadzie ryzyka także przypadków wylania się cieczy wewnątrz pomieszczeń oraz przelania się 
między piętrami – wprowadzić do treści przepisu odpowiednie zwroty językowe. Skoro tego nie 
zrobił, nie można wbrew jego wyraźnej woli i przy niezmienionych, a znanych także wcześniej, 
sposobach budowania obiektów użytkowych nadawać normie zawartej w art. 433 k.c. innej 
treści. Trudności, z jakimi może się spotkać poszkodowany w swoich wysiłkach nakierowanych 
na ustalenie sprawcy zalania, nie są wcale większe niż w przypadku innych zdarzeń wywołanych 
czynami niedozwolonymi i nie mogą stanowić uzasadnienia odstąpienia od wykładni językowej 
na rzecz wykładni celowościowej prowadzącej do odmiennych wniosków. 

Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego dotycząca analizowanego zagadnienia zapadła w dniu 
18 lipca 2012 r.8, a więc już po wystąpieniu z wnioskiem przez Rzecznika Ubezpieczonych. Sąd 
w uzasadnieniu wskazywanej uchwały skupił się na wykładni funkcjonalnej i systemowej prze-
pisu art. 433 k.c., odwołując się przede wszystkim do argumentów natury historycznej, a także 

7 I CKN 1156/99, OSP 2003, nr 1, poz. 5.
8 III CZP 41/12, OSNC 2013, nr 3, poz. 28.
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nieproporcjonalnego rygoryzmu rozwiązania zamieszczonego w tym przepisie dla osoby zajmu-
jącej pomieszczenie, z którego doszło do zalania. Podkreślił także konieczność ścisłej interpretacji 
art. 433 k.c., zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extendendae. 

Zagadnienie odpowiedzialności za naprawienie szkody powstałej na skutek zalania lokalu po-
łożonego piętro niżej jest także przedmiotem orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne. 
Część spośród orzeczeń, których treść Rzecznik Ubezpieczonych pozyskał w ramach prowa-
dzonej kwerendy, przywołuje jako podstawę prawną rozstrzygnięcia przepis art. 415 k.c., bez 
przeprowadzania w uzasadnieniu wyroku rozważań dotyczących zasadności przyjęcia zasady 
winy, a pominięcia zasady ryzyka9. W innych orzeczeniach powołano się natomiast na utrwalone 
orzecznictwo Sądu Najwyższego10 oraz poddano krytyce zapatrywanie większości przedstawicieli 
nauki prawa, jakoby podstawą odpowiedzialności w tego typu sprawach była norma wynikająca 
z art. 433 k.c.11

Stanowisko, iż do przypadków zalania lokali sąsiednich lub położonych na niższych kondy-
gnacjach zastosowanie znajdują art. 433 k.c. i wyrażona w nim zasada ryzyka, zajął natomiast 
Sąd Rejonowy w Elblągu12, powołując się na poglądy utrwalone w piśmiennictwie oraz wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1959 r. Również według oceny Sądu Rejonowego w Gło-
gowie13 oraz Sądu Rejonowego w Lubinie14 odpowiedzialność osoby zajmującej pomieszczenie, 
z którego nastąpiło zalanie mieszkania położonego na niższym piętrze, została ukształtowana 
w oparciu o art. 433 k.c. na zasadzie ryzyka. W obu tych sprawach zakłady ubezpieczeń docho-
dziły od pozwanych zajmujących lokale, z których doszło do zalania mieszkań usytuowanych na 
niższej kondygnacji, roszczeń regresowych na podstawie art. 828 k.c., jako że ubezpieczyciele 
naprawili szkody powstałe w ubezpieczonych przez nich lokalach. Od obu powyższych orzeczeń 
pozwani wnieśli apelacje, które zostały rozpoznane przez Sąd Okręgowy w Legnicy. W wyro-
ku z dnia 30 czerwca 2011 r.15 sąd ten podzielił pogląd sądu pierwszej instancji, że podstawę 
prawną dochodzonego roszczenia stanowi art. 433 k.c. Dodał, iż wykładnia taka przeważa 
w doktrynie i znalazła odzwierciedlenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1959 
r. Zaznaczył także, iż miał na uwadze odmienne poglądy wyrażone w późniejszych orzeczeniach 
Sądu Najwyższego, których jednak nie podziela. Tenże sam Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 
8 grudnia 2011 r.16 orzekł natomiast, iż sąd pierwszej instancji dokonał niewłaściwej oceny 
prawnej ustalonego w sprawie stanu faktycznego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego nie ma 
bowiem wątpliwości, że przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za 
szkody spowodowane przelaniem się wody w budynku z lokalu położonego wyżej do lokalu 
usytuowanego niżej, a za szkodę wyrządzoną zalaniem mieszkania sąsiada pozwany odpowiada 
na zasadach ogólnych. 

2. Stanowisko doktryny
Problem właściwego zakresu stosowania art. 433 k.c. pod kątem odpowiedzialności za 

szkody spowodowane zalaniem lokalu niżej położonego stał się przedmiotem licznych wypo-
9 Wskazać tu można na wyroki SO w Krakowie z dnia 26 marca 2009 r. (II Ca 209/09), SR w Kwidzynie z dnia 
1 kwietnia 2009 r. (I C 157/08) oraz SR dla Łodzi–Widzewa w Łodzi z dnia 17 listopada 2010 r. (II C 474/10).
10 Wyrok SR Katowice–Zachód w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2007 r. (I C 876/07).
11 Wyrok SR dla Łodzi–Widzewa w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2009 r. (II C 391/08).
12 Wyrok z dnia 10 grudnia 2010 r. (I C 163/10).
13 Wyrok z dnia 16 marca 2011 r. (I C 177/10).
14  Wyrok z dnia 4 sierpnia 2011 r. (I C 289/10).
15  II Ca 324/11.
16  II Ca 614/11.
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wiedzi doktryny. W piśmiennictwie przeważa stanowisko krytyczne wobec wykładni przyjętej 
w dominującym orzecznictwie Sądu Najwyższego. Jako pierwszy polemikę z poglądem Sądu 
Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 13 lutego 1969 r. podjął Z. Masłowski. Jego zda-
niem stanowisko to jest nazbyt restrykcyjne, gdyż nawiązuje do wzorca pochodzącego z prawa 
rzymskiego, który siłą rzeczy odnosił się do ówczesnych warunków architektonicznych i zwycza-
jów, sprzyjających wyrzucaniu rzeczy i wylewaniu płynów na zewnątrz domu przez okna i drzwi. 
Wyrażeniom „wyrzucenie”, „wylanie” oraz „spadnięcie” przypisano nader wąskie znaczenie, 
przyjmowane w mowie potocznej na określenie wydalenia czegoś na zewnątrz. Pominięto na-
tomiast sens i cel samej regulacji. Ustanowienie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka ma na 
względzie wzmożoną ochronę poszkodowanego, dla którego udowodnienie winy sprawcy szko-
dy może być utrudnione lub wręcz niemożliwe. Poszkodowany niezależnie od tego, czy szkoda 
powstała na skutek wylania cieczy przez okno, czy też przecieku przez sufit, napotyka duże trud-
ności w udowodnieniu zasadności swych roszczeń, które to trudności można usunąć poprzez 
odwołanie się do art. 433 k.c.17

Przedstawione zapatrywanie poparł następnie A. Szpunar, który podkreślił, iż reminiscencjom 
historycznym nie można przypisywać decydującego znaczenia. Rozmiar szkód wyrządzonych wy-
laniem płynu przez drzwi lub okno jest w obecnych warunkach minimalny, dlatego z art. 433 k.c. 
nie można czynić jedynie „ciekawostki historycznej”. Prawidłowa wykładnia tego przepisu jest 
uwarunkowana postępem techniki, stąd uzasadnione może być jej rozszerzenie w miarę zmian 
następujących w stosunkach faktycznych. W szczególności zaś przestarzały jest pogląd, jakoby 
przepisy o odpowiedzialności cywilnej na zasadzie ryzyka musiałyby być stosowane ściśle ze 
względu na ich wyjątkowy charakter. Nie można też zgodzić się z twierdzeniem, że zajmujący 
pomieszczenie nie ma wpływu na funkcjonowanie znajdujących się w lokalu urządzeń technicz-
nych. Jeśli zaś szkoda wynikła z winy innej osoby (przedsiębiorstwa), zajmującemu pomieszczenie 
będzie przysługiwało roszczenie regresowe18.

Pogłębioną analizę omawianego problemu przedstawił współcześnie P. Księżak. Wskazał 
on, iż okoliczności, w których funkcjonują obecnie przepisy art. 433 k.c., są zupełnie odmien-
ne od tych, w których pretorzy przyznawali actio de deiectis vel effusis, bowiem budownictwo 
wielopiętrowe stwarzało w starożytnym Rzymie zgoła inne zagrożenia niż dziś. Ustawodawca 
zastosował tradycyjną formułę znaną z kodeksu zobowiązań, jednak nie przekreśla to możli-
wości zastosowania wykładni celowościowej. Nie jest poza tym trafny argument, iż zajmujący 
pomieszczenie mają z reguły złą sytuację majątkową – sytuacja poszkodowanych nie jest za-
pewne statystycznie wcale lepsza. W razie potrzeby zastosowanie może znaleźć tu art. 440 k.c., 
pozwalający w określonych okolicznościach ograniczyć zakres obowiązku naprawienia szkody 
w stosunkach między osobami fizycznymi. Poza tym powszechnie dostępne są ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem lokalu. Autor nie zgadza się z twierdze-
niem, że art. 433 k.c. ma charakter wyjątkowy, ponieważ zasada ryzyka stanowi jego zdaniem 
równoprawną zasadę odpowiedzialności cywilnej. To właśnie w przypadku przelania się wody 
na niższą kondygnację zasada ryzyka wydaje się być najbardziej potrzebna, gdyż najczęstszą, 
a jednocześnie najbardziej dolegliwą przyczyną szkód są niezawinione pęknięcia rury lub kalory-
fera czy też wycieki z pralki. Konieczność wykazania winy często wręcz uniemożliwia skuteczne 

17  Por. Z. Masłowski, (w:) F. Błahuta et al., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, ks. 3, Zobowiązania, Wydawnictwo 
Prawnicze, Warszawa 1972, s. 1057–1058.
18 Por. A. Szpunar, Szkoda wyrządzona przez wyrzucenie rzeczy z pomieszczenia, „Nowe Prawo” 1972, nr 10, 
s. 1492–1494; idem, O zakresie odpowiedzialności z art. 433 k.c., „Palestra” 1982, z. 9–10, s. 40; idem, Odpowie-
dzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985, s. 66 i nast.
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dochodzenie roszczeń. Tymczasem poszkodowany – sąsiad zamieszkujący lokal położony niżej 
– nie ma żadnego wpływu na przebieg zdarzenia, podobnie jak przypadkowy przechodzień ob-
lany wodą. To wzmożone niebezpieczeństwo uzasadnia przyjęcie zasady ryzyka. Wreszcie nie 
jest prawdą, że w przypadku szkód sąsiedzkich nie zachodzą utrudnienia z ustaleniem przyczy-
ny zdarzenia, wskazaniem sprawcy oraz wykazaniem jego winy. Sytuacja ta jeszcze bardziej się 
komplikuje, gdy pomieszczenie użytkuje kilka osób. Zacieśniająca wykładnia art. 433 k.c. prowa-
dzi w większości przypadków do przerzucenia kosztów naprawienia szkody wynikłej z zalania na 
poszkodowanego. Autor przywołuje ponadto literaturę i orzecznictwo austriackie, które przy-
jęły na gruncie § 1318 tamtejszego kodeksu cywilnego (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) 
– zbliżonego brzmieniowo do art. 433 k.c. – wykładnię, zgodnie z którą dla zastosowania tego 
przepisu wystarczające jest, by rzecz wyrzucona lub wylana dostała się na inną kondygnację lub 
do sąsiedniego mieszkania, nie zaś wyłącznie poza dom, co znajduje uzasadnienie w ratio legis 
tego przepisu. W związku z tym przepis ten stosowany jest do stanów faktycznych obejmujących 
zalania spowodowane np. złym zakręceniem kranu, zapchaniem odpływu wody, awarią pralki, 
uszkodzeniem uszczelki czy wyciekiem ze zmywarki19.

Kolejnym przedstawicielem doktryny, zajmującym zdecydowane stanowisko, zgodnie z któ-
rym art. 433 k.c. obejmuje przypadki zalania innego pomieszczenia, zarówno na tej samej, jak 
i na niższej kondygnacji, jest A. Olejniczak. Jego zdaniem dla zastosowania omawianego prze-
pisu prawnie relewantne jest bowiem tylko to, czy ciecz opuściła pomieszczenie, nad którym 
władztwo sprawuje podmiot je zajmujący, i wylała się „z pomieszczenia”. Brak jest uzasadnie-
nia, by z roszczenia opartego na art. 433 k.c. mógł korzystać sąsiad zalany przez podlewającego 
kwiaty na balkonie wyżej położonym, podczas gdy ów poszkodowany w sytuacji, gdy zalano mu 
łazienkę, byłby zmuszony dochodzić roszczeń na podstawie art. 415 k.c. Określenie „wylanie 
z pomieszczenia” obejmuje przypadki zalania, ponieważ ciecz, aby coś zalać, musi się najpierw 
wylać. Odmowa zastosowania w przypadku zalania zasady ryzyka nie da się pogodzić ani z lite-
ralną wykładnią art. 433 k.c., ani też z jego ratio legis. Nieobjęcie zakresem zastosowania tego 
przepisu zdarzeń polegających na zalaniu sąsiednich pomieszczeń, które to zdarzenia współ-
cześnie są najczęściej spotykanym przypadkiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
rzeczy, w praktyce podważa potrzebę obowiązywania art. 433 k.c.20

Również A. Śmieja krytycznie odnosi się do tezy, iż art. 433 k.c. nie znajduje zastosowania 
w przypadku przelania się wody z jednego lokalu do innego. Podzielenie stanowiska Sądu Naj-
wyższego sprawiłoby bowiem, że w części dotyczącej wylania cieczy z pomieszczenia przepis 
ten stałby się w swej istocie martwy21. Zdaniem zaś W. Dubisa określenie „wyrzucenie, wylanie 
lub spadnięcie przedmiotu z pomieszczenia” należy rozumieć szeroko, a więc nie tylko wów-
czas, kiedy następuje to na zewnątrz budynku. Dlatego zajmujący pomieszczenie odpowiada na 
zasadzie art. 433 k.c. także wtedy, gdy szkoda została spowodowana przelaniem się wody – na 
skutek wadliwego działania urządzeń – z lokalu położonego wyżej do lokalu położonego niżej22. 
Na konieczność uwzględnienia ratio legis rozwiązania przyjętego w art. 433 k.c. wskazuje rów-
nież M. Safjan. Jest to według niego przyczyna, dla której przelanie się wody w obrębie budynku, 

19 Por. P. Księżak, Odpowiedzialność za szkody spowodowane przelaniem się wody z wyższej kondygnacji, „Moni-
tor Prawniczy” 2006, nr 4, s. 193–195.
20 Por. A. Olejniczak, komentarz do art. 433, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. 
Część ogólna, LEX, 2010.
21 Por. A. Śmieja, (w:) A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, 
C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 517.
22 Por. W. Dubis, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 764–765.
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z jednej kondygnacji na drugą, uznać należy za zdarzenie objęte odpowiedzialnością na zasadzie 
ryzyka23. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r. spotkał się ponadto z krytyczną glosą 
M. Warcińskiego24. 

Stanowisko aprobujące linię orzeczniczą wypracowaną przez Sąd Najwyższy prezentowała do-
tychczas mniejszość komentatorów. Należy tu przede wszystkim przywołać F. Zolla i jego glosę 
do wyroku Sądy Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r. Według niego brak jest powodów uzasad-
niających przyjęcie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w razie przelania się wody z wyższej 
kondygnacji. Osoby zajmujące budynek mieszkalny – inaczej niż przypadkowi przechodnie 
– znają stosunki w nim panujące, orientują się w przebiegu instalacji wodociągowych i kana-
lizacyjnych, jak również wiedzą, kto ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe utrzymanie. 
Twórcy kodeksu zobowiązań traktowali ten przepis jako normę mającą na celu zabezpieczenie 
porządku na drodze, nic zaś nie wskazuje w tym przypadku, by straciła na aktualności wykład-
nia historyczna. W 1964 r. budowano bowiem powszechnie domy wielopoziomowe, podobnie 
jak działo się to w starożytnym Rzymie. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest wreszcie je-
dynie wyjątkiem od ogólnej reguły, jaką jest zasada winy, dlatego też wykładnia rozszerzająca 
art. 433 k.c. prowadziłaby do naruszenia zakazu exceptiones non sunt extendendae25. Zbliżone 
argumenty przedstawia również K.P. Sokołowski26. 

W reakcji na fakt wniesienia przez Rzecznika Ubezpieczonych wniosku do Sądu Najwyższe-
go głos zabrali kolejni przedstawiciele nauki, popierający stanowisko, że odpowiedzialność za 
tego typu szkody opiera się na zasadzie winy. Zdaniem M. Krajewskiego świadczy o tym już sam 
wynik wykładni językowej, choć również zastosowanie pozajęzykowych metod wykładni winno 
prowadzić do tego samego wniosku27. Także według E. Kowalewskiego, W.W. Mogilskiego i M.P. 
Ziemiaka nie ma podstaw aksjologicznych ani dogmatycznych dla – ich zdaniem – rozszerzającej 
wykładni art. 433 k.c.28 Wyrazili oni również pogląd, że wniosek Rzecznika Ubezpieczonych jest 
bezpodstawny, gdyż nietrafne są twierdzenia o rozbieżności w sądowej wykładni prawa w tej 
kwestii29.

3. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego
Zaobserwowana przez Rzecznika Ubezpieczonych rozbieżność stanowisk judykatury w odnie-

sieniu do wykładni przepisu art. 433 k.c., wywołująca stan niepewności wśród poszkodowanych 
oraz osób, względem których dochodzone były roszczenia odszkodowawcze wynikające z zala-
nia lokalu, jak również ich ubezpieczycieli, uczyniła zasadnym ponowne przeanalizowanie tego 
problemu przez Sąd Najwyższy – tym razem w powiększonym składzie. Rzecznik Ubezpieczo-
nych postanowił zatem poddać pod rozwagę Sądu Najwyższego tezę o możliwości zastosowania 
art. 433 k.c. także do szkód polegających na zalaniu lokalu położonego na niższej kondygnacji, 
zdając sobie wszak sprawę z dotychczas dominującej linii orzeczniczej.

23 Por. M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2011, 
s. 1668.
24 Por. M. Warciński, Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 1156/99, OSP 2005, nr 10, poz. 116.
25 Por. F. Zoll, Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 1156/99, OSP 2003, nr 1, poz. 5.
26 Por. K.P. Sokołowski, Effusum vel deiectum (art. 433 k.c.) a zalanie mieszkania, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 9, 
s. 59–74.
27 Por. M. Krajewski, Art. 433 k.c. a szkoda polegająca na zalaniu lokalu na niższej kondygnacji, „Wiadomości 
Ubezpieczeniowe” 2012, nr 3, s. 19–27.
28 Por. E. Kowalewski, W.W. Mogilski, M.P. Ziemiak, Odpowiedzialność za szkodę polegającą na zalaniu lokalu – 
zasada winy czy zasada ryzyka?, „Prawo Asekuracyjne” 2013, nr 1, s. 36–41.
29 Ibidem, s. 36.
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W uzasadnieniu wniosku30 Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił uwagę, iż użyte w art. 433 k.c. 
określenie „wylanie” można rozumieć nie tylko jako wypłynięcie cieczy na zewnątrz budynku, lecz 
także zalanie innego pomieszczenia, zarówno na tej samej, jak i na niższej kondygnacji. Przepis ten 
mówi bowiem o „wylaniu z pomieszczenia”, nie zaś o wylaniu z budynku, nie jest więc istotne, czy 
wylanie nastąpiło poza obręb budynku, czy też z tego pomieszczenia na niższą kondygnację lub 
do innego lokalu znajdującego się na tym samym piętrze. Znaczenie słowa „wylanie” obejmuje 
zaś nie tylko przypadki bezpośredniego działania człowieka, lecz także samoistnego wydostania 
się cieczy pod wpływem ciśnienia i grawitacji, związanego z awarią urządzeń technicznych. 

W opinii Rzecznika rację mają ponadto ci autorzy, którzy krytycznie odnoszą się do nad-
miernego eksponowania względów historycznych, związanych z rozumieniem instytucji actio 
de deiectis vel effusis w prawie rzymskim. W XX w. następowało upowszechnianie stosowania 
w budownictwie wielorodzinnym instalacji wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej, a także 
takich urządzeń gospodarstwa domowego, jak pralki, a w ostatnich latach także zmywarki. Rów-
nocześnie zwiększeniu uległy odległości pomiędzy nowo budowanymi domami wielorodzinnymi 
a usytuowaniem ulic, zaś osiedla mieszkaniowe wzbogaciły się o liczne trawniki i tereny zielone 
otaczające poszczególne budynki. Wskazane procesy trwały także po 1964 r., kiedy to przyjęto 
nowy kodeks cywilny. Tym samym odwróceniu uległa istota ryzyka, kiedyś związanego przede 
wszystkim z wylewaniem przez otwór okienny poza obręb lokalu nieczystości i innych cieczy, 
obecnie zaś z zalewaniem sąsiednich lokali w związku z wadliwym działaniem lub nieprawidło-
wym użytkowaniem instalacji wodno–kanalizacyjnych oraz urządzeń sanitarnych i sprzętów 
gospodarstwa domowego. 

Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił także uwagę, że wykładnia językowa nie może prowadzić do 
rozstrzygnięcia, które w świetle powszechnie akceptowanych wartości jest rażąco niesłuszne, 
niesprawiedliwe, nieracjonalne lub niweczące ratio legis interpretowanego przepisu31. Nazbyt 
restrykcyjne podejście do interpretacji art. 433 k.c. powodowałoby konieczność przyjęcia od-
miennej zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w zależności od tego, czy ciecz wylała 
się (została wylana) przez znajdujące się w pomieszczeniu otwarte okno lub drzwi, czy też po-
przez inne nieszczelności bądź mniej lub bardziej przepuszczalne stropy i ściany, które stosuje 
się w celu wydzielenia pomieszczeń, lokali i kondygnacji wewnątrz budynku. Natomiast opar-
cie odpowiedzialności zajmującego pomieszczenie o zasadę ryzyka – co chroni słuszny interes 
poszkodowanego – nie przekreśla możliwości wystąpienia z roszczeniem regresowym wobec 
podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie danego urządzenia lub instalacji w należytym sta-
nie (właściciel budynku, zarządca nieruchomości), jego konstrukcję (producent) lub montaż 
(np. hydraulik). Dlatego też przy wykładni art. 433 k.c. sięgnąć należy do reguł systemowych 
i funkcjonalnych, tak by interpretacja przepisu doprowadziła do rezultatów, które tworzą spójny 
i uporządkowany zbiór norm prawnych, z jednoczesnym uwzględnieniem szeroko rozumianego 
kontekstu społecznego, ekonomicznego i aksjologicznego. 

4. Wnioski wypływające z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r.
W uchwale z dnia 19 lutego 2013 r., podjętej w składzie siedmiu sędziów, Sąd Najwyższy opo-

wiedział się za stanowiskiem, zgodnie z którym odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek 
zalania lokalu położonego na niższej kondygnacji opiera się na wynikającej z art. 415 k.c. zasadzie 
winy. W uzasadnieniu uchwały ograniczono się w zasadzie do przytoczenia dotychczasowej linii 

30 Jego treść jest dostępna na stronie http://rzu.gov.pl/pdf/wniosek_433.pdf.
31 Uchwała SN z dnia 22 marca 2007 r. (III CZP 8/2007, OSNC 2008, nr 2, poz. 21).
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orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz wyrażenia konstatacji, że tradycyjne rozumienie art. 433 k.c. 
powinno być podzielane także i obecnie. Sąd zgodził się przy tym, iż językowa wykładnia prze-
pisu nie prowadzi do jednoznacznych rezultatów, jest zatem zawodna i musi zostać uzupełniona 
o wykładnię historyczną oraz celowościowo–funkcjonalną. Jednak według Sądu Najwyższego 
pomimo zachodzących współcześnie zmian nadal aktualnym celem przepisu pozostaje ochro-
na bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na zewnątrz budynku, gdyż to właśnie te 
osoby mają większe trudności w ustaleniu sprawcy szkody i wykazaniu jego winy. Rozszerzają-
ca wykładnia normy statuującej zasadę ryzyka może być zaś dokonywana jedynie wyjątkowo, 
przy uwzględnieniu proporcji pomiędzy ochroną interesów poszkodowanego i osoby odpowie-
dzialnej za szkodę. Zdaniem Sądu Najwyższego, w omawianym przypadku wystarczająca jest 
regulacja zawarta w art. 415 k.c.

Analizując uzasadnienie uchwały, trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż Sąd Najwyższy nie wyko-
rzystał w sposób dostateczny okazji do przekonania osób wyrażających odmienne zapatrywania. 
Brak wyczerpującego odniesienia do przedstawionych we wniosku stanowisk prezentowanych 
zarówno w przeszłości, jak i obecnie przez szereg wybitnych przedstawicieli doktryny oraz 
niepodjęcie szerszej polemiki z podniesionymi przez nich argumentami pozostawiają zatem 
niedosyt. Podjęta uchwała z pewnością nie zakończy więc dyskusji i kontrowersji związanych 
z omawianym zagadnieniem32.

Z drugiej jednak strony jednoznaczne rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy ujawniających się 
w ostatnich latach rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych powoduje, iż bardziej 
klarowna staje się w praktyce sytuacja prawna właścicieli lokali – zarówno tych, którzy rozważać 
będą sądowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wynikających z zalania ich mieszkania, 
jak i tych, do których kierowane będzie żądanie naprawienia szkody. Trudno bowiem przypusz-
czać, że wobec tak jasnego stanowiska Sądu Najwyższego sądy powszechne będą przyjmować 
na gruncie obecnego stanu prawnego odmienną wykładnię art. 433 k.c. Uchwała ta będzie 
zapewne także respektowana w praktyce likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń – z tym oczywi-
ście zastrzeżeniem, iż przyjęcie jako podstawy prawnej art. 415 k.c. nie zwalnia w żadnym razie 
ubezpieczycieli z ciążącego na nich obowiązku prowadzenia z należytą starannością postępowań 
mających na celu ustalenie stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wy-
sokości świadczenia. Już jednak obecnie wielu ubezpieczycieli jako podstawę prawną odmowy 
przyjęcia odpowiedzialności z tytułu dobrowolnych ubezpieczeń OC wskazuje – niezależnie od 
stanu faktycznego danej sprawy – przede wszystkim art. 6 k.c. i nie przyjmuje do wiadomości, 
że postępowanie likwidacyjne z założenia nie jest postępowaniem spornym, w którym mógłby 
funkcjonować ciężar dowodu w rozumieniu wskazanego przepisu33.

Przy analizie omawianej uchwały Sądu Najwyższego nie sposób pominąć faktu, iż przyjęcie 
jako podstawy odpowiedzialności za zalanie lokalu położonego na niższym piętrze zasady winy 
wiąże się z daleko idącymi niedogodnościami dla poszkodowanych, a także dla ubezpieczycieli 
dochodzących roszczeń regresowych na podstawie art. 828 § 1 k.c., którzy – w celu wykazania, 
że obowiązek naprawienia szkody ciąży na określonej osobie, niekoniecznie zresztą na właścicie-
lu danego lokalu – muszą najpierw udowodnić okoliczności i przyczynę zdarzenia powodującego 
szkodę. 

32 Zob. B. Kucharski, P. Księżak, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r. 
(III CZP 63/12) w sprawie stosowania art. 433 k.c. do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu 
położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji, „Prawo Asekuracyjne” 2013, nr 4, s. 111–
117.
33 Wyrok SN z dnia 18 listopada 2009 r. (II CSK 257/09, http://www.sn.pl).
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Obserwacja dotychczasowej praktyki wskazuje zaś na znaczne utrudnienia w ustalaniu rzeczy-
wistych przyczyn szkód zalaniowych, na ogół związanych z awariami instalacji wodno–sanitarnej 
bądź sprzętu AGD. Pozyskanie od sąsiada mieszkającego piętro wyżej takich informacji na temat 
przyczyn zalania, które wystarczyłyby do oceny jego odpowiedzialności za szkodę i w razie potrze-
by umożliwiłyby dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od niego lub jego ubezpieczyciela, 
jest bowiem uzależnione w dużej mierze od dobrej woli tej osoby. Ma ona przecież możliwość 
odmowy udzielenia wyjaśnień, jak też może oświadczyć nieprawdę ze świadomością, że jeśli 
nie wpuści do swojego mieszkania poszkodowanego sąsiada albo pracownika administracji czy 
zakładu ubezpieczeń, utrudni tym samym lub nawet uniemożliwi ustalenie okoliczności zdarze-
nia. Rosnąca mobilność naszego społeczeństwa oraz ogólne rozluźnienie więzi społecznych nie 
wpływają pozytywnie na jakość stosunków sąsiedzkich, zwłaszcza w miastach, a więc tam, gdzie 
głównie funkcjonuje wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Fakt wyrządzenia szkody zalanio-
wej wywołuje w związku z tym nierzadko konflikty pomiędzy sąsiadami, co dodatkowo utrudnia 
skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

W sytuacji, gdy doszło do przelania się wody pomiędzy kondygnacjami i zalania lokalu po-
łożonego na niższym piętrze, winę za spowodowanie szkody ponosić mogą w szczególności 
– w zależności od stanu faktycznego – zajmujący pomieszczenie, domownik, właściciel lokalu, 
zarządca danej nieruchomości, właściciel budynku lub jakakolwiek inna osoba, która przebywa-
ła w pomieszczeniu i swoim zachowaniem przyczyniła się do powstania szkody. Poszkodowany 
musi więc, na podstawie znanych mu wcześniej okoliczności zdarzenia, ustalić, czyje zachowa-
nie miało wpływ na powstanie szkody. Każdą ze wskazanych osób obowiązują jednak odmienne 
reguły postępowania określone w przepisach prawa lub wynikające z zasad współżycia społecz-
nego, co tym bardziej komplikuje możliwość wykazania przez poszkodowanego bezprawności 
zachowania danej osoby, następnie zaś jej winy, wreszcie – związku przyczynowego pomiędzy 
tym zachowaniem a szkodą34. 

Tytułem przykładu wskazać można, iż dość częstą przyczyną powstania szkody w postaci za-
lania jest niedopełnienie obowiązków ciążących na właścicielach lokali i budynków bądź też 
zarządcach nieruchomości. Podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu bu-
dowlanego jest bowiem należyte użytkowanie obiektu, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem 
i wymaganiami ochrony środowiska, a także utrzymywanie go w należytym stanie technicznym 
i estetycznym nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych 
i sprawności technicznej, m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Osoby te 
są także zobowiązane „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie 
obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących [sic!] na obiekt, związa-
nych z działaniem człowieka lub sił natury”, takich jak wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, 
intensywne opady atmosferyczne czy powodzie35. Z kolei zarządzanie nieruchomością polega na 
podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, jej bieżące administrowanie, utrzymanie 
w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnione inwestowanie w nią. 

34 Dopiero bowiem czyn bezprawny, a więc naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad 
współżycia społecznego, może być oceniany w kategoriach zachowania zawinionego w rozumieniu art. 415 k.c. 
Wina natomiast sprowadza się do ujemnej oceny działania lub zaniechania określonego podmiotu, przy czym 
w reżimie deliktowym postać i stopień winy nie mają istotnego znaczenia. Por. G. Bieniek, (w:) G. Bieniek (red.), 
Komentarz do kodeksu cywilnego, ks. 3, Zobowiązania, t. 1, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 247–250.
35 Art. 61 w zw. z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., 
Nr 243, poz. 1623 z późn zm.).
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Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania wspomnianych czynności zgodnie 
z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną staran-
nością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej36.

Zaniechanie wypełniania lub wadliwe wypełnianie wymienionych obowiązków, pozostające 
w związku przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym szkodę, będzie na ogół prowadziło do 
powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie właściciela lub/i zarządcy obiek-
tu budowlanego. W przypadku przedsiębiorcy, a więc podmiotu, który jest zobowiązany do 
zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków, do powstania od-
powiedzialności odszkodowawczej konieczne jest wprawdzie, by naruszenie obowiązków było 
zawinione, przy uwzględnieniu jednak abstrakcyjnej oceny niedbalstwa (art. 355 § 1 k.c.) oraz 
zawodowego charakteru działalności (art. 355 § 2 k.c.) sam fakt naruszenia obowiązków prze-
sądza z reguły o winie co najmniej w postaci niedbalstwa37. Z usług zawodowych zarządców 
nieruchomości korzystają zaś często wspólnoty mieszkaniowe, profesjonalistami są także spół-
dzielnie mieszkaniowe, w których zasobach znajdują się wielorodzinne budynki mieszkalne. 
W określonych okolicznościach nie można również wykluczyć, iż odpowiedzialne za szkodę bę-
dzie przedsiębiorstwo przesyłowe, które eksploatuje (a także utrzymuje i nadzoruje) instalacje 
wodne lub kanalizacyjne. Odpowiedzialność takiego podmiotu będzie zaś kształtować się na 
zasadzie ryzyka w oparciu o art. 435 k.c. Niekiedy może ponadto chodzić o winę producenta 
danego urządzenia lub podmiotu, który je montował, konserwował czy naprawiał. W wielu jed-
nakże sytuacjach nie będzie się dało przypisać komuś winy, a tym samym ciężar naprawienia 
szkody będzie musiał ponieść sam poszkodowany.

Uwagi końcowe
Możliwość zalania mieszkania położonego na niższym piętrze przez ciecz pochodzącą z lokalu 

położonego wyżej stanowi w obecnych realiach istotną część ryzyka wiążącego się z posiada-
niem lokalu w budynku wielokondygnacyjnym. Nie przekonuje argument, po który sięgnął Sąd 
Najwyższy, iż to osoby znajdujące się na zewnątrz budynku mają większe trudności w ustaleniu 
sprawcy szkody i wykazaniu jego winy. Osoby te mają na ogół możliwość skorzystania z pomocy 
policji i zgłoszenia jej uszkodzenia ciała lub mienia powstałego na skutek wyrzucenia, wylania 
lub spadnięcia jakiegoś przedmiotu poza obręb budynku, czyn ten bowiem może w określonych 
okolicznościach wypełniać znamiona wykroczenia lub przestępstwa. Trudno natomiast założyć, 
że organy ścigania będą się angażować w spory sąsiedzkie związane z ustaleniem odpowiedzial-
ności za zalanie położonego niżej mieszkania. 

Jak wspomniano, oparcie odpowiedzialności za tego typu szkody na zasadzie winy znacząco utrud-
nia poszkodowanym dochodzenie naprawienia szkody od sprawcy. Okoliczność ta w przyszłości 
może mieć istotny wpływ na zmianę struktury zawieranych umów ubezpieczenia. Niewykluczone, 
że zmniejszy się praktyczne znaczenie ubezpieczeń OC w życiu prywatnym, na atrakcyjności zaś 
mogą w pewnej mierze zyskać ubezpieczenia mieszkań i lokali użytkowych obejmujące ryzyko za-
lania. Niektóre podmioty obecne na rynku ubezpieczeniowym już zresztą zareagowały na uchwałę 
Sądu Najwyższego, proponując rozszerzenie oferowanego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym 
o odpowiedzialność za szkody wyrządzone sąsiadowi w wyniku awarii instalacji wodociągowo–ka-
nalizacyjnej niezależnie od tego, czy stało się to z winy ubezpieczonego38. Tego typu produkt jest 

36 Art. 185 ust. 1 i art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn zm.).
37 Wyrok SN z dnia 12 czerwca 2002 r. (III CKN 694/00, OSNC 2003, nr 9, poz. 124).
38 Por. Inter: OC lokatora i OC sąsiada, „Dziennik Ubezpieczeniowy” z 3 lipca 2013.
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zresztą interesujący z teoretycznego punktu widzenia – udzielana w takim przypadku ochrona 
ubezpieczeniowa jest szersza, niż wynika to z art. 822 § 1 k.c., a zatem w tej mierze nie jest to 
już ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, lecz ubezpieczenie majątkowe zawarte na cudzy 
rachunek, bez imiennego wskazania w umowie ubezpieczonych (art. 808 § 1 k.c.). 

Warto ponadto zwrócić uwagę, iż Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego pracuje obecnie 
nad przygotowaniem propozycji nowego kodeksu cywilnego. Wedle wstępnego projektu części 
ogólnej prawa zobowiązań odpowiedzialność osoby zajmującej pomieszczenie miałaby obej-
mować również szkodę wyrządzoną zalaniem innego pomieszczenia w budynku, chyba że ten, 
kto pomieszczenie zajmuje, nie ponosiłby winy39. Komisja proponuje zatem oparcie odpowie-
dzialności w tego typu przypadkach na zasadzie winy domniemanej, dostrzegając, jak się zdaje, 
teoretyczną i praktyczną doniosłość problemu, który został podjęty przez Rzecznika Ubezpieczo-
nych we wniosku skierowanym do Sądu Najwyższego.

Summary of the ar� cle

The problem of liability for damage caused by flooding of premises 
located on the lower floors. Analysis of a problem on the basis of 
judgment of the Supreme Court dated February 19, 2013

Judgment of the seven judges of the Supreme Court dated February 19, 2013 (no. III CZP, 
63/12) was issued as a response to a motion of the Polish Insurance Ombudsman. The aim of 
the motion was to assess by the Supreme Court existing discrepancies in court rulings about in-
terpretation of law relating to liability for damages caused by flooding premises located on the 
lower floors.

Controversies related primarily to the issue of the basis of liability – if such situations should 
be assessed at principle of fault or at no-fault basis. This problem is very important in practice 
and relates directly to the issue of compensation of claims from the owner of the premises, from 
which there has been flooding, or from an insurer, which insures the owner’s civil liability.

The article presents an analysis of previous judicature of the Supreme Court and general courts, 
doctrine of civil law and opinion of the Polish Insurance Ombudsman. Conclusions of resolution 
of the Supreme Court that recognizes fault liability in such cases have also been presented here-
in. The author is of the opinion that this type of decision significantly impedes redress from the 
perpetrator and involves a number of practical problems.

Keywords: civil liability, Insurance Ombudsman, Supreme Court, civil liability insurance, flood-
ing of premises.

Mgr Tomasz Młynarski, aplikant radcowski; Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.

39 Taka informacja została zawarta w treści uzasadnienia przywołanej już uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lip-
ca 2012 r. Komisja Kodyfikacyjna nie opublikowała natomiast jak dotąd projektu tej części kodeksu cywilnego.
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Karolina Kawecka

Skarga wrongful life – charakter prawny i dopuszczalność

Artykuł niniejszy ma na celu ukazanie motywów, jakimi kierowały się poszczególne kraje, oraz 
tendencji panujących w tych krajach, opowiadając się za akceptacją lub odrzuceniem roszczeń 
wrongful life, tak aby możliwe było poznanie istoty problemu oraz stworzenie gruntu dla jego 
oceny.

Istotą skargi wrongful life (powództwa z tytułu „złego życia”) jest roszczenie odszkodowawcze 
dziecka urodzonego z fizycznymi lub psychicznymi wadami skierowane przeciw pozwanemu, 
którego niedbalstwo, uniemożliwiło rodzicom dziecka zadecydowanie o podjęciu działań znacz-
nie uniemożliwiających im poczęcie dziecka, względnie mających na celu przerwanie ciąży, 
w wyniku czego doszło do narodzin dziecka, a następnie jego życia „w stanie pokrzywdzenia 
zdrowotnego”. Roszczenia z tytułu wrongful life należy odróżnić od roszczeń z tytułu szkód 
o charakterze prenatalnym czy prekoncepcyjnym, przysługujących dziecku na podstawie prze-
pisu art. 4461 k.c. Skarga wrongful life nie opiera się na roszczeniach dziecka dochodzonych od 
pozwanego za fakt spowodowania choroby dziecka. Powód opiera swoje roszczenia na zało-
żeniu, że pozwany zmusił go do życia w stanie „ciężkiego obciążenia zdrowotnego”, albowiem 
swoim zawinionym zachowaniem uniemożliwił jego rodzicom podjęcie decyzji, czy chcą takie 
dziecko wychowywać. 

W zakresie roszczeń dochodzonych z tytułu niechcianego poczęcia i urodzenia dziecka wy-
różnia się także skargę wrongful conception (powództwo z tytułu „niechcianego poczęcia”) 
stanowiącą roszczenia rodziców dziecka skierowane przeciw pozwanemu z tytuł zajścia kobiety 
w ciążę, a także skargę wrongful birth (powództwo z tytułu „złego urodzenia”) stanowiącą rosz-
czenia rodziców dziecka skierowane przeciw pozwanemu z tytułu nieoczekiwanego urodzenia 
się chorego dziecka. 

Ze wszystkich wyżej wymienionych powództw skarga wrongful life budzi największe kontro-
wersje. Podczas gdy dwie pozostałe skargi uznane zostały już powszechnie za dopuszczalne, 
skarga wrongful life nadal budzi wiele kontrowersji. 

Słowa kluczowe: skarga wrongful life, skarga wrongful conception, skarga wrongful birth, do-
puszczalność dochodzenia roszczeń z tytułu niechcianego urodzenia.
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Uwagi wprowadzające
Skargą wrongful life określane jest w piśmiennictwie polskim powództwo z tytułu „złego życia”1, 

„za złe życie”2, „za nieszczęśliwe istnienie”3. Istotę skargi stanowią roszczenia odszkodowawcze 
dziecka urodzonego z „fizycznymi lub psychicznymi wadami”4, skierowane przeciwko pozwane-
mu (lekarzowi lub szpitalowi), w związku z nieprawidłowo udzieloną poradą prekoncepcyjną lub 
prenatalną, uniemożliwiającą rodzicom dziecka zadecydowanie o podjęciu przez nich – możliwych 
w takiej sytuacji – działań znacznie uniemożliwiających im poczęcie dziecka, względnie przerwa-
nie ciąży5. W tym stanie rzeczy zwrot wrongful life można by tłumaczyć również jako „bezprawne 
spowodowanie życia”. Termin wrongful life utworzony został wszakże na gruncie systemu common 
law jako przeciwieństwo roszczenia wrongful death, czyli skarg z tytułu „bezprawnego spowodo-
wania śmierci”6. Określenie to nie byłoby jednak poprawne7. Skarga wrongful life nie opiera się na 
roszczeniach dziecka dochodzonych od pozwanego za fakt doprowadzenia do poczęcia lub urodze-
nia się dziecka. Małoletni opiera ją na założeniu, że pozwany swoim zawinionym zachowaniem8 
zmusił powoda do życia z ciężkimi „fizycznymi lub psychicznymi wadami”, albowiem uniemożliwił 
jego rodzicom powzięcie decyzji, czy chcą wychowywać „ciężko chore dziecko”9. 

Reasumując, aby powództwo z tytułu wrongful life mogło być skutecznie dochodzone przed 
sądem, małoletni powód winien udowodnić w trakcie postępowania, że rodzice w momencie 
otrzymania od lekarzy rzetelnej informacji o możliwych wadach płodu – w zależności od stanu 
faktycznego sprawy – albo w ogóle nie podjęliby się poczęcia powoda, albo podjęliby przewi-
dziane prawem kroki uniemożliwiające jego urodzenie się10. 

Skarga wrongful life stanowi jedno z trzech powództw dotyczących roszczeń „z tytułu nie-
chcianego urodzenia”. Obok roszczeń z tytułu wrongful life wyróżnia się także skargi wrongful 
conception oraz wrongful birth. 

Skarga wrongful conception (także: wrongful conception actions, wrongful pregnancy 
actions11) określana jest w piśmiennictwie polskim jako roszczenie z tytułu „niechcianego po-

1 M. Bilecka, Proces o złe urodzenie (uwagi do wyroków Sądu Okręgowego w Łomży oraz Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku), „Prawo i Medycyna” 2005, nr 3 (20, vol. 7), s. 42.
2 T. Justyński, Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Zakamycze, Kraków 2003, s. 3.
3 M. Nesterowicz, Roszczenia z tytułu wrongful conception, wrongful birth, wrongful life, (w:) M. Nesterowicz, 
Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 365. 
4 Przeważnie są to trwałe choroby o podłożu genetycznym.
5 M. Bilecka, op. cit.
6 T. Justyński, op. cit.
7 M. Soniewicka, Regulacje prawne wobec rozwoju nowoczesnych technik kontroli prokreacji: analiza roszczenia 
wrongful life, „Diametros” 19 (marzec 2009), s. 137–159.
8 Zawinione zachowanie pozwanego może przybrać różną postać: od niezdiagnozowania przez lekarza (w przy-
padku gdy było to możliwe) występującego ryzyka wad płodu lub ich zdiagnozowanie na zaawansowanym eta-
pie ciąży, uniemożliwiającym już jej aborcję, przez niepoinformowanie matki dziecka o występującym, znanym 
lekarzowi, upośledzeniu płodu lub możliwych, negatywnych następstwach stawianej przez siebie diagnozy, po 
brak należytego pouczenia rodziców dziecka o możliwości przeprowadzenia dalszych badań umożliwiających 
poznanie rozmiarów ewentualnego upośledzenia dziecka na własną rękę, gdy ich wykonanie w danej placówce 
medycznej nie jest możliwe; por. M. Bilecka, op. cit.
9 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za wrongful conception, wrongful birth, wrongful 
life w orzecznictwie europejskim (2000–2005), „Prawo i Medycyna” 2007, nr 3 (28, vol. 9), s. 21. 
10 W. Lang, M. Safjan, Odpowiedzialność prawna za szkody prenatalne i prekoncepcyjne, (w:) W. Lang (red.), 
Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 387. 
11 Takie określenia zaproponowane zostały w orzeczeniach zapadłych w sprawach: Coleman v. Garisson (327 
Atlantic Report 2d. 757, Delaware 1974) oraz Bushman v. Burns Clinic Medical Center (268 Northwestern Report 
2d. 683, Michigan 1978), (za:) T. Justyński, op. cit., s. 20.
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częcia”12. Jest to powództwo rodziców dziecka skierowane przeciwko pozwanemu (lekarzowi, 
aptekarzowi, szpitalowi) z tytułu poczęcia się dziecka, do czego w ogóle by nie doszło gdyby 
nie wina pozwanego13. Dla roszczeń rodziców nie ma znaczenia, czy dziecko urodziło się zdro-
we czy chore. Jedyną istotną okolicznością jest to, że do poczęcia się dziecka w ogóle doszło, 
a okoliczność tę spowodowało nie tylko podjęcie przez przyszłych rodziców współżycia fizycz-
nego, ale przede wszystkim zawinione zachowanie pozwanego. Aby skutecznie dochodzić 
swoich roszczeń z tytułu skargi wrongful conception, rodzice dziecka winni wykazać zatem, że 
zanim zdecydowali się na współżycie fizyczne, w celu uniknięcia poczęcia dziecka świadomie 
podjęli działania uniemożliwiające zajście kobiety w ciążę, a efekt ten nie został osiągnięty 
przede wszystkim na skutek zawinionego działania pozwanego14. 

Skarga wrongful birth (także: wrongful birth action15) określana jest w piśmiennictwie polskim 
jako roszczenie z tytułu „złego urodzenia”16, „urodzenia w warunkach pokrzywdzenia”17. Jest to 
powództwo wnoszone przez rodziców dziecka, zmierzające do odszkodowania za pozbawienie 
ich prawa do decyzji o nieurodzeniu dziecka i doprowadzenie tym samym do nieoczekiwane-
go urodzenia się dziecka z wadami genetycznymi lub innymi ciężkimi uszkodzeniami18. Skarga 
wrongful birth stanowi zatem podobieństwo skargi wrongful life, z tym jednak wyjątkiem, iż le-
gitymowanymi czynnie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych są rodzice upośledzonego 
dziecka, a nie samo dziecko. 

Zarówno w sprawach wrongful life, jak i wrongful birth chodzi wyłącznie o te zawinione za-
chowania pozwanego, których efektem było przyjście dziecka na świat, nie zaś spowodowanie 
jego choroby19. W przypadku gdy to z winy pozwanego doszło do uszkodzenia płodu, roszczenia 
dziecka nie będą oparte na żadnej ze skarg z tytułu niechcianego urodzenia, a możliwość ich 
dochodzenia nie będzie kwestionowana. Od czasu dodania do polskiego kodeksu cywilnego art. 
4461, w jego obecnym brzmieniu20, roszczenia dziecka z tytułu szkód prenatalnych i prekoncep-
cyjnych zostały unormowane ustawowo. Zgodnie z art. 4461 k.c. „z chwilą urodzenia dziecko 
może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem”21. Chociaż w przepisie explicite 
mowa tylko o szkodach prenatalnych, to zgodnie ze stanowiskiem doktryny treść tego artykułu 
nie wyklucza również możliwości dochodzenia na jego podstawie przez dziecko odszkodowa-
nia także z tytułu szkód prekoncepcyjnych22. Jak słusznie podnosi M. Safjan, „nie oznacza to 

12 D. Tykwińska-Rutkowska, Powództwa wrongful birth i wrongful conception w świetle orzecznictwa sądowego. 
Wybrane uwagi, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 3 (20, vol. 7), s. 16.
13 T. Justyński, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, I Wydział Cywilny z dnia 4 lipca 2008 r., I AcA 
278/08, „Prawo i Medycyna” 2009, nr 4 (37, vol. 11), s. 131.
14 T. Justyński, Poczęcie i urodzenie..., op. cit., s. 20–21.
15 Takie określenie zaproponowane zostało w orzeczeniu zapadłym w sprawie Gleitman v. Cosgrove rozpatrywanej 
przez sąd w New Jersey w 1967 r. (277 A. 2d., 689, New Jersey 1967), (za:) D. Tykwińska-Rutkowska, op. cit., s. 20. 
16 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
17 M. Bilecka, op. cit., s. 38. 
18 M. Nestorowicz, Roszczenia z tytułu..., op. cit., s. 358. 
19 T. Justyński, Poczęcie i urodzenie..., op. cit., s. 19.
20 Art. 4461 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zmieniony 
został przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochrony płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 139, 
poz. 646) z dniem 23 grudnia 1997 r.; por. obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 
1997 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1040). 
21 Przepis art. 4461 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
22 G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego, art. 415–449, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cy-
wilnego, ks. 3, Zobowiązania, t. 1, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 423. 
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wyłączenia z pola stosowania tego przepisu szkód wynikających ze zdarzeń poprzedzających po-
częcie”23.

Ze wszystkich trzech skarg związanych z niechcianym urodzeniem skarga wrongful life budzi 
największe kontrowersje i podczas gdy dwie pozostałe zostały już powszechnie zaakceptowane, 
sposób uregulowania roszczeń wrongful life jest różny. W judykaturze oraz piśmiennictwie spo-
tkać można zarówno orzeczenia uwzględniające skargi wrongful life, jak i orzeczenia skargi te 
oddalające. Trudno o znalezienie głównej przyczyny takiego postępowania. Niewątpliwie w tak 
bardzo związanej z moralnością dziedzinie, jaką jest ludzka prokreacja, wpływ na prawodawstwa 
poszczególnych krajów wywiera wiele czynników: sytuacja polityczna i prawna danego państwa, 
w szczególności obowiązujące w nim zasady prawa rodzinnego, standardy przestrzegania praw 
człowieka, postrzeganie jego prawa do samostanowienia i planowania własnej rodziny, a także – 
co winno być oczywiste  – tradycja obyczajowa i kulturalna społeczeństwa danego kraju24. 

Niniejsza praca ma na celu wskazanie motywów oraz tendencji, jakimi dotąd kierowały się 
poszczególne kraje, opowiadając się za dopuszczalnością skargi wrongful life lub przeciw niej, 
tak by poprzez przytoczenie i omówienie najczęściej spotykanych przykładów skarg wrongful life 
oraz zapadających na ich tle orzeczeń możliwe było poznanie istoty problemu oraz stworzenie 
podstawy dla jego ewentualnej samodzielnej oceny.

1. Rozwiązania przyjęte w wybranych państwach obcych

A. Francja
Francja zmuszona została do ustawowego unormowania kwestii wrongful life ze względu 

na coraz to bardziej liberalne stanowisko judykatury, znajdujące wyraz w coraz powszechniej-
szej akceptacji roszczeń wrongful life. Dyskusję spowodowało orzeczenie w sprawie Perruche, 
w której z pozwem w imieniu siedemnastoletniego powoda, częściowo niewidomego i upośle-
dzonego umysłowo, wystąpili jego rodzice. Do upośledzenia dziecka doszło w związku z różyczką 
przebytą przez matkę w początkowej fazie ciąży. Pani Perruche z obawy o możliwy na tym 
etapie ciąży negatywny wpływ choroby na płód zgłosiła się do placówki medycznej w celu prze-
prowadzenia badań na istnienie przeciwciał różyczki. Badanie zostało wykonane niestarannie, 
co w konsekwencji doprowadziło do wydania przez lekarza wadliwej diagnozy o braku zagrożeń 
dla płodu. W toku procesu rodzice dziecka argumentowali, że gdyby tylko wiedzieli o upośle-
dzeniu płodu, przerwaliby ciążę. Ostateczne orzeczenie w sprawie zapadło 17 listopada 2000 
r.25 Rozpoznający skargę w pełnym składzie Sąd Kasacyjny uwzględnił roszczenia powoda w ca-
łości, orzekając, że błędy popełnione przez lekarza i laboratorium stanowiły zaniedbanie ich 
obowiązków wynikających z kontraktu zawartego z matką powoda, uniemożliwiając jej skorzy-
stanie z prawa do dokonania świadomego wyboru i przerwania ciąży z przyczyn eugenicznych. 
W ocenie Sądu: „w takim przypadku powód (dziecko) może domagać się naprawienia szkód 
spowodowanych jego upośledzeniem, będących skutkiem wskazanych zaniedbań i błędów”26. 
W uzasadnieniu Sąd podniósł, że: „Ponieważ błędu dopuścili się lekarze i pracownicy labora-
torium w ramach obowiązków wynikających z umowy z panią Perruche, uniemożliwiono jej 
podjęcie decyzji o przerwaniu ciąży, dzięki czemu dałoby się uniknąć rekompensaty za wyni-

23 M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 1045. 
24 T. Smyczyński, Pojęcie i status prawny dziecka poczętego, „Studia Prawnicze” 1989, nr 4, s. 11. 
25 D. 2000, J. 42, (za:) T. Justyński, Poczęcie i urodzenie..., op. cit., s. 251, przypis 503.
26 Z. Banaszczyk et al., Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2011, s. 337.
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kłe kalectwa”27. Tak wyrażone stanowisko Sąd Kasacyjny konsekwentnie powtórzył w swoich 
późniejszych orzeczeniach, m.in. w dwóch wyrokach z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawach 
00-11197 i 00-14248 oraz w trzech wyrokach z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawach 97-1735, 97-
1282 i 98-1919028, w których przyjął, że dziecko może domagać się odszkodowania, skoro to 
właśnie niedbalstwo lekarza (błędny odczyt wyników badań) przeszkodziło matce w przerwa-
niu ciąży29.

Negatywny odbiór społeczny tych orzeczeń30 zadecydował o przyjęciu przepisów mających na 
celu zablokowanie liberalnego stanowiska judykatury, co nastąpiło wraz z uchwaleniem ustawy 
z dnia 4 marca 2002 r. o prawach pacjenta i jakości systemu zdrowia (Loi no. 2002–303 relative 
aux droits des malades et à la qualité du système de santé31). Regulacje te, bez zmian w ich tre-
ści, przeniesione zostały na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2005 r. o równych prawach, szansach 
oraz możliwościach partycypacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie (Loi no. 2005–102 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées) do IV rozdziału kodeksu opieki społecznej i rodziny (Code de l’action sociale et des 
familles), którego art. 1 ust. 1 zd. 1 rozdziału I (obecnie art. L 114-5) stanowi, iż „nikt nie może 
skutecznie domagać się naprawienia szkody wynikającej z samego faktu swojego urodzenia, 
chyba że upośledzenie osoby małoletniej powstało z winy lekarza”32.

Ustawa ostatecznie wykluczyła możliwość dochodzenia na gruncie prawa francuskiego rosz-
czeń z tytułu wrongful life, dopuszczając jednak roszczenia małoletnich dzieci z tytułu szkód 
związanych z upośledzeniem powstałym z winy lekarza (szkody prenatalne i prekoncepcyjne)33 
wprowadzając odpowiedzialność gwarancyjną Państwowego Biura Odszkodowań za Wypadki 
Medyczne (Office national d’indemnisation des accidents médicaux – ONIAM) jako uzupełnienie 
tradycyjnego modelu odpowiedzialności cywilnej34. Dowodzenie tych roszczeń na gruncie fran-

27 D. 2000, J. 42, (za:) T. Justyński, Poczęcie i urodzenie..., op. cit., s. 251, przypis 503.
28 Z. Banaszczyk et al., op. cit., s. 337.
29 We wszystkich trzech sprawach zdarzeniem sprawczym przyjścia na świat dziecka obciążonego poważnymi wa-
dami genetycznymi była błędna interpretacja przez lekarza echografii płodu. Powodowie, małoletnie dzieci, wska-
zywali, że gdyby ich rodzice wiedzieli o wadach płodu, nie zdecydowaliby się na urodzenie przez kobietę dziecka; 
por. A. Jacek, ,,Złe urodzenie” jako źródło odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu opieki zdrowotnej, „Proku-
ratura i Prawo” 2008, nr 12, s. 92; szerzej na temat wyroków por. D. 2001, J. Comm 2345 z glosą P. Jourdaina. 
30 Pierwsze orzeczenia sądów francuskich z tytułu roszczeń wrongful life to początek lat 80. i 90. XX w. Wówczas, co 
spotkało się z akceptacją społeczeństwa, roszczenia te były konsekwentnie oddalane. Rozstrzygnięcie w sprawie 
Perruche uznano za najbardziej kontrowersyjne w całej historii Cour de Cassation. Wyrok spotkał się ze zdecydo-
wanymi protestami tak środowisk naukowych, jak i medycznych. Wskazywano przede wszystkim na brak związku 
przyczynowo–skutkowego pomiędzy zdarzeniem sprawczym a szkodą, podkreślając, że skoro na tle skarg wrongful 
life upośledzenie dziecka powstało niezależnie od lekarza, tym samym nie można uznać go za sprawcę powstałej 
na tym tle u dziecka szkody. Por. Z. Banaszczyk et al., op. cit., s. 337; D. Mazeaud, Naissance, handicap et lien de 
causalité, „Dalloz” 44/7009 (14 décembre 2000), s. V–VI; T. Justyński, Poczęcie i urodzenie..., op. cit., s. 250.
31 Szerzej na ten temat: Y. Lambert-Faivre, La loi n° 2002–303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 
et a la qualité du systeme de santé. La solidarité envers les personnes handicapées, „Dalloz” 2002, Chroniques, 
s. 1217 i nast. 
32 Z. Banaszczyk et al., op. cit., s. 337 oraz M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy 
leczeniu w prawie francuskim (według ustawy z 4 marca 2002 r. o prawach pacjentów), „Prawo i Medycyna” 
2002, nr 2 (12, vol. 4), s. 116 i nast.
33 Rozwiązanie to przyjęło się także na gruncie prawa polskiego poprzez wprowadzenie do polskiego kodeksu 
cywilnego treści art. 4461 k.c., o czym była już mowa. 
34 Szerzej na ten temat por. m.in. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna za szkody..., op. cit., s. 117 i nast., 
M. Bacache, Réparation de l’accident médical: la solidarité nationale au secours de la responsabilité civile, „Dal-
loz” 2010, s. 1119. 
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cuskiej ustawy jest jednak trudniejsze, niż miałoby to miejsce w przypadku roszczeń wrongful 
life. Niewystarczające jest tu dowiedzenie przez powoda, że matka z powodu zawinionego przez 
lekarza nieprzeprowadzenia badań prenatalnych lub błędnej informacji co do diagnozy płodu 
została pozbawiona prawa do dokonania aborcji, co stanowiłoby wystarczającą przesłankę do 
zasądzenia odszkodowania z tytułu wrongful life. Aby skutecznie dochodzić odszkodowania, 
małoletni musi wykazać, że zawiniony przez lekarza czyn bezpośrednio spowodował jego upo-
śledzenie (powiększył upośledzenie albo nie pozwolił na jego zmniejszenie) oraz że zachodzi 
związek przyczynowy pomiędzy zawinionym postępowaniem lekarza a upośledzeniem35. Co 
ważne, nie chodzi tu o każdy rodzaj zawinionego postępowania lekarza, a o tzw. „winę charakte-
rystyczną, znamienną” (d’une faute caractérisée)36. 

B. Wielka Brytania
Impulsem do ustawowego unormowania roszczeń wrongful life stał się w Wielkiej Brytanii 

problem, jaki wywołała przyjęta na przełomie lat 50. i 60. XX w. praktyka stosowania przez ko-
biety w ciąży środka o nazwie Talidomid, który od 1957 do 1961 r. sprzedawany był bez recepty 
jako lek nasenny ogólnego stosowania, a w większych dawkach jako lek przeciwbólowy dla ko-
biet w ciąży. Pod koniec 1960 r. udowodniono, iż środek ten wywołuje poważne uszkodzenia 
płodu, szczególnie w trakcie pierwszych 50 dni ciąży. Przyjmuje się, że zanim ogłoszono wia-
domość o negatywnym działaniu farmaceutyku na płód, około 12 tysięcy donoszonych dzieci 
urodziło się z wadami rozwojowymi, spośród czego około 4 tysięcy zmarło przed ukończeniem 
pierwszego roku życia37.

Obawiając się masowych pozwów składanych przez dzieci, na mocy ustawy uchwalonej 
w 1972 r. Dangerous and Disabled Children Bill, zastąpionej w 1976 r. przez Congentinal Di-
sabilites (Civil Liability) Act, Wielka Brytania jednoznacznie wyłączyła możliwość prawnego 
dochodzenia roszczeń z tytułu wrongful life. Ustawa dopuściła jednak – podobnie jak ma to 
miejsce w ustawie francuskiej – odszkodowanie za szkody dochodzone z tytułu szkód prena-
talnych i prekoncepcyjnych, a zatem szkód powstałych wyłącznie z winy pozwanego. Pojęcie 
szkody dziecka ustawa definiuje szeroko, tj. jako wszelkiego rodzaju zaburzenia fizyczne i psy-
chiczne dziecka, powstałe zarówno przed jego poczęciem, jak i w trakcie ciąży, a nawet dopiero 
podczas porodu, po prawidłowo przebytej ciąży. Równie szeroko ustawa traktuje czas wystąpie-
nia szkody u dziecka, przyjmując, iż chodzi tu zarówno o szkody widoczne już w chwili urodzenia 
się dziecka, jak i te mogące powstać dopiero w przyszłości. Jak przewiduje treść ustawy, „dziec-
ko upośledzone z winy innej osoby przed albo w czasie urodzenia lub nawet przed poczęciem 
ma prawo do roszczeń odszkodowawczych, pod warunkiem, że urodzi się żywe. […] Dziecku 
nie przysługuje natomiast roszczenie odszkodowawcze za wrongful life”38. Za powstałe szkody 

35 M. Nesterowicz, glosa do wyroku SN – Izba Cywilna z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/2005, (w:) M. Ne-
sterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądów, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 378. 
36 A. Jacek, op. cit. Jest to nowy rodzaj winy nieznany dotąd prawu cywilnemu, nacechowany wysokim stopniem 
umyślności. 
37 Por. T. Ito et al., Identification of a Primary Target of Thalidomide Teratogenicity, „Science” vol. 327, nr 5971, 
s. 1345–1350. 
38 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za szkody związane z urodzeniem upośledzonego 
dziecka, „Prawo i Medycyna” 2003, nr 1, (13, vol. 5), s. 38. Wspomnieć należy również, iż podobnie jak we Francji 
oraz Wielkiej Brytanii z dniem 1 stycznia 2009 r., ustawą z dnia 15 maja 2007 r., relative à l´indemnisation des 
dommages résultant de soins du santé (Moniteur belge z 6 lipca 2007, 37151) kwestię możliwości dopuszczal-
ności dochodzenia na drodze sądowej roszczeń wrongful life wyłączyła także Belgia, stanowiąc w art. 5 § 2 usta-
wy, że nikt nie może dochodzić odszkodowania z samego faktu urodzenia, co nie dotyczy jednak przypadków,
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ustawa brytyjska, odmiennie niż ustawa francuska, nie przewiduje jednak żadnej „pomocy” ze 
strony państwa.

Ważna i wymagająca podkreślenia jest okoliczność, że ustawa Congentinal Disabilites Act do-
tyczy wyłącznie dzieci urodzonych po 22 lipca 1976 r., a więc po dniu wejścia ustawy w życie. Na 
temat roszczeń dochodzonych przez powodów urodzonych przed tą datą ustawa milczy39. Uza-
sadnione wydaje się zatem odniesienie się w tej kwestii do jedynego jak dotąd opublikowanego 
orzeczenia wydanego w sprawie McKay przeciwko Essex Area Health Autority40, dotyczącego 
dziecka urodzonego przed wejściem ustawy w życie. Upośledzenie dziecka wywołała w rze-
czonej sprawie przebyta przez matkę, nierozpoznana przez lekarzy, różyczka. Odszkodowania 
domagali się matka oraz dziecko, wnosząc o pokrycie kosztów utrzymania dziecka41. Rozpozna-
jący sprawę Sąd Apelacyjny oddalił roszczenia małoletniego, argumentując, iż tak jak nie sposób 
nałożyć na lekarza obowiązku prawnego wobec dziecka poczętego, aby zakończyć jego życie, tak 
nie sposób przyznać dziecku możliwości dochodzenia swojej śmierci42. 

C. Republika Federalna Niemiec
W Niemczech z kwestią roszczeń wrongful life jako pierwszy zetknął się w 1981 r. Wyższy 

Sąd Krajowy w Monachium, orzekając w sprawie znanej w literaturze cywilistycznej jako Röte-
lentscheidung43. Powód dochodził roszczeń w związku z urodzeniem się z poważnymi wadami 
genetycznymi, nabytymi  – co było w sprawie bezsporne – na skutek różyczki przebytej przez 
matkę w trakcie ciąży. Lekarz, choć było to możliwe w trakcie prowadzonych w czasie cią-
ży badań prenatalnych, nie rozpoznał ani choroby matki, ani wywołanych przebytą różyczką 
wad płodu, czym – w ocenie powoda – pozbawił jego matkę możliwości usunięcia ciąży. Wyż-
szy Sąd Krajowy w Monachium wyrokiem z dnia 27 lutego 1981 r. w całości oddalił roszczenia 
małoletniego44. Wyrok został utrzymany przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości, który swoje 
stanowisko w sprawie uzasadniał przede wszystkim funkcją ochronną, jaką prawo winno speł-
niać w życiu człowieka, a która neguje prawo dziecka do żądania od lekarza abortowania płodu. 
Kwestia roszczeń wrongful life pozostaje zatem poza sferą możliwą do rozstrzygania przed są-
dem. Sąd wydawałby bowiem wówczas wyrok nie co do zdarzenia prawnego, a co do wartości 
życia, przyjmując, iż dla małoletniego byłoby lepiej, aby nie został urodzony; sąd natomiast nie 
decyduje o życiu lub śmierci człowieka. 

Federalny Trybunał Sprawiedliwości w późniejszych orzeczeniach podtrzymał zajęte pier-
wotnie stanowisko45, oddalając roszczenia dziecka z tytułu wrongful life m.in. w wyroku 

w których to zabieg medyczny spowodował upośledzenie dziecka, powiększył to upośledzenie albo nie pozwolił 
na przedsięwzięcie czynności je zmniejszających. W takim wypadku ustawa belgijska, odmiennie niż ustawa 
francuska czy brytyjska, nie nakłada na powoda obowiązku wykazania winy pozwanego za wyrządzoną mu szko-
dę; por. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza wobec narodzonego dziecka z tytułu wrongful life 
w prawie francuskim, (w:) A. Łopatka (red.), Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana 
profesorowi Leszkowi Kubickiemu, ABC, Warszawa 2003, s. 287 i nast.; N. Karczewska, Belgijski system wynagro-
dzenia szkód wynikających z zabiegów medycznych, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 3–4 (48/49, vol. 14), s. 1–11. 
39 T. Justyński, Poczęcie i urodzenie..., op. cit., s. 242.
40  McKay and Another v. Essex Area Health Authority and Another, (1982) W.LR., s. 890, I (1982) 2 All E.R. (Court 
of Appeal), (za:) T. Justyński, Poczęcie i urodzenie..., op. cit., s. 192–193. 
41 A. Jacek, op. cit. 
42 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za szkody... op. cit., s. 38.
43 T. Justyński, Poczęcie i urodzenie..., op. cit., s. 24.
44 OLG München, „Neue Juristische Wochenschrift” 1981, s. 2017.
45 Orzeczenie BGH z dnia 18 stycznia 1983 r. („Neue Juristische Wochenschrift” 1983, s. 1371); szerzej na temat 
orzeczenia por. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za szkody..., op. cit., s. 38. 
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z 1993 r., zapadłym na tle typowego dla wrongful life stanu faktycznego. Rodzice, posia-
dający już jedno upośledzone umysłowo dziecko, poddali się specjalistycznym badaniom 
prekoncepcyjnym, uzależniając od ich wyników decyzję co do dalszego planowania rodziny. 
Badania zostały wykonane zgodnie ze standardami wiedzy medycznej. Otrzymana na podsta-
wie wyników badań porada lekarska była pozytywna dla rodziców. Ciąża kobiety przebiegała 
prawidłowo. Mimo to kobieta urodziła drugie dziecko z wadami genetycznymi, takimi sa-
mymi jak u pierwszego. Rodzice dziecka, uznając udzieloną im poradę lekarską za błędną, 
wystąpili na drogę sądową, domagając się w pozwie odszkodowania z tytułu szkody mająt-
kowej wyrządzonej w ich majątku w postaci kosztów utrzymania drugiego chorego dziecka, 
a nadto zapłaty zadośćuczynienia na rzecz matki oraz dziecka za wyrządzoną im szkodę nie-
majątkową, tj. krzywdę i cierpienia związane z koniecznością życia „w stanie upośledzenia”. 
Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo w całości. Sąd drugiej instancji uznał apelację za 
uzasadnioną w części, a mianowicie w zakresie roszczeń obojga rodziców o odszkodowanie 
za wyrządzoną im szkodę materialną powstałą, jak określił to Sąd, w wyniku narodzenia się 
dziecka chorego. W zakresie roszczeń o zadośćuczynienie Sąd uwzględnił roszczenia matki, 
a roszczenia dziecka oddalił. 

Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał tak zapadły wyrok za słuszny, wskazując, iż żądania 
dziecka nie mogły zostać uznane za zasadne, albowiem prawo do świadomego decydowania 
o posiadaniu dzieci przysługuje tylko rodzicom, a nie dziecku, które winno przyjąć swoje istnie-
nie takim, jakie jest46. 

D. Węgry
W judykaturze węgierskiej problem roszczeń wrongful life jest stosunkowo nową kwestią 

i póki co nie sposób mówić o wykształceniu się w tej sprawie akceptowanej przez wszystkie sądy 
praktyki orzeczniczej, brak także regulacji ustawowej. 

Węgierski Sąd Najwyższy po raz pierwszy zetknął się z roszczeniami wrongful life w wyroku 
z 2005 r. Sąd Najwyższy zaakceptował wówczas roszczenia małoletniego powoda domagającego 
się od szpitala, w którym zatrudniony był lekarz prowadzący ciążę jego matki, zadośćuczynie-
nia za krzywdę wywołaną – jak wskazywał powód – „niepożądanym” urodzeniem, będącym 
efektem błędnie postawionej diagnozy prenatalnej. Tym samym Sąd Najwyższy, jak się zdaje, 
zaakceptował zasadność skargi wrongful life47. 

Swoje stanowisko Sąd Najwyższy diametralnie zmienił jednak uchwałą nr 1/2008 z dnia 
12 marca 2008 r., w której przyjął, iż sam fakt, że matka dziecka, z braku właściwej informacji 
o wadach płodu, nie mogła podczas ciąży podjąć decyzji o aborcji, nie jest wystarczający do 
uznania roszczeń dziecka o odszkodowanie za szkodę majątkową od lekarza, tylko z powodu 
urodzenia z wadami genetycznymi48.

E. Stany Zjednoczone (częściowo)
Sądy amerykańskie w większości negatywnie odnoszą się do powództw wrongful life. Dzie-

więtnaście sądów stanowych konsekwentnie oddala wszystkie wnoszone na tej podstawie 
skargi, a w dziesięciu stanach zdecydowano się na ustawowe wyłączenie możliwość ich do-

46 A. Wudarski, Odpowiedzialność za szkody prenatalne na tle orzecznictwa sądów niemieckich i austriackich, 
„Palestra” 2003, nr 5–6, s. 171. 
47 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za wrongful conception..., op. cit., s. 38.
48 M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, LexisNexis, Warszawa 2011, 
s. 358. 
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chodzenia49. Argumentów uzasadniających tak przyjęte stanowisko jest wiele. Jedne sądy 
odmawiały uwzględnienia roszczenia z tytułu wrongful life z powodu braku związku przyczy-
nowego pomiędzy zawinionym działaniem lekarza a szkodą, jaką u małoletnich spowodowała 
de facto choroba, nadto wskazując, że obowiązek informowania o ryzyku upośledzenia płodu 
spoczywa na lekarzu wyłącznie w stosunku do rodziców dziecka i nie rozciąga się na nasciturusa, 
który jako płód nie ma możliwości podjęcia decyzji o ewentualnej aborcji50. Inne sądy obawiały 
się, że uznanie skargi wrongful life za dopuszczalną na gruncie prawa spowodowałoby negatyw-
ny odbiór niepełnosprawności wśród osób pełnosprawnych, jako szkody „samej w sobie”, co 
naruszyłoby godność osobistą osób niepełnosprawnych51. Obawiano się także, że lekarze, aby 
uniknąć ewentualnych procesów z tytułu „złego życia”, doradzać będą aborcję nawet przy zni-
komym ryzyku wad płodu, co negatywnie odbije się na liczbie urodzeń52.

Sąd Najwyższy New Jersey w pierwszej tego typu sprawie Gleitman v. Cosgrove53 oddalił rosz-
czenia odszkodowawcze dochodzone przez małoletniego powoda, wskazując na niemożliwość 
oszacowania jego szkody. Jak argumentował Sąd, aby dokonać prawidłowego oszacowania roz-
miarów doznanej przez poszkodowanego szkody, należy każdorazowo porównać stan powstały 
w wyniku zaniedbania pozwanego z hipotetycznym stanem, w jakim znajdowałby się powód, 
gdyby zdarzenie sprawcze nie nastąpiło. Z uwagi na charakter roszczeń wrongful life sędzia 
musiałby porównać wartość, jaką stanowi życie dziecka chorego, z jego nieistnieniem, a to – 
w ocenie Sądu – jest niemożliwe. Sąd poruszył także moralno–etyczny aspekt roszczeń wrongful 
life, wskazując, iż w zgodzie z naturą człowieka pozostaje „walka o przetrwanie”, a nie jego uni-
cestwienie. Tym samym Sąd założył, że powód zapytany, czy chce się narodzić mimo upośledzeń, 
wybrałby życie. Brak zatem przesłanek do zasądzenia na rzecz powoda jakiegokolwiek odszko-
dowania za sam fakt urodzenia w stanie upośledzenia, skoro i tak do tego by doszło.

Podobne stanowisko zajął w wyroku z 1978 r. Sąd Apelacyjny Stanu Nowy Jork, w sprawie Becker 
v. Schwartz54, w której małoletni powód, urodzony z zespołem Downa, wystąpił z powództwem 
przeciwko lekarzowi, zarzucając mu, iż nie poinformował on jego rodziców o występującym – 
w ich przypadku w stopniu wyższym niż przeciętny – ryzyku obarczenia płodu wadą genetyczną. 
Powód utrzymywał, iż gdyby jego rodzice wiedzieli o takiej możliwości jeszcze w trakcie ciąży, 
zdecydowaliby się na wykonanie badań genetycznych płodu, a następnie, znając diagnozę, na 
jego abortowanie55. Sąd oddalił roszczenia powoda, wskazując, iż kwestia, czy lepiej jest nie być 
urodzonym, czy być urodzonym nawet z poważnymi wadami, stanowi tajemnicę, której rozwią-
zanie należy pozostawić filozofom, względnie etykom i teologom, tajemnica ta jednak pozostaje 
irrelewantna dla powszechnie obowiązującego porządku prawnego56. 

Na asumpt moralno–etyczny jako główny powód oddalenia skargi wrongful life powołał 
się także Sąd Najwyższy Idaho, w wyroku z 1984 r. w sprawie Blake v. Cruz57. Jak wskazał Sąd, 
uwzględnienie skargi wrongful life byłoby równoznaczne z wyrzeczeniem się życia, to zaś byłoby 

49 Tak m.in.: Idaho Code § 5-334 (2000), Minn. Sat. Ann. § 145.424 (West 2000), California Civ. Code, par. 43.6 
(a) (West, 1981), (za:) Z. Pepłowska, Odpowiedzialność cywilna lekarza z tytułu wrongful life, wrongful birth 
i wrongful conception w prawie USA, „Nowa Medycyna” 2007, nr 1, s. 13 –19. 
50 Z. Pepłowska, op. cit.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 (1967) 49 N.J. 22.227 A.2d 689, 22 A.L.R.3d 1411.
54 46 NY2d 401, 411–412.
55 Z. Pepłowska, op. cit.
56 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za szkody..., op. cit., s. 37.
57 698 P.2d 322, Idaho 1984.
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sprzeczne z zakorzenionym w społeczeństwie przeświadczeniem, iż życie człowieka, bez wzglę-
du na to, jakie by nie było, jest zawsze bardziej cenne niż nieistnienie58. 

F. Holandia 
Holenderskie sądy z roszczeniami wrongful life po raz pierwszy spotkały się w sprawie zna-

nej literaturze cywilistycznej jako kazus „baby Kelly”. Sprawa dotyczyła typowego dla wrongful 
life stanu faktycznego. W pozwie skierowanym przeciwko ginekologowi–położnikowi małoletnia 
domagała się zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną, jak wskazywała, zmuszeniem jej do 
życia z wrodzoną chorobą genetyczną, a także odszkodowania w wysokości kosztów utrzymania. 
Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie, powódka wskazywała, że gdyby lekarz z należytą sta-
rannością wziął pod uwagę istniejące w tym konkretnym przypadku ryzyko wad genetycznych 
płodu i odpowiednio wcześniej wykonał właściwie badania prenatalne, to matka małoletniej, 
znając prawdopodobny stan zdrowia przyszłego dziecka, z pewnością przerwałaby ciążę. W wy-
roku z dnia 2 lutego 2002 r. Sąd Cywilny w Hadze powództwo oddalił, uzasadniając swoją decyzję 
brakiem związku przyczynowego między winą lekarza a szkodą powódki, powstałą, w ocenie 
Sądu, samoistnie, na skutek wad w jej układzie genetycznym. Wyrok zmienił Haski Sąd Apelacyj-
ny, który roszczenia powódki uwzględnił. 

Ostateczny wyrok w sprawie wydał Sąd Najwyższy w dniu 18 marca 2005 r., utrzymując 
w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego i zasądzając na rzecz powódki zadośćuczynienie za szkodę 
niemajątkową, ból i cierpienie psychiczne, jakie ponosi w związku ze swoim upośledzeniem, 
a także prawo do odszkodowania za szkodę majątkową, polegającą na zwiększonych w wyniku 
choroby kosztach utrzymania59.

Holandia jak dotąd nie podjęła się jeszcze prób ustawowego uregulowania kwestii roszczeń 
wrongful life.

G. Stany Zjednoczone 
Cechą charakterystyczną orzeczeń, w których sądy amerykańskie uwzględniły powództwa 

wrongful life, jest brak odniesień do etycznych aspektów problematyki „złego życia” czy „nie-
szczęśliwego istnienia”. Swoje rozważania sądy ograniczyły do analizy, czy w sprawie wypełnione 
zostały przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, przede wszystkim starając się o ustale-
nie zakresu potrzeb „upośledzonego” dziecka. 

W 1980 r. Sąd Apelacyjny Kalifornii w sprawie Curlender v. Bio-Science Laboratories60 zasądził 
na rzecz małoletniego powoda zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz odszkodowanie w po-
staci zwrotu kosztów ponoszonych przez powoda w związku z chorobą genetyczną, na jaką cierpi 
od urodzenia (choroba Taya-Sachsa). Rodzice powoda, dotknięci tą samą co małoletni chorobą, 
jeszcze przed powzięciem starań o poczęcie dziecka poddali się badaniom genetycznym celem 
wykluczenia wad genetycznych przyszłego potomstwa. W trakcie badań – z winy personelu me-
dycznego – zastosowano niewłaściwy test, który wykluczył urodzenie się dziecka ze wskazaną 
chorobą. Rozpoznający sprawę Sąd Apelacyjny Kalifornii wskazał, że przy skargach za „złe życie” 
nie jest ani potrzebne, ani sprawiedliwe zagłębianie się w dyskusje na temat tajemnicy istnienia 

58 Z. Pepłowska, op. cit.
59 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za wrongful conception..., op. cit., s. 38; Z. Ba-
naszczyk et al., op. cit., s. 337; W.H. van Boom, M. Moncada Castillo, Children as Victims under Dutch Law, 
(w:) M. Martín-Casals (ed.), Children in Tort Law, Part II: Children as Victims, Springer, Wien/New York 2007, 
s. 186–187. 
60 Civ. No. 58192, Court of Appeals of California, Second Appellate District, Division One, June 11, 1980.
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i niewłaściwe jest roztrząsanie kwestii, czy gdyby nie zaniedbanie lekarza, rodzice powoda zde-
cydowaliby się na urodzenie dziecka, czy nie61.

Podobnie orzekł ten sam Sąd Apelacyjny w sprawie Rosen v. Katz62, w której z roszczeniami 
o odszkodowanie z tytułu swojego urodzenia z poważnymi wadami serca wystąpił małoletni 
powód oddany do adopcji. Biologiczna matka powoda, jeszcze we wczesnym stadium ciąży, 
poddana została badaniu USG. Badanie wykonano błędnie i nie rozpoznano choroby płodu. Po 
urodzeniu powoda rodzice oddali go do adopcji. Małoletni domagał się zasądzenia na jego rzecz 
odszkodowania w wysokości zwiększonych kosztów utrzymania wynikających z choroby. Rozpo-
znający sprawę Sąd Apelacyjny uznał roszczenia powoda za zasadne. W ocenie Sądu okoliczność 
oddania powoda do adopcji wyłączyła możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczy-
mi przez rodziców biologicznych dziecka (wrongful birth); możliwości tej nie mają także rodzice 
adopcyjni, albowiem wobec nich na lekarzu nie ciążył żaden obowiązek prawny. Sąd uznał, iż 
w takim przypadku zasady współżycia społecznego nakazują, ze względu na potrzeby powoda 
spowodowane jego stanem zdrowia, aby to on wystąpił z roszczeniami odszkodowawczymi, sko-
ro nikt inny za niego zrobić tego nie może63.

2. Dopuszczalność skargi wrongful life w Polsce
Polskie sądy z problem roszczeń wrongful life zetknęły się pośrednio w sprawie znanej i nagło-

śnionej medialnie jako tzw. przypadek łomżyński64. W sprawie chodziło o pozbawienie kobiety 
skierowania na badania prenatalne, których ta domagała się w toku ciąży, by poznać stan płodu, 
a także celem stwierdzenia podstaw do ewentualnej jego aborcji (ponieważ kobieta ta miała już 
jedno dziecko cierpiące na dysplazję kręgosłupowo–przynasadową, powodującą karłowatość, 
ciąża była obarczona wysokim ryzykiem wystąpienia choroby genetycznej u kolejnego płodu). 
Kobiecie badań odmówiono. Córka, która się urodziła, dotknięta była schorzeniem genetycz-
nym, takim samym jak u pierwszego dziecka. Z pozwem do sądu, skierowanym m.in. przeciwko 
szpitalowi, wystąpili kobieta i jej mąż. Jak uzasadniali swoje stanowisko w sprawie, szkoda, jakiej 
doznali, wynikała ze zmuszenia ich do urodzenia ciężko upośledzonego dziecka, do czego by nie 
doszło, gdyby u powódki wykonane zostały – zalecane w jej przypadku – badania prenatalne. 
Gdyby powodowie wiedzieli o możliwych wadach genetycznych przyszłego dziecka, skorzystali-
by z prawa do aborcji ciąży z przyczyn eugenicznych, zagwarantowanego im treścią art. 4a ust. 1 
pkt 2 i art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz-
kiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży65.

61 M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za szkody..., op. cit., s. 37.
62 Civ. No. 35300, Court of Appeals of California, First Appellate District, Division Four, June 10, 1975.
63 Z. Pepłowska, op. cit.
64 T. Justyński, Poczęcie i urodzenie..., op. cit., s. 20.
65 W prawie polskim przerwanie ciąży jest dopuszczalne wyłącznie w ściśle określonych przez prawo sy-
tuacjach i na ściśle określonych zasadach. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowa-
niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.) 
„przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: 1) ciąża stanowi zagro-
żenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wska-
zują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczal-
nej choroby zagrażającej jego życiu, 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku 
czynu zabronionego” (art. 4a ust. 1 pkt 1–3 ustawy). Aborcja dokonywana z przyczyn eugenicznych, tj. 
gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkie-
go i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest do-
puszczalna do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki i doko-
nuje jej wyłącznie lekarz w szpitalu, po potwierdzeniu tych okoliczności przez innego lekarza, chyba że ciąża
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W pozwie powodowie domagali się od pozwanego zasądzenia na ich rzecz zadośćuczynienia 
za naruszenie ich praw, w tym przede wszystkim „prawa do planowania rodziny”, a na rzecz po-
wódki ponadto „prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia” i „prawa do świadczeń 
zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej”, w tym „prawa do badań pre-
natalnych”, oraz zadośćuczynienia za poniesione przez powódkę cierpienia fizyczne i psychiczne 
w okresie ciąży i dalszych sześciu miesięcy po urodzeniu się dziecka, a także odszkodowania 
z tytułu utraconych przez powódkę zarobków i poniesionych kosztów leczenia, utraty w poło-
wie zdolności do pracy, zwiększonych kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka, 
w tym renty miesięcznej z tego tytułu. 

Jako uzasadnienie swoich roszczeń powodowie wskazywali, że małoletnia nigdy nie będzie 
zdolna do samodzielnej egzystencji. Dziecko wymaga wzmożonej opieki leczniczej oraz stałej 
rehabilitacji ruchowej, a rokowania co do jego przyszłej sprawności są niepewne. W chwili wy-
rokowania wzrost małoletniej, piecioletniej już dziewczynki, odpowiadał wzrostowi dziecka płci 
żeńskiej między drugim a trzecim rokiem życia. U małoletniej nie wyklucza się w przyszłości 
wdrożenia zabiegów operacyjnych, korzystania z wózka inwalidzkiego. Powódka po urodzeniu 
córki przeszła załamanie psychiczne, przez okres sześciu miesięcy po porodzie pozostawała pod 
opieką psychologiczno–psychiatryczną i wówczas nie zajmowała się córką, nie pracowała też 
zarobkowo. Także po leczeniu powódka nie wróciła do pracy w pełnym wymiarze godzin. Z po-
wodu konieczności sprawowania opieki nad córką powódka zmuszona została ograniczyć pracę 
zawodową o połowę66.

W sprawie wydanych zostało pięć wyroków: dwa Sądu Okręgowego, dwa Sądu Apelacyjnego67 
oraz Sądu Najwyższego w dniu 13 października 2005 r.68

Problem ewentualnych roszczeń wrongful life pojawił się już w trakcie postępowania pierwszo-
instancyjnego, w którym – mimo że ustalono wystąpienie wszystkich podstawowych przesłanek 
odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanej placówki medycznej, a mianowicie: winę pra-
cowników szpitala69, szkodę powodów70, a także związek przyczynowo–skutkowy71 – sporna oka-
zała się kwestia podmiotu legitymowanego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych72. 

Rozpoznające sprawę w pierwszej i drugiej instancji sądy, Okręgowy w Łomży oraz Apelacyjny 
w Białymstoku, zgodnie przyjęły, iż to wyłącznie dziecko jest legitymowane czynnie do docho-
dzenia odszkodowania i renty zarówno z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania i wychowania, 

zagraża bezpośrednio życiu kobiety. Do przerwania ciąży konieczna jest pisemna zgoda kobiety ciężarnej, 
a gdy ta nie uzyskała jeszcze pełnoletności, jej przedstawiciela ustawowego (art. 4a ust. 2–5 ustawy). 
66 Stan faktyczny opisano na podstawie uzasadnienia SN sporządzonego do wyroku z dnia 13 października 2005 r. 
(IV CK 161/05, OSP 2006, nr 6, poz. 71) oraz glosy do tegoż orzeczenia; por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne. 
Komentarze..., op. cit., s. 375–383. 
67  Wyroki SA w Białymstoku z dnia 5 listopada 2004 r. (I ACa 550/04, OSA 2005, nr 8 poz. 34, s. 68) oraz wyrok 
SA w Białymstoku z dnia z dnia 4 lipca 2008 r. (I ACa 278/08, „Prawo i Medycyna” 2009, nr 2, s. 126–134).
68 IV CK 161/05, OSP 2006, nr 6, poz. 71. 
69 Poprzez naruszenie praw pacjenta w postaci nieudzielenia powódce rzetelnej informacji o jej stanie zdrowia, 
zagrożeniach ciąży i nieskierowanie jej na badania prenatalne.
70 Obejmującą w zakresie szkody majątkowej: koszty ciąży i porodu, zwiększone koszty leczenia i utrzymania 
upośledzonego dziecka, utratę możliwości zarobkowych powódki, w zakresie szkody niemajątkowej: cierpienia 
fizyczne i krzywdę moralną obojga powodów.
71 W postaci naruszenia wspólnie przysługującego powodom, na gruncie ustawy z dnia ustawy z dnia 7 stycznia 
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 
Nr 17, poz. 78 z późn. zm.) „prawa do świadomego planowania rodziny”. 
72 Por. M. Nesterowicz, w glosie do wyroku z dnia 13 października 2005 r. (IV CK 161/05), (w:) M. Nesterowicz, 
Prawo medyczne. Komentarze..., op. cit., s. 375–383. 
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jak i leczenia oraz rehabilitacji. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powódki wyłącznie zadośćuczy-
nienie, uznając, iż w sprawie doszło do naruszenia jej praw jako pacjenta (poprzez nieudzielenie 
rzetelnej informacji o stanie zdrowia i zagrożeniach ciąży oraz nieskierowania na specjalistyczne 
badania prenatalne) oraz za cierpienia fizyczne i psychiczne związane z ciążą i porodem, w tym 
załamanie nerwowe po urodzeniu upośledzonego dziecka. Sąd Okręgowy oddalił jednak po-
wództwo w pozostałym zakresie, wskazując, że choć w sprawie bezsporne jest, że to wyłącznie 
choroba genetyczna wywołała uszkodzenie ciała małoletniej córki powodów, to jednak za po-
szkodowanego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności art. 444 k.c.) uznać 
należy dziecko, albowiem to ono urodziło się i żyje z upośledzeniem, a nie jego rodzice, których 
personalnie stan ten nie dotyczy73. Tak przyjętą przez Sąd Okręgowy argumentację prawną w ca-
łości podzielił rozpoznający sprawę, na skutek apelacji powodów i pozwanego, Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku74. 

Sprawę ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 13 października 2005 r. 
odmiennie, niż czyniły to sądy niższych instancji, za legitymowanych do dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych z „tytułu niechcianego urodzenia”, wskazał rodziców dziecka. Sąd Najwyższy 
uznał bowiem „prawo rodziców do świadomego planowania rodziny”, a w przypadku kobiety 
także „prawo do przerwania ciąży”, za ich prawa podmiotowe, których naruszenie rodzi od-
powiedzialność odszkodowawczą, uprawniając tym samym, stosownie do treści art. 448 k.c., 
do dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także odszkodowania, dochodzone-
go obok roszczeń o zadośćuczynienie, obejmującego  – zgodnie z treścią art. 444 § 1 k.c. w zw. 
z art. 361 § 1–2 k.c  – koszty ciąży i porodu, utratę możliwości zarobkowych rodziców po urodze-
niu upośledzonego dziecka oraz zwiększone koszty utrzymania upośledzonego dziecka75.

Stanowisko Sądu Najwyższego było wiążące dla ponownie rozpoznającego sprawę Sądu Ape-
lacyjnego w Białymstoku76, który w wyroku z dnia 4 lipca 2008 r. wskazał, że „w sytuacji, gdy 
badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, rodzice mają prawo do świadomego podję-
cia decyzji, czy chcą i mogą obciążyć siebie i swoją rodzinę skutkami urodzenia upośledzonego 
dziecka; mają prawo w takiej sytuacji podjąć decyzję o przerwaniu ciąży. Uniemożliwienie rodzi-
com wykonania tych praw prowadzące do urodzenia, wbrew ich woli, dziecka upośledzonego, 
rodzi po stronie podmiotu odpowiedzialnego obowiązek zapłaty odpowiedniego zadośćuczy-
nienia na podstawie art. 448 k.c. za doznaną krzywdę w wyniku naruszenia ich dóbr osobistych. 
Rodzice mogą też żądać wyrównania uszczerbku majątkowego wynikającego z konieczności po-

73 Tak SN w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 13 października 2005 r. (IV CK 161/05, OSP 2006, nr 6, poz. 71).
74 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 5 listopada 2004 r. (I ACa 550/04, OSA 2005, nr 8, poz. 34, s. 68). 
75 Wyrok SN z dnia 13 października 2005 r. wraz z uzasadnieniem (IV CK 161/05, OSP 2006, nr 6, poz. 71). Sta-
nowisko wyrażone w „sprawie łomżyńskiej” SN potwierdził w wyroku z dnia 6 maja 2010 r., zapadłym na grun-
cie roszczeń wrongful birth, gdzie odmiennie jednak wskazał podstawy prawne, na jakich rodzice dzieci mogą 
dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych, wywodząc je nie jak to miało miejsce w „sprawie łomżyńskiej” 
z art. 444 k.c. w zw. z art. 361 § 1–2 k.c., a z treści art. 415 k.c. Bez zmian SN orzekł natomiast, że „prawo do 
planowania rodziny i wynikające z niego uprawnienie do legalnego przerwania ciąży w warunkach określonych 
w art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży jest dobrem osobistym. Pozbawienie powódki prawa do podjęcia świadomej decyzji 
co do ciąży narusza jej dobro osobiste, co uzasadnia zasądzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c.” 
(II CSK 580/09, Izba Cywilna Biuletyn SN 2011, nr 3, 2012 nr 4, 2013 nr 1, OSP 2011, nr 2, poz. 13). 
76 SN, uznając kasację powodów za usprawiedliwioną, uchylił zaskarżony wyrok SA w Białymstoku z dnia 13 paź-
dziernika 2005 r. w części uwzględniającej apelację pozwanego oraz oddalającej apelację powodów i przekazał 
sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. 
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niesienia dodatkowych kosztów utrzymania i wychowania związanych z upośledzeniem dziecka, 
których nie planowali, nie godzili się ponosić i nie musieliby ponosić, gdyby nie zostało naruszo-
ne ich prawo do planowania rodziny i podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży”77. 

Mając to na uwadze, Sąd Apelacyjny przyznał powódce: zadośćuczynienie w łącznej kwocie 
60 000 zł za doznaną krzywdę na skutek naruszenia jej „prawa do informacji o stanie zdrowia” 
i „prawa do badań prenatalnych”, odszkodowanie w kwocie 6899 zł z tytułu utraconych zarob-
ków w okresie załamania psychicznego oraz poniesionych kosztów leczenia w okresie sześciu 
miesięcy po urodzeniu dziecka, a także rentę w kwocie: 1129 zł miesięcznie z tytułu częściowej 
utraty zdolności do pracy w związku z koniecznością osobistej opieki nad niepełnosprawnym 
dzieckiem i w kwocie 1106 zł miesięcznie z tytułu zwiększonych potrzeb w postaci kosztów po-
noszonych na leczenie i utrzymanie chorego dziecka. Powodowi Sąd Apelacyjny przyznał zaś 
zadośćuczynienie w kwocie 30 000 zł za pozbawienie go „prawa do planowania rodziny” i obcią-
żenie obowiązkiem wychowywania drugiego niepełnosprawnego dziecka78.

Uwagi końcowe
Na tle omawianych przypadków przyjąć należy, iż tendencją jest wykluczenie dopuszczalności 

odszkodowawczych roszczeń wrongful life. Jak podnosi E. Łętowska „na świecie lepiej przyję-
ła się konstrukcja odszkodowania dla rodziców przeznaczonego na potrzeby dziecka (wrongful 
birth). W przypadku roszczeń wrongful life należałoby bowiem znaleźć podmiot odpowiedzialny 
za upośledzenie dziecka, co z uwagi na moralno–etyczny aspekt tych roszczeń, w większości spo-
łeczeństw wydaje się być niemożliwe”79.

Uważam, że takie postępowanie nie zasługuje na aprobatę. W mojej ocenie aspekt moral-
no–etyczny roszczeń wrongful life nie powinien mieć związku z dopuszczalnością tych roszczeń 
na gruncie prawa. O tym, czy odszkodowanie należy zasądzić, decydować winny wyłącznie przy-
jęte zasady prawne, ewentualnie ratio legis wprowadzonej instytucji prawnej, nie zaś względy 
etyczne i moralne. Z tego powodu dopuszczalność roszczeń wrongful life nie powinna budzić 
wątpliwości. Jeśli skupimy się na celu, w którym powstała instytucja skargi wrongful life (zapew-
nienie małoletnim powodom możliwie najpełniejszego zaspokojenia ich potrzeb materialnych 
powstałych na skutek choroby), dostrzeżemy, że de facto jest ona najbardziej korzystna dla ma-
łoletnich. Zapewnia ona dzieciom możliwość bezpośredniego dochodzenia swoich roszczeń, 
a tym samym gwarantuje możliwość pokrycia wszelkich kosztów i wydatków związanych z le-
czeniem i utrzymaniem oraz rentę, niezależnie od tego, jak długo będą żyli rodzice powodów80. 
To zatem właśnie skarga wrongful life najpełniej chroni interesy małoletnich. 

W Polsce brak jest regulacji prawnych, które wprost odnosiłyby się do problemu odpowie-
dzialności odszkodowawczej lekarza za urodzenie się dziecka z wadami genetycznymi lub 
innymi ciężkimi uszkodzeniami, w przypadku gdy lekarz tylko pośrednio zawinił temu stano-
wi rzeczy. Rozwiązania obecnie istniejące, które można by zastosować do spraw związanych 
z „niechcianym” urodzeniem, nie są wystarczające. Istniejące przepisy prawa dopuszczają jedy-
nie ograniczone możliwości wykonania w takim przypadku zabiegu przerwania ciąży, natomiast 
gwarantowane przez państwo – w razie nieskorzystania z takiej możliwości – środki pomocy, sze-

77 I ACa 278/08, „Prawo i Medycyna” 2009, nr 2, s. 126–134.
78 Jako punkt odniesienia Sąd przyjął koszty leczenia i utrzymania dziecka zdrowego, będącego rówieśnikiem 
dziecka powodów. 
79 E. Łętowska, „Wysokie Obcasy”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 22 maja 2004.
80 M. Nesterowicz, w glosie do wyroku SN z dnia 6 maja 2010 r. (II CSK 580/09), (w:) M. Nesterowicz, Prawo 
medyczne. Komentarze..., op. cit., s. 358.
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roko rozumiane jako „świadczenia zdrowotne przyznawane w ramach systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego”, w marginalnym stopniu pozwalają na pokrycie przez rodziców wy-
datków przeznaczanych na wychowanie i utrzymanie ciężko chorego dziecka. Do dochodzenia 
swoich roszczeń powodów zniechęcają także przewlekłość toczących się przed sądami polskimi 
procesów odszkodowawczych oraz wiążące się z nimi koszty. Warto zatem zastanowić się nad 
unormowaniem tej części roszczeń w ramach specjalnego systemu ubezpieczeniowego, który 
podobnie jak we Francji działałby równolegle do tradycyjnej odpowiedzialności lekarza. Roz-
wiązanie takie pozwoliłoby pogodzić zwolenników i przeciwników skargi wrongful life. System 
ten umożliwiłby zaspokojenie potrzeb chorego dziecka bez naruszania przy tym jego „prawa do 
życia”, „prawa do samostanowienia” czy też „prawa do godności osobistej”. 

Summary of the ar� cle

Wrongful life complaint – legal nature and admissibility

This article aims to show the motives, which had led individual countries to opt for or against 
the claim of wrongful life. It also describes tendencies in these countries so that it was possible 
to know the nature of the problem and to create a ground for its evaluation. 

The substance of the wrongful life complaint is indemnification for a child that was born with 
physical or mental dysfunctions against a defendant, whose negligence prevented the child’s pa-
rents from taking actions against conceiving the child or deciding on abortion. Such negligence 
resulted in birth of a child that lived a life of a person of harmed health. A claim of a wrongful 
life should be distinguished from a claim of prenatal injuries or pre–conceiving period injuries 
that a child is entitled to under provision of Article 4461 of the Polish Civil Code. The wrongful life 
complaint is not based on a child’s claims for causing the child’s illness. Plaintiff bases its claim 
on the assumption that defendant forced him to live a life with severe health problems because 
due to his culpable behavior he prevented its parents from deciding whether they want to raise 
such a child.

In the scope of claims pursued on the basis of an unwanted conception and birth of a child 
two other claims are identified – wrongful conception complaint and wrongful birth complaint. 
The first one constitutes claims of child’s parents against defendant for women’s pregnancy. The 
wrongful birth complaint constitutes a claim of parents of a child directed against a defendant 
for unexpected birth of a sick child. 

From all the above mentioned claims, wrongful life complaint is the most controversial. 
The other two claims are widely considered acceptable.

Keywords: wrongful life claim, wrongful conception claim, wrongful birth claim, admissibility 
of claims for unwanted birth.

Mgr Karolina Kawecka, aplikantka adwokacka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach; dok-
torantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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Ewa Maleszyk

O potrzebie mediacji w rozwiązywaniu sporów ubezpieczeniowych

Mediacja jako jedna z najstarszych metod polubownego rozwiązywania sporów, chętnie stoso-
wana np. w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, zyskuje także na popularności 
w Polsce. Niestety, rzadkie wykorzystanie tej formy wychodzenia z konfliktów niejednokrotnie 
wynika z niskiej jeszcze świadomości obywateli (w przypadku spraw ubezpieczeniowych – kon-
sumentów usług ubezpieczeniowych), a także z powodu braku akceptacji dla tego modelu po 
drugiej stronie sporu. Często obawy bądź niechęć do tej formy rozwiązywania sporu mają pod-
łoże psychologiczne. W tekście poruszone zostały najistotniejsze zagadnienia odnoszące się do 
postępowań mediacyjnych w sprawach ubezpieczeniowych, w tym dokonana została charakte-
rystyka mediacji. Ponadto zasygnalizowano kwestie warte rozważenia przy upowszechnianiu 
mediacji w sprawach ubezpieczeniowych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych. 

Słowa kluczowe: mediacja, ADR, spór, mediator, sąd polubowny.

Wprowadzenie
W 2005 r. do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono regulacje dotyczące mediacji 

w sprawach cywilnych1. Zamierzeniem ustawodawcy było nie tylko dostosowanie przepisów do 
prawa unijnego2, lecz także umożliwienie stronom polubownego załatwienia sporu w drodze 
negocjacji przy udziale bezstronnej osoby wspierającej ten proces. Ponadto przepisy te miały 
także odciążyć wymiar sprawiedliwości3.

Wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa regulacji dotyczących mediacji dało wiele moż-
liwości także instytucjom, których ustawowym bądź statutowym celem działania jest m.in. 

1 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1438).
2 Warto przypomnieć, że jeśli chodzi o szeroko rozumiane prawo europejskie, pierwsze było zalecenie nr R (81) 
7 o środkach ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości, przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy 
14 maja 1981 r., którego treść odwoływała się do prawa do sądu oraz do pomocy prawnej (rezolucja nr R (78) 
8); kolejne było zalecenie nr R (86) 12 o środkach zapobiegających nadmiernemu obciążaniu sądów i ograni-
czających to obciążenie z dnia 16 września 1986 r.; por. A. Kalisz, E. Prokop-Perzyńska, Mediacja w sprawach 
cywilnych w prawie polskim i europejskim, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 11, s. 17. Autorki zwracają 
uwagę na motywy, które skłoniły Radę do propagowania mediacji. Do nich zaliczono: stopień skomplikowania, 
czas trwania oraz kosztowność procedur sądowych.
3 Por. D. Fuchs, Mediacja w ubezpieczeniach komunikacyjnych, „Prawo Asekuracyjne” 2007, nr 1, s. 12 oraz 
cytowany tam P. Sobolewski, Mediacja w sprawach cywilnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 2, s. 3.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 15(2/2013) 87

wspieranie stron w zaistniałych sytuacjach konfliktowych4. Do takich podmiotów zaliczyć nale-
ży Rzecznika Ubezpieczonych, którego jednym z zadań – zgodnie z art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych5 
– jest stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów.

Rzecznik Ubezpieczonych, dostrzegając wagę i zalety polubownych metod rozwiązywania 
konfliktów, powołał 23 marca 2004 r. Sąd Polubowny6. Głównym założeniem Rzecznika było 
stworzenie szansy na porozumienie stron sporu ubezpieczeniowego w trybie mniej sformali-
zowanym niż ma to miejsce w przypadku procesu sądowego. Wprowadzając Regulamin7 Sądu 
Polubownego (dalej: regulamin), zakreślono równocześnie zasady jego funkcjonowania oraz 
prawa i obowiązki uczestników postępowania polubownego. Przy okazji, w rozdziale IV regula-
minu, wprowadzono możliwość skorzystania przez strony z procedury mediacyjnej. Regulamin 
wszedł w życie, zanim do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono przepisy dotyczące 
mediacji. 

Zarówno zgodnie z ustawą o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubez-
pieczonych, jak i z Regulaminem Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych mediacja 
może być wszczęta pomiędzy następującymi podmiotami:

a) ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpiecze-
nia a zakładami ubezpieczeń, 

b) ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpiecze-
nia a agentami ubezpieczeniowymi, 

c) ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpiecze-
nia a brokerami ubezpieczeniowymi, 

d) towarzystwami emerytalnymi a członkami funduszy emerytalnych.
Pomimo sprzyjających warunków prawnych mediacja w dalszym ciągu nie jest metodą często 

wykorzystywaną do rozwiązywania sporów, w tym także ubezpieczeniowych8.
W niniejszym artykule omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia oraz problemy dotyczą-

ce funkcjonowania instytucji mediacji w rozwiązywaniu sporów ubezpieczeniowych.
Mediacje należą do tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ang. Alternative Di-

sputes Resolutions – ADR) i z założenia umożliwiają skonfliktowanym stronom wyjście ze sporu 
w sposób co do zasady przez nich ustalony9. Mediacja nie jest alternatywą dla sądowego wymia-
ru sprawiedliwości, lecz raczej instytucją go wspierającą czy komplementarną wobec niego10. 

4 Po raz pierwszy instytucja mediacji pojawiła się w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236), w 1997 r. mediację wprowadzono do kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 
553) oraz do kodeksu postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555); por. A. Kalisz, E. Prokop-Perzyńska, op. cit., 
s. 18).
5 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.., poz. 290.
6 Por. D. Fuchs, Mediacje na tle alternatywnych sposobów rozpatrywania transgranicznych sporów ubezpiecze-
niowych w prawie wspólnotowym, (w:) S.L. Stadniczeńko, H. Duszka-Jakimko (red.), Alternatywne formy rozwią-
zywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 
2008, s. 48; D. Fuchs, Mediacja w ubezpieczeniach..., op. cit., s. 12.
7 http://www.rzu.gov.pl/files/181__5296__Regulamin_Sadu_Polubownego_przy_Rzeczniku_Ubezpieczonych.pdf.
8 Ogólne statystyki dotyczące mediacji zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/.
9 W literaturze zwraca się uwagę na fakt, iż mediacja doskonale współgra z podstawowymi zasadami prawa pry-
watnego, tj. autonomią woli stron, swobodą umów i równorzędnością stron stosunku prawnego; por. R. Morek, 
Mediacja w sprawach cywilnych, Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2011, s. 5.
10 Ibidem, s. 2.
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W literaturze zwraca się uwagę, że mediacja jest historycznie i praktycznie pierwszą postacią 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów, przez co jest określana jako „królowa ADR”11.

W art. 10 k.p.c. przyjęto, że wszystkie sprawy cywilne, które mogą zostać rozstrzygnięte w dro-
dze ugody zawartej przed sądem, mogą być rozstrzygane w drodze mediacji12. W uzasadnieniu 
do projektowanej nowelizacji podkreślano, że celem regulacji ustawowych jest ułatwienie do-
chodzenia roszczeń w sprawach cywilnych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prawnej 
podmiotom, które wybrały ten właśnie sposób rozwiązania zaistniałego sporu13. Skutkiem przy-
jętej regulacji miało być szybkie załatwienie części sporów, w sposób najbardziej korzystny dla 
obu stron – w drodze ugody14.

Ustawodawca nie zaproponował definicji legalnej mediacji. Wyjaśniając znaczenie tej in-
stytucji, warto sięgnąć do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 
2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (dalej: 
dyrektywa)15. W myśl art. 3 pkt a dyrektywy, mediacja to „zorganizowane postępowanie o do-
browolnym charakterze, bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej 
dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzy-
stając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony albo 
może je zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać prawo państwa członkowskiego”. Przepis 
powyższy zawiera najistotniejsze cechy mediacji. Strony dążące do rozstrzygnięcia sporu same, 
od początku do końca, mają wpływ na przebieg postępowania mediacyjnego oraz na jego efek-
ty. Co więcej to strony same decydują, czy chcą uczestniczyć w mediacji, na każdym etapie tego 
postępowania. 

Co do zasady mediacja rozumiana sensu largo ma na celu wspieranie procesu negocjacji, 
usprawnianie komunikacji oraz uświadamianie stronom źródeł konfliktu i pomoc w wypracowa-
niu kompromisowego rozwiązania, natomiast sensu stricto prowadzi do zawarcia ugody16. 

1. Zasady postępowania mediacyjnego
Mediacja jest postępowaniem o charakterze dobrowolnym. Zasada ta została wyrażona 

w art. 1831 § 1 k.p.c. Dobrowolność oznacza, że każda ze stron sporu ma możliwość wypowie-
dzenia się co do chęci wszczęcia postępowania mediacyjnego, udziału w nim na każdym jego 
etapie, a także odstąpienia od mediacji. Dobrowolność mediacji dotyczy każdego postępowania, 
niezależnie od tego, na jakiej podstawie zostało ono wszczęte: w wyniku umowy mediacyjnej 

11 Por. S. Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych. Stan prawny na 1 grudnia 2012 r., Oficyna Wydaw-
nicza Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2012, s. 3.
12 Trzeba pamiętać, że mediacja nie może być prowadzona m.in. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 
(zgodnie z art. 47712 k.p.c.) oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedopuszczalny (zgodnie 
z art. 47941 k.p.c.). Generalnie do mediacji mogą być kierowane sprawy mające zdolność ugodową (na temat 
wyjątków por. T. Strumiłło, Skierowanie stron do mediacji przez sąd, „Kwartalnik ADR” 2010, nr 3, s. 121.
13 Uzasadnienie do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz nie-
których innych ustaw, Druk Sejmowy nr 3213.
14 Ibidem; por. też E. Gmurzyńska, Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów po-
wszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim, „Przegląd Prawniczy UW” 2004, 
nr 2, s. 70.
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspek-
tów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 136 z dnia 24 maja 2008 r.). Dyrektywa ta była 
rezultatem szerokich konsultacji państw członkowskich, a także powstała na podstawie założeń Zielonej Księgi 
o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i handlowych z 2002 r. przyjętej przez 
Komisję Europejską (por. A. Kalisz, E. Prokop-Perzyńska, op. cit., s. 17 i nast.).
16 Por. T. Strumiłło, op. cit., s. 121.
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zawartej między stronami, na wniosek strony czy na podstawie postanowienia sądu. W każdym 
z wymienionych przypadków każda ze stron powinna wyrazić wolę przystąpienia do mediacji17.

Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. W myśl art. 1834 § 2 k.p.c. mediator jest zobowią-
zany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. 
Poufność ma jednak charakter względny18, gdyż z obowiązku zachowania tajemnicy mediator 
może zostać zwolniony przez strony, przy czym konieczna jest zgoda każdej ze stron. Podkreślić 
trzeba, że bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem – także przed 
sądem polubownym – na propozycje ugodowe, wzajemne ustępstwa, a także inne oświadcze-
nia, które były składane podczas postępowania mediacyjnego (1834 § 3 k.p.c.). Takie rozwiązanie 
ustawowe daje stronom gwarancję, że nawet w przypadku odstąpienia od mediacji i poddania 
sporu pod rozstrzygnięcie sądu dotychczasowe propozycje mediacyjne nie będą brane pod uwa-
gę. Z pewnością ma to znaczenie dla komfortu stron w czasie prowadzonej mediacji. 

Ważną zasadą podkreślaną w praktyce przez mediatorów jest akceptowalność rozwiązań wy-
pracowanych przez strony, które samodzielnie za obopólną zgodą określają optymalne warunki 
ugody.

Przebieg postępowania mediacyjnego nie został ściśle określony i zależy od woli stron oraz 
doświadczenia mediatora bądź od zaproponowanych i zaakceptowanych przez strony regulacji 
wewnętrznych. Po dopełnieniu kwestii formalno–prawnych, w tym m.in. po wyrażeniu zgody 
na mediację przez strony i zawarciu umowy o mediację, podejmowane są czynności zasadni-
czo moderowane przez mediatora. Po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie każda ze 
stron ma pełną wiedzę na temat mediacji – na mediatorze spoczywa więc obowiązek wyjaśnie-
nia wszelkich zasad postępowania tego typu oraz dopuszczalnych technik mediacyjnych19. Po 
drugie, strony przy pomocy mediatora mogą ustalić zasady, którymi będą się kierować w cza-
sie mediacji. Postępowanie mediacyjne może być prowadzone w kilku etapach, a w każdym 
z nich strony mogą uczestniczyć wspólnie, jak też spotykać się z mediatorem na osobności. Takie 
rozwiązania są szczególnie ważne w przypadku nieoczekiwanych trudności w komunikacji po-
między stronami. Określenie zarówno podłoża konfliktu, jak i możliwych form jego rozwiązania 
należy do stron postępowania mediacyjnego. Ustalone przez strony rozwiązanie, o ile nie jest 
sprzeczne z przepisami prawa i nie ma na celu obejścia przepisów prawa, może zostać spisane 
w formie ugody zawartej przed mediatorem. Z przeprowadzonego postępowania mediator po-
winien przygotować protokół, który podpisuje. Ugoda może stanowić załącznik do protokołu, 
i wówczas powinna być podpisana przez strony, lub też może zostać wpleciona w treść protoko-
łu – w tym ostatnim przypadku protokół powinien być podpisany przez strony oraz mediatora20. 
W sytuacji, gdy strona nie może złożyć podpisu, mediator powinien w protokole zamieścić sto-
sowną wzmiankę na tę okoliczność.

Mediator w myśl założeń dyrektywy jest „osobą trzecią, do której zwrócono się o to, aby po-
prowadziła mediację w sposób skuteczny, bezstronny i kompetentny” (art. 3 pkt b dyrektywy)21. 
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego mediatorem może być „osoba fizycz-

17 Na temat dobrowolności por. A. Kalisz, E. Prokop-Perzyńska, op. cit., s. 20. 
18 Ibidem.
19 W literaturze zwraca się uwagę na braki w ustawie dotyczące obowiązków informacyjnych sędziów względem 
stron w przypadku skierowania sprawy do mediacji; por. Komentarz do art. 18314, (w:) T. Ereciński, Kodeks postę-
powania cywilnego. Komentarz, t. 1, Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, LexisNexis, Warszawa 2012.
20 Por. R. Cebula, Mediacja w polskim prawie cywilnym, Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, 
Warszawa 2012, s. 11.
21 Szerzej na temat roli mediatora por. ibidem, s. 5 i nast.
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na mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych” 
(art. 1832 § 1 k.p.c.). Ustawodawca nie zawarł żadnych ograniczeń dotyczących kwalifikacji me-
diatora z zastrzeżeniem, że nie może być nim sędzia, chyba że jest w stanie spoczynku (art. 1832 
§ 2 k.p.c.). W kodeksie nie określono także szczególnych wymagań wobec mediatorów. Funkcja 
ta nie została zastrzeżona dla wybranych zawodów, jak np. prawnik, psycholog czy ekonomista. 
W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że umiejętność prowadzenia mediacji w du-
żej mierze jest kwestią osobowości mediatora, co uzasadnia brak wymogów odnoszących się 
do wykształcenia mediatora. Z pewnością wykonywanie funkcji mediatora wymaga pewnych 
predyspozycji, do których zaliczyć należy profesjonalizm, odpowiedzialność, spokój i równowa-
gę, a ponadto powinna być to osoba godna zaufania22. Warto podkreślić, na co wskazywano już 
podczas prac nad przepisami dotyczącymi mediacji, iż mediator nie ma uprawnień władczych 
względem sporu oraz stron konfliktu, a tym samym nie rozstrzyga sprawy. Zadaniem mediatora 
jest pomoc w wypracowaniu optymalnego porozumienia pomiędzy stronami23.

Ustawodawca określił podstawową cechę, którą powinna wykazać się osoba prowadząca postę-
powanie mediacyjne. Cecha ta równocześnie charakteryzuje samą mediację. Mediator powinien 
mianowicie być bezstronny (art. 1833 k.p.c.), co gwarantuje nieopowiadanie się w interesie któ-
rejkolwiek ze stron, a także brak jakichkolwiek więzi pomiędzy mediatorem a którąś ze stron. 
W praktyce oznacza to, że mediator nie sprzyja żadnej ze stron oraz nie wspiera ani nie dyskre-
dytuje przedstawianych przez poszczególne strony argumentów24. Mediator powinien pozostać 
neutralny zarówno wobec stron sporu, jak i wobec samego konfliktu25. Ta zasada wymusza ak-
tywność stron w poszukiwaniu rozwiązania ukierunkowanego na zażegnanie sporu. Neutralność 
mediatora wyklucza możliwość narzucania stronom swoich koncepcji wychodzenia z konfliktu.

Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy 
Ministrze Sprawiedliwości w 2008 r. uchwaliła Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich26, który 
kierunkowo powinien być wykorzystywany przez mediatorów w poszczególnych ośrodkach me-
diacyjnych.

Zgodnie z wytycznymi wskazanego Kodeksu mediator powinien m.in.:
prowadzić postępowanie mediacyjne w oparciu o zasadę samodzielności i autonomii stron � 
konfliktu;
kierować się dobrem i interesami każdej ze stron konfliktu;� 
dbać o zapewnienie dobrowolności udziału stron w postępowaniu mediacyjnym;� 
postępować tak, aby wszystkie strony sporu znały i rozumiały istotę procesu mediacji, rolę � 
mediatora i warunki ewentualnego porozumienia;
pozostawać bezstronny;� 

22 Tak: A. Krata, Siła mediacji czy siła ludzi? (3) Mediator godny zaufania, „Edukacja Prawnicza” 2004, nr 1, 
s. 41.
23 Por. R. Cebula, op. cit., s. 5; a także: J. Waluk (red.), Konflikt – Mediacja w praktyce. Prawo a rozwiązywanie 
sporów, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2003, s. 15–17.
24 M. Jaksa, Mediacja cywilna z perspektywy doświadczeń mediatora. Analiza zasad mediacji w przepisach kodek-
su postępowania cywilnego, (w:) S.L. Stadniczeńko, H. Duszka-Jakimko (red.), Alternatywne formy rozwiązywania 
sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 80.
25 Pojęcie neutralności mediatora wymaga rozróżnienia w zależności od rodzaju mediacji: klasycznej i ewalu-
atywnej. W przypadku tej pierwszej mediator może tylko wspomagać strony w dojściu do porozumienia, po-
przez usprawnienie komunikacji oraz przestrzeganie przyjętych procedur mediacyjnych. W przypadku mediacji 
ewaluatywnej mediator może oceniać sytuację, przewidywać dalsze losy sprawy i na tej podstawie sugerować 
określone rozwiązania; por. M. Jaksa, op. cit., s. 83.
26 http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/kodeksetyczny.pdf.
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zachować poufność postępowania, zarówno przed jego rozpoczęciem, w trakcie, jak i po � 
jego zakończeniu;
unikać konfliktu interesów ze stronami i rozwiewać wszelkie wątpliwości co do tej kwestii.� 

Mediacja z założenia jest postępowaniem mającym przyspieszyć zakończenie sporu. Tym 
samym postępowanie to nie powinno być wykorzystywane do opóźniania lub spowalniania 
procesu sądowego, co wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Dodatko-
wo wśród zalet mediacji zwraca się uwagę na jej odformalizowanie. To strony decydują, w jaki 
sposób i kiedy (w jakich terminach) będą podejmować działania mediacyjne. Podobnie strony 
w dowolny sposób określają założenia ugody. W porównaniu z postępowaniem sądowym me-
diacja jest z reguły krótsza. Ponadto mediacja pozbawiona jest procedur stosowanych przed 
sądem – nie powołuje się w niej świadków ani nie składa się dowodów (np. w postaci doku-
mentów)27. Istotną kwestią, którą warto podkreślić, jest całkowita kontrola procesu przez jej 
uczestników – w przeciwieństwie do postępowania sądowego, którego zarówno przebieg, jak 
i wynik nie są możliwe do przewidzenia28. Powyższe argumenty przesądzają, że mediacja wydaje 
się być dla stron rozwiązaniem korzystnym.

2. Rodzaje mediacji i niektóre aspekty ugody mediacyjnej
Ustawowo, zgodnie z art. 1831 § 2 k.p.c., ze względu sposób inicjowania zostały wyodrębnione 

dwa rodzaje mediacji: mediacja umowna i mediacja sądowa29. W przypadku tej pierwszej strony 
konfliktu30 jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego mogą podjąć próbę porozumienia 
zmierzającego do rozwiązania przy udziale mediatora zaistniałego sporu. Niejednokrotnie strony 
już na etapie zawierania umów podstawowych umieszczają w nich klauzule dotyczące rozwiązy-
wania przyszłych sporów w pierwszej kolejności w drodze mediacji31. Umowa o mediację może 
być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i w sposób dorozumiany. Zgodnie z art. 1831 § 2 zd. 
2 k.p.c. umowa może zostać zawarta przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy dru-
ga strona złożyła mediatorowi wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem 
doręczenia jego odpisu drugiej stronie (art. 1836 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1831 § 2 k.p.c.). Forma 
umowy nie została doprecyzowana przez ustawodawcę, ale w myśl art. 1831 § 3 k.p.c. umo-
wa powinna zawierać następujące elementy: przedmiot mediacji, wskazanie osoby mediatora 
lub sposób jego wyboru. Powyższe regulacje potwierdzają odformalizowanie procesu mediacji 
i dają stronom szeroki wachlarz możliwości w zakresie ustaleń mediacyjnych32. Zawarcie umowy 
o mediację powinno w następstwie skutkować przygotowaniem wniosku o przeprowadzenie 
mediacji. Zgodnie z art. 1837 k.p.c. wniosek powinien być sporządzony na piśmie, zawierać ozna-
czenie stron, dokładne określenie żądania oraz wskazanie okoliczności uzasadniających żądanie. 

27 Por. E. Gmurzyńska, op. cit., s. 15.
28 Ibidem.
29 Por. T. Strumiłło, op. cit., s. 114. Autor ten zwraca uwagę, że wyodrębniana jest także mediacja na wniosek 
strony (tak np. E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zasto-
sowanie w Europie i w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 357). Zdaniem T. Strumiłły to wyróżnienie nie jest 
właściwe, gdyż wniosek strony w przypadku określonym w art. 1866 § 2 pkt 4 k.p.c. stanowi ofertę zawarcia 
umowy o mediację.
30 Ten rodzaj mediacji zaliczany jest do mediacji pozasądowych.
31 Są to tzw. klauzule mediacyjne pro futuro, czyli przewidujące podjęcie mediacji w razie wyniknięcia sporów 
w przyszłości (por. R. Morek, op. cit., s. 7). Na temat specyfiki umów o mediację w sporach wynikłych z tytułu 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych por. D. Fuchs, Mediacja w ubezpieczeniach…, op. cit., 
s. 14.
32 R. Morek, op. cit., s. 2.
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Wniosek powinien ponadto zawierać załączniki i umowę o mediację, jeżeli taka została zawarta 
na piśmie. Na podstawie otrzymanych dokumentów mediator może ustosunkować się do spra-
wy, w szczególności pod kątem możliwości przeprowadzenia mediacji z uwzględnieniem zasad 
bezstronności i neutralności zarówno wobec stron, jak i zaistniałego sporu. 

W przypadku mediacji sądowej to sąd kieruje strony do mediacji33. W toku postępowania 
sąd może skierować strony do mediacji tylko jeden raz (art. 1838 § 2 k.p.c.). Nie ma znaczenia 
w tym przypadku, czy sprawa jest kierowana z inicjatywy sądu, na zarzut pozwanego34, czy też 
na zgodny wniosek obu stron. To zastrzeżenie ustawowe jest istotne ze względu na ogranicze-
nie przewlekłości postępowania35. Postanowienie sądu o skierowaniu sprawy do mediacji może 
zostać wydane na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z art. 1838 § 1 k.p.c. sąd aż do zamknięcia 
pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacji. Warto 
zwrócić uwagę, że na każdym etapie postępowania sądowego sąd może skierować strony do 
mediacji na ich zgodny wniosek36.

W związku z zasadą dobrowolności postępowania mediacyjnego skierowanie przez sąd 
z własnej inicjatywy sprawy do mediacji nie przesądza o wszczęciu tego postępowania, ko-
nieczna jest bowiem zgoda każdej ze stron. Zgoda, o której mowa powyżej, powinna zostać 
wyrażona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowa-
niu sprawy do mediacji. Co więcej, także w przypadku mediacji sądowej strona na każdym 
etapie mediacji może zrezygnować z tej formy rozwiązania konfliktu. Z zasadą dobrowolności 
wiąże się także swoboda stron w wyborze mediatora. Pomimo dyspozycji art. 1839 k.p.c. i wy-
znaczenia mediatora przez sąd strony mają ustawową możliwość zmiany mediatora37. Sąd, 
kierując sprawę do mediacji, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego powinien zakreślić 
jej termin, który nie powinien przekraczać jednego miesiąca. Ustawodawca dopuszcza jednak 
możliwość wydłużenia czasu trwania postępowania mediacyjnego na zgodny wniosek stron 
(art. 18310 § 1 k.p.c.). W praktyce ustawowy termin jednego miesiąca okazuje się niemożliwy 
do zachowania. Strony skierowane do mediacji z inicjatywy sądu niejednokrotnie nie mają 
wiedzy na temat tego rodzaju postępowania. Tym samym konieczne jest przeprowadzenie 
spotkania wstępnego (informacyjnego), podczas którego mediator informuje strony, na czym 
polega postępowanie, jakie są jego zalety oraz jakie uprawnienia ma każda ze stron. Dopiero 
po tym spotkaniu można oczekiwać, że każda ze stron świadomie podejmie decyzję, czy chce 
skorzystać z mediacji.

33 Oczywiste jest wówczas, że skierowanie do mediacji nastąpi dopiero po wszczęciu postępowania (tak też: 
T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, 
LexisNexis, Warszawa 2012, s. 430). Należy zwrócić uwagę, że sąd może wydać postanowienie o skierowaniu 
stron do mediacji na skutek trzech okoliczności: na zarzut pozwanego (zarzut dotyczyć będzie zawarcia przed 
wszczęciem postępowania sądowego umowy o mediację), z inicjatywy sądu oraz na zgodny wniosek stron; por. 
T. Strumiłło, op. cit., s. 115.
34 Zgodnie z art. 2021 k.p.c.
35 Por. T. Strumilło, op. cit., s. 124.
36 Tutaj należy zauważyć – co jest podkreślane w literaturze – że wniosek stron może zostać złożony zarówno 
w piśmie procesowym, jak i ustnie do protokołu; por. T. Strumiłło, op. cit., s. 118.
37 To rozwiązanie jest istotne w szczególności przy uwzględnieniu ogólnych trudności w porozumiewaniu się 
stron konfliktu. Problematyczne jest określenie terminu dotyczącego zgody na wskazanego przez sąd mediatora 
bądź wyboru go przez strony. Zdaniem np. R. Morka (Mediacja i arbitraż, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 75) stro-
ny powinny wybrać innego mediatora w tym samym terminie przewidzianym dla wyrażenia zgody na mediację. 
Z kolei zdaniem R. Cebuli (Postanowienie sądu o skierowaniu stron do mediacji w świetle Kodeksu postępowania 
cywilnego, „Radca Prawny” 2008, nr 1, s. 84) zmiana mediatora może nastąpić także w późniejszym terminie.
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Zasadniczo jednym z celów postępowania mediacyjnego jest pomoc w wypracowaniu modelu 
wyjścia z konfliktu, w tym – o ile okaże się to możliwe – doprowadzenie do zawarcia porozumie-
nia pomiędzy stronami sporu38. Ugoda mediacyjna jest wyrazem konsensusu skonfliktowanych 
wcześniej stron.

W przypadku wypracowania przez strony optymalnych rozwiązań spisywane są one w formie 
ugody mediacyjnej. Należy mieć na uwadze fakt, że w myśl art. 18315 § 2 k.p.c. ugoda nie po-
winna uchybiać przepisom o szczególnej formie czynności prawnej. Oznacza to, że na podstawie 
zawartej ugody nie można np. obejść obowiązku zachowania formy aktu notarialnego, jeżeli 
taki wymóg wynika z przepisów o formie czynności prawnych39. Zatwierdzenie ugody następuje 
na podstawie wniosku. Zgodnie z art. 18312 § 21 k.p.c. przez podpisanie ugody strony wyraża-
ją zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje 
strony. Zatwierdzenie ugody przez sąd jest poprzedzone badaniem jej treści. Co do zasady ugo-
da nie może być sprzeczna z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, ponadto 
nie powinna zmierzać do obejścia prawa. Sąd odmówi także zatwierdzenia ugody, gdy jest ona 
niezrozumiała bądź zawiera sprzeczności. Sąd może odmówić zatwierdzenia ugody w całości 
bądź w części (art. 18314 § 3 k.p.c.). Można uznać, że jakość zawartej ugody pod kątem speł-
nienia warunków ustawowych zależy od fachowości mediatora, który powinien czuwać, by jej 
postanowienia były jasne, czytelne i spójne wewnętrznie, a także zgodne z prawem. Strony nie 
są ograniczone przedmiotem ugody, co ma istotne znaczenie także w przypadku mediacji ze 
skierowania sądu. W tej sytuacji strony nie są związane pozwem, a sąd, badając zawartą ugodę 
mediacyjną, powinien tylko ustalić, czy treść ugody jest zgodna z art. 18314 § 3 k.p.c.40

Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej 
przed sądem. Ugoda, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem 
wykonawczym. Powyższe wynika z treści art. 18315 § 1 k.p.c.

3. Mediacja jako szansa na rozwiązywanie sporów konsumentów usług ubezpieczeniowych 
z zakładami ubezpieczeń

Sprawy dotyczące sporów ubezpieczeniowych, w tym te kierowane do Biura Rzecznika Ubez-
pieczonych, mogą być rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego41. Jeśli wziąć pod 
uwagę możliwości prawne, jakie daje Rzecznikowi Ubezpieczonych ustawa, warto podjąć dodat-
kowe działania ukierunkowane na szerzenie wiedzy dotyczącej mediacji. W mojej ocenie takie 
działania mogą przyczynić się do zwiększenia szans na zainteresowanie stron konfliktów ubez-
pieczeniowych tą formą ich rozwiązywania. Opracowanie kompleksowej bazy wiedzy na temat 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów wpisuje się w realizację normy zawartej w art. 
20 pkt 6 przywoływanej ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 
Ubezpieczonych. Jednym z postulatów może być wprowadzenie do umów ubezpieczenia klauzul 
dotyczących polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, z zastosowaniem mediacji.

38 Komentarz do art. 18314, (w:) T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Część pierwsza. 
Postępowanie rozpoznawcze, LexisNexis, Warszawa 2012.
39 Ibidem.
40 R. Cebula, Mediacja w polskim prawie..., op. cit., s. 13.
41 Warto przypomnieć, że w rozpatrywaniu sporów transgranicznych istotną rolę pełni FIN-NET, sieć zapewnia-
jąca konsumentom łatwy i świadomy dostęp do pomocy pozasądowej w sporach transgranicznych, efektywną 
wymianę informacji między instytucjami europejskimi w celu realizacji jak najbardziej profesjonalnego trybu 
rozstrzygania sporów oraz jednolite funkcjonowanie pozasądowych instytucji rozjemczych; por. D. Fuchs, Me-
diacje na tle…, op. cit., s. 54.
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Dokumentem istotnym dla podjęcia i prowadzenia postępowania mediacyjnego przez Sąd Po-
lubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych jest wspomniany regulamin. Warto zwrócić uwagę na 
postanowienia odnoszące się do mediacji.

Co do zasady od strony przedmiotowej mediacja dotyczyć może spraw obejmujących szeroko 
pojęte kwestie ubezpieczeniowe. Krąg podmiotów, które mogą złożyć wniosek o wszczęcie po-
stępowania mediacyjnego został określony w § 3 regulaminu. Do osób tych zaliczono:

a) ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umowy ubezpiecze-
nia,

b) podmioty posiadające uprawnienie do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub świad-
czenie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

c) podmioty, którym przysługuje roszczenie o odszkodowanie lub świadczenie od Polskiego 
Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadkach określonych w art. 123 pkt 1, 2 
i 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych42,

d) członków otwartych funduszy emerytalnych lub osoby uprawnione do otrzymania środ-
ków na wypadek śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego,

e) uczestników pracowniczych programów emerytalnych lub osoby uprawnione do otrzyma-
nia środków na wypadek śmierci uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.

Ze względu na treść § 3 regulaminu mediacje, o których mowa, dotyczą sporów o prawa 
majątkowe pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami a: zakładami ubezpieczeń, Ubezpie-
czeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
Powszechnymi Towarzystwami Emerytalnymi, podmiotami prowadzącymi pracownicze progra-
my emerytalne, agentami ubezpieczeniowymi i brokerami ubezpieczeniowymi.

Od strony proceduralnej wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego powinien, w myśl 
§ 49 ust. 2 w zw. z § 16 ust. 2 regulaminu, zawierać następujące dane:

1) oznaczenie stron sporu,
2) dokładne określenie roszczenia wraz z uzasadnieniem oraz powołaniem dowodów,
3) przedstawienie okoliczności sporu, w tym zwłaszcza stanowiska strony przeciwnej, o ile 

takie znane jest stronie wnioskującej.
Powyższe elementy wniosku umożliwiają mediatorowi zapoznanie się z przedmiotem sporu. 
Dla określenia umownych reguł postępowania mediacyjnego ważne jest rozróżnienie me-

diacji o charakterze klasycznym od mediacji ewaluatywnej. W pierwszym przypadku mediator 
pozostaje poza konfliktem, zgodnie ze znaczeniem łacińskiego słowa mediare ‘być w środku’. 
W drugim z kolei przypadku mediator – po zapoznaniu się z istotą sporu – formułuje propozycje 
rozwiązań w danej sprawie. Trzeba jednak pamiętać, że rodzime rozwiązania ustawowe, wska-
zane w kodeksie postępowania cywilnego, nie potwierdzają koncepcji mediacji ewaluatywnej43. 
Wobec powyższego warto wziąć pod rozwagę zmianę treści regulaminu i ewentualnie rozstrzy-
gnąć, które z funkcjonujących postanowień można doprecyzować. Tytułem przykładu, zgodnie 
z § 51 ust. 1 regulaminu mediator poza wyznaczeniem terminu spotkania mediacyjnego, po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem stron, przedstawia im propozycję polubownego rozwiązania 
sporu. Zarówno proponowane przez doktrynę, jak i stosowane w praktyce rozwiązania ina-
czej określają rolę mediatora – jako osoby wspierającej proces poszukiwania porozumienia 

42 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392.
43 E. Gmurzyńska, Rodzaje mediacji, (w:) E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2009, s. 112.
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pomiędzy stronami, która jednak nie angażuje się bezpośredniego w opracowywanie pro-
pozycji ugodowych. Rolą mediatora jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu 
mediacji, a także nad właściwym przygotowaniem ugody, tak by wypełniała ona wymogi for-
malno–prawne. Oczywiście można uznać, że strony dobrowolnie zaakceptują przygotowane 
przez mediatora warunki ugody. 

Ze względu na fakt, że jedna ze stron postępowania – konsument – nie zawsze posiada pro-
fesjonalną wiedzę, można rozważyć (czy to na gruncie regulaminu, czy też w innej formie) 
określenie zasad odnoszących się do postępowania mediacyjnego. Do takich reguł zaliczyć moż-
na postanowienia podkreślające dobrowolność, poufność i neutralność. Dodatkowo szczególnie 
ważna jest zasada dotycząca zachowania tajemnicy postępowania mediacyjnego. Atrakcyjnym 
elementem polityki promediacyjnej jest podkreślenie równorzędności stron postępowania oraz 
samodzielna próba wyjścia z konfliktu przez strony w sposób przez nie ustalony. 

Sądzę też, że w celu uzupełnienia wymienionych wyżej reguł warto podjąć próbę sporządzenia 
listy wykwalifikowanych mediatorów działających przy Sądzie Polubownym. Dostęp do wyka-
zu mediatorów może stanowić dodatkową zachętę do skorzystania z tej drogi rozwiązywania 
sporów, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt samodzielnego wyboru mediatora przez za-
interesowane strony. 

Niezależnie od przygotowania, także od strony formalno–prawnej, Sądu Polubownego przy 
Rzeczniku Ubezpieczonych i zwiększania świadomości konsumentów na temat polubownych 
metod rozwiązywania sporów nie będzie możliwe pełne wykorzystanie tych metod, jeżeli dru-
ga strona konfliktu nie wyrazi zgody na mediację. Niestety od 2004 do 2013 r. nie zostało 
wszczęte żadne postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczo-
nych. 

Przy próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten rodzaj postępowania jest tak słabo wykorzy-
stywany, warto sięgnąć do doświadczeń międzynarodowych. W literaturze zwraca się uwagę, 
na podstawie doświadczeń krajów systemu common law, że zastosowanie mediacji wymaga 
wielopłaszczyznowych działań. Z jednej strony, ważne jest stwarzanie zachęt do uczestnicze-
nia w mediacji, a z drugiej prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej korzyści płynących 
z tego postępowania44. Należy też zauważyć, że w naszym systemie prawnym mediacja jest 
postępowaniem o charakterze dobrowolnym, a przykładowo w Stanach Zjednoczonych media-
cja w postępowaniu sądowym ma charakter obligatoryjny45. Niejednokrotnie niechęć stron do 
mediacji ma podłoże psychologiczne, strony traktują bowiem przystąpienie do tego procesu 
jako wyraz słabości46. W literaturze stwierdza się wprost, że małe zainteresowanie mediacją 
może być powodowane emocjonalnym nastawieniem do sporu, niedoborem wiedzy na ten te-
mat, brakiem zainteresowania ze strony profesjonalnych pełnomocników, a także negatywnymi 
doświadczeniami mediacyjnymi stron, w tym np. powiązanymi z niewystarczającymi umiejętno-
ściami mediatora47.

44 Por. E. Gmurzyńska, Kierunki rozwoju mediacji sądowej w sprawach cywilnych w Europie i USA, „Europejski 
Przegląd Sądowy”, 2006, nr 11, s. 16. Autorka podkreśla, że w krajach, w których mediacja jest szeroko wykorzy-
stywana, upłynęło wiele lat, zanim stała się ona powszechnie akceptowaną i stosowaną metodą rozwiązywania 
sporów. 
45 Właśnie w Stanach Zjednoczonych sądy, by wzmocnić pozycję mediacji, wypracowały zasadę, że strona, która 
nie przystąpi do mediacji, choć skierował ją do tego sąd, może podlegać określonym sankcjom; por. E. Gmurzyń-
ska, Kierunki rozwoju mediacji..., op. cit.
46 Ibidem.
47 T. Strumiłło, op. cit., s. 112.
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Zakończenie
Z uwagi na powyższe rozważania, w tym ze względu na charakterystykę postępowania me-

diacyjnego i na możliwości, jakie leżą w gestii Rzecznika Ubezpieczonych, warto moim zdaniem 
podjąć działania zmierzające do optymalnego wykorzystania mediacji jako formy wychodzenia 
z konfliktów. Z jednej strony, co potwierdza doświadczenie innych krajów, ważna jest populary-
zacja wiedzy na temat mediacji, a tym samym zwiększanie świadomości konsumentów usług 
ubezpieczeniowych, z drugiej warto podjąć dyskusję na temat optymalizacji wykorzystania funk-
cjonujących rozwiązań, w tym Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, w zakresie 
postępowania mediacyjnego. Kolejna sprawa to podjęcie dyskusji przede wszystkim z przed-
stawicielami środowiska ubezpieczeniowego na temat wypracowania wspólnego modelu 
propagowania tej idei, a w konsekwencji wypromowanie mediacji jako polubownego sposobu 
na rozwiązywanie sporów. Jedną z takich propozycji jest, wspomniana w niniejszym artykule, 
sugestia wprowadzania do umów ubezpieczenia deklaracji dotyczącej stosowania w pierwszej 
kolejności mediacji jako metody na rozwiązanie zaistniałego konfliktu. Także dotychczasowa 
współpraca Rzecznika Ubezpieczonych z organizacjami konsumenckimi pokazuje, że wspólna 
inicjatywa zmierzająca do propagowania idei mediacji byłaby słuszna.

Summary of the ar� cle

Mediation in the proces of resolving complaints related to insurance

Mediation is one of the oldest amicable dispute resolution method, used frequently in the 
Western European countries and also in the United States. It is gaining popularity in Poland. 
Unfortunately, the rare use of this form of resolution of conflicts often results from still poor 
awareness of citizens (an in insurance disputes – consumers) and also the lack of consent for 
this type of procedure on the side of insurer. Often, fear or aversion to this form of dispute re-
solution is psychological. The article describes most important issues related to the proceedings 
of mediation in insurance matters, including the characteristics of mediation. Moreover, issues 
worth considering when promoting mediation in insurance matters addressed to the Insurance 
Ombudsman were described herein.

Keywords: mediation, ADR, dispute, mediator, arbitration court.
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Maciej Kamiński

Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne

W publikacji podjęto próbę wskazania podobieństw i różnic między towarzystwami oferującymi 
ubezpieczenia wzajemne oraz ubezpieczenia komercyjne. Przedstawiona charakterystyka nie za-
wsze znajduje pełną realizację w praktyce, choć konstrukcja prawna umożliwia istnienie różnych 
form organizacji. Celem artykułu jest nie tylko pokazanie obecnego funkcjonowania towarzystw, 
ale wskazanie przestrzeni, w jakich mogą działać na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Ze względu na formy organizacyjno–prawne i oferowaną ochronę ubezpieczeniową wyróżnia-
my ubezpieczenia komercyjne oraz ubezpieczenia wzajemne. Mianem ubezpieczeń komercyjnych 
określa się ubezpieczenia, które są oferowane przez zakłady ubezpieczeń w celu osiągnięcia 
zysku, a ponadto związane są z zasadą ekwiwalentności świadczeń w stosunku do wpłacanej 
kwoty składek. Z kolei ubezpieczenia wzajemne nie powinny być nastawione na zysk, lecz na 
zaspokojenie potrzeb członków, będących jednocześnie klientami i właścicielami prowadzonego 
towarzystwa. Działalność ubezpieczeniowa w tym przypadku opiera się na jedności stosunku 
prawnego opartego na zasadzie wzajemności. 

Zasadniczą cechą wyróżniającą towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jest istnienie ścisłego 
związku pomiędzy członkostwem w towarzystwie a zawarciem umowy ubezpieczenia. Związek 
ten polega na tym, że aby uzyskać członkostwo, co do zasady należy zawrzeć umowę ubezpie-
czenia z TUW; z kolei utrata statusu członka następuje najczęściej wraz z wygaśnięciem umowy 
ubezpieczenia, chyba że statut towarzystwa przewiduje inne rozwiązania. Ponadto stosunek 
prawny wynikający z ubezpieczenia wzajemnego powoduje powstanie określonych skutków 
o charakterze społeczno–ekonomicznym oraz specyficznego rozkładu ryzyka. W rezultacie ubez-
pieczony przenosi również część ryzyka na własną osobę. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych 
jest prawnie odrębnym podmiotem, jednak w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia w sensie 
gospodarczym podmioty będące członkami towarzystwa wzajemnie się zabezpieczają. Przyjęcie 
takiej konstrukcji prawnej może wpływać na ograniczenie zjawiska wyłudzania odszkodowań.

Konstrukcja prawna towarzystw opartych na zasadzie wzajemności powinna sprzyjać 
budowaniu wspólnoty finansowej. Dzieje się tak za sprawą wewnętrznego mechanizmu racjo-
nalizującego działania członków, którzy są jednocześnie ubezpieczającymi. Członkowie mogą 
być nawet narażeni na straty, jakie przyniesie działalność towarzystwa, jeżeli będą zobowiązani 
postanowieniami statutu do dokonywania określonych świadczeń na rzecz towarzystwa. Może 
też zajść sytuacja odwrotna. Jeśli powstanie nadwyżka bilansowa, wówczas członkowie będą 
mogli liczyć na obniżenie przyszłej składki bądź zwrot jej części.
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Przedsiębiorstwa oferujące ubezpieczenia oparte na zasadzie wzajemności stanowią atrak-
cyjne, a na polskim rynku jeszcze niedocenione przedsięwzięcia. Przyczyną tak niskiego 
zainteresowania ofertą towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest brak świadomości praw-
nej społeczeństwa na temat różnic między ubezpieczeniami wzajemnymi a komercyjnymi. 
Ponadto obserwacja polskiego rynku ubezpieczeń wzajemnych pozwala na stwierdzenie, iż 
dominującym modelem prowadzenia działalności w tej formie jest model kapitałowy – zbli-
żony do funkcjonowania spółek akcyjnych. Trudno zatem przeciętnemu nabywcy produktów 
ubezpieczeniowych wskazać wyraźne różnice między ubezpieczeniami wzajemnymi a komer-
cyjnymi. 

W moim przekonaniu istnieje na polskim rynku ubezpieczeń przestrzeń, gdzie mogłyby rozwi-
nąć się małe TUW, zrzeszające producentów czy osoby wykonujące podobny zawód. Przykładem 
takiej działalności może być Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Rejent-life”, które kieruje 
swoją ofertę wyłącznie do notariuszy, ich małżonków oraz asesorów notarialnych. 

Słowa kluczowe: ubezpieczenia wzajemne, ubezpieczenia komercyjne, towarzystwo ubezpie-
czeń wzajemnych, zasada wzajemności, wspólnota finansowa.

Wprowadzenie
Przedsiębiorstwo prowadzące działalność ubezpieczeniową może przybrać różne formy or-

ganizacyjno–prawne. Wybór formy powinien być adekwatny do celów i założeń, jakie chcą 
osiągnąć przedsiębiorcy. Ustawodawca dopuszcza prowadzenie działalności ubezpieczenio-
wej w formie: spółki akcyjnej zajmującej się komercyjną działalnością ubezpieczeniową oraz 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (dalej: TUW)1. W ramach towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych można wyróżnić modele, o których wyborze decydują sami ich członkowie.

Artykuł podejmuje próbę wskazania podobieństw i różnic między zakładami oferującymi ubez-
pieczenia wzajemne oraz ubezpieczenia komercyjne. Przedstawiona charakterystyka nie zawsze 
znajduje pełną realizację w praktyce, choć obowiązująca konstrukcja prawna umożliwia istnie-
nie różnych form organizacji. Celem artykułu jest nie tylko pokazanie obecnego funkcjonowania 
towarzystw, ale wskazanie przestrzeni, w jakiej mogą być obecne na polskim rynku ubezpiecze-
niowym.

Analiza dwóch form prowadzenia działalności ubezpieczeniowej prowadzi do stwierdze-
nia, iż przedsiębiorcy nie zawsze dążą do osiągnięcia zysku, stanowiącego cel sam w sobie. 
Możliwe jest również prowadzenie działalności mającej zaspokoić wyłącznie własne potrze-
by. Potrzeby te, związane z poszukiwaniem ochrony ubezpieczeniowej, stanowią spoiwo 
łączące członków towarzystwa, co otwiera drogę do współpracy w ramach przedsiębior-
stwa. Taka konstrukcja ekonomiczno–prawna, choć doceniana na świecie, nie jest popularna 
w Polsce. 

Poniższe rozważania mają dać asumpt do przemyśleń na temat przyczyn małej popularności 
ubezpieczeń wzajemnych, która to sytuacja może wynikać z braku świadomości zalet prowadze-
nia działalności w tej formie. Jedną z największych korzyści jest traktowanie ubezpieczonego nie 
tylko jako klienta, lecz także jako członka–współwłaściciela towarzystwa ubezpieczeniowego. 
W konsekwencji uczestnik wspólnoty nie realizuje wyłącznie własnych interesów, lecz dba o in-
teres całej wspólnoty. 

1 Art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 950).
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1. Zagadnienia ogólne
Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej jest częścią organizacji sektora finansowego. Nad-

zór nad zakładami ubezpieczeń sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Ustawodawca podjął 
szereg kroków zmierzających do ochrony ubezpieczonych przed poniesieniem strat finansowych. 
Warunki podejmowania działalności w zakresie usług finansowych są prawnie ustalone i kontro-
lowane poprzez wydawanie zezwoleń. Ograniczenia w wyborze formy prowadzenia działalności 
gospodarczej są określane mianem bezwzględnych2. Polegają one na możliwości prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej wyłącznie w dozwolonej formie organizacyjno–prawnej. Podob-
ne ograniczenia występują również w działalności bankowej i maklerskiej. 

Ze względu na formy organizacyjno–prawne i oferowaną ochronę ubezpieczeniową wy-
różniamy ubezpieczenia komercyjne oraz ubezpieczenia wzajemne. Mianem ubezpieczeń 
komercyjnych określa się ubezpieczenia, które są oferowane przez zakłady ubezpieczeń w celu 
osiągnięcia zysku i które ponadto związane są z zasadą ekwiwalentności świadczeń w stosunku 
do wpłacanej kwoty składek. Z kolei ubezpieczenia wzajemne nie powinny być nastawione na 
zysk, lecz na zaspokojenie potrzeb członków będących jednocześnie klientami i właścicielami 
prowadzonego towarzystwa. Działalność ubezpieczeniowa w tym przypadku opiera się na jed-
ności stosunku prawnego opartego na zasadzie wzajemności. 

2. Historia powstania towarzystw opartych na zasadzie wzajemności 
Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, jest to-

warzystwem ubezpieczeń wzajemnych3. Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w tej 
formie ma bardzo długą tradycję i umożliwiło powstanie instytucji alternatywnych wobec 
tych, które oferują ubezpieczenia oparte na zasadach komercyjnych. Na wszystkich rozwi-
niętych rynkach świata funkcjonują równolegle ubezpieczenia wzajemne oraz ubezpieczenia 
komercyjne.

Początki ubezpieczeń wzajemnych w Polsce sięgają schyłku średniowiecza. Pierwsze znane 
formy ubezpieczeń od wypadków przy pracy są związane z ustawą górniczą z 1528 r., która zawie-
rała informacje o wysokości tygodniowej składki ubezpieczeniowej wpłacanej do kasy brackiej4. 
W XVII i XVIII w. władze miejskie uchwalały przepisy przeciwpożarowe (tzw. porządki ogniowe), 
które również zawierały elementy ubezpieczeń wzajemnych. W 1757 r. powstała Kasa Ogniowa, 
która – opierając się na zasadzie wzajemności – prowadziła działalność na terenie Poznania oraz 
w okolicznych wioskach5. 

Pierwsze polskie zakłady ubezpieczeń powstały dopiero w XIX w. i stanowiły tzw. socjety (to-
warzystwa ogniowe). W 1803 r. na podstawie uchwały króla Fryderyka Wilhelma powołano 
Towarzystwo Ogniowe dla Miasta w Prusach Południowych, a rok później założono w Prusach 
Południowych Towarzystwo Ogniowe dla Wsi6. Powołane instytucje wyznaczają początek dzia-
łalności instytucji ubezpieczeniowych obejmujących swoim zasięgiem znaczny obszar ziem 
polskich, w tym Warszawę i Poznań. 

W zaborze pruskim powstało prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe oparte w całości na 
polskim kapitale – Bank Wzajemnych Zabezpieczeń „Vesta” – które funkcjonowało aż do drugiej 

2 P. Gołąb, Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 
2009, nr 3, s. 88.
3 Art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
4 Historia Ubezpieczeń Wzajemnych, http://www.macif.com.pl/o_nas/historia_ubezpieczen_wzajemnych.html.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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wojny światowej i miało przedstawicielstwa w Berlinie, Dreźnie i Halle7. W zaborze rosyjskim 
po upadku powstania styczniowego instytucje ubezpieczeniowe zostały włączone do admini-
stracji państwowej. Powstała centralna instytucja ubezpieczeniowa – Ubezpieczenia Wzajemne 
Budowli od Ognia w Królestwie Polskim – z siedzibą w Warszawie, która miała kompetencje 
administracji państwowej. Rozkwit instytucji ubezpieczeń wzajemnych przypadł na przełom XIX 
i XX w., kiedy powstały takie towarzystwa, jak Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Gra-
dobicia „Ceres”, Towarzystwo Ubezpieczeń „Snop” oraz Warszawskie Towarzystwo Wzajemnych 
Ubezpieczeń od Nieszczęśliwych Wypadków8.

Na terenie zaboru austriackiego pierwszy zakład ubezpieczeń powstał w Krakowie. Towarzy-
stwo Ubezpieczeń od Ognia „Florianka” powstało w 1860 r., a następnie zostało przekształcone 
w Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń. Instytucja ta nadwyżkę środków finan-
sowych przekazywała na działalność prewencyjną, dzięki czemu w każdej wsi objętej zasięgiem 
działalności towarzystwa powstawały ochotnicze straże pożarne.

W okresie międzywojennym ubezpieczenia wzajemne weszły w fazę bardzo dynamiczne-
go rozwoju. Miały one wówczas 65% udziału w całości polskiego rynku ubezpieczeniowego9. 
Najważniejszym impulsem dla ich rozwoju było wprowadzenie przymusu posiadania ochrony 
ubezpieczeniowej w rolnictwie – ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 
1921 r.10 Powołano wówczas Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych, która stanowiła or-
gan samorządowy, obejmujący swoim zasięgiem obszar całego kraju poza dawnym zaborem 
pruskim11. W 1927 r. instytucja ta została przekształcona w Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych. 

Rozwój zakładów ubezpieczeń wzajemnych został zahamowany w 1952 r. – doszło wówczas 
do upaństwowienia aktywów towarzystw12. Państwowy Zakład Ubezpieczeń został wyposażo-
ny w kapitał gromadzony przez długie lata działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. 
Dopiero zmiana systemu społeczno–gospodarczego doprowadziła do uchwalenia ustawy z dnia 
28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. Ustawa po raz kolejny stworzyła prawne podsta-
wy funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Panujące wówczas nastroje społeczne 
oraz szeroko pojęty ekonomiczno–kulturalny kryzys nie sprzyjały jednak prowadzeniu działal-
ności ubezpieczeniowej w takiej formie13. Współcześnie na rynku europejskim towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych stanowią bardzo rozpowszechnioną formę prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej. Niestety, w Polsce sytuacja ma się zgoła inaczej. 

3. Zasada wzajemności
Polski ustawodawca, konstruując definicję legalną towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 

opiera się na zasadzie wzajemności, nie wskazując jednak, jak należy tę zasadę rozumieć. W li-
teraturze i orzecznictwie podjęto próby rozwinięcia tego pojęcia, przy uwzględnieniu istoty 
prawnej omawianej instytucji. Należy jednak podkreślić, iż poniższa charakterystyka pokazuje 

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wza-
jemnych (Dz. U. Nr 64, poz. 395). 
11 Dzieje ubezpieczeń w Polsce, http://www.nbportal.pl/pl/np/artykuly/historia/dzieje_ubezpieczen_cz2?nrpg=1.
12 M. Kuchlewska, ,,Odwzajemnianie” towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, „Rozprawy Ubezpiecze-
niowe” nr 9 (2/2010), s. 55.
13 Ibidem.
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jedynie ogólne założenia funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, które nie za-
wsze są w pełni realizowane na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Zasadniczą cechą wyróżniającą towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jest istnienie ścisłego 
związku pomiędzy członkostwem w towarzystwie a zawarciem umowy ubezpieczenia. Związek 
ten polega na tym, że aby uzyskać członkostwo, co do zasady należy zawrzeć umowę ubezpie-
czenia z TUW; z kolei utrata statusu członka następuje najczęściej wraz z wygaśnięciem umowy 
ubezpieczenia, chyba że statut towarzystwa przewiduje inne rozwiązania. Ubezpieczenia wza-
jemne cechuje zatem zasada jedności stosunku prawnego, która nie występuje w przypadku 
ubezpieczenia komercyjnego. Prawa i obowiązki wynikające z charakteru członka towarzystwa 
oraz prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia wzajemnie się łączą i uzupełniają14. 
Stosunek prawny wynikający z ubezpieczenia wzajemnego powoduje powstanie określonych 
skutków o charakterze społeczno–ekonomicznym oraz specyficznego rozkładu ryzyka.

Przystępując do ubezpieczenia wzajemnego, podmiot ubezpieczający przenosi ryzyko na 
ubezpieczyciela, którego jest członkiem, a w rezultacie przenosi również część ryzyka na własną 
osobę. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest więc prawnie odrębnym podmiotem, jed-
nak z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia w sensie gospodarczym podmioty wzajemnie się 
zabezpieczają. Przyjęcie takiej konstrukcji prawnej powinno praktycznie wyeliminować bądź co 
najmniej zredukować zjawiska polegające na wyłudzaniu odszkodowań, z którymi borykają się 
zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia komercyjne. 

Konstrukcja prawna towarzystw opartych na zasadzie wzajemności powinna sprzyjać budowa-
niu wspólnoty finansowej. Dzieje się tak za sprawą wewnętrznego mechanizmu racjonalizującego 
działania członków, którzy są jednocześnie ubezpieczającymi. Członkowie mogą być nawet 
narażeni na straty, jakie przyniesie działalność towarzystwa, jeżeli będą zobowiązani postano-
wieniami statutu do dokonywania określonych świadczeń na rzecz towarzystwa. Może też zajść 
sytuacja odwrotna. Jeśli powstanie nadwyżka bilansowa, wówczas będą mogli liczyć na obniżenie 
przyszłej składki bądź zwrot jej części. Statut towarzystwa może jednak wykluczyć możliwość po-
bierania dopłat. Powstające w latach wzmożonej szkodowości straty są wówczas pokrywane bądź 
z funduszu rezerwowego towarzystwa, bądź też są zmniejszane lub usuwane w drodze redukcji 
świadczeń należnych poszkodowanym15. W takim przypadku działalność towarzystwa ubezpie-
czeń wzajemnych upodabnia się do prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej. 

Członkowie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mają więc pewien zakres swobody co 
do modelu prowadzenia działalności. Należy jednak zauważyć następującą prawidłowość: im 
więcej wzajemności, tym większy stopień ochrony interesów towarzystwa. Zawsze bowiem per-
spektywa powstania zobowiązania do uiszczenia odpowiednich dopłat przez członków będzie 
skłaniała do dokładania szczególnej staranności w celu zapobiegnięcia zaistnieniu szkody. Taka 
prawidłowość dostrzeżona została również przez zakłady oferujące ubezpieczenia komercyjne, 
które proponują swym klientom obniżenie składki ubezpieczeniowej w zamian za wprowadze-
nie do umowy tzw. klauzuli udziału własnego. W chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego 
zakład obniża odszkodowanie o wskazany w umowie procent. Ubezpieczony zatem ponosi część 
ryzyka za powstałą szkodę, co zachęca do bardziej roztropnego działania. 

Z perspektywy budowy wspólnoty finansowej warto zauważyć, iż prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych powinno być szczególnie 

14 M. Adamowicz, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, M. Glicz (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, 
t. 1, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 
wersja LEX.
15 Ibidem.
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atrakcyjne dla określonych grup zawodowych, stowarzyszeń branżowych, producenckich i teryto-
rialnych. Tytułem przykładu można wskazać Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Rejent-life”, 
które powstało dzięki staraniom Samorządu Notarialnego. Działalność tego towarzystwa ad-
resowana jest wyłącznie do notariuszy, ich małżonków oraz asesorów notarialnych. Głównym 
celem powołania towarzystwa było bowiem stworzenie notariuszom możliwości uzyskania do-
datkowego zabezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia życia na korzystnych, niekomercyjnych 
warunkach16. 

Ponadto dokonanie zakupu ochrony ubezpieczeniowej od bardzo specyficznego ryzyka może 
stanowić istotną barierę finansową. Związane jest to z potencjalnie wysokim ryzykiem zajścia 
wypadku ubezpieczeniowego bądź kosztownymi jego następstwami. Atrakcyjny może okazać się 
wówczas mechanizm działania ubezpieczenia wzajemnego, w którym ubezpieczony jest jedno-
cześnie członkiem towarzystwa. Taka konstrukcja powinna zminimalizować niebezpieczeństwo 
zajścia wypadku ubezpieczeniowego i w związku z tym wpłynąć na obniżenie kosztów ochrony 
ubezpieczeniowej. Z tego względu można więc stwierdzić, iż działalność oparta na zasadzie wza-
jemności powinna być nakierowana na ubezpieczanie obszarów niszowych17. 

4. Instytucja non–profit czy wspólnota finansowa przynosząca korzyści
Konstrukcja prawna towarzystw opartych na zasadzie wzajemności oznacza, iż głównym ce-

lem działalności nie powinna być chęć uzyskania jak najwyższych wyników finansowych, lecz 
zaspokojenie potrzeb ich członków. W tym kontekście dążenie do maksymalizacji zysku powinno 
zwiększyć skalę korzyści oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych swoim człon-
kom. Niepodzielona część nadwyżki finansowej powinna być przeznaczona na kapitał zapasowy, 
którego wysokość wpływa na wiarygodność oraz postrzeganie instytucji w oczach potencjalnych 
klientów18. 

Ponadto członkowie towarzystwa nie inwestują swoich środków w celu ich pomnożenia, ale 
dla uzyskania ochrony ubezpieczeniowej od ryzyka wskazanego w umowie. Ochrona ubezpie-
czeniowa nie jest oczywiście darmowa, ponieważ członkowie w zamian za bezpieczeństwo 
zobowiązani są do uiszczenia należnej składki. Możliwe jest również zamieszczenie w statucie 
towarzystwa zapisu pozwalającego na przeznaczenie nadwyżki bilansowej na konkretny cel. 
Tytułem przykładu można obniżyć wysokość składki ubezpieczeniowej w następnych latach 
świadczenia ochrony ubezpieczeniowej. 

Wydaje się więc, iż członkowie osiągają wymierne korzyści materialne, a działalność towarzy-
stwa ubezpieczeń wzajemnych przynosi korzyść. W moim przekonaniu właśnie na tym polega 
przewaga towarzystw. Członkowie TUW płacą składkę ubezpieczeniową, tworząc własną wspól-
notę finansową. Prowadzenie działalności w tej formie ma jeszcze jeden walor: pozwala na 
dobranie członków w taki sposób, by zminimalizować koszty prowadzenia działalności ubezpie-
czeniowej. Członkowie towarzystwa mogą wykonywać pracę, która w zakładach komercyjnych 
musi być powierzona pracownikom bądź zewnętrznym firmom. Pozwala to na znaczące obni-
żenie kosztów prowadzenia działalności, a nadwyżka może być przeznaczona na cele wskazane 
w statucie. Czynnik osobowy stanowi najważniejszy atut prowadzenia działalności ubezpiecze-
niowej w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Sprzyja budowaniu wspólnej strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa oraz wpływa na realizację polityki ubezpieczeniowej firmy.

16 Według danych przedstawionych przez TUW „Rejent-life”, http://www.rejentlife.com.pl.
17 M. Kuchlewska, op. cit., s. 57.
18 M. Płonka, Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, „Zeszyty Naukowe” 
nr 11 (2011), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 404–405.
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5. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jako przedsiębiorca
Postrzeganie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jako instytucji non–profit powoduje, 

iż niektórzy przedstawiciele doktryny odmawiają przyznania im statusu przedsiębiorcy. Taki 
problem nie występuje w przypadku komercyjnych zakładów ubezpieczeń, których działania 
ukierunkowane są na osiągnięcie korzyści majątkowych przez akcjonariuszy. W moim przekona-
niu ocena statusu przedsiębiorcy powinna odbywać się w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej19. W świetle wskazywanej ustawy przedsiębiorcą 
jest „osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą”. „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, 
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także 
działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły” (art. 2 ww. ustawy).

Osobowość prawna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych wynika z art. 39 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej. Natomiast analiza poszczególnych elementów definicji działalności gospodar-
czej musi być dokonywana w odniesieniu do konkretnego przypadku. Prowadzenie działalności 
w sposób zorganizowany i ciągły ma przede wszystkim służyć podkreśleniu profesjonalnego cha-
rakteru działalności20. Przez działanie w sposób ciągły rozumieć należy powtarzanie określonych 
czynności, które są podejmowane w procesie świadczenia usług. Natomiast wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej we własnym imieniu oznacza przede wszystkim, że przedsiębiorca ponosi 
odpowiedzialność za wyniki finansowe prowadzonej działalności oraz za związane z nią zobo-
wiązania o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym21. 

Immanentną cechą działalności gospodarczej – wskazywaną w przepisach ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej – jest jej zarobkowy charakter. Zarobkowe prowadzenie działalności 
oznacza przede wszystkim, że jej celem jest przynoszenie podmiotowi zysku. Osiągnięcie zysku 
nie zawsze jednak stanowi podstawę określenia danej działalności jako działalności gospodarczej. 
Wystarczy bowiem, aby działalność tylko potencjalnie mogła prowadzić do osiągnięcia zysku22. 
Działalność prowadzona przez towarzystwa ubezpieczeń, choć nienastawiona na zysk, zapewnia 
wymierne korzyści jej członkom, co w moim przekonaniu pozwala stwierdzić, że towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych prowadzą działalność gospodarczą. Przedstawione stanowisko kore-
sponduje z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego wynika, iż 
przedsiębiorcą może być również organizacja o charakterze non–profit, nieprzynosząca zysku.

6. Klasyfikacja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie stanowią jednolitej grupy przedsiębiorstw. Zacho-

dzące zmiany ekonomiczno–społeczne wymusiły ich dostosowanie się do zmian rynkowych. 
Możemy przyjąć kilka kryteriów podziału towarzystw23. Biorąc pod uwagę:

rozmiar prowadzonej działalności i regulacje nadzoru wyróżniamy tzw. małe i duże towarzy-� 
stwa ubezpieczeń wzajemnych,

19 Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
20 J. Grabowski (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Katowice 2008, 
s. 18–19.
21 Ibidem, s. 19.
22 Ibidem.
23 P. Milewski, Rodzaje towarzystw wzajemnych i mały TUW, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, wersja elektroniczna, 
http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7759&catid=129:rynek-ubezpiecze-
niowy&Itemid=151.
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charakter składki ubezpieczeniowej – towarzystwa o stałej i zmiennej składce ubezpiecze-� 
niowej,
system ustalania składki – towarzystwa o składce repartycyjnej, mieszanej i stałej,� 
przedmiotowy zakres działalności – towarzystwa rolnicze, rzemieślnicze, przemysłowe itd.� 

Kryterium rozmiaru prowadzonej działalności wynika wprost z ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej, która pozwala na rejestrację „małego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych”. 
Ustawodawca uzależnił decyzję o przyznaniu statusu takiego towarzystwa przez organ nadzoru 
od spełnienia trzech przesłanek24:
„1) towarzystwo ubezpiecza jedynie swoich członków;
2) członkami towarzystwa jest zdefiniowany w statucie krąg podmiotów;
3) roczny przypis składki nie przekracza równowartości w złotych 5 mln euro”.
Prowadzenie działalności w takiej formie pozwala na skorzystanie z wielu przywilejów, ale 

wiąże się również z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim małe towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych nie mogą prowadzić reasekuracji czynnej, czyli nie mogą przyjmować od innych 
ubezpieczycieli części ubezpieczonych przez nich ryzyk. Przywileje natomiast związane są ze 
zmniejszonymi wymogami kapitałowymi oraz prawnymi i przejawiają się m.in. w tym, iż małe 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie muszą tworzyć kapitału zapasowego według zasad, 
o których mowa w art. 396 k.s.h., oraz nie muszą pokrywać w całości wkładu pieniężnego w ter-
minie 30 dni od dnia zarejestrowania towarzystwa.

 Małe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych tworzone są dla niewielkiej grupy osób zagro-
żonych tym samym ryzykiem. W nich najlepiej realizowana jest zasada wzajemności, ponieważ 
zakres prowadzenia działalności jest bardzo ograniczony25. Spośród istniejących form prowadze-
nia działalności ubezpieczeniowej członkowie małego towarzystwa mają największy wpływ na 
losy ubezpieczyciela. Ważną rolę odgrywa czynnik osobowy, który pozwala na budowę wspól-
noty interesów. Członkowie, którzy są zarazem ubezpieczonymi, mają możliwość wpływu na 
działalność zakładu ubezpieczeń, między innymi poprzez kształtowanie polityki finansowej, bu-
dowanie strategii rozwoju czy działania marketingowe. Taka realizacja wzajemnych interesów 
wyklucza możliwość podejmowania działań zmierzających do pokrzywdzenia członków o mniej-
szych udziałach, ponieważ każdy ma równoważne prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Brak 
istnienia sprzecznych interesów wpływa na uzyskanie lepszej ochrony ubezpieczeniowej. 

Zakup polisy ubezpieczeniowej w zakładach komercyjnych wiąże się z czasochłonną anali-
zą ogólnych warunków ubezpieczenia, które czasami zawierają postanowienia sprawiające, że 
ochrona jest jedynie iluzoryczna. Takie rozwiązania wynikają z chęci osiągnięcia jak najwyższych 
zysków, co odbywa się kosztem mniej wnikliwych ubezpieczonych. Ochrona ubezpieczeniowa 
udzielana przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych powinna zwiększać prawdopodobień-
stwo uzyskania satysfakcjonującej ochrony przed zdarzeniami objętymi umową, ponieważ 
członkowie towarzystwa działają dla dobra każdego ubezpieczonego. Wzajemna kontrola człon-
ków powinna również wpłynąć na ograniczenie nadużyć, a przez to na uzyskanie większych 
korzyści. 

Produkty ubezpieczeniowe oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mogą 
być lepiej dopasowane do potrzeb i możliwości finansowych ich członków. Między innymi to-
warzystwa działające na zasadzie wzajemności mają możliwość zmniejszenia kosztów akwizycji 
i reklamy, ponieważ z założenia funkcjonują w zamkniętych środowiskach (np. działalność TUW 

24 Art. 43 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
25 P. Milewski, op. cit.
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„Rejent-life”). Pozwala to na skumulowanie składki ubezpieczeniowej na możliwie niskim pozio-
mie. Minimalizacja lub nawet całkowita eliminacja konfliktów między właścicielem a klientem 
w przypadku ubezpieczenia wzajemnego wpływa na jeszcze lepszą realizację interesów towa-
rzystwa i jego członków26.

7. Modele prowadzenia działalności ubezpieczeniowej opartej na zasadzie wzajemności
Konstrukcja prawno–ekonomiczna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych wskazuje na prze-

wagę elementów osobowych nad kapitałowymi. To ogólne założenie przeszło jednak ewolucję, 
która uwidacznia się w odwróceniu trendów. Współcześnie działające towarzystwa charaktery-
zują się wyraźną przewagą elementów kapitałowych nad osobowymi, co bezpośrednio przekłada 
się na realizację zasady wzajemności27. W związku z powyższym możemy wyróżnić następujące 
modele prowadzenia działalności w tej formie organizacyjno–prawnej:

model osobowy,� 
model kapitałowy,� 
model mieszany.� 

Osobowy model towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zakłada równoczesne występowanie 
członka w dwóch rolach – podmiotu włączonego w funkcjonowanie określonej struktury kapi-
tałowej oraz podmiotu ubezpieczonego28. Uzyskanie członkostwa następuje poprzez wniesienie 
udziału oraz zawarcie umowy ubezpieczenia. Powiązanie czynnika kapitałowego z osobowym 
następuje poprzez możliwość głosowania wszystkich członków i zarazem ubezpieczających 
w sprawach funkcjonowania towarzystwa, bez względu na rozmiar i formę zaangażowania ka-
pitałowego. Słabością tego modelu jest trudność w zgromadzeniu kapitału potrzebnego do 
prawidłowego funkcjonowania towarzystwa29. Prowadzenie działalności w takiej formie nie 
sprzyja pozyskiwaniu funduszy, ale zapewnia większe bezpieczeństwo członkom towarzystwa 
oraz lepszą realizację zasady wzajemności.

Kapitałowy model towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych pozwala wyróżnić członkostwo 
kapitałowe i członkostwo zwyczajne30. Członkowie kapitałowi są właścicielami powołanego towa-
rzystwa i do nich przynależy prawo głosu powiązane z zaangażowaniem w kapitale zakładowym. 
Członkowie zwyczajni pozostają jedynie w stosunku ubezpieczenia wzajemnego, bez możliwości 
wpływu na funkcjonowanie towarzystwa ubezpieczeń. Takie zróżnicowanie członkostwa wpłynęło 
na oddzielenie kapitału od ubezpieczających, co skutkuje zerwaniem z zasadą jedności stosunku 
prawnego. Możliwość funkcjonowania modelu kapitałowego w towarzystwach ubezpieczeń wza-
jemnych wynika z regulacji ustawowej, pozwalającej na wprowadzenie do statutu postanowienia, 
które nie wymaga powiązania członkostwa z zawarciem umowy ubezpieczenia31. 

Przyjęcie takiego modelu sprawia, że funkcjonowanie towarzystwa jest bardzo zbliżone do 
działania spółki akcyjnej oferującej ubezpieczenia komercyjne. Istotna różnica przejawia się 
w tym, że członek kapitałowy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie może partycypować 
w efektach działalności towarzystwa w formie podziałowej, tak jak ma to miejsce w odniesie-
niu do właścicieli spółek akcyjnych. Funkcjonowanie zasady wzajemności jest w tym modelu 
istotnie ograniczone. Członkowie zwykli nie mają żadnego wpływu na prowadzenie zakładu 

26 M. Płonka, op. cit., s. 400–401.
27 M. Kuchlewska, op. cit., s. 58.
28 Ibidem, s. 59–60.
29 Ibidem, s. 60.
30 Ibidem, s. 61.
31 Art. 44 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
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ubezpieczeń, a ryzyko zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego wzrasta z uwagi na realizację 
sprzecznych interesów. 

Mieszany model towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych łączy rozwiązania charakterystyczne 
dla modelu osobowego i modelu kapitałowego. Członkostwo w towarzystwie uzależnione jest 
od zaangażowania kapitałowego i ubezpieczenia, ale wpływ na funkcjonowanie towarzystwa 
zależy od rozmiarów wniesionego kapitału. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na wyelimi-
nowanie negatywnych konsekwencji wynikających ze sprzeczności interesów jakie występują 
w modelu kapitałowym. Koncepcja mieszana pozwala na realizację zasady wzajemności oraz 
prowadzenie działalności w celu zaspokojenia potrzeb członków towarzystwa. 

Podsumowanie omówionych modeli funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
pozwala na stwierdzenie, iż stopień realizacji zasady wzajemności zależy od przyjętego modelu. 
Członkowie budujący wspólnotę finansową mają prawne podstawy do ukształtowania prowadzo-
nej działalności tak, aby dostosować ją do własnych potrzeb. W moim przekonaniu najlepszymi 
modelami funkcjonowania towarzystwa opartego na zasadzie wzajemności są model osobowy 
i mieszany. Tylko w tak ukształtowanych warunkach prowadzenia działalności można realizować 
potrzeby członków związane z poszukiwaniem lepszej ochrony ubezpieczeniowej za niższą cenę, 
zapewniając jednocześnie sprawne działanie przedsiębiorstwa. Model mieszany pozwala rów-
nież na łatwiejsze pozyskanie środków finansowych, co przy prowadzeniu tak kapitałochłonnego 
przedsiębiorstwa jak towarzystwo ubezpieczeń może stanowić istotną barierę rozwoju. 

8. Udział towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w polskim i zagranicznym rynku usług 
ubezpieczeniowych

Analiza rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce prowadzi do wniosku, iż dominującą formą 
prowadzenia działalności jest spółka akcyjna. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych stanowią 
jedynie 7,41% łącznej liczby zakładów ubezpieczeń w dziale zakładów ubezpieczeń na życie 
(ang. Insurance Companies) oraz 20% w dziale pozostałych zakładów ubezpieczeń osobowych 
i ubezpieczeń majątkowych (ang. Non-life Insurance Companies). Z kolei obecność towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych mierzona na podstawie składki przypisanej brutto wynosi w dziale za-
kładów ubezpieczeń na życie 0,071% oraz 5,63% w dziale pozostałych zakładów ubezpieczeń 
osobowych i ubezpieczeń majątkowych32. Powyższe dane wskazują na marginalny udział towa-
rzystw ubezpieczeń wzajemnych w polskim rynku. Odmienny trend zauważany jest w innych 
państwach, gdzie udział składki przypisanej brutto wynosi: 18% w Holandii, 20% w Danii, 21% 
w Belgii, 32% w Niemczech, 34% we Francji, 37% w Szwecji i 44% w Finlandii33. 

Trudno wskazać jedną konkretną przyczynę takiego podziału polskiego rynku. Wydaje się, iż 
najważniejszym czynnikiem jest trudność w pozyskaniu kapitału na funkcjonowanie towarzystw 
opartych na zasadzie wzajemności. Spółki akcyjne sprzyjają łatwemu i szybkiemu pozyskaniu 
środków finansowych. Istotny wpływ na formułowanie się polskiego rynku ubezpieczeniowego 
miało również upaństwowienie aktywów towarzystw ubezpieczeń wzajemnych kontynuują-
cych działalność z okresu międzywojennego. Państwowy Zakład Ubezpieczeń został wówczas 
wyposażony w kapitał zgromadzony przez półtora wieku działalności towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych. Zmiany systemowe, które dokonały się w Polsce na przełomie lat 90., a których 
odzwierciedleniem było wejście w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpiecze-

32 Własne obliczenia na podstawie: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2013, raport opublikowany przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl.
33 P. Gołąb, op. cit., s. 102.
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niowej, zaowocowały stworzeniem podstaw prawnych dla powstania towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych. W związku z tym istniejące dzisiaj w Polsce towarzystwa oparte na zasadzie wza-
jemności funkcjonują na rynku od stosunkowo krótkiego czasu. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na ugruntowanie pozycji na nowoczesnym rynku ubezpie-
czeń jest również reklama. Zakłady ubezpieczeń oparte na zasadzie wzajemności nie prowadzą 
intensywnych działań zmierzających do zdobycia nowych klientów. Jest to uzasadnione do pew-
nego stopnia nastawieniem na udzielenie ochrony od bardzo specyficznego ryzyka. Niemniej, 
istnieje możliwość prowadzenia kampanii reklamowych w czasopismach branżowych lub na róż-
nego rodzaju spotkaniach, gdzie przebywają osoby trudniące się podobną profesją. Podjęcie 
takich działań zwiększyłoby udział zarówno w strukturze ilościowej, jak i udziałowej, mierzonej 
w składce przypisanej brutto. 

Nie bez znaczenia pozostaje również rosnące zainteresowanie prowadzeniem działalności 
w formie spółek kapitałowych, co daje się zauważyć nie tylko w branży ubezpieczeniowej, ale na 
całym polskim rynku. 

Podsumowanie
Budowanie wspólnoty finansowej w ramach przedsiębiorstwa oferującego ubezpieczenia 

oparte na zasadzie wzajemności jest bardzo atrakcyjnym i jeszcze niedocenionym przedsięwzię-
ciem na polskim rynku. Przyczyną niewielkiego zainteresowania ofertą towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych jest brak świadomości prawnej społeczeństwa co do różnic między ubezpieczenia-
mi wzajemnymi a komercyjnymi. Większość ubezpieczających w ogóle nie zwraca uwagi na fakt, 
czy ubezpieczyciel prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, czy towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych. 

Atrakcyjność i popularność produktów ubezpieczeniowych związana jest z prowadzeniem 
działań marketingowych, które w przypadku TUW mają charakter bardzo ograniczony. Powyższa 
cecha pozwala na tańszą dystrybucję produktów, z drugiej strony wpływa na ich niską popular-
ność. W niniejszym artykule wskazywałem, iż działalność niektórych towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych nie wymaga kosztownych kampanii reklamowych, ponieważ nakierowana jest na 
określoną grupę zawodową czy stowarzyszenie branżowe. Wymienione tytułem przykładu to-
warzystwo oferujące ubezpieczenia na życie dla notariuszy nie wymaga prowadzenia działań 
marketingowych w telewizji, skuteczniejsze i tańsze może być bowiem wysłanie oferty bezpo-
średnio do rejentów.

 Obserwacja polskiego rynku ubezpieczeń wzajemnych pozwala na stwierdzenie, iż domi-
nującym modelem prowadzenia działalności w tej formie jest model kapitałowy, zbliżony do 
funkcjonowania spółek akcyjnych. Przyczyną rozpowszechnienia się tego modelu działalności 
jest większa łatwość w pozyskiwaniu kapitału. Należy jednak podkreślić, iż taki model nie sprzyja 
realizacji zasady wzajemności, a przez to ogranicza płynące z niej korzyści. Ponadto w tym przy-
padku zacierają się różnice między ubezpieczeniami komercyjnymi a wzajemnymi. 

Konstrukcja prawna towarzystw opartych na zasadzie wzajemności oferuje wiele możliwości 
kreowania modelu przedsiębiorstwa według potrzeb ubezpieczonych. Członkowie–ubezpieczeni 
mogą nie tylko wpływać na rozwój zakładu ubezpieczeń, lecz także dbać o interesy ubezpieczo-
nych. Charakterystyczny dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych rozkład ryzyka pozwala na 
uniknięcie wielu nadużyć, a zarazem może wpłynąć na atrakcyjność oferowanych produktów. 

Spośród prezentowanych modeli najbardziej zasadny ekonomicznie wydaje się model oso-
bowo–kapitałowy, który z powodzeniem może konkurować z ubezpieczeniami komercyjnymi. 
Pozwala on również na łatwiejsze pozyskiwanie środków, co przy tak kapitałochłonnej działalno-
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ści stanowi bardzo ważny czynnik. Istotnym źródłem przewagi, stanowiącym o konkurencyjności 
TUW, jest czynnik osobowy. Pozwala on na selektywny dobór członków, co ma wpływ na ob-
niżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Mechanizm wzajemnej kontroli i działania dla 
wspólnoty interesów sprzyja redukcji nadużyć, z którymi walczą zakłady oferujące ubezpiecze-
nia komercyjne. 

Przedstawione rozważania pozwalają na stwierdzenie, iż trudno wskazać jedną główną przyczy-
nę małego zainteresowania ubezpieczeniami wzajemnymi w Polsce. Uważam, że prowadzenie 
działalności w tej formie nie może przybrać takich rozmiarów jak w przypadku ubezpieczeń 
komercyjnych. Zauważalne jest bowiem, że większe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
przyjmują model kapitałowy, upodabniając się tym samym do spółek akcyjnych. Istnieje jednak 
na polskim rynku ubezpieczeń przestrzeń, gdzie mogłyby rozwinąć się mniejsze TUW, zrzeszają-
ce producentów czy osoby wykonujące podobny zawód. 

Przytoczone argumenty nie zostały jeszcze zweryfikowane przez polski rynek ubezpieczeń, ale 
wzrost popularności tej formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej wydaje się być tylko 
kwestią czasu. 

Summary of the ar� cle

Mutual insurance vs. commercial insurance

In the article the author is trying to show similarities and differences between insurers offering 
mutual insurance and commercial insurance. Presented characteristic is not always realized in 
practice, however legal construction enables the existence of different forms of organization. 
The aim of the article is not only to present how the insurers function on the market nowadays, 
but also how they can organize their activity on the Polish insurance market. 

There are two different types of insurance depending on their legal status and insurance 
protection offered – commercial insurance and mutual insurance. Commercial insurance is a 
contract that is offered by insurers with a purpose of gaining a profit and connected with the 
principle of equivalence of benefits in relation to the amount of premiums paid. On the other 
hand, mutual insurance should not persist on making a profit but on meeting the needs of its 
members that are at the same time their customers and owners of the insurance company. Insu-
rance activity in such a case is based on unity of the legal relationship based on mutuality.

The principal distinguishing feature of mutual insurers is the existence of a close connection 
between membership in the company and the conclusion of the insurance contract. To become 
a member of the insurer, one must conclude an insurance contact. Loss of the status of a mem-
ber occurs most frequently with the expiration of the insurance contract, unless the articles of 
association of the company provide otherwise. 

The legal relationship resulting from mutual insurance gives rise to certain socio–economic 
effects and specific risk distribution. As a result the insured must take some risk himself. The 
mutual insurer is a separate entity however since the day of conclusion of insurance contract. 
Having in mind the economic situation, the members protect themselves mutually. Such a legal 
construction may reduce the possibility of false claims.
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The legal construction of insurers based on mutuality should foster a common financial system 
because of its inner rationalizing mechanism of its members that are at the same time policyhol-
ders. Members can even be exposed to financial losses, if the articles of association oblige them 
to make certain payments to the company. However, if a balance surplus exists, members may 
be entitled to benefits such as a reduction of a premium in the next year.

Mutual insurers are attractive but still underestimated in Poland. The reason for such a low 
interest on mutual insurers’ offers is the lack of knowledge of society about the differences be-
tween mutual and commercial insurance. In addition, the observation of a Polish market leads 
to a conclusion that the dominant business model is the form of a capital model – similar to the 
operation of joint–stock companies. Therefore, it is difficult for the average customer to indicate 
clear differences between mutual and commercial insurance.

The author concludes that the Polish insurance market still may find a space for small mutual 
insurance companies that unite producers or people performing similar profession. An example 
of such an activity may be mutual insurance company “Rejent–life”, which caters exclusively to 
notaries, their spouses and assessors.

Keywords: mutual insurance, commercial insurance, mutual insurance company, the principle 
of reciprocity, the financial community.

Mgr Maciej Kamiński, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.
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Małgorzata Maliszewska

Roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego wobec zakładu 
ubezpieczeń

W opracowaniu dokonano prezentacji wybranych orzeczeń sądów powszechnych dotyczących 
najmu pojazdu zastępczego, wskazujących na konieczność udowodnienia nie tylko zasadności 
roszczenia, ale także dbałości o występowanie w treści umowy najmu wszystkich elementów 
przedmiotowo istotnych. Analiza ma charakter teoretyczno–empiryczny. Prezentuje rozstrzy-
gnięcia sądowe, wskazując na konieczność dowodzenia zasadności dochodzonego roszczenia. 
Przedstawiono przykłady orzeczeń, które nie były korzystne dla poszkodowanych. Świadczą one 
o niemożności traktowania analizowanego roszczenia w sposób automatyczny, lecz potwierdza-
ją obowiązek dbałości o przedstawienie w postępowaniu sądowym dowodów potwierdzających 
zasadność zgłoszonego roszczenia. Wybrane orzeczenia sądów stanowią wskazówkę dla po-
szkodowanych dochodzących roszczeń z tytułu najmu pojazdu zastępczego, tak aby mogli oni 
ograniczyć ryzyko wystąpienia w treści umowy najmu uchybień formalnych, uniemożliwiających 
skuteczne dochodzenie roszczeń.

Słowa kluczowe: najem, użyczenie, pojazd mechaniczny, poszkodowany.

1. Zagadnienia wprowadzające w zakresie prawnych możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu 
najmu pojazdu zastępczego

Większa świadomość ubezpieczeniowa poszkodowanych oraz zwiększenie się liczby pojazdów 
mechanicznych spowodowały wzrost liczby roszczeń o zwrot kosztów najmu pojazdu zastęp-
czego, zgłaszanych do zakładów ubezpieczeń wraz z roszczeniami o odszkodowanie za szkodę 
majątkową z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych. Poszkodowani, zgłaszając do zakładu ubezpieczeń majątkową szkodę komunikacyjną, 
związaną z uszkodzeniem pojazdu mechanicznego, mają prawo do wynajęcia pojazdu zastęp-
czego i wystąpienia do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o zwrot poniesionych z tego tytułu 
kosztów. Roszczenie to nie ma charakteru samoistnego, lecz pozostaje w związku przyczynowo–
skutkowym ze szkodą majątkową powstałą w pojeździe mechanicznym poszkodowanego.

Celem opracowania jest wskazanie jurydycznej istoty roszczenia oraz poglądów doktryny i ju-
dykatury odnoszących się do najmu pojazdu zastępczego. Wykorzystano dostępne orzeczenia 
Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Ich analiza wskazuje na obowiązek poszkodowanego 
wykazania na podstawie art. 6 k.c. zasadności dochodzonego roszczenia z tytułu najmu pojazdu 
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zastępczego. Zgodnie bowiem z tym przepisem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 
która wywodzi z niego skutki prawne. Poszkodowany, występując z roszczeniem wobec zakładu 
ubezpieczeń, a następnie – w przypadku braku uznania odpowiedzialności przez ubezpieczyciela 
lub uznania roszczenia, lecz nie w pełnej wysokości – przed sądem, powinien zatem przedstawić 
dowody na zawarcie umowy najmu, w szczególności pozwalające na ustalenie istotnych posta-
nowień tej umowy. 

Opracowanie ma charakter teoretyczno–empiryczny. Wykorzystane analizy wyroków sądów 
powszechnych pozwalają stwierdzić, iż roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego 
nie w każdym przypadku są rozpatrywane na korzyść poszkodowanego. Zważywszy na powyższe, 
poszkodowani powinni z należytą starannością podejmować działania mające na celu wykaza-
nie zasadności ich roszczeń, zarówno co do zasady, jak i wysokości. 

2. Analiza jurydyczna roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego
Podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń jest art. 822 k.c., zgodnie 

z którym przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowią-
zuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom 
trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający lub osoba, na rzecz 
której została zawarta umowa ubezpieczenia. W myśl zaś art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie za wyrządzoną 
w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, 
rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia1. Odpowiedzialność zakła-
du ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy 
pojazdu mechanicznego wyznaczona jest – zarówno co do zasady, jak i co do granic – przez 
odpowiedzialność tego posiadacza lub kierowcy. Podstawową zatem przesłanką decydującą 
o zasadności roszczeń poszkodowanego w analizowanym przypadku jest wykazanie, że w mająt-
ku poszkodowanego na skutek kolizji doszło do uszczerbku podlegającego naprawieniu w drodze 
zapłaty określonej sumy pieniężnej przez zakład ubezpieczeń na podstawie art. 361 k.c. w zw. 
z art. 363 k.c. Zgodnie z brzmieniem art. 361 § 2 k.c., w braku odmiennego przepisu ustawy 
lub postanowienia umowy naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, 
oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Jak stanowi art. 363 
§ 1 k.c., naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez 
przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednak-
że gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla 
zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do 
świadczenia w pieniądzu. Dyspozycja art. 361 § 2 k.c. wyznacza zakres obowiązku odszkodo-
wawczego, stanowiąc, że naprawieniu podlegają poniesione straty i utracone korzyści, a więc 
określa regułę pełnego odszkodowania w granicach szkody prawnie relewantnej. Przez sfor-
mułowanie „w powyższych granicach” ustawodawca odwołuje się bowiem do unormowania 
związku przyczynowego. W tych granicach podmiot odpowiedzialny jest do naprawienia szko-
dy ustalonej metodą dyferencyjną2. Podstawę obliczenia utraconych korzyści stanowić powinna 
różnica między stanem majątku osoby poszkodowanej, który rzeczywiście istnieje po nastąpie-

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392.
2 A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna, LEX 2010.
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niu zdarzenia wywołującego szkodę, a hipotetycznym stanem majątku, pomyślanym jako taki 
stan, który urzeczywistniłby się, gdyby zdarzenie wywołujące szkodę nie nastąpiło3. Od szkody 
w postaci utraconych korzyści należy odróżnić tzw. szkodę ewentualną. Różni się ona od utra-
conych korzyści tym, że w przypadku utraconych korzyści prawdopodobieństwo ich uzyskania 
graniczy z pewnością, natomiast w przypadku szkody ewentualnej istnieje jedynie utrata szansy 
na uzyskanie korzyści majątkowej, np. na wygranie nagrody w konkursie. W przypadku szkody 
ewentualnej nie istnieje zatem pewność co do konsekwencji przebiegu zdarzeń. W przypadku, 
gdy na skutek pozbawienia możliwości korzystania z rzeczy uszkodzonej poszkodowany korzysta 
odpłatnie z usługi mającej na celu wyrównanie tego uszczerbku, koszt zakupu towaru lub usługi 
stanowi szkodę podlegającą naprawieniu przez ubezpieczyciela sprawcy szkody. 

Zgodnie z zasadą pełnej rekompensaty szkody poszkodowany jest uprawniony do żądania od 
ubezpieczyciela odszkodowania obejmującego straty, które poniósł, i korzyści, które mógłby osią-
gnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Skoro skutkiem wypadku komunikacyjnego z udziałem 
poszkodowanego jest uszkodzenie pojazdu mechanicznego uniemożliwiające poszkodowanemu 
korzystanie z niego, uszczerbkiem w jego majątku są koszty najmu pojazdu zastępczego. Stanowisko 
to znalazło potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 6 stycznia 1999 r. 
Sąd Najwyższy stwierdził, iż między faktem uszkodzenia w wyniku wypadku samochodu używanego 
przez poszkodowanego a faktem wynajęcia przez poszkodowanego innego samochodu i poniesie-
nia kosztów z tego tytułu istnieje normalny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 k.c.4

Odnosząc się do kwestii związku przyczynowego, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 maja 
2000 r. wskazał, że odpowiedzialność dłużnika dotyczy tylko skutków typowych. Typowy jest 
skutek, jaki daje się przewidzieć w zwykłym porządku rzeczy, taki, o którym na podstawie zasad 
doświadczenia życiowego wiadomo, że jest charakterystyczny dla danej przyczyny jako normal-
ny rezultat określonego zjawiska5. W praktyce sądowej przyjmuje się, że ponoszenie kosztów 
najmu pojazdu zastępczego pozostaje w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem ko-
munikacyjnym. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lipca 2004 r. oraz w wyroku 
z dnia 5 listopada 2004 r.6 

W doktrynie powszechny jest pogląd, iż pozbawienie możliwości korzystania z przedmio-
tów majątkowych stanowi szczególny rodzaj szkody majątkowej, zwłaszcza wówczas, gdy dany 
przedmiot zaspokaja potrzeby, które mogą być zaspokojone zastępczo w drodze odpłatnego 
skorzystania z cudzej usługi lub najmu przedmiotu zastępczego7. Ponadto wyrażany jest pogląd, 
że w razie utraty możliwości korzystania z pojazdu szkoda obejmuje koszt wynajęcia pojazdu 
równorzędnego. Nie jest przy tym istotne, w jakim celu poszkodowany korzysta z pojazdu: czy 
w celach zarobkowych, czy też dla zaspokojenia własnych potrzeb. Szkoda polegająca na utracie 
możliwości korzystania z rzeczy podlega bowiem naprawieniu nie tylko wówczas, gdy rzecz jest 
używana w celach zarobkowych, lecz także wówczas, gdy używa się jej w celach niezarobko-
wych8. Podobny pogląd znajduje odzwierciedlenie także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Dla 
przykładu w uzasadnieniu do jednego ze swoich wyroków Sąd Najwyższy w sposób jednoznacz-

3 W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, PWN, Warszawa 1994, s. 77.
4 Wyrok SN z dnia 6 stycznia 1999 r. (II CKN 109/98).
5 Wyrok SN z dnia 18 maja 2000 r. (III CKN 810/98).
6 Wyroki SN z dnia 2 lipca 2004 (II CK 412/03) oraz z dnia 5 listopada 2004 r. (II CK 494/03).
7 W. Czachórski, Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowiązań – część ogólna, 
Ossolineum, Wrocław 1981, s. 233.
8 T. Dybowski, (w:) W. Czachórski, Z. Radwański (red.) System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowiązań – 
część ogólna, Ossolineum, Wrocław 1981, s. 232–233.
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ny stwierdził, że utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę 
majątkową9. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 listopada 2002 r., 
uznając, że jeżeli poszkodowany poniósł szkodę w związku z uszkodzeniem pojazdu, to koszty 
najmu pojazdu zastępczego mieszczą się w granicach skutków szkodowych podlegających wy-
równaniu, bez względu na to, w jakim celu uszkodzony pojazd był użytkowany10. Sąd Najwyższy 
podkreślił również, iż postulat pełnego odszkodowania przemawia za przyjęciem stanowiska 
o potrzebie zwrotu przez zakład ubezpieczeń tzw. wydatków koniecznych, poniesionych w okre-
sie używania zastępczego środka transportu w związku z niemożliwością korzystania z niego 
wskutek zniszczenia. Termin „wydatki konieczne” oznacza przy tym wydatki niezbędne w celu 
korzystania z innego pojazdu w takim zakresie, w jakim poszkodowany korzystałby ze swego 
środka lokomocji, gdyby mu szkody nie wyrządzono11.

Podobne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 marca 2003 r. Sąd 
podkreślił, że za normalne następstwo zniszczenia pojazdu służącego poszkodowanemu do pro-
wadzenia działalności gospodarczej należy uznać konieczność czasowego wynajęcia pojazdu 
zastępczego w celu kontynuowania tej działalności w okresie, gdy szkoda nie została jeszcze 
naprawiona12. 

Bez wątpienia możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego nie jest uwarunkowana wyłącznie 
prowadzeniem działalności gospodarczej, ale jest także uzasadniona, gdy uszkodzony pojazd 
służy do celów prywatnych. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 listopada 2011 r. stwierdził, 
że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie 
pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje ce-
lowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. Odpowiedzialność 
ta nie jest uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbio-
rowej13. Podstawową funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie 
powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy naruszony zdarzeniem wyrzą-
dzającym szkodę, jednak nie może ono przewyższać wysokości faktycznie poniesionej szkody. 
Oceny, czy poniesienie określonych kosztów mieści się w ramach szkody i normalnego związku 
przyczynowego, należy dokonywać na podstawie indywidualnej sytuacji poszkodowanego i kon-
kretnych okoliczności sprawy.

W doktrynie prawa ubezpieczeniowego prezentowany jest pogląd, w którym narzucenie 
standardu odszkodowawczego w postaci każdorazowej refundacji kosztów najmu pojazdu za-
stępczego byłoby co najmniej wątpliwe. Mogą bowiem istnieć sytuacje, w których refundacja 
kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest adekwatna14.

3. Dowodzenie przez poszkodowanego faktu zawarcia umowy najmu pojazdu zastępczego
Zasadność roszczeń z tytułu najmu pojazdu zastępczego uzależniona jest od zawarcia sku-

tecznej i ważnej umowy najmu pojazdu. Aby można było skutecznie dochodzić zwrotu kosztów 

9 Wyrok SN z dnia 8 września 2004 r. (IV CK 672/03).
10 Wyrok SN z dnia 26 listopada 2002 r. (V CKN 1397/00).
11 LEX nr 462953.
12 Wyrok SN z dnia 18 marca 2003 r. (IV CKN 1916/00).
13 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 5/11, OSNC 2012, nr 3, poz. 28, LEX 
nr 1011468, Biuletyn SN 2011, nr 11. s. 5, „Gazeta Prawna” 2011, nr 223, s. 11).
14 E. Kowalewski (red.), Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komuni-
kacyjnym, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2011.
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najmu pojazdu zastępczego, poszkodowany winien udowodnić, iż stanowiąca podstawę takiego 
roszczenia umowa najmu została zawarta w sposób ważny i skuteczny. 

Umowa najmu, jako umowa cywilnoprawna, jest uregulowana w art. 659–679 k.c. Zgodnie 
z art. 659 § 1 k.c. przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do 
używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmu-
jącemu czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. 
Szczegółowe regulacje dotyczące płatności czynszu uregulowane są w art. 669 § 1 k.c. Najemca 
zobowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym z wynajmującym. Natomiast jeże-
li termin płatności czynszu nie jest określony w umowie, czynsz powinien być płacony z góry, 
a mianowicie, gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma 
trwać dłużej niż miesiąc, albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do 
dziesiątego dnia miesiąca. Z regulacji ustawowych wynika zatem, iż ustawodawca uznał koniecz-
ność wskazywania w umowie najmu czynszu jako ekwiwalentu za korzystanie z rzeczy będącej 
przedmiotem najmu przez czas trwania umowy. Z powyższego wynika, iż określenie czynszu jest 
elementem przedmiotowo istotnym, bez którego umowa najmu nie może istnieć w obrocie go-
spodarczym. Obowiązek płatności czynszu wynika bezpośrednio z formuły definicyjnej umowy 
najmu. Wskutek powstania stosunku najmu najemca uzyskuje uprawnienie do używania po-
jazdu. Wzajemnym świadczeniem jest czynsz, który może być oznaczony nie tylko w pieniądzu, 
lecz także w świadczeniach innego rodzaju. Skoro ustawodawca precyzyjnie uregulował kwestie 
dotyczące płatności czynszu najmu, to oznacza, iż umowa najmu ma charakter odpłatny.

Umowa najmu, stanowiąca podstawowy dokument w procesie dochodzenia roszczenia od 
zakładu ubezpieczeń, powinna przewidywać obowiązek zapłaty na rzecz najemcy oznaczonego 
czynszu. Brak wskazania w umowie najmu czynszu oznacza, że użytkownik nie miał obowiązku 
zapłaty czynszu. Jeśli mimo to przyjął pojazd zastępczy do używania, to przyjąć należy, że umo-
wa łącząca najemcę z poszkodowanym nie była w istocie umową najmu, lecz bezpłatną umową 
użyczenia. Umowa użyczenia również ma charakter cywilnoprawny i została uregulowana w art. 
710–719 k.c. Zgodnie z art. 710 k.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić 
biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym 
celu rzeczy. Istota umowy użyczenia wskazuje na jej nieodpłatny charakter.

Brak wykazania essentialia negotti umowy najmu, poprzez niewskazanie wysokości czynszu, 
implikuje jej nieważność. Elementy przedmiotowo istotne indywidualizują bowiem umowę naj-
mu pod względem prawnym.

Z analizy roszczeń o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego zgłaszanych do zakładów ubez-
pieczeń wynika, iż poszkodowani niejednokrotnie przedstawiają umowy najmu, z których treści 
nie wynika, aby został w nich ustalony czynsz. W takich sytuacjach poszkodowani wywodzą, iż 
wprawdzie czynsz nie został określony w umowie najmu, ale wskazano go w cenniku stosowa-
nym przez wynajmującego. Zgodnie z art. 71 k.c. ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, 
skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofer-
tę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Tak więc w przypadku dowodzenia, że czynsz najmu 
został określony w cenniku, nie wystarczy przed zakładem ubezpieczeń wykazać, iż został on tam 
wskazany. Poszkodowani powinni również przedstawić dowody na poparcie zasadności swoich 
racji poprzez wykazanie, iż cennik stanowi integralną część umowy najmu pojazdu zastępcze-
go, z której wywodzą roszczenia, i jest do niej załącznikiem. Ponadto poszkodowani powinni 
wykazać, iż zapoznali się z treścią cennika. Cennik, stanowiący dokument mający potwierdzić 
zasadność dochodzenia roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, powinien wska-
zywać ceny najmu pojazdu będącego przedmiotem najmu. W procesie dochodzenia roszczeń 
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z analizowanego tytułu występują sytuacje, w których poszkodowani przedstawiają wprawdzie 
cennik, ale obejmuje on swoim zakresem inne pojazdy niż ten, który był przedmiotem najmu. 
W cenniku powinny zatem zostać przedstawione: podział pojazdów na segmenty, modele od-
powiadające poszczególnym segmentom, wysokość czynszu za określoną ilość dni oraz termin, 
od którego obowiązuje. 

W postępowaniach sądowych w sprawach roszczeń o zwrot kosztów najmu pojazdu zastęp-
czego sądy powszechne wyrażają pogląd o konieczności udowodnienia przez poszkodowanego 
poniesionych kosztów najmu na podstawie stawki ustalonej w umowie najmu lub cenniku. Sądy 
uznają przy tym, że dokument w postaci cennika powinien być udostępniony przez poszkodo-
wanego wraz z pozwem o zapłatę. Składając pozew o zapłatę przeciwko zakładowi ubezpieczeń, 
poszkodowani mogą i powinni liczyć się z koniecznością udowodnienia zasadności swoich rosz-
czeń, w tym także przedstawiać dowody na okoliczność ustalenia przez strony umowy najmu 
stawki czynszu. Składanie wniosków dowodowych na tę okoliczność na dalszym etapie procesu 
jest w ocenie sądów spóźnione. Taki pogląd prawny co do prekluzji dowodowej w zakresie do-
wodu z cennika wyraził przykładowo Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy 
Odwoławczy w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 grudnia 2012 r.15 oraz Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy IX Wydział Gospodarczy w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem z dnia 1 lutego 
2013 r.16 W obu analizowanych sprawach powództwa o zapłatę przeciwko zakładom ubezpie-
czeń o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego zostały oddalone z powodu nieudowodnienia 
przez poszkodowanych odpłatnego charakteru umowy najmu pojazdu zastępczego i niewykaza-
nia wysokości poniesionych kosztów najmu. 

Umowa najmu nie wymaga dla swej ważności formy pisemnej i może być przez strony za-
warta w każdy sposób, dostatecznie wyrażający wolę nawiązania stosunku zobowiązaniowego. 
Jednakże w każdej sytuacji poszkodowany zobowiązany jest do przedstawienia dowodów na 
okoliczności zawarcia takiej umowy, a przede wszystkim na okoliczność ustalenia przez strony 
istotnych postanowień umownych. 

W praktyce obrotu gospodarczego poszkodowani często zawierają z zakładem naprawczym 
umowę cesji w zakresie dochodzenia od zakładu ubezpieczeń roszczeń o zwrot kosztów najmu 
pojazdu zastępczego.

Poszkodowani zawierają umowę najmu pojazdu zastępczego na okres naprawy pojazdu uszko-
dzonego w wyniku szkody. Ich roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego dotyczy 
okresu naprawy pojazdu. Wskazać jednak należy, iż zakłady ubezpieczeń nie uznają roszczeń 
z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego w sposób automatyczny. Prowadzone przez za-
kłady ubezpieczeń postępowanie likwidacyjne, po zgłoszeniu szkody, ma na celu wyjaśnienie 
dwóch okoliczności: 

zasadności czasu trwania naprawy uszkodzonego pojazdu,� 
zasadności najmu w konkretnych okolicznościach sprawy.� 

3.1. Zasadność czasu trwania naprawy uszkodzonego pojazdu
W toku prowadzonych postępowań wyjaśniających na etapie likwidacji szkód lub w trakcie 

postępowań sądowych, w których ubezpieczyciele są stroną pozwaną, ustalane są m.in. techno-
logiczny czas naprawy pojazdu, celowość wynajęcia pojazdu z określonego segmentu, zasadność 
zastosowanych stawek najmu pojazdu zastępczego.

15 Wyrok SO w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 3 grudnia 2012 r. (XXII Ga963/12).
16 Wyrok SR dla m.st. Warszawy IX Wydział Gospodarczy z dnia 1 lutego 2013 r. (IX GC 1531/11).
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Niejednokrotnie poszkodowani, dochodząc swoich praw, wywodzą, iż warsztat samochodowy 
nie ma obowiązku dysponowania wyspecjalizowanym sprzętem naprawczym do każdego mode-
lu naprawianego pojazdu mechanicznego. Mogą zatem nastąpić przypadki przedłużenia czasu 
trwania procesu naprawczego. Czas technologiczny naprawy pojazdu nie obejmuje czynności 
okołonaprawczych, takich jak oczekiwanie na części, a zakład naprawczy nie ma obowiązku 
magazynowania wszystkich części zamiennych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów w sprawie przeciwko UNIQA TU S.A. w decyzji z dnia 18 listopada 2011 r. stwierdził, 
że nieuzasadnione pomijanie przy ustalaniu wielkości kwoty refundacji kosztu najmu pojazdu 
zastępczego okresu oczekiwania na części zamienne przez warsztat samochodowy stanowi 
naruszenie art. 361 k.c. w zw. z art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-
rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, określających zasadę pełnego odszkodowania, co z kolei 
stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów17.

Do czasu naprawy odnosił się także Sąd Rejonowy w Warszawie VIII Wydział Gospo-
darczy, który w wyroku z dnia 10 czerwca 2010 r. stwierdził, że błędne jest utożsamianie 
technologicznego czasu naprawy pojazdu z faktycznym czasem naprawy, a w konsekwencji 
z okresem, za który poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów najmu pojazdu zastępcze-
go. Na długość naprawy w konkretnym przypadku mają wpływ takie okoliczności, jak choćby 
czas oczekiwania na zamówione części, czas przygotowania stanowiska pracy, wymogi pra-
wa pracy, ilość pojazdów oczekujących na naprawę, stosowana technologia naprawcza, 
a także również szybkość procedowania ubezpieczyciela18. W konsekwencji poszkodowany 
ma wpływ na czas trwania naprawy w wybranym przez siebie warsztacie w bardzo ogra-
niczonym zakresie, co najwyżej poprzez szybkie zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie 
i oddanie pojazdu do naprawy. Na pozostałe okoliczności wpływu nie ma. Innymi słowy, nie 
można osoby, która została pozbawiona nie ze swojej winy możliwości korzystania z pojaz-
du, obciążać skutkami działania sprawcy szkody, a takim skutkiem jest konieczność oddania 
pojazdu do naprawy. 

W ocenie biegłych sądowych faktyczny czas naprawy pojazdu jest dłuższy od technologicznego 
czasu naprawy pojazdu, a technologiczny czas naprawy pojazdu nie odzwierciedla rzeczywistego 
czasu naprawy. Dla przykładu w sprawie dotyczącej zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, zakończonej prawomocnym wyrokiem 
z dnia 1 lutego 2013 r., biegły sądowy z zakresu wyceny wartości pojazdów samochodowych 
oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych stwierdził, że w skład technologicznego czasu 
trwania naprawy pojazdu nie wchodzą m.in.19:

zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń,� 
przyjęcie pojazdu do naprawy przez warsztat naprawczy,� 
oględziny przednaprawcze ubezpieczyciela,� 
korespondencja pomiędzy ubezpieczycielem a serwisem naprawczym, dotycząca kwalifika-� 
cji uszkodzeń,
czas oczekiwania na części,� 
dostarczenie do serwisu naprawczego kalkulacji naprawy ubezpieczyciela,� 
dodatkowe oględziny pojazdu przez ubezpieczyciela.� 

17 Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RPZ 31/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
18 Wyrok SR dla m.st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy z dnia 10 czerwca 2010 r. (VIII GC 41/10).
19 Wyrok SR dla m.st. Warszawy z dnia 1 lutego 2013 r. (IX GC 1531/11).
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 W praktyce zakłady ubezpieczeń podczas ustalania czasu trwania najmu pojazdu zastępczego 
i jego zasadności poddają analizie arkusz naprawy pojazdu, stosowany przez serwis naprawiają-
cy uszkodzony w wyniku szkody majątkowej pojazd poszkodowanego. Dokument ten wypełniają 
poszkodowany oraz serwis naprawczy. W arkuszu naprawy pojazdu poszkodowany podaje swoje 
dane osobowe i kontaktowe oraz cechy uszkodzonego pojazdu, tj. markę, model, rok produk-
cji, numer rejestracyjny. Serwis naprawczy określa w sposób enumeratywny czynności, które 
zostały wykonane, z uwzględnieniem daty przeprowadzenia każdej z nich, wraz z czytelnym pod-
pisem pracownika. Czynności, które są wskazywane w arkuszu naprawy pojazdu, to: przyjęcie 
uszkodzonego pojazdu najemcy do serwisu, zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń, oglę-
dziny przednaprawcze pojazdu najemcy przez pracownika zakładu ubezpieczeń, dostarczenie 
do serwisu naprawczego kalkulacji naprawy wykonanej przez zakład ubezpieczeń, zgłoszenie 
dokonania dodatkowych oględzin pojazdu w zakładzie ubezpieczeń, dodatkowe oględziny po-
jazdu przez pracownika zakładu ubezpieczeń, dostarczenie do serwisu kalkulacji naprawy po 
dodatkowych oględzinach dokonanych przez zakład ubezpieczeń, zgłoszenie dokonania ewentu-
alnych kolejnych dodatkowych oględzin pojazdu w zakładzie ubezpieczeń, dodatkowe oględziny 
pojazdu przez pracownika zakładu ubezpieczeń, dostarczenie do serwisu naprawczego kalkulacji 
naprawy dokonanej przez zakład ubezpieczeń, zakończenie naprawy pojazdu poszkodowanego, 
odbiór pojazdu przez poszkodowanego. 

Konstrukcja analizowanego dokumentu wskazuje na ponoszenie odpowiedzialności przez 
zakład ubezpieczeń za wydłużenie czasu trwania naprawy uszkodzonego pojazdu w przypad-
kach, gdy zakład ubezpieczeń bez uzasadnionej przyczyny opóźnia się z dokonaniem oględzin 
przednaprawczych, a następnie – po ich przeprowadzeniu – z przedstawieniem serwisowi kal-
kulacji naprawy uszkodzonego pojazdu. Sprawą sporną, wpływającą na czas trwania naprawy 
uszkodzonego pojazdu, a tym samym na zasadność czasu trwania najmu pojazdu zastępcze-
go, jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych oględzin uszkodzonego pojazdu. W takim 
przypadku serwis powinien wykazać przed zakładem ubezpieczeń, iż podczas oględzin przedna-
prawczych nie zostały uwzględnione wszystkie uszkodzenia pozostające w normalnym związku 
przyczynowo–skutkowym ze zdarzeniem wywołującym uszkodzenia pojazdu poszkodowanego. 
Istotna z punktu widzenia czasu trwania naprawy jest także kwestia dotycząca poinformowa-
nia poszkodowanego przez serwis o zakończeniu naprawy i możliwości odbioru pojazdu przez 
poszkodowanego będącego najemcą pojazdu zastępczego. W przypadku braku odbioru napra-
wionego pojazdu przez poszkodowanego w dniu zakończenia naprawy może bowiem zaistnieć 
sytuacja umożliwiająca uznanie przez zakład ubezpieczeń wydłużenia czasu trwania najmu po-
jazdu zastępczego za nieuzasadnione.

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub 
zaniechania, z których wynikła szkoda. W sytuacji, w której poszkodowany nie dokona odbio-
ru pojazdu z serwisu w dniu zakończenia naprawy, a jego zachowanie będzie nosiło znamiona 
zaniechania, zaistnieje konieczność udowodnienia przed zakładem ubezpieczeń przyczyn opóź-
nienia w odbiorze naprawionego pojazdu. Kwestia ta będzie bowiem miała wpływ na ustalenie 
uzasadnionego czasu trwania najmu pojazdu zastępczego. 

W analizowanych sprawach sporna była także wysokość stawek najmu pojazdu zastępczego. 
W tej kwestii zasadne wydaje się przywołanie zasady swobody umów, wyrażonej w art. 3531 k.c. 
Zgodnie z nią strony umowy najmu mogą ukształtować jej warunki dowolnie, z zastrzeżeniem, 
aby treść lub cel umowy nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasa-
dom współżycia społecznego. Oznacza to w tym przypadku, że wynajmujący i najemca mogą 
dowolnie ustalać wysokość stawki czynszu, przy czym należy zaznaczyć, iż wysokość czynszu 
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najmu nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na ocenę warunków umowy najmu, a tym 
samym nie ma wyłącznego i decydującego wpływu na przyjęcie oferty wynajmującego. Innymi 
czynnikami mającymi znaczenie w procesie doboru oferty są m.in. kwestie dotyczące prestiżu 
wynajmującego, jakości i zakresu terytorialnego świadczonych usług, a także wyposażenia i wie-
ku pojazdów stanowiących przedmiot najmu.

Analiza zagadnienia dotyczącego zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego wymaga skon-
centrowania się na zagadnieniu utraty możliwości korzystania z rzeczy i kosztach najmu dobra 
zastępczego w przypadku, kiedy kosztów tych w ogóle nie poniesiono. Przyznanie uprawnienia 
poszkodowanym do zwrotu kosztów najmu dobra zastępczego w każdym przypadku prowadziło-
by do zatarcia rozróżnienia pomiędzy szkodą majątkową i niemajątkową oraz de facto rezygnacji 
z klasycznych zasad ustalania szkody i jej rozmiarów20.

Postępująca standaryzacja roszczeń oderwana od oceny ad casum powoduje brak możliwości 
weryfikacji sposobu używania przez poszkodowanego pojazdu przed szkodą. Wynajmujący po-
sługuje się wzorcami takich samych co do treści oświadczeń zaopatrywanych jedynie podpisem 
poszkodowanego21.

3.2. Zasadność wysokości kwoty najmu pojazdu zastępczego w konkretnych okolicznościach 
sprawy

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w sprawie z dnia 10 czerwca 2010 r. stwierdził, że żaden pod-
miot – w tym także zakład ubezpieczeń sprawcy szkody – nie ma możliwości ingerencji w stawkę 
za wynajem pojazdu zastępczego, gdyż stanowiłoby to ingerencję w zasadę swobody umów 
(wolności działalności gospodarczej), a więc jedną z podstawowych zasad gospodarki wolnoryn-
kowej22. To rynek poprzez prawo popytu i podaży weryfikuje stawki za usługi stosowane przez 
usługodawców. Poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru podmiotu, od którego najmie po-
jazd zastępczy, przy czym może on kierować się takimi kryteriami, jak renoma czy autoryzacja 
warsztatu naprawczego, lokalizacja warsztatu w określonej części kraju, czy nawet w określonej 
miejscowości. Innymi słowy, o wyborze danego podmiotu decydują przede wszystkim czynniki 
subiektywne po stronie poszkodowanego, na które ani sprawca szkody, ani zakład ubezpieczeń 
nie mają i nie mogą mieć wpływu. Brak jest nakazu poszukiwania na terenie kraju czy konkretnej 
miejscowości podmiotów, w których obowiązują niższe stawki za wynajem.

Praktyka ubezpieczeniowa wykazuje, iż zakłady ubezpieczeń podejmują działania mające na 
celu ustalenie średniej stawki najmu. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w wyroku z dnia 27 
października 2011 r. wyraził pogląd, iż na rynku nie istnieją średnie ceny najmu pojazdu. Strony 
nie zawierają umowy po cenach średnich. Na rynku występują ceny najwyższe i najniższe, a tak-
że ceny pośrednie między nimi. Nie można odnosić treści zawartej przez strony umowy najmu 
ani do cen najniższych, ani średnich. W sytuacji, gdy nie jest kwestionowany fakt prowadzenia 
przez wynajmującego działalności w zakresie najmu pojazdów zastępczych, to stosowane przez 
niego stawki mieszczą się w stawkach rynkowych, ponieważ są jednymi z tych, które występują 
na rynku23.

20 M. Ziemiak, Sprawozdanie z konferencji Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego 
w wypadku komunikacyjnym, Toruń 19 maja 2011, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 10 (1/2011).
21 M. Ziemiak, Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z perspektywy ubezpieczycieli, Konferencja zorganizo-
wana przez Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów polskich „Iustitia” i Wydawnictwo C.H. Beck „Odszkodowanie za 
najem pojazdu zastępczego”, Warszawa, 5 listopada 2013.
22 Wyrok SR dla m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. (VIII GC 41/10). 
23 Wyrok SR dla m.st. Warszawy z dnia 27 października 2011 r. (IX GC 964/11).
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W wyroku z dnia 29 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Kielcach ocenił zasadność dochodzonej 
przez poszkodowanego wysokości stawki czynszu za najem pojazdu zastępczego na podstawie 
opinii biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej, ruchu drogowego i ekonomiki 
transportu24. Sąd uznał, iż stawka za najem pojazdu zastępczego mieściła się w górnym przedzia-
le stawek stosowanych na terenie powiatu kieleckiego w okresie zdarzenia drogowego, a także iż 
samochód zastępczy nie posiadał wyższego standardu użytkowego niż pojazd poszkodowanego. 
W ocenie sądu orzekającego poszkodowany wykazał zasadność, celowość i brak nieuzasadnio-
nego zwiększania kosztów najmu pojazdu zastępczego. 

Analiza stanowiska judykatury wskazuje na konieczność ustalenia terminu, w którym doszło do 
zawarcia umowy najmu pojazdu zastępczego, a także kwestii, czy pojazd będący przedmiotem 
najmu należał do tego samego segmentu co pojazd uszkodzony. Niektóre podmioty zajmujące 
się zawodowo najmem pojazdów zastępczych nie dzielą pojazdów na segmenty, a ceny najmu 
ustalają na podstawie ilości dni najmu i dobowego przebiegu pojazdu, ze wskazaniem limitu ki-
lometrów lub bez limitu. W niektórych przedsiębiorstwach zawodowo zajmujących się najmem 
pojazdów wysokość stawek najmu zależy od pory roku i zapotrzebowania na pojazdy.

3.3. Faktura jako dowód zawarcia umowy najmu pojazdu zastępczego
Praktyka sądowa wykazuje, iż skoro poszkodowany przedstawił rachunek w postaci faktury VAT 

za wynajem pojazdu zastępczego, a autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez 
zakład ubezpieczeń, to ubezpieczyciel sprawcy szkody ma obowiązek kwotę wydatkowaną na 
najem pojazdu zastępczego zwrócić. Dopiero wykazanie, iż poszkodowany świadomie lub przez 
niedbalstwo zapłacił kwotę wyższą, niż powinien, mogłoby zwolnić ubezpieczyciela z odpowie-
dzialności za tę nadwyżkę. Tak też trafnie stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 kwietnia 
2002 r., zgodnie z którym możliwe jest przypisanie ubezpieczonemu naruszenia wynikającego 
z art. 354 § 2 k.c. obowiązku współpracy z dłużnikiem, jeżeli świadomie lub przez niedbalstwo 
kupił części droższe25. Tę zasadę w ocenie Sądu należy odnieść również do kosztów najmu po-
jazdu zastępczego. Możliwość przerzucenia ciężaru dowodu przez zastosowanie domniemań 
faktycznych dopuścił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 kwietnia 1986 r.26 Ubezpieczyciel, ne-
gując prawdziwość danych zawartych w fakturze potwierdzającej najem pojazdu zastępczego, 
powinien zakwestionować autentyczność dokumentu, przeprowadzając postępowanie dowo-
dowe dotyczące okoliczności sporządzenia dokumentu stanowiącego fakturę VAT. 

Podsumowanie
Najem pojazdu zastępczego stanowi przykład roszczenia kierowanego wobec zakładów ubez-

pieczeń, które wysuwane jest coraz częściej. Roszczenia poszkodowanych o zwrot kosztów 
najmu pojazdu zastępczego są rozpatrywane przez sądy powszechne indywidualnie. Analiza 
orzecznictwa wskazuje, iż dokumenty stanowiące podstawę dochodzenia roszczeń o zwrot kosz-
tów najmu pojazdu zastępczego powinny być przygotowane przez poszkodowanych z należytą 
starannością.

Sądy analizują przyczyny stanowiące podstawę korzystania z pojazdu zastępczego oraz ele-
menty przedmiotowo istotne umowy najmu, z uwzględnieniem okoliczności każdej sprawy.

24 Wyrok SR w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2013 r. (V GC 1460/11).
25 Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 2002 r. (I CKN 1466/99, OSNC 2003, nr 5, poz. 64).
26 Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1986 r. (I CR 34/86, OSPiKA 1987, nr 5–6, poz. 125).
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Summary of the ar� cle

Claims against insurer on refund of costs of a courtesy car

The article presents selected court judgments relating to rental of a courtesy car. The rulings 
point out the necessity not only to prove the merits of a claim, but also to include all elements 
objectively relevant in a car–rental contract. The analysis herein is theoretical and empirical. 
It relates to court judgments that identify the burden of proof of grounds of a claim. Examples 
of judgments in favor of victims of accidents are presented. They indicate inability to treat the 
analyzed claims in an automatic way and they confirm the duty to pay attention to evidence 
presented during a court procedure. Selected judgments are a type of instruction for the victims 
of accidents on how to limit the risk of formal failures in the car–rental contract, as such failures 
may constitute an obstacle to obtain effective redress.

Keywords: courtesy car, rent, vehicle, victim.
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  Ryszard Zelwiański

O potrzebie podejmowania przez zakłady ubezpieczeń działań 
prewencyjnych dotyczących szkód powstałych w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej przewiduje jako jedną z czyn-
ności ubezpieczeniowych wykonywanych przez zakłady ubezpieczeń zapobieganie powstawaniu 
lub zmniejszenie skutków zaistniałych wypadków ubezpieczeniowych (art. 3 ust. 5 pkt 4). Nie-
stety aktywność zakładów ubezpieczeń w tej dziedzinie jest niewielka. Działania prewencyjne 
byłyby szczególnie potrzebne w zakresie ruchu drogowego, ponieważ liczba wypadków wciąż 
rośnie. Oprócz koniecznego potępienia społecznego przyczyn i okoliczności takich zdarzeń (np. 
stan nietrzeźwości kierowców) potrzebne są różnorodne działania: prewencyjne organów pań-
stwowych do tego powołanych (policja), a także zwiększenie udziału zakładów ubezpieczeń, 
ponoszących znaczne koszty szkód komunikacyjnych, zwłaszcza z tytułu ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych. Powinno dojść m.in. do rozszerzenia zakresu przypadków, 
w których zakład ubezpieczeń nie tylko – jak dotychczas – ma możliwość, ale powinien mieć obo-
wiązek występowania z roszczeniami regresowymi do sprawców wypadków. Postulatem de lege 
ferenda jest odpowiednia zmiana brzmienia art. 828 k.c. Należałoby również przyjąć praktykę 
ogłaszania wyroków sądowych, zapadłych w takich sprawach, co byłoby również czynnikiem 
odstraszającym potencjalnych sprawców wypadków drogowych.

Zakłady ubezpieczeń powinny prowadzić także inne działania prewencyjne polegające m.in. 
na uświadamianiu osób zawierających umowę ubezpieczenia OC co do skutków, także finan-
sowych, naruszenia przepisów regulujących zasady ruchu drogowego. Wszystkie te działania 
wpłynęłyby na obniżenie kosztów ponoszonych zarówno przez zakłady ubezpieczeń, jak i pań-
stwo, a zwłaszcza posiadaczy pojazdów mechanicznych opłacających składkę z tytułu OC.

Słowa kluczowe: działania prewencyjne, ubezpieczenie OC, zasady ruchu drogowego, wypadki 
drogowe.

Artykuł 3 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej1 do czyn-
ności ubezpieczeniowych zalicza także zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków 
wypadków ubezpieczeniowych, jeśli czynności te są wykonywane przez zakład ubezpieczeń. 

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 950.
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Przepis ten mógłby odgrywać znaczącą rolę w działaniach zmierzających do zmniejszenia licz-
by wypadków drogowych i związanych z nimi znacznych szkód – gdyby zakłady ubezpieczeń 
także w tej materii przejawiały większą aktywność. O takich działaniach zakładów ubezpieczeń 
w środkach masowego przekazu jednak informacji brak.

1. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadza i reguluje ustawa 
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych2. Obowiązkowe ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku 
z ruchem tych pojazdów (art. 4 pkt 1 ustawy) spełniają szczególnie doniosłą rolę: dają ochro-
nę materialną poszkodowanym w wypadkach drogowych i jednocześnie chronią sprawców 
tych wypadków od skutków roszczeń odszkodowawczych mogących doprowadzić ich i ich ro-
dziny do katastrofy finansowej. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej roszczenia 
poszkodowanych przejmuje zakład ubezpieczeń. Bez takiej ochrony trudno byłoby dziś myśleć 
o funkcjonowaniu komunikacji na drogach publicznych.

Są to jednak ubezpieczenia specyficzne. Zakład ubezpieczeń realizuje ubezpieczenie przez 
zawarcie umowy cywilnoprawnej z ubezpieczającym (osobą cywilną lub prawną), jednakże 
warunki tego ubezpieczenia są regulowane ustawą, a zawarcie umowy ubezpieczenia przez 
posiadaczy pojazdów mechanicznych jest wymuszane przez państwo środkami karno–admini-
stracyjnymi. Są to ponadto ubezpieczenia chroniące sprawców od ryzyka ponoszenia kosztów 
naprawienia wyrządzonej szkody – włącznie z wypłaceniem odpowiedniego zadośćuczynienia, 
rent oraz kosztów rehabilitacji zarówno zdrowotnej, jak i zawodowej – także wówczas, gdy szko-
da powstała z winy ubezpieczonego sprawcy zdarzenia.

Słusznie zwracał uwagę W. Warkałło3, że – w niczym nie umniejszając znaczenia ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej, w szczególności ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, za szkody powstałe z ruchu tych pojazdów – dochodzi do „swoistego rodzaju 
deetyzacji odpowiedzialności cywilnej, zmniejszającej funkcję prewencyjną, jaką stanowi odpo-
wiedzialność materialna sprawcy za wyrządzoną szkodę”, która to mogłaby być dla interesów 
odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody wielokrotnie bardziej uciążliwa niż wymierzane kary 
w postępowaniu karnym. Ta osłona, którą stwarza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
wpływa na zachowanie wielu polskich kierowców, na ich lekceważący stosunek do współuczest-
ników ruchu i zasad ruchu drogowego czy na agresywne prowadzenie pojazdu. Potencjalny 
sprawca uważa bowiem, że „jest ubezpieczony”.

2. Statystyka wypadków drogowych, do których dochodzi na polskich drogach – wykazująca 
znaczne liczby zabitych i rannych w tych wypadkach, tudzież bardzo liczne zatrzymania kierow-
ców przez patrole policyjne za prowadzenie pojazdów w stanie wskazującym na użycie alkoholu 
lub w stanie nietrzeźwości – przedstawia wciąż zatrważający obraz. Przykładowo: tylko w okre-
sie czterech dni wolnych od pracy, od 30 maja do 3 czerwca 2013 r. (w związku z połączeniem dni 
urlopowych z dniami świątecznymi), wedle komunikatów policyjnych przekazanych przez środki 
masowego przekazu:

2 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392.
3 W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, PWN, Warszawa 1972, s. 34; 
a także idem, Prawo i ryzyko. Prewencja, represja i kompensacja w praktyce przeciwszkodowej. Tablice syn-
optyczne, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, Warszawa 1949, s. 28 i nast.; A. Wąsiewicz, Ubezpieczenia 
samochodowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1984, s. 22 i nast.
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zabitych zostało 49 osób, rannych 598 osób, w tym wiele ciężko,� 
u kilku tysięcy kierowców zatrzymanych do kontroli stwierdzono stan po użyciu alkoholu.� 

W okresie kolejnego przedłużonego weekendu, jaki nastąpił w dniach od 15 do 18 sierpnia 
2013 r., według komunikatów policji:

zabitych zostało 47 osób, rannych 634 osoby, w tym wiele ciężko,� 
u 2800 kierowców zatrzymanych do kontroli stwierdzono stan po użyciu alkoholu.� 

Rzeczywista liczba kierowców prowadzących pojazd po użyciu alkoholu lub po użyciu narko-
tyków pozostaje nieznana. Ostrzeżenia na rekla mach piwa, wskazujące, ile czystego alkoholu 
zawiera reklamowany napój, są przez kierowców lekceważone. 

Nie były to zdarzenia wyjątkowe. W czasie wcześniejszych zbiegów dni wolnych od pracy ta za-
trważająca statystyka prezentowała się analogicznie. Wśród licznych ciężkich wypadków doszło 
m.in. do uderzenia rozpędzonego pojazdu ciężarowego w wielopiętrowy dom, w miejsce, gdzie 
znajdował się zawór gazu. W wyniku wybuchu gazu doszło do zawalenia się ścian, a zamiesz-
kałe w budynku rodziny straciły dach nad głową oraz cały dobytek i musiały być ewakuowane 
do pomieszczeń zastępczych. W środkach masowego przekazu nie wspomniano, czy na miej-
sce zdarzenia przybył przedstawiciel ubezpieczającego odpowiedzialność cywilną sprawcy. Cały 
ciężar pomocy, w tym finansowej, świadczonej poszkodowanym poniósł miejscowy samorząd 
terytorialny.

Wprawdzie organy ścigania informują, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba zabitych i rannych 
w wypadkach drogowych w Polsce zmniejszyła się w znacznym stopniu oraz że zarejestrowano 
spadek liczby zabitych i rannych w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców 
(w 2000 r. zanotowano, że z winy nietrzeźwych kierowców zostało zabitych 676, a rannych 7247 
osób, natomiast w 2012 r. z tego samego powodu było zabitych 306, a rannych 3125 osób), to 
jednak statystyka wypadków drogowych, zabitych i rannych nadal lokuje Polskę w grupie krajów 
o niskim poziomie bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Coraz liczniejsze radary drogowe przyczyniają się wprawdzie do tego, iż część pojazdów poru-
sza się w bardziej bezpieczny sposób i z większym poszanowaniem zasad określonych w ustawie 
– Prawo o ruchu drogowym4, jednakże patrole policyjne i radary wyłapują najczęściej kierowców 
naruszających zasady ruchu drogowego na głównych drogach ruchu. W miastach powiatowych 
zatrzymywanie kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość stało się domeną straży 
miejskiej i ma niekiedy na celu zwiększanie dochodów samorządu terytorialnego.

3. Brakuje ostrego potępienia społecznego pijanych sprawców wypadków drogowych oraz 
różnych „piratów drogowych”, którzy – w lekceważącej ocenie wielu – są jedynie „ofiarami 
motoryzacji”, a „rzeczą normalną” są zabici i ranni – jako „nieuniknione następstwa naszej 
rozwijającej się motoryzacyjnej cywilizacji”. Zasady „solidarności kierowców” nakazują uprze-
dzanie światłami o obecności policyjnego patrolu drogowego, z inicjatywy niektórych gazet 
dochodzi do kolportowania map drogowych z zaznaczeniem ustawionych radarów. W interne-
cie znajdujemy rady i wskazówki, jak unikać kontroli lub jak skutecznie kwestionować zdjęcia 
z fotoradarów, co nie przyczynia się do wyhamowania omawianej tragicznej plagi społecznej. 
Komunikaty radiowe o wypadkach, do których doszło na drogach publicznych i w których byli 
zabici i ranni, są często odbierane jak „informacje o nieprzejezdności” danego odcinka tra-
sy. Na drogach publicznych niejednokrotnie spotykamy się z wymuszaniem pierwszeństwa, 

4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 
z późn. zm.).
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niebezpiecznym lawirowaniem po pasach ruchu, „poganianiem” innych kierowców jadących 
z maksymalną dozwoloną prędkością i „najeżdżaniem ich od tyłu”, złośliwym zajeżdżaniem 
drogi czy wymuszeniami dokonywanymi często przez wielkie samochody dostawcze (TIR) i po-
dobnymi zachowaniami.

Są to zachowania uchodzące zazwyczaj bezkarnie, a to rozzuchwala. Jak dotąd zakłady ubez-
pieczeń w działaniach reklamowych wabią klientów rozmaitymi bonusami. W postępowaniu 
odszkodowawczym starają się wypłacać jak najmniejsze odszkodowania, posługując się własny-
mi ocenami o winie lub współwinie poszkodowanego, doszukując się wraz ze sprawcą wypadku 
jakiegoś zawinienia ofiary, przedstawiając okoliczności mające wskazywać na przyczynienie się 
ofiary do wypadku.

Jest zrozumiałe, że zakłady ubezpieczeń mają obowiązek dbania o swoje interesy, szczególnie 
w sytuacji znacznej przestępczości asekuracyjnej. Jednakże nie mogą to być działania mające na 
celu zafałszowanie rzeczywistej przyczyny zaistnienia wypadku drogowego, gdyż takie postępo-
wanie rodzi u wielu kierowców poczucie bezkarności.

Komunikaty policyjne, a także informacje nadawane przez środki masowego przekazu nie uka-
zują rzeczywistego rozmiaru szkód, jakie wywołują wypadki drogowe. I tak:

W wymiarze społecznym są to nieodwracalnie osierocone, pozbawione żywicieli rodziny, � 
pozbawieni opieki starzy rodzice, a przede wszystkim jest to utrata wielu młodych, utalen-
towanych, wykształconych i potrzebnych społeczeństwu obywateli.
W wymiarze materialnym do wielkości rzeczywistych szkód należałoby doliczyć koszty ra-� 
townictwa medycznego, wyjazdów straży pożarnej czy ratownictwa chemicznego, koszty 
uprzątania i naprawy uszkodzonej nawierzchni dróg, a także znaczne koszty leczenia, reha-
bilitacji, protezowania ofiar, niezależnie od tego, czy wydatki te są refundowane przez NFZ.

Koszty materialne i społeczne są olbrzymie. Tylko w 2012 r. w 37 046 wypadkach drogowych 
(nie licząc drobnych kolizji i zwykłych „stłuczek”):

zginęło 3571 osób,� 
ranne zostały 45 792 osoby,� 
zatrzymanych zostało 171 020 nietrzeźwych kierowców� 5.

4. Prezentowane są różne przyczyny tak znacznej wypadkowości w ruchu pojazdów na polskich 
drogach: zły stan dróg, nienajlepsze oznakowanie, niedostateczna liczba patroli policyjnych na 
drogach, nienajlepszy poziom nauczania na kursach praw jazdy i wiele innych. Decydujące jest 
jednak zachowanie człowieka. Kierujący pojazdem – jak stanowi prawo o ruchu drogowym – jest 
zobowiązany jechać tak, jak pozwalają na to konkretne warunki drogowe i atmosferyczne, w ja-
kich ruch się odbywa, stan drogi, widoczność i wiele innych czynników (art. 19).

Mimo zanotowanego – wedle statystyk policyjnych – na przestrzeni lat 2000–2012 spadku 
liczby wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców oraz spadku liczby 
zabitych i rannych w tych wypadkach (w 2000 r. – 676 zabitych i 7247 rannych; w 2012 r. – 306 
zabitych i 3125 rannych), prowadzenie pojazdów przez kierowców nietrzeźwych lub w stanie 
po zażyciu narkotyków nadal stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników dróg publicznych. 
Konieczne staje się więc konsekwentne stosowanie środków bardziej przemawiających do świa-
domości kierowców (pomijam tu kary przewidziane w kodeksie karnym). Wśród nich środkiem 
podstawowym wydaje się być odpowiedzialność finansowa.

5 Według danych Komendy Głównej Policji, Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, http://statystyka.policja.
pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html.
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W sytuacji, gdy obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów objętych jest ponad 
16 milionów zarejestrowanych pojazdów, co zapewnia zakładom ubezpieczeń stały strumień 
składek, a dopełnienia obowiązku zawarcia tego ubezpieczenia pilnują m.in. organy administra-
cji państwowej oraz policja, państwo ma prawo spodziewać się, że zakłady ubezpieczeń będą 
podejmowały bardziej aktywne działania, mające na celu zahamowanie tej wielkiej liczby wy-
padków drogowych.

Należałoby rozważyć, jaką rolę w życiu społecznym powinny odgrywać współczesne zakłady 
ubezpieczeń, oferujące – z mocy ustawy – ubezpieczenia obowiązkowe. Czy jedynym zadaniem 
spółek akcyjnych ma być wypracowanie maksymalnego zysku dla akcjonariuszy, czy też może 
celem działalności zakładów ubezpieczeń (nadal jako spółek akcyjnych) powinien także stać 
się aktywny udział w działaniach profilaktycznych, mających na celu dotarcie do świadomości 
ubezpieczonych z informacją, że w pewnych przypadkach, określonych w ustawie6, zakład ubez-
pieczeń ma prawo do dochodzenia od kierowcy zwrotu wypłaconych odszkodowań oraz innych 
należnych pokrzywdzonemu lub jego rodzinie świadczeń, a także wszelkich innych roszczeń, któ-
re powstały w związku z wypadkiem.

5. Nie powinno budzić wątpliwości, że nadszedł czas bardziej wyraźnego określenia obo-
wiązków zakładów ubezpieczeń, prowadzących ubezpieczenia obowiązkowe OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, dotyczących ich działalności polegającej na zapobieganiu wypadkom. 
Treść art. 3 ust. 5 pkt 1 i 4 przywoływanej ustawy z dnia 22 maja 2003 r o działalności ubez-
pieczeniowej jest enigmatyczna i niezobowiązująca. Wspomniana ustawa o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych powinna zostać zmieniona, a jej stosowne zapisy powinny stanowić, że „za-
kład ubezpieczeń jest zobowiązany, w ramach wykonywania czynności ubezpieczeniowych, do 
ustalania, analizowania i ogłaszania przyczyn oraz okoliczności wypadków komunikacyjnych lub 
podejmowania czynności zapobiegania ich powstawaniu, tudzież zmniejszania ich skutków”.

Niektórzy autorzy w swoich opracowaniach wywodzą, iż nadszedł czas rozważenia takiej no-
welizacji poprzez opracowanie bardziej radykalnej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 
I tak W.W. Mogilski w swoim artykule „O potrzebie reformy systemu prawnego ubezpieczeń 
obowiązkowych”7, przywołując m.in. pracę J. Łopuskiego „Uwagi na tle reformy prawa cywilne-
go prawa ubezpieczeniowego”8, postuluje, aby obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej ograniczyć tylko do tych, które realizują ważne interesy społeczne oraz w istotny spo-
sób poprawiają poziom ochrony poszkodowanych. 

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia wymagane jest obecnie oświadczenie ubezpieczają-
cego, że są mu znane (zostały mu doręczone) ogólne warunki ubezpieczenia. Jest to jednak 
fikcja. Zbyt wielu ubezpieczonych nigdy rzetelnie się nie zapoznało z warunkami ubezpiecze-
nia. Kontynuacja ubezpieczenia komunikacyjnego OC odbywa się najczęściej przez zapłacenie 
– przelewem bankowym – kolejnej składki. W środkach masowego przekazu zakłady ubezpie-
czeń reklamują najczęściej tylko korzyści, jakie przynosi zawarcie umowy w danym zakładzie. 

6 Por. art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
7 W.W. Mogilski, O potrzebie reformy systemu prawnego ubezpieczeń komunikacyjnych, (w:) E. Kowalewski 
(red.), Ubezpieczenia budynków od ryzyk katastroficznych. Aspekty prawno-ekonomiczne, TNOiK „Dom Organi-
zatora”, Toruń 2013.
8 J. Łopuski, Uwagi na temat reformy cywilnego prawa ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 2007, nr 3, 
s. 3.



126

Nie ma miejsca na zwracanie uwagi ubezpieczonym na konsekwencje, jakie mogą ich dotknąć, 
gdy naruszą warunki umowy ubezpieczenia.

Jeśli zważy się, że w ciągu roku organa policji zatrzymują około 170 tysięcy kierowców, u któ-
rych stwierdzają prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innego niedopuszczalnego środka, 
to należy dojść do wniosku, że zbyt wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, jakiego rozmiaru 
klęska finansowa (poza sankcjami karnymi) może ich (i ich rodziny) spotkać, jeśli spowodują 
szkody, będąc w takim stanie. A liczba 170 tysięcy kierowców, w organizmach których stwier-
dzono alkohol, i tak nie odzwierciedla rzeczywistego stanu patologii, jaki istnieje na polskich 
drogach publicznych.

W ramach czynności zapobiegających powstawaniu szkód w związku z ruchem pojazdów, 
szczególnie powodowanych przez kierowców, u których stwierdzono kierowanie pojazdem po 
użyciu alkoholu, konieczne staje się stałe przypominanie (często w sposób drastyczny) o tym, 
jakie sankcje finansowe (niezależnie od sankcji karnych) mogą ich dotknąć, jeśli spowodują 
wypadek z naruszeniem warunków wyliczonych w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych. Stanowi on, że: zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego 
pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC kwot za szkody po-
wstałe w związku z ruchem jego pojazdu, jeżeli ten:

wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, substan-� 
cji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 
narkomanii, 
wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,� 
nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem � 
przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą 
podjęty bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa,
zbiegł z miejsca zdarzenia.� 

Jest to konstrukcja inna niż zawarta w art. 828 k.c. (regres). W tym przypadku dochodzi do 
przejścia na zakład ubezpieczeń prawa dochodzenia od ubezpieczonych odszkodowań wypłaco-
nych poszkodowanym.

Ponieważ zakład ubezpieczeń ma prawo (a nie obowiązek) dochodzenia wypłaconych odszko-
dowań od odpowiedzialnych za szkodę, to on decyduje, czy roszczeń tych będzie dochodził, czy 
też nie. Tak sformułowany przepis może okazać się kryminogenny i z tego powodu powinien 
zostać zmieniony. To nie zakład ubezpieczeń winien decydować, czy będzie dochodzić roszczeń, 
czy też nie, na mocy art. 43 przywoływanej ustawy. Dochodzenie tych roszczeń przez zakłady 
ubezpieczeń przed sądami powinno stać się obowiązkowe. To sąd ma rozstrzygać, rozpoznając 
powództwo zakładu ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem mechanicznym, o zwrocie 
wypłaconych odszkodowań w przypadkach wyliczonych w art. 43 pkt 1–4 ustawy, po rozważeniu 
wszystkich okoliczności wypadku i powstania szkody, jej wielkości, rzeczywistego stanu majątko-
wego sprawcy, jego osobowości, uprzedniej karalności i innych okoliczności. Jawność rozprawy 
oraz możliwości podania takiego wyroku do wiadomości publicznej stanowiłyby niewątpliwie 
czynnik odstraszający od jazdy w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków uznanych za nar-
kotyczne lub bez uprawnień do prowadzenia pojazdu, a także od ucieczki z miejsca zdarzenia po 
spowodowaniu wypadku czy od umyślnego spowodowania wypadku.

6. Na zakładach ubezpieczeń powinien ciążyć także obowiązek podejmowania odpowiednich 
działań prewencyjnych, takich jak opracowywanie specjalnych ostrzeżeń i wręczanie ich przy za-
wieraniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oraz 
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działań szerszych, koordynowanych np. przez Polską Izbę Ubezpieczeń, jak inicjowanie odpo-
wiednich audycji w środkach masowego przekazu.

7. Zahamowanie plagi wypadków drogowych, w szczególności powodowanych przez nie-
trzeźwych kierowców, leży w interesie społecznym, a także ma istotne znaczenie ekonomiczne 
dla zakładów ubezpieczeń. Składka jest pobierana obowiązkowo od wszystkich posiadaczy za-
rejestrowanych pojazdów, natomiast zmniejszenie liczby wypadków to zmniejszenie sumy 
wypłacanych przez ubezpieczycieli odszkodowań, a także wielkich strat ponoszonych przez pań-
stwo, związanych z każdym wypadkiem drogowym.

Summary of the ar� cle

About the need for undertaking by insurers prevention actions related 
to traffic accidents

The Polish Act on Insurance Activity dated May 22, 2003 defines prevention or reduction of 
the effects of insurance accidents as one of the insurance activities (Article 3 point 5 sub. 4). 
Unfortunately insurance activity in this area is small. Preventive measures would be particularly 
needed in terms of traffic, as the number of accidents in Poland is still increasing.

In addition to the necessary social condemnation of causes and circumstances of such events 
(e.g. driving under influence) a variety of activities is necessary to be undertaken by national 
preventive authorities (the Police). Greater participation of insurance companies that incur sig-
nificant costs of insurance claims should also be considered. Inter alia, the scope of cases in 
which the insurers do not only – as today – have the ability, but should be required to come 
up with subrogation claims against perpetrators of accidents should be expanded. An amend-
ment in the wording of the Article 828 of the Polish Civil Code is suggested. Publication of court 
judgments in such cases, which would also be a deterrent for potential perpetrators of road ac-
cidents, should also be considered.

Insurance companies should also undertake other preventive measures involving, among 
others, raising awareness of the policyholders of motor third party liability insurance of the 
consequences, including financial consequences, of breach of rules governing the road traffic. 
All these activities would have an impact on reducing the costs incurred by both the insurance 
companies and the State, and especially the owners of motor vehicles paying the premium for 
insurance.

Keywords: preventive action, civil liability insurance, traffic rules, road accidents.

  Doc. dr Ryszard Zelwiański   , Warszawa. 
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Magda Ligaj

Wybrane aspekty naruszeń prawa przez klientów zakładów ubezpieczeń 
w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych

Przestępczość ubezpieczeniowa jest jaskrawym przykładem zagrożenia, które może wpływać 
negatywnie na prawa lub obowiązki ubezpieczonych, gdyż działania lub zaniechania mające na 
celu wyłudzenie odszkodowania uderzają ostatecznie w interesy konsumentów. Przejawia się to 
choćby poprzez wzrost składki ubezpieczeniowej oraz stosunek zakładów ubezpieczeń do osób 
poszkodowanych. Pozyskiwanie informacji dotyczących strat ponoszonych przez zakłady ubez-
pieczeń w związku z działaniem przestępców ubezpieczeniowych ma na celu wskazanie rozmiaru 
tego procederu oraz szacunkowe wyliczenie wielkości tych strat. 

Artykuł przedstawia wybrane aspekty zjawiska, jakim jest przestępczość ubezpieczeniowa. We 
wstępie wyjaśniono pojęcie przestępczości ubezpieczeniowej oraz zarysowano ogólną proble-
matykę zjawiska. W dalszej kolejności zidentyfikowano problem naruszeń prawa przez klientów 
firm ubezpieczeniowych oraz źródła jego pochodzenia. Dalsza część artykułu przedstawia przy-
kłady oszustw ubezpieczeniowych – zarówno popełnionych w Polsce, jak i w wybranych krajach 
europejskich.

Słowa kluczowe: przestępczość ubezpieczeniowa, oszustwo ubezpieczeniowe, źródło przestęp-
czości, fikcyjna szkoda.

Wstęp
Przestępczość ubezpieczeniowa to działania sprzeczne zarówno z prawem, jak i z interesem 

samych ubezpieczonych. Działania te, jeśli są skuteczne, stają się źródłem strat ubezpieczycie-
li, a jednocześnie przynoszą zyski nieuczciwym klientom firm ubezpieczeniowych. Zadziwiają 
nie tylko pomysłowość przestępców i mnogość sposobów na wyłudzenie pieniędzy od ubez-
pieczyciela, lecz także szeroki krąg zaangażowanych w ten proceder podmiotów. Wykroczeń 
i przestępstw dopuszczają się zarówno osoby fizyczne, jak i zorganizowane grupy przestępcze. 
Nierzadko dla uwiarygodnienia przedkładanych ubezpieczycielowi informacji opłaca się lekarza 
orzecznika, rzeczoznawcę, mechanika samochodowego czy pracownika stacji kontroli pojaz-
dów. Potwierdzone przez te osoby wyższe rozmiary strat dają szansę na wyłudzenie większego 
odszkodowania. Przestępcy zgłaszają policji fikcyjne kradzieże, wywożą auta za granicę lub roz-
bierają je na części, a następnie zgłaszają się po odszkodowania do firm ubezpieczeniowych. 
Oszuści rejestrują na podstawione osoby drogie samochody, ubezpieczają je na wysokie kwoty 
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i wkrótce potem zgłaszają na policji ich rzekomą kradzież. Kiedy samochody bezpowrotnie zni-
kają, przestępcy zgłaszają się do zakładów ubezpieczeń po odszkodowanie.

1. Identyfikacja problemu
Przestępczość ubezpieczeniowa jest problemem nie tylko ekonomicznym czy też prawnym, 

lecz także społecznym. Zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej nie jest nowe, ale z uwagi na 
wzrost znaczenia ubezpieczeń staje się w Polsce problemem coraz poważniejszym. Godzi ono 
w ponadindywidualne dobra życia gospodarczego, a zaniechanie jego zwalczania grozi utratą 
zaufania do instytucji finansowych, w tym również ubezpieczeniowych1.

Problem oszustw ubezpieczeniowych jest tematem tabu wśród poszkodowanych zakła-
dów ubezpieczeń, których działania niejednokrotnie są niewspółmierne do skali zjawiska. Są 
oczywiście przedsiębiorstwa, które tworzą specjalne komórki zajmujące się wykrywaniem 
i zwalczaniem wyłudzeń odszkodowań, lecz większość z ubezpieczycieli nie chce tego tematu 
publicznie poruszać, tłumacząc się dbałością o wizerunek firmy. Jest w tym jakiś sens, ponie-
waż może nasuwać się pytanie, kto by chciał ubezpieczać się w instytucji, która jest okradana. 
Podwyżka składki ubezpieczeniowej (dotyczy to w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych) 
rzadko jest tłumaczona stratami finansowymi, jakie zakłady ubezpieczeń ponoszą w wyniku 
działań przestępczych2.

Pojęcie przestępstwa ubezpieczeniowego nie zostało jednoznacznie zdefiniowane w polskim 
prawie karnym, a w szczególności w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks kar-
ny3. Żaden z czynów zabronionych przez obowiązujące ustawy pod groźbą kary nie wyczerpuje 
w sposób wyłączny i zupełny tego pojęcia.

Dominującym stanowiskiem wśród licznych komentarzy i wypowiedzi na temat pojęcia prze-
stępstwa ubezpieczeniowego jest pogląd odwołujący się do definicji przyjętej przez państwa 
zrzeszone w Europejskim Komitecie Ubezpieczeń (CEA – Comité Européen des Assurances), 
zgodnie z którą jest to „żądanie bezpodstawnego odszkodowania” albo „otrzymanie takiego 
odszkodowania drogą oszustwa”4.

Interesujący pogląd na przedmiotową problematykę zaprezentował T. Rydzek, który klasyfiku-
je przestępczość ubezpieczeniową jako ogół przestępstw i wykroczeń godzących pośrednio lub 
bezpośrednio w interesy firm ubezpieczeniowych lub rynku ubezpieczeniowego. Działania te 
można podzielić na następujące grupy:

oszustwa polegające na żądaniu lub pobraniu nienależnego odszkodowania w związku � 
z umową ubezpieczenia;
przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej przez pracownika, pośrednika, rzeczoznawcę � 
bądź inną osobę działającą na zlecenie firmy ubezpieczeniowej w zamian za przyczynienie 
się do wypłaty nienależnego odszkodowania, bez względu na motywy postępowania spraw-
cy;
kradzieże, zagarnięcia, zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, bez względu na � 
to, czy fakt ubezpieczenia miał dla sprawcy jakiekolwiek znaczenie;

1 Por. T. Gulla, Oszustwa ubezpieczeniowe – aspekty społeczne, praca magisterska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 
2006. 
2 Ibidem.
3 Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
4 P. Majewski, Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w 2008 r., materiał z seminarium zorganizowanego 
przez Polska Izbę Ubezpieczeń i Szkołę Główną Handlową w Warszawie w dniu 9 grudnia 2009 r., http://piu.org.
pl/public/upload/ibrowser/PIU_SGH_Majewski.pdf. 
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kradzieże i zagarnięcia mienia firmy ubezpieczeniowej, dokonane przez jej pracowników, � 
pośredników lub jakiejkolwiek innej osoby;
uchylanie się od ubezpieczeń obowiązkowych i nieuiszczanie związanych z nimi składek;� 
prowadzenie na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej bez właściwego zezwole-� 
nia5. 

Innym sposobem definicji przestępstwa ubezpieczeniowego jest podejście funkcjonalne. 
W tym ujęciu przestępstwem ubezpieczeniowym jest każdy czyn zabroniony przez kodeks karny 
lub inne ustawy pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie 
niebezpieczny o przedmiocie związanym ze stosunkami prawnymi wynikającymi z umowy ubez-
pieczenia albo umowy o wykonywanie czynności ubezpieczeniowych, w wyniku którego zakład 
ubezpieczeń może zostać uczestnikiem postępowania karnego6. 

2. Źródła przestępczości w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Przestępczość ubezpieczeniowa stanowi istotny problem rynku ubezpieczeniowego. Geneza 

tej odmiany przestępczości sięga początków istnienia instytucji ubezpieczenia. W Polsce kwe-
stia ta nabrała poważniejszego znaczenia wraz z momentem transformacji ustrojowej. Poza 
tzw. zwykłymi obywatelami będącymi jednocześnie sprawcami przestępstw ubezpieczeniowych 
pojawiły się wówczas grupy przestępcze działające na szkodę zakładów ubezpieczeń. Fakt, że 
przestępca ubezpieczeniowy jest zazwyczaj również klientem zakładu ubezpieczeń, utrudnia 
ubezpieczycielowi podejmowanie zdecydowanych działań mających na celu zwalczanie prze-
stępczości ubezpieczeniowej. Pozycja ubezpieczyciela w walce z przestępcą ubezpieczeniowym 
jest dodatkowo osłabiana w wyniku społecznego przyzwolenia dla tego typu czynów oraz na 
skutek braku postrzegania zakładu ubezpieczeń jako poszkodowanego7.

Najgroźniejszą formą oraz jednym z głównych źródeł przestępczości ubezpieczeniowej są 
nieuczciwe działania agentów i pracowników zakładów ubezpieczeń. Najpopularniejszy w kra-
ju zakład ubezpieczeń – Powszechny Zakład Ubezpieczeń – szacuje, że ok. 13% ogółu oszustw 
ubezpieczeniowych można przypisać właśnie pracownikom zakładów ubezpieczeń i współ-
pracującym z nimi agentom. Zjawisko to jest nazywane przestępczością wewnętrzną, a jego 
wykrywalność jest niestety bardzo niska. Znajomość słabych stron systemu kontroli oraz pro-
cedur obowiązujących w danym zakładzie ubezpieczeń jest największym sprzymierzeńcem 
nieuczciwych pracowników. Niekiedy ich działalność może być prowadzona w sposób ciągły 
przez bardzo długi czas. 

Rysunek nr 1 ukazuje ilościowy udział sprawców przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych 
przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń w latach 1998–2000. Według Biura Nadzoru PZU S.A. 
największy udział w oszustwach ubezpieczeniowych miały osoby spoza firmy. W 1998 r. były to 
730 osoby, w 1999 r. liczba ta zmalała do 569 osób, natomiast rok później wzrosła do 999 osób. 
W 1998 r. w oszustwach brało udział 29 agentów PZU S.A., w roku 1999 liczba ta zmniejszyła 
się tylko o 4 osoby, co w nieznacznym stopniu wpłynęło na rozmiary tego procederu, natomiast 
zestawienie za rok 2000 ukazuje aż 93 nieuczciwych agentów. 

5 Por. W. Jaroch, Przestępczość ubezpieczeniowa, „Monitor Prawniczy” 1997, nr 9.
6 Por. Aktywność zakładów ubezpieczeń w procesie karnym a przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej, 
materiał z seminarium zorganizowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Szkołę Główną Handlową w Warsza-
wie, w dniu 9 grudnia 2009 r., http://www.piu.org.pl/edukacjaubezpieczeniowa. 
7 Por. J. Talarek, Zarządzanie ryzykiem przestępczości ubezpieczeniowej w zakładzie ubezpieczeń, rozprawa dok-
torska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
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Rysunek nr 1. Sprawcy przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych przez PZU S.A.

Źródło: Dane Biura Nadzoru PZU S.A.

Zjawisko przestępczości jest szczególnie widoczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Do-
tyczy to zwłaszcza ubezpieczeń autocasco (AC) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC), ponieważ 
w przypadku tych ubezpieczeń istnieje najwięcej możliwości nadużyć. 

Rozliczanie agentów z zebranej składki oraz z druków ścisłego zarachowania i prawidłowości 
zawartych ubezpieczeń ma charakter wyrywkowy. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypad-
ku likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia OC i AC. W przeciągu dwunastu miesięcy likwiduje 
się w PZU ok. 700 000 szkód komunikacyjnych. Prawidłowa i ścisła kontrola każdego procesu 
likwidacji szkody jest fizycznie niemożliwa, gdyż wymagałoby to rozbudowania pionu kontroli do 
ogromnych rozmiarów. Dlatego też bardzo istotne jest zaufanie zakładu ubezpieczeń do osób, 
które zajmują się likwidacją szkód. Niestety, kwestii zaufania nie bierze się pod uwagę w momen-
cie zatrudniania danego pracownika jako likwidatora szkody bądź agenta ubezpieczeniowego8. 

Wspomniane zjawisko występuje niestety na całym krajowym rynku ubezpieczeń. Regułą 
stało się również zatrudnianie pracownika, z którym poprzedni zakład ubezpieczeń zakończył 
współpracę ze względu na jego „nadmierną przedsiębiorczość”. Osoba taka jest przyjmowana 
do pracy w nowym zakładzie ubezpieczeń ze względu na posiadane kwalifikacje zawodowe oraz 
doświadczenie. W środowisku rzadko kiedy brana jest pod uwagę opinia, którą wypracował so-
bie dany kandydat we wcześniejszym miejscu pracy. Ryzyko wiążące się z przyjęciem do pracy 

8 Por. T. Tarkowski (naczelnik Wydziału Kontroli Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Biurze Nadzoru PZU S.A.), 
Oszustwa dokonywane przy współudziale agentów i pracowników zakładów ubezpieczeń jako najgroźniejsza 
forma przestępczości w ubezpieczeniach komunikacyjnych, (w:) M. Sztark, A. Lewandowska (red.), Przestępczość 
ubezpieczeniowa – XI Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 13–14 marca 2008. Materiały konferencyjne, 
SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2008, s. 166. 
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osoby, która okazała się podatna na korupcję, jest wysokie, ponieważ to od niej właśnie zależy 
wysokość wypłaconego odszkodowania. Nieuczciwy pracownik bądź agent ubezpieczeniowy za-
czynający działalność przestępczą od ulegania sugestiom nieuczciwych klientów stopniowo sam 
staje się inicjatorem kolejnych oszustw (patrz rysunek nr 2). 

Rysunek nr 2. Schemat działania członków grup przestępczych

Źródło: Z. Stochowicz, Identyfikacja zorganizowanej grupy przestępczej, (w:) M. Sztark, A. Lewandowska (red.), 
Przestępczość ubezpieczeniowa – XI Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 13–14 marca 2008. Materiały kon-
ferencyjne, SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2008, s. 159. 

W dzisiejszych czasach spotykane są przypadki współdziałania agentów i pracowników firm 
ubezpieczeniowych ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, zajmującymi się niejako pro-
fesjonalnie wyłudzaniem odszkodowań. Sytuacja taka umożliwia w dużej mierze stosowanie 
najbardziej skomplikowanych form wyłudzeń – przestępstwa nie muszą być nawet związane 
z żadnym istniejącym pojazdem. Równie niepokojący jest fakt, że coraz częściej w proceder 
o charakterze przestępczym uwikłane są osoby zajmujące bardzo wysokie stanowiska w zakła-
dach ubezpieczeń9.

Z dnia na dzień rośnie liczba zorganizowanych grup przestępczych, które wyłudzają odszkodo-
wania. Bywa, że grupy takie liczą ponad 500 osób. W przestępstwach biorą udział klienci firm 
ubezpieczeniowych, wspomniani wyżej pracownicy, policjanci, rzeczoznawcy, a nawet lekarze.

 Rośnie aktywność grup zorganizowanych, a metody ich działania stają się coraz bardziej 
wyrafinowane. Przestępcy posługują się precyzyjnie dopracowanymi, sprawdzonymi metoda-
mi. Niekiedy działają równocześnie przeciwko kilku zakładom ubezpieczeń, a swoim zasięgiem 
obejmują nawet kilka państw (po wejściu do struktur Unii Europejskiej rynek krajowy stał się 
wyjątkowo atrakcyjny). 

Z doświadczeń państw zachodnich wynika, że do nielegalnego wyprowadzenia środków z za-
kładu ubezpieczeń wykorzystuje się głównie satelickie spółki (takie, które dobrowolnie lub pod 
przymusem znajdują się pod wpływem innej firmy) reasekuracyjne mające siedziby w tzw. ra-
jach podatkowych, czyli krajach, w których przepisy podatkowe są bardzo łagodne dla kapitału 
obcego, zagranicznego i dla obcokrajowców10. Działanie takie polega na przekazaniu satelickie-

9 Ibidem, s. 167.
10 U. Kalina-Prasznic (red.), Leksykon polityki gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 61. 
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mu reasekuratorowi ryzyka ubezpieczeniowego wraz z większością zebranej składki, a następnie 
na ponownym podziale zysków, wykorzystanych do celów osobistych11. 

Według dr. Piotra Majewskiego, pracownika Polskiej Izby Ubezpieczeń, oszustów ubezpiecze-
niowych można podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią sprawcy zawodowi, czyli ci, 
którzy utrzymują się wyłącznie z przestępstw, między innymi z wyłudzeń odszkodowań od zakła-
dów ubezpieczeń. Drugą grupę stanowią sprawcy sytuacyjni. Są to osoby, które tylko w obliczu 
tzw. konieczności gospodarczej lub dla pozyskania funduszy niezbędnych do utrzymania siebie 
lub swojej firmy dopuszczają się przestępstwa ubezpieczeniowego. Pozostali to tzw. sprawcy 
okazjonalni, a więc ci, którzy decydują się na wyłudzenie odszkodowania w sytuacji, gdy nada-
rza się okazja łatwego zysku12. Firmy ubezpieczeniowe stykają się z problemem oszustów od lat 
i coraz skuteczniej wykrywają próby wyłudzeń. Grupy zajmujące się procederem oszustw ubez-
pieczeniowych mają natomiast setki pomysłów na wzbogacenie się. 

3. Wybrane przypadki oszustw ubezpieczeniowych
Rozwój gospodarki rynkowej i powstanie wielu firm ubezpieczeniowych znacząco przyczy-

niły się do wzrostu przestępczości ubezpieczeniowej. Do niedawna szacowano, że co piąte 
odszkodowanie wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe w Polsce jest wyłudzane. Jak wynika 
z szacunków Polskiej Izby Ubezpieczeń, nawet 30–40% wszystkich wypłaconych odszkodowań 
to efekt wyłudzenia. Dane te obrazują skalę problemu. Wszystko wskazuje, że w najbliższym 
czasie liczby te znacznie wzrosną, gdyż pomysłów na wyłudzenie odszkodowań pojawia się co-
raz więcej. Najczęściej dotyczy to odszkodowań komunikacyjnych z tytułu umów ubezpieczenia 
zarówno AC, jak i OC13. 

Inicjatywa firm ubezpieczeniowych sprowadza się do składania zawiadomień 
o przestępstwie, przekazywania pełnej dokumentacji źródłowej, w tym materiałów postępo-
wania szkodowego prowadzonego z udziałem detektywów, sporadycznego przeglądania akt 
postępowań przygotowawczych i sporządzania odpisów przez pełnomocników tych firm oraz 
składania środków zaskarżania14. 

Zakłady ubezpieczeń nie chcą udostępniać danych dotyczących ilości prób wyłudzeń i samych 
wyłudzeń – w obawie przed tym, że informacje te świadczyłyby o bezradności i słabości tych 
firm na rynku polskim. Z nieoficjalnych danych wynika, że nienależnie wypłacone odszkodo-
wania mogą stanowić w skali całego roku nawet 15–20% wszystkich odszkodowań. Nikt jednak 
tych informacji nie potwierdza. Firmy ubezpieczeniowe nie chcą też podawać szczegółów na 
temat sposobów wyłudzania odszkodowań. Dokładnych danych dotyczących sposobów, w jakie 
próbuje się oszukiwać ubezpieczycieli, oraz metod zapobiegania oszustwom nie podaje się ze 
względów bezpieczeństwa, aby nie tworzyć swego rodzaju poradnika dla potencjalnych prze-
stępców15.

Polacy rocznie wyłudzają ponad miliard złotych z zakładów ubezpieczeń. Pozorują wypadki, 
zawyżają straty, pod mie nia ją czę ści, pod pa la ją domy. Niekiedy po my sło wość domniemanych 
poszkodowanych nie zna gra nic. Oto przykłady wyłudzeń udostępnione przez PZU S.A., zawarte 

11 Por. Ciemna liczba oszustw, „Gazeta Bankowa” 2005, nr 10 (854).
12 Por. http://m.onet.pl/biznes/3089869,detal.html (04.03.2012).
13 Por. Z. Niezgoda, Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony ubezpieczycieli (instytucji ubezpieczeniowych) na 
gruncie unormowań art. 286 i 298 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 4, s. 131.
14 Por. B. Sałata, Problemy prawne związane ze ściganiem przestępczości ubezpieczeniowej w praktyce prokura-
torskiej, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 9, s. 136. 
15 Por. J. Sobolak, Jak Polacy wyłudzają odszkodowania?, http://m.onet.pl/biznes,ycr5w (31.01.2012).
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w materiałach z X Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w Szczecinie w dniach 8–9 
marca 2007 r. 

3.1. Wyłudzenia przy udziale agenta ubezpieczeniowego 
Jednym z najczęstszych przypadków wyłudzeń przy współpracy z agentem ubezpieczeniowym 

jest zawarcie ubezpieczenia po zaistnieniu szkody przy zachowaniu autentycznego datowania 
polisy. Zasady działania sprawców są podobne do metod polegających na antydatowaniu ubez-
pieczenia. Poważnym ograniczeniem są okoliczności zajścia kolizji. W przypadku, gdy na miejscu 
zdarzenia interweniowała policja lub obecni byli postronni świadkowie, jest bardzo możliwe, że 
ubezpieczyciel będzie w stanie określić prawdziwą datę i okoliczności zaistnienia szkody. Dla-
tego też oszustwa tego typu dotyczą zwykle zdarzeń z udziałem jednego pojazdu, mających 
miejsce poza obszarem zabudowanym oraz w momencie, gdy natężenie ruchu było małe, czyli 
na przykład wczesnym rankiem bądź nocą. W przeciwnym wypadku właściciel auta zmuszony 
jest odczekać po zdarzeniu dłuższy czas, aby ubezpieczyciel nie skojarzył zgłaszanego roszczenia 
z kolizją mającą miejsce przed zawarciem polisy. Metoda ta często jest wykorzystywana również 
w „profesjonalnym” wariancie, który polega na zakupie uszkodzonego pojazdu i późniejszym 
upozorowaniu zdarzenia drogowego w celu wyłudzenia od towarzystwa ubezpieczeniowego 
zwrotu kosztu naprawy16. 

Znaną metodą wyłudzeń jest także upozorowanie kradzieży auta, które posiada poważne 
uszkodzenia eksploatacyjne. W tym przypadku rolą agenta jest zawarcie umowy ubezpiecze-
nia uszkodzonego auta. Nie tyczy się to jednak uszkodzeń zewnętrznych, a jedynie poważnych 
i kosztownych w naprawie niedoskonałości jednostki napędowej, skrzyni biegów itp. Później 
fingowana jest kradzież, by po „odnalezieniu” auta przez policję można było winę przerzucić na 
złodzieja i w efekcie wyremontować pojazd na koszt ubezpieczyciela (umowa ubezpieczenia AC 
w PZU S.A. wyklucza odpowiedzialność ubezpieczyciela za uszkodzenia eksploatacyjne, roszcze-
nia te są jednak uwzględnianie, jeśli zostaną uznane za następstwo kradzieży)17. 

Inną metodą jest upozorowanie kradzieży ubezpieczonego pojazdu. W tym wypadku wykorzy-
stywane są pojazdy, których faktyczna cena z różnych powodów (najczęściej są to: wcześniejsza 
naprawa, ponadnormatywne zużycie eksploatacyjne lub zły stan techniczny) jest znacznie niższa 
od notowań rynkowych danego modelu. Auto zostaje przy pomocy „życzliwego agenta” ubezpie-
czone na sumę zbliżoną do średniej wartości rynkowej i w takiej wysokości – po upozorowaniu 
kradzieży – otrzymuje odszkodowanie jego właściciel (często jest tak, że auto zostaje rozebrane, 
a części zostają sprzedane na aukcjach internetowych bądź najzwyczajniej zniszczone). Zysk oszu-
stów stanowi różnica pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a rzeczywistą wartością rynkową 
„skradzionego” auta. Z tej metody najczęściej korzystają właściciele komisów samochodowych, 
którzy z pomocą figurantów oraz skorumpowanych agentów i rzeczoznawców w sposób zorga-
nizowany „sprzedają” niepełnowartościowe auta firmom ubezpieczeniowym. Opisane działanie 
przynosi oszustom ogromne zyski, a kwoty uzyskiwanych odszkodowań w skrajnych przypad-
kach kilkakrotnie przekraczają wartość przedmiotu ubezpieczenia. W inspektoracie PZU S.A. we 
Wrocławiu ujawniono przypadek ubezpieczenia na sumę 150 000 zł ciągnika siodłowego za-
kupionego kilka dni wcześniej za kwotę 18 300 zł. Oczywiście właściciel zgłosił później szkodę 

16 Por. T. Tarkowski, Oszustwa dokonywane przy współudziale agentów i pracowników zakładów ubezpieczeń 
jako najgroźniejsza forma przestępczości w ubezpieczeniach komunikacyjnych, (w:) M. Sztark, A. Lewandowska 
(red.), Przestępczość ubezpieczeniowa – X Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 8–9 marca 2007. Materiały 
konferencyjne, SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2007, s. 172.
17 Ibidem, s. 171.
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kradzieżową. Tak znaczne nadubezpieczenie było możliwe dzięki zafałszowaniu daty produkcji 
pojazdu. 

Jednym z bardziej oryginalnych przykładów wykorzystania ubezpieczenia powyżej rzeczywistej 
wartości pojazdu jest posłużenie się do tego celu samochodem zatopionym w wyniku powodzi. 
Dokumentacja zdjęciowa do ubezpieczenia potwierdza zasadność ustalenia orientacyjnej war-
tości pojazdu (sumy ubezpieczenia) na poziomie średnich notowań rynkowych danego modelu, 
choć faktyczna wartość pojazdu, jak również cena jego zakupu są znacznie niższe z uwagi na 
prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, które będą spowodowane zawilgotnieniem18. 

3.2. Wielokrotne zgłaszanie tych samych uszkodzeń 
PZU S.A. oszacował, że aż 15% wyłudzeń polega na kilkukrotnym zgłaszaniu tych samych 

szkód. Niemal w połowie tego typu spraw szkody były wcześniej zgłaszane w tym samym zakła-
dzie ubezpieczeń (PZU S.A.), lecz w innych jednostkach terenowych. Wobec braku przepływu 
informacji między ubezpieczycielami bardziej logiczne wydaje się zgłaszanie kolejnych szkód 
w różnych zakładach ubezpieczeń. Znany jest przypadek, w którym leniwy likwidator, sporzą-
dzając kosztorys naprawy identycznie uszkodzonego po raz drugi pojazdu, skorzystał z kalkulacji, 
którą wykonał parę miesięcy wcześniej19. 

3.3. Tworzenie fikcyjnych szkód „bliźniaków” 
Oszustwo to polega na zakładaniu fikcyjnych akt przez likwidatora przy wykorzystaniu doku-

mentacji zdjęciowej pochodzącej z innych szkód. W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu 
auto będące przedmiotem szkody w momencie zgłoszenia roszczeń w ogóle nie jest uszkodzone. 
Przestępstwo może być realizowane przy użyciu fotografii przedstawiających zarówno wcze-
śniejsze uszkodzenia danego auta, jak i uszkodzenia innego pojazdu, oczywiście tej samej marki 
oraz mającego ten sam kolor lakieru. W drugim przypadku zdjęcia poglądowe, na których widać 
tablice rejestracyjne, są odpowiednio kadrowane. W ostateczności w preparowanych aktach wy-
korzystuje się tylko te ujęcia, które fragmentarycznie przedstawiają uszkodzone części pojazdu. 

3.4. Zgłaszanie fikcyjnych roszczeń poprzez przedstawienie do oględzin uszkodzonego pojazdu, 
niebędącego formalnie przedmiotem szkody 

Są to jednostkowe przypadki. Warunkiem powodzenia tego oszustwa jest współpraca „poszko-
dowanego” z nieuczciwym pracownikiem zakładu ubezpieczeń. Podczas oględzin rzeczoznawca 
ma obowiązek sprawdzić zgodność rzeczywistych danych pojazdu z tymi, które widnieją w do-
wodzie rejestracyjnym. Ta metoda oszustwa dotyczy zazwyczaj szkód z ryzyka autocasco. 

3.5. Zawyżanie rozmiarów autentycznej szkody
Panuje powszechnie opinia, że liczba pozycji ujętych w protokole oględzin auta jest wprost 

proporcjonalna do wysokości łapówki wręczonej rzeczoznawcy, który dokonuje oceny. Jest to 
twierdzenie śmiałe i przesadzone, lecz niepozbawione podstaw. Jako przykład można przytoczyć 
treść notatki służbowej, która została napisana przez pracownika PZU S.A. Podczas pierwszej 
wizyty w jednym z serwisów naprawczych otrzymał on banknot stuzłotowy, przy czym usłyszał 
komentarz, że to „na dobry obiad”. Gdy pracownik po trzeciej namowie odmówił, usłyszał: „Nie 
ma co się bać, bo przecież każdy bierze”. 

18 Ibidem, s. 173.
19 Ibidem, s. 174. 
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Z doświadczenia Biura Nadzoru PZU S.A. wynika, że w przypadkach, gdy pracownik ulega tego 
rodzaju pokusie, rozmiar oraz zakres uszkodzeń powiększany jest o pozycje, których brak na 
dokumentacji zdjęciowej nie wzbudzi podejrzeń, ze względu na ich charakter i umiejscowienie 
(np. uszkodzenie zawieszenia, deformacje otworów drzwiowych czy podłogi itp.). Do nadużyć 
dochodzi najczęściej podczas dodatkowych oględzin, które odbywają się w warsztatach napraw-
czych już po rozebraniu uszkodzonego auta. Praktykuje się wtedy robienie zdjęć uszkodzonych 
części samochodowych, które są wymontowywane z innych aut. 

Ujawniono również przypadki fałszowania dokumentacji zdjęciowej do szkody. „Ucharaktery-
zowane” auto przy należytej technice robienia zdjęć daje szansę na sporządzenie zawyżonego 
kosztorysu naprawy. Na przykład przy użyciu zwykłej kredy pozorowano istnienie rys w lakierze, 
co uzasadniało konieczność dodatkowych prac lakierniczych, a maksymalne opuszczenie szyb 
miało sugerować, że szyby auta były całkowicie wybite. 

Niekiedy próby wyłudzenia klientów zakładów ubezpieczeń są bardzo pomysłowe. Jednym 
z bardziej wyimaginowanych zdarzeń była rzekoma kolizja drogowa z dzikiem na Mazurach. Kie-
rujący pojazdem zgłosił szkodę z ubezpieczenia autocasco, twierdząc przy tym, że dzik wybiegł 
mu na drogę. W rzeczywistości napchał za zderzak pojazdu włosia ze szczotki20.

Zdarzają się również wyłudzenia odszkodowania z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu, za 
tak zwane szkody osobowe. W momencie kolizji dwóch pojazdów osoba doznająca uszczerbku 
na zdrowiu ma prawo wystąpić do zakładu ubezpieczeń sprawcy z roszczeniem o odszkodowanie 
za doznane krzywdy i uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowania te stanowią bardzo duży zysk dla 
osoby „poszkodowanej”, a zarazem są źródłem dużej straty dla firmy ubezpieczeniowej. Kwoty 
wypłaconego odszkodowania za szkody osobowe z tytułu OC są bowiem wyjątkowo wysokie. 
Często udział w procederze wyłudzania biorą lekarze wystawiający fałszywe zwolnienia bądź 
sporządzający dokumentację medyczną, w której wpisują nieprawdziwe dolegliwości. 

Ciekawym przypadkiem było wyłudzenie dokonane przez 34–letnią kobietę, z wykształcenia 
technika dentystycznego, zatrudnioną w pewnej firmie na stanowisku głównego specjalisty 
do spraw handlowych. Otrzymała ona od swojego szefa polecenie odebrania z salonu samo-
chodowego luksusowego pojazdu marki Mercedes model S 500 L. Po załatwieniu niezbędnych 
formalności i odbyciu jazdy próbnej odebrała auto i wróciła do siedziby firmy oddalonej o 100 
kilometrów. W drodze powrotnej stwierdziła, że miała problemy z prowadzeniem pojazdu, któ-
ry rzekomo miał „ograniczoną sterowność, co przejawiało się stawianiem przez koło kierownicy 
bardzo wyraźnego oporu”. Po dojechaniu do firmy w pewnym momencie kobieta straciła pa-
nowanie nad autem, na łuku drogi została odrzucona na boczną szybę auta i uderzyła głową 
w szybę drzwi. Podczas wypadku kobieta była zapięta w pasy bezpieczeństwa. 

W protokole powypadkowym zanotowano: „na jednym z zakrętów, nastąpiło zablokowanie 
w dużym stopniu możliwości kierowania pojazdem, wkładając maksimum wysiłku w obrócenie 
kierownicy, nastąpiło niekontrolowanie oderwanie rąk, co w konsekwencji odrzuciło poszkodo-
waną na boczną szybę auta, powodując uderzenie w głowę. Ostatnim wysiłkiem doprowadziła 
samochód do firmy, wychodząc z niego roztrzęsiona, skarżyła się na ból głowy”. Tego samego 
dnia kobieta zgłosiła się do szpitala, gdzie otrzymała środki na uspokojenie. Wykonano zdjęcie 
RTG czaszki i kręgosłupa szyjnego, które nie wykazały uchwytnych zmian urazowych, zaś w ba-
daniu lekarskim nie stwierdzono śladów obrażeń zewnętrznych. Po zdarzeniu poszkodowana 
odczuwała bóle kręgosłupa i głowy. Z tego powodu leczyła się 8 dni w poradni chirurgicznej, 

20 Por. T. Grynkiewicz, M. Bojanowski, Wyłudzacze odszkodowań – pozorują stłuczki, kradzieże, http://wyborcza.
pl/1,76842,6400084,wyludzacze_odszkodowan___pozoruja_stluczki__kradzieze.html (13.03.2013).
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a następnie kontynuowała leczenie w poradni neurologicznej w warunkach ambulatoryjnych 
w prywatnym gabinecie. Neurolog rozpoznał u pacjentki cerebrastenię pourazową, radikulopa-
tię szyjną, zespół szyjny pourazowy, neuralgię pourazową, stan po stłuczeniu głowy i kręgosłupa 
szyjnego, encefalopatię pourazową. Po zdarzeniu kobieta przebywała 180 dni na zwolnieniu 
lekarskim, co w konsekwencji doprowadziło do rozwiązania z nią umowy o pracę z firmą X. Po-
nieważ leczenie nie przyniosło rezultatu, po wyczerpaniu okresu zasiłkowego  – na podstawie 
orzeczenia lekarza ZUS – kobieta została uznana za niezdolną do pracy częściowo okresowo 
w związku z wypadkiem przy pracy. Decyzją organu rentowego została jej przyznana renta 
powypadkowa na okres roku. Lekarz orzecznik ZUS, badając kobietę, stwierdził: drżenie rąk, 
nieprawidłową postawę ciała, ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego we wszystkich 
płaszczyznach, niewielki oczopląs przy patrzeniu w bok, obniżenie nastroju oraz aktywności, 
lęki. Po niespełna dwóch latach kobieta wróciła do pracy na podobne stanowisko pracy – dy-
rektora do spraw handlowych. 

Z akt sprawy wynikało, że kobieta była systematycznie leczona w poradni zdrowia psychicz-
nego znacznie wcześniej, bo już cztery lata przed wystąpieniem wypadku, z rozpoznaniem 
psychozy reaktywnej. Co ważne, okazało się również, że w dniu zdarzenia zmieniły się warunki 
zatrudnienia kobiety, a jej zasadnicze uposażenie uległo kilkukrotnej podwyżce. Ekspertyzy, 
które zostały wykonane przez biegłych, nie dawały podstaw do przyjęcia, aby przyczyną urazu 
głowy były nieprawidłowości w działaniu podzespołów w pojeździe, w tym zwłaszcza wyklu-
czyły wadę układu kierowniczego. Ekspertyza sporządzona przez rzeczoznawców fabrycznych 
Mercedesa wykluczyła możliwość awarii któregoś z podzespołów auta jako możliwej przyczyny 
zdarzenia. 

Analiza akt sprawy pozwoliła na stwierdzenie, że 34–letnia kobieta doznała bliżej nieokre-
ślonego urazu głowy, który został rozpoznany jako „powierzchowny uraz czaszki bez zmian 
radiologicznych w kośćcu”. Dane ze stanowiska sądowo–lekarskiego nie pozwoliły na stwierdze-
nie, ale także wykluczenie, że kobieta w wyniku uderzenia głową w szybę boczną doznała tępego 
urazu głowy, który skutkował jedynie powierzchownym stłuczeniem powłok miękkich. Bada-
nie lekarskie, które zostało przeprowadzone od razu po wypadku, nie wykazało jakichkolwiek 
uchwytnych śladów obrażeń, a badanie radiologiczne nie ujawniło zmian urazowych w obrębie 
kręgosłupa szyjnego oraz czaszki. Uraz głowy, jakiego miała doznać kobieta, nie był również połą-
czony z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, w tym nawet ze wstrząśnieniem mózgu 
w stopniu najlżejszym. Brakowało również podstaw do stwierdzenia, aby w wyniku zdarzenia 
kobieta doznała uszkodzenia aparatu kostno–więzadłowego kręgosłupa szyjno–piersiowego. 
Zgodnie z dokumentacją dolegliwości ze strony kręgosłupa pojawiły się po upływie kilku tygodni 
od zdarzenia. Wyszło na jaw również to, że kobieta od czterech lat przed wypadkiem leczyła się 
ambulatoryjnie w poradni psychiatrycznej oraz że jej dolegliwości były powiązane z sytuacjami, 
które wcześniej wystąpiły w jej życiu. Wątpliwości również wzbudziło rozpoznanie cerebrastenii 
i encefalopatii pourazowej. Rozpoznanie tych dolegliwości skutkowało tym, że u kobiety stwier-
dzono całkowity (100%) uszczerbek na zdrowiu, który warunkował wypłatę kilkutysięcznego od-
szkodowania w postępowaniu cywilnym21. 

Wspomniany przypadek wyraźnie ukazuje, jakie nieprawidłowości wystąpiły w trakcie postę-
powania lekarskiego. Błędne rozpoznanie stanu pourazowego przez lekarzy doprowadziło do 

21 Por. Ch. Jabłoński et al., Przyczyny rozbieżności w ocenie stopnia ciężkości i zakresu następstw zdrowotnych 
pomiędzy lekarzami orzecznikami towarzystw ubezpieczeniowych, (w:) M. Sztark, A. Lewandowska (red.), Prze-
stępczość ubezpieczeniowa – XI Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 13–14 marca 2008. Materiały konferen-
cyjne, SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2008, s. 206–208.
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bezzasadnego orzeczenia renty wypadkowej. Straty Skarbu Państwa przekroczyły milion zło-
tych. Dopiero powołany przez prokuraturę zespół biegłych sądowych zwrócił uwagę na szereg 
błędów oraz nieprawidłowości popełnionych podczas stawiania diagnozy lekarskiej oraz wyda-
wania orzeczenia22. 

Poczucie bezpieczeństwa ubezpieczycieli zależy między innymi od skuteczności ścigania 
przestępstw ubezpieczeniowych, a z tym nie jest najlepiej. Niewątpliwie negatywny wpływ na 
zaangażowanie w proces wykrywania przestępstw ubezpieczeniowych mają dość częste odmo-
wy wszczęcia postępowania karnego oraz umorzenia postępowania z uwagi na stwierdzenie 
braku ustawowych znamion przestępstwa bądź znikomą szkodliwość społeczną popełnione-
go czynu. Istotną przyczyną niskiej wykrywalności przestępstw ubezpieczeniowych jest przede 
wszystkim brak jednolitych metod przeciwdziałania, niedostateczne współdziałanie organów 
zajmujących się tą problematyką, a także brak szybkiej wymiany informacji między zakładami 
ubezpieczeń a policją23. 

Poprawa efektywności wykrywania przestępstw ubezpieczeniowych, a tym samym skutecz-
niejsza ochrona firm ubezpieczeniowych, wymagałaby zmian uregulowań prawnych idących 
w kierunku umożliwienia wymiany informacji już w fazie czynności operacyjno–wykrywczych, 
a więc jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego.

4. Oszustwa w niektórych państwach europejskich
Gwałtownie postępujący proces globalizacji, liberalizacja rynków finansowych, rozwój komu-

nikacji oraz intensywne, przemieszczanie się ludzi i kapitału na nieznaną dotąd skalę oprócz 
pozytywnych skutków mają swoje odbicie również w przemianach zachodzących w sferze prze-
stępczości, a w szczególności w zorganizowanych grupach przestępczych, których struktury 
i obszar działania przybierają coraz bardziej charakter międzynarodowy. Nie tylko rozszerzają one 
zakres terytorialny swojej działalności, ale coraz częściej prowadzą nielegalną działalność daleko 
od miejsca swojej podstawowej lokalizacji. Organy ścigania stoją przed ogromnym wyzwaniem, 
aby nie tylko zidentyfikować, ale również doprowadzić do ukarania głównych przestępców prze-
bywających często poza granicami kraju popełnienia przestępstwa24. 

W 1986 r. został podpisany Jednolity akt europejski, który formalnie ustanowił wspólny rynek 
europejski, co zaowocowało wolnym przepływem towarów, usług, ludzi oraz kapitału. Korzyści 
wynikające z tych reform zostały wykorzystane także w dość dużym stopniu przez świat prze-
stępczy. Istotny wpływ na te procesy miał również w 1989 r. upadek żelaznej kurtyny i otwarcie 
granic między krajami Unii Europejskiej a ich wschodnimi sąsiadami, w tym Polską. W efekcie na 
początku lat 90. XX w. pojawiły się dwie tendencje:

po pierwsze, międzynarodowe zorganizowane grupy przestępcze rozszerzyły swoją działal-� 
ność zarówno pod względem geograficznym, jak i rodzaju popełnianych przestępstw; 
po drugie, międzynarodowa współpraca pomiędzy zorganizowanymi grupami spowodowała � 
zwiększenie obecności w krajach piętnastki zarówno pojedynczych przestępców, jak i całych 
zorganizowanych grup wywodzących się z Europy Wschodniej. 

22 Por. K. Maksymowicz, T. Jurek, R. Drozd, Udział medycyny sądowej w zwalczaniu przestępczości ubezpieczenio-
wej, (w:) M. Sztark, A. Lewandowska (red.), Przestępczość ubezpieczeniowa – XI Międzynarodowa Konferencja, 
Szczecin 13–14 marca 2008. Materiały konferencyjne, SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomo-
rza Zachodniego, Szczecin 2008, s. 193. 
23 Por. W. Jaroch, Z problematyki zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 2, 
s. 28.
24 Por. J. Talarek, op. cit.
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Zorganizowane grupy przestępcze dysponują ogromnymi środkami pieniężnymi, czemu towa-
rzyszy proceder tzw. prania brudnych pieniędzy. Z oczywistych względów nie można przytoczyć 
dokładnych danych dotyczących kwot wprowadzanych w ten sposób do obiegu – najczęściej 
podawane szacunki wynoszą od 2 do 5% globalnego PKB. W dalszym ciągu handel narkotykami 
jest największym źródłem pochodzenia brudnych pieniędzy, ale wiele wskazuje na to, że wkrót-
ce pierwsze miejsce mogą zająć właśnie różnego rodzaju oszustwa (przede wszystkim związane 
z akcyzą oraz podatkiem VAT, ale także ubezpieczeniowe).

Z raportu Europejskiego Urzędu Policji z siedzibą w Hadze dotyczącego zorganizowanej � 
przestępczości wynika, że: Aktualnie na terenie Unii Europejskiej działa około 3000 znanych 
zorganizowanych grup przestępczych, które łącznie liczą około 30 000 członków.
Grupy te wykorzystują najnowsze technologie zarówno do bezpiecznego komunikowania � 
się, jak i do popełniania przestępstw. Coraz częściej włączają do swoich struktur wysokiej 
klasy profesjonalistów, takich jak adwokaci, notariusze, przedstawiciele świata finansów. 
Czasami doskonale wyszkoleni członkowie jednej grupy przestępczej świadczą usługi inne-
mu gangowi (mówi się o swoistego rodzaju outsourcingu działalności przestępczej).
Zorganizowane grupy przestępcze w UE są uwikłane we wszelkiego rodzaju przestępstwa. � 
Od 1997 r. daje się zaobserwować tendencję podejmowania działań łączących się ze stosun-
kowo niskim ryzykiem, za to z dużymi zyskami, ponadto niebezpiecznie rośnie liczba prze-
stępstw finansowych, szczególnie oszustw (chociaż w dalszym ciągu dominuje produkcja 
narkotyków i handel nimi).
Zaangażowanie w przestępstwa finansowe, w tym różnego rodzaju oszustwa, pokazuje rów-� 
nież inny trend: coraz częstsze łączenie działalności legalnej z nielegalną oraz pranie brud-
nych pieniędzy25.

Wśród dziedzin przestępczości, jaką zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, wymie-
nia się między innymi handel kradzionymi samochodami i oszustwa ubezpieczeniowe. Szacuje 
się, że na całym świecie kradzionych jest rocznie około 3 mln pojazdów samochodowych, przy 
czym handel kradzionymi samochodami staje się coraz częściej domeną zorganizowanych grup 
przestępczych. Czynnikiem, które pogłębia to zjawisko, jest wzrastająca liczba zabezpieczeń 
stosowanych w nowych modelach samochodów, których pokonanie jest czasami niemożliwe 
dla „zwykłych” przestępców, nawet jeśli pominąć kwestie dostarczenia pojazdu do docelowego 
miejsca przeznaczenia w sposób szybki i „bezpieczny”.

Specyfikę oszustw ubezpieczeniowych w krajach nadbałtyckich, zdaniem Viktorasa Paliūnasa, 
kierownika Wydziału Kontroli i Prewencji Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU Lietuva (Litwa), 
warunkują następujące czynniki:

polityczne – do momentu uzyskania niepodległości kraje nadbałtyckie wchodziły w skład � 
Związku Radzieckiego, aktualnie państwa te należą do UE;
geograficzne – sąsiedztwo z Rosją oraz Białorusią oraz przynależność do strefy Schengen � 
(brak kontroli granicznej);
socjalno–ekonomiczne�  – posiadanie dużych portów morskich, rozbudowany tranzyt towa-
rów i środków transportu z zachodu na wschód;
demograficzne – mała liczba mieszkańców oraz ich nierównomierne rozmieszczenie;� 
prawne – jedynie w kodeksach Litwy i Estonii przestępstwa ubezpieczeniowe zostały przez � 
ustawodawcę wydzielone w osobny artykuł, natomiast na Łotwie nie. W Estonii i na Litwie 

25 Por. J. Talarek, Przestępczość w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce na tle wybranych krajów, http://
www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1578&catid=124:ubezpieczenia-majtkowe.
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brak jest ustawy, która dotyczyłaby działalności wywiadowczej, prawo takie jest natomiast 
obecne na Łotwie. W krajach tych, np. na Litwie, badania zdarzeń podlegających ubezpie-
czeniu dokonuje się tylko z uwzględnieniem ustawy o ubezpieczeniach, gdzie prawo zakładu 
ubezpieczeń do rozpatrzenia zdarzeń jest bardzo słabe i mocno ograniczone26.

Najciekawsze przykłady związane z wyłudzeniami tyczą się ryzyka AC. Jeden z przypadków 
przedstawia się następująco. Litewski zakład ubezpieczeń objął ubezpieczeniem AC dziewięć 
nowych pojazdów (MAN TGA sześć sztuk, RENAULT trzy sztuki) wraz z przyczepami na ogólną 
sumę ubezpieczenia 1 100 000 euro. Wszystkie pojazdy zostały kupione w leasingu oferowanym 
przez duży bank działający na terenie Litwy. Po upływie trzech miesięcy do zakładu ubezpieczeń 
wpłynęła informacja od leasingodawcy o tym, że firma, która wzięła pojazdy w leasing, nie płaci 
należności z tego tytułu. W momencie odnalezienia leasingobiorcy przez zakład ubezpieczeń 
okazało się, że pojazdy zaginęły w Rosji. Ubezpieczyciel przeprowadził śledztwo, które wykaza-
ło, że leasingobiorca bez pozwolenia leasingodawcy wynajął pojazdy wraz z przyczepami jednej 
z rosyjskich firm. Firma rosyjska dopełniała formalności i zarejestrowała ciężarówki w Rosji, a na-
stępnie zaginęły one na terenie Kazachstanu. 

W opisanym przykładzie zaskakujący jest schemat przestępstwa. Auta zostały przekaza-
ne w najem firmie rosyjskiej niby legalnie (na podstawie umowy najmu), lecz bez pozwolenia 
leasingodawcy oraz poinformowania zakładu ubezpieczeń o zwiększeniu ryzyka ubezpiecze-
niowego. Litewski leasingobiorca zawiadomił odpowiedni litewski urząd o zgubieniu dowodów 
rejestracyjnych na wszystkie pojazdy oraz przyczepy. Na Litwie wydano nowe dokumenty, a na 
podstawie starych, tych „zagubionych”, samochody zostały zarejestrowane w Rosji, przy czym 
na Litwie o tej sytuacji nikt nic nie wiedział. W 2011 r. na Litwie wszczęto proces karny o sprze-
daż samochodów i oszustwo popełnione przez obywatela Litwy, właściciela firmy, która wzięła 
pojazdy w leasing. W toku działań śledczych okazało się, że w czasach Związku Radzieckiego ów 
Litwin był karany, podobnie jak jego znajomy, któremu sprzedał pojazdy. 

Ciekawym przypadkiem przestępstwa ubezpieczonego jest zdarzenie, które miało miejsce 
w Estonii. Do jednej z estońskich firm zajmującej się wynajmem pojazdów w Tallinie przyszedł 
klient i wypożyczył na trzy dni pojazd marki Mercedes, z wykupioną polisą AC na kwotę 50 000 
euro. Klient zadeklarował, że wybiera się w celach turystycznych na Litwę, i przedstawił estoń-
skie dokumenty, które potwierdzały jego tożsamość. Mimo upływu terminu trzech dni klient nie 
zwrócił pojazdu. Nadajnik radiowy, który znajdował się w aucie, pozwolił służbom porządkowym 
na zlokalizowanie pojazdu. Okazało się, że auto jest na terenie Ukrainy. Po podjęciu działań 
pojazd wrócił do właściciela, a nieuczciwego klienta zatrzymano. W powyższym przykładzie in-
teresujący jest fakt, że przestępcy szybko przystosowują się do nowych warunków. Mercedes 
dotarł na Ukrainę przez terytoria Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. W żadnym z tych państw auto nie 
wzbudziło podejrzeń i nie zostało zatrzymane.

Jednym z czynników, które cechują przestępstwa na terenie krajów nadbałtyckich, jest wcze-
śniej wspomniane położenie geograficzne i związany z nim nasilony tranzyt towarów. 

W jednym z zakładów ubezpieczeń został ubezpieczony na kwotę 250 000 euro profesjonalny 
sprzęt, który jest wykorzystywany w przetwórstwie mleka. Towar ten miał trafić do firmy znaj-
dującej się na południu Rosji. Osoba, która wykupiła ubezpieczenie, po paru dniach od zawarcia 
umowy zgłosiła się do ubezpieczyciela i poinformowała, że ładunek zaginął na terenie Rosji. Zakład 

26 Por. V. Paliūnas, Specyfika oszustw ubezpieczeniowych w krajach nadbałtyckich, (w:) Przestępczość ubezpie-
czeniowa – XIII Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 11–12 marca 2010 r. Materiały konferencyjne, SZCZECIN-
EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2010, s. 85.
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ubezpieczeń ustalił, że przedsiębiorstwo będące odbiorcą towaru nie jest rezydentem rosyjskie-
go urzędu celnego, co oznacza, że firma ta nie miała prawa prowadzenia transakcji importowych 
ani eksportowych. Po pewnym czasie ustalono również, że jeden z właścicieli litewskiej firmy 
był oskarżony o zorganizowanie zabójstwa na zlecenie na terenie Litwy, że ubezpieczone mienie 
było już wcześniej (jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia) sprzedane na Litwie fabryce 
zajmującej się przetwórstwem mleka oraz że w wysłanym do Rosji pojeździe znajdowały się meta-
lowe części, które jedynie z wyglądu przypominały wyposażenie do przetwórstwa mlecznego. 

Powyższe przykłady wskazują, że zakłady ubezpieczeń zbytnio ufają firmom leasingowym 
i nie przeprowadzają dokładnej oceny ubezpieczonego ryzyka. Obecnie na Litwie bardzo aktyw-
nie tworzony jest program, który w ramach obowiązującego prawa ma pozwolić na wymianę 
danych między poszczególnymi oddziałami firm leasingowych i banków, co mogłoby zapobiec 
oszustwom. Jedną z kolejnych metod przeciwdziałania przestępstwom ma być nakierowanie 
walki z przestępczością ubezpieczeniową na ścisłą współpracę z organami ochrony prawnej. 
Następną ważną sprawą jest to, że oszuści efektywnie wykorzystują metodę, w której ładunek 
lub samochód ubezpiecza się w jednym państwie, a przestępstwo dokonywane jest w innym. 
Tym samym weryfikacja przez ubezpieczyciela faktu, czy naprawdę zaszło zdarzenie podlegające 
ubezpieczeniu, czy też dokonano oszustwa, jest bardzo utrudniona. 

Na terenie Skandynawii państwem z najmniejszym wskaźnikiem przestępczości ubezpiecze-
niowej jest Norwegia. Poziom przestępczej szkodowości nigdy nie przekroczył tam 5% sumy 
pobranych składek. Jedyną przyczyną tego stanu jest fakt, że bardzo wcześnie podjęto działania 
zapobiegawcze i poświęcono znaczne sumy na ich organizację. Według oceny specjalistów nakłady 
te wielokrotnie się zwróciły27. Norwegia jest krajem wysoko rozwiniętym, z wysokim wskaźnikiem 
PKB na jednego mieszkańca i o wysokim standardzie życia. Mieszkańcy tego państwa w porówna-
niu z obywatelami państw wschodnioeuropejskich w większym stopniu przestrzegają prawa. 

Na terenie Niemiec sektor ubezpieczeń rozwija się prężnie, lecz związany jest z tym wyraźny 
wzrost przestępczości. Na początku lat 90. firma Allianz przeprowadziła anonimowe badania, 
w których ubezpieczeni mogli przyznać się do popełnienia oszustwa na szkodę swojego zakła-
du ubezpieczeń. Wyniki ankiety zaprezentowane zostały w tabeli nr 1, która ukazuje strukturę 
oszustw ubezpieczeniowych na terenie Niemiec. 

Tabela nr 1. Struktura oszustw ubezpieczeniowych na terenie Niemiec

Rodzaj ryzyka
Lata

1987 1991

Odpowiedzialność cywilna 19 21
Gospodarstwa domowe 15 18
AC pojazdów mechanicznych 11 19
Ubezpieczenia domów 8 45
OC właścicieli pojazdów mechanicznych 7 8
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne 3 6
Obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne 3 2

Źródło: J.W. Wójcik, Przestępstwa w biznesie. Zapobieganie, t. 1, Afery gospodarcze, łańcuszki, piramidy, para-
banki, oszustwa ubezpieczeniowe, manipulacje giełdowe, CIM, Warszawa 1998, s. 115.

27 T. Rydzek, Przestępczość ubezpieczeniowa w świetle teorii i praktyki, „Prawo Asekuracyjne” 1996, nr 2, s. 67. 
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W latach 80. i 90. XX w. najwięcej oszustw Niemcy popełnili przy ubezpieczeniu domu od ognia 
i kradzieży, a ilość przestępstw szacunkowo wynosiła nawet do 45% posiadaczy polis. Przy ubez-
pieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przestępstwa ubezpieczeniowe popełniło 
8% ubezpieczonych, ale przy ubezpieczeniach AC udział ten wynosił aż 19%28. W ostatniej deka-
dzie ponad połowę wszystkich przestępstw stanowiły wyłudzenia związane z ubezpieczeniami 
komunikacyjnymi. Jako przykład wskazać można szacunkową sumę wyłudzonych odszkodowań 
w roku 2000, w którym z ubezpieczenia OC wyłudzono kwotę 1 mld 600 mln euro, zaś z ubez-
pieczenia autocasco – 475 mln euro. 

Eksperci Federalnego Urzędu Kryminalnego w Wiesbaden podkreślają, że zjawisko przestęp-
czości ubezpieczeniowej ma niepokojące rozmiary i wykazuje tendencje wzrostowe. Przykładowo 
aktualnie upozorowane kradzieże samochodów stanowią 30–40% wszystkich stwierdzonych 
tego typu przestępstw w Niemczech29. 

Niski udział procentowy przestępstw ubezpieczeniowych ma Francja, która cieszy się opinią 
lidera europejskiego w zakresie zwalczania nadużyć ubezpieczeniowych. Począwszy od lat 70. 
nasiliły się tam zjawiska przestępcze. W dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych koszty wy-
łudzeń sięgnęły 10 mld franków. Poza tym problemem stały się sfingowane pożary, kradzieże 
mienia ruchomego itp. Te przestępstwa wyraźnie pogorszyły wyniki finansowe wielu ubezpie-
czycieli. Z kolei wzrost składek doprowadził do spadku popularności niektórych produktów 
ubezpieczeniowych30.

Postęp technologiczny to także nowe metody wykrywania przestępstw, zdobywania i za-
bezpieczania dowodów, jednakże zdaniem przedstawicieli organów ścigania większe korzyści 
z tytułu rewolucji technologicznej osiągają zorganizowane grupy przestępcze. W odpowiedzi na 
zjawisko przestępczości zorganizowanej podejmowanych jest wiele działań mających mu prze-
ciwdziałać. Wymienić tu należy chociażby układ z Schengen, który po utworzeniu jednolitego 
rynku ma ułatwiać pracę policji poza terytorium własnego państwa i który reguluje sprawy zwią-
zane z uzyskiwaniem pomocy prawnej w sprawach karnych, ekstradycji oraz przy przekazywaniu 
osób skazanych. Jednakże, jak pokazuje praktyka, rozwiązania te są wciąż niewystarczające31.

Podsumowanie
Podjęte i przeprowadzone w niniejszym artykule rozważania, analizy, oceny 

dotyczące mechanizmów wyłudzeń odszkodowań funkcjonujących wśród klientów i w zakładach 
ubezpieczeń upoważniają do sformułowania istotnych wniosków. Mogą mieć one znaczenie 
w walce z tym specyficznym rodzajem przestępczości, a wzajemne udostępnienie informacji 
umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy zakładami ubezpieczeń.

Żadna działalność ubezpieczeniowa w warunkach rynkowych nie będzie miała zapewnio-
nego powodzenia, jeżeli system zarządzania nie będzie podlegał ciągłym modyfikacjom. O ile 
nie będzie wykonywana zgodnie z interesem rynku i jego uczestników, o tyle zagrożona będzie 
ogromnym ryzykiem. 
28 Por. J.W. Wójcik, Przestępstwa w biznesie. Zapobieganie, t. 1, Afery gospodarcze, łańcuszki, piramidy, para-
banki, oszustwa ubezpieczeniowe, manipulacje giełdowe, CIM, Warszawa 1998, s. 112–113, (za:) T. Wróblew-
ski, Przestępczość ubezpieczeniowa – metody działania oraz sposoby zapobiegania w świetle ankiety Rzecznika 
Ubezpieczonych, http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Tomasz_Wro-
blewski_ Przestepczosc_ubezpieczeniowa_metody_dzialania_oraz_sposoby_zapobiegania_w_swietle_ankie-
ty_Rzeczni_ 145 (12.03.2012).
29 Ibidem. 
30 Por. T. Rydzek, op. cit.
31 Por. J. Talarek, Przestępczość w ubezpieczeniach..., op. cit.
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Metody i sposoby walki z przestępstwami ubezpieczeniowymi popełnianymi przez pracow-
ników i klientów zakładów ubezpieczeń są nieskuteczne, a zakłady ubezpieczeń tracą obecnie 
bardzo dużo pieniędzy, co powoduje wzrost składek ubezpieczeniowych i staje się uciążliwe dla 
uczestników rynku.

Postulaty zakładów ubezpieczeń dotyczące rozwiązań mających na celu wyeliminowanie lub 
zminimalizowanie przestępstw ubezpieczeniowych stanowić mogą nie tylko wskazówkę do mo-
dyfikacji prawa i poprawy funkcjonowania organów państwa, lecz również mogą być pomocne 
w procesie tworzenia określonych instytucji, mających na celu zapewnienie prawidłowego dzia-
łania rynku ubezpieczeń. 

Z badań przeprowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe wyraźnie wynika, iż zakłady ubezpie-
czeń przekonane są o rosnącej liczbie czynów przestępczych, niemniej jednak tylko w nielicznych 
podmiotach prowadzona jest rzetelna statystyka dotycząca tego problemu. Tym samym przepro-
wadzone badania służą jedynie naświetleniu problemu, nie zaś podaniu konkretnych danych, 
ponieważ prawdziwa liczba wyłudzeń odszkodowań na terenie Polski ciągle pozostaje tylko 
w sferze statystyki. 

Przestępczość ubezpieczeniowa nie jest problemem wyłącznie polskim, boryka się z nią rów-
nież cały świat. Na fakt ten wpływa z jednej strony brak rzetelnie prowadzonych statystyk przez 
zakłady ubezpieczeń oraz organy ścigania, z drugiej zaś złożony charakter czynów popełnianych 
zarówno przez klientów, jak i przez samych pracowników zakładów ubezpieczeń. Brak informacji 
pozwala obecnie jedynie na podanie szacunkowej liczby usiłowań popełnienia, popełnionych 
czy też ujawnionych przestępstw ubezpieczeniowych, jak również struktury zagrożeń i strat po-
noszonych z tego tytułu przez zakłady ubezpieczeń.
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Łukasz Hećman

Brak śladów włamania a kradzież z włamaniem w świetle przepisów 
prawa karnego oraz wybranych ogólnych warunków ubezpieczenia

„Umowa ubezpieczenia pełni funkcję ochronną i przy wykładni jej postanowień nie może tra-
cić z pola widzenia tego jej zasadniczego celu”1.

Obecnie na rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje szereg umów mających na celu ochronę 
nieruchomości. Jednym z ryzyk, które może być objęte ochroną, jest kradzież z włamaniem. Wła-
śnie na zdarzeniu kradzieży z włamaniem, a dokładniej na zagadnieniu braku śladów włamania 
(w kontekście praktyki ubezpieczeniowej) i wiążących się z tym problemach, skupia się niniejsze 
opracowanie. 

Przeglądowi poddane zostały wybrane zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia dostępnych 
na rynku. Analiza ma na celu wykazanie różnorodności definicji, a także braku możliwości – 
w ocenie autora – oddalania roszczeń ubezpieczonych ze względu na brak śladów włamania (bez 
poddania tej przesłanki wnikliwiej analizie przez ubezpieczyciela). Zaznaczona została również 
nieprecyzyjność definicji zawartych w umowach ubezpieczenia, która pociąga za sobą możli-
wość odmiennych interpretacji zapisów przez obie strony stosunku prawnego na etapie realizacji 
zobowiązania wynikającego z umowy.

Publikacja przybliża też doktrynę prawa karnego w kontekście przesłanki braku śladów wła-
mania w zakresie kradzieży z włamaniem oraz przedstawia dorobek orzecznictwa w tej materii, 
zestawiając go z dostępnymi w umowach ubezpieczenia zapisami. Dodatkowo zamieszczono in-
formacje, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia majątkowego – co może być 
przydatne osobom zawierającym tego typu umowy. Użyteczność studium może również ujawnić 
się przy tworzeniu argumentacji stanowiących podstawę pism odwołujących się od decyzji za-
kładów ubezpieczeń w omawianym zakresie.

Opracowanie pewne kwestie poddaje pod rozwagę i – co jest pierwotnym zamysłem autora 
– jest przyczynkiem do ewentualnej dyskusji nad rozbieżnościami pomiędzy procedurą likwida-
cyjną a doktryną i orzecznictwem w zakresie kradzieży z włamaniem. Dodatkowo wpisuje się 
w już prowadzoną dysputę nad precyzyjnością i transparentnością warunków umów ubezpie-
czenia. 

1 Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2006 r. (V CSK 90/05, niepubl.).
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Słowa kluczowe: kradzież z włamaniem, ślady włamania, umowa ubezpieczenia, odszkodowa-
nie.

Wstęp
Dom czy mieszkanie bardzo często stanowią dorobek życia bądź najcenniejszy składnik mająt-

ku każdego z nas. To także miejsce, w którym na ogół spędza się najwięcej czasu – odpoczywa po 
trudach dnia pracy, gromadzi różne dobra materialne czy po prostu oddaje się przyjemnościom 
związanym z przedmiotami gromadzonymi przez lata. Do tego typu rozrywek można zaliczyć 
chociażby korzystanie z kina domowego, konsoli do gier czy domowej siłowni. W związku z po-
wyższym można śmiało przyjąć, iż w miejscu, o którym mowa, znajduje się wiele przedmiotów 
przedstawiających dużą wartość, w pewnym stopniu emocjonalną, ale przede wszystkim mate-
rialną, kupowanych i gromadzonych w ciągu długiego czasu.

W wyniku niespodziewanego zdarzenia – czy to spowodowanego siłami natury (jak np. powódź 
lub pożar), czy też działaniem osób trzecich (kradzież mienia) – może dojść do unicestwienia 
(np. w postaci zaistnienia szkody całkowitej po pożarze budynku) bądź zniszczenia posiadanej 
nieruchomości oraz ruchomości znajdujących się w niej lub do niej przynależnych. Aby zapo-
biec tego typu zdarzeniom, można posiadany majątek zabezpieczyć na kilka różnych sposobów, 
np. założyć odpowiednie zabezpieczenia w postaci czujników dymu, zamków, rolet, alarmów 
itp. Każdy z tych sposobów jest dobry. Wszystkie na pewno zwiększają bezpieczeństwo danej 
nieruchomości i znajdującego się w niej dobytku, a przecież każdy takiego poczucia bezpie-
czeństwa potrzebuje i – przynajmniej we „własnych czterech kątach” – oczekuje. Żaden jednak 
sposób nie daje stuprocentowej gwarancji zabezpieczenia przed możliwymi zagrożeniami. Co 
w tej sytuacji można zrobić, aby dodatkowo zmaksymalizować komfort płynący z posiadania 
nieruchomości? Odpowiedź jest jedna: ubezpieczyć. Na rynku ubezpieczeniowym funkcjonu-
je obecnie szereg umów ubezpieczenia mających na celu ochronę mienia – od tzw. murów po 
rzeczy zwane ruchomościami domowymi. Ryzyko objęte ochroną może dotyczyć przykładowo 
uszkodzenia nieruchomości spowodowanego zdarzeniem losowym typu ogień, zalanie, grad, 
trzęsienie ziemi czy nawet uderzenie statku powietrznego. Inne rodzaje ryzyka, które mogą zo-
stać objęte ochroną ubezpieczeniową, dotyczą utraty ruchomości domowych, np. w wyniku 
kradzieży z włamaniem. 

Właśnie na zdarzeniu kradzieży z włamaniem, a dokładniej na zagadnieniu braku śladów wła-
mania w tym zakresie (w kontekście obecnej praktyki ubezpieczeniowej) i wiążących się z tym 
problemach, skupia się niniejsze opracowanie. Przeglądowi poddane zostaną wybrane zapisy 
ogólnych warunków ubezpieczenia dostępne na rynku. Dzięki przeprowadzonej na ich podstawie 
analizie wykazana zostanie różnorodność ogólnych warunków ubezpieczenia, a także zasygna-
lizowana zostanie nieprecyzyjność niektórych definicji zawartych w umowach ubezpieczenia. 
Celem wskazania owych niejasności będzie uwypuklenie sporów interpretacyjnych i odmien-
ności rozumienia niektórych definicji przez obie strony stosunku prawnego na etapie realizacji 
zobowiązania wynikającego z umowy. Dodatkowo w opracowaniu zostaną przywołane argu-
menty – w ocenie autora niepozbawione słuszności – negujące możliwość oddalenia roszczeń 
ubezpieczonych ze względu na brak śladów włamania, bez wskazania wprost takiej przesłanki 
w warunkach ubezpieczenia i/lub poddania jej wnikliwej analizie przez ubezpieczyciela.

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia będzie miała na celu wykazanie ich różnorodności, 
a także braku możliwości – w ocenie autora – oddalania roszczeń ubezpieczonych ze względu na 
brak śladów włamania (bez poddania tej przesłanki wnikliwemu badaniu przez ubezpieczyciela). 
Zaznaczona zostanie również nieprecyzyjność definicji zawartych w umowach ubezpieczenia, 
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która pociąga za sobą możliwość odmiennych interpretacji przez obie strony stosunku prawnego 
na etapie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.

Publikacja przybliży też doktrynę prawa karnego w kontekście przesłanki braku śladów włama-
nia, zaprezentuje dorobek orzecznictwa w tej materii, a także zestawi go z dostępnymi zapisami 
w umowach ubezpieczenia. Dodatkowo podane zostaną informacje, na co należy zwrócić uwa-
gę przy wyborze ubezpieczenia majątkowego – co może być przydatne osobom zawierającym 
tego typu umowy. Użyteczność studium może również ujawnić się przy tworzeniu argumentacji 
stanowiących podstawę pism odwołujących się od decyzji zakładów ubezpieczeń w omawianym 
zakresie.

Opracowanie pewne kwestie poddaje pod rozwagę i – co jest jego pierwotnym zamysłem – 
ma stać się przyczynkiem do ewentualnej dyskusji na temat rozbieżności pomiędzy procedurą 
likwidacyjną a doktryną i orzecznictwem w zakresie kradzieży z włamaniem. Dodatkowo wpisuje 
się w prowadzoną już dysputę nad precyzyjnością i transparentnością warunków umów ubez-
pieczenia. 

Obecnie większość istniejących na rynku zakładów ubezpieczeń (dalej: ZU), posiada w swojej 
ofercie ubezpieczenie utraty mienia wynikającej z kradzieży z włamaniem. Oczywiście w związku 
z faktem, iż jest to ubezpieczenie dobrowolne, jego zakres oraz cena różnią się w poszczególnych 
zakładach ubezpieczeń. Z uwagi na ten fakt dobrze jest przyjrzeć się kilku umowom oferowanym 
przez różne ZU. Aby dobrać produkt, który będzie najlepiej odpowiadał oczekiwaniom, należy 
zapoznać się z dostępnymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia (dalej: o.w.u.), w których znajdu-
ją się najważniejsze zapisy umowy, w tym definicje związane z ubezpieczeniem nieruchomości 
(a więc m.in. określenie, jakie czynniki muszą zaistnieć, aby dana sytuacja spełniała warunki 
dotyczące ochrony ubezpieczeniowej) czy wyłączenia odpowiedzialności ZU (czyli opis sytuacji, 
w których mimo zaistnienia jakiegoś zdarzenia zakład ubezpieczeń będzie wolny od odpowie-
dzialności, a tym samym nie będzie musiał wypłacać odszkodowania), a także zasady dotyczące 
ustalenia rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania (np. czy odszkodowanie zostanie oszaco-
wane w wariancie odtworzeniowym czy rzeczywistym). Ważną kwestią jest również wybranie 
odpowiedniej sumy ubezpieczenia, a więc maksymalnej kwoty, która może zostać wypłacona 
w chwili zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. To, jak wysoką kwotę wybierzemy, będzie 
oczywiście wpływało na wysokość składki, jednakże zaniżenie sumy ubezpieczenia może spowo-
dować, iż w sytuacji zaistnienia szkody odszkodowanie będzie niewspółmierne do strat – suma 
ubezpieczenia wyczerpie się, nim pokryje całość roszczenia. Do zapoznania się z o.w.u. powinien 
również skłaniać fakt, iż znajdziemy tam informacje dotyczące obowiązków samego ubezpie-
czającego, których przestrzeganie może warunkować wypłatę odszkodowania. Przykładem 
może być konieczność wezwania policji na miejsce zdarzenia (praktycznie w każdym wypadku) 
czy wymagania zakładu ubezpieczeń co do konkretyzacji zabezpieczenia mienia (konieczność 
posiadania specjalistycznych zamków, rolet itp.). Istotne jest także sprawdzenie, czy zawarte 
ubezpieczenie obejmuje wariant odtworzeniowy, czy rzeczywisty. Kwestia ta jest niezwykle waż-
na w momencie wypłaty odszkodowania – w pierwszej opcji odszkodowanie powinno pozwolić 
na zakup sprzętu o tej samej klasie, natomiast w wersji tzw. wartości rzeczywistej wypłata zosta-
nie pomniejszona o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy. 

Tyle tytułem wprowadzenia. Gdy chodzi natomiast o kwestie stricte związane z pojęciami 
„kradzież z włamaniem” i „brak śladów włamania”, a także z interpretacją owych pojęć w pro-
cesie likwidacji szkód, analizę należy rozpocząć od przeglądu dostępnych na rynku ogólnych 
warunków ubezpieczenia.
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1. Zapisy umowne
Jak wskazują statystyki policyjne2, przestępstwo kradzieży z włamaniem jest dość często popeł-

niane, jednakże liczba zanotowanych przypadków systematycznie spada, począwszy od 1999 r. 
We wspomnianym roku liczba stwierdzonych przestępstw tego typu w Polsce przekroczyła 
369 tysięcy. Od tego czasu (w ciągu 12 lat) wartość ta zmalała o ponad 240 tysięcy, do poziomu 
niecałych 128 tysięcy w 2012 r. Choć liczba ta jest najniższa od wielu lat (jeśli nie liczyć 2008 r.3), 
to jednak wciąż pozostaje dość wysoka i taka sytuacja może budzić obawy właścicieli mieszkań 
i domów, a jednocześnie uzasadnia konieczność wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia. Do-
datkowo – a przynajmniej tak wskazują statystyki jednego z zakładów ubezpieczeń działających 
w Polsce4 – liczba zgłaszanych szkód związanych z kradzieżą z włamaniem w pierwszym półroczu 
2013 r. wzrosła czterokrotnie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Kradzież z włamaniem jest definiowana w o.w.u. w sposób różnorodny, w zależności od ZU. 
Choć różnice są niewielkie, to czasami mają wpływ na ustalenie odpowiedzialności czy wypłatę 
odszkodowania. Przykładowe definicje omawianego pojęcia mają następujące treści: 

„dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usu-� 
nięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi, albo podrobionego 
lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł 
wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju”5;
„dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń, po uprzed-� 
nim usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po otworzeniu wej-
ścia podrobionym lub dopasowanym kluczem, bądź kluczem oryginalnym, w którego posia-
danie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju”6; 
„zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował do-� 
konać z miejsca ubezpieczenia po usunięciu – przy użyciu siły lub narzędzi – istniejących za-
bezpieczeń pozostawiając ślady na tych zabezpieczeniach stanowiące dowód użycia siły lub 
narzędzi lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który 
sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku (tj. z za-
stosowaniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowa-
dzeniem osoby do nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez przywłaszczenie lub wyłu-
dzenie kluczy lub innych urządzeń otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób 
małoletnich, niedołężnych – będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych)”7;
„kradzież Twojego mienia z zamkniętego mieszkania, domu lub budynków gospodarczych, po � 
usunięciu zabezpieczeń określonych w niniejszych ogólnych warunkach, przy użyciu znacznej 
siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi, 
pod warunkiem, że ich użycie pozostawiło po sobie ślady uszkodzeń; za kradzież z włamaniem 
uważamy również sytuację, w której sprawca otworzył zabezpieczenia oryginalnym kluczem 

2 http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/842/47682/Postepowania_wszczete_przestepstwa_stwierdzone-
_i_wykrywalnosc_w_latach_1999__201.html (02.10.2013).
3 Wówczas liczba przestępstw stwierdzonych nieznacznie przekroczyła 124 tysiące.
4 http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1020820.html (25.09.2013).
5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1, kod: C-H1-01/12, uchwalone uchwałą zarządu STU Ergo Hestia S.A., 
obowiązujące od dnia 27 lutego 2012 r., oraz Hestia 7, kod: C-H7-02/12, uchwalone uchwałą zarządu STU Ergo 
Hestia S.A., obowiązujące od dnia 13 sierpnia 2012 r.
6 Ogólne Warunki Ubezpieczenia – Compensa Rodzina (19044), zatwierdzone przez zarząd TU Compensa S.A. 
Vienna Insurance Group uchwałą nr 35/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r.
7 Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Plus uchwalone uchwałą zarządu PZU S.A. nr UZ/34/2012 z dnia 
31 stycznia 2012 r.
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zdobytym w wyniku dokonania kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia zabezpie-
czonego zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami lub w wyniku rozboju”8;
„dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z budynku, lokalu, pomieszczenia lub � 
schowka zabezpieczonych zgodnie z wymaganymi zabezpieczeniami przeciwkradzieżowy-
mi opisanymi w § 16, z jednoczesnym ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przy użyciu siły 
lub narzędzi albo otwarciem przy pomocy klucza podrobionego lub klucza oryginalnego, 
zdobytego wskutek kradzieży z włamaniem lub rozboju. Kradzież z włamaniem ma miejsce 
również wtedy, gdy sprawca dokonał zaboru mienia z budynku, lokalu, pomieszczenia lub 
schowka, w których ukrył się przed ich zamknięciem, czego Ubezpieczający nie mógł stwier-
dzić nawet zachowując należytą staranność”9.

Jak widać na przykładzie powyższych postanowień10, w każdym z nich mowa jest, w dużym 
uproszczeniu, o zaborze mienia z zamkniętych pomieszczeń, przy użyciu siły lub – w konkretnych 
przypadkach – podrabianych czy dopasowanych kluczy. W pierwszej z przytoczonych definicji 
brak jest nawet określenia „zamknięte” w kontekście dookreślenia wyrazu „pomieszczenie”. 
Z uwagi na powyższe należy domniemywać, że przytoczone definicje są dość lakoniczne i mogą 
być szeroko traktowane, a tym samym są bardzo pojemne. W tym miejscu należy przywołać 
kilka wyroków sądów, tak apelacyjnych11 jak i Sądu Najwyższego, które wskazywały, iż nieścisło-
ści czy wątpliwości nasuwające się przy interpretacji o.w.u., jak również wadliwie opracowane 
ogólne warunki umów ubezpieczeniowych, umożliwiające ich dowolną interpretację, obciążają 
zakład ubezpieczeń (jako profesjonalistę) i należy interpretować je na korzyść poszkodowane-
go: „Ubezpieczyciel, jako autor ogólnych warunków ubezpieczenia, a przy tym profesjonalista, 
ma obowiązek sformułować je precyzyjnie. W razie niejasności czy wątpliwości co do poszcze-
gólnych postanowień należy je interpretować na korzyść ubezpieczającego. Byłoby bowiem 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, by konsekwencje nieścisłej redakcji obciążały 
ubezpieczającego”12. Wynika to oczywiście z regulacji dotyczących wzorców umownych (m.in. 
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny13 czy ustawy o działalności ubezpieczenio-
wej14), dzięki którym strony umowy mogą dowolnie taki stosunek kreować z zastrzeżeniem, iż 
nie jest on sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem. Z drugiej jednak strony regulacje 
te wskazują także na konieczność dość precyzyjnego formułowania zapisów. 

W kolejnych wskazanych powyżej zapisach o.w.u. pojęcie „kradzież z włamaniem” definiowa-
ne jest w sposób bardziej szczegółowy, choć w ocenie autora również tam nie znajdujemy pełnej 
definicji. Jakkolwiek za każdym razem mowa jest o użyciu siły i pozostawieniu śladów użycia siły 
na sforsowanych zabezpieczeniach, co stanowi dowód użycia siły lub narzędzi, to podane defini-
cje nie uszczegóławiają w żaden sposób owych śladów, ergo obejmują wszelkiego rodzaju ślady. 
Najbliższe dokładności w omawianym zakresie są definicje przedostatnia i ostatnia – fragmenty 

8 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Aviva Ubezpieczenie direct „W domu” Pakiet ubezpieczeń mieszkań i domów 
140111/GR/0611/6000 przyjęte uchwałą zarządu TU Aviva S.A. z dnia 7 marca 2011 r.
9 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju Signal Iduna Ubezpieczenia, przy-
jęte na mocy uchwały zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nr 44/Z/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r.
10 W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przywołane konkretne zapisy o.w.u. mają stanowić tylko przykłady definicji 
używanych na rynku.
11 Por. wyrok SA w Łodzi z dnia 28 lutego 1996 r. (I ACr 37/96).
12 Wyrok SN z dnia 18 marca 2003 r. (IV CKN 1858/00, MP 2006, nr 3, s. 149).
13 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
14 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 950).
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o użyciu znacznej siły oraz o jednoczesnym zniszczeniu lub uszkodzeniu zabezpieczeń podczas 
włamania. Oba te zapisy, choć nie w sposób jednoznaczny, mogą wskazywać na konieczność zaist-
nienia widocznych („gołym okiem”) śladów włamania. W związku z tym brak widocznych „gołym 
okiem” śladów włamania w kontekście pierwszych trzech definicji w ogóle nie powinien być 
brany pod uwagę i nie powinien stanowić podstawy do oddalenia roszczeń odszkodowawczych 
(oczywiście przy uwzględnieniu faktu, że nie budzą wątpliwości inne okoliczności zdarzenia, jak 
na przykład – a może przede wszystkim – wezwanie policji). W tym miejscu warto zapoznać się 
z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym to Sąd orzekł, że: „Jeżeli umowa ubez-
pieczenia nie zawiera określonego sformułowania, to brak takiego zapisu nie powinien pociągać 
za sobą niekorzystnych skutków dla ubezpieczającego. Ogólne warunki ubezpieczeń umownych 
ustala bowiem zakład ubezpieczeń. W razie sformułowania ich treści w sposób nasuwający wąt-
pliwości, to skutki tego obciążają ubezpieczyciela”15.

Jednakże jak pokazuje praktyka likwidacji tego typu szkód, problem ten istnieje i niejednokrot-
nie osoby poszkodowane – mimo dopełnienia wszelkich formalności – spotykają się z odmową 
uznania roszczeń z powodu braku śladów włamania. Co na tak zasygnalizowany temat mają do 
powiedzenia doktryna i orzecznictwo prawa karnego?

2. Kradzież z włamaniem w prawie karnym
Dlaczego prawa karnego? A to dlatego, że pojęcie „kradzież z włamaniem” jest terminem 

prawnokarnym, implementowanym do zakresu ubezpieczeń, a system prawa należy uznać za 
spójną całość, której elementy wzajemnie się uzupełniają. Choć strony umowy ubezpieczenia są 
uprawnione do nadania przesłance kradzieży z włamaniem innego znaczenia, niż ma to miejsce 
w prawie karnym, to w sytuacjach niedookreślonych czy budzących wątpliwości właśnie w tej 
dziedzinie prawa należy szukać wsparcia. 

Zawierając umowę ubezpieczenia, obie strony powinny dochować szczególnej staranności 
przy jej finalizowaniu, a także realizowaniu. Tego typu umowy można zaliczyć do umów naj-
wyższego zaufania16. Z uwagi na ten fakt zarówno zakres ochrony, jak i użyte w o.w.u. definicje, 
a także ewentualne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela winny być dla ubezpiecza-
jącego jasne i zrozumiałe. Przy wykupywaniu ochrony ubezpieczeniowej konsument powinien 
mieć klarowny pogląd na to, co i w jakim zakresie zostaje ubezpieczone, szczególnie że – jak 
wskazuje praktyka – agenci ubezpieczeniowi nie zawsze w sposób dokładny i całościowy obra-
zują zakres ryzyk chronionych polisą. Wynika to czasem z braku kompletnej wiedzy, a niekiedy 
właśnie z niejasności samych definicji. W trakcie likwidacji szkody zdarzają się sytuacje, w któ-
rych likwidator merytoryczny wydający decyzję w sprawie zupełnie odmiennie od agenta (nie 
wspominając już o poszkodowanym) interpretuje zapisy umowne. Tego typu sytuacje i brak 
precyzyjności w o.w.u. stają się następnie przyczyną odmiennego rozumienia zapisów, a w kon-
sekwencji sporów, w tym również sądowych. 

Brak transparentności w formułowaniu o.w.u. często wynika z tego, że w sytuacji zajścia zda-
rzenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel ma wówczas szersze pole do interpretacji zakresu 
swojej odpowiedzialności. Korzyść z takiego stanu rzeczy dla ubezpieczyciela jest oczywista, 
choć jednocześnie sytuacja taka jest niekorzystna dla poszkodowanego. Możliwość różnorod-
nego interpretowania zapisów, w tym pojęcia „kradzież z włamaniem”, która w praktyce bywa 
niekorzystna dla poszkodowanego, wydaje się zachodzić w przywołanych definicjach o.w.u.
15 Wyrok SA w Warszawie z dnia 8 lipca 1997 r. (I ACa 181/97).
16 http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Ewa_Kiziewicz_-_Zasada_
transparentnosc_a_ogolne_warunki_ubezpieczen__132 (19.11.2013).
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Z uwagi na powyższe, aby móc dogłębnie przeanalizować termin „kradzież z włamaniem”, 
a następnie odnieść go ewentualnie do kwestii związanych z ubezpieczeniem i omawianym 
w tym kontekście brakiem śladów włamania, należy odwołać się do kodeksu karnego i pomiesz-
czonego tam art. 279, w którym przestępstwo to jest stypizowane. Wydaje się także oczywiste, 
że postępowanie – co prawda w sprawach ubezpieczeniowych – powinno w sposób naturalny 
odwoływać się do komentarzy przejętych z dziedziny prawa karnego, a także czerpać z do-
świadczeń postępowań sądowych w tym zakresie (chociażby ze względu na fakt, iż samo prawo 
ubezpiecznieowe takiego dorobku doktryny, jak i orzecznictwa raczej w najbliższym czasie nie 
wypracuje). Szczególnie powinno tak być w sytuacji, gdy sama definicja zawarta w o.w.u. nie 
wskazuje jednoznacznie na zakres ochrony czy wyłączeń odpowiedzialności, a użyty termin jest 
definiowany i szeroko komentowany przez prawo karne.

Przy tego typu wątpliwościach należy wziąć pod uwagę dorobek zarówno nauki, jak i praktyki 
odnoszący się do zagadnienia, bądź w sytuacji ubezpieczyciela zastosować art. 385 § 2 k.c.: „Wzo-
rzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia 
niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. [...]”. Należy zatem albo posługiwać się 
definicją znaną z kodeksu karnego (bądź nieco zmodyfikowaną, ale uznać, że przy interpreta-
cji jest ona kluczowa), albo stosować bardziej skonkretyzowaną definicję – według własnego 
uznania – z zastrzeżeniem, iż nie jest ona związana interpretacyjnie z definicją znaną z kodeksu 
karnego. W tej drugiej sytuacji precyzyjność pojęcia musi stać na najwyższym poziomie, aby nie 
prowadzić do abuzywności zapisu lub dużych rozbieżności w możliwych interpretacjach. Drugi 
wariant jest przez ubezpieczycieli rzadko stosowany; zresztą jeśli przyjąć punkt widzenia ZU, nie 
trudno jest sobie wyobrazić powody takiego stanu rzeczy. 

Przyjrzyjmy się więc pojęciu „kradzież z włamaniem” określonemu w art. 279 k.k. i w komen-
tarzach do niego. Na wstępie, gwoli ścisłości (choć nie jest to istotne z punktu widzenia prawa 
ubezpieczeń) należy zaznaczyć, iż kradzież z włamaniem jest typem kwalifikowanym samej 
kradzieży, przestępstwem powszechnym (a więc może go dokonać każdy), ściganym z urzędu, 
a w sytuacji popełnienia przez najbliższą osobę, na wniosek pokrzywdzonego, umyślnym, po-
pełnionym w zamiarze bezpośrednim kierunkowym. Doniosłą i podstawową rolę w wyjaśnieniu 
tegoż określenia należy przypisać uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1980 r.17 Wy-
kładnia znamion przestępstwa każe przyjąć, iż dokonanie kradzieży z włamaniem następuje 
w sytuacji, gdy sprawca zabiera mienie w celu przywłaszczenia w następstwie usunięcia prze-
szkody materialnej będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym 
zabezpieczeniem chroniącym dostęp do mienia18. Przy czym należałoby uściślić, że pomieszczenie 
„zamknięte” to z jednej strony zamknięta konstrukcja, a z drugiej zabezpieczenie pomieszczenia. 
Chodzi tu m.in. o zamki, kłódki, plomby itd. Co ważne, łatwość pokonania tych zabezpieczeń nie 
ma znaczenia dla stwierdzenie włamania, gdyż kluczowy jest tutaj fakt, że osoba „zamykająca” 
(zabezpieczająca) pomieszczenie ma na celu niedopuszczenie innych osób do zabezpieczane-
go mienia. W doktrynie i praktyce wskazuje się również, iż ustanowiona przeszkoda wcale nie 
musi być wymyślnym zabezpieczeniem. Wystarczy stworzenie bariery, która ma przekazywać, 
mówiąc kolokwialnie, jasny komunikat: „nieupoważnionym wstęp wzbroniony”19. Jak podkreśla 
Sąd Apelacyjny w Białymstoku20, z czym należałoby się zgodzić, clou włamania polega nie na 

17 VII KZP 48/78, OSNKW 1980, nr 8, poz. 65.
18 Por. A. Marek, Komentarz do art. 279 Kodeksu karnego, LEX nr 59976.
19 Por. J. Curyło, Przestępstwo kradzieży z włamaniem, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile” 
2011, nr 1–2 (6–7), s. 80.
20 Por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 8 października 2002 r. (VIII AKa 505/02).
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fizycznym uszkodzeniu czy zniszczeniu bariery ograniczającej dostęp do rzeczy (choć nie jest to 
bez znaczenia), lecz sprowadza się do wykonania czynności, u których podstawy leży nieposza-
nowanie woli dysponenta rzeczy – ochrony jej przed osobami trzecimi. Ten sam efekt powoduje 
posłużenie się kluczem uprzednio skradzionym lub dopasowanym.

Należy także zaznaczyć, iż efektywność zabezpieczeń (a więc czy da się je sforsować, czy też nie) 
nie ma większego znaczenia, gdyż już samo zabezpieczenie rzeczy i konieczność usunięcia owego 
zabezpieczenia przez sprawcę powoduje włamanie21. Jak wskazuje Sąd Najwyższy, przechowy-
wanie rzeczy w normalnie zamkniętym mieszkaniu jest w zasadzie wyczerpującym sposobem 
jej zabezpieczenia przed kradzieżą22. Oczywiste jest, że nie chodzi tu o zabezpieczenia typu ha-
czyk czy pozostawiony w drzwiach klucz. Tego typu ochrona nie jest zabezpieczeniem w sensie, 
o którym mowa23. Jednakże, jak wskazuje w swoim komentarzu prof. A. Marek, włamanie nie 
musi być dokonane przy użyciu siły fizycznej. Kradzieżą z włamaniem może być np. przełamanie 
zabezpieczeń elektronicznych, a więc np. zabezpieczeń komputerowych lub – gdy odniesiemy 
to stwierdzenie do włamania do mieszkania lub domu – np. złamanie kodu zabezpieczającego 
alarmu domowego i otwarcie np. okna. Wprowadzenie przez osobę nieuprawnioną kodu PIN, 
umożliwiającego dostanie się do środka pomieszczenia, jest sforsowaniem przeszkody i wyczer-
puje znamiona przestępstwa z art. 279 k.k.24 Znane są techniki opukiwania okien w celu ich 
otwarcia. Nawet prawidłowo zamknięta i zabezpieczona stolarka okienna i drzwiowa, jak wynika 
z eksperymentów przeprowadzonych w toku dochodzeń policyjnych, może zostać otwarta po-
przez umiejętne ostukiwanie drzwi balkonowych25. Fakt dość łatwego dla włamywacza otwarcia 
okien bez okuć antywłamaniowych, w dodatku bez pozostawienia przy tym śladów26, potwier-
dzają również eksperci jednej z największych firm produkujących stolarkę okienną w Polsce27. 
Wejście do mieszkania w ten sposób wypełnia zatem przesłankę sforsowania przeszkody ze-
wnętrznej, zabezpieczenia zapobiegającego swobodnemu wejściu, gdyż przeszkoda materialna 
została usunięta. Wypełnia również przesłankę użycia siły (choć jak wspomniano wcześniej, do 
włamania może dojść również bez jej użycia), gdyż stopień użycia siły nie ma znaczenia28. Oma-
wiane przestępstwo może – ale tylko może, absolutnie nie musi – być połączone ze zniszczeniem 
lub uszkodzeniem mienia. Mówiąc wprost, nie każda kradzież z włamaniem powoduje choćby 
uszkodzenie zabezpieczeń blokujących dostęp do mienia29. 

W świetle powyższych wywodów „nie sposób uzależniać zasadności roszczenia odszkodowaw-
czego od techniki, którą sprawca posługuje się, dokonując włamania, uznając, iż jeśli nie pozostawił 
on widocznych śladów, to mieszkanie nie było należycie zabezpieczone. Ślady [...] mogą przybrać 
formę »mikrośladów«, a więc uszkodzenia mogą być niewidoczne »gołym« okiem”30.

Żadna z przywoływanych wcześnie definicji o.w.u. nie wyłącza możliwości odwołania się do ter-
minu prawnokarnego. Wręcz przeciwnie, niektóre wprost korzystają z definicji czy komentarzy 
dotyczących tej materii – „zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń, po uprzednim usunięciu 

21 Por. M. Kulik, Komentarz do art. 279 Kodeksu karnego, LEX nr 141125.
22 Por. wyrok SN z dnia 7 listopada 1990 r. (I CR 605/90, OSP 1991, nr 7/8, s. 189).
23 Por. A. Marek, op. cit.
24 Por. J. Curyło, op. cit.
25 Por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 8 stycznia 1991 r. (I ACr 178/91, OSA 1992, nr 2, poz. 11).
26 Nie wyklucza się w tej sytuacji również okien z okuciem antywłamaniowym, które z reguły powodują „jedynie” 
wydłużenie czasu dostania się do wnętrza oraz skomplikowanie koniecznych do wykonania czynności.
27 http://muratordom.pl/eksperci/pytania/okna-pcv/26115/ (24.09.2013).
28 Por. przywoływany wyrok SA w Białymstoku z dnia 8 stycznia 1991 r. 
29 Por. J. Curyło, op. cit.
30 Wyrok SA w Lublinie z dnia 22 listopada 2005 r. (I A Ca 652/05, niepubl.)
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[…] istniejących zabezpieczeń”31 itd. Inne natomiast definicję rozszerzają, np.: „Kradzież z wła-
maniem ma miejsce również wtedy, gdy sprawca dokonał zaboru mienia z budynku, lokalu, 
pomieszczenia lub schowka, w których ukrył się przed ich zamknięciem, czego Ubezpieczający 
nie mógł stwierdzić nawet zachowując należytą staranność”32. Takiego przypadku definicja z ko-
deksu karnego nie kwalifikuje jako kradzieży z włamaniem.

3. Kradzież z włamaniem a odszkodowanie
Czy zatem osoba, która zgłasza u ubezpieczyciela kradzież z włamaniem (a zdarzenie to wchodzi 

w zakres zawartej umowy ubezpieczenia), może – pomimo dopełnienia wszelkich innych obo-
wiązków33, a także utraty mienia – spotkać się z odmową uznania roszczenia. Wydaje się, że nie 
powinna, jeśli jedynym powodem odmowy jest brak „widocznych śladów” włamania. Szczegól-
nie gdy taka sytuacja stwierdzona jest jedynie przez rzeczoznawcę34 ubezpieczyciela, a nie przez 
jednostkę policji (wezwaną na miejsce zdarzenia), a mieszkanie posiada wymagane zabezpiecze-
nia i jednocześnie brak jest dowodów wskazujących, iż nie było ono prawidłowo zamknięte czy 
system zabezpieczający nie został właściwie aktywowany. Wydaje się, że w tego typu okoliczno-
ściach – szczególnie przy bardzo „oszczędnych” definicjach35 kradzieży z włamaniem zapisanych 
w o.w.u. – odszkodowanie powinno być wypłacone chociażby ze względu na zasadę słuszności. 
Większość definicji czy wyłączeń odpowiedzialność ZU nie wspomina o wyłączeniu z powodów 
braku śladów włamania. Jeśli prowadząca dochodzenie jednostka policji nie ustali takich okolicz-
ności, a ewentualne umorzenie sprawy nastąpi np. z powodu niewykrycia sprawcy, to na jakiej 
podstawie likwidator w imieniu ubezpieczyciela może roszczenie oddalić? Na podstawie zdjęć 
z przeprowadzonych oględzin (często dokonanych w pośpiechu, ze względu na ilość zadań zleco-
nych w ciągu dnia)? Nie wydaje się. Szczególnie gdy, tak jak ma to miejsce w przywoływanych już 
wcześniej o.w.u., nie ma zapisu o wyłączeniu odpowiedzialności z uwagi na brak śladów włama-
nia czy też brak tam podobnego zapisu mogącego uzasadniać taką odmowę.

Trafiającą w sedno sprawy konkluzją może być treść jednego z wyroków Sądu Najwyższego: 
„Umowa ubezpieczenia pełni funkcję ochronną i przy wykładni jej postanowień nie może tracić 
z pola widzenia tego jej zasadniczego celu. Poszukiwanie przez zakład ubezpieczeń per fas et 
nefas możliwości uchylenia się od świadczenia na rzecz ubezpieczonego jest nie tylko niezgodne 
z celem ubezpieczenia, lecz także stanowi akt nielojalności i złej wiary, który nie zasługuje na 
ochronę prawną”36.

W związku z powyższym, jeśli zapisy umowy ubezpieczenia nie regulują wprost kwestii braku 
śladów włamania, w ocenie autora można, a nawet należy, odwołać się do doktryny prawa kar-
nego. Umowa ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem ma na celu ochronę ubezpieczonego 
mienia. Jeśli więc do włamania z kradzieżą doszło i nie budzi to poważnych wątpliwości, nie 
można odmówić poszkodowanemu wypłaty odszkodowania ze względu na brak śladów włama-

31 Ogólne Warunki Ubezpieczenia – Compensa Rodzina, op. cit.
32 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozbojem Signal Iduna Ubezpieczenia, op. 
cit.
33 Przede wszystkim wezwania na miejsce kradzieży jednostki policji, i to bez tzw. zbędnej zwłoki lub niezwłocznie.
34 Zdarzają się przypadki, w których „rzeczoznawca” dokonujący oględzin rzeczoznawcą jest tylko w teorii (gdyż 
nie posiada stosownych uprawnień), a w praktyce i oficjalnej dokumentacji nazywany jest np. ekspertem pomo-
cy ubezpieczeniowej. W uwagi na ten fakt wypada zastanowić się, jaki dowód stanowią dość pobieżnie przepro-
wadzone oględziny, przeprowadzone przez osobę bez odpowiednich kwalifikacji.
35 Wydaje się, że zasadne jest doprecyzowanie i rozszerzenie definicji, którymi posługują się niektóre o.w.u. 
W innym przypadku należałoby stosować praktyki orzecznictwa prawa karnego.
36 Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2006 r. (V CSK 90/05, niepubl.).
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nia. Jak wykazano powyżej, do takiego zdarzenia może dojść również w sytuacji, w której ślady 
będą jedynie mikrośladami, możliwymi do ustalenia tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu, 
bądź w ogóle nie do wykrycia. 

Fakt ten skłania do refleksji, że jedynie konkretny zapis w umowie może ten stan rzeczy zmie-
nić, a dokładniej mówiąc, wyłączyć odpowiedzialność ubezpieczyciela w okolicznościach braku 
śladów włamania. Absolutnie nie wynika to chociażby z definicji zawartych w przytoczonych 
o.w.u. Wręcz przeciwnie, takie podejście do sprawy może godzić w funkcję ochronną ubezpie-
czenia i nie realizować jego podstawowego celu, jakim jest wypłata świadczenia w momencie 
zajścia określonego zdarzenia i zmniejszenia szkód losowych poprzez ograniczenie ich rozmia-
rów.

4. Wnioski de lege ferenda
Kwestie poruszane w opracowaniu nie są może jednoznaczne i oczywiste, ale chociażby ze 

względu na dość częste odmowy uznania roszczeń osób poszkodowanych w tym zakresie warte 
namysłu i przedyskutowania. Wydaje się, iż to definicje zawarte w o.w.u. od kradzieży z włama-
niem, stosowane w umowach ubezpieczenia, wymagają uściślenia, zmiany wymaga też praktyka 
likwidacji szkód z omawianego ryzyka. Oczywiście przy założeniu, iż kwestia braku śladów wła-
mania przy kradzieży z włamaniem miałaby zostać rozwiązana. 

Niedopuszczalne jest, aby zakład ubezpieczeń dokonywał jakiegoś zapisu w o.w.u., a następ-
nie interpretował go w sposób zupełnie dowolny. Niemożliwe jest znalezienie podstaw do 
stwierdzenia, że ubezpieczyciel jako podmiot ustalający treść wzorca umownego o charakterze 
kwalifikowanym, ale co ważne nienormatywnym, opisując kradzież z włamaniem i nie czyniąc 
jednocześnie zastrzeżenia, iż kodeksowa definicja nie ma w danym wypadku zastosowania, 
uwolnił się od odniesienia – chociażby pośrednio – do odpowiednich instytucji prawa karnego37, 
w sytuacji gdy definicja zawarta w o.w.u. jest nad wyraz oszczędna i budzi wątpliwości interpre-
tacyjne. Ubezpieczyciel, stosując bardzo ogólną definicję omawianego pojęcia, automatycznie 
odwołuje się – w ocenie autora przynajmniej po części – do określenia kodeksowego i zwią-
zanych z nim komentarzy oraz orzeczeń, gdyż nawet pomimo możliwości tworzenia własnych 
definicji, muszą one pozostawać jasne i klarowne. W sytuacji gdy jasności brak, jedyną wykład-
nią interpretacyjną nie może być egzegeza ZU. 

Oczywiście zasada ta działa również w drugą stronę. Wydaje się, że ubezpieczyciele rozumieją 
ten stan rzeczy i aby objąć ochroną jakieś konkretne zdarzenie, niemieszczące się w – nazwij-
my to umownie – „kodeksowej” definicji kradzieży z włamaniem, rozszerzają definicje zawarte 
w o.w.u. Przykładowo, zgodnie z definicją z kodeksu karnego i stosownym komentarzem nie jest 
kradzieżą z włamaniem sytuacja, w której sprawca pozwala zamknąć swoją osobę w jakimś po-
mieszczeniu, a następnie, korzystając z tych okoliczności, dokonuje zaboru mienia i wychodzi na 
zewnątrz, pokonując istniejące zabezpieczenia od wewnątrz. Czyn taki może być kwalifikowany 
w dwojaki sposób: bądź to jako przestępstwo kradzieży zwykłej, bądź „jeżeli całość zachowa-
nia była objęta jednym zamiarem i zwarta w czasie, jako kradzież w kwalifikacji kumulatywnej 
z uszkodzeniem rzeczy (art. 288 § 1 k.k.)”38. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
o tego typu zdarzenia było już wskazywane na konkretnym przykładzie, przy okazji omawiania 
przykładowych zapisów o.w.u. 

37 Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 8 listopada 2000 r. (I ACa 744/00, „Prawo Gospodarcze” 2001, nr 10, s. 52).
38 M. Kulik, Rozdział XXXV, art. 279, (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2010. 
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Wygląda więc na to, że czasami ZU jest świadomy istniejących zależności, a czasami zwyczajnie 
je pomija. W ten sposób wprowadza chaos i niedookreślenie tego, jakiej ochrony może spodzie-
wać się ubezpieczony, a także wywołuje dezorientację u poszkodowanego w momencie wydania 
decyzji odmawiającej wypłaty odszkodowania. W tym miejscu ponownie dochodzimy do kwestii 
uregulowanych w art. 385 § 2 k.c. – w sytuacjach budzących wątpliwości zapisy niejednoznaczne 
tłumaczy się na korzyść klienta. Tak wskazuje ustawa i trudno odmówić jej logiki w tych założe-
niach. Ta zasada powinna w szczególności dotyczyć zdarzeń tego typu, co obecnie omawiane 
– należy mieć na względzie cel, jaki chciał osiągnąć ubezpieczający (a więc zapewnić ochronę 
w sytuacji zaboru mienia przez osobę trzecią), funkcję ochronną ubezpieczenia (zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa), zasadę słuszności, a także zwykłą uczciwość w relacjach bądź co bądź 
biznesowych. Reasumując, brak widocznych śladów włamania nie powinien stawać się automa-
tycznie podstawą oddalenia roszczeń.

W świetle powyższych rozważań należałoby zaproponować dyskusję nad wprowadzeniem bar-
dziej precyzyjnych definicji, które miałyby na celu określenie w miarę pełnego zakresu ochrony, 
modyfikowanych przez ubezpieczyciela zależnie od jego woli co do pojemności owej ochrony (cho-
ciażby z uwagi na zachowanie swobody umów), i np. zaznaczanie w treści o.w.u., iż pomieszczona 
tam definicja nie odnosi się do definicji karnoprawnej. Oczywiście w takiej sytuacji jasność definicji 
miałaby jeszcze większe znaczenie. Tego typu propozycja nie godziłaby w swobodę umów, a jedno-
cześnie byłaby ukierunkowana na klarowniejsze objaśnienie konsumentowi zakresu ochrony.

Jeśli można zaproponować jednak bardziej precyzyjną definicję pojęcia „kradzież z włama-
niem”, o którym mowa w opracowaniu, w ocenie autora tekstu taki walor posiadałaby definicja 
o następującej treści:

Dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń po uprzed-
nim usunięciu przy użyciu znacznej siły fizycznej lub narzędzi istniejących zabezpieczeń 
(zgodnych z warunkami o.w.u.), z jednoczesnym ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, pozosta-
wiające widoczne ślady na tych zabezpieczeniach stanowiące dowód użycia siły lub narzędzi, 
lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca 
zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku (tj. z zastosowa-
niem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby 
do nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie kluczy lub 
innych urządzeń otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedo-
łężnych – będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych). 

Opcjonalnie można również dodać, co jest praktykowane w niektórych umowach ubezpiecze-
nia: 

Kradzież z włamaniem ma miejsce również wtedy, gdy sprawca dokonał zaboru mienia z bu-
dynku, lokalu, pomieszczenia lub schowka, w których ukrył się przed ich zamknięciem, czego 
ubezpieczający nie mógł stwierdzić, nawet zachowując należytą staranność, a sprawca pozosta-
wił w pomieszczeniu widoczne ślady.

Przedstawiona definicja jest dość obszerna, ale dzięki temu w miarę pełna. Oczywiście, jak już 
wspomniano wcześniej, może być modyfikowana w zależności od zakresu ochrony, a także – co 
należy podkreślić – stanowi jedynie propozycję i przyczynek do dyskusji (nie postulat bezwzględ-
nego wprowadzenia, co z przyczyn oczywistych byłoby raczej niemożliwe). Niektóre zapisy, aby 
zniwelować kazuistykę takiego pojęcia, zamiast znaleźć się w samej definicji, mogą zostać okre-
ślone w paragrafie o.w.u. dotyczącym wyłączeń.

Przy tak skonstruowanej definicji przyszły ubezpieczony ma świadomość, jaki zakres ochrony mu 
przysługuje i czego może się spodziewać w sytuacji zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
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Summary of the ar� cle

No signs of forced entry and burglary in the light of the provisions 
of criminal law as well as selected terms and conditions of insurance 
contract

Currently, there are a number of agreements operating on the insurance market aimed at 
protecting real estates. One of the risks that may be included within insurance protection is bur-
glary. This article focuses on the topic of burglary, in particular the problem of no signs of forced 
entry in the context of insurance practice.

The article reviews selected provisions of general terms and conditions of insurance contracts 
available in the market. The analysis is intended to demonstrate the diversity of the definition, 
and also lack of possibility of denying compensation due to the fact of lack of signs of forced 
entry (without an in depth analysis of this problem by the insurer). Imprecise definitions in in-
surance contracts, that entail possibility of different interpretations of records by both parties 
of the agreement at the stage of implementation of the obligations arising from the agreement 
was also described.

The article also introduces the doctrine of criminal law in the context of the condition of no 
signs of forced entry in the field of burglary and presents the achievements of case law in this 
matter, juxtaposing it with the provisions of insurance contracts available on the market. In 
addition, information is provided on what to look for when choosing a real estate insurance – 
which may be useful to those concluding this type of contract. Usability of this study may also 
be disclosed when creating arguments on which the documents referring to the decision of in-
surance companies in this field.

The article is developing some issues and draws attention – which is the original intention of 
the author – and is a contribution to a discussion of the discrepancies between the liquidation 
procedure and doctrine together with case law in the field of burglary. In addition, it is in line 
with the discussion on transparency and precision of the insurance contracts’ terms and condi-
tions.

Keywords: burglary, signs of forced entry, insurance contract, compensation.

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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II. INNE OPRACOWANIA

1. Pro memoria
  Doc. dr Ryszard Zelwiański    (1926-2013)

6 października 2013 r. odszedł w wieku 87 lat nasz Przyjaciel i wieloletni współpracownik Ry-
szard Zelwiański, pracownik naukowy wyższych uczelni na stanowisku docenta, pułkownik WP, 
współpracownik urzędu Rzecznika Ubezpieczonych, autor wielu publikacji naukowych i recen-
zent w „Rozprawach Ubezpieczeniowych”, członek Rady Ubezpieczonych a także juror Konkursu 
na najlepsze prace doktorskie z dziedziny ubezpieczeń organizowanego przez Rzecznika Ubez-
pieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową.

Jego życie było bogate i nie ograniczało się do jednej płaszczyzny działania. Trudno jest w krót-
kim tekście je wskazać, dlatego skupię się na tych, o których najwięcej możemy powiedzieć, ze 
względu na wielorakie związki i relacje łączące Go z urzędem Rzecznika Ubezpieczonych i redak-
cją „Rozpraw Ubezpieczeniowych”.

Już w pierwszych kontaktach z doktorem Ryszardem Zelwiańskim, jako Dyrektorem Zespołu 
Prawa Gospodarczego i Finansowego oraz Ochrony Praw Konsumenta w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich, które podjęliśmy niemal od chwili powstania urzędu Rzecznika Ubezpieczonych, 
dała się zauważyć Jego ogromna znajomość problematyki ubezpieczeniowej i konsumenckiej, 
oparta zarówno na wiedzy teoretycznej, ale także, a może przede wszystkim na znajomo-
ści praktyki wyniesionej zarówno z Biura RPO ale także z wcześniejszej pracy w Państwowym 
(wówczas) Zakładzie Ubezpieczeń. Trzeba przyznać, że początkowo dr Zelwiański odnosił się do 
nowopowstałego urzędu Rzecznika Ubezpieczonych z pewną rezerwą, nie będąc przekonanym, 
czy instytucja ta jest niezbędna w kontekście istnienia RPO. Wynikało to przede wszystkim z rze-
czowego i rzetelnego podejścia do wszystkiego czym się zajmował. Ten dystans szybko jednak 
zniknął, a nasza współpraca, także w związku z Jego działalnością w Radzie Ubezpieczonych przy 
Rzeczniku, której był członkiem przez dwie kadencje, była coraz bliższa, przeradzając się po kilku 
latach w przyjaźń, co autor tego tekstu zawsze wysoko sobie cenił.

Obok współpracy instytucjonalnej między RPO a Rzecznikiem Ubezpieczonych, pojawiły się 
również inne płaszczyzny. Powołując Jury Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń, 
nie miałem wątpliwości, że jednym z jej członków powinien być również doc. dr Ryszard Zelwiań-
ski. On sam, jako pracownik naukowy i promotor licznych prac magisterskich i dyplomowych, 
wykazywał w sporządzanych przez siebie recenzjach oprócz znajomości problematyki, także 
wielką umiejętność wszechstronnej oceny recenzowanych prac, zarówno ich zawartości mery-
torycznej jak i strony formalnej, w tym stylu i języka. Cechą charakterystyczną sporządzanych 
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przez Niego recenzji było nieograniczanie się do zawartych w arkuszach recenzyjnych odpowie-
dzi – zwykle opatrywał je komentarzem, pogłębiającym i rozszerzającym ostateczną ocenę.

Te same cechy wykazywał także w recenzjach artykułów kierowanych do „Rozpraw Ubez-
pieczeniowych”; był recenzentem rzetelnym i wymagającym a przy tym jednak życzliwym dla 
autorów, co wyrażało się w formułowaniu uwag i wskazówek, zastosowanie których pozwoliło-
by na publikację korzystnego tekstu, ale również niosłoby za sobą wskazania, dające zwłaszcza 
młodym autorom podstawę doskonalenia warsztatu naukowego.

Sam był również autorem tekstów, kierowanych do „Rozpraw”, w których zawarta była ocena, 
nie tylko danej instytucji czy też stanu prawnego ale także oryginalne często wnioski de lege 
ferenda, nie zawsze zresztą zgodne z aktualnie panującymi poglądami. W niniejszym numerze 
zamieszczamy jeden z takich tekstów, niestety już ostatni.

Na koniec kilka słów, bardziej osobistych.
Zawsze podziwiałem sprawność intelektu, energię i obowiązkowość Ryszarda (mogę tak Go 

nazywać – ponieważ już sporo lat temu zaproponował mi taką właśnie formę we wzajemnych 
kontaktach), mimo zaawansowanego przecież wieku i pogorszającego się, zwłaszcza w ostatnich 
miesiącach, stanu zdrowia. W telefonicznej rozmowie, gdzieś w połowie września, pytał czy Jego 
tekst znajdzie się w „Rozprawach” – bardzo mu na tym zależało, obiecywał też, że prześle nieba-
wem recenzję, o którą prosiliśmy Go, ale prosił jednocześnie aby mu następnych chwilowo nie 
wysyłać. Szkoda, że owa chwila wydłużyła się w nieskończoność.

Dr Stanisław Rogowski
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  Prof. dr hab. Jerzy Handschke    (1948-2013)
13 grudnia 2013 r. odszedł od nas wybitny znawca problematyki ubezpieczeniowej, autor wielu 

publikacji, znakomity dydaktyk i organizator życia naukowego, nasz Przyjaciel, prof. dr hab. Jerzy 
Handschke. Współpracował z nami od wielu lat, jako członek Rady Naukowej „Rozpraw Ubez-
pieczeniowych”, juror Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń, autor i recenzent 
publikacji zamieszczanych w „Rozprawach”, uczestnik konferencji naukowych organizowanych 
przez Rzecznika Ubezpieczonych i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej. 

Oprócz formalnych funkcji jakie pełnił, z wielkim zaangażowaniem i pasją, mieliśmy w Nim 
zawsze życzliwego, kompetentnego doradcę i konsultanta w różnych dziedzinach nauki ubez-
pieczeń gospodarczych. Wiedzę teoretyczną łączył tu ze znajomością praktyki, krytycyzmem 
i umiejętnością oceny prawa ubezpieczeniowego i zjawisk na rynku ubezpieczeniowym. Umiejęt-
ności te pozwoliły Mu realizować wiele zadań i ról, jak m.in. Redaktora Naczelnego „Wiadomości 
Ubezpieczeniowych”.

Od wielu lat związany był z poznańskim środowiskiem naukowym, jako pracownik Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, funkcjonującego wpierw pod nazwą Wyższej Szkoły Ekonomicznej. 
Działalność naukowo–dydaktyczną realizował w ramach Katedry Ubezpieczeń, której kierownic-
two przejął kilka lat temu po śmierci Profesora Tadeusza Sangowskiego, wybitnego uczonego, 
dydaktyka i organizatora.

Kontynuował je z powodzeniem, także jako opiekun naukowy i promotor prac przedstawicieli 
młodszych pokoleń adeptów nauk ubezpieczeniowych. Należy przy tym podkreślić, iż prace dok-
torskie, magisterskie oraz licencjackie prowadzone przez Niego w tym także kierowane na nasz 
Konkurs cechował zawsze wysoki poziom, co uwidoczniło się w licznych nagrodach, przyznawa-
nych ich autorom.

Widać w nich było, co nie zawsze jest w pełni doceniane, zaangażowanie i umiejętności Promo-
tora. Cechy te uwidaczniały się również w wykładach, a także w wystąpieniach na konferencjach, 
seminariach i sympozjach; kontaktowość, wspaniały, komunikatywny styl oraz swoboda z jaką 
przedstawiał niełatwą problematykę ubezpieczeniową będą na pewno zapamiętane na długo 
przez słuchaczy. Tak samo zresztą jak osoba Profesora, jego pasja, poczucie humoru a nawet 
kontrowersyjne nieraz tezy i poglądy jakie prezentował. Szkoda, że w coraz bardziej „popraw-
nym” świecie nauki nieczęsto pojawiają się takie indywidualności…

Dr Stanisław Rogowski
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2. Orzecznictwo
Problematyka ustalania zasady odpowiedzialności za szkodę polegającą 
na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej 
kondygnacji w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r.

Wprowadzenie

Od szeregu lat toczona była dyskusja na temat zasad odpowiedzialności za tzw. szkody zala-
niowe, czyli polegające na zalaniu cieczą lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na 
wyższej kondygnacji. 

Za możliwością zastosowania zasady ryzyka do przypadków zalania wewnątrz budynku opo-
wiadała się olbrzymia większość przedstawicieli doktryny prawa cywilnego komentujących art. 
433 k.c., w którym mowa jest o odpowiedzialności odszkodowawczej zajmującego pomieszcze-
nie za szkodę wyrządzoną „wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu 
z pomieszczenia”. Zdecydowanie odmiennego zdania był Sąd Najwyższy, w którego ocenie do 
odpowiedzialności za tego rodzaju zdarzenia nie ma zastosowania zawierający zasadę ryzyka 
art. 433 k.c. 

Ta wyraźna i głęboka różnica pomiędzy stanowiskiem prezentowanym przez Sąd Najwyższy 
a poglądami dominującymi w literaturze wywierała istotny wpływ na rozbieżność w orzecznic-
twie sądów powszechnych oraz podążających za nim procedurach likwidacyjnych stosowanych 
w praktyce ubezpieczycieli. Sytuacja ta powodowała również stan niepewności zarówno osób 
poszkodowanych, jak i osób, od których dochodzone były roszczenia odszkodowawcze wyni-
kające z zalania lokalu. Z brakiem jasności reguł odszkodowawczych zmagały się także zakłady 
ubezpieczeń, które rozpatrywały roszczenia z dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cy-
wilnej albo też starały się dochodzić roszczeń regresowych wynikających z faktu naprawienia 
szkody na podstawie umowy ubezpieczenia zalanego lokalu. 

Rzecznik Ubezpieczonych w odniesieniu do sygnalizowanych różnic w poglądach prezento-
wał stanowisko dopuszczające możliwość takiej wykładni art. 433 k.c., która z jednej strony 
uwzględniałaby aktualne uwarunkowania techniczne budynków, a z drugiej dawałaby szansę 
na skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z zalaniem lokalu bez ko-
nieczności wykazywania winy – co byłoby wysoce pragmatycznym i pożądanym rozwiązaniem 
w praktyce obrotu. Obserwacja dotychczasowej sytuacji wskazywała bowiem na daleko idące 
trudności w ustalaniu rzeczywistych przyczyn tych szkód, które wiążą się najczęściej z awarią we-
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wnętrznych pionów i pozostałych instalacji wodno–sanitarnych bądź sprzętu AGD znajdującego 
się w budynku. Trudności te wywoływały konflikty międzysąsiedzkie, a także spory ubezpieczo-
nych i poszkodowanych w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia. Taki stan rzeczy czynił 
zasadnym podjęcie starań o głębsze przeanalizowanie spornych kwestii. 

Kierując się tymi względami, Rzecznik Ubezpieczonych postanowił poddać szerszej analizie 
prawnej Sądu Najwyższego tezę o możliwości zastosowania art. 433 k.c. także w odniesieniu do 
szkód polegających na zalaniu lokalu położonego na niższej kondygnacji. Podjęte kroki uzasad-
niała również przeprowadzona przez Rzecznika kwerenda orzecznictwa sądów powszechnych 
z ostatnich lat, która ujawniła daleko idące rozbieżności.

Sąd Najwyższy po rozważeniu poddanych mu pod rozwagę argumentów, w dniu 19 lutego 
2013 r. podjął w składzie siedmiu sędziów uchwałę o treści: „Przepis art. 433 k.c. nie ma zasto-
sowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu 
znajdującego się na wyższej kondygnacji” (III CZP 63/12). 

Analiza uzasadnienia uchwały, które to opiera się głównie na przytoczeniu dotychczasowej 
linii judykatury, prowadzi przede wszystkim do wniosku, iż Sąd Najwyższy wyraził jednoznacznie 
zapatrywanie, że tradycyjne rozumienie art. 433 k.c. powinno być podzielane także i obecnie. 
Sąd Najwyższy, który w przeszłości (z pewnymi wyjątkami) konsekwentnie stał na stanowisku, iż 
odpowiedzialność użytkownika lokalu za szkodę wynikającą z zalania lokalu położonego na niż-
szej kondygnacji kształtuje się na zasadzie winy, zgodnie z art. 415 k.c., jednoznacznie i wyraźnie 
tę ocenę podtrzymał. Sąd zgodził się z Rzecznikiem, iż językowa wykładnia przepisu nie prowadzi 
do jednoznacznych rezultatów, jest zatem zawodna i z tych względów musi zostać uzupełnio-
na o wykładnię historyczną oraz celowościowo–funkcjonalną. W odróżnieniu jednak od oceny 
Rzecznika, zdaniem Sądu, pomimo zachodzących współcześnie zmian w budownictwie, szcze-
gólnie w zakresie umiejscowienia instalacji wodno–kanalizacyjnych, nadal aktualnym celem 
przepisu pozostaje ochrona bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na zewnątrz budyn-
ku, gdyż to właśnie te osoby mają większe trudności w ustaleniu sprawcy szkody i wykazaniu 
jego winy. Dodatkowo, zdaniem Sądu, rozszerzająca wykładnia normy statuującej zasadę ryzy-
ka może być dokonywana jedynie wyjątkowo, przy uwzględnieniu proporcji pomiędzy ochroną 
interesów poszkodowanego i osoby odpowiedzialnej za szkodę, a w omawianym przypadku wy-
starczająca jest regulacja zawarta w art. 415 k.c.

Bez wątpienia omawiana uchwała i jej uzasadnienie w sposób zdecydowany wpłyną na ujedno-
licenie w przyszłości orzecznictwa sądów powszechnych, dzięki czemu bardziej klarowna będzie 
sytuacja prawna właścicieli lokali, i to zarówno tych, którzy rozważać będą sądowe dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych wynikających z zalania ich mieszkania, jak i tych, do których kiero-
wane będzie żądanie naprawienia szkody (roszczenie regresowe). 

Dodatkowo – co z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych jest szczególnie ważne – wydaje się, 
że za sprawą omawianej uchwały nastąpi standaryzacja procedur likwidacyjnych stosowanych 
przez zakłady ubezpieczeń w odniesieniu do szkód zalaniowych. Mamy nadzieję, że nie powtó-
rzą się już więcej sytuacje, gdy ten sam zakład ubezpieczeń opierał swoje stanowisko na różnych 
podstawach prawnych w zależności od tego, czy rozpatrywał roszczenia osoby poszkodowanej, 
czy też występował z regresem. Ponadto jasność i jednolitość obowiązujących w tej mierze za-
sad powinna również wpłynąć na uproszczenie i przyspieszenie postępowań likwidacyjnych.

Na marginesie tego krótkiego wprowadzenia warto wspomnieć, że w Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Cywilnego toczą się obecnie prace nad nowym kodeksem cywilnym. Między innymi prze-
widziana we wstępnym projekcie części ogólnej prawa zobowiązań odpowiedzialność osoby 
zajmującej pomieszczenie miałaby obejmować również szkodę wyrządzoną zalaniem innego po-
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mieszczenia w budynku, chyba że ten, kto pomieszczenie zajmuje, nie ponosiłby winy. Proponuje 
się zatem w tego typu przypadkach oparcie odpowiedzialności na zasadzie winy domniemanej, 
dostrzegając, jak się zdaje, teoretyczną i praktyczną doniosłość problemu, który został podjęty 
przez Rzecznika Ubezpieczonych we wniosku skierowanym do Sądu Najwyższego.

Zachęcam do zapoznania się z zamieszczoną poniżej uchwałą Sądu Najwyższego, a także do 
lektury artykułu Tomasza Młynarskiego – autora wniosku, o którym mowa; w swojej publikacji 
dokonuje on pogłębionej analizy prawnej omawianej uchwały, na tle dotychczasowego orzecz-
nictwa i poglądów doktryny.

Mgr Aleksander Daszewski, radca prawny, koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.
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Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
z dnia 19 lutego 2013 r.1 wraz z uzasadnieniem

Sentencja
Sąd Najwyższy w składzie na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 lutego 2013 r., 

przy udziale Rzecznika Ubezpieczonych Aleksandry Wiktorow oraz prokuratora Prokuratury 
Generalnej Jana Szewczyka, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez 
Rzecznika Ubezpieczonych we wniosku z dnia 5 lipca 2012 r., RU/157/12/TML,

„Czy przepis art. 433 k.c. ma zastosowanie do odpowiedzialności za szkodę polegającą na za-
laniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji?”

podjął uchwałę:
Przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zala-

niu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji.
Rzecznik Ubezpieczonych wniósł o podjęcie, na podstawie art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listo-

pada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 40, poz. 2052 ze zm.), uchwały rozstrzygającej 
zagadnienie, czy przepis art. 433 k.c. ma zastosowanie do odpowiedzialności za szkodę pole-
gającą na zalaniu lokalu niżej położonego z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji. 
W uzasadnieniu wniosku wskazał, że wykładnia tego przepisu budzi kontrowersje, co znalazło 
wyraz w rozbieżnych stanowiskach formułowanych w literaturze oraz orzecznictwie, zwłaszcza 
w orzecznictwie sądów powszechnych. Wnioskodawca zakwestionował w zasadzie jednolitą 
linię orzecznictwa Sądu Najwyższego, zgodnie z którą art. 433 k.c. nie ma zastosowania do od-
powiedzialności za szkodę spowodowaną przelaniem się wody z lokalu z wyższej kondygnacji do 
lokalu niżej położonego. W ocenie Rzecznika, przez użyte w art. 433 k.c. określenie „wylanie” 
należy rozumieć nie tylko wypłynięcie cieczy na zewnątrz budynku, ale także zalanie innego 
pomieszczenia, zarówno na tej samej, jak i niższej kondygnacji. Zwężająca językowa wykładnia 
prowadzi do ukształtowania odpowiedzialności za zalanie lokalu położonego na niższej kondy-
gnacji na zasadzie winy, to zaś oznacza dla poszkodowanego daleko idące utrudnienia, bowiem 
w celu wykazania odpowiedzialności zajmującego pomieszczenie musiałby ustalić, a następnie 
udowodnić okoliczności i przyczynę zdarzenia wyrządzającego szkodę oraz winę sprawcy szko-
dy. Winę za spowodowanie szkody ponosić może nie tylko osoba zajmująca lokal na wyższej 
kondygnacji, ale także np. domownik, właściciel czy zarządca budynku, osoba przeprowadzają-
ca remont, czy nawet, odpowiadające już na zasadzie ryzyka, przedsiębiorstwo przesyłowe lub 
producent wadliwego sprzętu. Rzecznik wskazał także, iż w obecnych realiach społeczno– ekono-

1 III CZP 63/12.
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micznych coraz bardziej doniosłą rolę odgrywają dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, których podstawowym celem jest przeniesienie, za zapłatą składki, ryzyka związanego 
z odpowiedzialnością cywilną obciążającą z różnych przyczyn ubezpieczającego, w tym także za 
szkody spowodowane zalaniem innego lokalu.

Prokurator wnosił o podjęcie uchwały rozstrzygającej negatywnie przedstawione zagadnie-
nie.

Uzasadnienie prawne
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 433 k.c., za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem ja-

kiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, 
chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub oso-
by trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu 
nie mógł zapobiec. Przepis ten przewiduje surowszą, niezależną od winy zajmującego pomiesz-
czenie, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Przepis powtarza rozwiązanie przyjęte w art. 
150 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz. U. 
z 1933 r., Nr 82, poz. 59 ze zm.; dalej: k.z.), który przyjął tę instytucję w ślad za austriackim ko-
deksem cywilnym z 1811 r. Rozwiązanie austriackie z kolei nawiązuje do wykształconej w prawie 
rzymskim actione de effusis vel deiectis za szkodę spowodowaną wyrzuceniem rzeczy lub wyla-
niem cieczy z budynku przeciwko osobie zajmującej pomieszczenie.

Przedstawione do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzi kontrowersje zarówno w doktry-
nie, jak i orzecznictwie. W literaturze prezentowane są dwa rozbieżne stanowiska dotyczące 
podstawy odpowiedzialności za zalanie lokalu położonego niżej z lokalu położonego na wyższej 
kondygnacji. Pierwsze wskazuje jako podstawę odpowiedzialności ogólną regułę odpowiedzial-
ności odszkodowawczej na zasadzie winy (art. 415 k.c.). Zwolennicy tego poglądu podnoszą, 
że art. 433 k.c., wprowadzający odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, zawiera rozwiązanie 
szczególne w stosunku do ogólnej zasady odpowiedzialności deliktowej, to jest zasady winy. 
Szczególny charakter art. 433 k.c. pociąga za sobą konieczność ścisłej interpretacji, gdyż wy-
kładnia rozszerzająca wykraczałaby poza granice zamierzone przez ustawodawcę. Wśród 
argumentów popierających tę tezę wskazuje się historyczną funkcję tego przepisu, zarówno 
bowiem w czasach rzymskich jak i w okresie nowożytnym, do czasu upowszechnienia się kana-
lizacji w miastach, odpowiedzialność za effusum vel deiectum była przede wszystkim przydatna 
do naprawiania szkód spowodowanych wylewaniem nieczystości na ulicę. Formułowany jest 
zatem pogląd o zachowaniu przez ten przepis dotychczasowej tradycyjnej funkcji.

Ponadto akcentuje się odmienności pomiędzy wypadkami przelania się wody pomiędzy kondy-
gnacjami a typowymi sytuacjami, w których ustawodawca opiera odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka. Wskazuje się, że zajmowanie lokalu nie stanowi obecnie szczególnej korzyści, która uza-
sadniałaby zaostrzenie odpowiedzialności lokatora oraz że w wypadku przelania się wody do 
innego lokalu nie występują istotne przeszkody w ustaleniu sprawcy i wykazaniu jego winy. Po-
nadto podnosi się, że objęcie wypadków zalania innego pomieszczenie w tym samym budynku 
hipotezą art. 433 k.c. nie jest uzasadnione, odmienna bowiem jest sytuacja poszkodowanego 
przez wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie czegoś na zewnątrz budynku. W tych wypadkach chodzi 
o zdarzenie nagłe i niespodziewane, co może dla poszkodowanego rodzić trudności w ustaleniu 
sprawcy szkody. Ta trudność z reguły nie występuje w wypadku zalania innego lokalu w tym sa-
mym budynku. Zwolennicy tego stanowiska akcentują również, że roszczenia regresowe osoby 
zajmującej pomieszczenie, z którego nastąpiło zalanie, wobec przedsiębiorcy utrzymującego in-
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stalację wodno–kanalizacyjną w lokalu mogą się okazać iluzoryczne, ze względu na powszechne 
stosowanie ogólnych warunków umów klauzul wyłączających jego odpowiedzialność w takich 
wypadkach. Powoływane są także argumenty prawnoporównawcze, wskazujące, że szczegól-
na odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub 
spadnięciem rzeczy z pomieszczenia nie jest powszechnie przyjmowana w innych systemach 
prawnych, nie zna jej w szczególności prawo niemieckie i francuskie, oraz że w judykaturze 
austriackiej nie traktuje się § 1318 ABGB w sposób w pełni odpowiadający poglądom odwołują-
cych się do niej polskich autorów, bowiem odpowiedzialność na zasadzie ryzyka dotyczy przede 
wszystkim sytuacji, w których do zalania innego pomieszczenia wodą czy inną cieczą doszło na 
skutek zaniedbań sprawcy.

Zwolennicy poglądu przeciwnego, dopuszczającego stosowanie art. 433 k.c. do wypadków 
wyrządzenia szkody wskutek przelania się wody pomiędzy lokalami zwracają przede wszystkim 
uwagę na zmianę funkcji art. 433 k.c. we współczesnych realiach społecznych. Pierwotny cel 
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za effusum vel deiectis, jakim była ochrona przechodniów, 
stracił obecnie na znaczeniu, konstrukcja ta może być natomiast stosowana do nowych zagro-
żeń, w tym zwłaszcza wynikających z używania nowoczesnych urządzeń i instalacji. Na ryzyko 
z tym związane narażeni są przede wszystkim sąsiedzi osoby zajmującej pomieszczenie, a nie 
osoby znajdujące się poza budynkiem. Należy zatem zapewnić przepisowi realne znaczenie 
w obecnych warunkach społecznych, gdyż ograniczenie jego hipotezy jedynie do typowych dla 
niego wypadków czyniłoby go w znacznej mierze martwym we współczesnym życiu miejskim, 
w którym podstawowym źródłem szkód są zdarzenia następujące we wnętrzu budynków.

Akcentuje się ponadto fakt uzyskiwania szczególnych korzyści przez osoby zajmujące po-
mieszczenie wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną, czy urządzenia korzystające z wody, 
uzasadniających oparcie odpowiedzialności tych osób za szkodę spowodowaną przez wylanie 
się wody na zasadzie ryzyka. Wśród istotnych argumentów wymienia się praktyczne ułatwienia 
w uzyskaniu naprawienia szkody w ramach odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w porównaniu 
z zasadą winy, a także specyfikę zachowań prowadzących do powstania szkody, którym nie za-
wsze można przypisać cechę bezprawności. Ponadto prezentowane są argumenty powołujące 
się na konieczność konsekwentnego obejmowania zakresem art. 433 k.c. wszystkich sytuacji 
faktycznych o zbliżonym charakterze. Za nieracjonalne uznaje się odróżnianie sytuacji, w których 
woda „wylewa się” na zewnątrz pomieszczenia, a następnie dostaje się do innego pomieszcze-
nia, od sytuacji, w których „przelewa się” wewnątrz budynku poprzez ściany wewnętrzne czy 
posadzkę. Wniosek o objęciu wypadków przelania się wody między pomieszczeniami wewnątrz 
budynku zakresem art. 433 k.c. może zatem uzasadniać wykładnia językowa, potwierdzona wy-
kładnią celowościowo– funkcjonalną.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego problem odpowiedzialności za zalanie niżej położonego 
lokalu pojawił się kilkakrotnie. W orzeczeniu z dnia 15 września 1959 r., 4 CR 1071/58 (OSPiKA 
1961, nr6,  poz. 159), wydanym na gruncie art. 150 k.z., Sąd Najwyższy uznał, że odpowiedzial-
ność za szkodę wyrządzoną wylaniem czegoś z pomieszczenia ponosi osoba, w której faktycznym 
władaniu znajduje się to pomieszczenie. Wyrok ten dotyczył odpowiedzialności za szkodę wy-
rządzoną przez zniszczenie znajdujących się w sklepie towarów zalanych wodą przeciekającą 
z pomieszczenia nad sklepem. Sąd Najwyższy wskazał, że odpowiedzialność osoby zajmującej 
pomieszczenie, z którego przeciekła woda, może wyłączyć wyłączna wina właściciela instalacji 
wodociągowej lub siła wyższa, bez wątpienia zatem opowiedział się za stosowaniem art. 150 k.z. 
jako podstawy odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zalaniem lokalu położonego na niż-
szej kondygnacji.
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W kolejnych jednak orzeczeniach Sąd Najwyższy od takiej wykładni odstąpił. W uchwale z dnia 
12 lutego 1969 r„ III CZP 3/69 (OSNC 1969, nr 7–8, poz. 130) przyjął, że art. 433 k.c. nie ma zasto-
sowania do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przelaniem się wody z lokalu z wyższej 
kondygnacji do lokalu niżej położonego. W uzasadnieniu odwołano się do wykładni językowej 
art. 433 k.c. Sąd Najwyższy uznał, że unormowany w tym przepisie stan faktyczny dotyczy sytu-
acji, w której osoba zajmująca pomieszczenie wyrzuca z niego jakiś przedmiot lub wylewa jakiś 
płyn albo gdy przedmiot z pomieszczenia spada. Wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie następu-
je z pomieszczenia na zewnątrz, szkoda jest bezpośrednim skutkiem tego działania i następuje 
również na zewnątrz pomieszczenia. Wylanie się wody wewnątrz pomieszczenia nie jest nato-
miast wylaniem z pomieszczenia w rozumieniu art. 433 k.c., takiej więc sytuacji przepis ten nie 
obejmuje.

Stanowisko to zostało podtrzymane w wyroku z dnia 11 października 1980 r., I CR 295/80 
(OSNC 1981, nr 8, poz. 151), w którym wskazano, że odmiennej wykładni art. 433 k.c. nie mogą 
uzasadniać zaszłe w ostatnich dziesiątkach lat przemiany dotyczące urządzania pomieszczeń 
w wielolokalowych domach, okoliczność ta była bowiem znana ustawodawcy w chwili wejścia 
w życie kodeksu cywilnego. Jeśli mimo to nadał art. 433 k.c. tradycyjne brzmienie, to fakt ten 
wskazuje na jego wolę, aby actio de effusis et deiectis miała tradycyjną treść. Odpowiedzial-
nością z tytułu ryzyka za szkody wyrządzone niesprawnym działaniem urządzeń technicznych, 
w które wyposażone są lokale, powinny być obciążone wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, 
nadzorujące ich eksploatację, a nie osoby zajmujące pomieszczenia, w których te urządzenia się 
znajdują.

Również w wyroku z dnia 5 marca 2002 r., I CKN 1156/99 (OSP 2003, nr 1, poz. 5, OSP 2005, 
nr 10, poz. 116) Sąd Najwyższy uznał, że przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowie-
dzialności za szkody spowodowane przelaniem się wody w budynku z lokalu położonego wyżej 
do lokalu usytuowanego niżej. Zdaniem Sądu Najwyższego, wykładnia literalna przepisu wyłą-
cza możliwość objęcia jego hipotezą przypadków „wylania się” (bez czyjegoś bezpośredniego 
zamiaru) lub wylania, wyrzucenia czy spadnięcia przedmiotu bez skutku w postaci przemiesz-
czenia poza obręb zajmowanego pomieszczenia. Powtórzony został argument odwołujący się do 
intencji ustawodawcy w chwili uchwalania kodeksu cywilnego. Uznano również, że ewentualne 
trudności poszkodowanego w dochodzeniu wyrównania szkody powstałej w wyniku zalania nie 
mogą stanowić uzasadnienia dla odstąpienia od wykładni językowej przepisu art. 433 k.c. na 
rzecz wykładni celowościowej prowadzącej do wniosków odmiennych.

Także w najnowszym orzecznictwie, w uchwale z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 41/12 (OSNC 
2012, nr 3, poz. 28) Sąd Najwyższy uznał, że art. 433 k.c. nie stanowi podstawy odpowie-
dzialności za szkodę spowodowaną wylaniem wody w budynku z lokalu do innego lokalu. 
W uzasadnieniu uchwały powtórzone zostały powyższe argumenty, ponadto wskazano na nie-
proporcjonalny rygoryzm rozwiązania zamieszczonego w art. 433 k.c. z perspektywy osoby 
zajmującej pomieszczenie, w którym doszło do wylania się wody, a która w wielu przypadkach 
nie może przeciwdziałać takim zdarzeniom. Za istotny argument, wynikający z wykładni sys-
temowej, przemawiający za wykluczeniem art. 433 k.c. jako podstawy odpowiedzialności za 
szkody spowodowane przelaniem się wody uznano jego pozycję w strukturze regulacji odpowie-
dzialności deliktowej, którą w polskim prawie jest zasada winy. Przepis ten stanowi zaś regulację 
szczególną, co pociąga za sobą konieczność interpretowania go w sposób ścisły.

Przytoczony przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego nie potwierdza podnoszonego przez 
wnioskodawcę twierdzenia o występowaniu rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższe-
go. Przeciwnie, pogląd o braku możliwości stosowania art. 433 k.c. do szkód wyrządzonych 
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przelaniem się wody pomiędzy pomieszczeniami w tym samym budynku należy uznać za kon-
sekwentny i ugruntowany. Odosobnione stanowisko, wyrażone bez bliższego uzasadnienia, 
w orzeczeniu z dnia 15 września 1959 r., 4 CR 1071/58, nie świadczy o zróżnicowaniu poglądów. 
Najnowsza uchwała z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 41/12 podjęta pomimo wyrażanej w doktry-
nie krytyki dotychczasowego stanowiska, świadczy o woli kontynuowania ugruntowanej linii 
orzecznictwa, opartej na tradycyjnym rozumieniu art. 433 k.c. Stanowisko to Sąd Najwyższy 
w dalszym ciągu podziela, wbrew bowiem odmiennym poglądom, wykładnia art. 433 k.c. nie 
daje podstaw do uznania, by hipotezą wyrażonej w nim normy objęty był także wypadek zalania 
innego lokalu położonego w tym samym budynku. Należy się zgodzić jedynie z twierdzeniem, że 
wykładnia językowa przepisu nie prowadzi do jednoznacznych rezultatów, w doktrynie przed-
stawiane są bowiem tak liczne rozbieżne wypowiedzi dotyczące znaczenia słowa „wylanie”, że 
należy uznać ten sposób wykładni za zawodny, chociaż, w ocenie Sądu Najwyższego, tradycyjne 
rozumienie pojęcia „wylanie” jako przelanie się wody lub innej cieczy na zewnątrz, poza obręb 
budynku, lepiej oddaje jego sens. Inne sposoby wykładni prowadzą do wyłączenia art. 433 k.c. 
jako podstawy odpowiedzialności zajmującego pomieszczenie za szkodę wyrządzona przela-
niem się wody pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku. Historyczna wykładnia prowadzi 
do wniosku, że przepis ten, podobnie jak regulacje, na których był wzorowany, miał na celu 
ochronę osób i rzeczy znajdujących się na zewnątrz budynku przed szkodą, jaką mogły wyrzą-
dzić spadające przedmioty lub wylewające się ciecze. Należy uznać, że wolą ustawodawcy, który 
pozostawił w kodeksie cywilnym art. 433 w niemal niezmienionym brzmieniu, pomimo realiów 
społecznych odmiennych od tych, jakie istniały w czasach rzymskich, było zachowanie tradycyj-
nego pojmowania tej instytucji.

Wykładnię historyczną wspiera wykładnia celowościowo–funkcjonalna, nadal bowiem, 
pomimo zmian zachodzących współcześnie, aktualnym celem przepisu pozostaje ochrona bez-
pieczeństwa osób i rzeczy znajdujących się na zewnątrz budynku, skoro osoby te mają z reguły 
większe trudności w ustaleniu sprawcy szkody, a tym bardziej w wykazaniu jego winy. Rozwią-
zanie przeciwne prowadziłoby ponadto do nadmiernego rygoryzmu wobec osób zajmujących 
pomieszczenie i obciążenia ich odpowiedzialnością za zdarzenia, które mogą pozostawać poza 
zakresem ich kontroli.

Należy także zwrócić uwagę, że pomimo równorzędnego ukształtowania w kodeksie cywil-
nym odpowiedzialności na zasadzie winy i zasadzie ryzyka, zasada winy ma jednak znaczenie 
podstawowe i znacznie większy zakres zastosowania. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest 
w przeciwieństwie do odpowiedzialności na zasadzie winy, ograniczona do ściśle określonych 
w ustawie wypadków. Wybór zasady ryzyka oznacza istotne uprzywilejowanie poszkodowane-
go i znacząco zwiększa zakres odpowiedzialności osoby objętej tym reżimem. Z tego względu 
rozszerzająca wykładnia przepisu, dokonywana w celu rozciągnięcia jego hipotezy na wypadki 
w nim nieuregulowane, powinna być dokonywana wyjątkowo, przy uwzględnieniu proporcji po-
między ochroną interesów poszkodowanego i osoby odpowiedzialnej za szkodę. Uznanie, że art. 
433 k.c. obejmuje także wypadek wyrządzenia szkody przez przelanie się wody czy innej cieczy 
pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku wymagałoby dokonania wykładni rozszerzającej, 
czego nie uzasadnia potrzeba wzmożonej ochrony osób zamieszkałych w tym samym budynku. 
Skoro zatem art. 433 k.c. nie obejmuje takiego wypadku, jego zastosowanie mogłoby nastą-
pić jedynie poprzez analogię, w razie uznania, że istnieje w tym zakresie luka w prawie. Takie 
założenie nie jest jednak uzasadnione, skoro ustawa zawiera w postaci art. 415 k.c. regulację, 
znajdującą do omawianego wypadku zastosowanie.

Z tych względów Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne, jak w uchwale.



168

3. Glosy
Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń wobec spadkobierców 
zmarłego sprawcy wypadku – glosa do uchwały Sądu Najwyższego 
– Izba Cywilna z dnia 16 listopada 2012 r.1 (Ewa Wójtowicz)

Teza
„Zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po uży-
ciu alkoholu, nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego przewidzianego 
w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1152 ze zm.), jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci kierującego pojazdem”. 

Glosa
W glosowanej uchwale Sąd Najwyższy odniósł się do problemu związanego z tzw. regresem 

nietypowym zakładu ubezpieczeń, przewidzianym w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych lub 
ustawa)2.

Uchwała była wynikiem przedstawienia przez Sąd Okręgowy w Lublinie pytania o następu-
jącej treści: „Czy zakładowi ubezpieczeń przysługuje w oparciu o przepisy art. 43 pkt 1 ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) 
w zw. z art. 922 § 1 k.c. prawo dochodzenia od następców prawnych posiadacza pojazdu mecha-
nicznego zwrotu wypłaconego przez ten zakład z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu 
mechanicznego odszkodowania, jeżeli kierujący posiadacz pojazdu wyrządził szkodę w stanie po 
użyciu alkoholu i zmarł przed wypłatą odszkodowania przez zakład ubezpieczeń?”.

Instytucja regresu nietypowego była już przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, 
który wypowiadał się na temat roszczenia zakładu ubezpieczeń, zwłaszcza w kontekście pro-
blemu przedawnienia tego roszczenia. W glosowanej uchwale Sąd Najwyższy przyjął, że zakład 
ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, 

1 III CZP 61/12.
2 Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
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nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego przewidzianego w art. 43 pkt 
1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci 
kierującego pojazdem. Do takich wniosków doprowadziła Sąd Najwyższy w szczególności analiza 
orzecznictwa, w którym rozważano charakter prawny regresu nietypowego. 

W sprawie, w której toku Sąd Okręgowy zadał pytanie prawne Sądowi Najwyższemu, ubezpie-
czony spowodował wypadek komunikacyjny, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Ubezpieczony 
poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Sprawcę wypadku, jako posiadacza pojazdu mechanicznego, 
łączyła z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych (TUW) umowa obowiązkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i na podstawie tej umowy 
ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu na jego wniosek odszkodowanie w kwocie 8300 zł za 
szkodę wynikającą z uszkodzenia jego samochodu w wypadku spowodowanym przez zmarłego 
ubezpieczonego. Spadek po ubezpieczonym nabyli z dobrodziejstwem inwentarza po połowie 
jego żona i syn. 

Sąd pierwszej instancji zasądził solidarnie od żony i syna ubezpieczonego na rzecz TUW kwo-
tę 8300 zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu jako świadczenie zwrotne z art. 43 
ustawy, zastrzegając prawo powoływania się przez nich na ograniczenie ich odpowiedzialności 
do wysokości stanu czynnego spadku po ubezpieczonym.

Wydając swój wyrok, sąd pierwszej instancji orzekł, że zobowiązanie kierowcy będącego 
sprawcą wypadku do zapłaty na rzecz zakładu ubezpieczeń roszczenia regresowego przewidzia-
nego w art. 43 pkt 1 ustawy, przechodzi na spadkobierców zobowiązanego zgodnie z art. 922 § 
1 k.c. Sąd uznał, że nie jest to obowiązek ściśle związany z osobą zmarłego, o czym mowa w art. 
922 § 2 k.c., ale zobowiązanie majątkowe zmarłego, wynikające z wyrządzenia szkody czynem 
niedozwolonym. Nie miało przy tym znaczenia dla sądu pierwszej instancji, że roszczenie to po-
wstało i stało się wymagalne dopiero po śmierci sprawcy wypadku.

Pozwani wywiedli apelację od wyroku Sądu Rejonowego.
Sąd Najwyższy, oceniając charakter roszczenia z art. 43 ustawy, stwierdził, że nie jest to typo-

we roszczenie regresowe. Odniósł się przy tym do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 
2005 r.3, w której zauważono między innymi, iż z istoty obowiązkowych ubezpieczeń komunika-
cyjnych wynika, że taka umowa ubezpieczenia nie rodzi regresu zakładu ubezpieczeń wobec 
ubezpieczonego sprawcy szkody. Co do zasady więc zakład ubezpieczeń przejmuje obowiązek 
naprawienia szkody w sposób definitywny, a wprowadzone przez art. 43 ustawy uprawnienie 
stanowi wyjątek od tej fundamentalnej zasady. Zachodzi on wówczas, gdy z powodu rażące-
go zachowania kierującego pojazdem względy prewencyjne, wychowawcze i represyjne oraz 
poczucie słuszności uzasadniają możliwość dochodzenia przez zakład ubezpieczeń zwrotu wy-
płaconego odszkodowania. 

Sąd Najwyższy – mając na uwadze treść art. 922 § 2 k.c. – rozważył w pierwszej kolejności, 
czy obowiązek zwrotu wypłaconego odszkodowania stanowi „obowiązek zmarłego ściśle zwią-
zany z jego osobą”, ponieważ pozwoliłoby to rozstrzygnąć, czy zobowiązanie to, bez względu na 
moment powstania, należy do spadku. Sąd przywołał prezentowane w literaturze stanowisko, 
zgodnie z którym w świetle art. 922 § 2 k.c. prawa i obowiązki cywilnoprawne o charakterze 
majątkowym nie wchodzą w skład spadku, jeżeli: mają na celu zaspokojenie indywidualnego 
interesu spadkodawcy; treść prawa zależy od osobistych potrzeb osoby uprawnionej; wartość 
świadczenia zależy od osobistych przymiotów spadkodawcy oraz gdy prawa lub obowiązki wy-
nikają ze stosunków prawnych opartych na zaufaniu. Natomiast same obowiązki nie podlegają 

3 III CZP 83/05, OSNC 2006, nr 9, poz. 147.
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dziedziczeniu jako ściśle związane z osobą spadkodawcy, gdy ich wykonanie jest uzależnione 
od osobistych przymiotów zobowiązanego lub wówczas gdy zostały związane z osobą dłużni-
ka ze względu na okoliczności powstania. Sąd rozważył zaistnienie ostatniej z tych przesłanek. 
Miał jednak na względzie, że art. 922 § 2 k.c. wykładany jest ściśle i przyjmuje się, że nie chodzi 
o subiektywne okoliczności powstania zobowiązania związane z osobą dłużnika. Fakt powstania 
zobowiązania z art. 43 ustawy w związku z nagannym zachowaniem sprawcy nie jest więc wy-
starczającym argumentem dla uznania tego zobowiązania za związane ściśle z osobą sprawcy. 
W efekcie Sąd Najwyższy stwierdził, że zobowiązanie z art. 43 ustawy nie będzie jednym z obo-
wiązków niewchodzących do spadku jako ściśle związanych z osobą spadkodawcy.

Powołując się również na wcześniejsze orzecznictwo (m.in. na uchwałę składu siedmiu sę-
dziów Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1976 r.4 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
6 kwietnia 1981 r.5), Sąd Najwyższy przyjął, że roszczenie regresowe nie istniało w chwili śmierci 
kierowcy, a stało się wymagalne dopiero z wypłatą przez zakład ubezpieczeń odszkodowania, co 
oznaczać powinno, że spadkobiercy nie są zobowiązani do zapłaty na rzecz zakładu ubezpieczeń 
kwoty odpowiadającej wypłaconemu odszkodowaniu.

Jednocześnie jednak Sąd Najwyższy zauważył, że dziedziczeniu podlegają również sytuacje 
prawne, w których spadkodawca pozostawał w chwili śmierci. Dlatego dla ostatecznego roz-
strzygnięcia, czy zobowiązanie zwrotne przejdzie na spadkobierców jako wynikające ze stosunku 
prawnego, w którym pozostawał spadkodawca w chwili śmierci, Sąd Najwyższy dokonał analizy 
charakteru prawnego roszczenia z art. 43 ustawy. Rozwiązania wymagał w szczególności problem, 
czy jest to roszczenie samoistne, czy też jego źródłem jest stosunek ubezpieczeniowy powstały 
w wyniku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Opierając się głównie na wspomnianej uchwale z dnia 10 listopada 2005 r. (a także na wy-
rokach z dnia 6 kwietnia 1981 r. oraz z dnia 9 października 2002 r.6), Sąd Najwyższy uznał za 
słuszne stanowisko (zdaniem sądu przeważające w literaturze i orzecznictwie), zgodnie z którym 
roszczenie z art. 43 ustawy ma charakter nowy i samodzielny. Sąd Najwyższy przywołał rozu-
mowanie zawarte w uchwale z dnia 10 listopada 2005 r., zgodnie z którym jest to roszczenie 
przyznane ubezpieczycielowi na podstawie szczególnego przepisu prawa i powiązane z umową 
ubezpieczenia jedynie w tym sensie, że jego powstanie związane jest z faktem wcześniejszego 
zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłatą w wyniku jej wykonania świadczenia odszkodowaw-
czego; nie można jednak uznać, że na podstawie art. 56 k.c. umowa ubezpieczenia wywołuje 
z mocy prawa skutek w postaci powstania roszczenia z regresu nietypowego.

Sąd Najwyższy przytoczył stanowisko zawarte w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 
2005 r.7, wydanym na tle § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w spra-
wie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów8, że roszczenie 
zwrotne musi być uznane za roszczenie wynikające z umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, ponieważ zgodnie z art. 56 k.c. 
czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają 
z ustawy. Sąd nie uznał jednak tego stanowiska za słuszne, bowiem – jak stwierdził w glosowa-
nej uchwale – powstanie regresu z art. 43 ustawy nie jest skutkiem samego zawarcia umowy 

4 III CZP 38/76, OSNC 1977, nr 2, poz. 19.
5 IV CR 63/81, OSNC 1981, nr 12, poz. 242.
6 IV CKN 1409/00, niepubl.
7 IV CK 203/05, niepubl.
8 Dz. U. Nr 96, poz. 475.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 15(2/2013) 171

ubezpieczenia w rozumieniu art. 56 k.c.; regres nie powstałby, gdyby nie przewidywał go szcze-
gólny przepis – art. 43 ustawy. Dodatkowo Sąd Najwyższy podzielił pogląd, że nie można uznać 
za wynikający z ustawy skutek czynności prawnej, w rozumieniu art. 56 k.c., nakładający jakiś 
obowiązek na podmioty niebędące stronami umowy. Tymczasem regres nietypowy obciąża też 
kierowcę, który nie był stroną umowy ubezpieczenia.

Podsumowując swe rozważania, Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie zwrotne z art. 43 ustawy 
nie jest elementem umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posia-
dacza pojazdu mechanicznego ani stosunku prawnego wynikającego z tej umowy, a tym samym 
nie stanowi elementu sytuacji prawnej, w jakiej pozostawał spadkodawca w chwili śmierci, 
podlegającej dziedziczeniu na podstawie art. 922 § 1 k.c. (nawet jako potencjalna możliwość 
powstania obowiązku zwrotu wypłaconego świadczenia).

Co więcej, Sąd Najwyższy przywołał pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 li-
stopada 2003 r.9, iż zgodnie z art. 922 § 1, art. 924 i art. 925 k.c. dziedziczeniu podlegają nie 
elementy stosunku prawnego, ale prawa i obowiązki istniejące w chwili śmierci spadkodawcy. 
Sąd uznał też, że za przyjętą przez niego wykładnią przemawia również cel prewencyjno–represyj-
no–wychowawczy roszczenia zwrotnego, który nie może być osiągnięty, gdy kierujący pojazdem 
zmarł.

Podstawowymi kwestiami, które należało rozstrzygnąć w celu ustalenia istnienia zobowią-
zania spadkobierców sprawcy wypadku do zwrotu wypłaconego przez zakład ubezpieczeń 
odszkodowania, były charakter odpowiedzialności regresowej ubezpieczyciela oraz moment po-
wstania roszczenia w stosunku do sprawcy szkody. Odpowiedź na te pytania pozwala, w dalszej 
kolejności, na zakwalifikowanie roszczenia zakładu ubezpieczeń jako obowiązku majątkowego 
przechodzącego na spadkobierców ubezpieczonego (art. 922 § 1 k.c.), ewentualnie jako obo-
wiązku zmarłego nienależącego do spadku z uwagi na jego ścisły związek ze spadkodawcą 
(art. 922 § 2 k.c.), albo jako obowiązku powstającego dopiero po śmierci spadkodawcy, a tym 
samym w ogóle niewchodzącego do spadku.

Uprawnienie przewidziane w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nazywane jest 
w literaturze regresem nietypowym w przeciwieństwie do regresu, o którym mowa jest w art. 828 
§ 1 k.c. (tzw. regres typowy). Charakterystyczne dla regresu nietypowego jest, że skierowany jest 
zwykle do strony stosunku ubezpieczenia, a nie – jak ma to miejsce w przypadku regresu z art. 828 
§ 1 k.c. – do osoby trzeciej, która wyrządziła ubezpieczonemu szkodę10. Przy tym niekiedy regres 
kierowany jest do innego podmiotu niż podmiot będący stroną umowy – zakład ubezpieczeń 
może domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania od każdego kierującego pojazdem.

Art. 43 ustawy związany jest z art. 9 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym w przypadku ubezpiecze-
nia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych umowa 
ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone z winy umyślnej lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. W literaturze 
przedmiotu podkreśla się, że przyznanie ubezpieczycielowi prawa do domagania się zwrotu 
wypłaconego odszkodowania w razie zaistnienia pewnych negatywnie ocenianych zachowań 
ubezpieczonego sprawcy szkody stanowi wyraz zadań kompensacyjnych i prewencyjno–wy-

9 IV CK 62/02, Biuletyn SN 2004, nr 4, s. 8.
10 Por. T. Sangowski, Regres ubezpieczeniowy, PWE, Warszawa 1977, s. 29–30; J. Pokrzywniak, Kilka uwag o re-
gresie nietypowym w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, (w:) A. Koch (red.), Aktualne pro-
blemy ubezpieczeń komunikacyjnych, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 56; B. Janiszewska, Przedawnienie roszczenia 
zwrotnego ubezpieczyciela przeciwko ubezpieczonemu sprawcy szkody komunikacyjnej, „Przegląd Ustawodaw-
stwa Gospodarczego” 2007, nr 1, s. 25.



172

chowawczych ubezpieczeń obowiązkowych11 i pozwala na realizację przede wszystkim funkcji 
represyjnej i prewencyjnej obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej12. Podnosi 
się jednak również inny aspekt regresu nietypowego – mianowicie to, że umożliwia rozszerze-
nie odpowiedzialności ubezpieczycieli na przypadki nieobjęte ochroną ubezpieczeniową, przy 
zachowaniu założeń aksjologicznych systemu prawnego13. Mimo szerokiej ochrony poszkodo-
wanych dzięki instytucji regresu nie następuje zwolnienie z odpowiedzialności ubezpieczonego, 
którego postępowanie jest oceniane negatywnie14. Wiąże się to ze specyficzną dla obowiązko-
wych ubezpieczeń OC sytuacją, w której zakres ochrony osoby poszkodowanej jest szerszy niż 
samego ubezpieczonego15. Ma to miejsce w szczególności wówczas, gdy ubezpieczony wyrządza 
szkodę z winy umyślnej. 

W przypadku regresu nietypowego jedynie poszkodowany podlega ochronie, podczas gdy od-
mawia się tej ochrony ubezpieczonemu, który dopuścił się zachowań negatywnie ocenianych 
przez system prawny16. Regres nietypowy ma istotne znaczenie przy obowiązkowym ubezpie-
czeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z uwagi na powszechność tego ubezpieczenia, 
jak również stosunkowo częste występowanie sytuacji objętych dyspozycją art. 43 ustawy (gdy 
kierujący wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, 
po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w ro-
zumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; gdy wszedł w posiadanie pojazdu wskutek 
popełnienia przestępstwa; gdy nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem 
mechanicznym – z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia 
albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa; gdy spraw-
ca zbiegł z miejsca zdarzenia).

W literaturze napotkać można różne wypowiedzi na temat charakteru prawnego regresu 
nietypowego – uznające regres za: roszczenie wynikające z ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej17, wierzytelność przysługującą poszkodowanemu wobec sprawcy szkody (roszczenie 
odszkodowawcze o charakterze deliktowym), która przechodzi na ubezpieczyciela18, lub wie-
rzytelność nową, ale związaną z wierzytelnością poszkodowanego, która uzależniona jest od 
istnienia wierzytelności pierwotnej, zaspokojonej przez zapłatę19. Uznaje się zwykle, że związek 
między wierzytelnością ubezpieczyciela a wierzytelnością poszkodowanego przejawia się tym, 

11 Por. K. Niezgoda, (w:) J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiński, Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz, C.H. 
Beck, Warszawa 2012, s. 250.
12 Por. A. Wąsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2001, s. 113; który 
powołuje się na: W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, PWN, Warszawa 
1972, s. 40.
13 Por. M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 413 i nast.
14 Por. J. Pokrzywniak, op. cit., s. 56–57.
15 Por. E. Kowalewski (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Toruń 
2006, s. 343; J. Pokrzywniak, op. cit., s. 59.
16 Por. A. Raczyński, Instytucja regresu nietypowego (szczególnego) na tle konstrukcji ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej, (w:) B. Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2011, s. 73 i nast.; który powołuje się na: T. Sangowski, op. cit., s. 150–151.
17 Por. A. Cudna-Wagner, Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela, Kodeks, Warszawa 2002, s. 135.
18 Por. T. Sangowski, op. cit., s. 32; A. Wąsiewicz, op. cit., s. 119, który powołuje się na wyrok SN z dnia 31 maja 
1985 r. (III CRN 148/85, OSNCP 1986, nr 3, poz. 34).
19 Por. A. Szpunar, Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, (w:) A. Wąsiewicz (red.), Ubezpieczenia w gospo-
darce rynkowej, cz. 2, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1994, s. 106 (na marginesie rozważań o regresie 
na podstawie art. 828 k.c.).
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że roszczenie regresowe powstaje z chwilą zapłaty odszkodowania oraz że odszkodowanie wy-
znacza górną granicę wysokości roszczenia regresowego20. Jeszcze przed wydaniem przez Sąd 
Najwyższy wspomnianej wyżej uchwały z dnia 10 listopada 2005 r., w której opowiedział się za 
traktowaniem roszczenia z regresu nietypowego jako roszczenia samoistnego, w literaturze po-
jawiały się głosy o istnieniu argumentów przemawiających za tym, że roszczenie ubezpieczyciela 
z tytułu regresu nietypowego jest roszczeniem wynikającym z umowy ubezpieczenia. Podstawą 
dla takiego zapatrywania był art. 56 § 1 k.c., zgodnie z którym umowa ubezpieczenia wywiera 
skutki przewidziane w przepisach prawa oraz roszczenie to występuje w relacji między stronami 
umowy ubezpieczenia21. 

Wypada zgodzić się z Sądem Najwyższym, że obecnie w literaturze i orzecznictwie prze-
waża ostatni z prezentowanych poglądów, traktujący roszczenie z regresu nietypowego jako 
mające charakter samoistny. Dla poparcia tej tezy przedstawia się argumenty odwołujące się 
do brzmienia ustawy, która nie posługuje się pojęciami „przejścia” roszczenia lub „nabycia” 
wierzytelności22. Bardziej przekonujący wydaje się jednak argument, że w razie wypłaty odszko-
dowania przez zakład ubezpieczeń roszczenie poszkodowanego o naprawienie szkody wygasa23, 
z zastrzeżeniem jednak, że dzieje się tak jedynie wówczas, gdy zakład ubezpieczeń wypłaci od-
szkodowanie w pełnej wysokości, a nie mniejszej – w szczególności z powodu wyczerpania sumy 
gwarancyjnej, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpiecze-
niach odpowiedzialności cywilnej.

Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale opowiada się przeciwko uznaniu regresu nietypowego 
za skutek samego zawarcia umowy ubezpieczenia w rozumieniu art. 56 k.c., stwierdzając, że re-
gres nie powstałby, gdyby nie przewidywał go szczególny przepis, a mianowicie art. 43 ustawy. 
Taki wniosek wydaje się jednak nieścisły, gdyż art. 56 k.c. stwierdza właśnie, że każda czynność 
prawna (a w szczególności umowa) wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz także te, 
które wynikają z ustawy. W literaturze spotkać można pogląd, zgodnie z którym wszystkie skutki 
czynności prawnej wynikają z mocy prawa, ponieważ system prawny stanowi podstawę prawnie 
wiążącej mocy umów, przy czym niektóre skutki są narzucane przez ustawodawcę24. W przypad-
ku roszczenia z art. 43 ustawy rozstrzygający wydaje się argument, że roszczenie to nie musi być 
wcale kierowane przeciwko jednej ze stron umowy ubezpieczenia – przysługuje bowiem wobec 
każdego kierującego pojazdem, bez względu na to, czy jest nim ubezpieczający. Uznanie regre-
su nietypowego za skutek prawny umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy zobowiązany byłby 
jedynie podmiot będący stroną umowy ubezpieczenia, mogłoby prowadzić do dualizmu praw-
nego, ponieważ do osób kierujących będących stroną umowy ubezpieczenia stosowany byłby 
w zakresie przedawnienia art. 819 § 1 k.c., a do pozostałych sprawców art. 118 k.c.25 Trudno 

20 Por. B. Janiszewska, op. cit., s. 26.
21 Por. A. Cudna-Wagner, op. cit., s. 135.
22 Por. B. Janiszewska, op. cit., s. 26.
23 Por. A. Raczyński, op. cit., s. 73 i nast., a także B. Janiszewska, op. cit., s. 26.
24 Por. A. Janiak, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 
2012 (komentarz do art. 56 k.c. dostępny w programie Lex), który powołuje się na: A. Wolter, J. Ignatowicz, K. 
Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, LexisNexis, Warszawa 2001, s. 253; Z. Radwański, (w:) Z. Radwań-
ski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 4 i nast.; 
a także S. Sołtysiński, O funkcjach i skutkach obowiązywania norm względnie wiążących – spór „twardego” 
pozytywisty z eklektycznym trynitarzem, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 11, s. 5 i nast.; idem, Skutki 
naruszenia norm względnie wiążących polemicznie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 6, s. 51 i nast. 
25 Por. uchwała SN z dnia 10 listopada 2005 r. (III CZP 83/05, OSNC 2006, nr 9, poz. 147, „Prokuratura i Prawo” – 
dodatek 2006, nr 7–8, poz. 43, Biuletyn SN 2005, nr 11, s. 6).
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znaleźć uzasadnienie dla takiego różnicowania sytuacji sprawców w ubezpieczeniach obowiąz-
kowych.

Mogą jednak zaistnieć stany faktyczne, w których związek między umową ubezpieczenia 
a roszczeniem zakładu ubezpieczeń polegać będzie na czymś więcej niż tylko na chronologicznej 
zależności. Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale z uwagi na stan faktyczny sprawy nie obej-
mował swoimi rozważaniami możliwości wprowadzenia przez strony regresu nietypowego za 
pomocą umowy ubezpieczenia. Jednak zdaniem niektórych autorów wprowadzenie regresu 
nietypowego za pomocą umowy ubezpieczenia jest dopuszczalne26. W szczególności możliwość 
taka dotyczyć będzie dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, dla których nie 
przewiduje się ustawowego regresu na wzór art. 43 ustawy27. 

W świetle tych uwag zastanawiać się można nad charakterem takiego roszczenia – w tym 
konkretnym przypadku nie będzie to roszczenie wynikające z przepisu szczególnego, a z umowy 
stron. Takie roszczenie przysługiwać będzie jedynie w stosunku do ubezpieczonego będącego 
stroną umowy. Wówczas stanowisko, że roszczenie to nie wynika z umowy ubezpieczenia, po-
winno zostać zweryfikowane, czego podstawową konsekwencją będzie zastosowanie terminu 
przedawnienia z art. 819 § 1 k.c. Wydaje się również, że w takim przypadku obowiązek zaspoko-
jenia roszczenia ubezpieczyciela podlegać powinien dziedziczeniu, jako element szerszej sytuacji 
prawnej spadkodawcy zobowiązanego do naprawienia szkody. 

Uznaje się, że momentem powstania roszczenia zwrotnego jest moment wypłacenia odszko-
dowania pokrzywdzonemu i że roszczenie to staje się wymagalne z tą samą chwilą28. O zakresie 
obowiązków majątkowych zmarłego, które przejdą na jego spadkobierców, decyduje stan istnie-
jący w chwili otwarcia spadku29. W razie śmierci kierującego pojazdem w wypadku wywołującym 
szkodę wypłata odszkodowania następować będzie zawsze już po otwarciu spadku.

Gdyby jednak przyjąć, że roszczenie z regresu nietypowego ma swoje źródło w umowie, to 
można by mówić o ekspektatywie obowiązku majątkowego, która – jak zauważa Sąd Najwyższy 
w swojej uchwale – wchodziłaby do spadku. Jak się przyjmuje, następcy prawni wstępują w do-
kładnie taką samą sytuację prawną i faktyczną, która istniała w chwili śmierci spadkodawcy, 
i dotyczy to w szczególności stosunków prawnych wynikających z umów obligacyjnych30. W ra-
zie spadkobrania spadkobierca wstępuje więc w stosunki majątkowe spadkodawcy oraz w jego 
sytuacje prawne, które określa się niekiedy jako stany związane z sukcesywną realizacją ele-
mentów stanu faktycznego potrzebnych do wywołania określonego skutku prawnego – sytuacją 
prawną miałby być stan istniejący, zanim wszystkie te niezbędne elementy się zrealizowały31. 

W razie regresu nietypowego mającego swoje źródło w umowie sytuacja prawna spadko-
bierców rysowałaby się inaczej niż przy regresie przewidzianym w art. 43 ustawy. Teoretycznie 
możliwa jest również i taka sytuacja, w której strony umowy ubezpieczenia obowiązkowego 
w treści umowy lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń zawrą regulację odpowiadającą art. 43 
ustawy (również wiążącą jedynie strony). Wówczas jednak nie powinno to zmieniać oceny cha-

26 Por. M. Krajewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, War-
szawa 2011, s. 267.
27 Por. J. Pokrzywniak, op. cit., s. 55.
28 Por. A. Wąsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, op. cit., s. 117; K. Niezgoda, op. cit., s. 259.
29 Por. wyrok SN z dnia 7 grudnia 2012 r. (II CSK 256/12, niepubl.).
30 Por. wyroki WSA w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2008 r. (I SA/Kr 926/07, Lex nr 467798) oraz SN z dnia 19 paź-
dziernika 1984 r. (I CR 175/84, OSNCP 1985, nr 8, poz. 114).
31 Por. J. Piątowski, H. Witczak, A. Kawałko, (w:) B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo 
spadkowe, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 107 i nast. oraz podana tam literatura.
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rakteru roszczenia zakładu ubezpieczeń, gdyż za podstawę roszczenia powinna zostać uznana 
ustawa. 

Sąd w glosowanej uchwale nie rozważał możliwości sięgnięcia do art. 5 k.c., który co do zasady 
może być stosowany przy dochodzeniu roszczeń przez zakład ubezpieczeń32, zgodnie z przyjmo-
wanym w literaturze ogólnym założeniem, że przedmiotowy zakres stosowania art. 5 k.c. jest 
bardzo szeroki, a jedynym kryterium jest wykonywanie przez dany podmiot materialnoprawne-
go uprawnienia33. Oczywiście należy pamiętać o przyjmowanej przez Sąd Najwyższy w szeregu 
orzeczeń wykładni, zgodnie z którą art. 5 k.c. może być stosowany, gdy w inny sposób nie można 
zabezpieczyć interesu osoby zagrożonej wykonaniem prawa podmiotowego drugiej osoby34. Jak 
się jednak wydaje, spadkobiercy ubezpieczonego, w razie uznania, że co do zasady dziedziczy-
liby obowiązek związany z regresem nietypowym, mogliby podjąć próbę zniweczenia żądania 
ubezpieczyciela za pomocą art. 5 k.c.

Możliwość stosowania art. 5 k.c. do uprawnień zakładu ubezpieczeń wynikających z art. 
43 ustawy powinna być wzięta pod uwagę zwłaszcza wobec niemożności stosowania w tym 
zakresie art. 440 k.c., dotyczącego miarkowania odszkodowania35. Ponieważ przepis ten znaj-
duje zastosowanie jedynie do relacji między osobami fizycznymi, nie może zostać wykorzystany 
w stosunkach, w których uczestniczy ubezpieczyciel działający zwykle w formie spółki akcyjnej 
(ewentualnie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych)36.

W razie śmierci sprawcy szkody i próby dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania 
przez zakład ubezpieczeń od spadkobierców sprawcy zabezpieczane byłyby jedynie majątkowe 
interesy ubezpieczyciela, a nie byłaby realizowana penalno–prewencyjna funkcja regresu w sto-
sunku do ubezpieczonych37. Stąd zasady współżycia społecznego przemawiać będą raczej za 
odmową zasądzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania. 

Czynione wyżej uwagi stanowią jedynie uzupełnienie rozważań dotyczących roszczeń regre-
sowych zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody. W przypadku roszczeń wynikających z art. 
43 ustawy pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale wydaje się słuszny, 
a argumentacja przekonująca. Jednak w przypadku innych, w szczególności nieobowiązkowych, 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, powstać może problem kierowania roszczeń wobec 
spadkobierców sprawcy szkody, które to zagadnienie można rozwiązywać poprzez odwołanie się 
do wartości, do których odsyła art. 5 k.c.

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

32 Por. wyrok SN z dnia 26 czerwca 1980 r. (II CR 164/80, OSNCP 1981, nr 4, poz. 61). 
33 Por. M. Pyziak-Szafnicka, (w:) M. Pyziak-Szafnicka M. (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX 
2009 (komentarz do art. 5, dostępny w programie LEX).
34 Por. wyrok SN z dnia 29 listopada 2002 r. (IV CKN 1549/00, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 1, s. 38).
35 W poprzednio obowiązującym stanie prawnym stosowanie art. 440 k.c. do roszczenia regresowego zakładu 
ubezpieczeń wyłączone było także dlatego, że przepisy rozporządzenia regulującego te kwestie przewidywały 
własne, specyficzne zasady miarkowania; por. wyroki SN z dnia 19 grudnia 1977 r. (II CR 469/77, OSNCP 1978, nr 
10, poz. 183) oraz z dnia 10 lutego 1972 r. (II CR 668/71, OSPiKA 1972, nr 10, poz. 182).
36 Por. wyrok SN z dnia 7 stycznia 1972 r. (I CR 12/71, OSNCP 1972, nr 7–8, poz. 135); SN dopuszczał w relacjach 
pomiędzy podmiotami niebędącymi osobami fizycznymi stosowanie art. 5 k.c.; por. wyroki SN z dnia 6 kwietnia 
1988 r. (I CR 54/88, LEX nr 8870) oraz z dnia 7 stycznia 1972 r. (I CR 12/71, OSNC 1972, nr. 7–8, poz. 135).
37 Por. K. Niezgoda, op. cit., s. 263.
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III. RECENZJE, NOTY RECENZYJNE
I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Małgorzata Serwach (red. nauk.), „Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii 
i praktyki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, 374 s. (Stanisław Nowak)

Wprowadzenie
Kiedy na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, a więc w czasach zastępowania uwarunkowań go-

spodarki nakazowo–rozdzielczej zasadami gospodarki rynkowej – także w ubezpieczeniach – na 
uczelniach polskich rozpoczynano zajęcia na temat risk management, nikt chyba nie sądził, że 
po dwudziestu latach stan polskiej wiedzy o tym zagadnieniu – pojmowanym jako techniczny 
wymiar identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem – będzie na tak wysokim pozio-
mie.

Piszę to z pełną świadomością, świeżo po lekturze wielce interesującej pozycji wydawniczej 
„Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki” pod redakcją naukową dr 
Małgorzaty Serwach. Jest to opracowanie wydane z okazji kolejnego Kongresu Brokerów, który 
odbył się w maju 2013 r., staraniem Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Re-
asekuracyjnych. Książka ukazała się w nader przyzwoitej formie, o jaką dziś trudno, co dobrze 
świadczy o jej sponsorze – przywoływanym stowarzyszeniu – i jego ówczesnym prezesie (szyku-
jącym się wówczas do „zmiany warty”) – Jacku Kliszczu. 

Autorami owego zbiorowego opracowania są znane postaci zajmujące się teorią i praktyką 
ubezpieczeń. Pracę zrecenzował Jan Monkiewicz. Każdy z autorów, autorytetów w zakresie 
omawianej tematyki – co łatwo dostrzec w trakcie lektury kolejnych artykułów – sprostał ocze-
kiwaniom stawianym przez inicjatorów i promotorów wydania. Omawiana pozycja należy do 
najobszerniejszych, a przy tym merytorycznie trafnych.

Owa generalna ocena nie oznacza oczywiście, iż praca do końca spełnia wszelkie oczekiwania 
czytelników, bo też z istoty swej nie było to możliwe. Zgłasza to zresztą sama redaktor naukowa 
książki, dr Małgorzata Serwach, która w „Przedmowie” pisze o potrzebie kontynuowania badań 
w zakresie wskazywanej tematyki. Jest to słuszne spostrzeżenie, bowiem – co poniekąd wynika 
z bogactwa problematyki ryzyka – tematyki nie wyczerpano, mimo że odniesiono się do wielu 
jej aspektów z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, mienia, odpowiedzialności 
cywilnej, na życie czy kwestii organizacji i funkcjonowania rynków ubezpieczeń.

Z treści pracy i listy autorów można wnosić, że nie wszystkie osoby znaczące na rynku teorii 
i praktyki mogły / zechciały / otrzymały zaproszenie, aby (niepotrzebne skreślić) zaprezentować 
wyniki swych badań bądź zająć stanowisko w omawianej sprawie. Moja uwaga nie jest zarzutem 
wobec organizatorów wydania, pozostających – jak wiem – pod presją czasu. Pozwalam sobie 
więc już w tym miejscu zaproponować nowe, drugie wydanie pracy, uzupełnione o zagadnienia 
zgłoszone po analizie problematyki pierwszego wydania.
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Warto poruszyć jeszcze dwie kwestie ogólne. Tak się składa, że znaczna część pracy poświę-
cona jest zagadnieniom związanym z risk management, który to termin w polskiej praktyce 
tłumaczony jest najprościej jako „zarządzanie ryzykiem”. Choć niemalże wszyscy posługujemy 
się tym sformułowaniem, to jednak równie powszechnie wiemy, iż jest ono nieadekwatne, za-
równo dla teorii, jak i praktyki ubezpieczeniowej. Wskazywano już na to wielokrotnie. Prawdą 
jest, że takie dziwolągi językowe, jak zarządzanie ryzykiem tsunami czy trzęsienia ziemi, brzmią 
niezwykle. Nieśmiałe próby zastąpienia „zarządzania” innymi, trafniejszymi sformułowaniami 
(„obsługa ryzyka”, „postępowanie wobec przejawów ryzyka”, a nawet „zarządzanie w warun-
kach ryzyka”) ciągle nie znalazły uznania.

Językoznawcy zajmujący się semantyczną kategorią ryzyka wielokrotnie już podnosili, iż 
w ubezpieczeniach miesza się często termin „ryzyko” – jako kategorię występującą tylko w liczbie 
pojedynczej, lecz cechującą się rozlicznymi przejawami rodzajowymi – z używanym w praktyce 
ubezpieczeniowej określeniem przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. W tym ostatnim znacze-
niu „ryzyko” używane jest również w liczbie mnogiej.

1. Rozważania szczegółowe
Pracę podzielono na trzy merytorycznie uzupełniające się części.
Część I „Doktryna – nauce i praktyce” obejmuje artykuły: Eugeniusza Kowalewskiego „Co psy-

chologia behawioralna dać może teorii ryzyka ubezpieczeniowego?”, Tadeusza Szumlicza „Pojęcie 
ryzyka społecznego i ubezpieczenie gospodarstwa domowego” oraz Jerzego Handschke i Jacka 
Lisowskiego „Zarządzanie ryzykiem w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa”.

Część II „Nauka – praktyce” zawiera artykuły: Małgorzaty Serwach „Zarządzanie ryzykiem 
w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej”, Katarzyny Malinowskiej „Zarządzanie ryzykiem 
w ubezpieczeniach mienia”, Magdaleny Szczepańskiej „Ryzyko prawne w ubezpieczeniach na 
życie”, Marcina Orlickiego „Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach obowiązkowych”, Barto-
sza Kucharskiego „Umowa o zarządzanie ryzykiem”, Dariusza Fuchsa „Pojęcie ryzyka w unijnym 
prawie ubezpieczeń gospodarczych na przykładzie Polski a treści Principles of European Insuran-
ce Contract Law” oraz Krzysztofa Łyskawy i Magdaleny Osak „Standardy zarządzania ryzykiem 
w kształtowaniu programów ubezpieczeniowych”.

Część III „Praktyka – nauce” mieści opracowania: Jacka Kliszcza „Praktyczne spojrzenie bro-
kera na problematykę zarządzania ryzykiem”, Aleksandra Daszewskiego i Anny Dąbrowskiej 
„Ryzyko wyboru kanału dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy konsumenta”, Zbigniewa Żyry 
„Zarządzanie ryzykiem z perspektywy ubezpieczyciela” oraz Piotra Majewskiego „Ocena ryzyka 
ubezpieczeniowego w działalności brokerskiej w aspekcie przestępczości ubezpieczeniowej”.

Część pierwszą, merytorycznie wprowadzającą, otwiera artykuł Eugeniusza Kowalewskiego 
dotyczący trudnej problematyki psychologii behawioralnej. W konkluzji artykułu autor pisze: 
„W opracowaniu przedstawiono zarys behawioralnej koncepcji ryzyka ubezpieczeniowego oraz 
scharakteryzowano jej główne założenia i metodologię. […] Podejście behawioralne do tego 
problemu pozwala w sposób racjonalny postawy te przewidywać i monitorować, co mogłoby 
stanowić znakomitą inspirację dla nowoczesnego marketingu ubezpieczeniowego i poważnych 
(miarodajnych) badań popytu na usługi ubezpieczeniowe, a więc dziedziny, która w Polsce – 
mówiąc eufemistycznie – egzystuje na poziomie bardzo wczesnego średniowiecza”. Trzeba 
przyznać, że nie po raz pierwszy poglądy prof. Eugeniusza Kowalewskiego zaskakują trafnością 
i aktualnością. Szkoda, że w dalszej części książki nie pokuszono się o rozwinięcie rozważań z za-
kresu behawioralnej teorii ryzyka i nawiązanie do aktualnych wydarzeń, zwłaszcza do kryzysu 
rynków finansowo–ubezpieczeniowych.
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Z ciekawego artykułu Tadeusza Szumlicza, odnoszącego się do ryzyka społecznego i ubez-
pieczenia gospodarstwa domowego, wynika szereg merytorycznych wniosków na przyszłość, 
m.in. że zarówno teoretyczny, jak też praktyczny sens „ubezpieczenia społecznego” wymaga, 
aby w tym założeniu (polityki społecznej jako nauki oraz teorii ubezpieczenia) doszukiwać się 
zarówno istotnych treści społecznych, jak i – co szczególnie ważne – zasad ubezpieczeniowych. 
„Chodzi o to, że w zarządzaniu ryzykami społecznymi coraz większe znaczenie zamierza się nadać 
»prawdziwym« ubezpieczeniom oraz rozwiązaniom publiczno–prywatnym, a to z natury rzeczy 
będzie wymagało odpowiedniego zwiększania inicjatywy ubezpieczeniowej gospodarstw domo-
wych oraz stosownej oferty ubezpieczeniowej ze strony zakładów ubezpieczeń” (w tym również 
kulejących dotąd edukacji i doradztwa ubezpieczeniowego).

W kolejnym, trzecim, artykule części pierwszej Jerzy Handschke i Jacek Lisowski zwracają uwagę, 
że nowoczesny proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie „powinien być zintegrowany”, 
przez co „można rozumieć integrację zarządzania ryzykiem z zarządzaniem przedsiębiorstwem, 
integracje zarządzania różnymi rodzajami ryzyka”. W końcowej części wywodów autorzy pod-
kreślają, iż obserwowany w świecie trend polega na użyciu w celu osiągnięcia wzrostu wartości 
przedsiębiorstwa „zaawansowanych metod i technik zarządzania ryzykiem i kapitałem” i to 
zjawisko staje się „kluczowym elementem gospodarki finansowej i strategii wzrostu wartości 
każdego przedsiębiorstwa”.

Część druga pracy, „Nauka – praktyce”, zawiera siedem artykułów odnoszących się w pod-
stawowej mierze do problematyki wykorzystania dorobku nauki o ryzyku i ubezpieczeniach do 
obsługi ryzyka lub kształtowania programów ubezpieczeniowych w dziedzinach najistotniej-
szych rodzajowo (odpowiedzialność cywilna, mienie, życie) lub organizacyjnie (ubezpieczenia 
obowiązkowe czy umowa o zarządzaniu ryzykiem).

Pewne wątpliwości budzi przypisanie do tej części i układ artykułów Dariusza Fuchsa oraz 
Krzysztofa Łyskawy i Magdaleny Osak. I o ile – po pewnym nagięciu do praktyki – bardzo porząd-
ny merytorycznie artykuł Krzysztofa Łyskawy i Magdaleny Osak można uznać za główny w tej 
części (choć mógłby być on także artykułem końcowym, sumującym analityczne materiały dla 
różnotematycznych rozważań), to jednak miejsce artykułu Dariusza Fuchsa można uważać za 
zsyłkę. Czyżby wpływ tu miały antyunijne poglądy? A może niewiara w wagę autorytetów człon-
ków Project Group on a Restatement czy polskiego przedstawiciela tej grupy? Artykuł dotyczy 
istoty ubezpieczeń, merytorycznie przygotowany jest doskonale i nawet gdyby problemowo 
(choć nie sądzę) było coś, co kwalifikowałoby go do drugiej części opracowania (a jeśli już, to 
na pewno na początku tej części), to osobiście optowałbym za odrębną częścią dla problema-
tyki unijnej i poszerzeniem kręgu autorów. Zresztą członkowie grupy to raczej przedstawiciele 
doktryny, choć w praktyce gospodarki neoliberalnej – „wartością dodatkową” (czyli zyskiem) 
podszytej. 

Małgorzata Serwach napisała: „Ryzyko w ubezpieczeniach OC powinno być określane dwu-
stopniowo: jako potencjalna odpowiedzialność cywilna konkretnego podmiotu […] przerzucana 
na ubezpieczyciela”, ale zarówno wadliwa identyfikacja ryzyka, jak i nieprawidłowe określenie 
zakresu ochrony mogą prowadzić do niepełnej ochrony lub wręcz jej braku. Równie ważne są 
prawidłowe szacowanie sumy gwarancyjnej, wybór prawidłowego triggera, dostosowanie klau-
zul wyłączających i wysokości udziału własnego ubezpieczającego. Na koniec należy pamiętać 
o nieodłącznym dla ryzyka marginesie własnej odpowiedzialności. Nawiasem mówiąc, Małgo-
rzata Serwach, jako redaktor wydania, na wspomnianym Kongresie Brokerów w maju 2013 r. 
dokonała pierwszej publicznej prezentacji omawianej książki.
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Katarzyna Malinowska zwróciła uwagę, że przy omawianiu problematyki zarządzania ryzykiem 
w ubezpieczeniach mienia należy pamiętać, iż „identyfikacja rodzajowa ryzyka ubezpieczonych 
i nieubezpieczonych służyć może zarówno celom stricte ubezpieczeniowym, jak i podejmowaniu 
decyzji zarządczych […] dodatkowym aspektem […] jest samo »zarządzanie« umową ubezpie-
czenia i ryzykiem związanym z jej wykonaniem […]”.

Magdalena Szczepańska omówiła problemy prawne ubezpieczeń życiowych. Jedne z nich mają 
charakter systemowy (np. brak regulacji ubezpieczeń grupowych, inwestycyjnych), inne pole-
gają na mankamentach funkcjonującego systemu abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych. 
Choć fragmentaryczna regulacja prawna ma swoje pozytywne strony (pozwala na swobodne 
kształtowanie treści stosunku prawnego po stronie ubezpieczycieli), to równocześnie oznacza, 
że „istnieje zagrożenie dla pozostałych stron stosunku ubezpieczenia”. Istnieje grupa regulacji 
prawnych niedostosowanych do istoty ubezpieczeń na życie, np. możliwość odmowy świad-
czenia w przypadku samobójstwa ubezpieczonego w pierwszych sześciu miesiącach ważności 
umowy.

Zdaniem Marcina Orlickiego „udział państwa w procesie zarządzania ryzykiem nie może zastę-
pować zapobiegliwości jednostek, lecz może ją tylko uzupełniać. Dlatego więc, choć ingerencja 
państwa w obszar zarządzania ryzykiem jest naruszeniem wielkiej wartości, jaką jest wolność, to 
jednak w wybranych obszarach ingerencja ta bywa usprawiedliwiona i pożądana”.

Bartosz Kucharski napisał: „pomijając sytuacje, w której risk manager przyjął na siebie odpo-
wiedzialność niezależną od winy, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o zarządzie 
ryzykiem, będzie mógł zwolnić się z odpowiedzialności poprzez dowód zachowania staranności 
wymaganej u przeciętnie starannego profesjonalisty w dziedzinie zarządzania ryzykiem”. Ów 
dowód trudny jest do przeprowadzenie dla pośrednika, gdy broker nie ujawnił lub nie dochował 
należytej staranności wobec ubezpieczyciela (art. 815 § 1 zd. 2 k.c.) oraz gdy agent przez swe 
zachowanie uniemożliwił ubezpieczycielowi powołanie się na zarzuty z art. 815 k.c.

Dariusz Fuchs stwierdził: „ryzyko ubezpieczeniowe […] jest zagadnieniem kluczowym dla 
współczesnej regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jednocześnie brakuje jednolitej de-
finicji tej instytucji w prawie (obwiązującym i projektowanym w skali europejskiej). Brak owej 
definicji, wynika głównie ze sporów doktrynalnych”. Principles of European Insurance Contract 
Law (PEICL) „zakłada przyjęcie teorii ponoszenia ryzyka jako fundamentu sensu prawnego i eko-
nomicznego umowy ubezpieczenia. Gdyby ową propozycję przyjęło polskie prawodawstwo, 
ujednoliciłoby to praktykę judykatury i Sądu Najwyższego”.

Krzysztof Łyskawa i Magdalena Osak napisali: „Zmiany, które nastąpiły w powszechnie sto-
sowanych standardach zarządzania ryzykiem […], wskazują na potrzebę definiowania ryzyka 
poprzez »właściciela ryzyka«. Oparty na tej idei schemat identyfikacji i oceny ryzyka […] może 
stać się […] narzędziem ulepszenia funkcjonowania organizacji” oraz dyskusji ze służbami mery-
torycznymi ubezpieczyciela.

W części trzeciej, Praktyka – nauce, zamieszczono artykuły praktyków rynku ubezpiecze-
niowego (pośredników, ubezpieczycieli oraz reprezentantów ubezpieczonych, zwanych przez 
przedstawicieli Biura Rzecznika Ubezpieczonych – konsumentami).

Jacek Kliszcz zwrócił uwagę, że broker jako pośrednik łączący ubezpieczonego (ubezpiecza-
jącego) z oferentem ochrony ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczycielem, powinien doprowadzić 
do ustalenia sposobów ograniczenia możliwości wystąpienia niekorzystnych zdarzeń lub ich 
zminimalizowania, m.in. poprzez przygotowanie planu kryzysowego zagrożeń, w którym klient 
posiądzie wiedzę o zdarzeniach, które nie zostaną objęte ochroną. Praktyka wskazuje, że ko-
rzystanie z pomocy brokera ubezpieczeniowego ma dwa pozytywne aspekty. Po pierwsze, 
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profesjonalny uczestnik rynku ubezpieczeń ocenia prawidłowość zawartych umów, co pozwala 
często na optymalizację kosztów i uzyskanie maksymalnego poziomu pokrycia zakresem ochrony 
wynikającym z umowy. Po drugie, broker jako pełnomocnik poszukującego ochrony, przejmuje 
na siebie część ryzyka decyzyjnego, określoną wysokością sumy gwarancyjnej w ramach jego 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Aleksander Daszewski i Anna Dąbrowska poruszyli temat ryzyka ubezpieczeniowego kon-
sumenta pozyskanego z różnych kanałów dystrybucji usługi ubezpieczeniowej. Artykuł 
napisany jest z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych. Z owej perspektywy wielość i niejedno-
litość (niespójność i niejednorodność) kanałów dystrybucji bywa często przyczyną zakłóceń na 
linii ubezpieczyciel–konsument usługi ubezpieczeniowej. Nieład, brak systemowych rozwiązań 
prawnych, symetrii obowiązków i obciążeń podmiotów pośredniczących w zawieraniu umów 
ubezpieczenia prowadzą do stanu nierówności prawnych. Zakłóca to zdrową konkurencję, co 
wydaje się postrzegać ustawodawca europejski, próbujący stanowić nowe rozwiązania, korzyst-
niejsze dla konsumenta tych usług. Praktyka funkcjonowania systemów analityczno–ochronnych 
konsumenta dowodzi, że sytuacja tegoż jest lepsza, gdy po jego stronie występuje pośrednik 
ubezpieczeniowy. Działalność pośredników powinna odbywać się w pewnych systemach regla-
mentacji. Próby zmniejszenia skali reglamentacji lub wyprowadzenia tych usług poza system 
pośrednictwa psują jakość usługi ubezpieczeniowej. Prawidłowo wykorzystane pośrednictwo 
między ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń sprzyja rozwojowi rynku ubezpieczeniowego.

Zbigniew Żyra zwrócił uwagę, że każda działalność wykonywana jest w warunkach zagrożenia 
ryzykiem. „Żadna firma nie posiada pełnej, niezbędnej wiedzy w zasobach wewnętrznych, która 
wystarczyłaby do profesjonalnego zarządzania ryzykiem. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia 
ekspertów zewnętrznych jest standardem. Ubezpieczyciele są – obok brokerów – idealnym ad-
resem dla ubezpieczających w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym”.

Piotr Majewski przypomniał, że przestępczość od zawsze towarzyszy działalności ubezpiecze-
niowej, a całkowite wyeliminowanie tego zagrożenia jest niemożliwe. Zjawisko to ewoluuje, 
obejmując także obszary, dotychczas prawie bezpieczne. Pośrednictwo ubezpieczeniowe nale-
żało dotąd do dziedzin względnie wolnych od zagrożeń wyłudzeniem odszkodowań. Rozwijający 
się rynek ubezpieczeń wymaga stałej analizy zjawisk patologicznych, bowiem mogą się pojawiać 
kolejne zagrożenia przestępczością.

2. Na marginesie
Od 2007 r. przetacza się przez światowe rynki finansowe potężny kryzys, odbijający się na 

całych gospodarkach. Nawiązując do interesującego aspektu behawioralnego ryzyka, a w tym 
do trafnych modelowo wskazań Eugeniusza Kowalewskiego, zwłaszcza na temat triady czy 
uwarunkowań postaw behawioralnych, zauważyć trzeba, że w opracowaniu owe teoretyczne 
rozważania nie zostały przełożone na praktykę rynków finansowo–ubezpieczeniowych działają-
cych w warunkach wciąż trwającego kryzysu.

Bo czyż wskazania ekonomii behawioralnej – w tym R.J. Shillera i G.A. Akerlofa – na przyczyny 
i źródła kryzysu w sytuacji, gdy straty giganta ubezpieczeniowego AIG powstałe wskutek ludzkich 
błędów w ocenie ryzyka (a konkretnie na skutek nieposzanowania praw ryzyka ubezpieczenio-
wego) wynosiły ponad 180 mld dolarów, nie zasługują na uwagę? A czy występujące na polskim 
rynku ubezpieczeń zjawisko spadku wartości portfela ubezpieczeń życiowych z funduszem in-
westycyjnym o 25% rok do roku nie świadczy o potrzebie zbadania przyczyn tego typu zjawiska 
także z behawioralnego punktu odniesienia? Te wydarzenia nie mogą zostać skwitowane twier-
dzeniami, że nic się nie stało, bo wszystko wróciło do normy. Naprawdę?
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Niestety stosunkowo nieliczne głosy wskazujące na potrzebę analizy przyczyn lekceważenia 
zasad postępowania z ryzykiem (choćby stanowisko T. Michalskiego) czy próbujące analizować 
bliżej przyczyny kryzysów rynków finansowo–ubezpieczeniowych – które można było usłyszeć 
na naukowych konferencjach czy seminariach, jak choćby tych z 5 grudnia 2008 r. lub z 6 maja 
2009 r. zorganizowanych na Wydziale Zarządzania UW, opisanych w odrębnej pozycji wydaw-
niczej „Rynki finansowo–ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu” – nie zostały podjęte przez 
środowisko.

Dlaczego? Jedyny chyba powód to brak zrozumienia owych przyczyn i wiedzy o behawioral-
nych aspektach ryzyka wykazywany przez praktykę ubezpieczeniową. A skoro tak, to nie ma 
środków na stosowne badania, choć potencjał badawczy jest. I nie pomogą tu chyba podej-
mowane przez prof. Kowalewskiego próby zawstydzania polskiego rynku stwierdzeniem, że 
podejście behawioralne do problemu nowoczesnego marketingu ubezpieczeniowego w Polsce 
„egzystuje na poziomie bardzo wczesnego średniowiecza”.

A może się mylę?

Dr Stanisław Nowak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka.
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Nowości wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukazały się w II poł. 2013 r.)

I. Zagadnienia ogólne: finanse, prawo, ubezpieczenia

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Bartłomiej Błaszczyszyn, Tomasz Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Wy-
dawnictwa Naukowo–Techniczne, Warszawa 2013, 391 s. 

2. Agnieszka Chodkowska, Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych w aspekcie ubez-
pieczeń jako czynnika neutralizującego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2013, 75 s.

3. Sylwester Kozak, Konkurencja w sektorze bankowym i sektorze ubezpieczeń oraz jej uwa-
runkowania i pomiar, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, 220 s.

4. Marzanna Lament, Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń a system informacyjny ra-
chunkowości, CeDeWu, Warszawa 2013, 340 s.

5. Jacek Lisowski, Jakub Stępień, Zarządzanie płynnością zakładu ubezpieczeń w warunkach 
perturbacji na rynkach finansowych, Poltext, Warszawa 2013, 224 s.

6. Piotr Manikowski, Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej, Poltext, Warszawa 
2013, 230 s.

7. Tomasz Michalski (red. nauk.), Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na 
globalnych rynkach finansowych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warsza-
wa 2013, 263 s.

8. Beata Nowotarska-Romaniak, Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu 
usługi ubezpieczeniowej, stan prawny na dzień 1 maja 2013 r., Wolters Kluwer, Warszawa 
2013, 216 s.

9. Joanna Pawłowska-Tyszko (red.), The social insurance system for farmers and its impact 
on public finances, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy 
Instytut Badawczy, Warszawa 2013, 115 s. 

10. Maria Płonka, Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, 238 s. 
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie; 
nr 228).

11. Maciej Rapkiewicz (red.), Budowa wspólnoty finansowej: ubezpieczenia wzajemne a ubez-
pieczenia komercyjne, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2013, 88 s. 
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C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Monitor Ubezpieczeniowy, nr 54; nr 55.

II. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Szymon Byczko, Interes ubezpieczeniowy: aspekty prawne, Difin, Warszawa 2013, 320 s.

2. Szymon Byczko, Prawo ubezpieczeń gospodarczych – zarys wykładu, Difin, 2013, 222 s.

3. Barbara Cieślik, System bonus–malus jako narzędzie konkurencji na rynku ubezpieczeń ko-
munikacyjnych, Poltext, Warszawa 2013, 232 s.

4. Remigiusz Dróżdż, Ubezpieczenia w turystyce, Wydawnictwo Europejskiej Szkoły Wyższej, 
Sopot 2013, 254 s.

5. Bogusław Gnela, Monika Szaraniec (red. nauk.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodar-
czych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 2013, 380 s.

6. Iwona Gredka, Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, Universitas, 
Kraków 2013, 264 s.

7. Eugeniusz Kowalewski (red. nauk.), Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych: 
aspekty prawno–ekonomiczne, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013, 305 s.

8. Mieczysław Sobczyk, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa 2013, 256 s.

9. Wanda Sułkowska (red. nauk.), Rynek ubezpieczeń – współczesne problemy, Difin, Warsza-
wa 2013, 426 s.

10. Wanda Sułkowska (red.), Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, 225 s.

C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Prawo Asekuracyjne, nr 3 (76) 2013; nr 4 (77) 2013.

2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2/2013; nr specjalny 1/2013; nr specjalny 2/2013; 
nr specjalny 3/2013.

III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

1. Krzysztof W. Baran (red. nauk.), Kamil Antonów et al., Prawo pracy i ubezpieczeń społecz-
nych, stan prawny na dzień 31 marca 2013 r., Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 781 s. 

2. Aneta Flisek (red.), Zasiłki, renty i emerytury wraz z indeksem rzeczowym, wyd. 8, stan 
prawny na dzień 11 marca 2013 r., C.H. Beck, Warszawa 2013, 429 s. 
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3. Aneta Gacka-Asiewicz (red. prowadzący), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w piguł-
ce, stan prawny do Dz. U. z 2013 r. poz. 440, C.H. Beck, Warszawa 2013, 183s. 

4. Małgorzata Kłos, Małgorzata Kozłowska, Danuta Wrzask, Obowiązki zakładów pracy wo-
bec ZUS w 2013 roku, stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r., Gofin, Gorzów Wlkp. 2013, 
560 s.

5. Krystyna Kwapisz, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Komentarz, stan prawny na dzień 2 listopada 2012 r., LexisNexis, Warszawa 2013, 361 s.

6. Przewodnik po zmianach przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 2012/2013, Infor Ekspert, 
Warszawa 2013, 99 s. (Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Poleca).

7. Wiesława Rohnka, Jolanta Gałczyńska, Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 
2013 r.: Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wydawnictwo Pedagogiczne 
ZNP, Kielce–Warszawa 2013, 39 s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Romuald Holly, Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce, Krajowy Instytut 
Ubezpieczeń, Warszawa 2013, 399 s.

2. Inetta Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. 5, 
LexisNexis, Warszawa 2013, 406 s.

3. Magdalena Klimas, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
stan prawny na dzień 31 stycznia 2013 r., Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 291 s.

4. Agnieszka Kowalska et al., Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia, wyd. 2, Difin, 
Warszawa 2013, 247 s.

5. Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochro-
ny zdrowia – analiza i rekomendacje dla Polski, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2013, 
44 s.

6. Christoph Sowada, Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych, Wy-
dawnictwo Scholar, Warszawa 2013, 426 s.

7. Grażyna Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe, wyd. 7, 
LexisNexis, Warszawa 2013, 339 s. 

C. Leksykony i słowniki

1. Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski, Leksykon ZUS 2013, DK Doradztwo, Biały-
stok 2013, 825 s.

Opracowała: mgr Barbara Sękowska



186



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 15(2/2013) 187

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z seminariów Project Group on a Restatement of European Insurance Contract 
Law1 (Dariusz Fuchs)

W dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2013 r. odbyło się w Hamburgu 34. seminarium Project 
Group on a Restatement of European Insurance Contract Law, którego ukoronowaniem była 
międzynarodowa konferencja. 

Istotnym punktem obrad było ustalenie harmonogramu prac związanych z kolejnym wyda-
niem książkowym prac Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law 
(PEICL), wraz z komentarzem członków grupy oraz tłumaczeniami na języki narodowe, w tym 
również pozaeuropejskie. Następnie rozpoczęto dyskusję nad rangą decyzji Komisji Europejskiej 
z dnia 17 stycznia 2013 r. dla dalszych prac grupy. Pierwszego dnia obrad analizie podano defini-
cję umowy ubezpieczenia OC ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia triggerów. Kolejnym 
zagadnieniem omawianym na spotkaniu była regulacja pozycji uposażonego w ubezpieczeniu 
na życie oraz klasyfikacja ubezpieczeń grupowych w ramach PEICL. Następnego dnia omawiano 
relację propozycji uregulowania ubezpieczeń grupowych w stosunku do zagadnień podatko-
wych w prawie unijnym i poszczególnych systemach prawnych państw członkowskich. Obrady 
zakończono ostatniego dnia rozważaniami nad pozycją prawną organizatora grupy w ubezpie-
czeniach grupowych.

W dniach 9–12 października 2013 r. odbyło się w Warszawie 35. seminarium Project Group 
on a Restatement of European Insurance Contract Law. Obrady członków grupy zostały poprze-
dzone dwoma ważnymi dla środowiska ubezpieczeniowego w Polsce wydarzeniami – oba miały 
miejsce 9 października. Wpierw w Pałacu Prymasowskim w Warszawie rozpoczęto II Między-
narodową Konferencję Polskiego Oddziału AIDA „Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych 
– aktualne problemy”. Organizatorzy w programie przewidzieli wystąpienia członków grupy, któ-
rzy prezentowali różnorodne problemy związane z tematyką konferencji. W trakcie (II) panelu 
zatytułowanego „Bancassurance (dystrybucja produktów ubezpieczeniowych w ramach gru-
powej umowy ubezpieczenia)” prof. Ioannnis Rokas (Grecja) interesująco przedstawił kwestie 
związane ze statusem pośrednika w prawie europejskim w kontekście bancassurance. Kolejny 
(III) panel, „Innowacje w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych” prowadził dr Dariusz Fuchs, 
a wykład otwierający, zatytułowany „Ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne: PRIPs, MiFID II, 
IMD II”, wygłosił przewodniczący grupy, prof. Helmut Heiss (Szwajcaria). Podczas ostatniego (IV) 
panelu prof. Jérôme Kullman (Francja) zainteresował uczestników kwestią obowiązków banku 
jako pośrednika ubezpieczeniowego.

1 W tekście wyrażone są osobiste poglądy autora, które nie mogą być identyfikowane ze stanowiskiem Project 
Group on a Restatement of European Insurance Contract Law.
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Kolejnym ważkim wydarzeniem dnia było seminarium, organizowane wspólnie przez Pol-
ską Izbę Ubezpieczeń oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które 
odbyło się w Łazienkach Królewskich z udziałem pracowników wydziału oraz reprezentantów 
czołowych polskich zakładów ubezpieczeń i środowiska ubezpieczeniowego w Polsce. Obrady 
zainaugurował w imieniu PIU prezes Andrzej Maciążek, a w imieniu WPiA UW – prof. dr hab. 
Krzysztof Rączka. Pierwszy wykład („Aktualny stan prac nad projektem europejskiej umowy 
ubezpieczenia”) wygłosił prof. Helmut Heiss. Przewodniczący grupy w swym wystąpieniu szcze-
gółowo zaprezentował zarówno stan zaawansowania projektu, jak i perspektywy na przyszłość 
oraz podkreślił, że inicjatywa grupy była i pozostaje jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem 
unijnym, które doprowadziło do opracowania spójnego projektu jednolitego prawa o umowie 
ubezpieczenia. Prelegent wyraził nadzieję, że prace grupy będą także inspiracją dla prawodaw-
ców krajowych, a w szczególności dla legislatora polskiego. Kolejne wystąpienie, autorstwa dr. 
Dariusza Fuchsa, było poświęcone skutkom przyjęcia projektu (scil. PEICL) dla ustawodawstw 
krajowych. Prof. dr hab. Michał Romanowski przedstawił w ciekawym wystąpieniu prace nad 
polskim projektem zmiany przepisów dotyczących umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym. 
Wskazał na idee naczelne i instytucje przyszłej regulacji, określając już przyjęte koncepcje. Pod-
kreślił zarazem, że w pracach Komisji Kodyfikacyjnej (zespół problemowy Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Cywilnego do spraw umowy ubezpieczenia) potraktowano PEICL jako „koszyk idei”, z któ-
rych zespół korzysta. Poseł dr Józef Zych, były marszałek Sejmu RP, zaznajomił uczestników ze 
stanowiskiem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie 
nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia. Konferencja zakończyła się 
ożywioną dyskusją, która stanowi niezbity dowód potrzeby konfrontacji środowiska naukowego 
i przedstawicieli praktyki z wynikami prac europejskich.

W trakcie pierwszego dnia obrad grupowych 35. seminarium Project Group on a Restatement 
of European Insurance Contract Law przede wszystkim dokonano podsumowania już osią-
gniętego stanu. Następnie obradowano nad statusem beneficjenta (art. 17:102 PEICL) i jego 
uprawnieniami finansowymi (art. 17:303), a także uprawnieniami ubezpieczonego w umowie 
ubezpieczenia zawartej na czas określony (art. 17:204). Zwrócono także uwagę (referat prof. Hel-
muta Heissa) na przyjęte rozwiązania w zakresie: definicji umowy ubezpieczenia, ubezpieczeń 
obowiązkowych oraz obowiązków przedkontraktowych w umowie ubezpieczenia. Następnie 
grupa obradowała nad ostateczną wersją rozwiązań odnoszących się do ubezpieczenia na życie 
w ubezpieczeniu na rzecz osoby trzeciej (art. 17:101). 

Drugiego dnia obrad przede wszystkim analizowano w dalszym ciągu katalog obowiązków 
przedkontraktowych ubezpieczającego, którego określa się w terminologii PEICL wnioskodaw-
cą. Szczególnie ożywiona dyskusja trwała podczas ustalania redakcji prawa do odstąpienia od 
umowy ubezpieczenia z art. 17:203, który wzbogacono o komentarz grupy, jaki znajdzie się 
w ostatecznym wydaniu książkowym (prawdopodobnie pod koniec 2014 r.). Na zakończenie 
prof. Martin Schauer (Austria) zaproponował nowe ujęcie i częściową modyfikację statusu 
ubezpieczonego samobójcy oraz beneficjenta, który przyczynił się do śmierci ubezpieczonego, 
w szczególności w kontekście uprawnień do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego.

Dr Dariusz Fuchs, radca prawny; Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowe-
go Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
członek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law (grupa ekspercka 
pracująca dla Komisji Europejskiej w zakresie unijnej regulacji prawa o umowie ubezpieczenia).
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Sprawozdanie z trzeciej edycji Warsztatów Ubezpieczeniowych „Tajna broń w zarządzaniu 
lojalnością klienta ubezpieczeniowego”, Szczawno-Zdrój, 3–4 października 2013 r. (Joanna 
Biadala)

W dniach 3–4 października 2013 r. w Szczawnie-Zdroju odbyła się trzecia edycja Warsztatów 
Ubezpieczeniowych zainicjowana i zorganizowana przez Grupę Kapitałową KRUK – lidera rynku 
zarządzania wierzytelnościami. KRUK od blisko 9 lat aktywnie wspiera towarzystwa ubezpiecze-
niowe w zakresie procesów specjalistycznych, monitoringu oraz odzyskiwania należności. Po 
raz kolejny spotkali się praktycy rynku ubezpieczeniowego oraz przedstawiciele świata nauki 
związani z branżą ubezpieczeniową, aby wymienić się doświadczeniami i wiedzą, podyskutować 
o bieżących problemach, kierunkach rozwoju oraz współpracy.

Tegoroczne warsztaty odbyły się pod hasłem „Tajna broń w zarządzaniu lojalnością klienta 
ubezpieczeniowego”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele blisko dwudziestu towarzystw 
ubezpieczeniowych, reprezentanci instytucji ubezpieczeniowych, w tym Polskiego Biura Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych, przedstawiciele ośrodków naukowych, w tym Katedry Ubezpieczeń 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Katedry Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, a także 
redaktor naczelny „Rozpraw Ubezpieczeniowych”, były Rzecznik Ubezpieczonych – dr Stanisław 
Rogowski.

Dyskusja toczyła się wokół fundamentalnej kwestii związanej z lojalnością klienta, tj. wdrożenia 
narzędzi wspomagających jakość usług ubezpieczeniowych. Ze wskazywanych w poszczególnych 
prelekcjach rezultatów badań wynika, że poza wysokością składki ubezpieczeniowej ważnymi 
motywami wyboru ubezpieczenia w danym zakładzie są: kontynuacja dotychczasowej ochrony, 
dobre doświadczenia związane z likwidacją szkód oraz wizerunek firmy ubezpieczeniowej na 
rynku. Taka postawa nabywców wskazuje, że są oni skłonni pozostać w zakładzie ubezpieczeń 
nie tylko ze względu na cenę ochrony ubezpieczeniowej i ewentualne zniżki, lecz także z uwagi 
na inne elementy tworzące szeroko rozumianą jakość usługi ubezpieczeniowej. 

Otwierający spotkanie panel dyskusyjny zatytułowany „Optymalna likwidacja szkód a polity-
ka reklamacyjna i budowanie wartości zakładu ubezpieczeń” poprzedzony został wystąpieniem 
prof. dr. hab. Jerzego Handschke. Sam panel poprowadził natomiast dr hab. Jacek Lisowski 
z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tematem przewodnim było 
zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń poprzez koncentrację na kluczowych dźwigniach 
wartości. Według cenionej amerykańskiej placówki naukowej Insurance Information Institute, 
obsługa klienta, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi likwidacyjnej, jest jednym z czterech 
głównych czynników, które są brane pod uwagę przy wyborze zakładu ubezpieczeń. W trakcie 
dyskusji omawiane były wyniki badań, które wskazywały, że klient niezadowolony z likwidacji 
szkody opowie o tym przeciętnie jedenastu osobom, co niewątpliwie będzie miało wpływ na 
postrzeganie zakładu ubezpieczeń na rynku. W czasie panelu uczestnicy dyskutowali także na 
tematy związane z problemem świadomości ubezpieczeniowej klientów. Jej poziom wpływa na 
postrzeganie przez konsumentów zarówno produktów ubezpieczeniowych, jak i samych zakła-
dów ubezpieczeń oraz na stosunek do nich. Dlatego też uczestnicy zwracali szczególną uwagę 
na konieczność budowania i zwiększania zaufania do instytucji ubezpieczeniowych. Równie 
istotną potrzebą jest realizacja programów edukacyjnych promujących wiedzę z zakresu szero-
ko pojętych finansów, w tym dotyczącą produktów ubezpieczeniowych oraz związanych z nimi 
podstawowych regulacji prawnych.

Kolejny panel „Edukacja finansowa Polaków – wyniki badań” poprowadziła Iwona Słomska, 
członek zarządu KRUK S.A. Kontynuowała rozpoczęty przez prof. dr. hab. Jacka Lisowskiego te-
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mat dotyczący wiedzy i świadomości finansowej naszego społeczeństwa. Zaprezentowała wyniki 
badań przeprowadzonych w dniach 14–20 sierpnia 2013 r. przez TNS Polska na zlecenie Grupy 
KRUK na reprezentatywnej grupie Polaków, którzy ukończyli 18. rok życia. Główne wnioski z ba-
dań brzmią:

Zaledwie 36% badanych ocenia, że ich wiedza finansowa jest na dobrym poziomie.� 
Większość Polaków (92%) uważa, że wiedza finansowa przydaje się w życiu i że potrzebują � 
jej tak naprawdę wszyscy – dorośli, dzieci, seniorzy, a także osoby, które zmagają się z pro-
blemem zadłużenia.
Szkoła, rodzice i opiekunowie oraz instytucje finansowe to najczęściej wskazywane podmio-� 
ty, które powinny zajmować się wiedzą finansową Polaków.
Około 33% Polaków przyznaje, że słabo orientuje się w ofertach banków i innych instytucji, � 
nie zna produktów finansowych i nie rozumie treści umów z nimi związanych.

Kolejne trzy prelekcje poświęcone były kluczowym zagadnieniom związanym z jakością usług 
ubezpieczeniowych w aspekcie procesu reklamacyjnego. Przebieg tego procesu to czynnik o du-
żym znaczeniu na każdym etapie współpracy z klientami, który wpływa na ich lojalność oraz 
rozumienie produktów ubezpieczeniowych zarówno na etapie sprzedaży, obsługi, jak i w proce-
sie odzyskiwania należności.

Pierwszą z nich, zatytułowaną „Reklamacje i nasi pracownicy”, wygłosiła Elżbieta Gierczyńska, 
menedżer ds. sprzedaży odnowieniowej i szkoleń w kanale direct Aviva Sp. z o.o. Wystąpienie 
dotyczyło procesu związanego z odpowiednim przygotowaniem pracowników zakładów ubez-
pieczeń do obsługi reklamacji. W czasie dyskusji omówiono dwa kluczowe zagadnienia, którymi 
są: przygotowanie dobrego i sprawnego zespołu do obsługi reklamacji oraz wybór mierników 
ilościowych i jakościowych do obserwacji procesu reklamacyjnego. 

W kolejnym wystąpieniu, „Reklamacje – źródło problemu czy cenna nauka?”, Marcina 
Krzemińskiego i Kamila Zygmunta z AXA DIRECT, w sposób kompleksowy omówione zostały 
systematyka, proces zarządzania i mierniki reklamacji. Zasadniczy wniosek opierał się na tezie: 
„Klienci składający reklamacje to najbardziej świadoma i mimo wszystko bardzo lojalna gru-
pa klientów. Skoro zależy im na zgłoszeniu reklamacji, to oznacza, że chcą, aby organizacja się 
zmieniła”. Z tego też względu w całej prelekcji duży nacisk położono na podkreślenie znaczenia 
„głosu klienta”. 

W ostatniej z trzech prelekcji pierwszej części warsztatów, zatytułowanej „Przyczyny rekla-
macji w procesie windykacji składek z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC – próba 
analizy ilościowej”, Przemysław Więckowicz, zastępca dyrektora Centrum Rozliczeniowego 
w COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group, przedstawił źródła reklamacji oraz głównych 
„sprawców” wewnętrznych działań reklamacyjnych. W podsumowaniu wskazano m.in. na 
istotny wpływ zmian legislacyjnych na skalę i strukturę tych zdarzeń. Omówiono tę kwestię na 
przykładzie ostatnich zmian ustawowych dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych, które spowodowały: 

zmianę struktury reklamacji,� 
wzrost udziału reklamacji w odniesieniu do ogólnej liczby spraw,� 
zwiększenie zawiłości i czasochłonności rozpatrywania reklamacji. � 

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się wykładem dr. Stanisława Rogowskiego „Modele rela-
cji konsumenta z branżą ubezpieczeniową”. Dr Rogowski poruszył m.in. zagadnienia związane 
z rozwojem instytucji ubezpieczeniowych, rozwojem nowych produktów ubezpieczeniowych 
oraz wprowadzeniem nowych wymogów i regulacji ustawowych. 
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Kolejną prelekcję, zatytułowaną „Tajna broń w zarządzaniu lojalnością klienta ubezpieczenio-
wego”, przygotowały Paulina Sapkowska i Joanna Biadala z Grupy KRUK. Motywem przewodnim 
wystąpienia było zarządzanie lojalnością klientów w procesach windykacji zewnętrznej. Pre-
legentki powołały się na badania rynkowe GENESYS dotyczące ekonomicznych konsekwencji 
złej obsługi klienta, z których wynika, że ponad 73% konsumentów w Polsce zrezygnowało 
z usług danej firmy ze względu na niską jakość obsługi. Straty związane z niskim poziomem 
obsługi klienta w Polsce bezpośrednio przyczyniają się do utraty przychodów firm na poziomie 
8,8 mld euro rocznie. Szacuje się, że średnia wartość każdego straconego klienta wynosi 145 
euro rocznie. Wskazano także najistotniejsze elementy procesu odzyskiwania należności, któ-
re bezpośrednio bądź pośrednio oddziałują na zadowolenie klienta ubezpieczeniowego i jego 
lojalność. Przedstawione zostały najistotniejsze mierniki oraz korzyści wynikające z procesów 
realizowanych wspólnie z zakładami ubezpieczeń – zgodnie z hasłem prezentacji: „Wspólnie 
możemy więcej”.

W tej sesji organizatorzy przewidzieli także panele dyskusyjne na temat kluczowych aspek-
tów rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce – dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych 
i życiowych. Dr Magdalena Osak otworzyła dyskusję o ubezpieczeniach zdrowotnych. Swój 
wykład – „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – teraźniejszość i przyszłość” – rozpoczęła od 
omówienia trzech kwestii związanych z tym rodzajem ubezpieczeń, mianowicie aspektów pro-
duktowego, rynkowego i systemowego. W dalszej części zaprezentowała rozwój ubezpieczeń 
zdrowotnych w Polsce w latach 2000–2012, wskazując na przemiany, które zaszły w tych ubez-
pieczeniach:

od abonamentów medycznych do ubezpieczeń zdrowotnych, � 
od ubezpieczeń „ryczałtowych” do ubezpieczeń odszkodowawczych,� 
od ubezpieczeń grupowych do indywidualnych, � 
od ubezpieczeń podstawowej opieki ambulatoryjnej do specjalistyki ambulatoryjnej,� 
od ubezpieczeń chirurgii jednego dnia do ubezpieczeń szpitalnych,� 
od ubezpieczeń chorobowych do ubezpieczeń zdrowotnych (� from payer to player).

W podsumowaniu zostały wskazane projekty systemowej implementacji prywatnych ubezpie-
czeń zdrowotnych.

Konferencja zakończyła się prelekcją Filipa Przydróżnego, dyrektora Biura Ubezpieczeń 
Osobowych WTUŻiR Concordia Capital S.A. Concordia Polska TUW, który mówił na temat 
„Kluczowych momentów w ubezpieczeniach długoterminowych na życie”. Szczególny nacisk 
w prelekcji położono na wskazanie nowych narzędzi do zarządzania kluczowymi momentami, 
które odpowiadają bieżącym potrzebom klientów ubezpieczeniowych. Na zakończenie pre-
legent omówił aktualne wyzwania, które stoją przed zakładami oferującymi długoterminowe 
ubezpieczenia na życie. Należą do nich między innymi: zapewnienie wysokiej jakości usług 
ubezpieczeniowych, a także potrzeba modyfikacji kanałów komunikacji z klientami, uwzględ-
niających realne potrzeby i możliwości, a także pozwalających na zachowanie polisy życiowej 
w portfelu. 

Wszystkie wystąpienia oraz dyskusje panelowe były moderowane i celnie komentowane przez 
Lożę Ekspertów, w której skład weszli eksperci rynku ubezpieczeniowego i odzyskiwania należ-
ności: 

dr Stanisław Rogowski� , Rzecznik Ubezpieczonych w latach 1995–2007,
dr Marietta Janowicz-Lomott� , Katedra Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, 
Aneta Kaniewska� , dyrektor ds. należności, Biuro Windykacji PZU S.A.,
Iwona Słomska� , członek zarządu KRUK S.A.
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Urszula Okarma� , członek zarządu KRUK S.A.
dr Piotr Manikowski� , Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Katarzyna Kapluk� , TU UNIQA, 
Grzegorz Czajkowski� , dyrektor zarządzający sprzedażą w AXA TU.

Prelekcje i tematyka warsztatów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. 
Przedstawiciele towarzystw, naukowcy, przedstawiciele organizacji działających na rzecz rynku 
ubezpieczeniowego, zarząd i specjaliści z Grupy KRUK po raz kolejny wymienili doświadczenia 
i opinie na temat bieżących problemów, potrzeb oraz wyzwań, które stoją przed branżą ubezpie-
czeniową. Przedyskutowano projekty nowych inicjatyw – działań edukacyjnych, a także wsparcia 
towarzystw ubezpieczeniowych w realizowanych procesach sprzedażowych i procesach odzyski-
wania należności, w szczególności w dziale produktów dobrowolnych. 

Tegoroczne warsztaty to nie tylko prelekcje i dyskusja. Uczestnicy mogli także zobaczyć no-
woczesne Contact Center Grupy KRUK w Szczawnie–Zdroju. Zadbano również o chwilę przerwy: 
pierwszy dzień spotkania zakończył się zwiedzaniem malowniczo położonego zamku Książ – per-
ły Dolnego Śląska. 

Te cykliczne warsztaty pod egidą Grupy KRUK to twórcze miejsce spotkań biznesu ze śro-
dowiskiem naukowym, praktyków oraz ekspertów rynku. Kolejna edycja warsztatów już 
w przygotowaniu… 

Joanna Biadala, Grupa Kruk.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 15(2/2013) 193

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego 
A.D. 2013”, Warszawa, 23 października 2013 r. (Jacek Gacoń, Łukasz Jańczak, Bartłomiej Jonak, 
Łukasz Krawczyk)

W dniu 23 października 2013 r. w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyła się 13. konferencja „Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2013”. 
Konferencja została zorganizowana, jak co roku, z inicjatywy Izby Gospodarczej Ubezpieczeń 
i Obsługi Ryzyka przy współudziale Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych SGGW w Warszawie. Sponsorem konferencji było Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA 
S.A. Vienna Insurance Group. Przedmiotem tegorocznego spotkania były zagadnienia polskiego 
rynku ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń emerytalnych, 
rentowych oraz funkcjonowania europejskiego rynku ubezpieczeń.

W imieniu gospodarza, Wydziału Zarządzania UW, zebranych powitał dziekan prof. dr hab. 
Jan Turyna, który odniósł się do wagi merytorycznej spotkania i poruszanych problemów, a tak-
że przedstawił zwięźle zasady organizacji i funkcjonowania Wydziału Zarządzania, mogącego 
się poszczycić kilkudziesięcioletnią tradycją edukacyjną. Z kolei dr hab. Jarosław Gołębiewski, 
dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, mówił o Wydziale Nauk Ekonomicznych, który 
obchodzi w tym roku 60. rocznicę powstania. Z tej okazji w imieniu władz wydziału dr hab. Jaro-
sław Gołębiewski wręczył prof. dr. hab. Andrzejowi Sopoćce oraz dr. Stanisławowi Nowakowi 
rocznicowe medale pamiątkowe.

Następnie prof. Sopoćko i dr Nowak wręczyli Nagrody Honorowe Izby Gospodarczej Ubezpie-
czeń i Obsługi Ryzyka:

Wydziałowi Nauk Ekonomicznych SGGW – za wieloletni trud edukacyjny w zakresie nauki � 
o ryzyku i ubezpieczeniach (na ręce dziekana),
Kompanii Węglowej – za propagowanie zasad zapobiegania szkodom w górnictwie oraz pro-� 
mowanie nowoczesnych form ochrony ubezpieczeniowej (na ręce przedstawiciela Kompanii 
pana Tadeusza Kułagi),
Danucie Wałcerz, byłej prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń – za teoretycz-� 
ną i praktyczną działalność na rzecz kształtowania współczesnych zrębów polskich rynków 
finansowo–ubezpieczeniowych, wieloletnią pracę edukacyjną oraz na rzecz Izby Gospo-
darczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka,Maciejowi Łazęckiemu, prezesowi Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych – za zasługi w tworzeniu 
współczesnego polskiego rynku ubezpieczeń z ludzkim i kulturalnym obliczem.

Merytorycznie obrady rozpoczął prezes zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi 
Ryzyka, dr Stanisław Nowak, który mówił o historii i dotychczasowym dorobku kolejnych konfe-
rencji oraz tematyce tegorocznego spotkania.

W części merytorycznej obrad – prowadzonej przez prof. dr. hab. Andrzeja Sopoćkę – wy-
głoszono dziewięć referatów problemowych. Pierwszym prelegentem był reprezentant strony 
rządowej Piotr Radziszewski – naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń w Departamencie Roz-
woju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. W swoim wystąpieniu „Kierunki legislacji 
ubezpieczeniowej na polskim rynku ubezpieczeń” poinformował zebranych, że w Ministerstwie 
Finansów nie są prowadzone obecnie żadne prace dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych. Mini-
sterstwo aktualnie zajmuje się zmianą przepisów dotyczących OFE, z czym wiążą się prowadzone 
w listopadzie konsultacje. Prelegent mówił o zmianach dotyczących Indywidualnych Kont Za-
bezpieczenia Emerytalnego, związanych z innym sposobem obliczania rocznego limitu wpłat. 
Najważniejsza informacja dotyczyła kierunku prowadzonych w Unii Europejskiej prac nad dyrek-
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tywą Solvency II (Wypłacalność II). Obecnie skupia się ona na wymogach kapitałowych w ujęciu 
ilościowym, natomiast nowe podejście ma zakładać powiązanie wypłacalności zakładu ubez-
pieczeń z rzeczywistym ryzykiem. Ma to zachęcać zakłady ubezpieczeń do oceniania i mierzenia 
ryzyk oraz zarządzania nimi. 

Drugim, równie ważnym, kierunkiem zmian jest wzmocnienie pozycji osób ubezpieczonych. 
Projekt dyrektywy w sprawie pakietowych produktów inwestycyjnych (PRIPs) – dotyczącej 
wszystkich produktów inwestycyjnych, w tym ubezpieczeniowych – przewiduje, że każdy oferent 
będzie musiał przedstawiać podstawowe informacje o produkcie, który zamierza sprzedawać. 
Ta klarowność ma przyczyniać się do lepszego rozumienia przez klientów zakupywanych usług. 
Prelegent poinformował również o drugiej transzy prowadzonych w Sejmie prac nad deregu-
lacją rynku, które obejmują dwie ustawy: o pośrednictwie ubezpieczeniowym i o działalności 
ubezpieczeniowej. Na koniec swojego wystąpienia gość odpowiadał na pytania słuchaczy. 

Drugi prelegent, dr Dariusz Fuchs, w wystąpieniu „Perspektywy integracji europejskiej w za-
kresie umowy ubezpieczenia” zreferował prace nad PEICL (Principles of European Insurance 
Contract Law), które obejmują nie tylko definicję umowy ubezpieczenia czy też  regulację  pod-
stawowych praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia, lecz także rozwiązania bardziej 
szczegółowe, odnoszące się do ubezpieczeń́ odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjnych, na 
życie, a także grupowych. Prelegent stwierdził, że grupa ekspercka koncentruje się głównie na 
normach imperatywnych, gdyż tego typu normy, zróżnicowane w zależności od dopuszczal-
nych inicjatyw poszczególnych państw członkowskich UE, stanowią zasadniczą barierę rozwoju 
wewnętrznego rynku ubezpieczeń. Dla grupy takim imperatywem jest zarówno zapewnienie 
w skali całej Europy jednolitej ochrony ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym do 
świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, jak i ochrony interesu publicznego, co dotychczas 
było realizowane tylko w ograniczonym zakresie. Grupa ekspercka czerpie inspirację z tureckie-
go i węgierskiego kodeksu cywilnego oraz z brytyjskiego Consumer Insurance Act.

 Prof. Tadeusz Szumlicz wygłosił referat „Zastosowanie ubezpieczenia w systemie zabezpieczeń 
ubezpieczeń emerytalnych”. Na początku prelegent przytoczył schemat zależności pomiędzy 
okresem oszczędzania na emeryturę a okresem tzw. konsumpcji tych oszczędności w momen-
cie osiągnięcia wieku emerytalnego. Należy zauważyć, iż system zabezpieczenia emerytalnego 
oparty na zapisaniu składki, jej waloryzacji oraz późniejszym podzieleniu kapitału emerytalnego 
przez średni okres dalszego trwania życia nie jest w pełni wydolny. Symulacje oparte na tym 
modelu nie uwzględniają dynamicznego wydłużenia się życia. W związku z tym powstaje po-
trzeba dopłat do systemu emerytalnego, co przerzuca ryzyko wypłacalności na budżet państwa. 
Ostatnia część prezentacji prof. Szumlicza odnosiła się do potrzeby dodatkowego oszczędzania 
na emeryturę w postaci tzw. trzeciego filaru, który według profesora powinien być immanentną 
częścią nowego systemu zabezpieczenia emerytalnego.

Prof. Romuald Holly prezentację „Ubezpieczenie we współczesnej organizacji ochrony zdro-
wia w Polsce” rozpoczął od postawienia tezy dotyczącej wymogu poprawy systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce. Jak stwierdził, wszystkie dotychczasowe rządy nie były w stanie opraco-
wać idealnego rozwiązania, które w pełni zaspokoiłoby potrzeby opieki zdrowotnej w kraju nad 
Wisłą. Prelegent otwarcie skrytykował obecny stan opieki zdrowotnej w Polsce. Stwierdził, iż 
jest on niezadowalający, zaś wszystkie obecne doktryny dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych 
były nieprawidłowe. Prelegent opisał, jak powinien wyglądać najlepszy model opieki zdrowot-
nej oparty na modelu etatystyczno–rynkowym. W podsumowaniu prof. Holly poruszył problem 
systemu ubezpieczeniowego opartego na metodzie restytucji.
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Dr Alicja Sobczak przedstawiła wystąpienie „Rynkowe ubezpieczenia zdrowotne”. Jak stwier-
dziła we wstępie prelegentka, systemy publiczne dominujące w krajach Unii Europejskiej 
określają pole funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Osoby zgromadzone na 
konferencji mogły dowiedzieć się, jak kształtują się wskaźniki dotyczące prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych oraz jak wygląda ich charakterystyka z uwzględnieniem różnorodności świadczo-
nych usług w poszczególnych krajach. Dalsza część prezentacji dotyczyła rodzajów ubezpieczeń 
zdrowotnych dostępnych na rynku oraz podmiotów i głównych odbiorców usług ubezpieczenia 
zdrowotnego. Na zakończenie prezentacji dr Sobczak przedstawiła potrzebę regulacji sektora, 
który obecnie cechuje się przewagą świadczeniodawcy nad świadczeniobiorcą.

W wystąpieniu „Ochrona praw poszkodowanych w świetle obecnych i projektowanych 
uregulowań prawnych w UE” Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych, skupił się na obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Prelegent 
rozpoczął swój wywód od przybliżenia słuchaczom Systemu Zielonej Karty – największej istnieją-
cej organizacji europejskiej skupiającej ubezpieczycieli. Następnie mówca odniósł się do zakładów 
ubezpieczeń i omówił ryzyka w ich funkcjonowaniu. Do ryzyk zewnętrznych zaliczył problem 
bankructw zakładów ubezpieczeń, przy czym podkreślił, jak ważną kwestią jest obecność nad-
zoru ubezpieczeniowego. Do ryzyk wewnętrznych należą brak zaufania między ubezpieczonym 
a ubezpieczycielem oraz ogólnie niski poziom wiedzy zarówno po jednej, jak i drugiej stronie. 
Prelegent wskazał również na dodatkowe ryzyka, do których zaliczył nieubezpieczanie pojazdów 
i oszustwa ubezpieczeniowe. Wśród zadań na przyszłość wymienił zagwarantowanie równych 
praw dla użytkowników dróg, stworzenie realnych gwarancji dla poszkodowanych oraz ogólne 
podniesienie standardów obsługi konsumenta usług ubezpieczeniowych.

Tematem wystąpienia prof. Hanny Kuzińskiej, zatytułowanego „Ubezpieczenia zdrowotne 
i emerytalne w systemie finansów publicznych”, były ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne 
z punktu widzenia finansów publicznych. Prelegentka wskazała na tendencję zmniejszania się 
udziału świadczeń emerytalnych w PKB, zauważyła także spadek liczby emerytów w gronie 
osób pracujących. Następnie przedstawiła symulację dotyczącą wypłat świadczeń emerytalnych 
w 2022 r. Nawet przy przyjęciu pesymistycznych założeń stosunek wypłacanych świadczeń do 
osiąganych dochodów będzie na podobnym poziomie jak obecnie. Przy tych założeniach budżet 
państwa na świadczenia emerytalne będzie potrzebował około 307 mld zł. Prelegentka zauwa-
żyła, że aby zgromadzić tak duże środki, należy zapewnić szybsze tempo wzrostu gospodarczego 
i przeprowadzić restrukturyzację wydatków publicznych. Rozwiązaniem może być też podwyż-
szenie składek i podatków, co jednak negatywnie oddziałuje na rynek pracy. W kolejnej części 
wystąpienia prof. Kuzińska poruszyła kwestię usytuowania ochrony zdrowia w sektorze finan-
sów publicznych. Polska w porównaniu z innymi krajami OECD ma wyjątkowo niskie nakłady na 
ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca, bardzo niski jest też odsetek środków 
przeznaczanych na ochronę zdrowia w stosunku do PKB. Profesor zwróciła uwagę, że w celu po-
prawienia sytuacji warto zastanowić się nad likwidacją NFZ, co pozwoliłoby w sposób bardziej 
efektywny i oszczędny finansować opiekę szpitalną wprost z budżetu państwa, przy jednocze-
snym pozostawieniu samorządom finansowania opieki ambulatoryjnej.

Prof. Marian Podstawka w swoim wystąpieniu „ZUS i KRUS w sektorze finansów publicznych 
w innych kontekstach porównawczych” mówił o ZUS i KRUS w kontekście finansów publicznych. 
Zdaniem prelegenta na temat dotacji do obydwu tych podsystemów słyszy się wiele różnych, 
czasem nieprawdziwych informacji. Wskazał on na pogląd, że budżet państwa zbyt mocno 
dofinansowuje ubezpieczenia społeczne rolników. W swoim wystąpieniu prelegent mówił o: 
poziomie finansowania ze środków publicznych każdego z podsystemów (ZUS i KRUS), porówna-
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niu składek wnoszonych do obu podsystemów, w tym w odniesieniu do osiąganych dochodów, 
wielkościach świadczeń w stosunku do składek w obu podsystemach oraz regulacjach prawnych 
dotyczących uprawnień ubezpieczonych oraz zasadach otrzymywania świadczeń. W podsumo-
waniu profesor wskazał, że jeśli chodzi o zaangażowanie finansów publicznych, oba podsystemy 
są tożsame. Stwierdził też, że system KRUS jest bardziej efektywny, jeśli chodzi o stosunek skła-
dek do świadczeń. Zauważył też, że w systemie KRUS istnieje wiele rozwiązań mniej sprzyjających 
emerytom i rencistom niż w systemie ZUS. 

Ostatnim prelegentem był prof. Tomasz Michalski, który przedstawił wystąpienie „Ryzyko na 
rynku ubezpieczeniowym – aktualne problemy”. Sektor ubezpieczeń był rozpatrywany w pięciu 
aspektach. Analizy dokonano na podstawie sytuacji w szesnastu krajach europejskich, w tym 
w Polsce. Prelegent wykorzystał dwie metody porównawcze: miary podobieństwa struktur 
oraz miary podobieństwa ze względu na zróżnicowanie poziomów cech. Wedle pierwszej miary 
struktura krajowego rynku ubezpieczeniowego niewiele się upodobniła do wzorca w badanych 
latach (1997 i 2010) – mimo upływu lat odnotowano tylko niewielką poprawę, ale w grupie 
czwartej (efektywność funkcjonowania) wykazano spadek, co oznacza, iż ubezpieczyciele są zbyt 
bierni. Mimo niewielkiej poprawy Polsce jeszcze daleko do wzorca. Pomiary przeprowadzone 
według drugiej metody dały nieco lepsze wyniki, lecz najważniejszy był fakt stałej poprawy. Z za-
prezentowanych badań wynika, że rynek jest mało mobilny i niepodatny na innowacje, podaż 
produktów jest słaba, nie wykorzystuje się szansy wejścia z nowymi produktami w sprzyjających 
warunkach. Prof. Michalski zasygnalizował, iż można szukać nowych produktów ubezpiecze-
niowych, będących odpowiedzią na nowe ryzyka: ryzyko katastroficzne, ryzyko cyfrowe (bazy 
danych, przestępczość cyfrowa, rozwój internetu), ryzyka związane z działalnością inwestycyjną 
(brak oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw). Podsumowując, prelegent wskazał, iż do-
datkowym ryzykiem jest mentalność ubezpieczycieli, którzy nie uważają się za podmiot w życiu 
gospodarczym i nie działają w nim aktywnie, aby pomóc w wychodzeniu z kryzysu.

Drugą częścią konferencji był panel dyskusyjny podzielny na dwa segmenty: rentowy oraz 
zdrowotny. W dyskusji poświęconej głównie problematyce realizacji ubezpieczeń głos zabrali: 
Agnieszka Wawrzyniuk-Zając (Fundusz Hipoteczny Familia), Rafał Zarzycki reprezentujący firmę 
European Financial Group (EFG), prezes Tadeusz Lenart oraz Maciej Łazęcki, prezes Stowarzysze-
nia Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Przemówienie tego ostatniego dotyczyło 
przede wszystkim problemów polskich pośredników. Zdaniem mówcy pośrednik nie zna dobrze 
produktu, który oferuje. Na agentów wywierany jest nacisk, by osiągali jak największe zyski, 
a nie by tłumaczyli ludziom, dlaczego warto nabyć dany produkt. A to właśnie dzięki rzetel-
nej informacji klienci byliby zadowoleni i mieli świadomość, że dany produkt ubezpieczeniowy 
naprawdę jest im potrzebny – taka sytuacja sprzyjałoby rynkowi. Zdaniem Macieja Łazęckiego 
należy upodmiotowić polskich pośredników, co za tym idzie – lepiej ich edukować, tak by zna-
li oferowane produkty. Dyskusję zakończył dr Stanisław Nowak, który przypomniał, iż dobrym 
wyjściem byłby powrót do wzajemności ubezpieczeniowej – idea ta spotkała się z akceptacją 
słuchaczy.

Jacek Gacoń, Łukasz Jańczak, Bartłomiej Jonak, Łukasz Krawczyk, studenci I roku MSM Wydzia-
łu Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
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Sprawozdanie ze spotkania członków sieci FIN-NET, Londyn, 7 listopada 2013 r. (Małgorzata 
Więcko-Tułowiecka)

Drugie – i ostatnie w 2013 r. – spotkanie członków europejskiej sieci FIN-NET odbyło się 7 listo-
pada w Londynie. Głównym jego tematem było – podobnie jak w trakcie wcześniejszych spotkań 
– omówienie bieżących działań Unii Europejskiej w dziedzinie usług finansowych, ochrony kon-
sumentów oraz dochodzenia roszczeń przez konsumentów, w zakresie:

a) projektu dyrektywy dotyczącej pakietowych produktów inwestycyjnych (PRIPs),
b) nowelizacji dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowych (IMD II),
c) nowelizacji dyrektywy dotyczącej podmiotów zbiorowego inwestowania w zbywalne pa-

piery wartościowe (UCITS V),
d) nowelizacji dyrektywy w sprawie instrumentów finansowych (MiFID).

PRIPs
Projekt przedstawiony został w czerwcu 2012 r. jako część tzw. pakietu konsumenckiego, ra-

zem z projektami dotyczącymi UCITS V oraz IMD II. Celem projektu jest zwiększenie ochrony 
inwestorów, a także wyrównanie szans na detalicznym rynku inwestycyjnym. W propozycji sku-
piono się na informacyjnych obowiązkach przedkontraktowych. Projekt oczekuje na rozpoczęcie 
uzgodnień trójstronnych, tj. negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją 
Europejską. Nadal pozostaje do uzgodnienia wiele istotnych kwestii dotyczących zakresu rozpo-
rządzenia.

IMD II
Głównym celem nowelizacji dyrektywy IMD jest wzmocnienie praw konsumentów oraz 

umożliwienie niezakłóconej konkurencji pomiędzy wszystkimi podmiotami oferującymi umo-
wy ubezpieczenia. Na obecnym etapie nie przeprowadzono jeszcze dyskusji w Radzie, jednak 
głosowanie w Komitecie Parlamentu Europejskiego (Komitet ds. Gospodarczych i Monetarnych 
– ECON) zaplanowane zostało na grudzień 2013 r. Ostatnio zmieniono jednak propozycje odno-
szące się zasad oferowania inwestycyjnych umów ubezpieczeniowych – Parlament Europejski 
zgłosił propozycję uregulowania tych kwestii w ramach MiFID i jednocześnie przedstawił pro-
pozycję zmiany dyrektywy MiFID. Obecnie prowadzone są więc negocjacje trójstronne w tej 
sprawie. Rozważane są trzy możliwości: uregulowanie sprzedaży ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych w MiFID, pozostawienie tej regulacji w projekcie zmiany IMD II lub zmiana dy-
rektywy IMD I – jako rozwiązanie tymczasowe – do momentu zakończenia prac nad projektem 
IMD II.

UCITS V
Niniejszy projekt jest odpowiedzią na tzw. skandal Madoffa, który doprowadził do utraty war-

tości wielu instrumentów finansowych. Projekt jest nadal dyskutowany w Radzie. Parlament 
Europejski przyjął projekt w czerwcu 2013 r. i nadał mu status regulacji bardzo ważnej. Z tego 
względu projekt powinien zostać przyjęty jeszcze przed zakończeniem obecnej kadencji Parla-
mentu Europejskiego.

MiFID 
Propozycja zmiany dyrektywy MiFID została przedstawiona przez Komisję Europejską 

20 października 2011 r. Celem regulacji jest osiągnięcie jednolitego rynku usług finansowych 
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zabezpieczonego wysokim poziomem ochrony inwestorów i zbieżnością działań nadzorczych, 
a także bardziej efektywną alokacją kapitału oraz wsparcie rozwoju tego rynku w ramach Unii 
Europejskiej. Prace nad projektem posuwają się szybko. Propozycja jest na etapie uzgodnień 
trójstronnych. Celem jest osiągnięcie porozumienia do końca 2013 r. Komisja Europejska będzie 
wtedy mogła rozpocząć prace nad przygotowaniem wskazówek dotyczących implementacji dy-
rektywy. Przypuszczalnie potrwa to od 18 do 24 miesięcy, a więc dyrektywa MiFID II powinna 
zacząć obowiązywać na początku 2016 r.

Konta płatnicze
Komisja Europejska 8 maja 2013 r. przyjęła dyrektywę w sprawie kont płatniczych. Obejmuje 

ona trzy główne aspekty: 1) zwiększoną transparentność opłat związanych z prowadzeniem kon-
ta płatniczego, która ma ułatwić konsumentom porównanie cen usług bankowych; 2) ułatwienie 
zmiany konta bankowego zarówno w bankach krajowych, jak i działających na terytorium innych 
państw członkowskich, a także zwiększenie dostępu do kont bankowych poprzez umożliwienie 
konsumentom założenia konta bankowego w każdym państwie członkowskim, bez względu na 
miejsce zamieszkania; 3) zapewnienie osobom nieposiadającym kont bankowych dostępu do tej 
usługi za bardzo niską cenę.

Prezentacje członków sieci FIN-NET
Brytyjski Rzecznik ds. Usług Finansowych zaprezentował nową bazę swoich decyzji dostępną 

na stronie internetowej: http://www.ombudsman-decisions.org.uk. Rzecznik publikuje staty-
styki dotyczące rozpoznawanych spraw od 2009 r., a od 1 kwietnia 2013 r. zdecydował się na 
publikacje treści poszczególnych decyzji. Podawana jest w nich nazwa instytucji finansowej, jed-
nak usunięte zostają dane osobowe konsumenta. W prezentacji podkreślono, iż upublicznienie 
decyzji rzecznika wiązało się z wieloma problemami dotyczącymi faktycznego uniemożliwie-
nia identyfikacji konsumenta, które jednak, jak się wydaje, w poszczególnych sprawach udało 
się rozwiązać. Z kolei fakt, że nazwa przedsiębiorcy zostaje podana do publicznej wiadomości, 
skłania instytucje finansowe do ugodowego rozwiązywania sporów jeszcze na etapie wstęp-
nym, gdyż nie chcą one, aby nazwa przedsiębiorstwa została w takim kontekście opublikowana. 
Wszyscy członkowie sieci FIN-NET byli pod wrażeniem zaprezentowanych osiągnięć brytyjskiego 
rzecznika.

Przedstawicielka węgierskiej Finansowej Komisji Arbitrażowej (Penzugyi Bekeltető Testulet, 
PBT) poinformowała o zmianach dotyczących tej instytucji. Została ona przeniesiona do Naro-
dowego Banku Węgier po połączeniu węgierskiego organu nadzoru finansowego z Narodowym 
Bankiem Węgier. 

Przedstawiciel irlandzkiego Rzecznika ds. Usług Finansowych poinformował z kolei o uzy-
skaniu uprawnienia do publikowania danych statystycznych w zakresie otrzymywanych skarg, 
w tym do upubliczniania danych dotyczących liczby decyzji wykonanych przez przedsiębiorców. 
W rezultacie spadła liczba skarg, w których instytucje finansowe podtrzymują swoje stanowisko 
na niekorzyść konsumenta. Przedsiębiorcy chętniej zawierają ugody, aby uniknąć publikowania 
negatywnie odbieranych danych.

Ważnym punktem spotkania była prezentacja przygotowana przez przedstawicieli Europej-
skiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA – European Banking Authority). Organ ten ma siedzibę 
właśnie w Londynie, co umożliwiło bliższe poznanie przedstawicieli nadzoru oraz omówienie 
ich bieżącej pracy. EBA współpracuje ściśle zarówno z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpie-
czeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA – European Insurance and Occupational 
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Pensions Authority), jak i z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(ESMA – European Securities Market Authority). Współpraca tychże podmiotów w chwili obec-
nej skupia się na opracowaniu zasad rozpoznawania skarg przez instytucje finansowe. Warto 
podkreślić, iż w zakresie usług ubezpieczeniowych EIOPA wydała już odpowiednie zalecenia. Po-
zostałe urzędy nadal pracują nad podobnymi projektami. Intencją jest opracowanie wspólnych 
zasad, które będą obowiązywały we wszystkich trzech sektorach usług finansowych – w tym 
samym brzmieniu i z tymi samymi konsekwencjami. Ma to na celu standaryzację procedur rekla-
macyjnych w instytucjach finansowych, a także ułatwienia w przypadku dokonywania kontroli 
przez krajowe organy nadzoru.

EBA co roku opracowuje raport na temat trendów oraz problemów dotyczących produktów 
bankowych na szczeblu europejskim. Członkowie sieci FIN-NET zostali poproszeni o udziele-
nie informacji, które będą wykorzystane przy opracowywaniu raportu za rok 2013. Po dyskusji 
stwierdzono, iż większość informacji, których oczekuje EBA, znajduje się w rocznych sprawozda-
niach poszczególnych członków sieci, dlatego ustalono, iż sprawozdania takie będą na bieżąco 
przekazywane do EBA. Uznano, iż będzie to dobry sposób na rozpoczęcie bliższej współpracy 
między członkami sieci FIN-NET a EBA.

W dalszej części spotkania swoją prezentację przedstawiła również ESMA. Omówiono 
uprawnienia, zadania oraz obowiązki ESMA. Przedstawiciel tego urzędu wspomniał o nowych 
kompetencjach ESMA, które mają zapewnić zbieżność działań nadzorczych w poszczególnych 
krajach Unii Europejskiej. Są nimi opinie, wspólne stanowiska, wprowadzenie zasady „stosuj lub 
wytłumacz, dlaczego nie stosujesz” oraz ostrzeżenia dla inwestorów.

Niezwykle interesujący okazał się punkt spotkania dotyczący oferowania niedoświadczonym 
konsumentom skomplikowanych produktów finansowych. W pierwszej kolejności przedstawiciel 
ESMA zaprezentował działalność tego organu w dziedzinie nadzoru nad sprzedażą skompliko-
wanych produktów. W sytuacji, gdy na rynku dominują niskie stopy procentowe, coraz więcej 
przedsiębiorców oferuje klientom detalicznym skomplikowane produkty inwestycyjne. Niektóre 
z tych produktów były wcześniej dostępne wyłącznie dla inwestorów profesjonalnych, gdyż wy-
magają aktywnego zarządzania i monitorowania przez samego inwestora. Bardzo często takie 
produkty są sprzedawane przy zastosowaniu agresywnych praktyk marketingowych. Wymagają 
aktywnego zarządzania i monitorowania przez samego inwestora. Opłaty przy takich usługach są 
bardzo wysokie i mogą pochłonąć w całości zysk z inwestycji. Dlatego ESMA podkreśla i ostrze-
ga, iż główną informacją publiczną na temat tego rodzaju inwestycji powinno być ostrzeżenie, 
że konsument, który nie rozumie istoty produktu czy też ryzyk z nim związanych, nie powi-
nien inwestować w dany produkt środków pieniężnych. ESMA jest zaniepokojona przypadkami 
missellingu i podejmuje działania mające na celu poprawę nadzoru nad takimi transakcjami. 
W przygotowaniu jest opinia ESMA dotycząca zastosowania w praktyce przedsiębiorstw finan-
sowych zasad określonych w dyrektywie MiFID.

Dalszą część dyskusji poprowadził przedstawiciel fińskiego Rzecznika ds. Usług Finansowych. 
Przedstawił on kilka skarg, które Biuro Rzecznika rozpoznawało w ostatnim okresie i które 
dotyczyły skomplikowanych i egzotycznych produktów oferowanych niedoświadczonym konsu-
mentom. Konsument oświadczał, że nie rozumiał, jakie ryzyko związane jest z zawarciem umowy, 
z drugiej jednak strony przedsiębiorca doręczył wcześniej konsumentowi broszurę informacyjną 
zawierającą istotne objaśnienia, w tym określenie ryzyka. Wielu innych uczestników spotka-
nia omawiało własne doświadczenia z podobnymi sprawami. Wszyscy zgodzili się, że w bardzo 
wielu przypadkach konsumenci podpisują oświadczenia, jakoby zapoznali się z dokumentami, 
które otrzymują, a faktycznie ich nie czytają bądź nie rozumieją ich treści. Dyskutowano również 
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o tym, czy zasadne są skargi, w których podnoszony jest zarzut braku zysku z inwestycji w związ-
ku z utratą wartości powiązanych z umową instrumentów finansowych. Czy wahania giełdowe 
mogą być jedyną podstawą skargi konsumenta? W odpowiedzi pojawiło się stwierdzenie, że 
produkt finansowy, którego wartość określa się na podstawie wyliczenia matematycznego, na-
leży zawsze uznawać za produkt skomplikowany, a jednocześnie spadająca wartość inwestycji 
może wskazywać np. na umyślne działanie na szkodę spółki, co należy badać indywidualnie. 
Jeden z uczestników dyskusji podkreślił, że skargi dotyczące skomplikowanych produktów in-
westycyjnych są czasem nie mniej skomplikowane niż same produkty. Wyjaśnił, iż badanie 
doświadczenia inwestycyjnego konsumenta (zgodnie z MiFID) czasem ogranicza się jedynie do 
wypełnienia dokumentu, który ma formalnie ograniczyć odpowiedzialność firm inwestycyjnych. 
Pojawia się więc pytanie, na ile obecne regulacje są efektywne. W poszczególnych krajach te 
same produkty inwestycyjne mogą być oceniane jako cechujące się różnym poziomem ryzy-
ka. Wynikać to może m.in. z ogólnego doświadczenia inwestycyjnego obywateli poszczególnych 
państw członkowskich. W tym kontekście omówiono również problemy zidentyfikowane w Pol-
sce i omówione w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych z 7 grudnia 2012 r. dotyczącym umów 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Okazuje się, że nie sama 
nazwa jest wyznacznikiem zawiłości produktu inwestycyjnego. Produkt generalnie oceniany 
jako mało skomplikowany przy dogłębnej analizie np. wartości inwestycji może ujawnić wie-
le istotnych cech, które zmuszą do zmiany poglądu względem jego skomplikowania. Tematu 
nie można traktować zbyt ogólnie, raczej należy badać poszczególne, indywidualne skargi. Dla 
niektórych konsumentów każdy produkt finansowy – oprócz lokaty – będzie skomplikowany. 
Rzecznicy bardzo często muszą na podstawie posiadanych dokumentów ocenić adekwatność 
produktu w odniesieniu do potrzeb konkretnego skarżącego. Wspomniano również o projekcie 
PRIPs, który ma wprowadzić kartę informacyjną produktu. Ma ona zapewnić, że konsument 
otrzyma jasną, niewprowadzającą w błąd i napisaną prostym językiem informację na temat 
danego produktu inwestycyjnego. Projekt dotyczy wszelkich produktów inwestycyjnych, bez 
względu na to, kto je oferuje.

Rozporządzenie ODR (Online Dispute Resolution) – utworzenie platformy internetowej
Komisja Europejska prowadzi prace nad technologicznym opracowaniem platformy ODR, 

która ma być dostępna dla konsumentów od stycznia 2016 r. Prace Komisji wspiera grupa eks-
pertów, która odbywa cykliczne spotkania przynajmniej raz w miesiącu. Grupa ta będzie działała 
również w 2014 r. Członków grupy ustanowiły władze poszczególnych państw członkowskich. 
Na obecnym etapie eksperci konsultują prototypy różnych oprogramowań (dla skarżącego, dla 
przedsiębiorcy, dla podmiotu ADR, dla doradcy ODR). Członkowie sieci FIN-NET zaproszeni zosta-
li do kontaktu z przedstawicielami ze swoich państw w celu przekazania im ewentualnych uwag 
i komentarzy. Przedstawiciel Komisji przekazał listę zawierającą dane kontaktowe członków gru-
py eksperckiej ODR. Zaprezentowano również wstępne założenia platformy internetowej, której 
konstrukcja wzorowana jest na stronie internetowej sieci FIN-NET. Uczestnicy spotkania chcieli 
dowiedzieć się, jaką rolę będzie odgrywał doradca ODR i jaki termin będzie obowiązywał pod-
miot ADR w kwestii przyjęcia sprawy do rozpoznania.

W ostatniej części spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami i przekazali sobie 
informacje na temat bieżącej działalności. Przedstawiono szczegółowo kilka skarg, a także proce-
durę ich rozpoznania wraz z informacją na temat rezultatów postępowań. Omówiono statystyki 
poszczególnych instytucji ADR, a także aktualnie rozpoznane trendy w postępowaniach skargo-
wych. W Anglii nadal głównym przedmiotem skarg są ubezpieczenia kredytu, jednak zauważony 
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został spadek liczby skarg z tego zakresu. W Irlandii, w związku z kryzysem finansowym, skargi 
dotyczące ubezpieczeń kredytu pojawiają się coraz częściej, jednak znacznie więcej prowadzi się 
postępowań skargowych dotyczących kredytów hipotecznych. We Francji odnotowano znacz-
ny wzrost liczby skarg dotyczących ubezpieczeń telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 
przenośnych. Wynika to z faktu, iż sprzedawcy coraz częściej namawiają klientów na zakup to-
waru wraz z ubezpieczeniem, które jednak często nie jest zgodne z oczekiwaniami klientów. 
W Belgii pojawiły się problemy w odniesieniu do umów ubezpieczenia oferowanych przez za-
granicznych ubezpieczycieli.

Na tym zakończono spotkanie członków sieci FIN-NET w Londynie, na którym Polskę z ramie-
nia Rzecznika Ubezpieczonych reprezentowała autorka niniejszego opracowania.

Dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.
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Sprawozdanie z konferencji „O potrzebie uregulowania ubezpieczeń grupowych”, Warszawa, 
15 listopada 2013 r. (Iwona Szymańska)

Rzecznik Ubezpieczonych wraz Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej w dniu 15 listopada 
2013 r. zorganizowali konferencję zatytułowaną „O potrzebie uregulowania ubezpieczeń gru-
powych”. Wzięli w niej udział wybitni przedstawiciele polskiej nauki prawa ubezpieczeniowego, 
a także uznani przedstawiciele rynku ubezpieczeniowego, którzy starali się nakreślić postulowa-
ne kierunki zmian i przybliżyli planowane rozwiązania europejskie w tym zakresie.

Konferencję otworzyła Rzecznik Ubezpieczonych dr Aleksandra Wiktorow. W krótkim wy-
stąpieniu przypomniała, że Rzecznik Ubezpieczonych od dawna przygląda się ubezpieczeniom 
grupowym, które stanowią ogromną część rynku ubezpieczeń. Pomimo zmian zachodzących na 
rynku nie doczekano się uregulowania tego zagadnienia, dlatego zdaniem Rzecznik Ubezpie-
czonych niezbędne wydaje się podjęcie dyskusji o potrzebie regulacji. Na posiedzeniu Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Rzecznik Ubezpieczonych 
mogła w pełni przedstawić swoje stanowisko w tej kwestii. Komisja uznała, że regulacja ubezpie-
czeń grupowych jest sprawą bardzo ważną i wymagającą podjęcia szybkich działań. W ramach 
KKPC powołano specjalny zespół, który będzie pracował nad uregulowaniem tego zagadnienia, 
nie czekając na zakończenie prac nad nowym kodeksem cywilnym. 

Jako pierwszy stanowisko regulatora w kwestii ubezpieczeń grupowych zaprezentował Piotr 
Radziszewski, naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń w Departamencie Rozwoju Rynku 
Finansowego Ministerstwa Finansów. Minister Finansów otrzymywał sygnały o pewnych nie-
prawidłowościach występujących na rynku ubezpieczeń grupowych zarówno od Rzecznika 
Ubezpieczonych, jak i od przewodniczącego KNF. Zgłaszane problemy były przedmiotem dys-
kusji i debaty w Ministerstwie Finansów, a także rozmów podejmowanych z Ministerstwem 
Sprawiedliwości. Zdaniem Ministerstwa Finansów potrzebne są nie tylko zmiany legislacyjne, 
lecz także wypracowanie przez sam rynek standardów postępowania dotyczących zawierania 
umów ubezpieczeń grupowych. Niezbędne są też działania nadzorcze oraz aktywność instytucji 
właściwych w sprawach konsumentów. 

Na szczeblu europejskim przygotowywane są projekty aktów prawnych, które będą miały 
wpływ na funkcjonowanie rynku ubezpieczeń w Polsce. Aktualnie główne działania koncentru-
ją się na czynnościach związanych z przyjęciem dyrektywy Omnibus II, na projekcie dyrektywy 
w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD2), nowelizacji IMD1 oraz projekcie rozporzą-
dzenia w sprawie pakietu sprzedaży detalicznej produktów inwestycyjnych (PRIPs). Ponieważ 
zawieszone zostały chwilowo prace Grupy Roboczej, Komisja Europejska zaproponowała, aby 
dyrektywa MiFID II, która jest na bardziej zaawansowanym etapie, znowelizowała obowiązują-
cą dyrektywę w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego IMD1, w kwestii ochrony klientów 
nabywających ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne. Projekt PRIPs ma na celu poprawę 
przejrzystości rynku produktów inwestycyjnych, w tym ubezpieczeniowych produktów inwe-
stycyjnych, dla inwestorów indywidualnych. Rozporządzenie będzie obowiązywało wprost, bez 
konieczności implementacji. Prace nad rozporządzeniem są na zaawansowanym etapie, a po-
siedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu zaplanowano na 11 marca 
2014 r. 

Przesłanki podjęcia prac nad regulacją ubezpieczeń grupowych z perspektywy Biura Rzecznika 
Ubezpieczonych przedstawiła dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka, główny specjalista w Biurze 
Rzecznika Ubezpieczonych. Potrzeby regulacji wynikają bezpośrednio z problemów konsumen-
tów zgłaszanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych i odnoszących się właśnie do tego segmentu 
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umów ubezpieczenia. Kilkadziesiąt milionów osób jest ubezpieczonych w ubezpieczeniach gru-
powych, a to oznacza, że istnieje kilkadziesiąt milionów nieuregulowanych stosunków prawnych. 
Najczęstsze przyczyny skarg to odmowa lub zaniżanie wypłaty odszkodowania lub świadczenia, 
odmowy lub nieprawidłowe wyliczenia zwracanej składki z tytułu wcześniejszego wygaśnięcia 
ochrony ubezpieczeniowej, nieterminowość i brak profesjonalnej pomocy w zakresie zgłaszania 
i dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela. Znaczna część skarg dotyczy roszczeń, które nie są 
objęte zakresem ubezpieczenia. Wiele skarg zawiera dowody na występowanie zjawiska tzw. 
misselingu. Podnoszony jest również zarzut braku informacji o ubezpieczeniu.

Rzecznik Ubezpieczonych ma wiele wątpliwości praktycznych i prawnych dotyczących ryn-
ku ubezpieczeń grupowych. Pojawiają się pytania, czy obecna praktyka rynkowa nie prowadzi 
do obejścia przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz do ograniczenia praw kon-
sumentów, a także jaka jest podstawa prawna związania wzorcem o.w.u. konsumenta, który 
w ubezpieczeniach grupowych nie jest stroną umowy, a zasadą stosowaną przez zakłady 
ubezpieczeń jest niedostarczanie konsumentom tych wzorców. Nasuwają się też wątpliwości 
praktyczne, czy ubezpieczenia grupowe zawierane np. przez banki faktycznie lepiej zabezpiecza-
ją interesy banków czy też konsumentów. 

W założeniu ubezpieczenia grupowe powinny być tańsze, prostsze, bardziej dostępne. Po 
analizie niektórych skarg, szczególnie dotyczących ubezpieczeń na życie, okazuje się, że ubezpie-
czenia grupowe nie zawsze są tańsze. Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego jest prostsze, 
ponieważ jest mniej sformalizowane, jednak sam fakt opakowania umowy w ubezpieczenie gru-
powe może powodować dalszą komplikację i tak już skomplikowanej umowy ubezpieczenia. 
Dla przeciętnego konsumenta kwestie treści i zakresu umów ubezpieczenia nie są precyzyj-
ne. Oświadczenia o dostarczeniu o.w.u mogą być czasem nieskuteczne prawnie, ponieważ nie 
identyfikują, jaki konkretnie wzorzec konsument otrzymał. Ubezpieczony nie ma prawa odstą-
pienia od umowy, bądź też termin odstąpienia jest krótszy niż 30–dniowy. Rezygnacja z ochrony 
w ramach tych ubezpieczeń jest niejasna. Ubezpieczonemu nie przysługuje prawo zgłaszania 
roszczenia do pośrednika ubezpieczeniowego, jeśli kupiony produkt ubezpieczeniowy jest nie-
adekwatny do potrzeb lub też gdy konsumentowi przekazano nieprawidłowe informacje przy 
zawieraniu umowy. Ubezpieczony często nie jest informowany o zmianach warunków umowy. 
Pojawiają się problemy ze zwrotem składki za niewykorzystaną ochronę, niejasna jest również 
sytuacja prawna spadkobierców. 

Na polskim rynku ubezpieczenia grupowe funkcjonują od kilkudziesięciu lat. Pierwsze proble-
my w tym zakresie zostały przez Rzecznika Ubezpieczonych zaprezentowane w raporcie z 2007 r. 
Ewaluacja ubezpieczeń grupowych była mobilizacją do ponownej kontroli działalności w tym 
zakresie. W ocenie Rzecznika, aby zapewnić ochronę ubezpieczonego w ubezpieczeniach gru-
powych, należy podjąć szeroko zakrojone działania legislacyjne.

Tomasz Młynarski, główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, w swoim wystą-
pieniu ukazał przyczyny i kierunki potrzebnych zmian ubezpieczeń grupowych z perspektywy 
Rzecznika Ubezpieczonych, odniósł się przy tym do propozycji zaprezentowanych na spotkaniu 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Zdaniem prelegen-
ta podczas dyskusji nad potrzebą uregulowania ubezpieczeń grupowych należy mieć na uwadze 
prawo pierwotne UE, czyli Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który w celu popiera-
nia interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ich ochrony, przyczynia się do 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak również wspie-
ra ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się w celu obrony swoich interesów. Polski 
Trybunał Konstytucyjny również stwierdza konieczność zwiększenia wiedzy i zakresu dostępnych 
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informacji, a przez to umożliwienia konsumentom rzeczywiście wolnego i swobodnego dokony-
wania wyborów konsumpcyjnych. Strategicznym założeniem ochrony konsumenta jest zasada 
przejrzystości i jawności oraz rzeczywistej dostępności klarownej, pełnej i zrozumiałej informacji 
handlowej.

Definicja ochrony konsumenta zawarta w poszczególnych dyrektywach UE jest znacznie szer-
sza od literalnie odczytywanej definicji zawartej w polskim kodeksie cywilnym. Unijne prawo 
chroni konsumenta dlatego, że jest to konieczne z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie rynku. 
Również polska Konstytucja w art. 76 zobowiązuje władzę publiczną do chronienia konsumen-
tów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego art. 76 
Konstytucji stanowi podstawę do wskazania, że obowiązki ochronne spoczywające na władzach 
publicznych obejmują konieczność zapewnienia określonych, minimalnych gwarancji ustawo-
wych wszelkim podmiotom, w szczególności osobom fizycznym, które zajmują słabszą pozycję 
w relacji z profesjonalnymi uczestnikami gry rynkowej.

W poprzednim systemie politycznym ubezpieczeniami grupowymi były przede wszystkim 
ubezpieczenia pracowników, ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej, turystów, sportowców itp. 
Ubezpieczającymi byli pracodawcy, szkoły, kluby sportowe, które często finansowały składkę. 
Był to przejaw zabezpieczenia społecznego. Gwałtowny rozwój ubezpieczeń grupowych sprawił, 
że aktualnie są to nie tylko ubezpieczenia pracownicze, lecz także ubezpieczenia będące do-
datkiem do innych produktów, towarów i usług. Powstają kolejne kanały dystrybucji. Zdaniem 
prelegenta należy zadać sobie pytanie, na ile skuteczne w stosunku do ubezpieczeń grupowych 
okazują się obecnie istniejące instrumenty prawa publicznego, a także czy własne inicjatywy 
przedsiębiorców i ich stowarzyszeń, zmierzające do poprawienia sytuacji klientów i zwiększe-
nia przejrzystości – przyjmujące postać Kodeksów Dobrych Praktyk, są skuteczne. Regulacjom 
zawartym w prawie powinny przyświecać ogólne założenia. Należą do nich zmniejszenie asyme-
trii w sytuacji prawnej stron stosunku ubezpieczenia grupowego, zapewnienie ubezpieczonym 
finansującym ochronę ubezpieczeniową takich praw, jakie przysługują ubezpieczającym, ale tyl-
ko w zakresie, który odnosi się do relacji kontraktowej dotyczącej ochrony ubezpieczeniowej 
świadczonej na rzecz ubezpieczonego. Niejako przy okazji można wprowadzić porządek do ter-
minologii i usunąć luki w obowiązujących przepisach.

Na posiedzeniu plenarnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w październiku 2013 r. 
zostały przedstawione wstępne propozycje konkretnych przepisów regulujących ubezpieczenia 
grupowe. Członkowie komisji w zasadzie jednomyślnie opowiedzieli się za koniecznością szybkiej 
nowelizacji w obecnie obowiązującym kodeksie cywilnym przepisów dotyczących ubezpieczenia 
grupowego czy też szerzej ubezpieczenia na rzecz osób trzecich. Zdaniem Tomasza Młynarskiego 
proponowane zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń grupowych stanowiłyby istotny 
przełom na rynku ubezpieczeniowym, ale niekoniecznie byłyby rewolucyjne, ponieważ już teraz 
niektóre zakłady ubezpieczeń, banki czy inne instytucje stosują takie standardy.

Paweł Sawicki, dyrektor Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawił stanowisko nadzorcy wobec problematyki ubezpie-
czeń grupowych. Dyrektor Sawicki stwierdził, że organ nadzoru zapewne inaczej zaakcentowałby 
niektóre kwestie, o których już powiedziano na konferencji, ale generalnie z niczym, co do tej 
pory zostało powiedziane, nie można się nie zgodzić. Ubezpieczenia grupowe bardzo często 
są wykorzystywane w zakresie bancassurance. Komisja zajmowała się problematyką bancas-
surance, stąd przez pryzmat tego segmentu rynku może określić problemy pojawiające się 
w ubezpieczeniach grupowych. Tych pojęć oczywiście nie należy utożsamiać. Zgodnie z art. 2 ust. 
1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym: „Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wy-
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konywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych 
związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia”. Na rynku bancassurance 
często padają sformułowania „oferowanie” lub „dystrybucja” ubezpieczeń w modelu grupo-
wym. Jeśli wzmiankowane „oferowanie” lub „dystrybucja” odbywają się za wynagrodzeniem, 
to istnieją istotne wątpliwości, czy nie jest to de facto pośrednictwo ubezpieczeniowe. Istotą 
problemów związanych z bancassurance jest konflikt interesów. Chodzi o faktyczne łączenie 
funkcji ubezpieczającego, strony ubezpieczenia i pośrednika ubezpieczeniowego. Problem 
stanowi też wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym. Istnieje pokusa nadużyć, które przeja-
wiają się w dwóch płaszczyznach: jako maksymalizacja wolumenu sprzedaży oraz ograniczanie 
szkodowości ubezpieczenia. Powiązania kapitałowe pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpie-
czającym prowadzą do powstania konfliktów interesów, którego konsekwencją jest misseling. 
KNF dostrzega też inne nieprawidłowości. Należą do nich: zjawiska wyłączania uprawnienia do 
żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela bez zastrzeżenia obowiązku 
cesji w przypadku rezygnacji przez ubezpieczającego z dochodzenia świadczenia lub kwestio-
nowania jego wysokości; utrudniony dostęp do treści umowy; ograniczanie swobody wyboru 
zakładu ubezpieczeń oraz faktyczne warunkowanie udzielenia kredytu od przystąpienia klien-
ta w charakterze ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia zawartej przez bank. Zdaniem KNF 
kredytobiorca powinien mieć możliwość wyboru ubezpieczyciela, z drugiej strony determinacja 
kredytobiorcy w uzyskaniu kredytu nie skłania do poszukiwania alternatywnej, niekiedy bardziej 
dopasowanej do potrzeb i tańszej ochrony ubezpieczeniowej. Inne zauważone kwestie to wy-
stępowanie tzw. pustych grup ryzyka jako przejaw misselingu, a także konieczność odpowiedzi 
na pytanie czy zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej wymaga uprzedniej więzi 
prawnej pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym. 

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
tego rynku, a także ochrona interesów jego uczestników. KNF korzysta z różnych źródeł prawa. 
Chociaż w swojej działalności wykorzystuje szeroki wachlarz dostępnych instrumentów, wyda-
je się, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku występujących nieprawidłowości w dziedzinie 
ubezpieczeń grupowych jest wprowadzenie zmian legislacyjnych. 

W drugim panelu dyskusyjnym mec. Beata Mrozowska-Bartkiewicz, dyrektor Działu Praw-
nego Pramerica Życie TUiR S.A., przedstawiła prezentację „Regulacje prawne ubezpieczeń 
grupowych w ocenie ubezpieczycieli”. Zdaniem prelegentki nie można dopuścić, by poziom 
regulacji oraz poziom praw i obowiązków był taki sam zarówno dla ubezpieczeń indywidual-
nych, jak i dla ubezpieczeń grupowych. Regulacje zawarte w rekomendacjach odnoszących się 
do bancassurance nie mogą obejmować całości ubezpieczeń grupowych, choćby ze względu na 
ich specyfikę. Mogą one być jedynie przykładem, dobrym początkiem do przemyśleń, w jakim 
kierunku powinny zdążać regulacje dotyczące ubezpieczeń grupowych. 

Ubezpieczenia grupowe to nie tylko bancassurance, ale przede wszystkim ubezpieczenia pra-
cownicze, turystyczne, szkolne, grup zawodowych i wiele innych. Składka z tytułu ubezpieczeń 
grupowych stanowi około połowy składki przypisanej brutto, dlatego jakiekolwiek zmiany ogra-
niczające rozwój tego segmentu rynku mogą mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie całości 
rynku ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia grupowe są najtańszą formą ochrony pracowników 
i uczniów w zakresie zabezpieczającym podstawowe potrzeby ubezpieczeniowe. Zaletą tych 
ubezpieczeń jest przede wszystkim łatwość przystąpienia do ubezpieczenia. Obsługa ubezpie-
czenia przejęta zostaje przez ubezpieczającego. Przystępna, niewysoka cena za dość szeroki 
zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także brak indywidualnej oceny ryzyka wpływają na atrak-
cyjność tych ubezpieczeń. Produkt ubezpieczeniowy jest często dopasowany do potrzeb grupy. 
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Optymalny zakres ochrony w ubezpieczeniach szkolnych i pracowniczych byłby często niedo-
stępny w ofercie indywidualnej, w szczególności w takim samym zakresie i przy identycznej 
cenie. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania ubezpieczeń grupowych jest zachowanie 
prostej procedury przystępowania. Ubezpieczenia grupowe nie mogą być sumą ubezpieczeń 
indywidualnych. Co prawda nie ma możliwości prowadzenia indywidualnych negocjacji dotyczą-
cych zakresu ochrony, jednak nie oznacza to, że ubezpieczonym nie należy zapewnić maksimum 
informacji. Ubezpieczenia te dają możliwość rozkładania ryzyka na dużą liczbę osób uczestniczą-
cych w programie. Niezbędne jest stosowanie specyficznych narzędzi, takich jak FCL, karencja, 
wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenia pokrycia. Ubezpieczenia grupowe funkcjonują 
wszędzie i wszędzie są ważne i potrzebne.

Zdaniem prelegentki, aby ubezpieczenia grupowe mogły prawidłowo funkcjonować, usta-
wodawca powinien jasno określić, jakie prawa i obowiązki mają ubezpieczony, ubezpieczający 
i ubezpieczyciel. Należy też określić obowiązki informacyjne stron, przy uwzględnieniu zmian 
funkcji poszczególnych umów, zmienić uregulowania statusu uposażonego, a także regulacje 
prawne dotyczące zamówień publicznych w kierunku podniesienia konkurencyjności i dostępu 
do rynku. 

Na zakończenie mec. Mrozowska-Bartkiewicz, jako przedstawiciel rynku, zgłosiła postulat, aby 
w pracach ustawodawcy nie podejmować „zmian w prawie dla zmiany”. Należy przeanalizować 
potrzeby i oczekiwania konsumentów w stosunku do tego rodzaju produktów, nie biorąc pod 
uwagę tylko samych zastrzeżeń, oraz uwzględnić specyfikę kanałów dystrybucji. Prelegentka 
zwróciła się z prośbą o uszanowanie tradycji i dorobku ubezpieczeń grupowych, a także o dużą 
rozwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących regulacji i o uwzględnianie potrzeb wszystkich 
uczestników rynku.

Anna Kwiatkowska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Ochronnych w PZU Życie S.A., wyraziła 
przekonanie, że dobre prawo to takie, które uwzględnia interesy każdej ze stron umowy ubez-
pieczenia. Aby to prawo było dobre i mądre, należy wziąć pod uwagę specyfikę i różnorodność 
ubezpieczeń. Mądrość prawa oznacza jego elastyczność. Cele ubezpieczeń grupowych nie są 
identyczne, istnieje też wiele form i produktów. Przykładem różnic jest źródło składki, która może 
być finansowana przez ubezpieczającego organizującego ochronę ubezpieczeniową lub płacona 
przez samych ubezpieczonych. Elastyczność nie jest tylko postulatem na przyszłość. Zdaniem 
prelegentki już teraz istnieje kilka przepisów spełniających wymóg elastyczności. Przykładem są 
art. 831, 831 § 11 i 829 § 2 k.c. Indywidualizacja w ubezpieczeniach grupowych może zaburzyć 
prostotę, która jest jednym z najważniejszych elementów tych ubezpieczeń. Przykładem braku 
elastyczności jest art. 808 k.c. Zapis ten powoduje obowiązek stosowania w niektórych przypad-
kach ustawy o zamówieniach publicznych. 

Ubezpieczenia grupowe, zwłaszcza ubezpieczenia pracownicze, cieszą się popularnością, 
dlatego że są proste i tanie. Prostota wyrażona jest łatwością przystąpienia do umowy lub prze-
jęciem przez ubezpieczającego ciężaru dbania o przekazywanie comiesięcznej składki. Rola 
ubezpieczającego jest bardzo ważna, ponieważ kalkulując ubezpieczenie, ubezpieczyciel bierze 
pod uwagę całą grupę osób zrzeszonych, związanych z danym ubezpieczającym, co przekłada 
się na cenę. W kalkulowanej składce netto na grupę ubezpieczyciel bierze pod uwagę branżę, 
wiek i strukturę grupy, a nie jest badany klient indywidualny. Uśredniona składka sprawia, że 
ubezpieczenia są dostępne dla wszystkich osób w danej grupie. To uśrednienie, jako główna 
cecha ubezpieczeń grupowych, powinno dotyczyć każdej sytuacji, również karencji. W ramach 
ubezpieczeń grupowych oferowany jest bardzo szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych 
czy klauzul. Indywidualizacja dotyczy grupy, a nie poszczególnych osób. Ubezpieczenia ban-
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kowe i pracownicze, grupowe i indywidualne współistnieją obok siebie. Istotnym elementem 
ubezpieczeń grupowych jest możliwość indywidualnej kontynuacji, dzięki której możliwe jest 
kontynuowanie ochrony ubezpieczeniowej przy z góry znanych składce i zakresie ochrony. 

Analiza ubezpieczeń grupowych skłania do postulatów kierowanych do osób, które będą miały 
wpływ na kształt przepisów dotyczących tych ubezpieczeń, aby w swoich pracach uwzględnia-
ły to, co do tej pory zostało wypracowane na rynku, aby nie przekładano problemów jednych 
ubezpieczeń na drugie, aby prawo było elastyczne i nadążało za praktyką, rzeczywistością i po-
trzebami klientów.

Rozpoczynając trzeci panel konferencji, dr Dariusz Fuchs podzielił się uwagami dotyczącymi 
projektu europejskiej umowy ubezpieczenia w kontekście ubezpieczeń grupowych. W związ-
ku z pracami tzw. Sieci Europejskiego Prawa Prywatnego, która powstała 1 maja 2005 r. na 
podstawie porozumienia zawartego z Komisją Europejską, zintensyfikowano prace nad europej-
skim prawem o umowie ubezpieczenia. Z założenia prace miały nie tylko obejmować regulację 
podstawowych praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia, lecz także dotyczyć zagadnień 
bardziej szczegółowych, jak ubezpieczenia OC, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia na 
życie, a także ubezpieczenia grupowe jako specyficzne przez wzgląd na odmienność od ubezpie-
czeń indywidualnych. Opracowany dokument, Restatement of European Insurance Contract Act 
(Insurance Restatement), określany oficjalnie także jako Principles of European Insurance Con-
tract Law (PEICL), w części VI zajmuje się ubezpieczeniami grupowymi. Istota i koncepcja PEICL 
stanowi prawdopodobny kierunek rozwoju europejskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych 
w najbliższej przyszłości. Jest to praktyczne spojrzenie na to, jak można interpretować przepisy 
i do jakich można dojść wniosków, gdy bierze się pod uwagę doświadczenie komparatystyczne, 
ogólnoeuropejskie. Stworzenie koncepcji prawa jednolitego będzie korzystne dla wszystkich. 
PEICL jest postulatem zapewnienia w skali całej Europy zarówno jednolitej ochrony ubezpiecza-
jącemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, jak 
i ochrony interesu publicznego. Powyższy postulat jest szczególnie istotny w przypadku ubezpie-
czeń grupowych, będących dopełnieniem i swoistym uzupełnieniem „tradycyjnych” ubezpieczeń 
indywidualnych. Dodatkowo Insurance Restatement ma stanowić model dla prawodawcy eu-
ropejskiego oraz 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. Tym samym doświadczenia Insu-
rance Restatement mogą stanowić punkt wyjścia dla ewentualnej realizacji postulatów de lege 
ferenda wobec aktualnie obowiązującej treści kodeksu cywilnego. 

Insurance Reastatement ma zastosowanie do ubezpieczeń gospodarczych (nie wyłączając 
ubezpieczeń wzajemnych), a zarazem nie stosuje się do ubezpieczeń pośrednich (reaseku-
racji oraz retrocesji), tym samym, co do zasady, odnosi się do ubezpieczeń grupowych. Jako 
przedsięwzięcie typowo akademickie dokument ten powinien ułatwić w skali Europy badania 
prawnoporównawcze nad umową ubezpieczenia, a zarazem może stanowić istotną pomoc 
w dostosowywaniu prawa polskiego w zakresie ubezpieczeń grupowych do standardów euro-
pejskich.

Zdaniem prelegenta konieczne jest doprowadzenie do pełnej synchronizacji prawa rodzimego 
z rozwiązaniami unijnymi, a w szczególności z PEICL, korzystanie z systematyki oraz instytucji 
wypracowanych w Insurance Restatement, a co za tym idzie, uwzględnienie proponowanych 
rozwiązań przy regulacji umowy ubezpieczenia w nowelizacji kodeksu cywilnego. Projekt no-
welizacji powinien w jak największym stopniu, z korzyścią dla rynku rodzimego i europejskiego, 
odwzorować wyniki prac komparatystycznych uwzględnionych w proponowanej treści PEICL 
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w zakresie ubezpieczeń grupowych. W szczególności recepcja na grunt znowelizowanego ko-
deksu cywilnego powinna dotyczyć systematyki ubezpieczeń gospodarczych, definicji umowy 
ubezpieczenia, regulacji obowiązków przedkontraktowych, treści polisy, regulacji dotyczących 
ryzyka ubezpieczanego, składki, ubezpieczeń grupowych. 

Temat wypowiedzi dr hab. Magdaleny Szczepańskiej stanowiło otwarte pytanie, czy obec-
na regulacja ubezpieczeń grupowych jest satysfakcjonująca. Obowiązujące przepisy dotyczące 
ubezpieczeń grupowych mają charakter fragmentaryczny i dotyczą przede wszystkim obowiąz-
ków informacyjnych, spoczywających na ubezpieczającym i zakładzie ubezpieczeń. W regulacji 
brak jest definicji umowy ubezpieczenia oraz definicji grupy. Umowa ubezpieczenia grupowego 
nie jest sumą umów indywidualnych, co implikuje określone podejście do regulacji prawnej tych 
ubezpieczeń. Definicja grupy jest na tyle istotnym elementem umowy ubezpieczenia, że wydaje 
się konieczna sztywna regulacja tego określenia zarówno od strony prawnej, jak i ekonomicz-
nej.

Ubezpieczenia grupowe mają zróżnicowany charakter i występują w różnych postaciach. 
Obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają tej specyfiki. Pojawia się instytucja osób tzw. 
współubezpieczonych, które nie podlegają aktualnie żadnej regulacji prawnej. Stosuje się też 
inne metody oceny ryzyka ze względu na to, że podlega im cała grupa. Ocena jest prostsza, tańsza, 
a ryzyko rozkłada się na większą liczbę osób, co ma odzwierciedlenie w przebiegu szkodowości 
w danej umowie ubezpieczenia. Ze sposobem oceny ryzyka związany jest też sposób zawierania 
umowy ubezpieczenia. Przy analizie ubezpieczeń grupowych należy zwrócić szczególną uwagę 
na różne relacje pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonymi, ze względu na różne konstrukcje 
prawne ubezpieczenia grupowego (np. z punktu widzenia składki ubezpieczeniowej). Składka 
ubezpieczeniowa może być finansowana zarówno przez ubezpieczającego, jak i przez samych 
ubezpieczonych. Obowiązujące regulacje prawne nie mają elastycznego charakteru. Brak też 
regulacji prawnych indywidualnej kontynuacji umowy. W podsumowaniu prelegentka podkre-
śliła, że ze względu na skomplikowany charakter umowy ubezpieczenia grupowego, różne jego 
postacie i duże znaczenie dla rynku wszelkie regulacje, które będą podejmowane w przyszłości, 
powinny przede wszystkim stawiać na elastyczność i możliwość dostosowania treści konkretnej 
umowy do potrzeb ubezpieczonych. 

Na koniec wystąpił dr hab. Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
członek zespołu powołanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Próbował on odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób uregulować ubezpie-
czenia grupowe. Jego zdaniem możliwa jest jedynie regulacja ubezpieczeń na cudzy rachunek, 
która spowoduje, że ubezpieczenia grupowe będą funkcjonować znacznie lepiej niż obecnie. 
Być może należałoby zostawić ubezpieczenia grupowe bez żadnej regulacji. Trudno zgodzić się 
na jednoznaczną definicję grupy. Nie da się bowiem stworzyć definicji grupy, która będzie uży-
teczna i jednocześnie zapewni, że rynek będzie funkcjonował na podobnych warunkach jak 
obecnie. 

Ubezpieczenie grupowe są to ubezpieczenia na cudzy rachunek. Przepisy kodeksu cywilnego 
dotyczące umowy ubezpieczenia w zasadniczym zrębie zostały stworzone w 1964 r. W tamtym 
czasie również funkcjonowały ubezpieczenia grupowe, ale były to głównie ubezpieczenia pra-
cownicze, w większości których pracodawca, państwowy albo spółdzielczy, finansował składki 
swoich pracowników. W klasycznym ubezpieczeniu na cudzy rachunek ochrona ubezpiecze-
niowa jest „dobrodziejstwem” udzielanym ubezpieczonemu przez ubezpieczającego. Jedną 
z podstawowych zasad prawa cywilnego jest różnicowanie osób, które same płacą za coś, i tych, 
które otrzymują coś pod tytułem darmym. Prawo cywilne z założenia słabiej chroni osoby, któ-
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re otrzymują korzyść majątkową pod tytułem darmym, nie było więc powodów, by pozycja 
ubezpieczonego w klasycznych ubezpieczeniach na cudzy rachunek była w jakikolwiek sposób 
wzmacniana. Prawo powinno jednak nadążać za rzeczywistością. W ostatnich latach zaczęły 
dominować umowy ubezpieczeń na cudzy rachunek, w których ubezpieczony sam finansuje 
udzielaną mu ochronę ubezpieczeniową lub finansuje zorganizowanie tej ochrony. Regulacja 
prawna ubezpieczeń na cudzy rachunek powinna być wyrazem nadążania prawa za rzeczy-
wistością. Mimo że ubezpieczający nie udziela w takim przypadku ubezpieczonemu żadnego 
dobrodziejstwa, a niekiedy nawet zarabia na ubezpieczonym, nakładając na składkę swoisty 
narzut, pozycja prawna ubezpieczonego w tym modelu ubezpieczeń na cudzy rachunek jest 
równie słaba jak wówczas, gdy otrzymywał ochronę ubezpieczeniową „w prezencie” od ubez-
pieczającego. Powinno się to zmienić. Problemy, które od pewnego czasu są identyfikowane 
w ubezpieczeniach grupowych, to pokłosie tego, że ubezpieczony nie posiada praw jako osoba 
obdarowana. Osoba ubezpieczona nie dostaje ogólnych warunków ubezpieczenia, nie otrzymu-
je dokumentu ubezpieczenia, nie dostaje od ubezpieczyciela wezwania, gdy składka nie została 
zapłacona, nie może wypowiedzieć umowy ubezpieczenia na życie. Należy chronić tych, którzy 
sami płacą za ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczony finansujący swoje ubezpieczenie powi-
nien dysponować w zasadzie takimi samymi prawami jak ubezpieczający, z tym tylko wyjątkiem, 
że zakres przysługujących mu uprawnień nie powinien odnosić się do całej relacji kontraktowej, 
lecz jedynie do tej części, która związana jest z ochroną ubezpieczeniową świadczoną na jego 
rzecz.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości podjęła decyzję o roz-
poczęciu prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji kodeksu cywilnego, służącej stworzeniu 
regulacji prawnej ubezpieczeń grupowych. Dr Orlicki przedstawił kilka swoich propozycji w tym 
zakresie.

Konferencję zakończyła krótka wymiana zdań na temat przedstawionych w prezentacjach po-
glądów i stanowisk.

Mgr Iwona Szymańska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.
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Sprawozdanie z II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia 
w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno–prawne”, Kraków, 28–29 listopada 
2013 r. (Maria Płonka, Monika Szaraniec)

W dniach 28–29 listopada 2013 r. odbyła się II Krakowska Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno–prawne”, zor-
ganizowana wspólnie przez Katedrę Prawa oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Było to międzynarodowe spotkanie ekonomistów 
i prawników, którzy na obradach plenarnych, w dyskusjach panelowych, sesjach posterowych 
oraz rozmowach kuluarowych omawiali wyniki badań nad współczesnymi problemami ubezpie-
czeń w państwach europejskich. 

Konferencja odbywała się w hotelu Chopin w Krakowie, a wzięło w niej udział ponad stu 
uczestników reprezentujących główne krajowe ośrodki naukowe. Uczestniczyli w niej również 
przedstawiciele Moskiewskiego Uniwersytetu Przemysłu i Finansów (Rosja), Kijowskiego Na-
rodowego Handlowo–Ekonomicznego Uniwersytetu im. W. Hetmana (Ukraina), Narodowego 
Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Ługańsku (Ukraina), instytucji rynku ubezpieczeniowego 
oraz brokerzy ubezpieczeniowi. Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. UEK dr hab. 
Andrzej Chochół – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Bogumiła Szo-
pa – dziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Patronat medialny nad konferencją 
sprawowały „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, „Dziennik Ubezpieczeniowy”, „Miesięcznik Ubezpie-
czeniowy”, Wydawnictwo Difin S.A. oraz „Cтраховая газета”.

Robocza część konferencji odbywała się w dwóch równoległych panelach: ekonomicznym 
i prawnym, dzięki czemu stworzono dla omawianych zagadnień interdyscyplinarną perspek-
tywę. W ramach obu paneli odbyły się po cztery sesje (dodatkowo w panelu ekonomicznym 
zorganizowano trzy sesje posterowe), a piąta sesja, wspólna, miała charakter międzynarodowy.

W trakcie pierwszej sesji panelu prawnego zatytułowanej „Ochrona podmiotów stosunku 
ubezpieczenia”, której przewodniczyła prof. dr hab. Teresa Mróz (Uniwersytet w Białymstoku), 
wygłoszone zostały referaty prof. UAM dr. hab. Marcina Orlickiego (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) – „Regulacja umowy ubezpieczenia: imperatywna, dyspozytywna czy 
semiimperatywna?”, prof. UEK dr hab. Bogusławy Gneli (Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-
wie) – „Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia”, 
dr. Piotra Kukuryka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Konsumenckie prawo odstąpie-
nia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość”, mgr. Zbigniewa Długosza (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie) – „Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpiecze-
nia”, mgr Eweliny Badury (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Ochrona stron stosunku 
ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych”, mgr Edyty Figu-
ry-Góralczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Ochrona ubezpieczającego w prawie 
prywatnym międzynarodowym”, dr. Jacka Lachnera (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
– „Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu 
ubezpieczeń” oraz dr Moniki Szaraniec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Obowiązki 
informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przedsiębiorstwa jako instrument 
ochrony klienta nieprofesjonalnego”.

Po wygłoszeniu referatów rozpoczęła się dyskusja, w której – poza referentami – udział wzięli: 
prof. dr hab. Wojciech J. Katner (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Wojciech Pyzioł (Uniwersytet 
Jagielloński), dr Mariusz Fras (Uniwersytet Śląski), dr Dariusz Fuchs (UKSW w Warszawie), prof. 
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dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. UG dr hab. Dorota Maśniak 
(Uniwersytet Gdański). W trakcie dyskusji zgodzono się z tym, że w regulacji umowy ubezpie-
czenia nie można zrezygnować z przepisów bezwzględnie obowiązujących, a nawet wskazano, 
że konstrukcja legislacyjna umowy ubezpieczenia powinna być rozszerzona w nowym kodeksie 
cywilnym na inne umowy, które niosą podobne ryzyka, np. na umowy bankowe (prof. dr hab. 
Wojciech Pyzioł). W dyskusji zwrócono uwagę, że na rynku ubezpieczeniowym zaciera się różnica 
pomiędzy konsumentem a małym przedsiębiorcą, co przekłada się na brak zdecydowanej posta-
wy ustawodawcy wobec takiego podziału. Uznano, że nie można na rynku ubezpieczeniowym 
ograniczać ochrony tylko do osób fizycznych (konsumentów), bowiem powinna ona dotyczyć 
także przedsiębiorców (zwłaszcza małych), którzy w relacjach z ubezpieczycielem powinni być 
traktowani jak podmioty nieprofesjonalne (prof. dr hab. Wojciech J. Katner). Zwrócono jednak 
uwagę, że rozciągnięcie ochrony ubezpieczeniowej na podmioty, które nie są konsumentami, 
prowadzić będzie do dyskryminacji podmiotów, których ta ochrona nie obejmie, oraz do rozbi-
jania systemu prawa cywilnego (prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela).

Podczas drugiej sesji panelu prawnego – „Publicznoprawne aspekty ubezpieczeń oraz świad-
czenia ubezpieczyciela”, którą moderowali wspólnie prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł oraz 
prof. dr hab. Wojciech J. Katner, zaprezentowane zostały referaty dr. Artura Żurawika (Uni-
wersytet Jagielloński) – „Publicyzacja prawa ubezpieczeń. Zarys”, dr Aldony Piotrowskiej 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Instrumenty nadzoru ostrożnościowego nad za-
kładem ubezpieczeń”, dr. Jana Byrskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Wspólne 
działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie 
z jednej grupy kapitałowej – wybrane zagadnienia prawne”, dr. hab. Marcina Krajewskiego 
(Uniwersytet Warszawski) – „Przydatność i treść pojęcia ochrony ubezpieczeniowej”, dr. Dariu-
sza Fuchsa – „Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia w prawie polskim oraz unijnym projekcie 
PEICL – uwagi co do formy”, dr. Bartosza Kucharskiego (Uniwersytet Łódzki) – „Termin spełnienia 
świadczenia przez ubezpieczyciela w orzecznictwie sądowym”, dr. Szymona Byczki (Uniwersytet 
Łódzki) – „Proces likwidacji szkody w kontekście świadczenia ubezpieczyciela”, dr. Aleksandra 
Raczyńskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Świadczenie ubezpieczycie-
la w ubezpieczeniu assistance”, dr. Jakuba Pokrzywniaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu) – „Problem wzajemności umowy ubezpieczenia w orzecznictwie SOKiK”.

Po wygłoszeniu referatów rozpoczęła się dyskusja, w której – poza referentami – udział wzięli: 
prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, prof. UG dr hab. Dorota Maśniak, prof. dr hab. Anna Walaszek-
Pyzioł i dr Mariusz Fras. W trakcie dyskusji poruszono problematykę świadczenia ubezpieczyciela 
w umowie ubezpieczenia, według niektórych jest to świadczenie pieniężne, a według innych 
ochrona ubezpieczeniowa. Postawiono też tezę, że nie można wzajemności umowy ubezpie-
czenia rozpatrywać w zależności od tego, czym jest świadczenie ubezpieczyciela (dr Bartosz 
Kucharski). W trakcie dyskusji wyrażono pogląd, że ubezpieczenie assistance nie jest świadcze-
niem o charakterze odszkodowawczym i pieniężnym (dr Aleksander Raczyński), ale nie wszyscy 
zgodzili się z tą tezą (dr Bartosz Kucharski). W dyskusji pojawił się także wątek publicznoprawny 
związany z brakiem wypracowanej koncepcji nadzoru nad rynkiem finansowym UE. Zwrócono 
uwagę, że działania nadzorcze o charakterze władczym mają podstawę normatywną, ale oprócz 
tego wydawane są przez Komisję Europejską decyzje czy zalecenia bez podstawy normatywnej, 
które traktowane są jako wiążące; są one niebezpieczne np. dla zakładów ubezpieczeń, bo mają 
podstawę komitologiczną (prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł).

Drugiego dnia konferencji w ramach trzeciej sesji panelu prawnego – „Niestandardowe funkcje 
ubezpieczeń oraz ubezpieczenia na życie”, której moderatorem była prof. UG dr hab. Dorota Ma-
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śniak, uczestnicy mogli zapoznać się z referatami dr. Tomasza Długosza (Uniwersytet Jagielloński) 
– „Stosunki ubezpieczeniowe i ich funkcja w polityce regulacyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki”, mgr. Macieja Gneli (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Gwarancja ubezpieczenia 
w zamówieniach publicznych”, dr. Jerzego Raciborskiego (Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie) – „Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia klientów w usługach tu-
rystycznych”, dr. Mariusza Frasa – „Pozycja prawna osoby trzeciej w umowie ubezpieczenia na 
wypadek śmierci w prawie hiszpańskim na tle porównawczoprawnym”, mgr. Bartosza Wojny (Ko-
misja Nadzoru Finansowego) – „Zakres wpływu ubezpieczonego na zawarcie i zmianę umowy 
ubezpieczenia na życie na cudzy rachunek”, dr hab. Magdaleny Szczepańskiej (Uniwersytet War-
szawski) – „Osobliwości obowiązku informacyjnego w grupowych ubezpieczeniach na życie”. 

Po wygłoszeniu referatów rozpoczęła się dyskusja, w której oprócz referentów udział wzięli: 
dr Szymon Byczko, prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, dr Jakub Pokrzywniak, prof. dr hab. Teresa 
Mróz, dr Bartosz Kucharski. W trakcie dyskusji, w odniesieniu do referatu dr Mariusza Frasa, dr 
Szymon Byczko zwrócił uwagę, że pojęcie causy w porządkach romańskich jest inne niż w Pol-
sce i odwoływanie się do tego terminu w prawie polskim byłoby niebezpieczne, choć istnieje 
potrzeba dalszych badań tego zagadnienia. Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki dodał, iż równie 
niebezpieczne byłoby przyjęcie rozwiązania hiszpańskiego, jeśli chodzi o nieodwoływalność 
wskazania (ustanowienia) uposażonego. Uznał, że rozwiązanie polskie pod tym względem jest 
lepsze niż hiszpańskie w odniesieniu do zjawiska bancassurance. Dr Szymon Byczko wskazał tak-
że na swoistą lukę w prawie, polegającą na pozostawieniu bez konkretnych środków prawnych 
spadkobierców ubezpieczonego w umowie na życie, i nadmienił, że na gruncie obowiązującego 
prawa nie jest zrozumiałe, dlaczego w przypadku uposażonego ustawodawca nie nałożył obowiąz-
ku dostarczania o.w.u. przez ubezpieczyciela. Oznacza to, że interes uposażonego jest co prawda 
chroniony, ale ten nie wie, jak wygląda treść umowy ubezpieczenia. Dr Jakub Pokrzywniak (w od-
niesieniu do referatu dr. Tomasza Długosza) wskazał na problem uzależnienia udzielenia koncesji 
przez Prezesa URE od zabezpieczenia roszczeń potencjalnych klientów przedsiębiorcy energe-
tycznego. Stwierdził przy tym, że Prezes URE dysponuje pełnym zakresem uznaniowości co do 
tego zabezpieczenia i w praktyce nie honoruje jako zabezpieczenia ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej, a wymaga gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej. Taka praktyka stanowi dla 
małych przedsiębiorców barierę utrudniającą wejście na giełdę energii czy gazu.

Czwarta sesja prawna – „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności cywilnej”, której obra-
dom przewodniczył prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, rozpoczęła się od wygłoszenia przez 
dr Kingę Michałowską (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) referatu „Ochrona pośrednio 
pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 
kodeksu cywilnego”. Następnie zebrani wysłuchali referatów dr Doroty Ambrożuk (Uniwersy-
tet Szczeciński) – „Zagadnienie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego”, dr. Daniela Dąbrowskiego (Uniwersytet 
Szczeciński) – „Ubezpieczenie OC przewoźnika i wymóg minimalnej zdolności finansowej w ro-
zumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009”, mgr. Karola 
Magonia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Ochrona poszkodowanego w konstrukcji 
regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy po-
jazdów mechanicznych”, dr Jolanty Loranc-Borkowskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
– „Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego”. 

W trakcie dyskusji swoje opinie wyrazili: dr hab. Marcin Krajewski, prof. dr hab. Teresa Mróz, 
dr Bartosz Kucharski, dr Aleksander Raczyński, dr Jan Lic (Uniwersytet Łódzki), dr Mariusz Fras, 
prof. dr hab. Wojciech J. Katner, mgr Magdalena Barcicka, dr Szymon Byczko. Znaczna część 
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dyskusji dotyczyła sytuacji prawnej osób pośrednio poszkodowanych, w szczególności zwróco-
no uwagę na różnorodność kwot zasądzanych przez sądy tytułem zadośćuczynienia za śmierć 
bliskiej osoby (dr Mariusz Fras, mgr Magdalena Barcicka). Podjęta została krytyczna analiza obo-
wiązujących w tym zakresie rozwiązań prawnych. Wskazano potrzebę ustanowienia jakichś zasad 
(np. minimalnej kwoty podstawowej stanowiącej punkt wyjścia dla orzeczeń sądu) w przypadku 
śmierci bliskiej osoby, w aspekcie nieprzewidywalności zasądzanych kwot (dr Szymon Byczko). 
Nie spotkała się z aprobatą propozycja zmiany definicji najbliższych członków rodziny (dr Kin-
ga Michałowska); uznano, że nigdy nie da się właściwie zdefiniować pojęcia osoby najbliższej 
i należy to pozostawić interpretacji sądów (prof. dr hab. Teresa Mróz, dr Bartosz Kucharski). 
W odniesieniu do referatu o konstrukcji regresu nietypowego uznano, iż kluczowe byłoby usta-
lenie charakteru prawnego tegoż regresu, w szczególności zajęcie stanowiska, czy mamy tutaj 
do czynienia z wstąpieniem w prawa zaspokojonego wierzyciela, czy też z zupełnie odrębną 
podstawą ustawową tego regresu (dr Aleksander Raczyński).

Pierwsza sesja panelu ekonomicznego, moderowana przez prof. UW dr hab. Teresę Czerwiń-
ską (Uniwersytet Warszawski), poświęcona była wybranym aspektom związanym z zarządzaniem 
ryzykiem w kontekście ubezpieczeń. W ramach tej sesji prezentacje wygłosili: prof. UMŁ 
dr hab. Romuald Holly (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – „Zarządzanie ryzykiem – czyli czym?”, 
prof. UTH dr hab. Kazimierz Ortyński (Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny w Radomiu) 
– „Zakres i charakter partnerstwa publiczno–prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficz-
nym”, mgr Daria Korytkowska (Uniwersytet Łódzki) – „System raportowania niepożądanych 
zdarzeń jako instrument zarządzania ryzykiem w jednostkach prowadzących działalność lecz-
niczą”, mgr Maria Wąsewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – „Wykorzystanie 
ubezpieczenia jako metody zarządzania ryzykiem na przykładzie Uzdrowiska Lądek–Długopole 
S.A.”. Dyskusja skupiała się na różnorodnych aspektach związanych z zarządzaniem ryzykiem 
zarówno od strony obiektywnej, jak i subiektywnej. Ciekawym wątkiem było podejście meta-
fizyczne (np. wiara jako metoda zarządzania ryzykiem). Dyskusji poddano także rolę i zakres 
partnerstwa publiczno–prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym oraz system zarzą-
dzania w jednostkach prowadzących działalność leczniczą oraz w uzdrowiskach.

Druga sesja w ramach panelu ekonomicznego, moderowana przez prof. UMŁ dr hab. Romu-
alda Holly, poświęcona została wybranym aspektom funkcjonowania zakładów ubezpieczeń. 
W ramach przedstawionych wyników badań prelegenci mówili o: prof. UW dr hab. Teresa Czer-
wińska – „Implikacje wdrażania nowych wymogów kapitałowych Solvency II dla alokacji portfela 
inwestycji zakładów ubezpieczeń”, dr Marzena Bac (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
w Tarnowie) – „Świadomość ryzyka w nieruchomościach w świetle badań respondentów w wo-
jewództwie małopolskim”, dr Kinga Stęplewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
– „Świadomość ubezpieczeniowa klientów towarzystw ubezpieczeń na życie w województwie 
świętokrzyskim”, dr Marta Borda i dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska (Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu) – „Wpływ zmian demograficznych na wybrane decyzje finansowe gospodarstw 
domowych w Polsce”. W dyskusji przewijał się wątek wpływu kryzysu finansowego na funkcjo-
nowanie zakładów ubezpieczeń.

W ramach sesji posterowej uczestnicy zaprezentowali na plakatach różnorodne problemy 
związane z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń, inicjując dyskusję w wymiarze bardziej ka-
meralnym. Prezentacje dotyczyły: znaczenia oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem 
przedsiębiorstwa (dr Joanna Błach, dr Anna Doś, dr Maria Gorczyńska, dr Monika Wieczorek-
Kosmala, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), oceny świadomości ubezpieczeniowej oraz 
zagrożeń katastroficznych w samorządach lokalnych (dr Beata Dubiel, Uniwersytet Ekonomiczny 
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w Katowicach), systemu informacyjnego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń (dr Robert Kurek, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), kierunków internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń 
(dr Maria Płonka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), zakresu współpracy między sektorem 
turystycznym a sektorem ubezpieczeniowym (mgr Danuta Żylak, Akademia Wychowania Fizycz-
nego w Katowicach).

Drugiego dnia trzecią sesję w ramach panelu ekonomicznego moderował prof. UTH dr hab. 
Kazimierz Ortyński. Przedmiotem prezentacji i dyskusji w ramach tej sesji były rozwiązania 
systemowe na rynku ubezpieczeń oraz produkty ubezpieczeniowe. Zebrani wysłuchali następu-
jących referatów: prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej (Szkoła Główna Handlowa) 
– „Globalne systemowo ważne instytucje ubezpieczeniowe”, prof. dr. hab. Stanisława Wieteski 
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
domu maklerskiego”, dr Sylwii Bożek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – „Zastosowa-
nie metody SWOT w diagnozie ochrony ubezpieczeniowej”, dr Jarosława W. Przybytniowskiego 
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – „Jakość świadczenia usługi ubezpieczeniowej 
jako przesłanka zarządzania towarzystwem ubezpieczeniowym”. Głównym nurtem dyskusji była 
ochrona rynku ubezpieczeń przed skutkami kryzysu finansowego, zarówno w wymiarze syste-
mowym, jak i szczegółowym.

W ramach sesji posterowej przedstawiono wybrane problemy funkcjonowania zakładów 
ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowego. W szczególności zaprezentowano rolę ubezpieczycieli 
w dystrybucji funduszy inwestycyjnych (dr Anna Ostrowska-Dankiewicz, Politechnika Rzeszowska), 
wyniki badań postaw przedsiębiorstw wobec kształtowania zakresu ubezpieczenia (dr Moni-
ka Wieczorek-Kosmala, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), determinanty rozwoju rynku 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców (dr Robert Dankiewicz, Politechnika 
Rzeszowska), cross-selling ubezpieczeń na życie w powiązaniu z kredytami hipotecznymi (dr Grze-
gorz Strupczewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), inwestycyjny charakter ubezpieczeń 
na życie (mgr Tomasz Jedynak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), ubezpieczenie od utraty 
wartości nieruchomości na rynku kredytów hipotecznych (Andrzej Nowak, Szymon Paschek, stu-
denci z Koła Naukowego „Risk Management” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

Czwartą sesję w panelu ekonomicznym moderowała prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Droz-
dowska. W ramach tej sesji prezentacje i dyskusja toczyły się głównie wokół oceny systemowych 
rozwiązań w sektorach ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Prelegenci przedstawili 
następujące wystąpienia: dr Krzysztof Łyskawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – „Ubez-
pieczenie infrastruktury samorządowej w Polsce – wyniki badań”, dr Barbara Więckowska 
(Szkoła Główna Handlowa) – „Dezaktywizacyjna funkcja świadczeń emerytalnych dla rencistów 
– możliwe kierunki działań”, dr Wojciech Nagel (Uniwersytet w Białymstoku) – „Przegląd funk-
cjonowania systemu emerytalnego – rekomendacje zmian przepisów prawnych”. W dyskusji 
szczególnie krytycznie oceniono obecny system emerytalny i rentowy w Polsce. 

Uzupełnieniem dyskusji na temat systemu emerytalnego była sesja posterowa, w której 
zaprezentowano: problematykę dodatkowego oszczędzania emerytalnego w Europie Środ-
kowo–Wschodniej (dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski 
w Olsztynie), austriacki system emerytalny (dr Jarosław Poteraj, Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), ograniczenia podmiotowe w zakresie oferowania 
produktów equity release (ERS) w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (mgr Maciej 
Cycoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), zagrożenia związane z funkcjonowaniem rent 
dożywotnich w Polsce (Agata Durłak, Łukasz Ciesek, studenci z Koła Naukowego „Risk Mana-
gement” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), ubezpieczenia rentowe (Dominika Nobis, 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 15(2/2013) 215

Dariusz Sobolewski, studenci z Koła Naukowego „Risk Management” Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie).

Ostatnią, piątą sesją drugiego dnia konferencji była plenarna sesja międzynarodowa, modero-
wana przez prof. dr hab. Wandę Sułkowską (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) w ramach 
połączonych paneli. W jej trakcie goście z zagranicy zaprezentowali wybrane zagadnienia 
wschodnich rynków ubezpieczeniowych. W ramach sesji międzynarodowej wystąpiło dwóch 
prelegentów. Prof. dr Irina Logvinova (Moskiewski Uniwersytet Przemysłu i Finansów „Synergy”) 
zaprezentowała funkcjonowanie systemu islamskich ubezpieczeń Takaful, a dr Wiktor Trynczuk 
(Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo–Ekonomiczny) omówił rynek ubezpieczeniowy na 
Ukrainie – w formie referatu sprawozdawczego ukraińskich uczestników konferencji lub au-
torów rozdziałów monografii: dr Olgi Bakalińskiej, mgr Ołeny Karolop, dr Ołeny Sudarenko, 
dr Swietłany Winochodowej, mgr Iryny Zelenycji (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo–
Ekonomiczny), dr Walentyny Lewczenko (Państwowa Komisja ds. Regulowania Rynków Usług 
Finansowych Ukrainy), mgr Wiktorii Maltsevej (Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Łu-
ganiu). Przedmiotem analizy badaczy ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego były: ubezpieczenia 
ryzyka w turystyce, ochrona rynku ubezpieczeń i konsumenta przed nieuczciwą konkurencją, 
problemy regulacji rynku, ocena jakości usług ubezpieczeniowych w aspektach teoretycznym 
i praktycznym. Zaprezentowane wystąpienia pozwoliły poszerzyć wiedzę uczestników konferen-
cji na temat aktualnych problemów rynku ubezpieczeniowego na Ukrainie.

Podsumowania obrad dokonały prof. dr hab. Wanda Sułkowska oraz dr Monika Szaraniec. 
Podkreślony został szczególny, interdyscyplinarny wymiar konferencji, stwarzający możliwość 
podjęcia dyskusji w szerokim kontekście ekonomiczno–prawnym. Obie panie wyraziły nadzieję, 
że konferencje na temat ubezpieczeń będą w Krakowie w przyszłości kontynuowane, a następnie 
podziękowały uczestnikom za przybycie, przygotowanie i wygłoszenie interesujących referatów 
na wysokim poziomie merytorycznym oraz za udział w dyskusji.

Organizatorzy konferencji przygotowali atrakcję dla uczestników o charakterze towarzy-
sko–integracyjnym. W pierwszym dniu spotkania odbyło się wspólne zwiedzanie kopalni soli 
w Wieliczce zakończone uroczystą kolacją w komorze Jana Haluszki I.

Konferencja okazała się bardzo udanym i owocnym wydarzeniem naukowym oraz towarzyskim. 
Burzliwe dyskusje na sesjach panelowych i posterowych, a także w kuluarach były okazją do wy-
miany poglądów na temat obecnego kształtu rynków ubezpieczeń w Polsce, na Ukrainie i w Rosji 
oraz omówienia kluczowych problemów i nakreślenia dalszych kierunków rozwoju. Tym samym 
konferencja spełniła założone cele. Była także okazją do nawiązania kontaktów oraz pogłębienia 
współpracy między teoretykami i praktykami z branży ubezpieczeniowej w kraju i za granicą. 

 Referaty wygłoszone podczas konferencji zostały opublikowane jeszcze przed konferencją na-
ukową przez wydawnictwo Difin. Efekty pracy przedstawicieli licznych ośrodków naukowych są 
zawarte w dwóch monografiach: „Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych. Wybrane zagad-
nienia prawne”, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Warszawa 2013 (książka recenzowana przez prof. dr. 
hab. Wojciecha Pyzioła z Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz „Rynek ubezpieczeń. Współczesne 
problemy”, red. W. Sułkowska, Warszawa 2013 (książka recenzowana przez prof. dr hab. Wandę 
Ronkę-Chmielowiec z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. UW dr hab. Teresę 
Czerwińską z Uniwersytetu Warszawskiego).

Dr Maria Płonka, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie.
Dr Monika Szaraniec, Katedra Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wyzwania dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych”, 
Warszawa, 4 grudnia 2013 r. (Grażyna Sordyl)

W dniu 4 grudnia 2013 r. w Auli Głównej SGH w Warszawie odbyła się konferencja naukowa 
„Wyzwania dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Kierunki rozwoju w orzecznictwie sądowym 
oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej i Paneu-
ropejskiego Systemu Ratunkowego eCall Polska”. Organizatorzy konferencji – Akademia Leona 
Koźmińskiego, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet 
Warszawski oraz Stowarzyszenie ProMotor – zaprosili grono wybitnych specjalistów, naukow-
ców i praktyków, którzy przedstawili wyniki swoich analiz oraz podjęli dyskusję na temat szeroko 
ujmowanych problemów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Uczestnicy skoncentrowali się 
na dwóch podstawowych zagadnieniach: przeciwdziałaniu zjawisku przestępczości ubezpiecze-
niowej oraz ochronie interesariuszy rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym na omówieniu 
zagadnienia systemu eCall i obserwowanych kierunków orzecznictwa sądowego. 

Problem przestępczości ubezpieczeniowej towarzyszy działalności zakładów ubezpieczeń we 
wszystkich krajach, odmienne są natomiast podejście do kwestii oszustw ubezpieczeniowych, 
poziom świadomości uczestników rynku, metody badania tego zjawiska oraz sposoby przeciw-
działania wyłudzeniom. W prowadzonej dyskusji zarówno zagraniczni, jak i polscy uczestnicy 
konferencji podkreślali, że negatywny wymiar przestępczości ubezpieczeniowej to nie tylko 
straty finansowe ponoszone przez ubezpieczycieli z tytułu realizacji roszczeń i koszty ubezpie-
czających związane z wyższą składką, lecz także możliwość przerzucenia odpowiedzialności za 
szkodę komunikacyjną na osoby, które w żaden sposób nie przyczyniły się do powstania szkody. 
Przeszkodą w zwalczaniu tego zjawiska jest przyzwolenie społeczne na popełnianie nadużyć.

Według Jamiego Huttona z SAS (Stany Zjednoczone) oraz Michelle Reilly z Weightmans (Wiel-
ka Brytania) straty wynikające z przestępstw ubezpieczeniowych (wykryte i niewykryte) sięgają 
na rynku brytyjskim około 3 mld funtów rocznie. Prelegenci zauważyli, że wykrywana jest około 
jedna trzecia wyłudzeń. Jamie Hutton podkreślił rolę gromadzenia danych o zdarzeniach, rosz-
czeniach i zawartych umowach ubezpieczenia – polisach. Istotne znaczenie w przeciwdziałaniu 
przestępczości ubezpieczeniowej ma analiza sieci społecznościowych i powiązań pomiędzy 
osobami zgłaszającymi zdarzenia szkodowe. Wszyscy prelegenci, również Jelle J. Smits z Holen-
derskiego Funduszu Gwarancyjnego (Dutch Guarantee Fund / Bureau Green Card), zauważyli 
konieczność wymiany informacji pomiędzy podmiotami prowadzącymi prace na rzecz elimi-
nowania zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej. Działania podejmowane na holenderskim 
rynku ubezpieczeniowym koncentrują się wokół centralnej bazy danych incydentów, zdarzeń 
i szkód oraz bazy danych, w której gromadzone są informacje o popełnionych i udowodnionych 
wyłudzeniach. Szczególnie istotne jest wypracowanie nowego podejścia do kwestii przestęp-
czości ubezpieczeniowej, w tym działań prewencyjnych, a także włączenie w eliminowanie tego 
zjawiska partnerstwa publiczno–prywatnego.

W Polsce, zdaniem dr. Arwida Mednisa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego oraz kancelarii Wierzbowski Eversheds, mimo braku odpowiedniej regulacji kwestii 
przestępstw ubezpieczeniowych istnieje duża możliwość współpracy w zakresie wykrywania 
i eliminowania zjawisk wyłudzeń oraz potrzeba wykorzystania baz danych, a także wymiany 
informacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń. Ubezpieczyciele posiadają w swoich strukturach 
jednostki antyfraudowe, których zadaniem jest detekcja szkód wątpliwych, prowadzenie po-
stępowań wyjaśniających, nadzór nad procesem likwidacji szkód wątpliwych, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń dla pracowników oraz szereg innych działań, o których wspominał również 
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Piotr Raubo z TUiR Warta S.A. W 2012 r. wykryto 4996 prób wyłudzeń odszkodowania z tytułu 
ubezpieczenia OC i 2043 z tytułu AC. Przy czym postępowanie wszczęto jedynie w 662 spra-
wach. 

Paweł Marchiliński z Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji przedstawił zidenty-
fikowane w Polsce formy przestępstw ubezpieczeniowych i działania organów ścigania na rzecz 
wykrywania tego typu oszustw. Zwiększenie efektywności wykrywania przestępstw ubezpiecze-
niowych w Polsce wymaga podjęcia działań w zakresie wykorzystania baz danych i wymiany 
informacji pomiędzy uczestnikami rynku ubezpieczeniowego. Prof. SGH dr hab. Wojciech Bijak 
przedstawił możliwości wykorzystywania informacji zawartych w bazie danych Ośrodka Informa-
cji (OI) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i stosowania narzędzi analitycznych 
w celu detekcji zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej. Wyniki podjętych w tym zakresie ba-
dań zostały również przedstawione na konferencjach: aktuarialnej w Będlewie i poświęconych 
przestępczości ubezpieczeniowej w Szczecinie oraz w Szczytnie, które odbyły się w 2013 r. Zda-
niem prelegenta konieczna i możliwa jest ścisła współpraca z rynkiem ubezpieczeniowym oraz 
innymi podmiotami w zakresie określania reguł wykrywania zjawiska, stosowanych modeli i me-
tod analitycznych, jak również analizy sieci powiązań przestępczych. Prowadzona przez OI UFG 
baza danych jest największą tego typu bazą w Polsce i zawiera około 255 mln rekordów dotyczą-
cych umów ubezpieczenia, zdarzeń i wypłat.

Interesującym rozwiązaniem zaprezentowanym wspólnie przez panów Grzegorza Brychczyń-
skiego, prezesa eCall Polska Sp. z o.o., i Bogdana Sobańskiego, prezesa CMA Monitoring Sp. 
z o.o., jest system służący ratowaniu życia i zdrowia ofiar wypadków komunikacyjnych, który po-
zwala na ręczne i automatyczne powiadamianie o wypadku dyspozytorów służb ratunkowych. 
Skonstruowanie pokładowego urządzenia samochodowego może przyczynić się do zmniejsze-
nia zjawiska wyłudzeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Do tematyki tej nawiązał również 
w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Tomasz Michalski z Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń SGH, który 
przedstawił aspekty ekonomiczno–społeczne wpływające na wynik techniczny zakładów ubez-
pieczeń w kontekście zastosowania Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego 
(SIPR) i projektu e-Call Polska. 

W drugiej części konferencji podjęto kwestie związane z kierunkami kształtowania się orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego i wzmocnieniem sytuacji poszkodowanego. Zdaniem uczestników 
konferencji konieczne jest poszukiwanie równowagi, aby zapewnić symetrię uprawnień stron 
i podmiotów umowy ubezpieczenia. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyniosło zwiększenie 
zakresu odpowiedzialności sprawcy szkody komunikacyjnej, a tym samym zwiększenie zakresu 
odpowiedzialności ubezpieczycieli. Podniesienie standardu ochrony ubezpieczeniowej powodu-
je zwiększenie kosztów ubezpieczycieli. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń dążą do utrzymania 
poziomu składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zdaniem prof. UAM dr. hab. Marcina 
Orlickiego „Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest jak zmiany klimatu” – nie można z nim wal-
czyć, można jedynie się przystosować. Podobne stanowisko wyraził mec. Aleksander Daszewski 
z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, który postulował zwiększenie wysokości składek zamiast po-
dejmowania prób dostosowania wysokości świadczeń do poziomu składki ubezpieczeniowej. 
Jednocześnie zwrócił on uwagę na poziom realizacji orzecznictwa Sądu Najwyższego w praktyce 
likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń. 

Problemy związane z orzecznictwem z punktu widzenia funkcjonowania zakładów ubezpieczeń 
omówił Radosław Kamiński, dyrektor Departamentu Prawnego Allianz Polska, który podkreślił, 
że w ubezpieczeniach wiedzę na temat przyszłości buduje się na podstawie przeszłości, ale ta 
zależność nie jest spełniona w chwili pojawienia się tak istotnych zmian w orzecznictwie skut-
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kujących zwiększeniem zakresu odpowiedzialności ubezpieczycieli. Dla zakładów ubezpieczeń 
konieczne jest ustalenie konsekwentnej siatki pojęciowej, skoncentrowanie regulacji wokół 
aspektów cywilnoprawnych, poszukiwanie rozwiązań funkcjonalnych oraz poszukiwanie równo-
wagi między uczestnikami obrotu na rynku ubezpieczeń. 

Mimo przedświątecznej pory konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem przed-
stawicieli środowiska ubezpieczeniowego, zarówno naukowców, jak i praktyków. Dyskusjom 
profesjonalistów przysłuchiwali się również studenci, którzy licznie przybyli na obrady. 

Szczegółowe informacje o uczestnikach wraz z prezentacjami dostępne są na stronie interne-
towej: www.sgh.waw.pl/konferencja–wyzwania. 

Dr Grażyna Sordyl, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny.


