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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Bartłomiej Chmielowiec

Podatek od towarów i usług (VAT) przy wypłacie odszkodowań z tytułu 
umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń gospodarczych

Podatek od towarów i usług, nazywany powszechnie podatkiem VAT, implikuje wiele kontro-
wersji oraz sporów w kwestii jego uwzględniania w przypadku wypłat odszkodowań z tytułu 
zawartych umów ubezpieczenia. Problemy dotyczą nie tylko ubezpieczeń odpowiedzialności cy-
wilnej (zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych), ale również – jak pokazuje najnowsze 
orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – innych dobrowolnych ubezpieczeń 
majątkowych, w szczególności ubezpieczenia autocasco. Celem niniejszego artykułu jest omó-
wienie i przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z podatkiem VAT, tj. podmiotu 
i przedmiotu opodatkowania oraz podatku należnego i naliczonego, które stanowią punkt 
wyjścia do dalszych analiz. Omówiono i przeanalizowano orzecznictwo Sądu Najwyższego do-
tyczące uwzględniania podatku VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zaprezentowano najważniejsze tezy oraz argumenty 
prawne zawarte w uzasadnieniach rozstrzygnięć Sądu. Ponadto dokonano próby przedstawie-
nia wniosków płynących z judykatury Sądu Najwyższego dla działalności zakładów ubezpieczeń 
związanej z likwidacją szkód komunikacyjnych w zakresie szkody częściowej oraz całkowitej. 
Przybliżono problematykę podatku VAT w przypadku szkód powstałych w pojazdach będących 
przedmiotem leasingu, a także w odszkodowaniach wypłacanych w ramach dobrowolnych ubez-
pieczeń odpowiedzialności cywilnej. 

W dalszej części artykułu omówiono problematykę podatku VAT w odszkodowaniach wypła-
canych w ramach umów ubezpieczenia autocasco, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul 
abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej, które dotychczas zostały wpisane do rejestru po-
stanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, jak również przedstawiono motywy, 
którymi kierował się Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzając abuzywność okre-
ślonego postanowienia o.w.u. 

Słowa kluczowe: podatek VAT, podatek naliczony, metoda kosztorysowa, metoda fakturowa, 
Sąd Najwyższy.
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Wprowadzenie
Podatek od towarów i usług, nazywany powszechnie podatkiem VAT1, implikuje wiele kontro-

wersji oraz sporów w zakresie jego uwzględniania w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu 
zawartych umów ubezpieczenia. Problemy dotyczą nie tylko ubezpieczeń odpowiedzialności cy-
wilnej (zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych), ale również – jak pokazuje najnowsze 
orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – innych dobrowolnych ubezpieczeń 
majątkowych, w szczególności ubezpieczenia autocasco. Celem niniejszego artykułu będzie 
przybliżenie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w tej kwestii, a także 
przedstawienie własnego zapatrywania na problematyczne zagadnienia. 

1. Podstawowe pojęcia związane z podatkiem VAT 
Omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT wymaga w pierwszej kolejności wyjaśnienia 

i zdefiniowania podstawowych pojęć związanych z samym podatkiem od towarów i usług, tj. 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania oraz podatku należnego i naliczonego. Do analizy przed-
miotowych zagadnień niezbędny będzie również opis techniki obliczania, poboru i odliczania 
podatku VAT. Poznanie mechanizmu naliczania oraz odliczania podatku VAT przez podatników 
tego podatku jest punktem wyjścia do zrozumienia skomplikowanej materii dotyczącej wypłaty 
odszkodowania z podatkiem lub bez podatku VAT. 

Obecnie unormowania dotyczące podatku VAT zawarte są w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)2. Podatek od towarów i usług stanowi od-
mianę podatku od wartości dodanej, ma charakter podatku wielofazowego netto, dzięki czemu 
eliminuje kaskadowe narastanie i kumulowanie się należności podatkowych3. Charakterystycz-
nymi cechami tego podatku są: powszechność jego stosowania, wielofazowość, opodatkowanie 
obrotu netto oraz potrącalność podatku. Powszechność stosowania podatku VAT związana jest 
z opodatkowaniem sprzedaży wszystkich towarów i usług dostępnych na rynku. W tym miejscu 
zasada powszechności podatku jest ściśle związana z jego wielofazowością, tzn. stosowaniem 
obciążenia podatkiem VAT sprzedaży, która następuje we wszystkich fazach obrotu towarem 
lub usługą. Oznacza to, że na każdym szczeblu obrotu, gdy zwiększa się wartość towaru – rośnie 
również wielkość podatku należnego od dokonanej sprzedaży. Nie powoduje to jednak kumu-
lacji podatku, jak to miało miejsce w przypadku podatków wielofazowych brutto, gdyż jest on 
obliczany od wartości netto towaru. Wynika to z stąd, że opodatkowaniu podlega jedynie war-
tość dodana w każdej fazie obrotu, po odliczeniu wartości opodatkowanej już w poprzednich 
fazach obrotu. Klasyczny model obliczania podatku VAT polega na tym, że podatnik od wartości 
netto sprzedawanego towaru odejmuje wartość netto, jaką towar miał przy zakupie. Różnicę 
stanowi wartość dodana przez podatnika, od której oblicza on kwotę należnego podatku; stąd 
też wywodzi się jego nazwa – podatek od wartości dodanej4.

1 Nazwa zaczerpnięta z języka angielskiego, skrót od Value Added Tax – czyli podatek od wartości dodanej.
2  Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. Przedmiotowa ustawa zastąpiła wcześniejszą z dnia 
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 5 lipca 
1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50). Wprowadzony w 1993 r. podatek VAT zastąpił dwa poprzednio pobierane podatki 
obrotowe, uregulowane w ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym oraz w ustawie z dnia 26 lu-
tego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej. 
3 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe. Dla studentów i praktyków, Ars Boni et Aequi, Poznań 
1995, s. 327.
4 K. Woźniak, Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, Komentarz do ustawy z dnia 8 stycznia 
1993 roku, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1993, s. 10.
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Drugi sposób obliczania podatku – przyjęty w polskiej ustawie – polega na tym, że należność po-
datkowa obliczana jest jako różnica między podatkiem ustalonym od całości obrotu a podatkiem 
zapłaconym w poprzednich fazach. Praktycznie więc oblicza się kwotę podatku od pełnej warto-
ści obrotu określonej fazy, następnie podatek zapłacony w poprzedniej fazie, a w końcu różnicę 
między podatkiem obliczonym od pełnej wartości obrotu a podatkiem zapłaconym w poprzedniej 
fazie wpłaca się do budżetu – jako podatek obciążający daną fazę obrotu. Metoda ta oparta jest na 
mechanizmie „opodatkowanie – odliczenie”; od kwoty podatku obliczonej od sprzedaży towaru 
lub świadczenia usługi dokonuje się odliczenia kwoty podatku naliczonego od nabytych surowców, 
materiałów itp. Sposób ten określa się jako „metodę pomniejszania podatku” lub „metodę faktu-
rowania” (ze względu na podstawowe znaczenie faktur w technice ustalania i poboru podatku)5.

Aby zrozumieć mechanizm działania podatku od towarów i usług, należy rozróżnić nastę-
pujące trzy pojęcia: podatek naliczony, podatek należny oraz podatek do zapłacenia. Podatek 
należny w danej fazie – to podatek wynikający z zastosowania stawki podatkowej do obrotu 
zrealizowanego w tej fazie. Podatek naliczony w danej fazie – to podatek zapłacony w poprzed-
niej fazie, przy zakupach towarów i usług. Jego kwota określona jest w fakturach, wystawionych 
podatnikowi przez jego dostawców. Podatek do zapłacenia w danej fazie – to różnica pomiędzy 
podatkiem należnym i naliczonym6.

Podatnikami podatku od towarów i usług VAT są m.in. osoby prawne, jednostki organizacyj-
ne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność 
gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). 
Działalność gospodarcza, w rozumieniu tej ustawy, została zdefiniowana jako wszelka działal-
ność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby 
naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność ta 
obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości nie-
materialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). 
Podatnikom podatku VAT przysługuje uprawnienie (z pewnymi ograniczeniami) do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli towary i usługi są wykorzystywa-
ne do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). 

W podatku od towarów i usług stosowana jest technika samoobliczania podatkowego, po-
legająca na ustalaniu należności podatkowych przez samego podatnika, który ma obowiązek 
obliczenia podatku oraz odprowadzenia go na właściwy rachunek organu podatkowego. Organ 
podatkowy ma prawo kontroli prawidłowości samoobliczenia podatkowego oraz dokonywania 
wymiaru podatkowego (wymiaru kontrolnego), jeżeli uzna obliczanie podatku dokonane przez 
podatnika za nieprawidłowe7.

2. Podatek VAT w odszkodowaniach z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych – w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

2.1. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego podatku VAT
Po raz pierwszy problem wypłaty odszkodowania wraz z podatkiem VAT został poruszony 

w orzecznictwie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 kwietnia 1997 r.8 W przedmiotowej sprawie 

5 R. Mastalski, Prawo podatkowe II. Część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa 1996, s. 156–157.
6 H. Litwińczuk, Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, „Kik” Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1996, s. 227.
7  R. Mastalski, op. cit., s. 189.
8 III CZP 14/97, OSNC 1997, nr 8, poz. 103. 
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z powództwa Waldemara S. przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. 
o zapłatę, Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Wo-
jewódzki w Toruniu: „Czy podatek VAT poniesiony przez poszkodowanego będącego płatnikiem 
tego podatku stanowi element szkody w świetle art. 361 § 2 k.c.?”, uznał, że: „Odszkodowanie za 
szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według 
ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim po-
szkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu 
rzeczy”. W analizowanym przez Sąd Najwyższy stanie faktycznym powód będący podatnikiem 
podatku VAT dochodził zwrotu kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego z winy pozwanego, 
w oparciu o przedstawioną fakturę VAT, w której były wyszczególnione kwota netto, VAT i kwota 
brutto9. Pozwany sprawca podnosił, że podatnikowi podatku VAT powinna zostać wypłacona 
kwota netto, bowiem mógł on dokonać stosownego pomniejszenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego w trakcie ustalania własnych zobowiązań podatkowych. W ocenie 
Sądu Najwyższego do takiego poglądu należało się przychylić. Jak argumentował Sąd Najwyższy, 
stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach10, cena towaru lub usługi 
opodatkowanej podatkiem VAT obejmuje wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, któ-
rą nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę wraz z kwotą należnego 
podatku VAT11. W konsekwencji nabywca towaru opodatkowanego podatkiem VAT obowiązany 
jest zatem zapłacić zbywcy należność, której elementem jest podatek VAT. Należność ta stanowi 
cenę towaru (rzeczy). Zatem miernikiem wysokości szkody polegającej na zniszczeniu rzeczy jest 
cena zawierająca w sobie podatek VAT. Jednakże, jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy, w sytuacji, 
gdy nabywca towaru jest podatnikiem podatku VAT, należy mieć na uwadze fakt, że podatnik 
ten ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego przy naby-
ciu towarów i usług. Skorzystanie przez podatnika z tego uprawnienia powoduje, że poniesiony 
przez niego wydatek na nabycie towaru w rzeczywistości odpowiada cenie towaru w kwocie 
netto, czyli pomniejszonej o podatek VAT mieszczący się w tej cenie. Ten to wydatek określa za-
tem rzeczywisty rozmiar szkody doznanej przez podatnika na skutek zniszczenia towaru (rzeczy). 
Konkludując swoje rozważania, Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że wysokość odszkodowania 
mającego na celu naprawienie tej szkody powinna zatem odpowiadać cenie rzeczy pomniej-
szonej o mieszczący się w niej podatek VAT, jeżeli poszkodowany podatnik podatku VAT może 
odliczyć podatek naliczony, zawarty w cenie towaru lub usługi. Odszkodowanie powinno bo-
wiem ściśle odpowiadać wysokości szkody; nie powinno być niższe od wysokości szkody, ale 

9 W przypadku likwidacji szkody ex delicto, w szczególności w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych, odszkodowanie wypłacane jest w oparciu o jedną z dwóch metod: rachunkową 
(fakturową, bezgotówkową) lub kosztorysową (gotówkową). Ta pierwsza polega na tym, że poszkodowany do-
konuje naprawy pojazdu w wybranym warsztacie naprawczym, a następnie przedstawia sprawcy lub zakładowi 
ubezpieczeń celem refundacji rachunek lub fakturę za wykonaną naprawę pojazdu. Incydentalnie występują 
również modyfikacje metody rachunkowej, polegające na tym, iż poszkodowany samodzielnie kupuje niezbędne 
części zamienne, przedstawia stosowny rachunek i następnie we własnym zakresie dokonuje naprawy pojazdu. 
Przy drugiej metodzie, zwanej w praktyce kosztorysową, co do zasady wysokość odszkodowania jest określana 
w oparciu o kosztorys planowanych napraw pojazdu, sporządzony po oględzinach pojazdu i określeniu szkód 
przez zakład ubezpieczeń w powszechnie wykorzystywanych programach specjalistycznych. Oznacza to wypłatę 
odszkodowania pomimo niewykazania faktu poniesienia kosztów naprawy. 
10 Tekst jedn. Dz. U. z 1988 r., Nr 27, poz. 195 z późn. zm. 
11 Obecnie regulacje związane z ceną towaru lub usługi oraz uwzględnianiem w cenie podatku od towarów 
i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tym podatkiem, 
zawarte są w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
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i nie powinno być od niej wyższe – nie może ono stanowić źródła bezpodstawnego wzbogacenia 
poszkodowanego (czemu służy m.in. wyrównanie korzyści z uszczerbkiem – compensatio lucri 
cum damno). 

Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał na bardzo istotną kwestię, do której nawiązywały później-
sze jego orzeczenia. Mianowicie Sąd uznał, że w sytuacji, gdy podatnik podatku VAT, spełniając 
warunki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z przysługują-
cego mu prawa obniżenia podatku nie skorzysta, nie powinno to mieć wpływu na ustalenie 
należnego mu odszkodowania za szkodę poniesioną przez niego na skutek zniszczenia rzeczy, 
jeżeli nową taką rzecz nabył lub mógł nabyć za cenę obejmującą podatek VAT. Obowiązkiem 
poszkodowanego jest bowiem działanie zmierzające do ograniczenia rozmiarów szkody. Brak 
z jego strony takiego działania nie może zwiększać zakresu obowiązku odszkodowawczego oso-
by zobowiązanej do naprawienia szkody.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie Sąd Najwyższego spotkało się zarówno z akceptacją12, i jak 
i z krytyką13 ze strony praktyków oraz przedstawicieli doktryny. Jednocześnie w praktyce pojawiły 
się wątpliwości, czy odszkodowanie ustalane metodą kosztorysową również powinno zawierać 
w sobie kwotę podatku VAT, jeśli poszkodowany nie ma możliwości odliczenia od kwoty podat-
ku należnego kwoty podatku naliczonego. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia zostało dokonane 
przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 listopada 2001 r.14, w której Sąd stwierdził, że od-
szkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, należącego 
do poszkodowanego niebędącego podatnikiem podatku VAT, ustalone według cen części za-
miennych i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu, obejmuje mieszczący się w tych 
cenach podatek VAT15. W uchwale tej Sąd Najwyższy, wskazał, że obowiązek naprawienia szkody 
poprzez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i napra-
wa uszkodzonego pojazdu nie jest warunkiem wypłaty odszkodowania. Zatem niezależnie od 
tego, czy poszkodowany dokonał naprawy pojazdu, zakład ubezpieczeń winien, stosownie do 
treści art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c., wypłacić odszkodowanie w wysokości od-
powiadającej kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Zgodnie z art. 363 § 2 k.c. 
wysokość tak określonego odszkodowania powinna być ustalona według cen części zamiennych 
i usług koniecznych do wykonania naprawy. Jeżeli zatem – stosownie do postanowień ustawy 
o cenach – cena towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem VAT obejmuje wielkość wyrażoną 
w jednostkach pieniężnych, którą nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar lub 
usługę wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, to miernikiem wysokości szkody 
ustalanej według cen kosztów naprawy jest tak właśnie określona cena naprawy pojazdu, a za-
tem cena części zamiennych i usług obejmująca podatek VAT. W swojej uchwale Sąd Najwyższy 
nawiązał do rozstrzygnięcia zawartego we wspomnianej uchwale z dnia 22 kwietnia 1997 r., 
wskazując, że także z tego orzeczenia można wyprowadzić wniosek, że jeśli poszkodowany nie 
jest podatnikiem podatku VAT i nie może należnego od niego podatku obniżyć o podatek za-
płacony w cenie rzeczy nabytej w zamian za rzecz zniszczoną, to należne mu odszkodowanie za 
zniszczenie rzeczy winno obejmować cenę nowej rzeczy wraz z podatkiem VAT. Powyższą zasadę 

12 M. Aleksandrowicz: Glosa do uchwał SN: z dnia 22 kwietnia 1997 r., III CZP 14/97 oraz z dnia 16 października 
1998 r., III CZP 42/98, „Glosa” 1999, nr 3, s. 21–24; J.P. Naworski, Glosa do uchwały SN z dnia 22 kwietnia 1997 r., 
III CZP 14/97, „Radca Prawny” 1998, nr 1. s. 78.
13 M. Pawlik, Glosa do uchwały SN z dnia 22 kwietnia 1997 r., III CZP 14/97, „Glosa” 1999, nr 3, s. 16–21.
14 III CZP 68/01, OSNC 2002, nr 6, poz. 74.
15 Glosa aprobująca: E. Kowalewski, Glosa do uchwały SN z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01, OSP 2002, 
nr 7–8, poz. 103.



12

trzeba odnieść także do odszkodowania należnego za uszkodzenie rzeczy, ustalanego według 
cen części zamiennych i usług koniecznych do jej naprawy.

Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 sierpnia 2003 r.16, stwierdza-
jąc, że jeśli cena części lub usługi obejmuje podatek VAT, stosownie do unormowań zawartych 
w ustawie o cenach, miernikiem wysokości szkody polegającej na zniszczeniu rzeczy jest jej cena 
zawierająca ten podatek. Zasadę tę należy stosować także w przypadku, gdy poszkodowany nie 
przeprowadza naprawy pojazdu. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy ponowił opinię, 
wyrażoną we wcześniejszym uchwałach z dnia 22 kwietnia 1997 r. oraz 15 listopada 2001 r., że 
obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą 
wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy 
i czy w ogóle zamierza ją naprawiać. Przy takim rozumieniu obowiązku odszkodowawczego dla 
wypłaty odszkodowania wraz z podatkiem lub bez podatku VAT nie ma znaczenia prawnego 
okoliczność, czy poszkodowany dokonał naprawy oraz czy i jakim kosztem to uczynił. Podsumo-
wując, Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, że w sytuacji, kiedy poszkodowany – także ten, 
który mieszka za granicą i ma prawo do dokonania tam naprawy samochodu w profesjonal-
nym warsztacie – musiałby za taką naprawę przywracającą stan i wartość samochodu sprzed 
wypadku zapłacić koszty naprawy obejmujące podatek VAT, to należne mu od zakładu ubezpie-
czeń odszkodowanie powinno być ustalone według cen części zamiennych i usług obejmujących 
mieszczący się w tych cenach podatek VAT.

Wydawałoby się zatem, że problem dotyczący uwzględniania kwoty podatku w odszkodowa-
niach wypłacanych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych został 
rozstrzygnięty w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zarówno w odniesieniu do metody rachun-
kowej17, jak i kosztorysowej18. Jednakże pomimo przedmiotowych rozstrzygnięć w praktyce 
likwidacji szkód komunikacyjnych zakłady ubezpieczeń w dalszym ciągu uznawały, że w przy-
padku niepodjęcia przez poszkodowanego naprawy pojazdu w odszkodowaniu ustalonym 
metodą kosztorysową nie należy uwzględniać kwoty podatku VAT. Jako uzasadnienie swojego 
stanowiska ubezpieczyciele wskazywali, że uwzględnienie kwoty podatku VAT w sytuacji, kie-
dy poszkodowany nie wykazał faktu jego poniesienia – a taka sytuacja występuje w przypadku 
metody kosztorysowej – stanowiłoby naruszenie art. 8241 k.c., zgodnie z którym o ile nie umó-
wiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia 
nie może być wyższa od poniesionej szkody. Dodatkowo wskazywano, że koszt podatku VAT jako 
nieponiesiony nie może być uznawany za stratę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c.19 Niewątpliwie 
wpływ na przedmiotowe stanowisko ubezpieczycieli miało częściowo odmienne orzecznictwo 
sądów powszechnych20, w których uznawały one, że w sytuacji braku rachunków za zakup części 
zamiennych oraz naprawę powypadkową brak jest podstaw do przyjęcia, że podatek VAT ma 
charakter cenotwórczy, a zatem nie powinien wchodzić w zakres kwoty odszkodowania przy-

16 IV CKN 387/01, LEX nr 141410. 
17 Uchwała SN z dnia 22 kwietnia 1997 r. (III CZP 14/97).
18 Uchwały SN z dnia 15 listopada 2001 r. (III CZP 68/01) oraz z dnia 7 sierpnia 2003 r. (IV CKN 387/01).
19 Por. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2006 r. w zakresie rozstrzy-
gnięcia rozbieżności orzecznictwa sądów w problematyce podatku VAT w rozliczeniach kosztorysowych, s. 3 
(znak: RU/261/06/ek); http://www.rzu.gov.pl/files/213__149__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubez-
pieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf.
20 Dla przykładu: wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 9 września 1999 r. (II CA 297/99); wyrok SO w Łodzi z dnia 14 lip-
ca 2005 r. (III Ca 602/05); wyrok SR dla Łodzi Śródmieście z dnia 14 marca 2005 r. (II C 635/04); wyrok SR w Tychach 
z dnia 20 kwietnia 1998 r. (I C 513/97). Szerzej por. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych…, op. cit., s. 6–7. 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 17(2/2014) 13

sługującej osobie poszkodowanej. Ponadto przyczyny takiego stanu rzeczy należało upatrywać 
również w wejściu w życie w dniu 17 sierpnia 2005 r. ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie usta-
wy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw21, która nowelizując ustawę 
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej22, wprowadziła przepis art. 17a. Zgodnie 
z treścią wskazanego przepisu: „W przypadku okazania zakładowi ubezpieczeń przez podmiot, 
któremu przysługuje odszkodowanie, niebędący płatnikiem podatku od towarów i usług, faktu-
ry (faktur) za naprawę szkody komunikacyjnej, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany uwzględnić 
w odszkodowaniu podatek od towarów i usług”. Przedmiotowy przepis – w ocenie zakładów 
ubezpieczeń – a contario miał stanowić potwierdzenie tezy, że w przypadku odszkodowań usta-
lanych metodą kosztorysową brak jest podstaw do wypłaty kwoty podatku VAT. Skoro bowiem 
sam ustawodawca wprowadził w normie zawartej w art. 17a ustawy o działalności ubezpie-
czeniowej obowiązek wypłaty kwoty odszkodowania wraz z podatkiem VAT tylko w przypadku 
okazania faktury (faktur) za naprawę pojazdu, a contrario brak jest podstaw prawnych do wypłaty 
odszkodowania obejmującego kwotę podatku VAT w sytuacji braku okazania przez poszkodowa-
nego takowych faktur za naprawę uszkodzonego pojazdu23. 

Opisana wyżej sytuacja, w której ubezpieczyciele powszechnie odmawiali wypłaty kwoty 
odszkodowania wraz z podatkiem VAT w przypadku rozliczeń z poszkodowanym metodą kosztory-
sową, stanowiła asumpt do złożenia przez Rzecznika Ubezpieczonych w dniu 16 listopada 2006 r. 
wniosku do Sądu Najwyższego24 o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów, związa-
nych z problematyką podatku VAT w rozliczeniach kosztorysowych. W szczególności Rzecznik 
zwrócił się z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu udzielenie odpowiedzi na następu-
jące pytanie: „Czy podatek od towarów i usług VAT jest elementem odszkodowania w przypadku 
ustalenia jego wysokości wyłącznie według cen części zamiennych i usług niezbędnych do do-
konania naprawy (tj. na podstawie metody kosztorysowej)?”. Sąd Najwyższy w dniu 17 maja 
2007 r. na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych we 
wniosku z dnia 16 listopada 2006 r., podjął uchwałę o następującej treści: „Odszkodowanie przy-
sługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę 
powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, 
obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może 
obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego”25.

W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy jednoznacznie rozstrzygnął, że poszkodowanemu 
należy się wypłata kwoty odszkodowania wraz z podatkiem VAT również wtedy, kiedy wyso-
kość odszkodowania ustalana jest na podstawie hipotetycznych kosztów naprawy pojazdu, jeśli 
tylko poszkodowany nie miałby prawa do dokonania pomniejszenia kwoty podatku należne-
go o kwotę podatku naliczonego. Jak wskazał w uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy, zgodnie 

21 Dz. U. Nr 143, poz. 1204.
22 Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm. 
23 Por. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych…, op. cit., s. 8. 
24 Zgodnie z treścią art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 
z późn. zm.): „Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się 
rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie 
Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów lub innym odpowiednim składzie”. Natomiast art. 60 § 2 przed-
miotowej ustawy wskazuje, iż z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa ujawnionych w orzecz-
nictwie, mogą wystąpić również: Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej wła-
ściwości, Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Ubezpieczonych.
25 III CZP 150/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 144. 
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z treścią art. 361 § 2 k.c. naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, 
oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W konsekwencji na-
leżne poszkodowanemu odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości doznanej przez niego 
szkody i rekompensować mu uszczerbek, jaki dotknął jego prawnie chronione dobra lub intere-
sy. W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie szkody poszkodowani powinni 
otrzymać jej pełną rekompensatę. Ta funkcja kompensacyjna świadczenia naprawczego zosta-
ła w sposób wyraźny zaakcentowana przez ustawodawcę w art. 363 § 1 k.c., który stanowi, 
iż: „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przy-
wrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”. Bez względu 
zatem na to, jaką formę naprawienia szkody poszkodowany wybierze, ma on prawo żądać przy-
wrócenia takiego stanu swoich praw i interesów, jaki istniał przed zdarzeniem wyrządzającym 
szkodę26. Jak dalej argumentował w uzasadnieniu Sąd Najwyższy, podatek VAT może wpływać na 
wysokość ceny towaru lub usługi, a zatem ma charakter cenotwórczy, bowiem – zgodnie z art. 3 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach27 – cena stanowi wartość wyrażoną w jednost-
kach pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, 
przy czym w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami. 
Jeżeli zatem zgodnie z powyższą normą cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pienięż-
nych, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, a w cenie tej 
uwzględnia się także podatek VAT, to miernikiem wysokości odszkodowania ustalonego według 
cen kosztów naprawy będzie tak określona cena naprawy pojazdu obejmująca podatek VAT. 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały odniósł się także do interpretacji 
przepisu art. 17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wskazując, że nie sposób przyjąć, 
aby przepis ten wprowadził inną chwilę powstania roszczenia odszkodowawczego niż chwila 
powstania szkody, zaś prawnie irrelewantny jest sam wybór przez poszkodowanego sposobu na-
prawienia szkody. W związku z powyższym normę zawartą w przedmiotowym przepisie należy 
odnosić wyłącznie do metody rachunkowej, co oznacza, że prawidłowa interpretacja treści art. 
17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakłada obowiązek wypłaty odszkodowania przez 
zakład ubezpieczeń wraz z podatkiem VAT w przypadku okazania faktur na naprawę pojazdu 
przez poszkodowanego niebędącego podatnikiem28 podatku VAT. Użyte w tym przepisie sformu-
łowanie „jest zobowiązany” odnosi się wyłącznie do wypłaty odszkodowania z uwzględnieniem 
podatku VAT wynikającego z faktury, nie zaś w ogóle do obowiązku naprawienia szkody komu-
nikacyjnej, zatem brak jest podstaw do stosowania wnioskowania a contrario w odniesieniu 
do wypłaty odszkodowania na podstawie kalkulacji kosztów naprawy. Reasumując, w zakre-
sie kosztorysowej metody ustalania wysokości odszkodowania w ocenie Sądu Najwyższego nie 

26 SN w tej części uzasadnienia uchwały nawiązał do utrwalonej własnej linii orzecznictwa, m.in. do uchwały z dnia 
15 listopada 2001 r. (III CZP 68/01, OSNC 2002, nr 6, poz. 74), wyroku z dnia 20 lutego 2002 r. (V CKN 908/00, nie-
publ.), wyroku z dnia 11 czerwca 2001 r. (V CKN 226/00, OSNC 2002, nr 3, poz. 40) oraz wyroku z dnia 7 sierpnia 
2003 r. (IV CKN 387/01, niepubl.), wskazującej, że obowiązek naprawienia szkody nie jest uzależniony od tego, 
czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić; odszkodowanie ma bowiem wy-
równać uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę, który istnieje od chwili jej 
wyrządzenia do czasu wypłacenia przez zobowiązanego sumy pieniężnej odpowiadającej wysokości szkody. 
27 Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm. 
28 SN trafnie wskazał na niezręczność stylistyczno–redakcyjną przepisu art. 17a ustawy o działalności ubezpie-
czeniowej, który posługuje się pojęciem „płatnik”, a powinno być niewątpliwie „podatnik” w rozumieniu defini-
cji zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 
z późn. zm.). 
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ma usprawiedliwionych podstaw do odstępowania – także po wejściu w życie art. 17a ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej – od utrwalonego w judykaturze Sądu Najwyższego stanowiska, 
zgodnie z którym odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, na skutek 
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (samochodu), nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się 
w cenie nabycia rzeczy lub usługi w zakresie, w jakim poszkodowany mógłby obniżyć podatek 
należny o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy lub usługi29. 

2.2. Wnioski płynące z orzecznictwa Sądu Najwyższego w odniesieniu do podatku VAT 
w przypadku szkody częściowej

Z treści omówionych wyżej orzeczeń Sądu Najwyższego, a także z obowiązujących przepisów 
prawa można wysnuć następujące wnioski dotyczące likwidacji szkód w ramach ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Po pierwsze, możliwość wystąpienia do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o wypłatę od-
szkodowania wraz z podatkiem VAT lub o zwrot niewypłaconej kwoty podatku VAT (niezależnie 
od tego, czy odszkodowanie było bądź też będzie wypłacone na podstawie faktury, czy też na 
podstawie kosztorysu) uzależniona jest od tego, czy poszkodowany stosownie do unormowań 
zawartych w ustawie o VAT jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz czy ma prawo 
do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywa-
niu rzeczy bądź usługi.

W sytuacji, gdy poszkodowany nie prowadzi działalności gospodarczej lub też prowadzi dzia-
łalność gospodarczą, ale nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, odszkodowanie 
w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji drogowej przysługuje w pełnej wysokości (wraz 
z podatkiem), niezależnie od tego, czy będzie ono wypłacone na podstawie faktury, czy też na 
podstawie przewidywanych kosztów naprawy. Natomiast w przypadku, gdy poszkodowany jest 
zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, możliwość wystąpienia do zakładu 
ubezpieczeń z roszczeniem o wypłatę odszkodowania wraz z podatkiem VAT lub o zwrot nie-
wypłaconej kwoty podatku VAT (niezależnie od tego, czy odszkodowanie będzie wypłacone 
na podstawie faktury, czy też na podstawie kosztorysu), uzależniona jest od tego, czy poszko-
dowany ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy 
nabywaniu rzeczy bądź usługi. Przy czym należy mieć na uwadze, że istotne jest prawo podatni-
ka do obniżenia kwoty podatku należnego, a nie rzeczywiste skorzystanie przez podatnika z tego 
uprawnienia. 

Po drugie, w przypadku gdy poszkodowany miałby prawo dokonać obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu rzeczy bądź usługi (zostały spełnione 
warunki wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług), a nie skorzystał z tego upraw-
nienia, kwota odszkodowania powinna być wypłacona w kwocie netto (bez podatku VAT), 
ponieważ obowiązkiem poszkodowanego jest działanie zmierzające do ograniczenia rozmiarów 
szkody (z uzasadnienia do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1997 r.)30. Powyższe 
uprawnienie poszkodowanego do dokonania odliczenia należy rozpatrywać zatem w sposób 
hipotetyczny, tzn. czy otrzymując kwotę odszkodowania, poszkodowany mógłby dokonać zaku-
pu części niezbędnych do naprawy lub też zakupu usług i w konsekwencji dokonać potrącenia 

29 Na temat uchwały SN z dnia 17 maja 2007 r. por. B. Chmielowiec, Podatek VAT w odszkodowaniach wypłaca-
nych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, 
„Monitor Ubezpieczeniowy” nr 36, s. 28–31. 
30 Por. B. Chmielowiec, Podatki w ubezpieczeniach – część 2, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 57. 
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kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu części 
bądź też usługi. W związku z powyższym jeżeli poszkodowany jako podatnik podatku VAT miał-
by równocześnie prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego (np. z faktury dokumentującej remont uszkodzonego pojazdu, wystawionej przez 
zakład naprawczy lub też poświadczającej zakup części potrzebnych do naprawy w ramach środ-
ków pieniężnych otrzymanych z odszkodowania), w takiej sytuacji poszkodowanemu nie będzie 
przysługiwało roszczenie do zakładu ubezpieczeń o wypłatę kwoty podatku VAT – niezależnie 
od tego, czy odszkodowanie będzie ustalane w oparciu o kosztorys, czy też o fakturę za na-
prawę pojazdu. Koszty podatku VAT będzie musiał wówczas ponieść sam poszkodowany, który 
nabywając niezbędne części lub usługi, będzie mógł dokonać następnie stosownego odliczenia 
w deklaracji podatkowej, w ramach rozliczeń z urzędem skarbowym. Gdyby uznać inaczej, tzn. 
gdyby zakłady ubezpieczeń miały wypłacać zawsze kwotę brutto wszystkim poszkodowanym 
(również tym, którzy są podatnikami podatku VAT i mają prawo do dokonania stosownego ob-
niżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego), to wówczas ci poszkodowani, 
którzy mieliby takie prawo, równocześnie mogliby bezpodstawnie wzbogacić się o tę właśnie 
kwotę podatku VAT.

Po trzecie, sama okoliczność, że poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą i jest 
jednocześnie zarejestrowany jako podatnik podatku VAT nie powoduje automatycznie, iż od-
szkodowanie zawsze powinno być wypłacone w kwocie netto bez podatku VAT. Mogą bowiem 
wystąpić takie stany faktyczne, kiedy poszkodowany jako podatnik podatku VAT nie będzie miał 
prawa do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; wów-
czas odszkodowanie powinno zostać wypłacone wraz w kwotą podatku VAT, która nie podlega 
odliczeniu. Dla przykładu taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas, kiedy użytkowany przez 
poszkodowanego pojazd, który został następnie uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego, 
nie był używany w działalności gospodarczej (tzw. samochód prywatny), zatem w świetle art. 86 
ust. 1 ustawy o VAT nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. 

Mogą również wystąpić takie sytuacje, kiedy poszkodowany podatnik podatku VAT będzie 
mógł dokonać tylko częściowego odliczenia kwoty podatku naliczonego, zaś w pozostałym za-
kresie nie będzie mógł dokonać stosownego pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego. W kontekście przedmiotowych rozważań należy zwrócić uwagę na treść 
art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku wydatków związanych z pojazdami 
samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwo-
ty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do tych wydatków zalicza się:

1) nabycie, import lub wytworzenie tych pojazdów oraz nabycie lub import ich części składo-
wych;

2) używanie tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umo-
wy o podobnym charakterze;

3) nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do na-
pędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów 
i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (art. 86a ust. 2 ustawy 
o VAT).

Stosownie zaś do treści art. 86a ust. 3 ustawy o VAT powyższy przepis nie ma zastosowania, 
w przypadku gdy pojazdy samochodowe (pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekra-
czającej 3,5 tony) są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub są 
konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z doku-
mentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. 
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Analizując treść wskazanych wyżej przepisów ustawy o VAT oraz mając na uwadze wcześniej-
sze rozważania, należy wskazać, że w przypadku wypłaty odszkodowania, gdzie poszkodowanym 
jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowany jako podatnik podatku VAT, 
i jednocześnie uszkodzony pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 
jest wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych, zakład 
ubezpieczeń powinien powiększyć kwotę odszkodowania o kwotę podatku VAT, której poszko-
dowany nie może odliczyć, a zatem odszkodowanie w takim przypadku powinno obejmować 
również 50% kwoty podatku VAT. Innymi słowy w takim zakresie, w jakim poszkodowany bę-
dzie mógł odliczyć podatek VAT (50% kwoty podatku naliczonego), ubezpieczyciel nie będzie 
uwzględniał tego podatku w odszkodowaniu.

2.3. Wnioski płynące z orzecznictwa Sądu Najwyższego w odniesieniu do podatku VAT 
w przypadku szkody całkowitej 

Szkoda całkowita rozliczana jest metodą różnicową (tzw. metodą dyferencyjną), tj. jako pod-
stawę jej obliczenia przyjmuje się różnicę wartości rynkowej pojazdu nieuszkodzonego oraz 
wartość pojazdu uszkodzonego. Różnica wartości pojazdu przed szkodą i po niej stanowi kwo-
tę przyznanego odszkodowania. Taki sposób obliczania odszkodowania znajduje również swoje 
odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego: „Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyż-
szy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty 
odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku”31. Sąd Najwyższy nie wypo-
wiadał się w sytuacji, w której w stanie faktycznym przedmiotem rozstrzygnięcia byłaby analiza 
wypłaty odszkodowania z podatkiem lub bez podatku VAT w przypadku braku ekonomicznych 
podstaw do dokonywania naprawy pojazdu mechanicznego, jednakże należy uznać, że teza 
postawiona przez Sąd Najwyższy w dotychczasowym orzecznictwie – odszkodowanie nie obej-
muje kwoty podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć 
kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – pozostaje w pełni aktualna również 
w przypadku szkody całkowitej. Przy rozstrzyganiu problemu związanego z wypłatą kwoty od-
szkodowania z podatkiem lub bez podatku VAT w przypadku szkody całkowitej należy udzielić 
odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Mianowicie, czy uzyskując kwotę należnego odszkodowania 
wraz z kwotą z tytułu sprzedaży wraku, poszkodowany będzie mógł nabyć pojazd analogiczny jak 
ten uszkodzony i dokonać odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku zakupem nowego 
pojazdu, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Zatem uprawnienie poszkodowanego do dokona-
nia odliczenia podatku VAT w przypadku kwalifikacji szkody jako całkowitej należy rozpatrywać 
w sposób hipotetyczny, tzn. czy otrzymując kwotę odszkodowania, poszkodowany mógłby do-
konać zakupu całej rzeczy (samochodu) i w konsekwencji dokonać potrącenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu samochodu. Jeżeli szkoda 
całkowita powstała w pojeździe będącym własnością podatnika podatku VAT, należy przeanali-
zować, czy dokonując nabycia pojazdu analogicznego jak ten uszkodzony, poszkodowany będzie 
mógł odliczyć cały podatek VAT zawarty w fakturze zakupu pojazdu. W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej wszystkie wartości istotne dla rozliczenia szkody całkowitej (wartość rynkowa pojaz-

31 Wyrok SN z dnia 20 lutego 2002 r. (V CKN 908/00, OSNC 2003, nr 1, poz. 15). Na temat zagadnienia szkody 
całkowitej por. również wyroki SN z dnia 1 września 1970 r. (II CR 371/70, OSNC 1971, nr 5, poz. 93), z dnia 13 
grudnia 1988 r. (I CR 280/88, LEX nr 78219), z dnia 29 stycznia 2002 r. (V CKN 682/00, LEX nr 54343) i z dnia 11 
czerwca 2003 r. (V CKN 308/01, LEX nr 157324) oraz postanowienie SN z dnia 12 stycznia 2006 r. (III CZP 76/05, 
LEX nr 175463).
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du przed powstaniem szkody, wartość pozostałości pojazdu) powinny zostać ustalone w kwotach 
netto i w konsekwencji kwota odszkodowania również powinna zostać ustalona i wypłacona 
w kwocie netto. W sytuacji, kiedy uszkodzeniu uległby pojazd samochodowy o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który wykorzystywany byłby zarówno do działalno-
ści gospodarczej, jak i w celach prywatnych poszkodowanego zarejestrowanego jako podatnika 
podatku VAT, wówczas kwota odszkodowania ustalona jako kwota netto powinna zostać powięk-
szona o 50% kwoty podatku VAT, gdyż kwoty tej poszkodowany nie mógłby odliczyć32. 

2.4. Problem podatku VAT w odszkodowaniu za uszkodzenie pojazdu będącego przedmiotem 
leasingu 

W sytuacji, kiedy pojazdem uszkodzonym jest pojazd będący przedmiotem leasingu, zasadni-
cze znaczenie ma ocena, kto w świetle obowiązujących przepisów jest poszkodowanym, innymi 
słowy, kto poniósł uszczerbek spowodowany uszkodzeniem pojazdu oraz czy poszkodowany miał 
prawo dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypad-
ku uszkodzenia pojazdu będącego przedmiotem leasingu właścicielem i zarazem posiadaczem 
samoistnym jest finansujący (leasingodawca), zaś posiadaczem zależnym jest korzystający (leasin-
gobiorca). Sedno problemu związanego z ustaleniem wysokości odszkodowania wraz z podatkiem 
VAT zawiera się w odpowiedzi na pytanie, czy korzystający jest podmiotem bezpośrednio po-
szkodowanym. Istotne zatem z punktu widzenia korzystającego oraz finansującego jest ustalenie, 
kto w ramach umowy leasingu ponosi faktyczną szkodę z powodu zdarzenia drogowego, nakła-
dającego na ubezpieczyciela obowiązek wyrównania szkody w razie wystąpienia określonego 
w umowie wypadku. Czy szkoda ta powstaje w majątku finansującego, czy też korzystającego? 

Powyższego problemu nie da się rozstrzygnąć bez odwołania się do istoty prawa własności, 
art. 361 § 2 k.c. oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 15 listopada 2001 r.33 Sąd 
Najwyższy wskazał, iż szkodą w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. jest różnica pomiędzy stanem mająt-
ku poszkodowanego, jaki istniał po zdarzeniu wywołującym szkodę, a stanem tego majątku, jaki 
istniałaby, gdyby to zdarzenie w ogóle nie wystąpiło. Zatem w razie kolizji dwóch pojazdów me-
chanicznych, której następstwem jest uszkodzenie jednego z nich, poszkodowanym jest zawsze 
właściciel pojazdu. To w jego majątku powstaje uszczerbek spowodowany uszkodzeniem lub 
zniszczeniem pojazdu, a wysokość tego uszczerbku określają koszty niezbędne do przywrócenia 
pojazdu do stanu poprzedniego. Wynika to z szeroko pojmowanej odpowiedzialności odszko-
dowawczej, bowiem to właśnie w majątku właściciela rzeczy powstaje szkoda w postaci straty 
rzeczywistej, polegająca na zniszczeniu bądź uszkodzeniu pojazdu (damnum emergens), takiej 
szkody nie doznaje zaś posiadacz zależny. Taki wniosek należy również wysnuć z uzasadnienia 
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 r.34 Skoro bowiem właścicielem pojazdu przez 
cały okres trwania umowy leasingu pozostaje finansujący, to z istoty prawa własności wynika, że 
właśnie on powinien być uznany za poszkodowanego. To bezpośrednio w jego majątku powstaje 
szkoda mająca postać uszkodzenia pojazdu. Zatem odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie 
obejmuje szkód powodujących zwiększenie pasywów po stronie korzystającego, związanych ze 
zleceniem naprawy uszkodzonego pojazdu, które podlegają rozliczeniu pomiędzy korzystającym 
a finansującym w ramach łączącej strony umowy leasingu. Dla oceny tego, kto jest osobą po-

32 Por. rozważania dotyczące uwzględniania podatku VAT w kwocie odszkodowania w przypadku szkody częścio-
wej. 
33 III CZP 68/01, OSNC 2002, nr 6, poz. 74. 
34 III CZP 99/04, OSNC 2005, nr 10, poz. 166. 
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szkodowaną, nie ma bowiem i nie powinna mieć znaczenia okoliczność, w jaki sposób dochodzi 
do wzajemnych rozliczeń pomiędzy leasingodawcą, leasingobiorcą i warsztatem naprawczym. 

Reasumując zatem, możliwość wypłaty odszkodowania wraz z podatkiem VAT w przypadku 
uszkodzenia pojazdów będących przedmiotem leasingu uzależniona jest od tego, czy leasingo-
dawca (finansujący) jest podatnikiem podatku VAT i ma prawo do dokonania obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu rzeczy bądź usług (np. przy za-
kupie potrzebnych części lub usług koniecznych do naprawy pojazdu). Jeżeli poszkodowany ma 
prawo dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu 
rzeczy bądź usługi (zostały spełnione warunki wynikające z ustawy o VAT), a nie korzysta z tego 
uprawnienia, odszkodowanie powinno być wypłacone w kwocie netto (bez podatku VAT), ponie-
waż obowiązkiem poszkodowanego jest działanie zmierzające do ograniczenia rozmiarów szkody.

Możliwe jest też powstanie szkody po stronie leasingobiorcy (posiadacza zależnego pojazdu), 
niemającej jednak postaci zmniejszenia wartości zniszczonego lub uszkodzonego pojazdu, lecz 
utraty korzyści wskutek braku możliwości korzystania z pojazdu przez określony czas, zwrotu 
kosztów najmu pojazdu zastępczego czy też zwrotu kosztów holowania pojazdu. Wówczas jeżeli 
leasingobiorca nie jest podatnikiem podatku VAT, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego 
wynikający z faktury VAT powinien być wypłacony na rachunek leasingobiorcy (korzystającego) 
w kwocie brutto, wraz z podatkiem VAT. 

3. Podatek VAT w odszkodowaniach z tytułu dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności 
cywilnej 

Kodeks cywilny w art. 361 § 2 wprowadza zasadę pełnego odszkodowania, w myśl której od-
powiedzialny za szkodę musi pokryć wszelkie straty spowodowane zdarzeniem, a także korzyści, 
które poszkodowany mógł uzyskać, a nie uzyskał ponieważ szkodę mu wyrządzono. Należne po-
szkodowanemu odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości doznanej przez niego szkody 
i rekompensować mu uszczerbek, jaki dotknął jego prawnie chronione dobra lub interesy. Nie 
ulega zatem wątpliwości, że w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie szkody 
poszkodowani powinni otrzymać jej pełną rekompensatę. Podatek VAT ma charakter cenotwór-
czy, ponieważ jego rozmiar może w zasadniczy sposób wpływać na wysokość ceny towaru lub 
usługi. Zatem poszkodowany winien otrzymać kwotę w pełni rekompensującą jego straty. Jeśli 
poszkodowany nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w kosztach naprawy, a zakład 
ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie nieobejmujące tego podatku, poszkodowany, naprawiając 
pojazd, będzie musiał sam ponieść koszty podatku VAT. W konsekwencji otrzymane odszkodo-
wanie nie pokryje w pełni poniesionej straty, co oznacza, że zostaje naruszona wspomniana 
wyżej zasada pełnego odszkodowania.

Należy uznać, że nie ma znaczenia to, w ramach jakiego ubezpieczenia (OC posiadacza pojaz-
du mechanicznego czy też dobrowolnej umowy OC) byłaby likwidowana szkoda. Poszkodowany 
ma bowiem prawo (wynikające z przepisów kodeksu cywilnego), aby szkoda została w pełni 
zrekompensowana, tj. aby odszkodowanie obejmowało również podatek VAT w sytuacji braku 
możliwości jego odliczenia, również wtedy, kiedy wysokość odszkodowania została wyliczona na 
podstawie kosztorysu naprawczego. Nie sposób znaleźć jakiejkolwiek logicznej argumentacji, 
aby poszkodowany w przypadku likwidacji szkody w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC 
sprawcy szkody był traktowany odmiennie od poszkodowanego dochodzącego odszkodowania 
w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Skoro po-
datek VAT jest składnikiem ceny, poszkodowany, który nie ma prawa do dokonania obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nie może dokonać odliczenia podatku 
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VAT), powinien otrzymać kwotę odszkodowania – czy to ustalonego na podstawie faktury, czy 
też na podstawie kosztorysu naprawczego – wraz z kwotą podatku VAT, bo tylko wówczas zosta-
nie zrealizowana zasada pełnej kompensacji szkody. 

4. Podatek VAT w odszkodowaniach z tytułu ubezpieczenia autocasco (AC)
W przypadku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco na podstawie faktur za na-

prawę pojazdu (wariant serwisowy) nie ma wątpliwości, że poszkodowanemu, który nie jest 
podatnikiem podatku VAT, odszkodowanie przysługuje w kwocie brutto – wraz z podatkiem 
VAT. Powyższe wynika wprost z treści art. 17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej35, który to 
przepis dotyczy wszystkich szkód komunikacyjnych, czyli zarówno tych likwidowanych z ubezpie-
czenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i tych likwidowanych z umowy ubezpieczenia 
autocasco. Problematyczne pozostaje natomiast zagadnienie, czy w przypadku wyliczenia odszko-
dowania na podstawie kosztorysu naprawczego (metoda kosztorysowa) w ramach ubezpieczenia 
autocasco przysługuje ubezpieczonemu konsumentowi36 odszkodowanie wraz z podatkiem VAT, 
jeśli nie jest on podatnikiem podatku VAT i tym samym nie ma możliwości dokonania stosowne-
go potrącenia. W szczególności problem ten unaocznił się po uprawomocnieniu się opisanych 
poniżej wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w których Sąd uznał, że postano-
wienia wzorca umowy przewidujące wypłatę odszkodowania ustalonego na podstawie kalkulacji 
kosztów naprawy w kwocie netto, w świetle art. 3851 § 1 k.c.37, kształtują prawa i obowiązki ubez-
pieczonego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Z jednej strony jest podnoszone, iż umowa ubezpieczenia autocasco jest umową dobrowolną 
i jak wszystkie inne ubezpieczenia gospodarcze jest zawierana poprzez podpisanie umowy. Zawar-
cie umowy oznacza przystąpienie do warunków umowy, jakie dany zakład ubezpieczeń określił 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco pojazdów (o.w.u. AC), których tekst jest integral-
ną częścią umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia określają: przedmiot i zakres ubezpieczenia, 
wyłączenia odpowiedzialności, sposób zawierania umowy, zakres i czas trwania odpowiedzial-
ności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki stron umowy oraz sposób ustalania odszkodowań. 
Obowiązująca w polskim prawie cywilnym zasada swobody umów (art. 353¹ k.c.) pozwala na 
wprowadzenie do treści o.w.u. takich ograniczeń, które strony umowy zaakceptują i jakie nie 
są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i istotą danego 
ubezpieczenia. Podnoszone jest zatem, że w przypadku umowy ubezpieczenia autocasco wypłata 
odszkodowania w kwocie uwzględniającej podatek VAT uzależniona jest od treści umowy łączą-
cej strony, w szczególności od treści o.w.u. W konsekwencji zakład ubezpieczeń może w ramach 
ubezpieczenia autocasco wypłacić odszkodowanie bez kwoty podatku VAT, jeżeli zostało ono 
wypłacone na podstawie kosztorysu, poszkodowany nie przedstawił faktur za naprawę pojazdu 
i jeśli taki sposób ustalenia kwoty odszkodowania został określony we wzorcu umownym. 

35 Art. 17a. ustawy o działalności ubezpieczeniowej: „W przypadku okazania zakładowi ubezpieczeń przez pod-
miot, któremu przysługuje odszkodowanie, niebędący płatnikiem podatku od towarów i usług, faktury (faktur) 
za naprawę szkody komunikacyjnej, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany uwzględnić w odszkodowaniu podatek 
od towarów i usług”.
36 Art. 221 k.c.: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpo-
średnio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.
37 Art. 3851 § 1 k.c.: „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą 
go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego in-
teresy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia 
stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny”.
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Dodatkowo podnoszone jest, że rozmiar odszkodowania w ramach ubezpieczenia autocasco 
może podlegać ograniczeniom wynikającym z warunków ubezpieczenia – chociażby w postaci 
franszyz czy udziałów własnych, zaś w praktyce obrotu stosowana jest powszechnie praktyka 
alternatywnych wariantów likwidacji szkody z ubezpieczeń AC w przypadku uszkodzeń pojaz-
dów. Pierwszy wariant, zwany serwisowym, ma zapewnić pełną kompensację szkody (również 
wypłatę odszkodowania w kwocie brutto, czyli wraz z podatkiem VAT) i związany jest z bez-
gotówkowym rozliczeniem szkody na podstawie faktur lub rachunków za naprawę pojazdu. 
W drugim wariancie, zwanym kosztorysowym, odszkodowanie podlega ograniczeniom (m.in. 
jest pomniejszone o kwotę podatku VAT, amortyzację itd.). Reasumując więc – w ocenie części 
rynku ubezpieczeniowego – klient otrzymuje możliwość wyboru wariantu likwidacji przyszłej 
szkody, zatem postanowienia o.w.u. AC, w których przewiduje się, iż w wariancie kosztory-
sowym odszkodowanie będzie wypłacone w kwocie netto, nie naruszają w żaden sposób 
interesów konsumentów, którzy mają możliwość wyboru pomiędzy odszkodowaniem pełnym 
a ograniczonym38.

Z drugiej strony, zapadły prawomocne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
które w odmienny sposób oceniły przedmiotowe zagadnienie. W szczególności w wyroku 
z dnia 23 października 2006 r.39 SOKiK uznał za niedozwolone – i zakazał UNIQA Towarzystwu 
Ubezpieczeń S.A. w Łodzi stosowania ich w obrocie z konsumentami – postanowienia wzorca 
umowy o nazwie „Ogólne warunki ubezpieczenia – Ubezpieczenie Auto Casco” o treści nastę-
pującej: 

„Wycena kosztów naprawy obejmuje: 
a) koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia podatku) w oparciu o: 

– naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez 
UNIQA TU S.A., 

– średnią stawkę za 1 roboczogodzinę, stosowaną na terenie działalności jednostki tere-
nowej, która zawarła umowę ubezpieczenia, lub w miejscu naprawy pojazdu, pod wa-
runkiem braku możliwości dokonania naprawy na terenie działalności ww. jednostki, 

b) koszty części zamiennych i materiałów według wartości netto (tzn. bez uwzględnienia po-
datku, cła, akcyzy itp.) ustalonych na podstawie katalogów Eurotax, Audatex lub innych 
uznanych przez UNIQA TU S.A. [...]”. 

W uzasadnieniu wskazanego wyżej wyroku SOKIK stwierdził m.in., iż: „Kwestionowane posta-
nowienie określające główne świadczenie strony, jakim jest odszkodowanie, dotyczy ustalenia 
szkody i odszkodowania wg wartości netto w oparciu o metodę kosztorysową, co oznacza, że 
zarówno koszt robocizny, jak też części zamiennych i materiałów uwzględniany przez pozwaną 
nie obejmuje podatku VAT. Inny zapis OWU ustala jednak odrębne zasady odszkodowania dla 
ubezpieczonych, którzy dokonują naprawy samochodu, odrębne bo uwzględniające podatek 
VAT w wysokości odszkodowania. Tymczasem obowiązek naprawienia szkody powstaje z chwilą 
wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy. 
Decyzja poszkodowanego o dokonaniu naprawy samochodu bądź jej zaniechaniu nie ma wpły-
wu na wysokość doznanego uszczerbku majątkowego. Dlatego też, z tych względów określenie 
innych reguł odszkodowania, w zależności od tego, czy dokonywana jest naprawa samochodu, 

38 Por. m.in. J. Nawracała, Komentarz, „Gazeta Finansowa” z 22 stycznia 2010. 
39 XVII AmC 147/05; http://www.rzu.gov.pl/art-385-niedozwolone-klauzule-umowne/Wyrok_Sadu_Okregowe-
go_z_dnia_23_pazdziernika_2006_roku__sygn__akt_XVII_AmC_147_05__niepublikowany__2780.
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czy też nie, w oderwaniu od wysokości szkody tożsamej w obu przypadkach, trudno uznać za 
postanowienie jednoznacznie określające świadczenie główne”40. 

Stanowisko SOKiK podzielił Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 23 maja 2007 r.41 W uzasadnieniu 
Sąd Apelacyjny przede wszystkim stwierdził, iż: „Przyjęcie metody kosztorysowej do ustalenia 
odszkodowania w istocie ogranicza odpowiedzialność pozwanej. Niezależnie bowiem od tego, 
czy poszkodowany naprawił uszkodzony w wypadku pojazd, czy też podjął decyzję odmienną 
odnośnie uszkodzonego pojazdu, należy mu się od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie usta-
lone według zasad wynikających z art. 363 § 2 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c., co oznacza, 
że jego wysokość ma odpowiadać kosztom przywrócenia jego wartości sprzed wypadku. Gdy 
zatem naprawa pojazdu przywróci mu jego wartości sprzed wypadku, odszkodowanie winno 
odpowiadać kosztom takiej właśnie naprawy (z uzasadnienia uchwały SN z dnia 15.11.2001 r., 
sygn. akt III CZP 68/01)”. Powołując się na uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 
maja 2007 r.42, Sąd Apelacyjny doszedł do przekonania, że skoro zgodnie z art. 363 § 2 k.c. 
wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen części zamiennych i usług koniecz-
nych do wykonania naprawy, zaś stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 
lipca 2001 r. o cenach, cena jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupują-
cy jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, przy czym w cenie uwzględnia 
się podatek od towarów i usług, to miernikiem wysokości szkody ustalanej według cen kosztów 
naprawy jest tak właśnie określona cena naprawy pojazdu, a zatem cena części zamiennych 
i usług obejmująca podatek VAT. 

Przedmiotowe postanowienie zakwestionowane przez SOKiK w wyroku z dnia 23 października 
2006 r. zostało wpisane przez Prezesa UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerem 
126543. 

Podobnie zapisy dotyczące zakładów ubezpieczeń Compensa oraz Concordia zostały wpisane 
do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerami 2001 i 201244. 

W szczególności w wyroku z dnia 10 czerwca 2008 r.45 SOKiK uznał za niedozwolone posta-
nowienia wzorca o treści: „Jeżeli naprawa pojazdu nie została udokumentowana imiennymi 
rachunkami wysokość odszkodowania nie uwzględnia podatku VAT”. Powyższy zapis został 
umieszczony w dniu 23 sierpnia 2010 r. w rejestrze klauzul abuzywnych pod numerem 2001. 
W uzasadnieniu wyroku SOKiK podkreślił, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach podatek od towarów i usług jest uwzględniany w cenie towaru lub usługi, 
o ile te towary lub usługi podlegają temu podatkowi. W związku z powyższym poszkodowany, 
zakupując części zamienne lub usługi związane z naprawą uszkodzonego pojazdu, jest zobowią-
zany do zapłaty tego podatku i jest on realnym kosztem dla poszkodowanego. Zatem w ocenie 
Sądu postanowienie o.w.u., zgodnie z którym zakład ubezpieczeń nie uwzględnia w wypła-
canym odszkodowaniu podatku od towarów i usług, jeśli ubezpieczony nie jest podatnikiem 
podatku VAT, kształtuje prawa ubezpieczonego w sposób mniej korzystny niż powszechnie 
obowiązujący przepis art. 805 § 2 pkt 1 k.c., zgodnie z którym zakład ubezpieczeń jest zobo-

40 Por. P. Wawszczak, Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej. Cz. 2, „Monitor Ubezpieczeniowy” 
nr 46, s. 21–24. 
41 VI ACa 110/07, http://www.rzu.gov.pl/art-385-niedozwolone-klauzule-umowne/Wyrok_Sadu_Apelacyjnego_
w_Warszawie_z_dnia_23_maja_2007_roku__sygn__akt_VI_ACa_110_07__niepublikowany__2779.
42 III CZP 150/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 144. 
43 http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php.
44 Ibidem. 
45 XVII Amc 300/07, MSiG 2010/203/12670. 
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wiązany do zapłaty określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego 
w umowie wypadku46. 

Sąd Apelacyjny, podtrzymując wyrok SOKiK, w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 maja 2009 r.47 
także zwrócił uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. oraz na postawioną 
tam tezę, zgodnie z którą odszkodowanie, przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia 
OC posiadacza pojazdu mechanicznego, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakre-
sie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku 
naliczonego. Sąd Apelacyjny podkreślił jednocześnie, iż bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, że 
uchwała powyższa dotyczy odszkodowania przysługującego na podstawie umowy ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej, a nie umowy dobrowolnego ubezpieczenia autocasco48. 

W dalszej kolejności należy wskazać na wyrok SOKiK z dnia 5 marca 2009 r.49, w którym Sąd 
uznał za niedozwolone następujące postanowienie: „Ustalenie wartości szkody (w przypadku 
wybrania wariantu kosztorysowego) następuje na podstawie wyceny dokonanej przez ubezpie-
czyciela. Wyceny dokonuje się w oparciu o zasady systemu Audatex (bez uwzględnienia podatku 
VAT)”. Przedmiotowy zapis został umieszczony w dniu 1 września 2010 r. w rejestrze klauzul 
abuzywnych pod numerem 2012. W uzasadnieniu wyroku SOKiK podkreślił, iż zapis o ustale-
niu wartości szkody bez uwzględnienia podatku VAT uznać należy za sprzeczny z art. 363 § 2 
w związku z art. 361 § 2 k.c. Wysokość szkody bowiem winna być ustalona według cen części 
zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy. 

Sąd Apelacyjny, podtrzymując stanowisko SOKiK, w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 lutego 
2010 r.50 podkreślił, iż pominięcie przy wycenie wartości szkody kwoty podatku VAT oznacza, że 
zostaje przerzucony na ubezpieczonego cały ten wydatek, co rażąco narusza jego interesy i jest 
nie do pogodzenia z dobrymi obyczajami51. 

We wszystkich wyżej wymienionych orzeczeniach SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie jednoznacznie zostały zakwestionowane zapisy stosowane przez zakłady ubezpieczeń we 
wzorcach umowy, dotyczące sposobu ustalenia wysokości odszkodowania dla ubezpieczone-
go konsumenta w kwocie netto (bez podatku VAT) w ramach umowy ubezpieczenia autocasco 
w sytuacji, kiedy szkoda rozliczana jest na podstawie kosztorysu naprawczego, bez przedsta-
wiania faktur za naprawę pojazdu. Sądy obu instancji doszły do przekonania, że postanowienia 
wzorca umowy ubezpieczenia autocasco, które przewidują dla konsumenta wypłatę kwoty od-
szkodowania w wartościach netto (bez podatku VAT), kształtują jego prawa i obowiązki w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, a ponadto nie sposób zakwe-
stionowanych zapisów uznać za postanowienia, które w sposób jednoznaczny określają główne 
świadczenia stron umowy ubezpieczenia autocasco. 

Musi jednak budzić zastrzeżenie teza zawarta w przytoczonych wyżej uzasadnieniach wy-
roków SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie, iż w przypadku umowy ubezpieczenia 
autocasco odszkodowanie powinno być ustalone według zasad wynikających z art. 361 § 2 k.c. 
w związku z art. 363 § 2 k.c., co oznacza, że wysokość odszkodowania ma odpowiadać kosztom 
przywrócenia pojazdowi jego wartości sprzed wypadku. Powstaje bowiem zasadnicze pytanie, 

46 Por. P. Wawszczak, Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej. Cz. 6, „Monitor Ubezpieczeniowy” 
nr 50, s. 52–53.
47 VI ACa 1473/08, LEX nr 785833.
48 Por. P. Wawszczak, Klauzule abuzywne… Cz. 6, op. cit., s. 54.
49 XVII AmC 155/08, niepubl. 
50 VI ACa 782/09, LEX nr 844686.
51 Szerzej na temat przedmiotowego orzeczenia P. Wawszczak, Klauzule abuzywne…Cz. 6, op. cit., s. 59–60. 
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czy do umów ubezpieczeń majątkowych, w tym autocasco, należy stosować przepisy zawarte 
w art. 361–363 k.c., a zatem czy odszkodowanie z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia autoca-
sco powinno realizować zasadę pełnego odszkodowania, w szczególności jeżeli strony w ramach 
umowy ubezpieczenia przyjęły odmienne zasady ustalania wysokości odszkodowania, np. po-
przez franszyzy redukcyjne i udziały własne.

Po pierwsze, należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 361 § 1 i 2 k.c. zobowiązany do od-
szkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, 
z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, 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. Kodeksowa zasada pełnego 
odszkodowania nie ma więc charakteru bezwzględnego. Wyjątki od niej mogą wynikać bądź 
z ustawy, bądź też z umowy. Odstępstwa od zasady pełnego odszkodowania przewidziane są 
w wielu przepisach kodeksu, np. art. 390 § 1, art. 440, art. 788 § 1. Jak wskazuje K. Zagrobelny: 
„Przepis art. 361 § 2 k.c. dopuszcza umowną konstrukcję szkody. W granicach zatem swobody 
umów strony mogą ustalić, jakiego rodzaju uszczerbek w dobrach i interesach poszkodowanego 
będzie w ich wzajemnych relacjach szkodą podlegającą naprawieniu […]. Jak można uważać, 
wystarczającą podstawę do formułowania wniosku o możliwości umownego kształtowania za-
kresu szkody i co się z tym wiąże, także odszkodowania, stanowi art. 361 § 2 k.c., wsparty normą 
z art. 353¹ k.c.”52

Po drugie, należy wskazać, iż umowa ubezpieczenia autocasco jest umową dobrowolną. 
Zgodnie z treścią art. 805 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, 
w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia 
przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Samo 
świadczenie ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczeń majątkowych może polegać w szcze-
gólności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego 
w umowie wypadku. Obowiązująca w polskim prawie cywilnym zasada swobody umów (art. 
353¹ k.c.) pozwala na wprowadzenie do treści o.w.u. takich ograniczeń, jakie strony umowy zaak-
ceptują i jakie nie są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami 
i istotą danego ubezpieczenia. „Świadczenie zakładu ubezpieczeń musi być w sposób wyraźny 
określone. Określenie umownego świadczenia ubezpieczyciela powinno być na tyle dokładne, 
by w każdym wypadku dało się ustalić, czy zostało ono spełnione zgodnie z postanowieniami 
umowy. W niektórych umowach ubezpieczenia zawierane bywają dodatkowe klauzule ograni-
czające zakres ochrony ubezpieczeniowej i tym samym świadczenia pieniężnego. Postanowienia 
takie – zawarte zwykle w ogólnych warunkach ubezpieczenia – są wyrazem panującej w polskim 
prawie cywilnym zasady wolności umów wyrażonej w art. 353¹ k.c.”53

Reasumując zatem, strony mogą w ramach swobody umów tak ukształtować stosunek prawny 
umowy ubezpieczenia majątkowego, iż odszkodowanie wypłacone w ramach umowy ubezpie-
czenia autocasco nie będzie miało kompensacyjnego charakteru, zatem nie będzie realizowało 
zasady pełnej kompensacji szkody.

Wątpliwości budzi również przywołanie w uzasadnieniach analizowanych orzeczeń tez wyro-
ków Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2001 r. oraz z dnia 17 maja 2007 r. W szczególności 
orzeczenie z dnia 15 listopada 2001 r. dotyczyło stanu faktycznego związanego z wypadkiem 
komunikacyjnym, w którym z winy polskiego kierowcy, ubezpieczonego w zakresie odpowie-

52 K. Zagrobelny, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 570.
53 M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, C.H. Beck. Warszawa 2002, s. 156. 
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dzialności cywilnej w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A., uszkodzony został samochód 
poszkodowanego. Zatem przedmiotowe orzeczenie związane było z obowiązkowym ubezpie-
czeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podobnie uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
17 maja 2007 r. wydana na skutek wniosku Rzecznika Ubezpieczonych dotyczyła wypłaty odszko-
dowania na podstawie kosztorysu wraz z podatkiem VAT na podstawie umowy ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wydaje się zatem, że nietrafne jest przywoływanie wska-
zanych wyżej orzeczeń jako uzasadnienia abuzywności określonych postanowień umownych, 
bowiem w przypadku wypłaty odszkodowania w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych osoba, która dochodzi roszczenia, jest osobą poszkodowaną na sku-
tek deliktu wyrządzonego przez osobę sprawcy, zgodnie zaś z treścią art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 
1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych54 odszkodowanie ustala 
się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem 
mechanicznym, jeżeli są oni zobowiązani do wypłaty odszkodowania za wyrządzoną w związ-
ku z ruchem tego pojazdu szkodę. Wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego zakreślona 
jest więc granicami odpowiedzialności cywilnej posiadacza (kierującego pojazdem), czyli norm 
zawartych w art. 361 i 363 k.c. Natomiast w przypadku umowy ubezpieczenia autocasco za-
chodzą innego rodzaju relacje pomiędzy stronami dobrowolnej umowy ubezpieczenia. Strony 
umowy ubezpieczenia autocasco mogą bowiem w ramach swobody umów inaczej określić za-
kres odszkodowawczy, w tym wysokość należnego odszkodowania, które będzie przysługiwało 
ubezpieczonemu w ramach umowy ubezpieczenia. 

W tym miejscu jednakże powstaje kolejne zasadnicze pytanie. Mianowicie, czy zakład ubez-
pieczeń, konstruując treść wzorca umowy, może w sposób dowolny zawężać zakres należnego 
świadczenia? Innymi słowy, czy ubezpieczyciel – mając na uwadze zasadę swobody umów (art. 
353¹ k.c.), charakter umowy ubezpieczenia wynikający w szczególności z treści art. 805 i nast. 
k.c., jak również normy zawarte w art. 3851–3853 k.c. – może zawierać postanowienia, w których 
udział własny w szkodzie może być ustalony na poziomie 90% albo wielkość poniesionej przez 
poszkodowanego (ubezpieczonego) szkody i kwota wypłacanego następnie świadczenia (od-
szkodowania) ustalana jest w oparciu o system wyceny Eurotax lub Audatex po pomniejszeniu 
o stawkę podatku VAT, przy jednoczesnym braku informacji przekazanej konsumentowi o takim 
właśnie zawężonym zakresie ochrony, nierealizującym zasady pełnej restytucji szkody? 

O ile zatem trafne jest wskazanie, iż umowa ubezpieczenia autocasco jako umowa dobrowol-
na nie musi wypełniać zasady pełnej restytucji szkody, o tyle nie oznacza to jednocześnie, iż 
zakład ubezpieczeń może w sposób dowolny kształtować treść umowy ubezpieczenia autoca-
sco, nie uwzględniając granic swobody umów, treści powszechnie obowiązujących zapisów czy 
też dobrych obyczajów. 

Po pierwsze, należy wskazać, jak podnoszone jest w doktrynie prawa cywilnego, że termin „do-
bre obyczaje”, stosowany w prawie polskim, ma genezę rzymską i jest tłumaczeniem łacińskiego 
wyrażenia boni mores, które rozumiano jako „zwyczajowe zasady uczciwego postępowania, 
ogólnie akceptowane w społeczeństwie”55. Jak wskazują komentatorzy, przy przybliżaniu treści 
omawianego pojęcia wraca się do tradycyjnego określenia oceny dobrych obyczajów z punktu 
widzenia zasad etycznych, a więc moralnych, poczucia godności ogółu ludzi, szacunku dla dru-

54 Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
55 M. Zieliński, (w:) M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, 
Warszawa 2007, s. 336. 
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giego człowieka56. Wprowadzenie do art. 385¹ § 1–art. 385² k.c. klauzuli generalnej dobrych 
obyczajów nastąpiło w wyniku implementacji dyrektywy 93/13/EWG o niedozwolonych klauzu-
lach w umowach konsumenckich z dnia 5 kwietnia 1993 r.57 Zgodnie z treścią wskazanych wyżej 
przepisów kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgod-
nione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny 
z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). 
W omawianym przepisie zastosowano zatem dwie klauzule generalne: „dobrych obyczajów” 
i „rażącego naruszenia interesów konsumenta”. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i SOKiK58 podnosi się zasadę, iż isto-
tą dobrych obyczajów jest szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka, zaś wyrazem 
tego szacunku jest informowanie partnera o istotnych (z jego punktu widzenia) okolicznościach 
dotyczących kontraktu, jego przedmiotu i treści, przedmiotu świadczenia, a także powinność 
czynienia tego w sposób prawdziwy, rzeczowy i kompletny. Właśnie naruszenie obowiązku in-
formowania i lojalnej współpracy w zakresie zawierania i wykonywania umowy jest przyczyną 
kształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Jak 
podkreśla E. Łętowska, kontrahentem konsumenta jest zawsze profesjonalista, przy czym na-
stępuje zetknięcie „pasywnego i aktywnego uczestnika rynku”, a wraz z zanikiem kompetencji 
uniwersalnej następuje pogłębienie ignorancji nieprofesjonalistów i „coraz częściej jedynie za-
ufanie przesądza o decyzji profana”59. Konsument-laik zakłada, że jego kontrahent-profesjonalista 
„wie lepiej” i działa również w jego interesie. W nurcie takiego rozumienia dobrych obyczajów 
co do oczekiwanych zachowań kontrahenta-profesjonalisty wskazuje się, że: „Umowa ubezpie-
czenia należy do umów szczególnego zaufania, w której działania kontrahentów powinny być 
lojalne, a postanowienia umowy jasne, zrozumiałe i jednoznaczne. Dotyczy to w szczególno-
ści umów z udziałem konsumentów, którzy powinni mieć możliwość zapoznania się z ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia i projektem umowy, a przede wszystkim powinni mieć możliwość 
zrozumienia ich postanowień bez szczególnego przygotowania i bez konieczności sięgania do 
innych uregulowań [...] postanowienia te powinny być zrozumiałe dla przeciętnego adresata 
bez szczególnego wykształcenia [...]. Dotyczy to wszelkiego rodzaju wyłączeń i ograniczeń od-
powiedzialności zakładu ubezpieczeń, co do których nie może być żadnych wątpliwości już przy 
zawieraniu umowy”60.

W ramach ogólnego obowiązku informowania na szczególnie ważną normę postępowania 
przedkontraktowego, która winna stać się dobrym obyczajem profesjonalistów, zwrócił uwagę 
Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 12 stycznia 2007 r.61 Mianowicie uznał on, że normą taką 
winien być obowiązek uprzedzania konsumenta o ograniczeniach odpowiedzialności – w szcze-
gólności w sytuacji, gdy w świadomości społecznej ukształtował się stereotyp kształtu umowy 
o szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej, jak np. w umowach autocasco, ubezpieczenia 
mienia lub następstw nieszczęśliwych wypadków.

56 B. Kęszycka, Dobre obyczaje jako kryterium oceny ubezpieczeniowego wzorca umownego, „Prawo Asekuracyj-
ne” 2009, nr 1, s. 25. 
57 Dz. Urz. WE L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r., s. 29–34.
58 Por. wyrok SN z dnia 8 czerwca 2004 r. (I CK 635/03, LEX nr 846537), wyroki SA w Warszawie z dnia 2 lipca 
2012 r. (VI ACa 287/12, LEX nr 1313647) oraz z dnia 23 sierpnia 2011 r. (VI ACa 262/11, LEX nr 951724), wyrok 
SOKiK z dnia 27 kwietnia 2011 r. (XVII Amc 78/11, „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 12, s. 8–12).
59 E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 217.
60 B. Kęszycka, op. cit., s. 31; por. wyrok SN z dnia 12 stycznia 2007 roku (IV CSK 307/06, LEX nr 238967).
61 IV CSK 307/06, LEX nr 238967.
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Powszechnie przyjęta w orzecznictwie sądowym jest też teza, że sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego, a zatem dobrymi obyczajami, jest obciążanie ubezpieczonych negatywnymi 
konsekwencjami wadliwej i niedbałej redakcji ogólnych warunków ubezpieczenia62. Kolejną ele-
mentarną normą postępowania, która odpowiada dobrym obyczajom w obrocie gospodarczym, 
jest obowiązek ubezpieczyciela zachowania równowagi kontraktowej przy formułowaniu posta-
nowień wzorca umownego stosowanego z umowach z konsumentami. W wyroku z dnia 13 lipca 
2005 r.63 Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. „rażące naruszenie 
interesów konsumenta” oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego 
niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym, natomiast „działanie wbrew dobrym obycza-
jom” w zakresie kształtowania treści takiego stosunku obligacyjnego wyraża się w tworzeniu 
przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową 
tego stosunku.

Mając zatem na uwadze powyższe wskazania doktryny i orzecznictwa – pomimo wątpliwości 
dotyczących zasadności niektórych z przytoczonych przez sądy argumentów – należy uznać, że 
trafnie zostały zakwestionowane postanowienia umowne wpisane do rejestru klauzul niedo-
zwolonych pod numerami 1265, 2001 i 2012. 

Po pierwsze, należy zgodzić się z poglądem zawartym w wyroku SOKiK z dnia 23 października 
2006 r., że określenie innych reguł odszkodowania w zależności od tego, czy dokonywana jest 
naprawa samochodu, czy też nie – w oderwaniu od wysokości szkody tożsamej w obu przypad-
kach – trudno uznać za postanowienie jednoznacznie określające świadczenie główne. 

Po drugie, skutkiem tak skonstruowanych wzorców umownych dotyczących wariantu koszto-
rysowego była okoliczność, iż poszkodowany nigdy nie otrzymywał 100% wartości poniesionej 
szkody, zaś żadne z zakwestionowanych postanowień umowy nie zawierało takiej informacji 
i nie była ona przekazywana konsumentowi. Ponadto należy wskazać, iż suma ubezpieczenia, 
która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, ustalana była według obowią-
zujących cen rynkowych, według wartości brutto, i od takiej wartości wyliczana była składka 
ubezpieczeniowa, podczas gdy odszkodowanie miało być wypłacane w kwocie netto. Należy 
również zauważyć, iż stawki podatku VAT w zakresie nabycia materiałów i usług koniecznych do 
wyremontowania pojazdu wynosiły wówczas 22%64; zatem przy tak przyjętej konstrukcji wyli-
czenia wysokości szkody w wariancie kosztorysowym odszkodowanie wypłacane konsumentowi 
miało być o 1/5 mniejsze niż wysokość poniesionej szkody, gdy tymczasem można postawić 
tezę, iż w świadomości konsumentów utrwalony został stereotyp, zgodnie z którym wypłacone 
odszkodowanie ma zrekompensować poniesiony uszczerbek, tzn. umożliwić naprawę pojaz-
du. Zawierając umowę ubezpieczenia autocasco, konsument jest przeświadczony, iż uzyskana 
kwota odszkodowania umożliwi mu naprawę pojazdu. Tymczasem kwota podatku VAT, o którą 
– zgodnie z postanowieniami zakwestionowanymi przez SOKiK – pomniejszana była kwota od-
szkodowania, w szczególności w przypadku pokaźnych kosztów napraw mogła okazać się sumą 
bardzo znaczącą, której konsument nie był w stanie ponieść, o czym niejednokrotnie dowia-
dywał się dopiero w trakcie prowadzonego postępowania likwidacyjnego. W konsekwencji był 
on zobowiązany ponieść ją sam bądź też skorzystać z usług osób nieprowadzących działalności 

62 B. Kęszycka, op. cit., s. 32; por. wyrok SN z dnia 10 grudnia 2003 r. (V CK 35/03, LEX nr 196761). 
63 I CK 832/04, „Biuletyn SN” 2005, nr 11, s. 13.
64 Zgodnie z treścią art. 146a ustawy o VAT, który wszedł w życie w dniu 31 grudnia 2013 r. (ustawa z dnia 8 listo-
pada 2013 r. o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw, Dz. U. poz. 1608), podsta-
wowa stawka podatku VAT wynosi 23%. 
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gospodarczej. W pewnym stopniu w takiej sytuacji dochodziło do wypaczenia sensu i idei ubez-
pieczeń majątkowych, które mają chronić majątek ubezpieczonego w przypadku zaistnienia 
szkody. Umowa ubezpieczenia pełni bowiem funkcję ochronną i przy wykładni jej postano-
wień nie można tracić z pola widzenia tego zasadniczego celu. Tymczasem profesjonalista nie 
uprzedzał konsumenta (poprzez wyeksponowanie postanowień), iż zakres ochrony w wariancie 
kosztorysowym będzie znacząco zawężony, o 1/5 wysokości poniesionej szkody. W tym miejscu 
warto zacytować również Z. Brodeckiego, który wskazuje, iż: „Sens ubezpieczeń polega na daniu 
klientowi pewności, że po zaistnieniu przewidzianego w umowie zdarzenia będzie w sytuacji nie 
gorszej niż ta, w której był przed powstaniem szkody”65.

Czy zatem należy uznać, że zakwestionowanie przez SOKiK w wyrokach z dnia 23 października 
2006 r., z dnia 10 czerwca 2008 r. oraz z dnia 5 marca 2009 r. postanowień umownych, które przewi-
dywały w umowach ubezpieczenia AC wypłatę kwoty odszkodowania bez podatku VAT – w sytuacji 
ustalenia wysokości roszczenia na podstawie kosztorysu naprawczego – oznacza, że niedozwolo-
na jest konstrukcja podobnych w skutkach postanowień umownych w obrocie z konsumentami? 
Wydaje się, że w dalszym ciągu dopuszczalna jest taka konstrukcja wzorca umownego ubezpiecze-
nia AC, która przewidywałaby wypłatę odszkodowania dla ubezpieczonego konsumenta w kwocie 
netto bez podatku VAT w przypadku rozliczeń metodą kosztorysową – jednakże po spełnieniu pew-
nych określonych warunków, które zniwelowałyby ryzyko abuzywności tych postanowień. 

Po pierwsze, konsument powinien mieć zapewnioną możliwość wyboru sumy ubezpieczenia 
(w wartościach netto lub brutto) na etapie zawierania umowy ubezpieczenia.

Po drugie, konsument powinien jeszcze na etapie przedkontraktowym zostać jednoznacznie 
poinformowany, że konsekwencją wyboru sumy ubezpieczenia w wartościach netto, bez podat-
ku VAT, będzie wypłata kwoty odszkodowania również w wartościach netto. To postanowienie 
umowne powinno zostać wyeksponowane we wzorcu umownym.

Po trzecie w końcu, powinna zostać odpowiednio zróżnicowana składka w przypadku zawar-
cia ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia netto (składka odpowiednio mniejsza) oraz na sumę 
ubezpieczenia brutto (składka odpowiednio wyższa). 

Podsumowanie
Możliwość wystąpienia do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o wypłatę odszkodowania wraz 

z podatkiem VAT lub o zwrot niewypłaconej kwoty podatku VAT (niezależnie od tego, czy odszko-
dowanie było bądź też będzie wypłacone na podstawie faktury, czy też na podstawie kosztorysu) 
uzależniona jest od tego, czy poszkodowany – stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług – jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz czy ma prawo 
do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywa-
niu rzeczy bądź usługi. W sytuacji, gdy poszkodowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem 
podatku VAT, odszkodowanie w ramach ubezpieczenia OC sprawcy szkody, również innego niż 
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przysługuje w pełnej wysokości (wraz 
z podatkiem). Natomiast w sytuacji, gdy poszkodowany jest zarejestrowanym podatnikiem 
podatku od towarów i usług, możliwość wystąpienia do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem 
o wypłatę odszkodowania wraz z podatkiem VAT lub o zwrot niewypłaconej kwoty podatku VAT 
(niezależnie od tego, czy odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie faktury, czy też na 
podstawie kosztorysu) uzależniona jest od tego, czy ma on prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu rzeczy bądź usługi.

65 Z. Brodecki, Prawo ubezpieczeń morskich, LEX, Sopot 1999, s. 42.
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W przypadku wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco na podstawie faktur za na-
prawę pojazdu (wariant serwisowy) nie ma wątpliwości, że poszkodowanemu, który nie jest 
podatnikiem podatku VAT, przysługuje odszkodowanie w kwocie brutto, wraz z podatkiem VAT. 
Powyższe wynika wprost z treści art. 17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej

W przypadku odszkodowań ustalanych metodą kosztorysową wpisanie przedstawionych wyżej 
postanowień umownych dotyczących nieuwzględniania kwoty podatku VAT do rejestru klauzul 
niedozwolonych pod numerami 1265, 2001 oraz 2012, oznacza, że od tej chwili postanowienia 
te są zakazane we wszystkich wzorcach umów. Skutkiem cywilnoprawnym uznania danego po-
stanowienia umownego za niedozwolone lub stosowania przez ubezpieczyciela postanowienia 
o treści tożsamej z postanowieniem uznanym za niedozwolone i wpisanym do rejestru klauzul 
abuzywnych jest to, że postanowienie to nie wiąże stron umowy od chwili zawarcia umowy. 
Zakłady ubezpieczeń, których postanowienia są tożsame w celu lub treści z postanowieniami 
wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych, muszą zatem dokonać odpowiednich i niezbęd-
nych modyfikacji treści tych postanowień, jeśli nie chcą narazić się na ryzyko uznania przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że ich działanie wypełnia znamiona prak-
tyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów66. 

Summary of the ar� cle

Value added tax (VAT) in the light of the compensation granted under the 
business insurance

VAT evokes much controversy in case of indemnities to which a person shall be entitled due to 
an insurance agreement. As the Competition and Consumer Court has recently indicated descri-
bed problems pertain not only to the third party liability insurance but also to voluntary property 
insurance especially autocasco insurance. 

The aim of the paper is to describe the basic notions concerning VAT, mainly the subject of 
the taxation and output and input VAT. The author describes the jurisdiction of the Supreme 
Court concerning VAT in the indemnities granted under the motor third party liability insuran-
ce. Moreover, the author tackles an issue of the Supreme Court’s approach to the liquidation of 
the communication damage, both total and partial ones. The paper contains also the analysis 
of a damage done to the leasing vehicles and indemnities paid under the voluntary third party 
liability insurance. As far as the autocasco insurance in concerned special place is devoted to 
the abusive contract terms in the insurance activity. They were included in the list of illegal insu-
rance agreements. Additionally, the author explains why the Competition and Consumer Court 
found certain general insurance terms detrimental to the consumers.

Keywords: VAT tax, input tax, subtraction method, invoicing method, the Supreme Court.

Mgr Bartłomiej Chmielowiec, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski.

66 Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn zm. 
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Ilona Kwiecień, Anna Jędrzychowska, Ewa Poprawska

Postawy społeczne w obszarze dochodzenia roszczeń z tytułu 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej na tle badania ankietowego

W artykule podjęty został problem zmian postaw społecznych jako czynnika wzrostu warto-
ści odszkodowań i świadczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Autorki na podstawie analizy 
danych za lata 2002–2012 potwierdzają fakt wzrostu wartości świadczeń na polskim rynku 
i wskazują, że w przypadku istotnej pod względem udziału w portfelu ubezpieczeń grupy 10 dzia-
łu II (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) wzrost ten jest większy niż wzrost 
przypisu składki. W dalszej części pracy na bazie doświadczeń innych krajów, analiz i badań pre-
zentowanych w literaturze przedmiotu zidentyfikowane zostały czynniki zmian, w szczególności 
społeczne. Badania te potwierdzają istotne znaczenie zachowań i postaw społecznych w zakre-
sie dochodzenia roszczeń za szkody, w tym z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotów odpowiedzialnych za szkodę. Jako istotne implikatory zmian tych postaw autorki 
wskazują wzrost wartości dóbr, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, wzrost świadomo-
ści prawnej i nasilenie skłonności do dochodzenia roszczeń oraz zmniejszenie ryzyka finansowego 
w procesie dochodzenia roszczeń. 

Na tym gruncie autorki analizują istniejące na rynku polskim postawy i opinie, czemu służy 
badanie ankietowe własne, obejmujące ostatecznie 567 respondentów, przy czym autorki wska-
zują, że niestety badana grupa nie ma cech grupy reprezentatywnej, co zostało uwzględnione 
w ocenie wyników badania. Pytania ankiety dotyczyły zagadnień związanych z dochodzeniem 
roszczeń z tytułu różnych ubezpieczeń OC, jednak z uwagi na znaczenie ubezpieczeń komunika-
cyjnych część pytań miała charakter szczególny i koncentrowała się na aspektach właściwych 
tej grupie ubezpieczeń. Wyniki badań zostały przeanalizowane w ujęciu całościowym oraz 
w rozbiciu na cechy socjodemograficzne, a ponadto zbadana została zależność pomiędzy wy-
mienionymi cechami a odpowiedziami na pytania zawarte w ankiecie. We wnioskach autorki 
snują – z uwagi na niedostatki statystyczne badania – przypuszczenia odnoszące się do czynni-
ków determinujących zmiany w roszczeniach odszkodowawczych zachodzące na polskim rynku. 
Wśród nich zwracają uwagę: zaobserwowane znaczenie ryzyka finansowego, wzrost skłonno-
ści do dochodzenia roszczeń i wpływ czynników zewnętrznych na tę skłonność, a także wzrost 
wyceny wartości życia. Autorki wskazują, że prezentowane wyniki stanowić mogą asumpt do 
pogłębionych badań w nakreślonym obszarze, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia re-
prezentatywności grupy oraz zmian w czasie.
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Słowa kluczowe: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dochodzenie roszczeń, rynek ubez-
pieczeń, kultura roszczeniowa.

Wprowadzenie
Problem wzrostu liczby i wartości roszczeń z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 

jest w ostatnich latach często analizowany z uwagi na istotne implikacje dla rynku ubezpieczeń. 
Poruszane są zwłaszcza konsekwencje zmian w regulacjach prawnych dotyczących roszczeń za 
szkody na osobie, w tym obejmujących wydłużenie okresów przedawnienia roszczeń oraz wpro-
wadzenie szczególnego przepisu dopuszczającego wnoszenie roszczeń o zadośćuczynienie za ból 
i cierpienie przez bliskich osoby zmarłej, a także kwestie dotyczące odszkodowania z tytułu naj-
mu pojazdu zastępczego. 

W badaniach wskazuje się wiele czynników wpływających na wzrost liczby roszczeń, w tym 
prawne, ekonomiczne i społeczne1. Zmiany postaw społecznych postrzegane są jako jedna 
z istotnych grup czynników, co potwierdzają liczne badania z rynku amerykańskiego i europej-
skiego2, a także raporty Assosiation of British Insurers (ABI)3. 

Ponieważ także na polskim rynku obserwujemy wzrost wartości wypłacanych świadczeń, więk-
szą skłonność do dochodzenia roszczeń i rozwój usług kancelarii odszkodowawczych, istotnymi 
zagadnieniami badawczymi są kształtowanie się postaw społecznych w obszarze dochodzenia 
roszczeń oraz dostrzegane na rynku polskim czynniki, wskazywane jako stymulanty wzrostu 
liczby roszczeń na innych rynkach. Kwestie te są niezmiernie istotne z punktu widzenia funkcjo-
nowania i rozwoju rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Problemy te są przedmiotem analizy podjętej w niniejszym artykule. Autorki badają aktual-
ne tendencje panujące w obszarze ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej na polskim rynku, 
identyfikują społeczne czynniki zmian, a na tym tle analizują postawy społeczne w zakresie 
dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, na podstawie badań 
ankietowych własnych. 

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostały przeanalizowane w ujęciu całościowym oraz w roz-
biciu na cechy socjodemograficzne oraz w odniesieniu do faktu posiadania pojazdu oraz 
doświadczeń związanych ze szkodami komunikacyjnymi (w tym w dochodzeniu roszczeń). Po-
nadto zbadana została zależność pomiędzy wymienionymi cechami a odpowiedziami na pytania 
zawarte w ankiecie. Z uwagi na to, że badane zmienne (cechy oraz wyniki odpowiedzi na pytania 
ankietowe) mają w większości charakter cech jakościowych, posłużono się testem niezależno-

1 Por. T. Holzheu, R. Lechner, Commercial liability: a challenge for businesses and their insurers, „Sigma” 2009, 
nr 5.
2 Por. F. Furedi, Courting Mistrust: The hidden growth of a culture of litigation in Britain; Centre for Policy Stu-
dies, London 1999; J. Lowe (ed.), The cost of damages culture. Working party report, http://www.actuaries.
org.uk/sites/all/files/documents/pdf/lowe.pdf; S. Narita, Product liability claims in Europe, Swiss Reinsurance 
Company Ltd. 1997; U. Leimbacher et al., The globalisation of collective redress: Consequences for the insurance 
industry, Swiss Re 2009; R. Enz, T. Holzheu, The economics of liability losses – insuring the moving target, „Sig-
ma” 2004, nr 6; J.T. Schmit, Factors Likely to Influence Tort Litigation in the European Union, „The Geneva Papers 
on Risk and Insurance – Issues and Practice” 2009, nr 31, s. 304–313; A. Carmignani, S. Giacomelli, Too many la-
wyers? Litigation in Italian civil courts, „Temi di Discussione” nr 745 (February 2010), http://www.astrid-online.
it/--giustizi/GIUSTIZIA-/Studi--ric/determinanti-litigiosit--BdI.pdf.
3 Por. Bodily Injury Awards Studies z 1997, 1999 and 2003; IUA/ABI Fourth UK Bodily Injury Awards Study, 2007; 
Written evidence from the Association of British Insurers (ABI), http://www.publications.parliament.uk/pa/
cm201011/cmselect/cmtran/591/591we05.htm.
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ści χ2 przy przyjętym poziomie istotności α = 0,034. Ponadto w celu zbadania siły zależności dla 
cech, przy których odrzucono hipotezę o niezależności, obliczono:

współczynnik � φ – Yule’a o postaci:                    ,

współczynnik � T – Czuprowa o postaci:                                    ,

współczynnik � V – Cramera o postaci:                                             ,

gdzie wyniki próby przedstawione są w postaci tablicy dwudzielnej o r wierszach i s kolumnach, 
a n oznacza liczbę obserwacji.

Z uwagi na znaczenie (wyznaczane przez udział w przypisie składki oraz wartości odszkodowań 
i świadczeń) autorki szczególnie koncentrują się na ubezpieczeniach obowiązkowych odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (grupa 10 działu II), jakkolwiek część 
uwag oraz pytań ankietowych ma charakter uniwersalny, odnoszący się do ogółu ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej. 

1. Tendencje w obszarze roszczeń z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ich funkcjonowanie, zakres ochrony, wielkość 

sprzedaży i szkodowość – różnią się na poszczególnych rynkach, co jest konsekwencją nie tylko 
poziomu rozwoju danego rynku, lecz także, a może zwłaszcza, prawnych ram systemu odpowie-
dzialności cywilnej i dochodzenia roszczeń5. Jednak analiza rynku wskazuje, że – niezależnie od 
różnic w regulacjach prawnych i specyfiki krajów – wspólną cechą jest zwiększenie liczby i war-
tości roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Na największych rynkach ubezpieczeniowych 
w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci wzrost ten jest większy niż wzrost nominalnego PKB i płac 
(tabela nr 1).

Tabela nr 1. Zagregowany roczny wzrost wskaźników w wybranych krajach

Stany 
Zjednoczone Niemcy Wielka Bryta-

nia Francja Włochy

Okres 1960–2008 1973–2007 1970–2008 1971–2008 1970–2008

Wartość świadczeń
z tytułu ubezpieczeń 

odpowiedzialności cywilnej
9,4% 6% 10,8% 8,9% 13,7%

Nominalny PKB 7,1% 4,6% 9,2% 7,8% 10,6%

Poziom płac 4,7% 3,3% 8,3% 7,7% 9,5%

Wydatki na zdrowie 9,9% 6,4% 8,2% 10,0% b.d.

Źródło: Commercial liability: a challenge for businesses and their insurers, „Sigma” 2009, nr 5.

4 Por. Z. Hellwig, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1977, 
s. 274–278.
5 W tym m.in. zakresu dopuszczalnych roszczeń oraz procedury ich rozpatrywania. 
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W Stanach Zjednoczonych największy wzrost kosztów odpowiedzialności cywilnej, w tym 
kosztów ubezpieczonych (świadczenia i koszty likwidacji szkód), czyli pokrywanych przez ubez-
pieczycieli, to okresy 1950–1960, 1971–1990 oraz lata 2001, 2002 (średnioroczne wzrosty 
powyżej 11%6). W latach 90. ubiegłego stulecia zaczęto dostrzegać zmiany w podejściu do kwe-
stii sporów i odszkodowań na rynkach europejskich, w tym zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie 
wskazuje się, że wzrost liczby i wartości roszczeń datuje się od połowy lat 80.7 

Tendencje może obrazować grupa ubezpieczeń komunikacyjnych OC, która generuje w Euro-
pie ok. 30% całkowitego przychodu ze składek z ubezpieczeń innych niż na życie. Na podstawie 
próby krajów reprezentujących około 78% całego rynku europejskiego podaje się, że wartość wy-
płat wzrosła między 2001 a 2004 r., spadła nieco w 2005 r. (o 0,8%) i 2006 r. (o 0,7%). W 2007 r. 
zwiększyła się o 2,1% ze względu na wzrost o 2,3% liczby roszczeń. Dane za 2008 r. wskazują na 
stabilizację. Europejski Komitet Ubezpieczeń (CEA – Comité Européen des Assurances) wskazu-
je, że kluczowym czynnikiem wzrostu średniej wartości odszkodowania są szkody na osobie. 
Liczbowo szkody osobowe stanowiły 14% wszystkich roszczeń zarejestrowanych w 2008 r. przez 
europejskich ubezpieczycieli, ale kwotowo pochłonęły one ponad 50% wszystkich wydatków na 
odszkodowania. Brytyjska firma z obszaru konsultingu aktuarialnego EMB wskazuje, że mimo 
spadku liczby zdarzeń rośnie liczba roszczeń. W roku 2009 r. szacowano, że liczba roszczeń za 
szkody na osobie wzrasta o około 9% rocznie, a średnia wartość kwoty roszczenia o ponad 20%, 
co skutkuje inflacją w zakresie kosztów roszczeń za szkody na osobie na poziomie około 30%8.

Analiza tendencji w zakresie odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń OC na polskim rynku, na 
podstawie danych KNF, pozwala stwierdzić9, że:

Obserwujemy jednostajny wzrost kwot dla całego działu � non-life, ubezpieczeń komunika-
cyjnych OC oraz pozostałych ubezpieczeń OC. Natomiast przebieg szkodowości dla ubezpie-
czeń OC w ruchu morskim i powietrznym charakteryzuje się dużą zmiennością. 
Największy wzrost wartości wypłaconych odszkodowań w omawianym okresie (lata 1999 � 
–2012) odnotowano w przypadku pozostałych ubezpieczeń OC (grupa 13) – w 2012 r. wy-
płacono kwotę odszkodowań 6,5 raza większą niż w 1999 r. Wzrost odnotowano też dla 
ubezpieczeń OC związanych z ruchem lotniczym (w 2012 r. 3,54 raza więcej niż w 1999 r.) 
i ubezpieczeń komunikacyjnych OC (2,7 raza). Niższą (tylko 0,3 wartości z 1999 r.) wartość 
odszkodowań wypłacono w 2012 r. z tytułu polis OC związanych z ruchem morskim. Wiąże 
się to z niewielką liczbą roszczeń zgłaszanych przez poszkodowanych w tym obszarze (kilka-
set sztuk rocznie), a przede wszystkim ze znacznym spadkiem tej liczby. W 2002 r. wypłacono 
636 odszkodowania z tytułu polis OC związanych z ruchem morskim, a w 2012 r. tylko 201. 
L� iczba wypłaconych odszkodowań i świadczeń w przypadku całego działu II wzrosła w latach 
2002–2012 z 2,4 mln do 4,3 mln sztuk. Największy wzrost liczby wypłat nastąpił w przypad-
ku ubezpieczeń OC związanych z ruchem lotniczym – 6,4 raza, przy czym w ujęciu nominal-
nym wartości te są najmniejsze, gdyż jest to wzrost do liczby 145 odszkodowań wypłaconych 
w 2012 r. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku ubezpieczeń OC związanych z ruchem 
morskim w omawianym okresie nastąpił spadek do poziomu 33% liczby z 2002 r. Nieza-

6 Por. U.S. Tort Cost Trends, Towers Watson 2001, http://www.casact.org/library/studynotes/Towers-Watson-
Tort-Cost-Trends.pdf, s. 3 i 14.
7 Por. F. Furedi, op. cit. 
8 Por. EMB Motor Insurance Industry Report, 2009. EMB Consultancy, http://www.emb.com.
9 Należy podkreślić, iż w podpunktach przywoływane są kwoty w ujęciu nominalnym (bez uwzględnienia infla-
cji), a nie realnym (z uwzględnieniem inflacji). Równocześnie nie uwzględniono w nich wzrostu potrzeb poszko-
dowanych, które zwiększają się wraz ze wzrostem kosztów opieki zdrowotnej itp.
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przeczalnie najwięcej wypłat wciąż następuje z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC 
i w 2012 r. wartość ta wyniosła 977 tys. wypłat, co jest liczbą 1,6 raza większą niż w 2002 r.
W wartościach średnich odszkodowań, w przeliczeniu kwoty wypłaconych odszkodowań na � 
liczbę wypłat, na uwagę zasługuje duża zmienność dla ubezpieczeń OC związanych z ruchem 
morskim – przykładowy spadek o 50% średniej wartości wypłaty w roku 2012 do roku 2011. 
Warto zauważyć równomierny wzrost średniego odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komuni-
kacyjnych OC i pozostałych ubezpieczeń OC, przy czym w przypadku tych drugich wzrost ten na 
przestrzeni omawianych lat jest ponad dwukrotny. Omawiane wielkości prezentuje tabela nr 2.

Tabela nr 2. Średnia wartość odszkodowania brutto (w PLN) dla umów ubezpieczeń komuni-
kacyjnych, powietrznych, morskich i pozostałych OC w latach 2002–2012

Rok

Średnie 
odszkodowanie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

OC komunikacyjne 
(gr. 10) 4896 5156 4839 3315 4552 5562 5635 6024 5483 5481 6577

OC pojazdów 
powietrznych

(gr. 11)
4250 20684 54867 35205 65481 5313 4118 17333 2599 46926 48379

OC pojazdów 
żeglugi morskiej

(gr. 12)
16256 11281 10063 12494 9711 24650 28761 26969 38118 50642 24265

OC pozostałe
(gr. 13) 1984 2325 3301 4224 2404 3797 3540 3219 2134 3573 4537

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów KNF.

W analizie powyższej niestety nie zostały wyodrębnione dwa istotne – z punktu widzenia 
autorek – obszary. Jeden to roszczenia z tytułu błędów medycznych (dotyczące ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych), które w wielu krajach wyróżniane są jako 
obszar istotny liczbowo i wartościowo10. Drugi to roszczenia z tytułu szkód na osobie, w opozy-
cji do szkód na mieniu. Wyodrębnienie takie pozwoliłoby na uwzględnienie w ocenie tendencji 
specyficznych cech tych postaci szkód i roszczeń o ich kompensację11. Niestety dane udostępnia-
ne przez organ nadzoru nie obejmują takich ujęć12. 

10 Por. U.S. Tort Cost Trends, op. cit.
11 Tak choćby jak uwzględnienie szkód niemajątkowych w przypadku szkód na osobie (ang. pain and suffering) 
czy trudnych do oceny szkód ekologicznych. 
12 Próba analizy roszczeń z tytułu szkód na osobie podejmowana była w badaniach stanowiących podstawę opra-
cowania zbiorowego na temat tendencji w obszarze szkód na osobie kompensowanych z ubezpieczeń komuni-
kacyjnych OC; por. I. Kwiecień (red.), Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. 
Analiza rynku, Poltext, Warszawa 2010; I. Kwiecień, J. Monkiewicz, M. Monkiewicz (red.), Szkody osobowe z OC 
komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006–2009; Stowarzyszenie ProMotor, Warszawa 2010. Świato-
wy reasekurator PartnerRe szacuje, że w ostatnich latach mamy do czynienia ze wzrostami rocznymi kosztów 
roszczeń z tytułu dużych szkód na osobie (ang. large bodily injury claim) na poziomie 3–10%, średnia za 15 lat 
przed 2008 r. to od 30% w Hiszpanii do 200% w Niemczech, 300% we Francji i 400% w Wielkiej Brytanii; por. 
Bodily Injury Viewpoints for Europe, Partner Re 2008, http://www.partnerre.com/App_Assets/Public/9facb2fc-
82b9-472a-90d6-3e80236d3ac2/Bodily%20Injury_Viewpoints%20for%20Europe.pdf.
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2. Społeczne czynniki wzrostu liczby i wartości roszczeń 
Jak wspomniano powyżej, liczne analizy poświęcone kwestii ryzyka i ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej, w szczególności w odniesieniu do doświadczeń amerykańskich i europejskich, 
wśród czynników implikujących wzrost liczby i wartości roszczeń – a w konsekwencji wypłat 
– wymieniają uwarunkowania prawne i systemowe, ekonomiczne oraz społeczne (kulturowe). 
Będące przedmiotem opracowania czynniki społeczne w istocie są trudne do wyodrębnienia 
i analizy bez wskazania pozostałych, bowiem wszystkie wzajemnie się przenikają we wskaza-
nych obszarach. Uwarunkowania prawne i systemowe oraz ekonomiczne istotnie wpływają na 
postawy poszkodowanych czy ich pełnomocników. Jednocześnie obserwuje się, że zachowania, 
roszczenia i argumentacja dochodzących roszczeń implikują zmiany systemowe. Przykładem 
z polskiego rynku jest zmiana tendencji orzeczniczych powodujących przyznanie prawa do do-
chodzenia kompensaty za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej w wyniku zdarzeń, które 
miały miejsce przed wprowadzeniem zmian w regulacji i wprowadzeniem przepisu wyraźnie 
takie roszczenie przyznającego13. Sądy powszechne prezentowały niejednolite stanowisko, ale 
w ostatnich orzeczeniach Sąd Najwyższy przyznał, że prawo do takiego roszczenia przysługuje 
– z tytułu naruszenia dobra w postaci więzi rodzinnej, zaliczonej przez Sąd do dóbr osobistych, 
których naruszenie podlega ochronie i kompensacji w postaci zadośćuczynienia. Przykładem 
z rynku brytyjskiego może być ograniczenie udziału ławy przysięgłych w procesach o odszkodo-
wanie z uwagi na podatność jury na emocje przy ocenach i kalkulacji świadczeń (na co wyraźnie 
wskazywały doświadczenia z rynku amerykańskiego14). 

W badaniach innych rynków wskazuje się, że istotne dla postaw społecznych, oprócz regula-
cji w zakresie prawa cywilnego15, są: niwelacja ryzyka finansowego poszkodowanych poprzez 
wynagrodzenia warunkowe (za sukces) dla pełnomocników16, przeniesienie obciążeń finanso-
wych wynikających z procesu na inne podmioty17, kreowanie popytu przez pełnomocników18, 
wpływ mediów i innych instytucji, w tym wzrost świadomości19 oraz pozwy zbiorowe20. Analizy 
rynku również potwierdzają wzrost skłonności do dochodzenia roszczeń cywilnych w procesie 
sądowym na wielu rynkach. Według danych Europejskiej Komisji na rzecz Efektywności Wymia-

13 Dodanie § 4 w art. 446 k.c w 2008 r.
14 Por. z jednej strony wskazówki dotyczące układania przemówień dla pełnomocników, a z drugiej strony kon-
kretne zakazy dla nich, np. używania argumentacji mającej skłonić członków jury do „postawienia się w roli 
poszkodowanego”; por. R. Avraham, Putting a price on pain-and-suffering damages: a critique of the current 
approaches and preliminary proposal for change, „Northwestern University Law Review” vol. 100, nr 1, http://
www.law.northwestern.edu/lawreview/v100/n1/87/LR100n1Avraham.pdf, s. 90.
15 Por. J.O. Ward, R.J. Thornton (ed.), Personal Injury and Wrongful Death Damages Calculations: Transatlantic 
Dialogue, „Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis” vol. 91 (2009); T. Holzheu, R. Lechner, op. 
cit.
16 Por. J. Lowe (ed.), The cost of damages culture, Working Party of The Actuaries Society 2009, http://www.
actuaries.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/.../Lowe.pdf; A. Carmignani, S. Giacomelli, op. cit. 
17 Por. Ch. Hodges, J. Peysner, A. Nurse, Litigation funding: status and issues, Centre for Socio-Legal Studies, 
Lincoln Law School Oxford 2012, http://www.csls.ox.ac.uk/documents/ReportonLitigationFunding.pdf.
18 Por. J. Lowe, op. cit.; P. Fenn, N. Rickman, D. Vancappa, The unintended consequences of reforming civil pro-
cedure: Evidence from the Woolf reforms in England and Wales, Annual Conference of European Association of 
Law and Economics, Roma, Italy 2009; A. Carmignani, S. Giacomelli, op. cit.
19 Por. F. Furedi, op. cit.; J. Lowe, op. cit.; Motor Accident Solicitors Society, Constitutional Affairs Committee: 
Compensation culture, Third Report of Session 2005–06, vol. II, The Stationery Office by Order of the House, 
2006, http://www.parliament.uk/conaffcom.
20 Por. U. Leimbacher, op. cit.
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ru Sprawiedliwości (CEPEJ – European Commission for the Efficiency of Justice)21 współczynnik 
procesów (ang. litigation rate), czyli stosunek procesów cywilnych wszczętych w danym roku 
do liczby ludności, znacznie wzrósł w latach 2008–2010, np. w Czechach o 26% (do wartości 
4,5% w 2010 r.), w Polsce o 9,6% (2,1% w 2010 r.), ale zmniejszył się na przykład we Włoszech 
(o –15%, jednak nadal był wysoki i wynosił w 2010 r. 3,9%) i w Wielkiej Brytanii (o –4%, gdzie był 
w 2010 r. najmniejszy i wynosił 0,5%).

Czynniki prawne w postaci regulacji dotyczących zasad odpowiedzialności cywilnej i przysłu-
gujących poszkodowanym roszczeń stanowią systemową bazę dla pozostałych uwarunkowań 
i z uwagi na zakres opracowania nie będą szczegółowo omawiane22. Należy jednak podnieść, że 
ramy te nie są sztywne z uwagi na swobodę uznania sędziowskiego i występującą w praktyce 
niejednolitość interpretacji – tak w czasie, jak i przestrzeni. 

Koncentrując się na przedmiocie opracowania – na tle doświadczeń innych rynków, w tym 
głównie brytyjskiego i amerykańskiego, oraz ogólnych tendencji opisywanych w analizach 
ubezpieczycieli (głównie Swiss Re i Munich Re, Partner Re) – zdaniem autorek można wskazać 
następujące czynniki występujące na polskim rynku, istotne z punktu widzenia analizy postaw 
społecznych, oraz ich implikacje.

a) Wzrost wartości dóbr, zarówno materialnych, jak i niematerialnych
Z jednej strony wartość szkód materialnych jest większa z uwagi na bogacenie się społeczeń-

stwa, w tym wzrost dochodów i majątku, a także ze względu na wzmożony popyt oraz wzrost cen 
usług medycznych (związany tak z ich specjalizacją, jak z rozwojem usług prywatnych i niewy-
dolnością świadczeń w ramach systemu państwowego). Z drugiej strony podwyższenie poziomu 
życia powoduje zwiększenie się oczekiwań w zakresie kompensacji szkód niematerialnych, więk-
sza jest też wartość przypisywana zdrowiu i życiu. Potwierdza to wzrost wartości roszczeń oraz 
kwot zadośćuczynienia przyznawanych, także przez sądy, za krzywdę wynikłą z uszczerbku na 
zdrowiu lub śmierci. Tendencje te obecne są także na innych rynkach europejskich23.

b) Wzrost świadomości prawnej i skłonności do dochodzenia roszczeń 
Aspekty te postrzegane są zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, co jest podstawą dysku-

sji o zjawisku tzw. compensation culture24. Wzrost świadomości oznacza większy zasób wiedzy 
i umiejętności, co potęgowane jest tak ogólnym wzrostem poziomu wykształcenia, jak i większą 

21 European Judicial Systems, Council of Europe, Strasbourg 2012, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ce-
pej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf.
22 Za najbardziej znaczące dla polskiego rynku należy uznać wspomniane wprowadzenie możliwości dochodzenia 
roszczeń za krzywdę śmierci osoby bliskiej w sierpniu 2008 r. i akceptację roszczeń za krzywdy wynikające ze zda-
rzeń zaszłych sprzed wprowadzenia nowych przepisów (na podstawie art. 448 k.c.). Za destymulanty – w kontek-
ście doświadczeń innych rynków – należy uznać regulacje dotyczące kosztów sądowych (o czym w dalszej części 
opracowania), niedopuszczalność tzw. punitive damages, prowadzących de facto do wzbogacenia poszkodowa-
nego, brak udziału w orzekaniu ławy przysięgłych, podatnej – jak się wskazuje – na emocje, konstrukcję instytucji 
pozwów zbiorowych, z opcją opt-in, która inaczej niż na rynku amerykańskim wymaga działania poszkodowanego 
w celu włączenia do grupy; por. I. Kwiecień, Kultura roszczeniowa – dynamika zjawiska w kontekście odpowie-
dzialności cywilnej i ubezpieczeń, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 9 (2/2010) i cytowana tam literatura.
23 Por. D. Mayr, Severe Bodily Injury Claims In Europe – Developments And Trends; Munich Re 2011, http://piu.
org.pl/public/upload/ibrowser/Munich%20Re.pdf; U. Werwigk, Components of Bodily Injury Claims – A Europe-
an Perspective; FIAR – International Insurance-Reinsurance Forum 2012, Swiss Re, http://www.fiar.ro/downlo-
ads/2012/motor/swisstr.pptx.
24 Por. I. Kwiecień, Kultura roszczeniowa…, op. cit. i powołana tam literatura.
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dostępnością informacji. Skłonność do dochodzenia roszczeń może wynikać z dążenia do reali-
zacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, w efekcie większej ich świadomości. Podkreśla 
się, że ma ona także źródło w zmianie mentalności i postaw społecznych, akceptacji dążenia do 
realizacji swoich praw, poszukiwaniu właściwego, sprawiedliwego źródła kompensacji szkody. 
W ocenie tych zmian społecznych zauważa się, że mogą one przybierać postać negatywną, prze-
radzając się w zbytnią roszczeniowość25. Następuje wówczas oddalenie od zasad prawnych26, a na 
znaczeniu zyskują strategie zwiększające szanse na osiągnięcie jak najlepszego wyniku (skutecz-
ność i wartość roszczenia). W efekcie pojawiają się takie zjawiska, jak forum shopping (strategia 
wyboru sądu), roszczenia oparte tylko na zasadach współżycia społecznego (w przypadku słabej 
zasadności lub braku podstawy prawnej), intensyfikacja roszczeń w obszarach, w których poten-
cjalny dłużnik jest pewniejszy finansowo (skarb państwa, ubezpieczyciel)27. Przejawem zmian 
mentalnych jest także ekspansja roszczeń w całkiem nowych obszarach. Mogą to być obszary 
kontrowersyjne, świadczące o wzmożonym oczekiwaniu kompensaty pieniężnej28 – na polskim 
rynku przykładem może być roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną katolickim 
sakramentem ostatniego namaszczenia udzielonym w szpitalu osobie niewierzącej29, jednakże 
mogą to być roszczenia wynikające ze zmiany świadomości przysługujących praw – jak roszcze-
nia o pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego czy utraty wartości rynkowej pojazdu po 
szkodzie, które na polskim rynku zyskują w ostatnich latach na znaczeniu. Granica między wyso-
ką świadomością w zakresie odszkodowań a postawą roszczeniową jest trudna do uchwycenia. 
Pojawia się bowiem pytanie, kiedy dążenie do uzyskania kompensaty przestaje być już dążeniem 
do realizacji praw podmiotowych. 

Zarówno sama skłonność do dochodzenia roszczeń, jak i ich zakres ulegają wzmocnieniu 
i rozszerzeniu w wyniku wsparcia pełnomocników i doradców. W Polsce obserwujemy wzrost 
zainteresowania obszarem odszkodowań po stronie adwokatów i radców prawnych oraz 
pojawienie się tzw. kancelarii odszkodowawczych, na wzór brytyjskich firm claims manage-
ment30. Działają w tym obszarze także liczne fundacje i instytucje non-profit. Świadomość 
jest zwiększana także dzięki takim instytucjom, jak Rzecznik Ubezpieczony, prasa branżowa 
czy media.

25 Przy czym wskazuje się na szeroki zakres tych zmian, obejmujący obok roszczeń kompensacyjnych także wzrost 
liczby skarg na działania określonych podmiotów, w tym grup zawodowych czy instytucji publicznych; por. F. Fu-
redi F. op. cit.; J. Lowe, op. cit. 
26 Por. F. Furedi, op. cit., s. 2. 
27 Por. I. Kwiecień, Kultura roszczeniowa…, op. cit. 
28 Na problem ten wskazywano na rynku brytyjskim, jako oznakę rozwoju compensation culture; powoływano 
przykłady, gdy uczniowie pozywają szkoły w związku ze szkodami wynikłymi z niskiej jakości nauczania lub błę-
dów w procesie oceny, żołnierze, policjanci i pracownicy służb ratowniczych domagają się kompensat za cier-
pienia psychiczne i traumy wynikłe w związku z pracą, pełnieniem służby, spekulanci pozywają banki i doradców 
finansowych za brak ostrzeżenia o kryzysie na rynku nieruchomości, a pracownicy swoich pracodawców za stres 
wynikły z przepracowania.
29 Złożone w 2011 r., oddalone przez Sąd z uwagi na niewykazanie przez powoda krzywdy, jakkolwiek Sąd przy-
znał, że samo dobro osobiste zasługuje na ochronę, http://www.wprost.pl/ar/433521/Niewierzacy-nie-dosta-
nie-odszkodowania-za-ostatnie-namaszczenie/, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%
201-13-1.pdf.
30 M. Monkiewicz, I. Kwiecień, Dochodzenie roszczeń za szkody na osobie z perspektywy doradców i pełnomoc-
ników, (w:) I. Kwiecień (red.), Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza 
rynku, Poltext, Warszawa 2010.
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c) Zmniejszenie ryzyka finansowego 
W analizach tendencji na rynku amerykańskim i brytyjskim podkreśla się, że kluczowe 

znaczenie dla wzrostu liczby i wartości roszczeń mają koszty związane z ich dochodzeniem. 
W systemie amerykańskim stymulantą jest obciążenie kosztami jedynie strony pozwanej, nie-
zależnie od wyniku31. W Polsce koszty sądowe rozdzielane są proporcjonalnie do wyniku, co 
implikuje ryzyko finansowe powoda i zmusza do wyważenia, na ile roszczenia są realne. Pomi-
jamy tu szczegółową analizę problemu swobody ustalenia wielkości roszczenia; w skrótowym 
ujęciu w przypadku szkody majątkowej może to być rezygnacja z mniej pewnych składowych, 
a w przypadku szkody niemajątkowej po prostu inna jej „wycena”. Istotną stymulantą dla 
polskiego rynku (podobnie jak wcześniej dla rynku amerykańskiego i brytyjskiego) stało się 
pojawienie usług pełnomocników wynagradzanych w formule success fee, no-win no-fee. Taki 
system wynagrodzenia wprowadzony został przez wspomniane kancelarie odszkodowawcze, 
których intensywny rozwój na rynku obserwuje się od 2005 r.32 Stopniowo pojawił się także 
w ofercie adwokatów i radców prawnych, choć w mniejszym wymiarze z uwagi na ograniczenia 
regulacyjne, jak i zapewne potencjał finansowy. W pewnej mierze jednak rolę zleceniodawcy 
finansującego usługi adwokatów i radców prawnych przejęły kancelarie. Dodatkowo oferują 
one usługi z zakresu pokrycia wpisu sądowego (5% wartości roszczenia), niwelując tym samym 
problem braku dostępności drogi sądowej lub wręcz ryzyka utraty wpisu w przypadku przegra-
nej (gdyż firma przejmuje ryzyko tej straty). Zmniejszenie ryzyka finansowego wpływa tak na 
skłonność do dochodzenia roszczeń, jak i na zwiększanie ich wartości. Niemniej w kwestii czyn-
ników społecznych należy wskazać, że przejęcie ryzyka przez inny podmiot powoduje, że to on 
dokonuje teraz oceny realności roszczeń i stanowi tym samym naturalny element ograniczający 
ich nadmierną eskalację. 

3. Badania ankietowe postaw potencjalnych poszkodowanych

3.1. Charakterystyka próby badawczej
Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, a samo badanie miało cha-

rakter anonimowy. Badanie przeprowadzono wśród osób fizycznych dwutorowo: w ankietach 
bezpośrednich wśród osób zamieszkałych w województwach dolnośląskim, opolskim i ma-
łopolskim oraz w ogólnopolskich ankietach internetowych. W wyniku przeprowadzonego 
badania otrzymano 691 wypełnionych kwestionariuszy. Ze względu na brak kompletnych od-
powiedzi na pytania zadawane respondentom odrzucono 124 ankiety, pozostała próba liczyła 
zatem 567 elementów. Kobiety stanowiły ponad połowę ankietowanych (w ostatecznej próbie 
znalazły się 302 kobiety, czyli 53% ogółu, i 265 mężczyzn, czyli 47% poprawnie wypełnionych 
ankiet). 

W grupie respondentów przeważały osoby w wieku od 21 do 40 lat (łącznie 72%), nato-
miast zaledwie 5% stanowiły osoby w wieku 51 lat i więcej. Powyższe proporcje należy mieć 
na względzie, interpretując wyniki badania. Osoby ankietowane to w dużej części studenci 
uczelni państwowych i prywatnych, a wśród pełnych ankiet dopuszczonych do dalszej analizy 
stanowili oni 45%. Należy jednak nadmienić, że w większości były to osoby studiujące zaocznie, 
jednocześnie uczące się i pracujące (w tym także prowadzące własną działalność gospodarczą) 
– stanowiły one 39% ostatecznie przebadanej grupy.

31 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 580.
32 M. Monkiewicz, I. Kwiecień, Dochodzenie roszczeń…, op. cit.
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Tabela nr 4. Struktura ankietowanych osób według wybranych cech socjodemograficznych

Cecha Liczba osób według wybranego wariantu odpowiedzi

Płeć
kobieta mężczyzna

302 265

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

11 257 157 71 56 15

Wykształcenie
podstawowe zawodowe średnie wyższe

4 7 229 327

Stan cywilny
wolny bez dzieci wolny + dziecko w związku + dziecko w związku bez dzieci

204 34 240 90

Aktywność 
zawodowa

studia
(nauka)

studia
+ praca

studia
+ dział. 
gosp.

praca 
stała

praca 
doryw-

cza

własna 
dział.
gosp.

bezrobotny/
bezrobotna

emerytura/
renta

47 206 16 185 4 87 11 11

Miejsce 
zamieszkania

wieś miasto powyżej 50 
tys. mieszkańców

miasto od 50 do 200 
tys. mieszkańców

miasto powyżej 200 tys. 
mieszkańców

140 137 97 193
Dochód netto 

na osobę 
w gospodarstwie 
domowym (w zł)

do 1000 1001–1800 1801–2500 powyżej 2500

109 187 118 153

Źródło: Opracowanie własne.

Z powyższej prezentacji wynika jednoznacznie, że opisywana próba nie ma cech próby repre-
zentatywnej33. Zbyt duża część ankietowanych pochodzi z grona studentów, dlatego też wnioski 
przedstawiane w niniejszym artykule mają charakter raczej przesłanek niż rozstrzygających 
stwierdzeń. 

3.2. Badanie postaw respondentów – wyniki
Pierwsza część badania dotyczyła doświadczeń związanych z wypadkami w przeszłości oraz 

dochodzeniem roszczeń. Wśród badanych 567 osób prawie 75% (423 osoby) posiada samochód 
lub motocykl. Wypadek komunikacyjny miało 316 osób (prawie 56% badanych). Wśród nich 126 
osób (prawie 40% tych, którzy w przeszłości uczestniczyli w wypadku komunikacyjnym) było 
jego sprawcą, 256 osób (81% ankietowanych) to poszkodowani w wypadku poprzez zniszczenie 
mienia, 67 osób (ponad 21% ankietowanych) wskazało, że były poszkodowane, a była to szkoda 
na osobie, 49 osób (czyli 15,5% osób mających jakikolwiek wypadek komunikacyjny) poniosło 
zarówno szkodę majątkową, jak i osobową. 

Warto zaznaczyć, że dla większości cech socjodemograficznych w teście niezależności od-
rzucono hipotezę o niezależności tych cech z odpowiedziami na pytanie o doświadczenia 
z wypadkami komunikacyjnymi. Wśród mężczyzn było znacznie więcej osób, które wskazywały, 
że miały wypadek. Było ich dwukrotnie więcej wśród sprawców wypadków i prawie dwukrotnie 

33 Autorki mają pełną świadomość, że niereprezentatywność próby stanowi duży problem. Dlatego też celem au-
torek było wskazanie, jakiego rodzaju badanie warto przeprowadzić w obszarze czynników związanych z kulturą 
roszczeniową, a wyciągnięte wnioski stanowić mogą przyczynek do dyskusji i asumpt do dalszych badań.



40

więcej wśród ofiar (szkody na mieniu oraz na mieniu i na osobie), dopiero w przypadku szkód 
na osobie częstość odpowiedzi była zbliżona wśród kobiet i mężczyzn. Takie wyniki mogą być 
konsekwencją faktu, że w Polsce wśród kierowców wciąż dominują mężczyźni34, co w oczywisty 
sposób wpływa na częstość zdarzeń drogowych z ich udziałem. W przypadku wieku istnienie 
zależności wydaje się oczywiste, im starsza jest badana osoba, tym większa szansa, że miała 
kiedykolwiek w przeszłości wypadek i ewentualnie dochodziła odszkodowania. Ponadto na roz-
kład odpowiedzi mogła mieć wpływ specyfika badanej próby, gdyż wśród osób młodych (do 30. 
roku życia) odnotowano znaczną przewagę kobiet, powyżej 31. roku życia przeważali mężczyź-
ni, a ci powodują więcej wypadków. Najwięcej sprawców było zatem w grupach wiekowych 
50–60 oraz 30–40 lat; wśród osób, które wskazały, że miały kiedykolwiek szkodę na osobie, 
przeważała grupa wiekowa 20–30 lat, w przypadku wskazania odpowiedzi „szkody na osobie 
i mieniu” dominowała grupa wiekowa 20–50 lat. Odnośnie zależności między wykształceniem 
a doświadczeniami z wypadkami komunikacyjnymi również odrzucono hipotezę o niezależności. 
Najwięcej osób, które nie miały żadnego doświadczenia z wypadkami komunikacyjnymi, było 
wśród osób z wykształceniem średnim, jednak do tych wyników należy podchodzić ostrożnie, 
gdyż w tej grupie respondentów przeważały kobiety (stosunek liczby kobiety do liczby mężczyzn 
z wykształceniem średnim wynosił 7:4). Podobne spostrzeżenia można poczynić odnośnie stanu 
cywilnego. W grupie, która zadeklarowała najmniejsze doświadczenia z wypadkami, dominowa-
ły osoby, które nie mają dzieci, a wśród nich znów odnotowano większy udział kobiet. W grupie 
osób posiadających dzieci odnotowano znacznie więcej osób, które miały jakikolwiek wypadek 
komunikacyjny, jednak należy pamiętać, że w grupie tej dominowali z kolei mężczyźni. W przy-
padku aktywności zawodowej również odrzucono hipotezę o niezależności. Wśród sprawców 
przeważały osoby prowadzące działalność gospodarczą, wśród osób, które poniosły szkody na 
osobie, dominowali studenci, a wśród osób, które miały doświadczenie ze szkodą na mieniu i na 
osobie – emeryci i osoby pracujące dorywczo. 

Wśród 567 badanych 302 osoby odpowiedziały, że kiedykolwiek poniosły szkodę na osobie 
lub na mieniu, wyrządzoną przez inną osobę (podmiot), za którą odpowiedzialność ponosił lub 
mógł ponosić zakład ubezpieczeń. Zdecydowana większość z nich, prawie 95% poszkodowa-
nych (284 osoby), dochodziła odszkodowania za tę szkodę od sprawcy lub zakładu ubezpieczeń. 
Zaledwie 15 osób zrezygnowało z dochodzenia odszkodowania, z czego 8 osób postąpiło tak 
z przekonania, że szanse powodzenia są niewielkie lub żadne, 4 osoby z braku czasu, 2 osoby 
z powodu braku wiedzy i umiejętności, natomiast jedna osoba stwierdziła, że nie lubi „walki” 
o swoje racje. Z analizy zależności między cechami socjodemograficznymi a odpowiedziami na 
to pytanie można wyciągnąć następujące wnioski: Po pierwsze, w przypadku wieku odrzucono 
hipotezę o niezależności; dało się zauważyć, że odsetek osób w wieku do 30 lat rezygnujących 
z dochodzenia roszczeń był zdecydowanie wyższy niż u osób powyżej 30. roku życia (w grupach 
wiekowych do 30 lat 70% ankietowanych nie dochodziło roszczeń, w grupach wiekowych po-
wyżej 30 lat tylko 30% ankietowanych rezygnowało z dochodzenia roszczeń). Po drugie, osoby 
z wyższym wykształceniem były bardziej skłonne do dochodzenia roszczeń (odsetek odpowie-
dzi wyższy niż średnia dla całej badanej grupy). Ponadto osoby niemające dzieci okazywały się 
mniej skłonne do dochodzenia roszczeń (60–69% ankietowanych nie dochodziło), osoby z dzieć-
mi w większość dochodziły roszczeń (70% ankietowanych z grupy „w związku + dziecko” i 53% 
z grupy „wolny + dziecko” odpowiedziało, że dochodziło roszczeń).

34 W Polsce prawo jazdy kat. B w 2014 r. posiadało 17,6 mln kierowców, z czego 40% to kobiety (dane Instytutu 
Transportu Drogowego). 
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Kolejne pytania ankiety miały służyć analizie rozszerzania podstaw wysuwanych roszczeń. 
Pierwsze dwa pytania w ramach tej kategorii dotyczyły stricte materialnych elementów składa-
jących się na świadczenie odszkodowawcze. Kolejne pytania dotyczyły postaw wobec wybranych 
elementów szkód na osobie.

Struktura odpowiedzi na pierwsze z pytań: „Czy w razie uszkodzenia samochodu w wypadku 
sprawca szkody lub jego zakład ubezpieczeń powinni płacić za koszty wynajmu pojazdu zastęp-
czego?” zaprezentowana została na wykresie nr 1.

Wykres nr 1. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy w razie uszkodzenia samochodu w wy-
padku sprawca szkody lub jego zakład ubezpieczeń powinni płacić za koszty wynajmu 
pojazdu zastępczego?”

Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych (70%) była przekonana, że sprawca szkody lub jego ubez-
pieczyciel powinni w każdym przypadku pokrywać koszty wynajmu pojazdu zastępczego, 
ponieważ poszkodowany traci możliwość korzystania z własnego pojazdu. Ponadto 20% bada-
nych stwierdziło, że sprawca szkody lub jego ubezpieczyciel zobowiązani są pokrywać koszty 
pojazdu zastępczego, zarówno gdy pojazd jest wykorzystywany do działalności zarobkowej lub 
zawodowej, jak i kiedy jest to niezbędne w życiu prywatnym; 7% badanych było przekonanych, 
że jest to niezbędne, tylko gdy pojazd jest wykorzystywany do działalności zarobkowej lub zawo-
dowej; zaledwie 3% twierdziło, że koszty najmu pojazdu zastępczego nie powinny być w ogóle 
pokrywane przez sprawcę szkody lub jego ubezpieczyciela. W przypadku wszystkich cech socjo-
demograficznych nie odrzucono hipotezy o niezależności. 

Struktura odpowiedzi na pytanie, czy sprawca szkody lub jego ubezpieczyciel powinni po-
krywać utratę wartości rynkowej pojazdu uszkodzonego w wypadku, przedstawiona została na 
wykresie nr 2.

Tylko 3% ankietowanych było przeciwnych pokrywaniu utraconej wartości rynkowej pojaz-
du; 54% badanych wyraziło przekonanie, że jest to element szkody, który powinien być zawsze 
pokrywany przez sprawcę lub ubezpieczyciela; 20% badanych uważało, że jest to konieczne dla 
pojazdów względnie nowych; natomiast kolejne 23% sądziło, że utrata wartości rynkowej pojaz-
du uszkodzonego w wypadku powinna być pokrywana wtedy, gdy szkoda jest duża. 

Ciekawe wnioski można wysnuć z analizy zależności odpowiedzi na to pytanie od cech so-
cjodemograficznych oraz odpowiedzi na wcześniejsze pytania dotyczące doświadczenia ze 
szkodami w przeszłości. Czynniki, w przypadku których odrzucono hipotezę o niezależności, to: 
płeć (mężczyźni częściej niż kobiety udzielali odpowiedzi „zawsze”, kobiety częściej odpowiada-
ły, że utrata wartości rynkowej powinna być pokrywana tylko w przypadku pojazdu nowego), 
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wiek (odsetek osób przekonanych o tym, że utrata wartości rynkowej pojazdu powinna być 
pokrywana przez ubezpieczyciela, był najwyższy dla grup wiekowych 30–50 lat), stan cywilny 
(najwyższy odsetek przekonanych do konieczności pokrywania utraty wartości rynkowej dało się 
zauważyć w grupie osób „w związku + dzieci”), aktywność zawodowa (najwyższy odsetek odpo-
wiedzi „zawsze” występował w grupie osób, które deklarowały stałe zatrudnienie, oraz w grupie 
osób prowadzących działalność gospodarczą; najwyższy odsetek odpowiedzi „tak, gdy szkoda 
jest duża” lub „tak, gdy jest to względnie nowy pojazd” występował w grupie studentów oraz 
emerytów), dochód (odpowiedzi „zawsze” częściej niż w innych grupach były wskazywane przez 
osoby o najwyższych dochodach, odpowiedzi „tak, gdy szkoda jest duża” częściej niż w innych 
grupach udzielały osoby o najniższych dochodach). 

Wykres nr 2. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy jeśli w wypadku uszkodzony zostanie 
samochód, to sprawca szkody lub jego zakład ubezpieczeń powinni płacić za utratę wartości 
rynkowej pojazdu (pojazd po naprawie może być warty mniej na rynku niż nienaprawiany)?”

Źródło: Opracowanie własne.

Posiadacze pojazdów byli w porównaniu do osób nieposiadających pojazdu bardziej przeko-
nani, że utrata wartości rynkowej zawsze powinna zostać pokryta przez ubezpieczyciela; osoby 
nieposiadające pojazdów częściej wskazywały, że ubezpieczyciel powinien pokrywać utratę war-
tości rynkowej w przypadku dużej wartości pojazdu. Odsetek odpowiedzi „zawsze” był najwyższy 
wśród osób, które miały w przeszłości wypadek; osoby, które w przeszłości poniosły szkodę 
na mieniu, oraz sprawcy szkód częściej niż inne grupy ankietowanych wskazywali odpowiedź 
„zawsze”; natomiast osoby, które poniosły szkodę na osobie lub też nie miały w przeszłości wy-
padku, częściej niż pozostałe wskazywały odpowiedź „tak, gdy szkoda jest duża”. Ponadto osoby, 
które odniosły w przeszłości szkodę i dochodziły odszkodowania, były częściej niż osoby, które 
nie miały w przeszłości wypadków i doświadczeń z dochodzeniem odszkodowań, przekonane, że 
utrata wartości rynkowej powinna być pokrywana zawsze przez zakład ubezpieczeń.

Kolejne z pytań dotyczyło konieczności pokrywania przez sprawcę szkody bądź jego ubezpie-
czyciela świadczeń za ból i cierpienie dla osób bliskich zmarłego w wypadku (wykres nr 3). Ponad 
połowa (56%) ankietowanych stwierdziła, że te świadczenia powinny być pokrywane; 21% re-
spondentów było przeciwnego zdania (uważało, że powinny być pokrywane jedynie utracone 
dochody i koszty utrzymania); 23% ankietowanych nie wyraziło swojego zdania w tej kwestii. 
Wśród cech, dla których odrzucono hipotezę o niezależności, znalazła się płeć – mężczyźni czę-
ściej niż kobiety odpowiadali, że świadczenie to powinno być pokrywane przez ubezpieczyciela, 
kobiety częściej odpowiadały przecząco lub wskazywały na brak zdania w tej kwestii. Odnośnie 
aktywności zawodowej respondentów studenci częściej nie mieli zdania na ten temat, osoby pra-
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cujące były częściej przekonane do konieczności pokrywania z ubezpieczenia zadośćuczynienia 
dla bliskich. Co ciekawe, osoby posiadające pojazdy i doświadczenie z wypadkami komunika-
cyjnymi w przeszłości (szczególnie ci, którzy mieli szkody na mieniu i osobie lub szkody tylko na 
osobie, byli sprawcami wypadków lub dochodzili w przeszłości odszkodowania), były wyraźnie 
bardziej przekonane, że zadośćuczynienie powinno być przez ubezpieczyciela pokrywane.

Wykres nr 3. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy sprawca lub jego zakład ubezpieczeń po-
winien płacić za ból i cierpienie osoby bliskiej zmarłego w wypadku?”

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród odpowiedzi na pytanie dotyczące kwot, jakie miałyby pokrywać świadczenie za ból 
i cierpienie powstałe na skutek śmierci osoby najbliższej (wykres nr 4), najczęściej wskazywane 
były kwoty: około 100 tys. PLN (prawie 14%) oraz kwoty około i powyżej 500 tys. PLN (13,3% 
oraz 12,5% odpowiednio) oraz 200 tys. PLN (12,2%). Niecałe 6% ankietowanych podało jako wy-
starczającą kwotę 50 tys. PLN; 8,8% badanych uznało, że powinna być to kwota około 300 tys. 
PLN. Ponad 25,5% ankietowanych stwierdziło, że nie powinno się płacić świadczeń tego typu; 
8% ankietowanych wybrało w tym pytaniu odpowiedź „inna”. Tu pojawiały się różne wartości: 
od kwot poniżej 15 tys. PLN (2 odpowiedzi) po kwoty rzędu 1 mln PLN (5 odpowiedzi), domi-
nowały jednak odpowiedzi, które można zaklasyfikować jako brak zdania na ten temat lub też 
stwierdzenie, że nie da się ocenić wartości życia ludzkiego. 

Wykres nr 4. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jaka jednorazowa kwota jest Twoim zdaniem 
odpowiednia (w polskich realiach) dla wynagrodzenia krzywdy (ból, cierpienie) powstałej 
wskutek śmierci osoby najbliższej (małżonek, dziecko) w wyniku wypadku?”

Źródło: Opracowanie własne.
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W przypadku odpowiedzi na pytanie o kwotę zadośćuczynienia odrzucono hipotezę o nieza-
leżności tylko dla pytania o doświadczenie z wypadkiem komunikacyjnym w przeszłości. Osoby, 
który odniosły szkodę na osobie, były bardziej przekonane do płacenia wyższych kwot. Wśród 
tych respondentów, którzy uważali, że świadczenie to nie powinno być pokrywane przez ubezpie-
czyciela, dominowały osoby, które nie poniosły szkody lub miały tylko szkodę majątkową. Osoby, 
które miały szkodę zarówno na mieniu, jak i na osobie, częściej niż inne wskazywały kwoty z za-
kresu 200–300 tys. PLN. Wśród tych ankietowanych, którzy wskazywali kwoty najwyższe, czyli 
500 tys. PLN lub więcej, przeważały osoby, które doświadczyły w przeszłości szkody na osobie.

Odpowiedzi na następne dwa pytania miały pozwolić na analizę wpływu informacji z mediów 
na postawy i oczekiwania ankietowanych odnośnie do kwot świadczeń dla osób najbliższych 
osoby zmarłej. Podano ankietowanym dwie informacje, a następnie pytano ich, czy zmieniają 
one odpowiedź na poprzednie pytanie („Jaka jednorazowa kwota…”), a jeśli tak, proszono o po-
nowne wskazanie kwoty. Pierwsza z informacji brzmiała następująco: „W 2007 r. Sąd przyznał 50 
tys. zł zadośćuczynienia dla piosenkarki za nagie zdjęcia z wakacji”. Tylko 12,5% ankietowanych 
(71 osób) wyraziło chęć zmiany podanej wcześniej kwoty. W przypadku drugiej z informacji: 
„Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej otrzymały w wyniku ugody kwoty 250 tys. zł zadość-
uczynienia dla każdego najbliższego członka rodziny” niecałe 10% ankietowanych (55 osób) 
zadeklarowało chęć zmiany wcześniej podawanych kwot świadczeń. Z uwagi na różnorodność 
kwot podawanych przez ankietowanych pogrupowano odpowiedzi w klasy analogiczne do moż-
liwych odpowiedzi w pytaniu dotyczącym zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej. Były to 
kwoty przedstawione w tabeli nr 5.

Tabela nr 5. Struktura odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu informacji medialnych na 
oczekiwania odnośnie do wysokości zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej

Kwota

„W 2007 r. sąd przyznał
50 tys. zł zadośćuczynienia

dla piosenkarki za nagie zdjęcia 
z wakacji”.

„Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej 
otrzymały w wyniku ugody kwoty 250 tys. zł 
zadośćuczynienia dla każdego najbliższego

członka rodziny”.

do 50 tys. PLN 12 9

50–100 tys. PLN 7 6

100–200 tys. PLN 11 5

200–300 tys. PLN 15 19

300–500 tys. PLN 13 12

pow. 500 tys. PLN 13 4

Łącznie 71 55

Źródło: Opracowanie własne.

Po uzyskaniu pierwszej informacji ponad 90% ankietowanych wskazało kwoty nie mniejsze niż 
przed tą informacją, niecałe 10% kwoty niższe. Spośród 145 osób, które w pytaniu o wysokość 
kwoty świadczenia dla osób bliskich zmarłego w wyniku wypadku odpowiedziało, że nie powin-
no się płacić za ból i cierpienie, po otrzymaniu informacji 15 osób wskazało jednak konkretną 
kwotę, z czego 6 osób kwotę powyżej 500 tys. PLN, 5 osób od 100–300 tys. PLN, a pozostałe 
osoby wskazywały kwoty niższe.
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W przypadku drugiej informacji prawie 81% ankietowanych wskazało kwoty nie mniejsze niż 
przed otrzymaniem informacji, pojawiły się również w odpowiedziach kwoty rzędu 2 mln PLN. 
Spośród 145 osób, które przed uzyskaniem informacji stwierdzały, że nie powinno się płacić za 
ból i cierpienie, 12 zadeklarowało konkretną kwotę (8 kwotę w granicach 100–500 tys. PLN, 4 
osoby poniżej 50 tys. PLN). W przypadku wszystkich cech socjoekonomicznych oraz doświadczeń 
z wypadkami i dochodzeniem odszkodowań w przeszłości, nie odrzucono hipotezy o niezależno-
ści cech i odpowiedzi na to pytanie.

Kolejne z pytań miało na celu analizę solidaryzmu społecznego w kontekście implikacji wzrostu 
wartości wypłat. Struktura odpowiedzi na to pytanie przedstawiona jest na wykresie nr 5. W tej 
kwestii 41% ankietowanych uważało, że przyznawane kwoty odszkodowań i zadośćuczynień za 
szkody na osobie powinny być wysokie, nawet jeśli wpływają na składki ubezpieczeniowe pła-
cone przez wszystkich kupujących ubezpieczenia; 37% badanych było przeciwnego zdania, gdyż 
uznało, że to niesprawiedliwie obciąża wszystkich wykupujących polisy poprzez podwyższenie 
płaconych składek; 22% osób nie wyraziło zdania na ten temat.

Wykres nr 5. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy przyznawane kwoty odszkodowań 
i zadośćuczynień za szkody na osobie powinny być wysokie, jeśli wpływają na składki ubez-
pieczeniowe płacone przez wszystkich kupujących ubezpieczenia?”

Źródło: Opracowanie własne.

Płeć okazała się cechą, co do której odrzucono hipotezę o niezależności, podobnie jak 
w przypadku wieku, aktywności zawodowej, dochodów, posiadania pojazdów i doświadcze-
nia z wypadkami komunikacyjnymi w przeszłości. Kobiety częściej były przeciwne wypłacaniu 
wysokich odszkodowań, jeżeli powoduje to obciążanie kosztami wszystkich ubezpieczonych. 
Podobnie odpowiadały osoby młode, natomiast starsi skłaniali się do odpowiedzi, że odszko-
dowania powinny być wysokie, gdyż ważniejszy jest interes osób poszkodowanych. W grupach 
wiekowych powyżej 40. roku życia połowa respondentów była za wysokimi odszkodowaniami, 
a 1/3 przeciw, zaś w grupach osób do 40. roku życia połowa ankietowanych była przeciwna 
wysokim odszkodowaniom, a 1/3 uważała, że ważniejszy jest interes poszkodowanych. Studen-
ci, bezrobotni i osoby pracujące dorywczo były przeciwne wypłacaniu wysokich odszkodowań, 
natomiast osoby pracujące częściej przedkładały interes poszkodowanych nad obciążanie kosz-
tami wszystkich ubezpieczonych. W przypadku poziomu dochodów dało się zauważyć, że wraz 
ze wzrostem dochodów zwiększał się odsetek osób przekonanych o tym, że ważniejszy jest inte-
res poszkodowanego; im mniejszy był dochód, tym bardziej ankietowani skłaniali się ku temu, 
że wysokie odszkodowania niesprawiedliwie obciążają wszystkich ubezpieczonych. Posiadacze 
pojazdów częściej uważali, że wypłacane odszkodowania powinny być wysokie. Osoby, które 
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miały wypadek, zwłaszcza szkodę na mieniu i osobie oraz szkodę tylko na osobie, były przeko-
nane do konieczności wypłacania wysokich odszkodowań, natomiast ci, którzy szkody nie mieli, 
częściej byli przeciwni wysokim odszkodowaniom. Ponadto ci, którzy doznali szkody, za którą 
odpowiedzialność ponosił zakład ubezpieczeń, oraz ci, którzy dochodzili odszkodowania, czę-
ściej niż członkowie pozostałych grup wskazywali, że odszkodowania powinny być wysokie.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wzrostu skłonności społeczeństwa do dochodzenia 
roszczeń za szkody 76% badanych zgodziło się z tym stwierdzeniem, 6% nie, a pozostałe 18% an-
kietowanych nie wyraziło zdania na ten temat. Osoby, które odpowiedziały „tak” na to pytanie, 
były proszone o wyrażenie opinii o tym, jakie czynniki mają wpływ na to zjawisko (można było 
wskazać więcej niż jedną odpowiedź). Struktura odpowiedzi zaprezentowana została na wykre-
sie nr 6. Wśród kobiet zaobserwowano więcej odpowiedzi „nie mam zdania”, z wiekiem wzrastał 
też odsetek osób podających taką odpowiedź, podobnie w przypadku osób pracujących lub pro-
wadzących własną działalność gospodarczą.

Wykres nr 6. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie czynniki wpływają na wzrost skłonności 
społeczeństwa w zakresie dochodzenia roszczeń?”

Źródło: Opracowanie własne.

Około 80% ankietowanych jako przyczynę wzrostu skłonności do dochodzenia roszczeń 
wskazywało ogólny wzrost świadomości i wiedzy Polaków. Ponadto jako ważniejsze z przyczyn 
podawano takie zjawiska, jak: informacje w mediach i innych źródłach o odszkodowaniach 
w Polsce (63% odpowiedzi) oraz rozwój tzw. kancelarii odszkodowawczych (55% odpowiedzi). 
Mniejsze znaczenie przywiązywano do „zachłanności” finansowej oraz większej dostępności 
usług adwokatów/radców prawnych (odpowiednio 27% i 26% odpowiedzi). Zaledwie 2% ankie-
towanych (6 osób) zaznaczyło odpowiedź „inne”, nie podając jednak konkretnych odpowiedzi 
na pytanie, jakie miałyby być to zjawiska.

Kolejne dwa pytania miały pozwolić na analizę ewentualnego zainteresowania usługami po-
legającymi na wsparciu podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń, prawników i tym 
podobnych instytucji. Spośród ankietowanych 4% wolałoby się samodzielnie zajmować do-
chodzeniem roszczeń, 12% osób zdecydowałoby się na skorzystanie z usług adwokata/radcy 
prawnego, 19% badanych wybrałoby usługi kancelarii odszkodowawczej. Większość ankietowa-
nych uzależnia jednak decyzję od poziomu skomplikowania danej sprawy (wykres nr 7). Wśród 
mężczyzn większy odsetek ankietowanych był zainteresowany usługami kancelarii odszkodo-
wawczych, kobiety częściej wskazywały brak zdania w tej kwestii. Wiek respondentów również 
okazał się cechą, w przypadku której odrzucono hipotezę o niezależności; dało się zaobserwo-
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wać, że z wiekiem większy odsetek ankietowanych wolałby dochodzić roszczeń samodzielnie, 
ale wzrastał też poziom niezdecydowania (odpowiedzi „to zależy od…” i „nie mam zdania”). 
Wyższy niż w pozostałych grupach odsetek osób wybierających usługi profesjonalisty zaob-
serwowano wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą (studiujących lub nie). 
Podobną tendencję dało się zauważyć również wśród osób o wysokich dochodach (w grupie 
osób o najwyższych dochodach częściej wskazywano adwokata, przy dochodach średnich i niż-
szych – kancelarię odszkodowawczą). Najwyższy odsetek osób niezdecydowanych występował 
w grupie osób o średnich dochodach. Kancelarie odszkodowawcze były wskazywane częściej 
przez osoby nieposiadające samochodów oraz te, które w przeszłości poniosły szkodę na osobie 
lub na mieniu i na osobie. 

Wykres nr 7. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy w razie szkody wolałbyś zajmować się 
dochodzeniem odszkodowania…”

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku skorzystania z pomocy doradcy/pełnomocnika przy dochodzeniu roszczeń za 
doznane szkody 70% ankietowanych wybrało kwotę płatną jako prowizja za sukces, nawet je-
śli w efekcie końcowym byłaby ona większa niż opłata wnoszona niezależnie od wyniku, 19% 
– kwotę (opłatę) płatną z góry, niezależnie od wyniku sprawy, natomiast 11% ankietowanych 
zrezygnowałoby z pomocy pośrednika/pełnomocnika. Kobiety częściej wskazywały na kwotę 
płatną z góry. Z wiekiem więcej osób wybierało prowizję za sukces lub samodzielne dochodze-
nie odszkodowań, osoby młodsze natomiast częściej niż pozostałe wskazywały na kwotę stałą, 
niezależną od efektu. W przypadku wykształcenia, osoby z wykształceniem średnim częściej niż 
inni respondenci wybierały kwotę płatną z góry. Osoby nieposiadające dzieci (wśród nich domi-
nowały kobiety) częściej niż osoby posiadające dzieci wybierały stałą kwotę, natomiast osoby 
mające dzieci częściej wybierały prowizję zależną od wyników lub samodzielne dochodzenie 
odszkodowania. Osoby pracujące lub prowadzące samodzielną działalność gospodarczą częściej 
niż pozostali ankietowani wybierały prowizję zależną od wyniku, podobnie osoby o wysokich 
dochodach. Osoby z dochodami niskimi częściej wskazywały na stałą kwotę. Posiadacze po-
jazdów częściej niż nieposiadający samochodu lub motocykla decydowali się na prowizję lub 
samodzielne dochodzenie odszkodowania. Do kwoty płatnej z góry bardziej były przekonane te 
osoby, które nie doświadczyły wypadku, a najmniej do tej formy wynagrodzenia byli przekonani 
ci ankietowani, którzy ponieśli szkodę na osobie i mieniu. Prowizję wybierały osoby, które miały 
szkody osobowe oraz sprawcy, natomiast odsetek osób decydujących się na samodzielne do-
chodzenie roszczeń był najwyższy wśród osób, które poniosły szkody na mieniu oraz szkody na 
mieniu i na osobie. Osoby, które miały szkodę, za którą odpowiedzialność ponosił zakład ubez-
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pieczeń, częściej decydowały się na wybór samodzielnego dochodzenia roszczeń, natomiast 
osoby, które takiej szkody nie doświadczyły, częściej wybierały kwotę płatną z góry. Ponadto ci, 
którzy w przeszłości dochodzili odszkodowania od ubezpieczyciela, częściej wybierali samodziel-
ne dochodzenie roszczeń za szkody lub wynagrodzenie w formie prowizji zależnej od wyniku. 

W odpowiedzi na pytanie, którego celem było określenie skłonności do dochodzenia roszczeń 
na drodze sądowej („Złożyłeś wniosek o odszkodowanie i dostałeś kwotę mniejszą niż oczekiwa-
na lub odmowę. Zakład informuje, że pozostaje już tylko droga sądowa, gdyż nie zmieni decyzji. 
Co robisz?”), prawie 62% ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowałoby się na sprawę sądo-
wą, gdyby kwota, którą mają szanse wygrać, była znaczna, niecałe 21% zdecydowałoby się na 
sprawę sądową niezależnie od kwoty roszczenia, a ponad 14% ankietowanych nie zdecydowa-
łoby się na sprawę sądową, w tym ponad 5% badanych zrezygnowałoby z uwagi na przewlekłe 
postępowania sądowe, prawie 4,5% – z uwagi na koszty, ponad 2,5% – z uwagi na niechęć emo-
cjonalną, a prawie 2% – z uwagi na brak wiedzy i niechęć do płacenia pełnomocnikowi. Niecałe 
3,5% ankietowanych nie wyraziło swojego zdania na ten temat.

Wykres nr 8. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Złożyłeś wniosek o odszkodowanie i dostałeś 
kwotę mniejszą niż oczekiwana lub odmowę. Zakład informuje, że pozostaje już tylko droga 
sądowa, gdyż nie zmieni decyzji. Co robisz?”

Źródło: Opracowanie własne.

Struktura odpowiedzi na kolejne z pytań: „Czy gdyby lekarz, adwokat, doradca podatkowy 
wyrządził Ci szkodę przez nie w pełni staranne wykonanie czynności zawodowych, skłonny był-
byś dochodzić odszkodowania?” przedstawiona jest na wykresie nr 9. Ponad 1/3 respondentów 
(34%) jest skłonna do dochodzenia roszczeń, gdyż uważa, że profesjonalista, w którego wiedzę 
i staranność ufa, powinien płacić za błędy. Łącznie 55% ankietowanych byłoby skłonnych do 
dochodzenia roszczeń w takich przypadkach, jak znaczna szkoda (20% ankietowanych) oraz gdy 
mieliby poważne przekonanie o tym, że profesjonalista źle wykonał swoją pracę, zrobił istot-
ny błąd. Pozostałe warianty odpowiedzi wskazało 11% ankietowanych, z tego 35 badanych 
(5%) byłoby skłonnych do rezygnacji z dochodzenia roszczeń w przypadku przeświadczenia, że 
specjalista starał się wykonać swoje obowiązki dobrze, ale mu „nie wyszło”, 8 osób (niewiele 
ponad 1%) zrezygnowałoby w wyniku przekonania o tym, że to są trudne zawody i nie można 
gwarantować, że wszystko się uda, niewiele ponad 0,5% badanych (4 osoby) nie lubi sporów 
i udowodniania swoich racji. Na odpowiedź „nie wiem” zdecydowało się 26 osób (niewiele po-
nad 3,5% ankietowanych).

Wśród cech, dla których odrzucono hipotezę o niezależności, warto zwrócić uwagę na płeć, 
wiek, aktywność zawodową oraz dochody. Kobiety były mniej chętne do dochodzenia wyższej 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 17(2/2014) 49

kwoty niż mężczyźni. Ponadto z wiekiem coraz wyraźniej zaznaczał się podział na tych, którzy 
mają wyraźną niechęć do sporów, oraz „pieniaczy”, czyli osoby, które niezależnie od kwoty spor-
nej zdecydowałyby się na drogę sądową (wzrost odsetka odpowiedzi w obu kategoriach). Osoby 
prowadzące działalność gospodarczą są najbardziej skłonne do dochodzenia swych roszczeń 
niezależnie od kwoty, a ewentualnym powodem rezygnacji mogłyby być koszty postępowania. 
Odsetek osób skłonnych do dochodzenia roszczeń przy znacznej kwocie był wyższy niż dla pozo-
stałych grup w przypadku studentów. Osoby z niskimi dochodami okazywały się mniej skłonne 
do dochodzenia roszczeń niż inne badane grupy ankietowanych (rezygnacja z powodu niechęci 
do sporów lub przewlekłości postępowania), ze wzrostem dochodów rosła skłonność do docho-
dzenia roszczeń. 

Osoby, które miały wypadek komunikacyjny związany ze szkodą na mieniu i osobie, dominują 
wśród tych respondentów, którzy odpowiedzieli „tak niezależnie od kwoty” (50% przy średniej 
21%). Ankietowani, którzy doznali szkody na osobie znacznie częściej udzielili odpowiedzi „tak, 
gdy kwota wysoka” (82% przy średniej 62%), natomiast ci, którzy ponieśli szkodę tylko na mie-
niu, częściej wskazywali odpowiedź „tak, niezależnie od kwoty”, a rzadziej odpowiedź „tak, gdy 
wysoka kwota”. Wśród osób, które doznały szkody, za którą odpowiedzialność ponosił ubezpie-
czyciel, oraz osób, które za taką szkodę dochodziły odszkodowania, odsetek odpowiedzi „tak, 
niezależnie od kwoty” był wyższy niż wśród tych, które takiej szkody w przeszłości nie doznały 
i nie miały doświadczeń z dochodzeniem odszkodowania; ci ostatni częściej niż członkowie in-
nych grup udzielili odpowiedzi „tak, gdy wysoka kwota”. 

Wykres nr 9. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy gdyby lekarz, adwokat, doradca podatko-
wy wyrządził Ci szkodę przez nie w pełni staranne wykonanie czynności zawodowych, skłonny 
byłbyś dochodzić odszkodowania?”

Źródło: Opracowanie własne.

Kobiety okazywały się mniej skłonne do dochodzenia roszczeń. Ciekawa okazuje się zależność 
odpowiedzi na to pytanie od wieku ankietowanych. Odsetek przekonanych do dochodzenia rosz-
czeń był wyższy w grupach wiekowych 30–60 lat, ale po 60 roku życia wyraźnie się zmniejszał. 
Wśród osób z wyższym wykształceniem wyższy niż w innych grupach był odsetek przekonanych, 
że profesjonalista powinien płacić za błędy. Podobnie w przypadku osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Najmniejszy udział tego wariantu odpowiedzi dało się zauważyć wśród 
studentów; ci częściej niż inne grupy ankietowanych wskazywali, że byliby skłonni do docho-
dzenia roszczeń w przypadku poważnego błędu lekarza czy adwokata. Mieszkańcy dużych miast 
częściej niż pozostali dochodziliby roszczeń, gdyż uważają, że profesjonalista powinien płacić za 
swoje błędy; mieszkańcy średnich i małych miast – gdyby byli przekonani o poważnym błędzie. 
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Zarówno posiadacze pojazdów, sprawcy szkód, jak i ci, którzy w przeszłości ponieśli szkodę na 
mieniu i osobie, są bardziej niż członkowie pozostałych grup przekonani do dochodzenia rosz-
czeń, gdyż uważają, że profesjonaliści powinni płacić za swoje błędy. 

Ostatnie z pytań dotyczyło postrzegania zakładu ubezpieczeń jako podmiotu płacącego za 
szkody. Na pytanie „Na co Twoim zdaniem wpływa informacja, że za szkodę będzie płacił za-
kład ubezpieczeń, a nie sam sprawca” 55% ankietowanych odpowiedziało, że kwota roszczenia 
może być wyższa, bo zakład ubezpieczeń jest „wypłacalny”; 15% – że warto skierować sprawę 
do sądu, bo łatwo wygrać z taką instytucją jak zakład ubezpieczeń; 12% respondentów jest prze-
konanych, że nie warto walczyć o odszkodowanie, ponieważ zakład ubezpieczeń ma lepszych 
prawników i wygra; na odpowiedź „inne” zdecydowało się 18% badanych. 

Wykres nr 10. Struktura odpowiedzi na pytanie:, „Na co Twoim zdaniem wpływa informacja, 
że za szkodę będzie płacił zakład ubezpieczeń, a nie sam sprawca”

Źródło: Opracowanie własne.

Kobiety w porównaniu do mężczyzn były bardziej przekonane, że w tej sytuacji nie warto do-
chodzić roszczeń, mężczyźni natomiast znacznie częściej twierdzili, że od ubezpieczyciela można 
więcej wygrać. Osoby w wieku 40–50 lat były bardziej niż członkowie innych grup wiekowych 
przeświadczone, że kwota, jaką można wywalczyć, może być wyższa, natomiast osoby w wieku 
50+ były bardziej niż inne przekonane, że z ubezpieczycielem łatwiej wygrać. Osoby nieposia-
dające dzieci częściej niż posiadający dzieci twierdziły, że nie warto walczyć o odszkodowanie, 
bo z zakładem ubezpieczeń trudno wygrać. Respondenci prowadzący działalność gospodarczą, 
zarówno jednocześnie studiujący, jak i niestudiujący, częściej odpowiadali, że warto walczyć, 
bo ubezpieczyciel jest wypłacalny i kwoty, jakie można uzyskać, mogą być wyższe. Z kolei osoby 
studiujące oraz emeryci byli w porównaniu do członków pozostałych grup bardziej przekonani, 
że nie warto walczyć z ubezpieczycielem, gdyż trudno jest wygrać. Ostatnią z cech, w przypadku 
których odrzucono hipotezę o niezależności, był poziom dochodów; osoby z niższymi dochodami 
na osobę były bardziej niż pozostali respondenci przekonane, że nie warto walczyć z ubezpieczy-
cielem, gdyż trudniej będzie wygrać sprawę. 
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Tabela nr 6. Wyniki testu niezależności cech oraz współczynniki φ – Yule’a, T – Czuprowa 
i V – Cramera dla pytań ankietowych oraz cech socjoekonomicznych
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Czy w razie uszkodzenia samochodu w wypadku sprawca 
szkody lub jego zakład ubezpieczeń powinni płacić za koszty 

wynajmu pojazdu zastępczego?

φ
T
V

– – – – – – – – – – –

Czy jeśli w wypadku uszkodzony zostanie samochód, to 
sprawca szkody lub jego zakład ubezpieczeń powinni płacić 
za utratę wartości rynkowej pojazdu (pojazd po naprawie 

może być warty mniej)?

φ
T
V

0,27
0,20
0,27

0,26
0,13
0,15

– 
 
 

0,33
0,19
0,19

0,35
0,17
0,20

– 
 
 

0,22
0,12
0,12

0,22
0,17
0,22

0,29
0,16
0,17

0,26
0,20
0,26

0,25
0,19
0,25

Szkoda polega na czyjejś śmierci w wyniku wypadku. Czy 
sprawca lub jego zakład ubezpieczeń powinni płacić za ból 

i cierpienie osoby bliskiej zmarłego w wypadku?

φ
T
V

0,16
0,13
0,16

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

0,26
0,13
0,18

– 
 
 

– 
 
 

0,12
0,10
0,12

0,23
0,13
0,16

0,14
0,12
0,14

0,13
0,11
0,13

Jaka jednorazowa kwota jest Twoim zdaniem odpowiednia 
(w polskich realiach) dla wynagrodzenia krzywdy (ból, 
cierpienie) powstałej wskutek śmierci osoby najbliższej 

(małżonek, dziecko) w wyniku wypadku?

φ
T
V

–
 
 
 

–
 
 
 

–
 
 
 

–
 
 
 

–
 
 
 

–
 
 
 

–
 
 
 

–
 
 
 

0,30
0,13
0,15

–
 
 
 

–
 
 
 

„W 2007 r. sąd przyznał 50 tys. zadośćuczynienia dla 
piosenkarki za nagie zdjęcia z wakacji”. Czy ta informacja 

zmienia twoją odpowiedź? Jeśli tak, wskaż kwotę.

φ
T
V

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

„Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej otrzymały w wyniku 
ugody kwoty 250 tys. zł zadośćuczynienia dla każdego 

najbliższego członka rodziny”. Czy ta informacja zmienia 
twoją odpowiedź? Jeśli tak, wskaż kwotę.

φ
T
V

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Czy przyznawane kwoty odszkodowań i zadośćuczynień 
za szkody na osobie powinny być wysokie, jeśli wpływają 

na składki ubezpieczeniowe płacone przez wszystkich 
kupujących ubezpieczenia?

φ
T
V

0,22
0,18
0,22

0,21
0,12
0,15

–
 
 
 

–
 
 
 

0,31
0,16
0,22

–
 
 
 

0,17
0,11
0,12

0,16
0,13
0,16

0,24
0,14
0,17

0,19
0,16
0,19

0,21
0,17
0,21

Czy uważasz, że w ostatnich latach w Polsce nastąpił wzrost 
skłonności społeczeństwa w zakresie dochodzenia roszczeń 

za szkody?

φ
T
V

0,12
0,10
0,12

0,20
0,11
0,14

– 
 
 

– 
 
 

0,22
0,12
0,16

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

Jeśli w poprzedni pytaniu odpowiedziałeś TAK, to jakie 
czynniki Twoim zdaniem wpływają na ten wzrost (można 

wybrać kilka)?

φ
T
V

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

Czy w razie szkody wolałbyś zajmować się dochodzeniem 
odszkodowania…

φ
T
V

0,19
0,14
0,19

0,26
0,12
0,13

0,23
0,12
0,13

– 
 

0,41
0,18
0,21

– 
 

0,21
0,11
0,12

0,14
0,10
0,14

0,23
0,12
0,12

0,17
0,12
0,17

0,14
0,10
0,14

Gdybyś dochodził roszczeń za doznane szkody i chciałbyś 
korzystać z pomocy doradcy/pełnomocnika JAKĄ formę jego 

wynagrodzenia byś wolał?

φ
T
V

0,19
0,16
0,19

0,29
0,16
0,21

0,18
0,12
0,13

0,24
0,15
0,17

0,34
0,17
0,24

– 
 

0,17
0,11
0,12

0,18
0,15
0,18

0,19
0,11
0,14

0,21
0,17
0,21

0,17
0,14
0,17

Złożyłeś wniosek o odszkodowanie i dostałeś kwotę mniejszą 
niż oczekiwana lub odmowę. Zakład informuje, że pozostaje 
już tylko droga sądowa, gdyż nie zmieni decyzji. Co robisz?

φ
T
V

0,20
0,14
0,20

0,30
0,13
0,13

– 
 
 

– 
 
 

0,39
0,15
0,16

– 
 
 

0,25
0,12
0,15

– 
 
 

0,31
0,14
0,15

0,20
0,13
0,20

0,21
0,14
0,21

Na co Twoim zdaniem wpływa informacja, że za szkodę 
będzie płacił zakład ubezpieczeń, a nie sam sprawca?

φ
T
V

0,13
0,10
0,13

0,24
0,12
0,14

– 
 
 

0,18
0,10
0,10

0,27
0,13
0,15

– 
 
 

0,20
0,12
0,12

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

Czy gdyby lekarz, adwokat, doradca podatkowy wyrządził 
Ci szkodę przez nie w pełni staranne wykonanie czynności 
zawodowych, skłonny byłbyś dochodzić odszkodowania? 

φ
T
V

0,22
0,14
0,22

0,34
0,14
0,15

0,26
0,13
0,15

– 
 
 

0,46
0,18
0,19

0,25
0,12
0,15

– 
 
 

0,17
0,11
0,17

0,31
0,14
0,16

– 
 
 

– 
 
 

Znak – wskazuje, że nie odrzucono hipotezy o niezależności cechy i odpowiedzi na pytanie. W przypadku odrzucenia hipotezy 
podano wartości współczynników φ, T, V.

Źródło: Opracowanie własne.
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Zaprezentowana tabela nr 6 pozwala na postawienie jeszcze kilku wniosków, które dają możli-
wość generalizacji wyników badania ankietowego. Pozwala ona wskazać te cechy respondentów, 
które rzutują na ich decyzje, oraz te, które są mniej istotne dla udzielanych odpowiedzi. Należy 
jednak pokreślić, że pomiar siły zależności wskazał, iż nie są to związki bardzo silne (wartości 
wskaźników znajdują się poniżej 0,5; najczęściej są to wartości między 0,1 a 0,3) i poniższa anali-
za wpływów – co podkreślamy – pokazuje jedynie pewne przesłanki i możliwe współzależności, 
a nie rozstrzyga o nich w sposób pewny. 

Przykładowo duże znaczenie dla postaw zaprezentowanych w badaniu ma płeć badanego 
i jego aktywność zawodowa (wpływa na 9 z 14 opisanych postaw), a także wiek i to, czy miał on 
wcześniej wypadek komunikacyjny (wpływ na 8 postaw). Są to zatem cechy konkretnego uczest-
nika ruchu, które należy poznać, aby móc snuć przypuszczenia na temat jego postaw względem 
składania roszczeń. Natomiast miejsce zamieszkania okazało się cechą, która miała wpływ tylko 
na jedną postawę.

Analizę tabeli można przeprowadzić również pod kątem tego, które postawy są charaktery-
styczne dla danej cechy ankietowanego. Są też postawy, na które wpływ ma duża liczba cech 
osób ankietowanych. Do specyficznych postaw można zaliczyć mianowicie opinię na temat 
wysokości świadczenia dla pośrednio poszkodowanego w wypadku. Postawa ta zależy (na po-
stawie przeprowadzanych badań) wyłącznie od tego, czy badany miał w przeszłości wypadek 
komunikacyjny, nie jest natomiast zależna ani od jego wieku, ani płci, ani też rodzaju aktywności 
zawodowej. Badanie wskazało na cztery postawy, które nie są zależne od ani jednej cechy ba-
danych. Są to trzy opinie na temat wysokości świadczenia po konfrontacji z informacją związaną 
z wysokością innych (wzorcowych) świadczeń odszkodowawczych, a także opinia na temat tego, 
czy poszkodowany winien otrzymać samochód zastępczy w ramach świadczenia z zakładu ubez-
pieczeń. 

Warto na koniec wspomnieć o postawach zależnych od tak wielu cech ankietowanych, że 
trudno stwierdzić, które z nich są kluczowe. Aż 10 z 11 cech respondentów ma wpływ na to, 
jaką formę wynagrodzenia dla pośrednika w postępowaniu odszkodowawczym by wybrali, i aż 
9 cech z 11 rzutuje na odpowiedź, czy w ogóle by z takiego pośrednika skorzystali. Również de-
cyzja o tym, czy ubezpieczyciel powinien wyrównywać utraconą wartość samochodu, nie jest 
postawą związaną z konkretną cechą ankietowanego, ale jest wypadkową aż 9 z 11 jego cech.

W zaprezentowanym artykule weryfikowano hipotezę o tym, czy zmiany zaobserwowane na 
polskim rynku mogą prowadzić do nasilenia postaw roszczeniowych i wzrostu wartości tych 
roszczeń w przyszłości, na wzór państw wysoko rozwiniętych. Należy zauważyć, że kilka z cech 
opisujących ankietowanych to cechy dynamiczne, dla których można wskazać kierunek rozwoju. 
Przykładowo taką cechą jest płeć. Należy to rozumieć w ten sposób, że z roku na rok w Polsce 
wzrasta odsetek kobiet kierujących pojazdami, zatem postawy, które cechują kobiety, mogą zy-
skiwać na znaczeniu. Do takich postaw można zaliczyć wskazane w tekście: mniejszą chęć do 
dochodzenia roszczeń i niższe ich kwoty. 

Inną dynamiczną cechą jest wykształcenie. Zmiany edukacyjne w Polsce idą w stronę pod-
wyższania poziomu wykształcenia. Osoby z wyższym wykształceniem w badaniu wskazywały, że 
chętniej oddadzą sprawę o odszkodowanie w ręce pośrednika, były bardziej skłonne do docho-
dzenia roszczeń i były przekonane, że profesjonalista powinien płacić za błędy. Inną dynamiczną 
cechą może być doświadczenie związane z wypadkiem komunikacyjnym. W związku z tym, że 
rynek motoryzacyjny w Polsce się rozwija i wzrasta liczba uczestników ruchu drogowego, zwięk-
szyć się może również liczba osób, które będą uczestniczyły w wypadkach drogowych i będą 
poszkodowane. Osoby, które w przeszłości miały wypadek, były wyraźnie bardziej przekonane, 
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że zadośćuczynienie powinno być pokrywane przez ubezpieczyciela, a zapytane o wypłacane 
świadczenia, wskazywały najwyższe wartości. Wśród tych, którzy wskazywali kwoty najwyższe, 
dominowały osoby, które doświadczyły w przeszłości szkody na osobie. Osoby, które miały wy-
padek, zwłaszcza poniosły szkodę na mieniu i osobie lub szkodę tylko na osobie, są przekonane 
co do konieczności wypłacania wysokich odszkodowań, natomiast ci respondenci, którzy nie 
mieli takich doświadczeń, częściej byli przeciwni wysokim odszkodowaniom.

Powyżej wskazano trzy przykładowe cechy charakteryzujące badanych, które zyskują na 
znaczeniu. Chociaż pierwsza z nich (płeć) sugerować mogła niejednoznaczny rozwój postaw 
roszczeniowych, to dwie kolejne (wykształcenie i doświadczenie związane z wypadkiem komu-
nikacyjnym) niemal jednoznacznie stanowią przesłanki, że zmiany na polskim rynku – podobnie 
jak w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych – prowadzą ku większej liczbie wyższych rosz-
czeń odszkodowawczych. 

Wnioski
Analiza danych rynkowych dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwier-

dza znaczny wzrost wartości nominalnych odszkodowań i świadczeń wypłacanych z ich tytułu 
na polskim rynku. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych OC wartość roszczeń i świadczeń 
wypłaconych brutto rośnie szybciej niż wartość składki przypisanej. Warto jednak podkreślić, że 
wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto z innych ubezpieczeń OC była w 2012 r. 
sześć razy większa niż w 1999 r., zaś w tym samym czasie składki za te ubezpieczenia wzrosły 
ośmiokrotnie. Ostatecznie pomimo wzrostu wypłat wciąż są one jeszcze rentowne dla pol-
skich ubezpieczycieli. Można przypuszczać, że wzrost przypisu składki wynika także ze wzrostu 
wielkości wypłat z ubezpieczeń – wzrost cen odpowiednio do ryzyka – a także ze zwiększenia 
świadomości podmiotów narażonych na ryzyko odpowiedzialności oraz większą skłonność do 
ubezpieczenia.

Wzrost wartości świadczeń oczywiście wynika z występującej inflacji, ale na tle doświadczeń 
innych krajów oraz prezentowanych badań ankietowych wpływ zmiany postaw społecznych wy-
daje się istotny. 

Analiza wyników badań pozwala na postawienie kilku przypuszczeń odnoszących się do czyn-
ników determinujących zmiany w roszczeniach odszkodowawczych:

1. Ryzyko finansowe jest istotne w procesie podejmowania decyzji. Ankietowani wyraźnie 
preferują opłaty za dochodzenie odszkodowań na zasadach success fee, nawet gdyby osta-
tecznie musieli zapłacić więcej niż w przypadku wynagradzania pośrednika niezależnie od 
efektu. Jest to potwierdzone również przez wskazanie, że wprowadzenie tej formuły na 
rynku może doprowadzić do znacznego wzrostu skłonności do dochodzenia roszczeń. Po-
zycja wierzyciela (fakt, że jest to firma ubezpieczeniowa, która będzie wypłacać odszkodo-
wania) wpływa istotnie na wysokość roszczenia i skłonność do dochodzenia go w postępo-
waniu sądowym.

2. Zaobserwowano wzrost skłonności do dochodzenia roszczeń. Potwierdza to znaczny odse-
tek respondentów (76% ankietowanych), którzy są skłonni dochodzić roszczeń w postępo-
waniu sądowym w przypadku niezadowolenia z kwoty otrzymanej od zakładu ubezpieczeń. 
Taka postawa potencjalnych powodów została wskazana również w przypadku dochodze-
nia roszczeń za szkody spowodowane przez specjalistę podczas wykonywania obowiązków 
zawodowych.

3. Czynniki wzrostu wskazane przez respondentów są zbieżne z czynnikami wskazanymi 
w wyniku analizy wzrostu liczby i wartości roszczeń. Zdecydowana większość responden-
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tów wskazała na ogólny wzrost świadomości Polaków i większą wiedzę z zakresu ubezpie-
czeń OC. Również informacje o odszkodowaniach, rozwój kancelarii odszkodowawczych, 
a także większa dostępność usług adwokatów zostały uznane za znaczące dla wzrostu licz-
by i wartości wypłat. Jednak wielu respondentów wspomniało też negatywny aspekt „za-
chłanności” finansowej. Ponadto ankiety wskazują, że klienci chętniej korzystają z pomocy 
pośredników wtedy, kiedy ich sprawa nie należy do najprostszych. Należy też podkreślić 
znaczny wpływ mediów na kształtowanie się wiedzy i kultury odszkodowawczej Polaków. 

4. Badania wskazują, że trudne dla ankietowanych jest wyważenie solidarności społecznej 
z interesem poszkodowanego. Z jednej strony widzą potrzebę pełnej kompensacji, a z dru-
giej widoczne jest poczucie odpowiedzialności społecznej – świadomość społecznych kon-
sekwencji wzrostu kwot wypłat, do których to konsekwencji należy też wzrost składek ob-
ciążających wszystkich kupujących ubezpieczenie OC. Taka sytuacja może stanowić pewną 
przeciwwagę dla skłonności do nadmiernej eskalacji roszczeń. Wyniki badania pokazują, że 
kwestia ta nie jest prosta dla respondentów.

5. Zaobserwowano wzrost wyceny wartości życia. Badanie potwierdza, że ankietowani ocze-
kują, aby odszkodowanie obejmowało również elementy uważane za nieoczywiste w świe-
tle swobody interpretacji – nie tylko straty na mieniu, ale również ból i cierpienie, a także 
utratę wartości rynkowej pojazdów. Większość ankietowanych oczekuje większych kwot 
niż aktualnie przyznawane za ból i cierpienie po śmierci osoby bliskiej. Odszkodowania 
zasądzane oscylują w przedziale 50–250 tys. PLN, natomiast ponad 25% badanych stwier-
dziło w badaniu, że kwoty te powinny wynosić około lub powyżej 500 tys. PLN.

Otrzymane wyniki i postawione na ich podstawie wnioski sugerują, że zmiany w postawach 
poszkodowanych są zauważalne i mogą mieć wpływ na wzrost liczby i wartości roszczeń z tytułu 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jak to już się stało w przypadku bardziej rozwinię-
tych gospodarek. Niemniej z uwagi na zakres przeprowadzonego badania autorki są świadome, 
że tego typu badanie ankietowe powinno być przeprowadzone ponownie. Po pierwsze po to, 
aby przebadać reprezentatywną grupę osób, a po drugie po to, aby zweryfikować, czy postawy 
prezentowane przez ankietowanych się zmieniają i czy kierunek tych zmian jest zgodny z pro-
gnozami. Przedstawione wyniki stanowić mogą w ocenie autorek asumpt do pogłębionych 
badań w nakreślonym obszarze. 
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Summary of the ar� cle

Social attitudes in context of claim compensation on third party liability 
insurance – survey results

The following article tackles an issue of social attitudes as the factor directly influencing the in-
creasing value of indemnities and benefits on the third party liability insurance. Analysis of data 
concerning years 2002–2012 confirms that this tendency can be observed on the Polish market. 
This is especially noticable in case of motor third party liability insurance where previously men-
tioned increase in the value of indemnities in higher than the sum of gross premium collected. 
The second part of the article focuses on the social factors contributing to these changes which 
come from the experience of other countries as well as other factors described in the subject lite-
rature. Studies conducted in this field confirm the substantial role of social attitudes as a factor 
actively influencing the claim compensation process (including the thirtd party liability insuran-
ce). Among the social factors directly implicating the changes in this context authors point to the 
increasing value of property (both tangible and intangible), growth of social awareness perta-
ining to possible claim compensation procedures, the reduction of financial risk associated with 
this proces In order to better analyse this issue a survey in which 507 respondents participated 
was conducted. However, a group participating in this study cannot be deemed fully represen-
tative. This was obviously taken into consideration while examing the survey’s results. Basically, 
this survey focuses on various types of third party liability insurances. The special attention, tho-
ugh is paid to comunnication insurances playing very crucial role in this context.

Results from the study were analized both holistically and in reference to specific socio–de-
mographic factors. Authors try to establish connection between the characteristic previously 
identified and the answers given by the respondents. Nevertheless, due to statistical limitations 
of the survey the factors implicating the changes on the Polish market can be only presump-
tions. Among the most substantial ones are: financial risk, an increase in public inclination for 
the claim compensation process (including the external factors implicating this tendency) and 
improving life standard. Futher studies on this field are recommended indicating the necessity 
to assure proper representativness of the group.

Keywords: third party liability insurance, claim comensation, insurance market, claiming cultu-
re.
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Wojciech Kamieński

Główne świadczenia stron umowy ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zobowiązanie 
ubezpieczyciela obejmuje dwa świadczenia główne: wypłatę sumy ubezpieczenia na wypadek 
śmierci osoby ubezpieczonej oraz zarządzanie na zlecenie ubezpieczającego, lecz nie na jego ra-
chunek, aktywami ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Świadczeniom tym odpowiadają 
dwa główne świadczenia ubezpieczającego: zapłata składki oraz zapłata opłaty za zarządzanie.

Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest przede 
wszystkim umową ubezpieczenia i musi spełniać warunki wynikające z jej essentialia negotii 
w zakresie określoności sumy ubezpieczenia oraz następczości świadczenia ubezpieczyciela 
w stosunku do zajścia wypadku ubezpieczeniowego (śmierci osoby ubezpieczonej). Definicja 
umowy ubezpieczenia dyskwalifikuje takie umowy, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela 
jest ograniczona do sumy wpłaconych składek albo wartości aktywów ubezpieczeniowego fun-
duszu kapitałowego, bądź też ma charakter iluzoryczny.

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym kwota wyku-
pu nie jest ani świadczeniem głównym w rozumieniu art. 3851 k.c., ani świadczeniem ubocznym; 
nie jest przede wszystkim świadczeniem w rozumieniu art. 353 k.c. Wypłata kwoty wykupu jest 
obowiązkiem obciążającym ubezpieczyciela, obowiązkiem odrębnym od długu. Wypłata kwoty 
wykupu we właściwej wysokości oraz we właściwym terminie jest wyznacznikiem należytego wy-
konania zobowiązania, polegającego na zwrotnym przeniesieniu na ubezpieczającego środków 
pieniężnych stanowiących równowartość aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 
Za wykup ubezpieczenia nie przysługuje ubezpieczycielowi jakiekolwiek wynagrodzenie. Umowa 
ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest kontraktem najwyższe-
go zaufania i nosi cechy czynności powierniczej.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie z u.f.k., główne świadczenia stron, świadczenie w umowie ubez-
pieczenia z u.f.k., wykup ubezpieczenia, wartość wykupu.

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na podstawowe w przypadku umowy 

ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pytanie: na czym polega 
główne świadczenie ubezpieczyciela?
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Odpowiedź na to pytanie wydaje się być istotna nie tylko dla osób naukowo zajmujących się 
umową ubezpieczenia na życie o charakterze kapitałowym, ale nade wszystko dla składów orze-
kających w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o uznanie postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym za niedozwolone1.

Jedno z ważnych pytań cząstkowych związanych z określeniem treści zobowiązania ubezpieczy-
ciela dotyczy tego, czy kwota wykupu ubezpieczenia (tzw. wartość wykupu) stanowi przedmiot 
świadczenia ubezpieczyciela w rozumieniu art. 353 k.c. Inaczej mówiąc, czy treść zobowiązania 
z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym obejmuje świad-
czenie ubezpieczyciela polegające na wypłacie kwoty wykupu, czy też wypłata kwoty wykupu 
jest jednym z elementów zobowiązania, na które składa się między innymi obowiązek wydania 
przedmiotu innego świadczenia ubezpieczyciela, polegającego na zarządzaniu przez ubezpiecza-
jącego powierzonymi środkami pieniężnymi, pochodzącymi z wpłaconych składek.

Czy wypłata kwoty wykupu to świadczenie, czy obowiązek ubezpieczyciela?

1. Tezy artykułu
W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ubezpieczy-

ciel zobowiązuje się do następujących świadczeń głównych:
1) świadczenia na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej (art. 805 § 1 i § 2 pkt 2 k.c. w związ-

ku z art. 829 § 1 pkt 1 k.c.2), oraz
2) świadczenia polegającego na zarządzaniu na zlecenie, lecz nie na rachunek ubezpieczają-

cego, środkami pieniężnymi pochodzącymi z wpłaconych składek, stanowiącymi ubezpie-
czeniowy fundusz kapitałowy, tj. rezerwę ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi 
ubezpieczający (art. 805 § 1 k.c. w związku z art. 3531 k.c. oraz art. 2 ust. 1 pkt 13 i art. 151 
ust. 2 pkt 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej3).

Głównym świadczeniem ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym jest zapłata składki (art. 805 § 1 k.c.). Obowiązek zapłaty składki 
ciąży na ubezpieczającym, chociażby zawarł on umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym na cudzy rachunek (art. 808 § 1 k.c.). Głównym świadczeniem 
ubezpieczającego jest również wynagrodzenie za zarządzanie na zlecenie, lecz nie na jego 
rachunek, środkami pieniężnymi pochodzącymi z wpłaconych składek, stanowiącymi ubezpie-
czeniowy fundusz kapitałowy. Wszystkie inne świadczenia związane z umową ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie mają charakteru głównych świadczeń 
stron i powinny być kwalifikowane jako świadczenia uboczne.

Od świadczeń występujących w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapitałowym należy odróżnić inne zachowania stron, w tym takie, które mają charakter 
konkretnych obowiązków, innych niż dług i wierzytelność. Do obowiązków ubezpieczyciela in-
nych niż dług należy wydanie kwoty wykupu (tzw. wykup ubezpieczenia).

1 Przedmiotem rozpoznania sądu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umów za niedozwolone nie mogą 
być postanowienia określające główne świadczenia stron, chyba że zostały one sformułowane w sposób niejed-
noznaczny (art. 3851 § 1 k.c.). Gdyby wypłata kwoty wykupu stanowiła główne świadczenie ubezpieczyciela, to 
okoliczność ta wyłączałaby badanie w powyższym trybie tego, czy sposób określenia kwoty wykupu (wartości 
wykupu) ma niedozwolony charakter. Dotyczyłoby to również dopuszczalności pomniejszenia kwoty wykupu 
o ukrytą opłatę likwidacyjną.
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
3 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 950).
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Kwota wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapi-
tałowym nie jest ani świadczeniem głównym w rozumieniu art. 3851 k.c., ani świadczeniem 
ubocznym; nie jest przede wszystkim świadczeniem w rozumieniu art. 353 k.c.

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie występu-
je świadczenie na wypadek dożycia (art. 829 § 1 pkt 1 k.c.). Jest ono charakterystyczne dla innej 
kategorii umów ubezpieczenia osobowego. Wysokość świadczenia na wypadek dożycia (suma 
na dożycie) stanowi pochodną sumy składek zdyskontowanych o tzw. stopę techniczną ubez-
pieczenia (art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej). Ze względu na założoną 
stopę zysku z inwestowania rezerwy matematycznej zobowiązanie ubezpieczyciela ma postać 
zobowiązania rezultatu, a nie starannego działania, co nadaje temu zobowiązaniu charakter 
del credere. W przeciwieństwie do umowy ubezpieczenia na dożycie w umowie ubezpieczenia 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ani zysk, ani kwota wykupu nie są gwarantowane 
przez ubezpieczyciela. Ryzyko inwestycyjne spoczywa tutaj na ubezpieczającym.

2. Funkcja ochronna i funkcja akumulacji kapitału ubezpieczenia z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym

Właściwe świadczenie ubezpieczeniowe w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym wynika expressis verbis z normatywnej definicji umowy 
ubezpieczenia (art. 805 § 1 k.c.) i realizuje założony przez ustawodawcę cel ochronny. Cel ten 
jest głównym i zasadniczym motywem regulacji ustawodawcy.

Świadczenie polegające na zarządzaniu na zlecenie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
nie wynika z normatywnej definicji umowy ubezpieczenia, lecz stanowi dodatkowy, akcesoryjny 
element jej treści, będący przejawem zasady swobody umów (art. 3531 k.c.). Element ten pełni 
funkcję akumulacji kapitału i realizuje cel oszczędnościowo-inwestycyjny. Funkcja akumulacji 
kapitału ma charakter uzupełniający wobec głównej i zasadniczej funkcji umowy ubezpieczenia, 
jaką jest ochrona ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapitałowym, w której nie ma elementu inwestycyjnego albo w której realizacja funkcji 
akumulacji kapitału jest ograniczona bądź wyłączona, wciąż jest umową ubezpieczenia na ży-
cie. Dotyczy to w szczególności takiej sytuacji, w której służebność funkcji akumulacji kapitału 
przejawia się w finansowaniu ochrony ubezpieczeniowej, np. w ramach tzw. ubezpieczenia 
bezskładkowego4. Natomiast umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym, która nie realizuje funkcji ochronnej, nie jest umową ubezpieczenia na życie, lecz 
jest umową typu asset management5.

Realizacja funkcji akumulacji kapitału może, ale wcale nie musi, prowadzić do uzyskania nad-
wyżki ponad wpłacone kwoty pieniężne. Jest tak z jednego zasadniczego względu: świadczenie 
ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 
polegające na inwestowaniu środków pochodzących z wpłaconych składek, ma charakter świadcze-

4 W dawnej nomenklaturze posługiwano się terminem „przemiany ubezpieczenia na ubezpieczenie wolne od opłaty 
składki ze zniżoną sumą ubezpieczenia” – por. art. 12 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lu-
tego 1928 r. o przepisach tymczasowych, dotyczących umowy ubezpieczenia (Dz. U. z 1928 r., Nr 25, poz. 211).
5 Por. rozważania A. Chłopeckiego o umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitało-
wym jako „instrumencie ubezpieczeniowym”, tj. technicznym i prawnym środku służącym osiągnięciu odmien-
nego niż ubezpieczenie celu ekonomicznego, czyli lokowania powierzonych środków i osiągnięcia zysku z tego 
lokowania. Autor konstatuje, że umowy takie są jedynie formalnie umowami ubezpieczenia (umowami ubezpie-
czenia z nazwy) lub nie są nimi w ogóle; A. Chłopecki, Wykorzystanie konstrukcji umowy ubezpieczenia na rynku 
finansowym a problem tzw. obejścia prawa, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 2, s. 4 i nast.
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nia w zobowiązaniu starannego działania, a nie świadczenia w zobowiązaniu rezultatu. Charakter 
tego zobowiązania wskazuje, że ryzyko inwestycyjne spoczywa na ubezpieczającym i to jego obcią-
żają skutki ekonomiczne działania ubezpieczyciela. Należy nadmienić, że działania te mogą w ogóle 
nie przynieść żadnego efektu, co przy konieczności ponoszenia przez ubezpieczającego kosztów re-
alizacji zlecenia może sprawić, że inwestycja w ubezpieczenie okaże się nieefektywna, o zerowej 
lub ujemnej stopie zwrotu. W szczególnym przypadku kwota wykupu może być równa zero6. 

Wniosek powyższy prowadzi do konkluzji, że łączna kwota pieniężna wypłacana przez ubez-
pieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczonego może składać się z sumy ubezpieczenia, 
o określonej w umowie wysokości, oraz zerowej kwoty wykupu jako dodatkowej kwoty pienięż-
nej uzupełniającej świadczenie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.

3. Świadczenie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej
Zgodnie z treścią art. 805 k.c. ubezpieczyciel zobowiązuje się „spełnić określone świadczenie 

w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku”.
Z powyższego wynika, że:
1. Ubezpieczyciel ma obowiązek spełnić świadczenie w razie zajścia wypadku przewidzianego 

w umowie ubezpieczenia, tzn. ma je spełnić wyłącznie wtedy, kiedy zajdzie wypadek ubez-
pieczeniowy.

2. Ubezpieczyciel ma obowiązek spełnić świadczenie, które jest określone w treści umowy 
ubezpieczenia, tzn. jest ono określone z góry, najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubez-
pieczenia.

3. Wypadek ubezpieczeniowy – podobnie jak świadczenie – musi być skonkretyzowany naj-
później w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia.

W stosunku do ubezpieczeń osobowych wymóg określoności świadczenia ubezpieczyciela 
ulega doprecyzowaniu. Zgodnie z art. 805 § 2 pkt 2 k.c. świadczenie to może przybrać postać 
świadczenia pieniężnego, tj. umówionej sumy pieniężnej (jako świadczenia jednorazowego), 
renty (jako świadczenia jednorazowego lub świadczenia okresowego) lub innego z nazwy świad-
czenia pieniężnego o jednorazowym lub okresowym charakterze. To, że to „inne” świadczenie 
ma być świadczeniem pieniężnym, determinuje budowa składniowa i logiczna jednostki redak-
cyjnej tekstu prawnego.

W stosunku do ubezpieczeń osobowych określoność wypadku ubezpieczeniowego ulega 
doprecyzowaniu w ten sposób, że wypadkiem ubezpieczeniowym może być wyłącznie takie 
zdarzenie, które dotyczy życia osoby ubezpieczonej w kontekście jego powstania (urodzenia), 
zachowania (dożycia), naruszenia – w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, i to nieza-
leżnie od przyczyny bądź na skutek określonej przyczyny (art. 829 § 1 k.c.) lub utraty (śmierci). 
Wymienione aspekty życia osoby ubezpieczonej mają charakter przykładowy, jednakże za-
wsze ograniczony do zdarzeń mających bezpośredni wpływ na życie lub bezpośrednio z nim 
związanych, np. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia w postaci choroby bądź inwalidztwa, 
skutkującego niezdolnością do pracy, koniecznością leczenia bądź hospitalizacji etc.

Brzmienie art. 805 § 2 k.c. wskazuje także, że świadczenie pieniężne ubezpieczyciela polegające 
na zapłacie kwoty pieniężnej może być jedną z postaci świadczenia jako przedmiotu zobowią-

6 Przykładem takiej sytuacji był przypadek ubezpieczycieli życiowych, którzy lokowali aktywa ubezpieczenio-
wych funduszy kapitałowych w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego „Idea Premium SFIO” zarzą-
dzanego przez IDEA TFI S.A., które ze względu na utratę płynności doczekały się ingerencji Komisji Nadzoru 
Finansowego i czasowego zawieszenia ich odkupywania przez TFI.
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zania (art. 353 k.c.). Jednakże dowolność formy powinnego zachowania ubezpieczyciela musi 
być determinowana przez jedną jego cechę: następczość w stosunku do wypadku ubezpiecze-
niowego (art. 805 § 1 k.c.). Tym samym na gruncie definicji normatywnej umowy ubezpieczenia 
zawartej w art. 805 k.c. nie jest dopuszczalne, aby świadczenie ubezpieczyciela w rozumieniu 
art. 353 k.c. polegało na uprzednim w stosunku do zajścia wypadku ubezpieczeniowego działa-
niu lub zachowaniu, jakkolwiek działanie to i zachowanie miałoby być pojmowane.

Na gruncie wykładni prawa nie jest zatem dopuszczalne, aby „ochrona ubezpieczeniowa”, 
która jest immanentnie związana z osobą ubezpieczonego, jako podmiotem ubezpieczenia 
i nosicielem dobra chronionego przez ubezpieczenie (tj. życia we wspomnianych jego aspek-
tach), a której istota polega na trwaniu najpóźniej do chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego 
(skutkującego powstaniem, zachowaniem, naruszeniem bądź utratą tego dobra), stanowiła 
świadczenie w rozumieniu art. 805 k.c. Z tych też względów pojęcie „ochrony ubezpieczenio-
wej” nie może być w ogóle analizowane pod kątem tego, czy stanowi główne, czy akcesoryjne 
świadczenie ubezpieczyciela.

Pogląd o następczym charakterze świadczenia ubezpieczyciela znajduje swoje wyraźne od-
zwierciedlenie w tezie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2006 r.7: „obowiązek 
świadczenia ze strony zakładu ubezpieczeń powstaje dopiero wtedy, gdy dojdzie do zdarzenia 
ubezpieczeniowego”. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy wyjaśnił, że na gruncie przepisu traktują-
cego o zobowiązaniu zakładu ubezpieczeń do spełnienia świadczenia w razie zajścia określonego 
wypadku (art. 805 § 1 k.c.) „obowiązek świadczenia nie powstanie, zanim nie nastąpi zdarzenie 
określone w umowie”8.

Określoność co do kwoty świadczenia na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej oraz na-
stępczość świadczenia ubezpieczyciela w stosunku do wypadku ubezpieczeniowego należą do 
essentialia negotii umowy ubezpieczenia.

4. Świadczenie zarządzania na zlecenie, lecz nie na rachunek ubezpieczającego
Drugie główne świadczenie ubezpieczyciela występujące w umowie ubezpieczenia z ubezpie-

czeniowym funduszem kapitałowym, wynikające z zasady swobody umów (art. 3531 k.c.), polega 
na zarządzaniu na zlecenie ubezpieczającego, lecz nie na jego rachunek, środkami pieniężnymi 
pochodzącymi z wpłaconych składek, stanowiącymi ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Jest 
to świadczenie w zobowiązaniu starannego działania, a nie świadczenie w zobowiązaniu rezul-
tatu. Odpowiada ono treści zobowiązania do zarządzania środkami na zlecenie, tj. treści umowy 
typu asset management. Świadczenie zarządzania na zlecenie ubezpieczającego ma charakter 
świadczenia wzajemnego, za które ubezpieczyciel pobiera wynagrodzenie w postaci opłaty za 
zarządzanie.

7 IV CSK 125/06, OSNC 2008/A, poz. 7.
8 W cytowanym wyroku SN zajął stanowisko, że: „Należy także zgodzić się z tymi wypowiedziami w piśmien-
nictwie, w których akcentuje się, że uznawanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej za świadczenie nie daje 
się pogodzić z klasyczną definicją świadczenia jako zachowania dłużnika zgodnego z treścią zobowiązania, ani 
zharmonizować z istotną cechą zobowiązania, jaką jest możliwość żądania przez wierzyciela przymusowego 
spełnienia świadczenia. Nie bez znaczenia jest również argument, że w większości przepisy dotyczące wykona-
nia i skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych nie mogą znaleźć właściwego zastosowania („nie 
nadają się”) do umowy ubezpieczenia. Ani zatem treść przepisów, ani istotne cechy zobowiązania wynikającego 
z umowy ubezpieczenia, ani wreszcie charakter i skutki umów wzajemnych, nie stwarzają dostatecznych pod-
staw do uznania umowy ubezpieczenia za umowę wzajemną w rozumieniu art. 487 § 2 k.c.” Do powyższego 
stanowiska SN nawiązał także SA w Warszawie w wyroku z dnia 20 grudnia 2013 r. (VI ACa 749/13).
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Zarządzanie przez ubezpieczyciela środkami na zlecenie polega na nabywaniu i zbywaniu, 
w zakresie udzielonego zlecenia, we własnym imieniu i na własny rachunek aktywów rodzajowo 
określonych w art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o strukturze alokacji wyznaczo-
nej przez art. 155 tejże ustawy. Aktywa te nabywane są w wykonaniu zlecenia udzielonego przez 
ubezpieczającego i w oparciu o przeniesione na ubezpieczyciela środki pieniężne.

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nabyte przez 
ubezpieczyciela aktywa tworzą ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, tj. masę majątkową nie-
posiadającą osobowości prawnej, wydzieloną rachunkowo spośród pozostałych składników 
majątkowych ubezpieczyciela, stanowiącą rezerwę techniczno-ubezpieczeniową na pokrycie 
zobowiązania zaciągniętego w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej).

W przypadku umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nabyte 
aktywa nie są zwrotnie przenoszone na ubezpieczającego, lecz na podstawie ich wyceny jest 
ustalana wartość jednostki uczestnictwa, a co za tym idzie bieżąca kwota wykupu; jednostka 
uczestnictwa pełni tutaj wyłączenie funkcję pojęciową i nie inkorporuje żadnych praw majątko-
wych. Ubezpieczyciel nie jest zastępcą pośrednim, jak np. komisant lub dom maklerski, którzy 
nabywają określone aktywa w imieniu własnym, lecz na cudzy rachunek, tzn. z obowiązkiem ich 
przeniesienia na dającego zlecenie.

Okoliczność przeniesienia własności środków pieniężnych na ubezpieczyciela oraz określenie 
sposobu ich inwestowania przez treść zlecenia ubezpieczającego – „sposobu określonego w umo-
wie ubezpieczenia” – skłaniają do twierdzenia, że władztwo ubezpieczyciela nad przeniesionymi 
na niego środkami pieniężnymi podlega ograniczeniu przez treść stosunku zobowiązaniowego, 
co nadaje umowie ubezpieczenia charakter czynność powierniczej9.

Konstrukcja czynności powierniczej zakłada powstanie stosunku prawnego między powierzają-
cym (fiducjantem) a powiernikiem (fiducjariuszem), w którego ramach wyróżnia się dwa elementy: 
dokonanie przez powierzającego przysporzenia majątkowego na rzecz powiernika (przeniesienie 
prawa), w którego wyniku ten ostatni może z tego prawa korzystać względem osób trzecich w zakre-
sie wyznaczonym przez to prawo, oraz zobowiązanie powiernika wobec powierzającego, że będzie 
korzystał z powierzonego mu prawa w ograniczonym zakresie, wyznaczonym przez treść umowy 
powierniczej, a w szczególności przeniesie z powrotem powierzone prawo na powierzającego10.

Czynności powiernicze mogą mieć charakter czynności powierniczych typu zabezpieczające-
go oraz czynności powierniczych typu zarządzającego. Drugie są dokonywane w celu nabycia 
na rzecz powierzającego praw i innych korzyści majątkowych, mają charakter obligandi cau-
sa11 i wykonywane są wyłącznie w interesie powierzającego12. W umowach przybierających 
konstrukcję czynności powierniczej typu obligandi causa przyjmuje się, że powiernik zobowią-
zuje się zarządzać przeniesionym na niego prawem i zwrócić je w okolicznościach określonych 

9 Rozważania autora o charakterze umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapita-
łowym jako przykładu czynności powierniczej zostały wcześniej zawarte w glosie do wyroku SA w Warszawie 
z dnia 14 maja 2010 r., dotyczącego wysokości opłaty likwidacyjnej i stanową ich powtórzenie; por. W. Kamień-
ski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r., dotyczącego wysokości opłaty 
likwidacyjnej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 13(2/2012), s. 166–184.
10 Por. Z. Radwański, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, 
C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 208; A. Kędzierska-Cieślak, Powiernictwo. Próba określenia konstrukcji prawnej, 
„Państwo i Prawo” 1977, nr 8–9, s. 50.
11 Z. Radwański, op. cit., s. 225.
12 Por. P. Zawadzka, Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 147.
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w umowie powierniczej wraz z korzyściami uzyskanymi w wyniku zarządu. W czynnościach po-
wierniczych tego typu dopuszcza się przekazanie zarządu prawami profesjonaliście za stosownym 
wynagrodzeniem. Model powierniczy opiera się na istnieniu masy majątkowej nieposiadającej 
osobowości prawnej i zarządzanej przez wyspecjalizowany podmiot13. 

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wyodręb-
nioną masę majątkową stanowi sam ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, będący rodzajem 
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej. Jej odrębność od pozostałych składników majątkowych 
ubezpieczyciela podkreśla także art. 477 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze14, 
zgodnie z którym: „Z dniem ogłoszenia upadłości aktywa stanowiące pokrycie rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych upadłego zakładu ubezpieczeń tworzą osobną masę upadłości 
przeznaczoną na zaspokojenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz 
kosztów likwidacji tej masy”.

W przypadku umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wymóg 
zatrudnienia doradcy inwestycyjnego lub zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do za-
rządzania aktywami na zlecenie określa art. 156 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Stosunek powierniczy kreowany przez umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym charakteryzuje się powstaniem dwóch stosunków prawnych:

1) wewnętrznego stosunku prawnego, łączącego ubezpieczającego (fiducjanta) z ubezpieczy-
cielem (fiducjariuszem) oraz

2) zewnętrznego stosunku prawnego, łączącego ubezpieczyciela z osobami trzecimi występu-
jącymi w obrocie na rynku kapitałowym.

Należy podkreślić, że zewnętrzny stosunek prawny ma charakter ciągły i polega na nabywa-
niu lub zbywaniu praw majątkowych bądź innych instrumentów finansowych. Nabywanie lub 
zbywanie praw majątkowych bądź innych instrumentów finansowych odbywa się we własnym 
imieniu i na własny rachunek ubezpieczyciela. Charakterystyka rynku kapitałowego wskazu-
je również, że na stosunek zewnętrzny może składać się kaskada dalszych zleceń, związanych 
z udzieleniem zlecenia w ramach obrotu maklerskiego.

5. Składka i opłata za zarządzanie
Zgodnie z definicją umowy ubezpieczenia (art. 805 § 1 k.c.) ubezpieczający zobowiązany jest 

do zapłacenia składki; zapłacenie składki stanowi zasadnicze i główne świadczenie ubezpie-
czającego15. Spoczywający na ubezpieczającym obowiązek zapłaty składki sprawia, że umowa 
ubezpieczenia jest kwalifikowana jako umowa ex definitione odpłatna. Zobowiązanie ubez-
pieczającego do zapłacenia składki stanowi immanentną cechę każdej umowy ubezpieczenia; 
zobowiązanie to spoczywa na ubezpieczającym, chociażby zawarł on umowę ubezpieczenia na 
cudzy rachunek (art. 808 § 1 k.c.). Obarczenie ubezpieczającego obowiązkiem zapłacenia składki 
w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek stanowi konsekwencję przyjętej w prawie polskim 
zasady, że strony umowy nie mogą nakładać obowiązków na osoby trzecie: alterius contractu 
nemo obligatur – umowa nie zobowiązuje osoby trzeciej16; zasada ta wpisana jest w naturę zo-

13 Ibidem.
14 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 
z późn. zm.).
15 Por. W. Kamieński, Niezapłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie, „Prawo Asekuracyjne” 2009, nr 4, 
s. 41–53.
16 Por. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 84; M. Orlicki, Umowa 
ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 121.
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bowiązania (art. 353 k.c.). Roszczenie o zapłacenie składki przysługuje zatem ubezpieczycielowi 
wobec ubezpieczającego, chociaż zarzut jej niezapłacenia może zostać podniesiony przez ubez-
pieczyciela także wobec ubezpieczonego (art. 808 § 2 k.c.).

Wyodrębnienie w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitało-
wym drugiego świadczenia, polegającego na inwestowaniu na zlecenie, lecz nie na rachunek 
ubezpieczającego, środków pieniężnych pochodzących z wpłaconych składek daje tytuł praw-
ny do zastrzeżenia dla ubezpieczyciela wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest powszechnie 
nazywane opłatą za zarządzanie. Przyjęte w obrocie nazewnictwo nie powinno jednak budzić 
wątpliwości co do charakteru opłaty za zarządzanie, gdyż jak skonstatował Sąd Najwyższy, na 
gruncie prawa cywilnego opłata powinna być postrzegana – niezależnie od przyjętej termino-
logii – jako wynagrodzenie za spełnienie określonego, dostatecznie wyodrębnionego prawnie 
świadczenia (usługi)17.

W umowach typu asset management wynagrodzenie może przybrać charakter stały (zry-
czałtowany lub procentowy), prowizyjny lub mieszany18. Zazwyczaj wysokość wynagrodzenia 
zarządzającego pozostaje w jakimś stopniu powiązana ze wzrostem wartości aktywów.

6. Wykup ubezpieczenia, kwota wykupu i wartość wykupu
Wbrew poglądowi prezentowanemu w literaturze19 wykup ubezpieczenia nie stanowi świad-

czenia – w rozumieniu art. 353 k.c. – z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym. Nie jest nim także kwota wykupu i tzw. wartość wykupu. Zarówno 
kwota wykupu, jak i tzw. wartość wykupu nie stanowią głównego świadczenia ubezpieczycie-
la w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (art. 3851 
§ 1 k.c.).

Za powyższym przemawia analiza struktury zobowiązaniowego stosunku prawnego dokonana 
przez A. Kleina20, która pozwala odróżnić konkretne obowiązki dłużnika od długu oraz odpo-
wiadające im konkretne roszczenia wierzyciela oraz jego wierzytelności. W ramach stosunku 
zobowiązaniowego – pisze autor – można wyróżnić konkretne obowiązki i odpowiadające im 
roszczenia drugiej strony, w tym takie, które nie mają funkcjonalnego związku z długiem, tzn. 
że ich niewykonanie nie prowadzi ani do niespełnienia, ani choćby tylko do nienależytego speł-
nienia świadczenia21. Do obowiązków takich należy wydanie kwoty wykupu. Odmowa wydania 
przez ubezpieczyciela kwoty wykupu bądź wydanie jej w niewłaściwej wysokości czy terminie 
nie dowodzi niewykonania bądź nienależytego wykonania świadczenia, polegającego na zarzą-
dzaniu na zlecenie ubezpieczającego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, lecz wskazuje 

17 Wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r. (I CK 832/04, „Biuletyn SN” 2005, nr 11, s. 13).
18 Por. A. Chłopecki, Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, (w:) Z. Radwański (red.), System 
Prawa Prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck, Warszawa 2006; P. Zapadka, Komentarz 
do art. 75 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (w:) M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), 
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1081.
19 Por. M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2011, s. 271, 273–274. Autorka stoi na stanowisku, że ubezpieczyciel w umowie ubezpieczenia na 
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest zobowiązany spełnić następujące świadczenia o charak-
terze pieniężnym: świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku oraz specyficzne świadczenie 
– które nie jest wypłacane w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku – wykupu całkowitego i wykupu 
częściowego. To specyficzne świadczenie ma być wypłacane jedynie na wniosek uprawnionego.
20 Por. A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2005.
21 Por. A. Klein, op. cit., s. 51.
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na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania z umowy ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym22.

W celu uporządkowania terminologii należy rozróżnić zachowanie ubezpieczyciela polegające 
na realizacji obowiązku wykupu ubezpieczenia (wykupu polisy) od jego przedmiotu, czyli kwoty 
wykupu. Kwota wykupu stanowi równowartość ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, 
czyli rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej. Kwota wykupu nie jest jednak równowartością 
tzw. wartości wykupu, czyli wartości rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej pomniejszonej 
o nierozliczone koszty początkowe, występujące dotychczas w obrocie pod nazwą opłaty likwi-
dacyjnej23.

Konsekwencją szeregu wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz 
odwołujących się do nich wyroków sądów powszechnych, uznających opłatę likwidacyjną za 
niedozwolone postanowienie umowy24, była zmiana sposobu przerzucania na ubezpieczających 
kosztów początkowych ubezpieczenia. W miejsce opłaty likwidacyjnej pojawiło się adekwatne 
umniejszenie kwoty wykupu25. W pierwszych latach trwania ubezpieczenia wartość wykupu sta-
nowić miała znikomy procent kwoty wykupu, tak aby w kolejnych latach zbliżać się do pełnej 
kwoty rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej. Prowadzi to do efektu identycznego z pobraniem 
opłaty likwidacyjnej. Formalnie opłata likwidacyjna nie była pobierana bądź była pobierana 
zgodnie z orzecznictwem sądowym w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom roz-
wiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Opłata 
likwidacyjna przyjęła postać opłaty ukrytej.

Kwota wykupu to rezultat świadczenia w zobowiązaniu starannego działania ubezpieczycie-
la, polegającego na zarządzaniu na zlecenie, lecz nie na rachunek ubezpieczającego, środkami 
pieniężnymi pochodzącymi z wpłaconych składek, stanowiącymi ubezpieczeniowy fundusz 
kapitałowy, tj. rezerwę ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający. Kwota 
wykupu jest wypłacana w wykonaniu przez ubezpieczyciela obowiązku wykupu ubezpieczenia. 
Wykup ubezpieczenia może dotyczyć całej rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej – tzw. wykup 
całkowity (wykup całego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego), albo części rezerwy tech-
niczno-ubezpieczeniowej – tzw. wykup częściowy (wykup części ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego).

Wykup całkowity jest realizowanego na skutek:
1) złożenia przez ubezpieczającego oświadczenia woli w wykonaniu uprawnienia prawno-

22 Według autora obowiązek zwrotu nie stanowi obowiązku spełnienia świadczenia, co dotyczy zarówno obo-
wiązku zwrotu najętej rzeczy po zakończeniu stosunku najmu, jak i obowiązku pożyczkobiorcy, polegającego na 
przeniesieniu na pożyczkodawcę własności takiej samej ilości pieniędzy (innych rzeczy zamiennych) wraz z obo-
wiązkiem ich wydania; por. A. Klein, op. cit., s. 47–50. Takie stanowisko prezentuje także T. Dybowski, który pisze, 
że określenie zachowania się dłużnika polegające na wydaniu rzeczy wierzycielowi jako „świadczenia rzeczy” 
nie jest wyrażeniem ścisłym i może być traktowane jedynie jako pewien skrót myślowy. Stanowi ono obowiązek 
ciążący na dłużniku i zmierza do zapewnienia wierzycielowi w jakimś sensie władztwa nad rzeczą. Obowiązek 
ten niczego nie wyjaśnia, jeżeli chodzi o ustalenie treści stosunku zobowiązaniowego; por. T. Dybowski, A. Py-
rzyńska, (w:) Z. Radwański (red.) System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, C.H. Beck, 
Warszawa 2012, s. 241.
23 Por. M. Wiśniewski, Wartość wykupu polis życiowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „Wiado-
mości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2, s. 36–37.
24 Wpisy do rejestru klauzul niedozwolonych nr 2161, 3834, 4632, 4633, 5608. 
25 Przykładowo rozkład opłaty likwidacyjnej w poszczególnych latach trwania umowy ubezpieczenia: I rok – 
100%, II rok – 100%, III rok – 80%, IV rok – 70%, (…) X rok – 10%, został zastąpiony następującym rozkładem 
wartości wykupu: I rok – 0%, II rok – 0%, III rok – 20%, IV rok – 30%, (…) X rok – 90%.
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kształtującego w sposób wyraźny (art. 830 § 1 k.c.) lub domniemany (art. 830 § 2 k.c.)26 
bądź

2) upłynięcia terminu końcowego (rozwiązania umowy ex contractu) bądź
3) zajścia wypadku ubezpieczeniowego – przyjmując postać dodatkowej kwoty pieniężnej, 

powiększającej świadczenie na wypadek śmierci (sumę ubezpieczenia) bądź
4) zajścia zdarzenia losowego w warunkach wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Wykup całkowity i wykup częściowy może być realizowany także na skutek oświadczenia ubez-

pieczającego o charakterze prawnokształtującym, tożsamego z oświadczeniem o wypowiedzeniu 
umowy ubezpieczenia na życie w całości bądź części27. Wykup częściowy może być realizowany 
w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym, gdyż dopuszczalność wykupu częściowego wynika z dopuszczalności wykupu całkowi-
tego28. Skuteczność żądania wykupu częściowego nie jest uzależniona od zgody ubezpieczyciela29.

Wykup ubezpieczenia związany jest ze zwrotnym przeniesieniem na ubezpieczającego wła-
sności środków pieniężnych ubezpieczyciela w kwocie odpowiadającej wycenie aktywów 
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Zwrotne przeniesienie środków pieniężnych wy-
nika z wewnętrznego stosunku prawnego, składającego się na stosunek prawny wykreowany 
przez czynność powierniczą typu zarządzającego.

Zwrotne przeniesienie środków pieniężnych na ubezpieczającego charakteryzuje obowiązek 
ubezpieczyciela powstały już w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym, a zaktualizowany przez którąkolwiek z okoliczności, o których 
mowa powyżej, realizujących wykup całkowity. Pogląd taki jest prezentowany przez Sąd Najwyż-
szy w orzecznictwie dotyczącym umowy ubezpieczenia na życie i dożycie, w której zobowiązanie 
ubezpieczyciela ma postać zobowiązania rezultatu, a nie starannego działania30.

Wykup ubezpieczenia, jako spełnienie obowiązku, stanowi o należytym wykonaniu zobowiązania 
ubezpieczyciela. Nie jest tym samym świadczeniem, z tytułu którego należne byłoby ubezpieczy-
cielowi wynagrodzenie. Wynagrodzeniem takim nie może być tzw. opłata likwidacyjna31.

Do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, określających sposób wyliczenia kwo-
ty wykupu, ustalenia jej wartości, możliwości jej pomniejszenia o jawne bądź ukryte opłaty 
likwidacyjne czy określenia terminu jej wypłaty, mają zastosowanie przepisy o niedozwolonych 
postanowieniach umów. Do kwoty wykupu nie ma zastosowania art. 3851 § 1 zd. 2 k.c. wyłącza-
jący spod sądowego trybu badania wzorca te postanowienia, które określają główne świadczenia 

26 O wykupie ubezpieczenia jako konsekwencji wypowiedzenia przez ubezpieczającego umowy ubezpieczenia na 
życie lub zaprzestania opłacania składek stanowił art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 lutego 1928 r. o przepisach tymczasowych, dotyczących umowy ubezpieczenia (Dz. U. z 1928 r., Nr 25, 
poz. 211). Warto jednak zaznaczyć, że założonym skutkiem nieopłacenia składki bieżącej w dodatkowym termi-
nie była „przemiana ubezpieczenia na ubezpieczenie wolne od opłaty składki, lecz ze zmniejszoną sumą ubezpie-
czenia”, a nie wykup ubezpieczenia, który był realizowany na wyraźne żądanie ubezpieczającego. Niewątpliwie 
konstrukcja taka była przejawem zasady ochrony trwałości prawnego stosunku ubezpieczenia na życie.
27 Por. W. Kamieński, Wykup ubezpieczenia. Wybrane zagadnienia z praktyki ubezpieczeniowej, „Prawo Asekura-
cyjne” 2010, nr 3, s. 14–28.
28 Realizacja wykupu częściowego na każde żądanie ubezpieczającego stanowi wniosek z wnioskowania a fortiori 
– Ibidem; por. także postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr 5568–5574.
29 Por. klauzulę nr 5567 w rejestrze klauzul niedozwolonych.
30 Poglądowi temu dał wyraz SN w uchwale z dnia 24 stycznia 1996 r. (III CZP 196/95, OSNC 1996, nr 6, poz. 78) 
oraz w wyrokach z dnia 2 grudnia 1999 r. (III CKN 489/98, OSNC 2000, nr 7–8, poz. 130), z dnia 29 listopada 
2001 r. (V CKN 489/00, OSNC 2002, nr 7–8, poz. 104), a także z dnia 14 grudnia 2004 r. (II CK 238/04, niepubl.).
31 Por. W. Kamieński, Glosa…, op. cit.
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stron, w tym cenę lub wynagrodzenie. Wyłączenie głównego przedmiotu świadczenia stron, 
w tym ceny lub wynagrodzenia, stanowi konsekwencję założenia, że przynajmniej te elemen-
ty składające się na treść stosunku prawnego wymagają porozumienia pomiędzy stronami ze 
względu na ich założone zindywidualizowanie. W ten sposób wyrażone zostało przekonanie, że 
z całości elementów składających się na treść stosunku prawnego tylko przedmiot głównego 
świadczenia, np. cena lub wynagrodzenie, stanowi element, na który konsument mógł mieć rze-
czywisty wpływ i który stanowił element indywidualnego uzgodnienia – chyba że postanowienia 
określające główny przedmiot świadczenia, zamieszczone we wzorcu umowy, zostały sformuło-
wane w sposób niejednoznaczny (art. 3851 § 1 in fine k.c.).

Kwota wykupu, czyli kwota pieniężna odpowiadająca wartości aktywów nabytych przez ubezpie-
czyciela na zlecenie ubezpieczającego, jest nieznana w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Tym samym nie może ona stanowić przedmiotu świad-
czenia, jako że nie może być objęta konsensusem. Żadna ze stron nie wie i nie może przewidzieć, jaka 
będzie kwota wykupu – nie tylko ze względu na brak wiedzy o wartości poszczególnych aktywów naby-
tych przez ubezpieczyciela, lecz także z uwagi na nieokreślony moment, w którym roszczenie o wypłatę 
wartości wykupu stanie się wymagalne. Okoliczność decydująca o wymagalności roszczenia ubezpie-
czającego, a tym samym o rozmiarze długu ubezpieczyciela, jest zależna od woli ubezpieczającego 
bądź zależna od zdarzenia przyszłego i niepewnego, jakim jest zajście wypadku ubezpieczeniowego.

Ze względu na powyższe nie jest możliwe, aby kwota wykupu została wystarczająco zin-
dywidualizowana co do treści i mogła stanowić zarówno przedmiot głównego świadczenia 
ubezpieczyciela (art. 3851 § 1 zd. 2 k.c.), jak i przedmiot świadczenia w rozumieniu art. 353 k.c. 
Nie zmienia powyższego odniesienie jej do określonego procentu wartości ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego: znany procent z nieznanej kwoty wykupu i tak daje wartość nieznaną.

Należy także podnieść, że minimalnym zakresem konsensu, który pozwala na powstanie waż-
nego stosunku zobowiązaniowego – poza określeniem stron, jego struktury opartej na korelacji 
praw i obowiązków – jest indywidualizacja przedmiotu świadczenia lub świadczeń32. Tym samym 
skoro kwota wykupu nie stanowi głównego świadczenia stron, to tym bardziej nie jest nim sposób 
jej ustalenia, a w szczególności wybór dnia, w którym kwota wykupu ma zostać ustalona, termin, 
w którym ma ona zostać wypłacona, a także limity czasowe, kwotowe i ilościowe wykupu.

Podsumowanie
Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest umową 

mieszaną, której ramy prawne wyznacza przede wszystkim art. 805 k.c. Nie może budzić wąt-
pliwości, że umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest 
umową ubezpieczenia33. Umowa tego typu jest znana polskiemu porządkowi prawnemu, po-

32 Por. Z. Radwański, Teoria umów, PWN, Warszawa 1977, s. 72.
33 Zgodnie z klasyfikacją ubezpieczeń do działu I grupy 3 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, 
tj. do ubezpieczeń na życie, należą „ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym”. Niezrozumiałe jest twierdzenie, że umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapitałowym nie jest umową ubezpieczenia na życie, lecz umową nienazwaną, do której nie ma zastoso-
wania art. 830 § 3 i 4 k.c.; por. M. Szczepańska, Wypowiedzenie i zmiana umowy ubezpieczenia na życie przez 
ubezpieczyciela, „Prawo Asekuracyjne” 2014, nr 3, s. 159. Trzeba podkreślić, że takie stwierdzenie autorki musi 
implikować, że do umowy tej nie mają zastosowania żadne przepisy tytułu XXVII kodeksu cywilnego. Uwagi 
krytyczne co do kwalifikacji umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jako 
umowy nienazwanej, ze względu na obraną przez autorkę metodologię, zostały wyrażone w recenzji jej pracy: 
K. Ślebzak, Recenzja: M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 
Warszawa 2011, „Państwo i Prawo” 2012, nr 10, s. 121–124.
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mimo że nie została zdefiniowana w kodeksie cywilnym. Aby jednak umowa ta mogła zostać 
zakwalifikowana jako umowa ubezpieczenia, musi zawierać wszystkie elementy składające się 
na jej essentialia negotii.

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym musi zo-
stać zdefiniowane świadczenie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Świadczenie to musi 
spełniać wymóg określoności, co oznacza, że w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia suma 
ubezpieczenia musi być znana z kwoty, a tym samym musi być możliwa do objęcia konsensusem 
ubezpieczającego34. W przypadku umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczony musi zgodzić się 
na wyrażoną w kwocie sumę ubezpieczenia (art. 829 § 2 k.c.).

Świadczenie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej musi spełniać warunek następczości 
w stosunku do wypadku ubezpieczeniowego. Zasadniczą funkcją umowy ubezpieczenia jest 
pewność i realność ochrony ubezpieczeniowej, co oznacza, że w żadnym wypadku suma ubez-
pieczenia nie może ulec wyczerpaniu przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego. Pewność 
ochrony ubezpieczeniowej realizuje się także poprzez określoność sumy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest umową 
ubezpieczenia wtedy, kiedy świadczenie ubezpieczyciela na wypadek śmierci osoby ubezpie-
czonej jest równe wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Umowa ma 
wtedy charakter czystej umowy o zarządzanie aktywami na zlecenie (asset management). Doty-
czy to sytuacji, w której odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do wartości aktywów 
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, zarówno wtedy, kiedy ograniczenie to ma charak-
ter pierwotny, jak i następczy. To ostatnie ma miejsce w przypadku wyczerpania tzw. sumy na 
ryzyku, czyli przekroczenia przez aktywa funduszu kapitałowego wartości określonej w umowie 
jako suma ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. 

Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest umową 
ubezpieczenia także wtedy, kiedy odpowiedzialność ubezpieczyciela od samego początku umo-
wy jest ograniczona do kwoty wpłaconej składki bądź składek. Powyższe dotyczy także sytuacji 
wystąpienia niedoboru w postaci tzw. sumy pod ryzykiem, czyli różnicy między kwotą pieniężną 
wpłaconą przez ubezpieczającego a bieżącą wartością aktywów zarządzanych przez ubezpieczy-
ciela na zlecenie ubezpieczającego. Obowiązek pokrycia niedoboru ma niewątpliwie charakter 
zobowiązania gwarancyjnego, a jego konstrukcja przypomina wbudowany w umowę pochodny 
instrument finansowy.

W każdej z powyższych sytuacji ryzyko ubezpieczeniowe jest iluzoryczne albo w ogóle nie 
występuje. Określona w umowie suma ubezpieczenia, jako znikomy procent zarządzanych akty-
wów bądź znikoma kwota pieniężna, równa np. 1 zł35, nie jest świadczeniem na wypadek śmierci 
ubezpieczonego w rozumieniu art. 805 k.c. Umowy o takich cechach niewątpliwie mają na celu 
obejście prawa nie tylko prywatnego (przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia), 
lecz także publicznego (ustawy o działalności ubezpieczeniowej). Umowy te nie są umowami 
ubezpieczenia, lecz ubezpieczeniowymi instrumentami inwestycyjnymi.

34 Przełamanie zasady oznaczoności kwoty sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego wydaje 
się być dopuszczalne w tych ubezpieczeniach osobowych, które pełnią funkcję zabezpieczającą wierzytelność 
z tytułu umowy kredytu czy umowy pożyczki. Funkcja zabezpieczająca umożliwia określenie nie tyle kwoty sumy 
ubezpieczenia, co sposobu jej wyznaczenia poprzez odniesienie do bieżącego poziomu zadłużenia ubezpieczo-
nego.
35 Por. wyrok SA w Warszawie z dnia 6 września 2012 r. (VI ACa 458/12).
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Summary of the ar� cle

Main benefits of the parties to the life insurance concluded with 
Insurance Capital Fund

In the insurance contract concluded with Insurance Capital Fund an insurer is obliged to provi-
de two kinds of benefits: payment of premium and payment of management fee.

Life insurance contract with Insurance Fund is still an insurance contract and must fulfill the 
conditions essentialia negotti as far as the determination of insurance sum and providing the 
benefit in case of insurance event ( death of a person insured) is concerned. According to the 
definition of insurance agreement disqualified are those insurance contracts in which the re-
sponsibility of an insurer is limited just to the sum of premiums paid, the value of the assets of 
Insurance Capital Fund or when this responsibility is illusive.

In life insurance contracts with Insurance Capital Fund the redemption value, as stated in the 
article 385 of the Civil Code, does not belong to the category of main benefit or the side benefit. 
Basically, the redemption value cannot be considered as the benefit in the first place. Payment of 
the redemption value is an insurer’s obligation separate from the debt. Payment of the redemp-
tion value in proper amount and proper time is the sign of the correct fulfillment of the insurer’s 
duty. It is the transfer of resources, equal to the assets of the Insurance Capital Fund, back to 
the insurer. For the redemption of the insurance an insurer is not entitled to any compensation. 
Life insurance agreement with the Insurance Capital Fund is the document of the highest social 
trust.

Keywords: insurances with Insurance Capital Fund, main benefits of the parties to the insurance, 
benefit in the insurance with Insurance Capital Fund, redemption of the insurance, redemption 
value.

Mgr Wojciech Kamieński, ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.
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Tomasz Młynarski

Zadośćuczynienie pieniężne z art. 448 k.c. w razie śmierci osoby bliskiej 
w kontekście postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r. 
(III CZP 2/14)

Postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 
2/14) zostało wydane w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, którego celem było 
rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykładni prawa w odniesieniu do zagadnienia, czy osobie naj-
bliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynika-
jącą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, 
nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r. 

Niniejszy artykuł zawiera omówienie dotychczasowej linii orzeczniczej sądów oraz przedstawia 
motywy, jakimi kierował się Rzecznik Ubezpieczonych, składając wniosek w tej sprawie. W ar-
tykule zostały również przedstawione konkluzje wynikające z postanowienia Sądu Najwyższego, 
w którym uznano, że brak jest dostatecznych podstaw do stwierdzenia rozbieżności w aktual-
nym orzecznictwie, a co za tym idzie, podjęcia w tej sprawie uchwały. Tym samym Sąd Najwyższy 
przesądził ostatecznie, iż osoba najbliższa może dochodzić od ubezpieczyciela zadośćuczynienia 
za krzywdę wynikającą z naruszenia jej własnego dobra osobistego. 

Sąd Najwyższy nie podjął się natomiast oceny tych problemów, które nie znalazły jeszcze 
jednoznacznego rozstrzygnięcia w praktyce sądowej. Niezwykle intrygująca w kontekście za-
gadnienia dóbr osobistych i ich naruszenia jest zwłaszcza kwestia dopuszczalności roszczenia 
o zadośćuczynienie po stronie osób najbliższych poszkodowanemu, który wprawdzie przeżył wy-
padek, lecz ze względu na bardzo poważne obrażenia popadł w długotrwałą śpiączkę czy wręcz 
stan wegetatywny.

Słowa kluczowe: zadośćuczynienie, śmierć osoby bliskiej, ubezpieczenie OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych, Sąd Najwyższy, Rzecznik Ubezpieczonych.

Uwagi wstępne
Stosownie do art. 446 § 4 k.c., obowiązującego począwszy od dnia 3 sierpnia 2008 r., sąd może 

przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę. Przywrócenie do polskiego prawa instytucji zadośćuczynienia 
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za krzywdę wynikającą ze śmierci członka rodziny1 nie tylko umożliwiło żądanie naprawienia tego 
typu szkód niemajątkowych, lecz także dało asumpt do zintensyfikowania prób poszukiwania pod-
stawy prawnej dla przyznania zadośćuczynienia także członkom rodzin tych osób, które zmarły 
w wyniku deliktu mającego miejsce jeszcze przed nowelizacją kodeksu cywilnego. Z perspektywy 
czasu widać, że trzeba było dalszych kilku lat i stopniowego poszerzenia przez judykaturę katalogu 
dóbr osobistych, ażeby do sądów skierowane zostały pierwsze powództwa oparte na twierdze-
niu, że spowodowanie czynem niedozwolonym śmierci człowieka może stanowić naruszenie 
dóbr osobistych członków rodziny zmarłego, a co za tym idzie, osobom tym przysługuje roszcze-
nie o zapłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na 
podstawie art. 448 k.c. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 28 grudnia 1996 r.).

Na tle ewoluującego w tej kwestii orzecznictwa sądów wyraźnie dostrzegalny stał się problem 
wynikający ze stanowiska części zakładów ubezpieczeń, których zdaniem odpowiedzialność 
w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów me-
chanicznych nie obejmowała zadośćuczynienia dochodzonego przez bliskich ofiar wypadków 
drogowych z tytułu naruszenia ich dobra osobistego przez ubezpieczonego sprawcę. Sprawy za-
łatwiane odmownie przez ubezpieczycieli trafiały więc do sądów, o ile oczywiście uprawnionym 
starczało sił i determinacji na długotrwały oraz kosztowny spór z nieporównanie silniejszym od 
nich ekonomicznie podmiotem. Praktyka zmuszania przez zakłady ubezpieczeń osób występują-
cych z tymi roszczeniami do ich sądowego dochodzenia mogła przy tym mieć na celu odsunięcie 
w czasie konieczności wypłat, a przy okazji zniechęcenie części osób do kontynuowania sporu na 
drodze sądowej. Odpowiedzią na ten stan rzeczy ze strony Rzecznika Ubezpieczonych stał się wnio-
sek do Sądu Najwyższego o wskazanie prawidłowej wykładni norm dotyczących tego zagadnienia.

1. Ewolucja linii orzeczniczej Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
Wyrugowanie z polskiego prawa instytucji zadośćuczynienia za krzywdę moralną wbrew po-

zorom nie spowodowało całkowitej rezygnacji z faktycznej, choć na ogół jedynie częściowej, 
kompensacji szkody niemajątkowej wyrządzonej członkom rodziny zmarłego. W wielu orzecze-
niach łagodzono bowiem restrykcyjną linię orzecznictwa2 przez stosowanie art. 446 § 3 k.c. do 
naprawienia nie tylko szkody majątkowej, lecz także do pewnego stopnia krzywdy, a to dzięki 
szerokiemu rozumieniu zwrotu „znaczne pogorszenie sytuacji życiowej”3.

W nielicznych przypadkach sądy przyjmowały ponadto dopuszczalność przyznania zadość-
uczynienia pieniężnego z art. 445 § 1 k.c. w razie wstrząsu psychicznego wywołanego śmiercią 

1 Instytucja zadośćuczynienia za krzywdę moralną doznaną przez najbliższym członków rodziny poszkodowane-
go zmarłego na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia uregulowana była w art. 166 rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz. U. Nr 82, poz. 598 
z późn. zm.). Przepis ten obowiązywał wprawdzie do momentu wejścia w życie obecnego kodeksu cywilnego, 
jednak już wcześniej zaprzestano jego stosowania ze względu na stanowisko SN – wyrażone najpierw w uchwale 
składu siedmiu sędziów z dnia 15 grudnia 1951 r. (C. 15/51), a następnie w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej 
z dnia 29 stycznia 1957 r. (I CO 37/56) – wedle którego zadośćuczynienie za krzywdę moralną z powodu utraty 
osoby najbliższej jest w istocie zapłatą za czyjąś śmierć, a zatem jego zasądzenie nie godziłoby się z zasadami 
moralności socjalistycznej i byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w państwie ludowym.
2 Prezentowaną m.in. we wpisanej do księgi zasad prawnych uchwale składu siedmiu sędziów SN z dnia 26 
października 1970 r. (III PZP 22/70).
3 Tak m.in. wyroki SN z dnia 8 lipca 1974 r. (I CR 361/74), z dnia 15 października 2002 r. (II CKN 985/00), z dnia 
20 stycznia 2004 r. (II CK 360/02), z dnia 25 lutego 2004 r. (II CK 17/03), z dnia 30 czerwca 2004 r. (IV CK 445/03), 
z dnia 22 lipca 2004 r. (II CK 479/03), z dnia 9 marca 2007 r. (V CSK 459/06), z dnia 24 października 2007 r. (IV CSK 
192/07) oraz z dnia 16 kwietnia 2008 r. (V CSK 544/07).
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osoby bliskiej w wypadku, szczególnie jeśli wykazany został rozstrój zdrowia kwalifikowany w ka-
tegoriach medycznych jako choroba psychiczna4. Także w doktrynie prezentowany był pogląd, 
że członek rodziny, który doznał szczególnie silnego wstrząsu nerwowego wywołanego śmiercią 
osoby najbliższej, jest bezpośrednio poszkodowanym, gdyż istnieje normalny związek przyczy-
nowy między śmiercią a doznanym rozstrojem zdrowia5. Odmienne stanowisko zajął natomiast 
w tej kwestii Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 lutego 2008 r.6, gdzie wyraził zdanie, że dla osób 
poszkodowanych na skutek śmierci osoby bliskiej podstawą prawną roszczeń jest art. 446 § 3 k.c., 
nie zaś art. 445 k.c., zgodnie z którym zasądzenie zadośćuczynienia możliwe jest wyłącznie na 
rzecz osoby, przeciwko której był skierowany czyn niedozwolony. Pogląd, iż osobie najbliższej po-
krzywdzonemu, który w związku z popełnionym przestępstwem poniósł śmierć, nie przysługuje 
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, gdyż ogólną regułą jest niedopuszczalność odszkodo-
wania w wypadku istnienia jedynie krzywdy moralnej osoby najbliższej, dominował w sposób 
zdecydowany nie tylko w judykaturze sądów cywilnych, lecz także sądów karnych orzekających na 
podstawie przepisów dotyczących środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody7.

Zadośćuczynienie dla członków najbliższej rodziny zmarłego – oparte na konstrukcji naru-
szenia dobra osobistego – zostało po raz pierwszy przyznane przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku 
w wyrokach z dnia 23 września 2005 r.8 i z dnia 14 grudnia 2007 r.9 W pierwszym z orzeczeń 
zaznaczono, iż szczególna więź łącząca rodziców z dzieckiem – przysługująca zarówno dziecku, 
jak i rodzicom w prawidłowo funkcjonującej rodzinie – zasługuje na status dobra osobistego, 
podlegającego ochronie prawnej przewidzianej w art. 24 § 1 k.c. W drugim zaś wyroku przyjęto, 
że spowodowanie śmierci osoby bliskiej (męża i ojca) przez osobę trzecią stanowi naruszenie 
dobra osobistego najbliższych członków rodziny zmarłego (żony i dzieci) w postaci prawa do 
życia w związku małżeńskim, posiadania ojca i życia w pełnej rodzinie, w której mąż matki jest 
ojcem jej dzieci. 

Początkowo jednak większość sądów powszechnych orzekających w tego typu sprawach odda-
lała roszczenia dochodzone na podstawie art. 448 k.c., a kierowane do bezpośrednich sprawców 
wypadku albo do ich ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych. Sądy uzasadniały swoje stanowisko bądź tym, że prawo polskie nie 
przewidywało zadośćuczynienia krzywdy w związku ze śmiercią osoby bliskiej, brak zaś podstaw 
do formułowania generalnej tezy o istnieniu związku między działaniem sprawcy szkody wy-
mierzonym przeciwko bezpośrednio poszkodowanemu a krzywdami doznanymi w wyniku jego 
śmierci przez osoby najbliższe, bądź też, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
sprawcy wypadku nie obejmuje odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ewentualnego na-
ruszenia dóbr osobistych przez sprawcę wypadku, gdyż przepis ustawy w sposób enumeratywny 
wymienia w katalogu szkód jedynie zdrowie i życie10.

4 Np. wyrok SA w Krakowie z dnia 29 listopada 2000 r. (I ACa 882/00).
5 A. Szpunar, Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Byd-
goszcz 2000, s. 66.
6 II CSK 459/07.
7 Por. wyroki SN z dnia 8 stycznia 1969 r. (IV KR 165/68), z dnia 13 maja 1969 r. (V KRN 727/68), z dnia 13 maja 
2008 r. (V KK 432/07), a także postanowienie z dnia 28 kwietnia 2008 r. (I KZP 6/08).
8 I ACa 554/05.
9 I ACa 1137/07.
10 Por. wyroki SO w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2007 r. (I C 1125/06), SA w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2008 r. 
(I ACa 584/08), SA w Szczecinie z dnia 15 października 2009 r. (I ACa 517/09) i SA w Krakowie z dnia 27 listopada 
2009 r. (I ACa 1000/09).



72

Pogląd, zgodnie z którym członkowi rodziny zmarłego może przysługiwać na podstawie art. 448 
k.c. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne i to nawet gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, 
który miał miejsce przed dodaniem paragrafu 4 do art. 446 k.c., zaakceptował następnie w sze-
regu orzeczeń Sąd Najwyższy. Najpierw, w wyroku z dnia 14 stycznia 2010 r.11, Sąd stwierdził, że 
w stanie prawnym sprzed dnia 3 sierpnia 2008 r. spowodowanie śmierci osoby bliskiej mogło 
stanowić naruszenie dóbr osobistych najbliższych członków rodziny zmarłego i uzasadniać przy-
znanie im zadośćuczynienia. Podniósł, iż rodzina jako związek najbliższych osób podlega ochronie 
prawnej, a więź rodzinna odgrywa doniosłą rolę, zapewniając członkom rodziny m.in. poczucie 
stabilności, wsparcie obejmujące sferę materialną i niematerialną, oraz gwarantuje wzajemną 
pomoc w wychowaniu dzieci i zapewnieniu im możliwości kształcenia. W konkretnym stanie fak-
tycznym spowodowanie śmierci osoby bliskiej może zatem stanowić naruszenie dóbr osobistych 
członków jej rodziny i uzasadniać przyznanie im zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c.

 Stanowisko to zyskało aprobatę w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r.12 
o treści: „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. 
w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć na-
stąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.”. W uzasadnieniu 
podkreślono, że przy uwzględnieniu uznawanego w judykaturze katalogu dóbr osobistych trud-
no byłoby znaleźć argumenty przeciw zaliczeniu do niego także więzi rodzinnych. Nowo dodany 
przepis art. 446 § 4 k.c. ułatwia zaś dochodzenie zadośćuczynienia, wzmacnia też wykładnię art. 
446 § 3 k.c., wiążącą funkcję tego przepisu wyłącznie z ochroną majątkową. 

W wyroku z dnia 10 listopada 2010 r.13 Sąd Najwyższy zaznaczył natomiast, iż dobrem oso-
bistym jest więź emocjonalna łącząca osoby bliskie. Doznany na skutek śmierci osoby bliskiej 
uszczerbek polega nie tylko na osłabieniu aktywności prowadzącej do pogorszenia sytuacji życio-
wej, lecz także wynika z naruszenia dobra osobistego, jakim jest relacja między zmarłym a osobą 
zainteresowaną. Po wejściu w życie art. 448 k.c. to ten właśnie przepis dawał wyraźną podstawę 
do przyznania zadośćuczynienia pieniężnego. Zasądzenie tego świadczenia jest przy tym nieza-
leżne od odszkodowania zasądzonego już wcześniej na podstawie art. 446 § 1, 2 i 3 k.c.

W wyroku z dnia 11 maja 2011 r.14 Sąd Najwyższy podzielił w pełni stanowisko wyrażone 
w uchwale z dnia 22 grudnia 2010 r. Z kolei w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 maja 2011 r.15 Sąd 
podkreślił, że więź między rodzicami a dzieckiem jest niematerialną wartością własną rodziców, 
a skoro została ona uznana w orzecznictwie jako ich dobro osobiste podlegające ochronie prawa 
cywilnego, to jednym ze środków tej ochrony jest norma wynikająca z art. 448 k.c.

Kolejną wypowiedź Sądu Najwyższego w omawianej kwestii stanowi uchwała z dnia 13 lipca 
2011 r.16 w brzmieniu: „Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadość-
uczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c. także 
wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r. wskutek uszkodzenia ciała lub wy-
wołania rozstroju zdrowia”. Zdaniem Sądu śmierć osoby najbliższej powoduje naruszenie dobra 
osobistego osoby związanej emocjonalnie ze zmarłym, choć nie każdą więź rodzinną w auto-
matyczny sposób należy zaliczyć do katalogu dóbr osobistych, a jedynie taką, której zerwanie 
powoduje ból, cierpienie i rodzi poczucie krzywdy. Sąd zaznaczył ponadto, że osoba dochodząca 

11 IV CSK 307/09.
12 III CZP 76/10.
13 II CSK 248/10.
14 I CSK 621/10.
15 II CSK 537/10.
16 III CZP 32/11.
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zadośćuczynienia za spowodowanie śmierci osoby najbliższej nie jest poszkodowana jedynie 
pośrednio. Ten sam czyn niedozwolony może bowiem wyrządzać krzywdę różnym osobom – 
krzywdą wyrządzoną zmarłemu jest utrata życia, dla osób mu bliskich jest nią zaś naruszenie 
dobra osobistego poprzez zerwanie więzi emocjonalnej. W wyniku zmiany przepisów istnieje 
obecnie możliwość dochodzenia zadośćuczynienia zarówno na podstawie art. 446 § 4, jak i art. 
448 k.c., z tym że na podstawie art. 446 jest to prostsze ze względu na ułatwienia dowodowe. 
Przed nowelizacją jedyną podstawę roszczenia o zadośćuczynienie stanowił art. 448 k.c.

Z kolei w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 marca 2012 r.17 Sąd Najwyższy ograniczył się do za-
aprobowania poprzednio już wyrażonych poglądów.

Odpowiadając na pytania prawne sądów powszechnych, Sąd Najwyższy przyjął ponadto uchwały 
z dnia 7 listopada 2012 r.18 i z dnia 20 grudnia 2012 r.19, w których podkreślił, że przepisy obowią-
zujące zarówno przed 2004 r., jak i później, nie wyłączały z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
zadośćuczynienia za krzywdę osoby, wobec której ubezpieczony ponosił odpowiedzialność na pod-
stawie art. 448 k.c. W uzasadnieniu pierwszej z powyższych uchwał podkreślono, że pojęcie szkody 
rozumie się szeroko, jako obejmujące wszelkie uszczerbki – zarówno majątkowe, jak i niemająt-
kowe. Postacią odszkodowania za szkodę niemajątkową na osobie jest także zadośćuczynienie 
za własną krzywdę osoby bliskiej zmarłego, wyrządzoną przez spowodowanie śmierci uczestnika 
wypadku komunikacyjnego. Świadczenie to nie zostało zaś wyłączone z zakresu ochrony ubezpie-
czeniowej. W uzasadnieniu drugiej z uchwał poddano analizie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych20 w brzmieniu zarówno sprzed, jak i po nowelizacji, która 
weszła w życie w dniu 11 lutego 2012 r. Zaznaczono przy tym, iż celem nowelizacji było usunięcie 
ewidentnej usterki redakcyjnej, polegającej na użyciu zwrotu „szkodę, której następstwem jest”, 
podczas gdy naprawiana szkoda jest zawsze skutkiem, a nie przyczyną śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Nie można się jednak dopa-
trywać w tym przypadku merytorycznej zmiany przepisu i przyjmować, że dopiero jego nowelizacja 
dała podstawę do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zadośćuczynienia za krzyw-
dę osoby, wobec której ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c.

2. Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego
Rzecznik Ubezpieczonych, na podstawie dokonanej analizy orzecznictwa sądowego, stwierdził, 

iż ukształtowana w latach 2010–2012 linia Sądu Najwyższego była podzielana przez dominującą 
część judykatury sądów powszechnych. Niemniej jednak, nawet już po wyraźnym zarysowaniu 
się poglądu Sądu Najwyższego w omawianej sprawie, część sądów różnych szczebli zajęła sta-
nowisko opozycyjne względem jego zapatrywań. Mając to na uwadze, w dniu 2 stycznia 2014 r. 
skierowany został do Sądu Najwyższego wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy oso-
bie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmar-
łym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?”21.

17 I CSK 314/11.
18 III CZP 67/12.
19 III CZP 93/12.
20 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.
21 Treść wniosku jest dostępna na stronie http://rzu.gov.pl/pdf/wniosek_448.pdf.
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Nie da się jednak ukryć, że u podstaw decyzji Rzecznika Ubezpieczonych o skierowaniu wnio-
sku w tej sprawie legła w głównej mierze praktyka największych polskich ubezpieczycieli, którzy 
– lekceważąc wykładnię prezentowaną w orzecznictwie Sądu Najwyższego – w sposób całkowi-
cie automatyczny odmawiali zaspokajania roszczeń członków rodzin osób zmarłych w wyniku 
zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie art. 446 § 4 k.c. W odpowiedziach na inter-
wencje podejmowane przez Rzecznika Ubezpieczonych ubezpieczyciele ci wskazywali przy tym, 
iż wydane dotychczas orzeczenia dotyczyły zagadnień prawnych występujących w indywidual-
nych sprawach, a tezy w nich przedstawione nie stanowią zasad prawnych i nie wiążą innych 
podmiotów w podobnych sprawach.

Rzecznik Ubezpieczonych, licząc się z możliwością odmowy podjęcia uchwały, uznał, że w tak 
szczególnie istotnej kwestii powinien wypowiedzieć się rozszerzony skład Sądu Najwyższego. 
Skalę tego problemu obrazują już choćby statystyki obejmujące okres od dnia 28 grudnia 1996 r. 
do dnia 2 sierpnia 2008 r., z których wynika, iż w wypadkach drogowych zginęło w tym czasie 
około 70 000 osób. Co istotne, w znacznej części roszczenia te nie uległy jeszcze przedawnieniu, 
a to ze względu na obowiązujący obecnie dwudziestoletni termin przedawnienia roszczeń wyni-
kających z przestępstwa (art. 4421 § 2 k.c.). 

W złożonym wniosku zaznaczono, iż pewną rozbieżność można zaobserwować nie tylko 
w orzecznictwie sądów powszechnych, ale także – co do niektórych aspektów – w judykaturze 
samego Sądu Najwyższego. W odniesieniu do kluczowego zagadnienia kręgu osób uprawnio-
nych do żądania zadośćuczynienia pieniężnego Sąd Najwyższy podkreślił dotąd kilkukrotnie, 
że krąg osób uprawnionych jest na gruncie art. 448 k.c. szerszy niż w przypadku art. 446 § 4 
k.c., a mimo to w treści podjętych uchwał mowa jest wyłącznie o „najbliższych członkach ro-
dziny”, co de facto jest powtórzeniem rozwiązania przyjętego w art. 446 k.c. W uzasadnieniach 
poszczególnych orzeczeń Sąd Najwyższy posługiwał się różnymi określeniami osób legitymowa-
nych czynnie, takimi jak „członek rodziny”, „osoba bliska” czy „osoba najbliższa”. Wydaje się zaś, 
iż krąg uprawnionych rzeczywiście powinien być przynajmniej potencjalnie szerszy niż ten z art. 
446 § 4 k.c. i obejmować osoby najbliższe zmarłemu w znaczeniu faktycznym, a więc niekoniecz-
nie takie, które spełniają przesłanki, by uznać je za najbliższego członka rodziny. 

Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił także uwagę na problem właściwego określenia dobra osobistego, 
które podlega ochronie. Sąd Najwyższy posługiwał się bowiem w przeszłości różnymi określeniami, 
takimi jak: „prawo do życia rodzinnego i utrzymania tego rodzaju więzi”, „szczególna więź emocjonal-
na” (między członkami rodziny), „więź emocjonalna” (łącząca osoby bliskie), „więź” (między rodzicami 
a dzieckiem), „więź rodzinna, której zerwanie powoduje ból, cierpienie i rodzi poczucie krzywdy”. We 
wniosku podkreślono, iż pożądane byłoby doprecyzowanie lub jednoznaczne zdefiniowanie dobra 
osobistego, w sposób korespondujący z ustalonym kręgiem osób posiadających legitymację czynną. 

W treści wniosku zwrócono także uwagę na podnoszony przez branżę ubezpieczeniową argu-
ment natury praktycznej, związany z tym, że po wielu latach od zakończenia okresu ubezpieczenia 
ubezpieczyciele są konfrontowani z roszczeniami, których nie mogli przewidzieć w momencie 
zawierania umowy. Dokonana po latach zmiana wykładni prawa powoduje, że nieprzewidziane 
wcześniej koszty muszą być pokrywane z bieżących składek, co pociąga za sobą konieczność ich 
podwyżek w tych zakładach ubezpieczeń, które wykonują działalność ubezpieczeniową od wielu 
lat. To z kolei może zakłócać właściwą konkurencję pomiędzy nimi a ubezpieczycielami obecny-
mi na polskim rynku od niedawna22. 

22 Por. M. Orlicki, O możliwości dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny 
zmarłego przed dniem 3 sierpnia 2008 r., „Prawo Asekuracyjne” 2013, nr 4, s. 19–20.
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Rzecznik Ubezpieczonych zrekapitulował również poglądy wyrażane na tle wyłaniającej się linii 
orzeczniczej przez przedstawicieli doktryny prawa. W odniesieniu bowiem do poszczególnych orze-
czeń opublikowane zostały glosy zarówno akceptujące co do zasady możliwość dochodzenia przez 
bliskich zadośćuczynienia pieniężnego także w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce przed 
wejściem w życie art. 446 § 4 k.c., jak i bardziej lub mniej zdecydowanie krytykujące to stanowi-
sko. Wyrażane głosy krytyczne koncentrowały się między innymi na zakwestionowaniu poglądu, 
iż ustawodawca przez wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. chciał potwierdzić możliwość dochodze-
nia zadośćuczynienia także przed nowelą, jak również że dopuszczalne jest de facto rozciągnięcie 
nowych uprawnień także na osoby, których bliscy zmarli wcześniej23. Wskazywano ponadto, że sko-
rzystanie z art. 448 k.c. w ramach dawnego stanu prawnego stanowi obejście przepisów art. 446 § 
2 i 3 k.c., które stanowią lex specialis przyznające roszczenia osobom pośrednio poszkodowanym24. 
Wyrażony został nawet pogląd, iż nie można chronić uczuć ludzkich jako pewnej abstrakcyjnej ca-
łości, gdyż pojęcie to jest de facto puste treściowo25. Jak się wydaje, wśród glosatorów przeważyło 
jednak stanowisko przychylne zapatrywaniu dominującemu w orzecznictwie26.

Zadane we wniosku pytanie dotyczyło wprawdzie dopuszczalności dochodzenia od ubezpie-
czyciela zadośćuczynienia z art. 448 k.c. w związku ze śmiercią osoby bliskiej, lecz w uzasadnieniu 
wniosku omówionych zostało również szereg dalszych wątpliwości, wywołujących teoretyczne 
i praktyczne kontrowersje, takich jak: dopuszczalność roszczenia po stronie osób, których bliscy 
wprawdzie przeżyli wypadek, ale z uwagi na poważny uszczerbek na zdrowiu doznany przez po-
szkodowanych naruszone zostały własne dobra osobiste osób najbliższych; moment właściwy 
do badania stanu krzywdy po stronie pośrednio poszkodowanych; kwestie dowodowe istotne 
przy dochodzeniu zadośćuczynienia; sposób miarkowania wysokości zadośćuczynienia; możli-
wość uwzględniania w wysokości zadośćuczynienia z art. 448 k.c. kwot otrzymanych tytułem 
stosownego odszkodowania z art. 446 § 3 k.c.; możliwość kumulacji roszczeń z art. 448 k.c. 
z tymi określonymi w art. 446 § 4 k.c.

3. Wnioski wypływające z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Ubezpieczenia, postanowieniem z dnia 

27 czerwca 2014 r. odmówił podjęcia uchwały stanowiącej odpowiedź na zadane mu pytanie. 
Nie dopatrzył się bowiem rozbieżności w orzecznictwie, gdyż zdecydowana większość wyroków 
wskazanych przez Rzecznika Ubezpieczonych jako stojące w opozycji do orzeczeń Sądu Najwyż-
szego została wydana jeszcze przed podjęciem lub tuż po podjęciu przez niego uchwały z dnia 
13 lipca 2011 r. Według Sądu Najwyższego nie jest też trafna teza, jakoby rozbieżność ta utrzy-
mywała się po podjęciu kolejnych uchwał. Wyrażając to zdanie, Sąd Najwyższy pominął jednak, 

23 Por. M. Łolik, Glosa do uchwały SN z dnia 13 lipca 2011 r., OSP 2012, nr 3, poz. 32.
24 M. Wałachowska, Glosa do uchwały SN z dnia 13 lipca 2011 r., „Prawo Asekuracyjne” 2011, nr 4, s. 95.
25 Eadem, Możliwość stosowania art. 448 w zw. z art. 24 k.c. do roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne w razie 
śmierci osoby bliskiej, która nastąpiła przed dniem 3.08.2008 r., zaś po dniu 28.12.1996 r., referat z III Kolokwium 
Naukowego zorganizowanego przez PIU, 30 października 2013 r., materiał powielony.
26 Por. M. Kowalski, Glosa do wyroku SA w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r., „Palestra” 2006, nr 9–10, s. 308–
315; M. Wałachowska, Glosa do wyroku SA w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r., „Przegląd Sądowy” 2007, 
nr 1, s. 135–147; K. Pachnik, Glosa do uchwały SN z dnia 22 października 2010 r., „Monitor Prawniczy” 2012, 
nr 13, s. 721–723; M. Warciński, Glosa do uchwały SN z dnia 22 października 2010 r., „Palestra” 2012, nr 1–2, 
s. 101–107; B. Lackoroński, Glosa do uchwały SN z dnia 22 października 2010 r., OSP 2011, z. 9, poz. 96; idem, 
Glosa do uchwały SN z dnia 13 lipca 2011 r., OSP 2012, nr 3, poz. 32; M. Gomularz, Glosa do uchwały SN z dnia 
13 lipca 2011 r., LEX/el. 2012.
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jak się wydaje, fakt, że chronologicznie ostatnie orzeczenie wymienione we wniosku Rzecznika 
stanowił prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu wydany w dniu 12 marca 2013 r.27 

Sąd Najwyższy odniósł się w uzasadnieniu swojego orzeczenia w zasadzie do czterech spośród 
sformułowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych problemów prawnych. Uznał po pierwsze, 
że w świetle jego dotychczasowego orzecznictwa nie może już budzić żadnych wątpliwości, iż 
w przypadku spowodowania śmierci człowieka najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługu-
je roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, którego podstawę prawną może stanowić 
również art. 448 k.c. Sąd Najwyższy podkreślił, że uprawnionego do zadośćuczynienia należy 
traktować jako osobę bezpośrednio poszkodowaną czynem niedozwolonym, choć oczywiście po-
szkodowany musi wykazać istnienie dobra osobistego, które zostało naruszone deliktem. Sąd nie 
przedstawił jednakże w sposób jasny argumentów na poparcie tej tezy, choć we wniosku Rzecz-
nika przywołana została wyrażana w literaturze konkluzja, iż osoba dochodząca zadośćuczynienia 
w związku ze śmiercią osoby najbliższej jest poszkodowana pośrednio, a nie bezpośrednio, zatem 
Sąd Najwyższy implicite dystansuje się od dominującego dotychczas stanowiska o odpowiedzial-
ności na ogólnych zasadach wyłącznie za szkody wynikłe z bezpośrednich naruszeń dóbr28. 

Po drugie, zdaniem Sądu Najwyższego analizowane świadczenie niewątpliwie wchodzi w zakres 
odpowiedzialności wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Stanowisko takie zostało 
już zaakceptowane nie tylko przez sam Sąd Najwyższy, który wydał w tej sprawie dwie uchwały 
w składach trzyosobowych, ale również przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wy-
roki z dnia 24 października 2013 r. w sprawach C-22/12 Haasová oraz C-277/12 Drozdovs), na co 
zresztą Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił uwagę we wniosku.

Po trzecie, roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje każdemu, czyje dobro osobiste zostało 
naruszone na skutek spowodowania śmierci osoby mu bliskiej. W orzecznictwie nie przesą-
dzono jeszcze, czy niezbędnym składnikiem naruszonego dobra jest istnienie formalnych więzi 
rodzinnych, dlatego też zdaniem Sądu Najwyższego nie można póki co mówić o rozbieżnościach 
w tym względzie. 

Po czwarte, jakkolwiek w dotychczasowej judykaturze dobro osobiste podlegające ochronie 
w przypadku śmierci osoby bliskiej ujmowane bywało w nieco odmienny sposób, to jednak roz-
bieżność w tym zakresie ma charakter pozorny i nie spowodowała rozbieżności przy stosowaniu 
prawa.

Stanowisko zaprezentowane przez Sąd Najwyższy pozwala wysnuć wniosek, że organ ten bardzo 
wąsko postrzega przesłankę rozbieżności w wykładni prawa ujawnionej w orzecznictwie, której 
zaistnienie jest w świetle art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym29 
warunkiem koniecznym do podjęcia uchwały na wniosek określonych w art. 60 podmiotów. 
W uzasadnieniu postanowienia podkreślono wręcz, że restrykcyjne ujęcie przesłanki pozwalającej 
na podejmowanie uchwał abstrakcyjnych jest spójne z funkcją, jaką mają one pełnić w systemie 
prawa, a jest nią ujednolicanie orzecznictwa. To zaś na organie występującym o podjęcie uchwały 
spoczywa ciężar wykazania rozbieżności w orzecznictwie przez wskazanie prawomocnych wyro-
ków, w których rozstrzygnięcie zostało oparte na odmiennej wykładni prawa. Uzasadniony wydaje 
się przy tym wniosek, iż zdaniem Sądu Najwyższego, jeśli w odniesieniu do danego problemu zo-
stała już podjęta uchwała w trybie określonym w art. 390 k.p.c. – a więc na wniosek sądu drugiej 
instancji, który przy rozpoznawaniu apelacji zidentyfikował zagadnienie prawne budzące jego zda-

27 I C 1023/12.
28 Tak m.in. B. Lackoroński, op. cit.
29 Tekst jedn. Dz. U. Nr 2013, poz. 499 z późn. zm.
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niem poważne wątpliwości – zaś później nie wydano już orzeczeń wyrażających pogląd odmienny 
do stanowiska Sądu Najwyższego, wątpliwości interpretacyjne należy traktować jako usunięte.

4. Pytania, na które nadal brakuje jednoznacznej odpowiedzi
Mimo że Sąd Najwyższy przedstawił w uzasadnieniu wydanego przez siebie postanowienia 

dosyć precyzyjny pogląd na kilka kwestii poruszonych w skierowanym do niego wniosku, po-
minął pozostałe problemy, które jak dotychczas albo w ogóle nie stały się jeszcze przedmiotem 
rozstrzygnięć sądowych, albo też co do których pojedyncze wydane do tej pory orzeczenia nie 
pozwalają na stwierdzenie rozbieżności w wykładni prawa. 

Najbardziej bodaj intrygującym problemem wiążącym się z zagadnieniem dóbr osobistych 
podlegających ochronie jest kwestia dopuszczalności roszczenia o zadośćuczynienie po stronie 
osób najbliższych poszkodowanemu, który wypadek przeżył, lecz ze względu na bardzo po-
ważne obrażenia popadł w długotrwałą śpiączkę czy wręcz stan wegetatywny. Posługując się 
terminologią przyjmowaną w aktualnym orzecznictwie, można skonstatować, iż osoby te rów-
nież utraciły z poszkodowanym „więź rodzinną, której zerwanie powoduje ból, cierpienie i rodzi 
poczucie krzywdy” oraz naruszone zostało ich „prawo do życia rodzinnego”. Sprawowanie opieki 
nad tak głęboko poszkodowanym członkiem rodziny (czasem przez wiele lat lub przez całe życie) 
bądź też utrata normalnych relacji z nim potęgują poczucie krzywdy u tych osób, gdyż prowadzą 
do niemal całkowitego zaburzenia dotychczasowego życia rodzinnego. Może to również wiązać 
się z takimi problemami, jak stany depresyjne i schorzenia psychiczne, a także z faktycznym roz-
kładem więzi w rodzinie czy rozwodem. 

Pytanie zatem, czy osobom najbliższym również w takiej sytuacji przysługuje roszczenie 
o zadośćuczynienie z art. 448 k.c., a to z powodu naruszenia przez sprawcę ich dobra osobiste-
go zasługującego na ochronę prawną. Jako przykład takiego sposobu myślenia można podać 
orzecznictwo francuskie, w którego świetle zadośćuczynienie pieniężne przysługuje m.in. za ból 
psychiczny wywołany na skutek uszkodzenia ciała osoby bliskiej30. Przywołać można również 
prawo amerykańskie i wykształcone tam pojęcie loss of consortium, rozumiane jako „compa-
nionship, love, affection, sexual relationship, and services that one spouse provides another”31. 
Jak zresztą już obecnie podkreśla się w polskim orzecznictwie, prawo do niezakłóconego życia 
rodzinnego winno być kwalifikowane jako dobro osobiste podlegające ochronie, a w tak sfor-
mułowanym pojęciu tego dobra mieści się między innymi prawo do utrzymywania osobistych 
kontaktów z poszczególnymi członkami rodziny, będące wyrazem więzi rodzinnych32. 

Pierwszym, jak się wydaje, orzeczeniem, na mocy którego polski sąd wprost przyznał za na-
ruszenie dobra osobistego w postaci prawa do życia w rodzinie zadośćuczynienie pieniężne na 
rzecz dzieci, których matka na skutek błędu lekarskiego znalazła się w utrwalonym stanie wegeta-
tywnym, jest wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 września 2014 r.33 Sąd pierwszej 
instancji ustalił, iż dzieci, które w momencie zdarzenia miały 4 i 3 lata, mieszkały do tego czasu 
z matką, natomiast później przez kilka lat władzę rodzicielską sprawował ich ojciec, po czym ze 
względu na nadużywanie przez niego alkoholu zostały one umieszczone w rodzinie zastępczej 

30 Por. A. Szpunar, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1999, 
s. 48.
31 Por. W.P. Statsky, Family Law, West Legal Studies, Delmar, Albany, NY 2002, s. 512–513.
32 Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 29 stycznia 2013 r. (I ACa 906/12).
33 I ACa 840/13. Wyrok ten został wydany na skutek apelacji obu stron od wyroku SO we Wrocławiu z dnia 
3 kwietnia 2013 r. (I C 685/11).



78

dziadków. Po wypisaniu poszkodowanej ze szpitala dzieci odwiedzały swoją matkę i pytały, kiedy 
się obudzi, po pewnym jednak czasie kontakty te ustały. W świetle opinii biegłych strata matki 
doprowadziła u dzieci do urazu psychicznego – w przypadku chłopca jest to ciągła trauma, która 
destrukcyjnie wpływa na jego rozwój psychiczny w postaci trudności adaptacyjnych, emocjonal-
nych i uczuciowych; dziewczynka nie ujawniła tak dużych problemów psychologicznych, jednak 
świadomość stanu zdrowia matki i braku szans na poprawę wpływa na jej rozwój uczuciowy 
i emocjonalny. Sąd pierwszej instancji stwierdził w związku z tym naruszenie dobra osobistego 
powodów w postaci więzi rodzinnej i emocjonalnej, a uwzględniając rozmiar doznanej przez 
nich krzywdy oraz trwałość naruszenia dóbr osobistych, przyznał na ich rzecz zadośćuczynienie 
w wysokości po 150 000 zł, co stanowiło połowę ich żądania. Sąd Apelacyjny rozstrzygnięcie to 
w całości podtrzymał. 

W związku z dochodzeniem naprawienia szkód niemajątkowych po kilku lub kilkunastu latach 
od śmierci osoby bliskiej pojawia się z kolei problem prawidłowego podejścia do oceny krzyw-
dy doznanej przez uprawnionych. W takich przypadkach można się bowiem skupiać wyłącznie 
na badaniu stanu występującego bezpośrednio po naruszeniu dobra osobistego, ale można też 
poddawać ocenie skutki tego zdarzenia z perspektywy chwili obecnej, kiedy to po okresie ża-
łoby i traumy po stracie najbliższej osoby nastąpiło już w jakimś sensie zabliźnienie większości 
ran psychicznych, a w niektórych przypadkach osoby te na nowo ułożyły sobie życie (np. wiążąc 
się po pewnym czasie z kolejnym partnerem). Okoliczności takie, jak się wydaje, nie powinny 
jednak przekreślać faktu doznania przez daną osobę krzywdy spowodowanej naruszeniem jej 
dobra osobistego. W piśmiennictwie zaznacza się ponadto, że być może bardziej niż na skutki 
naruszenia dobra osobistego powinno się zwracać uwagę na charakter tego dobra osobistego, 
istniejący jeszcze przed jego naruszeniem, gdyż nie jest prawidłowe uzależnianie uznania okre-
ślonego dobra za dobro osobiste wyłącznie od tego, jakie skutki wiążą się z jego naruszeniem34.

Pewne wątpliwości budzą też w praktyce kwestie natury dowodowej. Możliwe jest bowiem 
w tej mierze zarówno uznanie, iż wystarczający do zasądzenia zadośćuczynienia jest sam fakt 
naruszenia przez sprawcę wypadku więzi rodzinnej, jak i drobiazgowe badanie skutków tego 
naruszenia, włącznie z opiniowaniem przez biegłych wystąpienia u uprawnionego rozstroju psy-
chicznego. Wydaje się, że krzywda członka rodziny zmarłego niekoniecznie jest większa z tego 
tylko powodu, iż zdecydował się on w okresie żałoby na skorzystanie ze wsparcia psychologicz-
nego lub z leczenia psychiatrycznego.

Kolejny dylemat dotyczy sposobu kształtowania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego z ty-
tułu naruszenia na skutek czynu niedozwolonego więzi rodzinnych łączących zmarłego z osobą mu 
bliską. Kwoty przyznawane obecnie przy roszczeniach z art. 446 § 4 k.c. są często znacznie wyższe 
niż świadczenia przyznawane zazwyczaj na podstawie art. 448 k.c. w związku z naruszeniem dóbr 
osobistych innych niż życie rodzinne, takich jak: cześć, swoboda sumienia, nazwisko czy wizeru-
nek. Prowadzi to do trudności z prawidłowym określeniem wysokości zadośćuczynienia z art. 448 
k.c. należnego najbliższym zmarłego, możliwe jest tu bowiem sugerowanie się zarówno kwotami 
przyznawanymi przez sądy na podstawie art. 446 § 4 k.c., jak i wysokością świadczeń zasądzanych 
z tytułu naruszenia pozostałych dóbr osobistych. Odmienne podejście do tego zagadnienia ze 
strony poszczególnych sądów lub składów orzekających prowadzić zaś może do nieakceptowalnej 
sytuacji znacznego czy wręcz drastycznego zróżnicowania sytuacji osób uprawnionych.

Z omawianym zagadnieniem wiąże się jeszcze inna wątpliwość. Z roszczeniami opartymi na 
art. 448 k.c. występują obecnie również ci najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, którzy jeszcze 

34 Por. B. Lackoroński, op. cit.
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przed wprowadzeniem art. 446 § 4 k.c. otrzymali z tytułu umowy ubezpieczenia OC stosowne 
odszkodowanie z art. 446 § 3 k.c. Jak zaś wskazano, przez pewien czas przy wyliczaniu tego świad-
czenia brano pod uwagę nie tylko czysto majątkowe aspekty pogorszenia się sytuacji życiowej 
uprawnionych, lecz także zmiany w sferze dóbr niematerialnych, o ile wiązały się w jakiś sposób 
z ich sytuacją materialną (np. osłabienie aktywności życiowej czy rozstrój zdrowia psychicznego). 
Czy zatem sąd badający zasadność roszczenia o zadośćuczynienie z art. 448 k.c., w tym również 
rozstrzygający o jego wysokości, może lub powinien uwzględniać w określony sposób fakt przy-
znania w przeszłości tego typu świadczenia? Jak się zdaje, w wyroku z dnia 10 listopada 2010 r. 
Sąd Najwyższy w zasadzie odrzucił tę koncepcję, jednak bliżej poglądu swego nie uzasadnił. 

Rodzi się pytanie, jaki jest obecnie wzajemny stosunek art. 446 § 4 i art. 448 k.c. – czy zachodzi 
tutaj stosunek o charakterze lex specialis, alternatywa rozłączna, czy może kumulacja roszczeń. 
Wpływa to bowiem na prawidłowy sposób rozstrzygnięcia kolizji roszczeń przewidzianych w tych 
normach oraz dopuszczalność zasądzenia podwójnego zadośćuczynienia bądź wykluczenie ta-
kiej możliwości35. Kwestia ta została poruszona przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały 
z dnia 13 lipca 2011 r., jednak nie zostało wskazane wprost, czy uprawniony może dochodzić 
w związku ze śmiercią osoby bliskiej zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego opartego tylko na 
jednej, wybranej przez siebie podstawie prawnej, czy też na obu podstawach, bądź żądając jed-
nocześnie zapłaty zadośćuczynienia i sumy pieniężnej na cel społeczny. Sąd Najwyższy w różny 
sposób oceniał relację występującą między art. 448 k.c. i art. 445 § 1 k.c., jednak w uchwale 
składu siedmiu sędziów z dnia 9 września 2008 r.36 zaznaczono, że w razie zawinionego narusze-
nia jednego z dóbr osobistych wymienionych w art. 445 k.c. poszkodowany może domagać się 
przyznania zadośćuczynienia na podstawie tego przepisu lub na podstawie art. 448 k.c., który 
przewiduje możliwość zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, jak 
również możliwa jest kumulacja roszczeń przewidzianych w art. 448 k.c.37 

Uwagi końcowe
Wydane przez Sąd Najwyższy postanowienie stanowi wprawdzie odmowę podjęcia uchwały za-

wierającej odpowiedź na pytanie zadane przez Rzecznika Ubezpieczonych, jednak nie umniejsza 
to wcale rzeczywistej wartości tego orzeczenia. Sąd Najwyższy przesądził bowiem ostatecznie, iż 
osobie najbliższej przysługuje z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobi-
stego, nawet gdy poszkodowany zmarł przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

Podkreślenia wymaga także, iż linia orzecznicza ukształtowana na gruncie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może znaleźć 
zastosowanie w związku z rozpatrywaniem roszczeń wynikających z innych przypadków spo-

35 W doktrynie prezentowana jest również koncepcja, w świetle której, skoro ustawodawca zdecydował się na 
wprowadzenie nowego przepisu wzorowanego na art. 166 kodeksu zobowiązań, nie zaś nowelizację art. 23 k.c. 
i dodanie do zamieszczonego tam katalogu nowego dobra osobistego, oznacza to, że nie powiązał powstającej 
w przypadku śmierci osoby najbliższej szkody niemajątkowej z konstrukcją dóbr osobistych, a zatem najbliżsi 
członkowie rodziny zmarłego nie mogą korzystać z roszczeń niemajątkowych służących ochronie dóbr osobi-
stych czy też roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Por. J. Matys, 
Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w Kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer, War-
szawa 2010, s. 253.
36 III CZP 31/08.
37 Szerzej por. S. Strus, Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, 
numer specjalny 2, s. 34–37.
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wodowania śmierci na skutek czynu niedozwolonego (takich jak błędy medyczne, wypadki przy 
pracy w gospodarstwie rolnym czy wypadki w zakładach pracy), w tym również w odniesieniu do 
zakresu odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu pozostałych ubezpieczeń odpowiedzialności 
cywilnej, tak obowiązkowych, jak i dobrowolnych.

Z bieżących obserwacji rynku ubezpieczeniowego wynika, że już po złożeniu wniosku przez 
Rzecznika Ubezpieczonych zakłady ubezpieczeń, które do tego momentu automatycznie od-
mawiały zaspokojenia roszczeń opartych na art. 448 k.c., stopniowo zaczęły od tej praktyki 
odchodzić i rozpoczęły merytoryczne badanie zgłaszanych do nich roszczeń, a w niektórych 
sprawach zdecydowały się wręcz na zawieranie ugód. Jako ostatni uczynił to Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń S.A.

Summary of the ar� cle

Financial compensation (on the basis of article 448 of the Civil Code) for 
the death of a relative determined by the judgment of the Supreme Court 
dd June, 27 2014

The decision of the committee containing 7 judges of the Supreme Court dd June 27 2014 (III 
CZp 2/14) was issued in a response to the request of the Polish Insurance Ombudsman. The basic 
aim of the committee was to determine whether a motor third party liability insurance entitles 
a person whose relative died to receive an indemnity. The basis of paying out the indemnity shall 
be here the break of emotional bonds between a person and a relative, even if death of this re-
lative occurred before August, 3 2008.

The following article contains a description of former judicial pattern applied in similar cases 
as well as a presentation of the motive for the action taken in this matter by the Polish Insurance 
Ombudsman. Moreover, the author focuses on the reflections concerning the decisions of the 
Supreme Court which did not indicate any discrepancies in the current jurisdiction and decided 
not to adapt any resolution in this case. At the same time, the Supreme Court made a final de-
cision that the relative can still receive a redress from the insurer for the derogation of personal 
rights.

However, the Supreme Court did not refer to these issues which still remain ambiguous in 
the jurisprudence. The most controversy is evoked whatever a claim from the side of a relative 
is justified if the injured party goes into a coma or is in an vegetative state as the result of an 
accident.

Keywords: compensation, death of a relative, motor third party liability insurance, the Supreme 
Court, the Polish Insurance Ombudsman.

Tomasz Młynarski, radca prawny, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.
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Małgorzata Maliszewska

Fakultatywny charakter roszczenia najbliższych członków rodziny 
zmarłego o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę – analiza 
przypadku

Artykuł prezentuje istotę zadośćuczynienia pieniężnego dochodzonego na podstawie art. 446 
§ 4 k.c., wskazując na jego fakultatywny charakter. Analiza roszczenia obejmuje studium stanu 
faktycznego będącego podstawą rozstrzygnięcia przez sądy powszechne rozpoznające sprawę 
w dwóch instancjach. Celem opracowania jest zasygnalizowanie poszkodowanym obowiązku 
należytego przygotowania się do postępowania przed sądem rozpoznającym przedmiotowe 
roszczenie i wskazanie skutków finansowych wynikających z faktu oddalenia powództwa na 
przykładzie orzeczeń sądów w dwóch instancjach.

Autorka przedstawiając roszczenie o zadośćuczynienie na przykładzie orzeczeń Sądu Najwyż-
szego oraz sądów powszechnych, zwróciła uwagę na złożoność i wielowątkowość problematyki 
roszczeniowej.

Słowa kluczowe: zadośćuczynienie, roszczenie, szkoda, poszkodowany, członek rodziny. 

1. Zagadnienia ogólne
Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne występuje w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju 

zdrowia, naruszenia dóbr osobistych, a także w odniesieniu do cierpień związanych ze śmiercią 
osoby najbliższej.

Niniejsze opracowanie odnosi się do roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne przysługujące 
najbliższym członkom rodziny zmarłego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty roszczenia 
poprzez prezentację podstaw prawnych jego dochodzenia, okoliczności faktycznych uwzględ-
nianych przez sądy orzekające, a przede wszystkim jego fakultatywnego charakteru. Praca ma 
charakter teoretyczno-empiryczny, przedstawia bowiem stanowiska judykatury przyjęte na 
podstawie zaprezentowanych okoliczności faktycznych sprawy. Stanowi wskazówkę dla po-
szkodowanych dochodzących roszczeń z tytułu śmierci najbliższych członków rodziny poprzez 
ograniczenie istniejącego i niedającego się wyeliminować ryzyka nieuwzględnienia roszczenia, 
skutkującego oddaleniem powództwa i obciążeniem poszkodowanych kosztami postępowania. 
Jest mniejszościowym głosem w dyskusji poprzez wskazanie poszkodowanym, iż analizowane 
w opracowaniu roszczenie nie zawsze może zostać zasądzone. Opracowanie ma uświadomić 
poszkodowanym, że ich roszczenie ma charakter fakultatywny, tak aby rozumieli, iż wystąpienie 
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do sądu o zadośćuczynienie pieniężne nie oznacza automatycznego uwzględnienia roszczenia 
z mocy samego prawa i nie eliminuje w żadnym przypadku ryzyka jego oddalenia. Celem opraco-
wania jest zwrócenie uwagi na fakt, iż wystąpienie z roszczeniem o zadośćuczynienie pieniężne 
powinno być poprzedzone podjęciem czynności przygotowawczych, mających za zadanie udo-
wodnienie lub uprawdopodobnienie zasadności roszczenia1. 

Intencją autorki nie jest wyłącznie snucie rozważań na temat swobodnej oceny dowodów 
przeprowadzanej przez sąd orzekający2 ani też uświadamianie poszkodowanym, iż wynik sprawy 
sądowej nie jest pewny, lecz także wskazanie potencjalnych skutków finansowych dla poszko-
dowanych w przypadku nieuwzględnienia roszczenia przez sąd. Poszkodowani powinni zdawać 
sobie sprawę z tego, iż niewłaściwe udowodnienie zasadności dochodzonego roszczenia może 
być związane z obciążeniem ich kosztami procesu. Zwolnienie poszkodowanego od kosztów są-
dowych nie zwalnia od zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Zwolnienie strony od kosztów 
sądowych nie stanowi samodzielnie o występowaniu szczególnie uzasadnionego wypadku, ale 
może być przyczynkiem do rozważania, czy taki wypadek zachodzi. Zakwalifikowanie konkret-
nego przypadku jako szczególnie uzasadnionego wymaga rozważenia całokształtu okoliczności 
sprawy łączących się z charakterem żądania poddanego pod rozstrzygnięcie sądu przy uwzględ-
nieniu zasad współżycia społecznego3.

2. Istota zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w polskim systemie prawa
Zadośćuczynienie, jako jeden z elementów naprawienia szkody, występuje w trzech przypad-

kach.

2.1. Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia
Stosownie do art. 445 § 1 k.c. sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę ty-

tułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie zasądzone na 
podstawie tego przepisu ma charakter kompensacyjny, stanowi sposób naprawienia krzyw-
dy w postaci cierpień fizycznych i psychicznych. Zasadniczą przesłanką w procesie określania 
wysokości zadośćuczynienia powinien być stopień natężenia krzywdy, tj. cierpień fizycznych 
i ujemnych doznań psychicznych4. Istotne znaczenie w sprawie mają: rodzaj, charakter, długo-
trwałość i intensywność cierpień fizycznych i psychicznych, stopień i trwałość kalectwa, wiek 
poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w przypadku uszkodzenia 
ciała powinna opierać się na obiektywnych i sprawdzalnych kryteriach.

1 Art. 3 w związku z art. 232 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.): „Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są […] dawać wyjaśnienia 
co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody”; „Strony są 
obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić 
dowód niewskazany przez stronę”. 
2 Swobodna ocena dowodów określana jest zwłaszcza w postępowaniu administracyjnym jako luz decyzyjny. Za 
luz decyzyjny uznaje się zakres swobody w danej sytuacji decyzyjnej i polega on na prawnej możliwości wyboru 
przez decydenta jednego wariantu działania spośród określonego zbioru działań wyznaczonego przez stosowną 
normę prawną. Por. M. Król, Pojęcie luzu normatywnego stosowania prawa, „Państwo i Prawo” 1979, nr 6, s. 
62–72.
3 Por. postanowienie SN Izba Cywilna z dnia 19 września 2013 r. (I CZ 183/12).
4 Por. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 8 grudnia 1973 r. (III CZP 37/73, OSNCP 1974, nr 9, poz. 
145).
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2.2. Naruszenie dób osobistych
Stosownie do art. 24 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostało zagrożone, może żądać zadośćuczynie-

nia pieniężnego, przy czym art. 23 k.c. za dobro osobiste uznaje w szczególności: zdrowie, wolność, 
cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nie-
tykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską. Wskazany 
katalog dóbr osobistych podlegających ochronie prawnej ma charakter przykładowy. Skoro do-
brem osobistym w rozumieniu art. 23 k.c. jest kult pamięci osoby zmarłej, to tym bardziej może 
nim być więź między osobami żyjącymi. Podobnie więź między rodzicami a dzieckiem jest własno-
ścią niematerialną rodziców, a skoro została określona jako dobro osobiste podlegające ochronie 
prawa cywilnego, to jednym ze środków tej ochrony jest norma wynikająca z art. 448 k.c.

2.3. Śmierć członka rodziny
Sąd na podstawie art. 446 § 4 k.c. może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego 

odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego. Przepis ten wszedł w życie z dniem 
3 sierpnia 2008 r.5 Wejście w życie art. 446 § 4 k.c. spowodowało problemy interpretacyjne odno-
szące się do możliwości dochodzenia zadośćuczynień pieniężnych w sprawach, w których śmierć 
osoby bliskiej nastąpiła przed datą wejścia w życie tego przepisu. Sąd Najwyższy stwierdził, iż 
wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. nie powinno być rozumiane w ten sposób, że w dotychczaso-
wym stanie prawnym art. 448 k.c. nie mógł stanowić podstawy przyznania zadośćuczynienia za 
śmierć osoby bliskiej6.

Zadośćuczynienie najczęściej występuje jako środek naprawienia szkody niemajątkowej 
(krzywdy) poprzez zapłatę świadczenia pieniężnego7. Istotą zadośćuczynienia jest więc napra-
wienie powstałej krzywdy, między innymi za cierpienia doznane w związku ze śmiercią. Ma ono 
przyczynić się do powetowania poczucia krzywdy poszkodowanego, dzięki satysfakcji płynącej 
z możliwości dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi od osoby odpowiedzialnej za 
krzywdę – w tym przypadku za śmierć osoby bliskiej8. Zadośćuczynienie określone w art. 446 § 
4 k.c. jest odzwierciedleniem w formie pieniężnej rozmiaru krzywdy, a w istocie swej nie zależy 
od statusu materialnego pokrzywdzonego. Rozmiar zadośćuczynienia może być odnoszony do 
stopy życiowej społeczeństwa, która pośrednio może rzutować na umiarkowany wymiar zadość-
uczynienia, i to w zasadzie bez względu na status społeczny oraz materialny poszkodowanego9. 
Przesłanka przeciętnej stopy życiowej nie może pozbawić roszczenia funkcji kompensacyjnej 
i eliminować innych istotnych czynników kształtujących jego rozmiar10. Ma ona charakter uzu-
pełniający i nie może stanowić podstawowej przesłanki w procesie orzekania.

Przyznanie poszkodowanemu zadośćuczynienia pieniężnego zależy od oceny i uznania sądu, 
który uwzględnia wszystkie okoliczności sprawy. Cechą zadośćuczynienia jest jego fakulta-

5 Zaczął on obowiązywać od daty wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731).
6 Por. wyrok SN z dnia 14 stycznia 2010 r. (IV CSK 307/09, OSP 2011, nr 2 poz. 15).
7 Z. Strus, Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr specjal-
ny 2.
8 A. Mączyński, Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę spowodowaną naruszeniem dobra osobistego. Gene-
za, charakterystyka i ocena obowiązującej regulacji, (w:) M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. 
Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze, Kraków 2004, s. 227 i nast.
9 J. Zych, Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo), materiały kon-
ferencji „Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów 
powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego”, Warszawa, 20 stycznia 2014 r.
10 Por. wyrok SN z dnia12 września 2002 r. (IV CKN 1266/00).
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tywność, co oznacza, iż nawet jeśli powstanie krzywdy zostanie udowodnione, przyznanie 
zadośćuczynienia nie jest obligatoryjne i zależy od uznania sądu11. Nie istnieje w tej kwestii jed-
nak dowolność w działaniu sądu. Decydujące znaczenie ma wynik postępowania dowodowego 
przeprowadzonego w toku postępowania cywilnego. Zadośćuczynienie ma być ekwiwalentem 
za doznaną krzywdę niemajątkową i jest sposobem wyrównania ujemnych przeżyć psychicznych 
i moralnych12. Okoliczności wpływające na określone wysokości zadośćuczynienia oraz kryteria 
ich oceny muszą być zawsze rozważane indywidualnie, w związku z konkretną osobą poszkodo-
wanego i sytuacją życiową, w której się znalazł13.

3. Zadośćuczynienie pieniężne przyznawane przez sąd najbliższym członkom rodziny 
zmarłego 

Zgodnie z art. 446 § 4 k.c. sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego od-
powiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Uwzględnienie 
roszczenia o zadośćuczynienie, jak wskazano powyżej, ma charakter fakultatywny. Sąd nie ma 
obowiązku zasądzenia zadośćuczynienia w każdym przypadku naruszenia dóbr osobistych. Oce-
na, czy w konkretnej sytuacji naruszenie dóbr osobistych rzeczywiście nastąpiło, nie może być 
dokonywana wedle miary indywidualnej wrażliwości zainteresowanego (ocena subiektywna), 
ta bowiem może być niekiedy bardzo duża, ze względu na cechy osobowościowe związane ze 
szczególną drażliwością i przewrażliwieniem14.

3.1. Obligatoryjność a fakultatywność przyznawania zadośćuczynienia przez sąd
Zagadnienie fakultatywnego charakteru uznania roszczenia o zadośćuczynienie podlegało ju-

rydycznej analizie. 
Zadośćuczynienie jest roszczeniem uznaniowym, bowiem sądowi orzekającemu pozostawia 

się daleko idącą swobodę w jego przyznawaniu i określaniu jego wysokości, co nie oznacza 
jednak, że istnieje pełna dowolność jego orzekania15. Swoboda w zakresie przyznawania zadość-
uczynienia najbliższym członkom rodziny zmarłego, zwana prawem sędziowskim, nie oznacza 
dowolności, gdyż przyznanie odpowiedniej sumy tytułem rekompensaty krzywdy oraz odmowa 
muszą być osadzone w stanie faktycznym sprawy16.

Każda sprawa jest rozpatrywana przez sąd indywidualnie. Poszkodowani występujący z rosz-
czeniem o zadośćuczynienie na podstawie art. 446 § 4 k.c. nie mogą wywodzić swojego roszczenia 
wyłącznie na podstawie faktu zgonu członka rodziny, jak również przywoływać orzeczeń sądów 
wydawanych w innych sprawach. Podstawami roszczenia de iure proprio są: rozstrój psychiczny 
z powodu śmierci uznany za jednostkę chorobową (ang. nervous shock cases), żałoba, smutek, 
poczucie osamotnienia (ang. bereavement claims), naruszenie prawa do więzi rodzinnej17. Od-
noszenie się do wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przyznawanego w podobnych 

11 Por. wyrok SN z dnia 27 sierpnia 1969 r. (I PR 224/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 111).
12 I. Dyka, Zasady przyznawania i ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w razie naruszenia dobra 
osobistego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, z. 3, s. 591.
13 Por. wyrok SN z dnia 13 grudnia 2007 r. (I CSK 384/07, OSP 2009, nr 2, poz. 20).
14 Por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2009 r. (III APa 24/09, OSP 2011, nr 3, poz. 35).
15 M. Wałachowska, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2007, 
s. 113–117.
16 Por. wyrok SN z dnia 3 czerwca 2011 r. (III CSK 279/10, OSP 2012, nr 4, poz. 44).
17 E. Bagińska, Art. 446 § 4 kc Polish Civil Code in a Comparative Perpective, materiały konferencji „Nowoczesne 
rozwiązania w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych”, Warszawa, 21 marca 2011 r. 
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przypadkach powinno mieć jedynie charakter orientacyjny i nie może naruszać zasady indywi-
dualizacji okoliczności charakterystycznych dla konkretnego poszkodowanego18. Poszkodowani, 
wnosząc roszczenia o zadośćuczynienie na podstawie art. 446 § 4 k.c., powinni uwzględniać ko-
nieczność udowodnienia okoliczności, z których wywodzą określone skutki prawne19. 

Skoro dochodzący roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne mają obowiązek udowodnienia 
swojej silnej i pozytywnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, powinni wykazać ją poprzez prze-
prowadzenie dowodu z zeznań świadków na okoliczność istnienia tejże, a także na okoliczność 
swojego stanu psychicznego, w szczególności krzywd i bólu, jakich doznali wskutek śmierci, czyli 
skutków wypadku w sferze psychicznej oraz wpływu tego zdarzenia na ich zdrowie i życie. Po-
szkodowani nie mogą zatem wnosić o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków wyłącznie 
na okoliczności dotyczące faktu zgonu, z którego wywodzone są roszczenia. Tak skonstruowany 
wniosek dowodowy nie wykazuje bowiem okoliczności dotyczących silnej emocjonalnej więzi 
między roszczącym a zmarłym członkiem jego rodziny. Poszkodowani powinni także wykazać, czy 
zamieszkiwali wspólnie ze zmarłym, czy mogli liczyć na jego wsparcie oraz czy istniały pozytyw-
ne relacje rodzinne. Istotne jest także wykazanie negatywnych następstw śmierci najbliższego 
członka rodziny zmarłego i ich wpływu na aktualne funkcjonowanie poszkodowanych w rela-
cjach społecznych, rodzinnych i zawodowych. 

Poszkodowani powinni ponadto wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu z opinii 
biegłego sądowego z zakresu psychiatrii, ewentualnie psychologii, na okoliczności psychicznych 
następstw dla występujących z roszczeniem z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny oraz 
wpływu tych następstw na stan zdrowia podmiotów inicjujących proces sądowy. Istotne jest 
także zwrócenie uwagi na występowanie u poszkodowanych reakcji żałobnej i innych przeżyć 
związanych ze śmiercią najbliższego członka rodziny. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż podda-
wane analizie przez biegłych funkcjonowanie psychiczne osób występujących z roszczeniem 
z art. 446 § 4 k.c. może mieć podłoże organiczne i być wywoływane ich cechami osobowo-
ściowymi, np. zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi skutkującymi alkoholizmem czy 
nikotynizmem, a także osłabieniem reakcji emocjonalnych wchodzących w skład tzw. uczucio-
wości wyższej.

3.2. Krąg osób uznawanych za najbliższych członków rodziny zmarłego
O tym, kto jest najbliższym członkiem rodziny zmarłego, decyduje faktyczny układ stosunków 

pomiędzy określonymi osobami, a nie formalna kolejność pokrewieństwa wynikająca w szczegól-
ności z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy ewentualnie z powinowactwa20. W celu 
stwierdzenia, czy występujący o zadośćuczynienie jest najbliższym zmarłego, sąd musi ustalić, czy 
istniała silna i pozytywna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym roszczenia a zmarłym21.

3.3. Analiza jurydyczna sprawy roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne
Ojciec zmarłej w wyniku wypadku komunikacyjnego córki dochodził od zakładu ubezpieczeń 

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę będącą następstwem śmierci dziecka22. Córka powoda, 

18 Por. wyrok SN z dnia 30 stycznia 2004 r. (I CK 131/03, OSNC 2005, nr 2, poz. 40).
19 Art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121): „Ciężar udo-
wodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.
20 Por. wyrok SN z dnia 3 czerwca 2011 r. (III CSK 279/10, OSP 2014, nr 4, poz. 44).
21 Por. wyrok SN z dnia 19 grudnia 1969 r. (III PRN 17/69, OSN 1970, nr 9, poz. 160).
22 Por. wyrok SO w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r. (XXIVC 392/12); wyrok SA w Warszawie z dnia 15 kwietnia 
2014 r. (I ACa 1599/13).
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jako pasażerka motocykla, zginęła w wypadku komunikacyjnym w dniu 24 sierpnia 2006 r. Zmar-
ła w chwili śmierci miała 21 lat. Powód w uzasadnieniu żądania wskazał, że miał dobre relacje 
ze zmarłą i wspólnie spędzał z nią wolny czas. Po śmierci córki doznał traumy i obniżył się jego 
nastrój. 

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że powód w chwili śmierci córki nie pra-
cował i nadużywał alkoholu. Wobec powoda stosowano leczenie odwykowe z powodu zespołu 
zależności alkoholowej w Poradni Odwykowej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycz-
nego. W postępowaniu sądowym została wydana opinia psychiatryczno-psychologiczna mająca 
na celu ustalenie psychicznych następstw śmierci córki na funkcjonowanie powoda, wpływu 
choroby alkoholowej na jego stan emocjonalny i psychiczny, wpływu choroby alkoholowej na 
relacje ze zmarłą córką i na relacje między rodzicami i córką oraz między małżonkami. Z opinii 
sądowej psychiatryczno-psychologicznej wynika, iż powód nie uzależnił się od alkoholu w wyni-
ku śmierci córki, albowiem nadużywał alkoholu jeszcze za życia zmarłej. U powoda rozpoznano 
zespół zależności alkoholowej, organiczne zaburzenia osobowości oraz padaczkę alkoholową. 
Powód był nawet leczony szpitalnie w oddziale psychiatrycznym męskim z rozpoznaniem zespołu 
deliryjnego. Biegli w opinii wykazali, że w czasie odpowiadającym wypadkowi, w którym zginę-
ła córka, powód był w konflikcie z żoną i pił dużo alkoholu. Wszystkie badania przeprowadzone 
przez biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii wykazały w sposób niebudzący wątpliwości, iż 
powód nadużywał alkoholu na długo przed wypadkiem, czego zaprzestał dopiero po leczeniu 
odwykowym dwa lata po wypadku. 

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w całości. W ocenie Sądu opinia sądowa psy-
chiatryczno-psychologiczna została wydana po przeprowadzeniu badania powoda. Opinia była 
jasna i logiczna i nie wynikały z niej wewnętrzne sprzeczności. Funkcjonowanie psychiczne po-
woda miało podłoże organiczne i było wywołane przewlekłym alkoholizmem. Powód wykazywał 
niską dojrzałość emocjonalną. Cierpiał na zaburzenia neurologiczne i psychiczne wywołane prze-
wlekłym alkoholizmem. Z psychologicznego punktu widzenia u powoda stwierdzono osłabienie 
reakcji emocjonalnych wchodzących w skład tzw. uczuciowości wyższej. Powód nie wypowiadał 
się o emocjonalnych skutkach wypadku z udziałem córki. Centralnym elementem strat spowo-
dowanych wypadkiem pozostawały te związane z sytuacją materialną i utratą szans na pomoc 
materialną ze strony córki. 

Oddalając powództwo, Sąd uznał, że sądy orzekające mają możliwość dookreślenia osoby 
będącej najbliższym członkiem rodziny zmarłego w każdej konkretnej sprawie. W celu ustale-
nia, czy osoba dochodząca roszczenia o zadośćuczynienie jest najbliższym członkiem rodziny 
nieżyjącego, sąd powinien stwierdzić, czy istniała silna i pozytywna więź emocjonalna pomię-
dzy dochodzącym tego roszczenia a zmarłym. Z brzmienia art. 446 § 4 k.c. wynika, iż nie każdy 
członek rodziny zmarłego, a jedynie najbliższy, może dochodzić zadośćuczynienia od zakładu 
ubezpieczeń. Dochodzący roszczenia powinien udowodnić, w sposób niebudzący wątpliwości, 
na podstawie art. 6 k.c. istnienie pomiędzy nim a osobą zmarłą silnej więzi emocjonalnej, która 
uzasadniałaby uznanie zaistnienia krzywdy w związku z naruszeniem dobra osobistego w po-
staci więzi rodzinnej. Choć nie ulega wątpliwości, że pomiędzy rodzicem a dzieckiem istnieją 
więzy rodzinne w znaczeniu biologicznym, to jednak okoliczność ta nie jest wystarczająca do 
przyjęcia, że pomiędzy roszczącym a zmarłą istniały innego rodzaju silne więzi, zwłaszcza w sfe-
rze emocjonalnej, które uzasadniałyby przyjęcie, że wraz ze śmiercią córki doszło do krzywdy 
powoda na skutek naruszenia jego dóbr osobistych. Tylko szczególna więź rodziców z dzieckiem, 
odczuwana zarówno przez dziecko, jak i rodziców w prawidłowo funkcjonującej rodzinie zasłu-
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guje na status dobra osobistego, podlegającego ochronie przewidzianej w art. 24 § 1 k.c.23 Nie 
chodzi o każdą więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem, a jedynie szczególną więź cechującą się 
głębokim przywiązaniem emocjonalnym, która powinna być przez powoda udowodniona lub co 
najmniej w wysokim stopniu uprawdopodobniona. Zgromadzony w analizowanej sprawie ma-
teriał dowodowy wykazał, że rodzina powoda była dysfunkcyjna. Choroba alkoholowa powoda 
spowodowała, że pomiędzy powodem a jego córką nie istniała więź, jaka łączy w zdrowych ro-
dzinach rodzica i dziecko. W ocenie Sądu, skoro ta więź nie istniała, to przedwczesna i tragiczna 
śmierć córki nie mogła jej zerwać. Powód nie wykazał, aby po śmierci córki doznał traumy, czy 
też aby jego życie w radykalny sposób uległo zmianie. Celem zadośćuczynienia nie jest zapłata za 
przedwczesność śmierci, a kompensata za ból spowodowany pozbawieniem możliwości dalsze-
go życia danego członka rodziny, który pozostał przy życiu, z bliskim zmarłym członkiem rodziny. 
Celem zadośćuczynienia jest kompensata doznanej krzywdy, a zatem złagodzenie cierpienia psy-
chicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc poszkodowanemu w dostosowaniu 
się do nowej sytuacji. 

W przedmiotowej sprawie powód wniósł apelację od wyroku oddalającego w całości powódz-
two. Powód zarzucił sądowi m.in.: 

1. Błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na bezpodstawnym przyjęciu, że powód nie 
cierpiał po stracie córki, nie doznał negatywnych uczuć i krzywdy na skutek śmierci córki, 
podczas gdy powód odczuwa brak córki.

2. Błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na bezpodstawnym przyjęciu, że powód nie był 
osobą najbliższą dla zmarłej córki.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że ustawodawca, wprowadzając do kodeksu cywilnego 
pojęcie najbliższego członka rodziny przy równoczesnym braku definicji legalnej tego terminu, 
dał sądom możliwość dookreślenia, kto jest najbliższym członkiem rodziny zmarłego. W oce-
nie Sądu powód nie udowodnił, jakoby istniała silna więź emocjonalna pomiędzy nim a zmarłą 
córką, która uzasadniałaby uznanie, że powód doznał krzywdy w związku z naruszeniem jego 
dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Istnienie więzi w znaczeniu biologicznym nie jest 
w analizowanym stanie sprawy okolicznością wystarczającą do przyjęcia, że pomiędzy powodem 
a zmarłą córką istniały innego rodzaju więzi, zwłaszcza w sferze emocjonalnej, które w chwili 
obecnej uzasadniałyby uznanie, że wraz ze śmiercią córki doszło do krzywdy powoda. Powód 
nie wykazał w ocenie Sądu także, że po stracie córki jego krzywda urosła do rozmiarów, które 
wskazywałyby na zasadność naruszenia jego dóbr osobistych. Sąd uznał, że pomiędzy powodem 
a córką nie mogło dojść do powstania relacji wpływających na istnienie silnych więzi rodzinnych. 
Wręcz przeciwnie, postępowanie dowodowe wykazało, że doszło do ich rozluźnienia. 

Zaprezentowane orzeczenia sądów dwóch instancji wydanych w konkretnej sprawie ilustru-
ją skutki finansowe wynikające z braku udowodnienia zasadności dochodzonego roszczenia 
o zadośćuczynienie pieniężne. Poszkodowany – ojciec zmarłej córki – nie wykazywał inicjatywy do-
wodowej, a roszczenie wywodził wyłącznie z faktu zgonu. Zgłoszone roszczenie było wygórowane, 
a poszkodowany nie był w stanie uzasadnić, dlaczego domaga się roszczenia w żądanej wysokości. 
Zasadność roszczenia argumentował zgonem i brakiem pomocy finansowej od zmarłej. 

3.4. Skutki finansowe oddalenia powództwa o zadośćuczynienie pieniężne 
W analizowanej sprawie powód wystąpił do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów są-

dowych. Wniosek swój uzasadnił faktem, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla 

23 Por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r. (I ACa 554/05, „Palestra” 2006, nr 9–10).
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niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, i zwolnienie takie uzyskał. Sąd orzekający w pierwszej 
instancji zasądził od powoda koszty zastępstwa procesowego. W postępowaniu apelacyjnym 
sąd także zasądził od powoda koszty zastępstwa procesowego za drugą instancję. Sąd uznał, że 
powód nie wskazał na żadne szczególne okoliczności, które uzasadniałyby odstąpienie od obcią-
żania go kosztami procesu. Odstępstwo od ogólnej zasady odpowiedzialności za wynik sprawy 
na rzecz zasady słuszności wymaga rozważenia wszystkich okoliczności sprawy i wykazania wy-
padku szczególnie uzasadnionego24.

Zwolnienie od kosztów sądowych nie może automatycznie pociągać za sobą konsekwencji 
w postaci przyjęcia, że zachodzi przypadek szczególny uzasadniający odstąpienie od obciążania 
powoda – w przypadku przegranej sprawy – kosztami zastępstwa procesowego. Nie jest wystar-
czające wyłączne powoływanie się na trudną sytuację majątkową.

W analizowanym stanie faktycznym sprawy powód nie tylko nie otrzymał zadośćuczynienia 
stosownie do art. 446 § 4 k.c., lecz także został obciążony kosztami postępowania w obu instan-
cjach. Powód został wezwany przez zakład ubezpieczeń do dobrowolnego spełnienia świadczenia 
w przedmiocie zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. Powód należności nie zapłacił. 
Zakład ubezpieczeń wystąpił z wnioskiem o nadanie wyrokom klauzuli wykonalności. Nie można 
wykluczyć, iż po otrzymaniu wyroków wraz z klauzulami wykonalności zakład ubezpieczeń po-
dejmie działania w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko powodowi. 

Powyższy przypadek ilustruje, że występowanie z roszczeniem z tytułu zadośćuczynienia po-
winno być racjonalne i przemyślane, tak aby nie doszło do sytuacji opisanej w przeanalizowanym 
przykładzie. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne nie może być wywodzone wyłącznie z faktu 
zgonu osoby najbliższej, nie może być także wygórowane i abstrakcyjne. Poszkodowani powinni 
wykazać istnienie pozytywnej i silnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, a nie wywodzić roszcze-
nie wyłącznie na podstawie więzi biologicznych. Sąd, korzystając ze swobodnej oceny dowodów, 
każdą sprawę ocenia indywidualnie – nie sposób wysokości roszczenia uzasadniać przypadkami 
dotyczącymi stanów faktycznych wynikających z innych spraw zawisłych przed sądem.

Podsumowanie
Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę jest świadczeniem mającym na celu napra-

wienie szkody niemajątkowej, w analizowanym przypadku powstałej na skutek śmierci osoby 
bliskiej. Podstawy roszczenia – wskazane jako rozstrój psychiczny po śmierci osoby bliskiej, 
żałoba, smutek, poczucie osamotnienia, naruszenie prawa do więzi rodzinnej – muszą zostać 
udowodnione w postępowaniu sądowym. Analizowane roszczenie nie zostało zakwalifiko-
wane przez ustawodawcę jako zasądzane w sposób obligatoryjny. Z powyższego wynika jego 
złożony i wielowymiarowy charakter. Poszkodowani powinni zdawać sobie sprawę z prawnych 
konsekwencji roszczenia wadliwie skonstruowanego bądź nienależycie udowodnionego przed 
sądem. 

Podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej poszkodowanych i prowadzenie edukacji ubez-
pieczeniowej w zakresie prawnych konsekwencji zgłoszenia roszczenia o zadośćuczynienie 
pieniężne z art. 446 § 4 k.c. będzie sprzyjało eliminacji przypadków wskazanych w niniejszym 
opracowaniu.

24 Art. 98 § 1 w związku z art. 102 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego: „Strona 
przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego 
dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”; „W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może za-
sądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami”.
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Summary of the ar� cle

Indemnity claim for the death of a relative and its optional character–
case analysis

The paper presents the essence of indemnity granted on the basis of article 446 § 4 of the Civil 
Code. Author highlights the optional character of this indemnity.

The actual state of every claim is analyzed by the public courts in two instances. The main aim 
of the author is to make a claimant aware of the fact that court proceeding requires a suitable 
preparation. Moreover, the attention is drawn to the financial consequences of a claim being 
rejected by the court as it can be observed in many judgments issued by the courts of two in-
stances. The examples taken from the judgments of the Supreme Court and many of the regular 
courts validate the complex and multithreading nature of these complaints.

Keywords: compensation, complaint, damage, injured party, relative.
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Grzegorz Wolak

Zrzeczenie się urzędu sędziego a prawo do świadczeń z ubezpieczenia 
chorobowego

Kwestia tego, czy okres pracy w charakterze sędziego, po zrzeczeniu się przez niego urzędu 
w trybie art. 68 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i od-
prowadzeniu składek na ubezpieczenie społeczne za ten okres, jest okresem traktowanym na 
równi z okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym w pełnym zakresie (co do wszystkich, 
wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, rodzajów ryzyk ubezpieczeniowych), czy też jest okresem traktowanym na równi jedynie 
z okresem podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, może budzić wątpliwości. 
Omówieniu tego zagadnienia poświęcony jest niniejszy artykuł. 

Słowa kluczowe: sędziowie, ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne, ubezpieczenie 
chorobowe, zrzeczenie się urzędu sędziego.

Wprowadzenie
W dniu 18 lipca 2014 r. do Sądu Najwyższego w sprawie o zasiłek chorobowy wpłynęło na-

stępujące pytanie prawne sądu odwoławczego (Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Łodzi):

„1. Czy były sędzia, który zrzekł się urzędu w trybie art. 68 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 427 ze zmianami) i z którym 
stosunek służbowy został rozwiązany, a od jego wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby 
(od którego nie odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne w trakcie służby), sąd ma-
cierzysty przekazał składkę na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
przewidzianą za ten okres w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, stosownie do treści art. 
91 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 427 ze zmianami), powinien być za okres służby traktowany jako osoba objęta ubezpiecze-
niem społecznym w razie choroby i macierzyństwa w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585 ze 
zmianami) i art. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77 poz. 512 ze zmianami)?, 

2. Czy byłemu sędziemu, który zrzekł się urzędu sędziego w trybie art. 68 § 1 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 427 ze zmianami) 
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i z którym stosunek służbowy został rozwiązany, zaś od jego wynagrodzenia wypłaconego w okre-
sie służby sąd macierzysty przekazał składkę na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, przewidzianą za ten okres w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, stosownie do 
treści art. 91 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 427 ze zmianami), a który stał się niezdolny do pracy przed rozwiązaniem stosunku 
służbowego i którego niezdolność do pracy trwała nadal po rozwiązaniu stosunku służbowego, przy-
sługuje zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy po rozwiązaniu stosunku służbowego na 
podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77 poz. 512 ze zmianami)?”. 

Sprawa ta została zarejestrowana pod sygnaturą akt I UZP 2/14 i skierowana do rozpoznania 
przez Sąd Najwyższy na rozprawie w dniu 4 września 2014 r. 1 Powyższe pytanie prawne było 
bezpośrednim powodem napisania niniejszego artykułu. Choć nie jest to glosa, to jednak aby 
pokazać tło problemu prawnego, przedstawmy najpierw stan faktyczny (nie jest on obszerny ani 
skomplikowany) oraz stanowisko sądu pierwszej instancji i organu rentowego. 

1. Stan faktyczny i stanowisko sądu pierwszej instancji
Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w P. IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych zmienił decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 26 października 
2012 r. i z dnia 31 października 2012 r. w ten sposób, że przyznał wnioskodawcy G.G. prawo do 
zasiłku chorobowego za okresy od dnia 2 października 2012 r. do dnia 15 października 2012 r. 
i od dnia 16 października 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. 

Sąd ustalił, że:
Decyzją z dnia 26 października 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. odmówił 

G.G. prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 16 października 2012 r. do dnia 31 paź-
dziernika 2012 r. Decyzją z dnia 31 października 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w T. odmówił G.G. prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 2 października 2012 r. do 
dnia 15 października 2012 r. Organ rentowy uznał, że niezdolność do pracy wnioskodawcy po-
wstała w czasie, kiedy nie podlegał on ubezpieczeniu społecznemu. 

Wnioskodawca w okresie od dnia 28 marca 2002 r. do dnia 1 października 2012 r. pełnił funkcję 
sędziego Sądu Rejonowego w T. Z dniem 1 października 2012 r. stosunek służbowy wnioskodawcy 
uległ rozwiązaniu wobec zrzeczenia się urzędu. W dniu 29 października 2012 r. Sąd Rejonowy w T. 
przekazał do ZUS zwaloryzowane składki na ubezpieczenie społeczne wnioskodawcy za okres od 
dnia 28 marca 2002 r. do dnia 1 października 2012 r. W dniu 1 października 2012 r. G.G. stał się nie-
zdolny do pracy z powodu choroby. Niezdolność do pracy trwała do dnia 31 października 2012 r. 

Sąd podniósł, że wnioskodawca w dniu rozpoczęcia okresu niezdolności do pracy (1 paździer-
nika 2012 r.) pozostawał w stosunku służbowym sędziego. Stosunek taki nie stanowi wprawdzie 
tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa (dalej: ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego)2, jednakże nie 

1 W uchwale tej – podjętej już po napisaniu niniejszego artykułu – SN wyraził zapatrywanie, iż „byłemu sędzie-
mu, który stał się niezdolny do pracy przed zrzeczeniem się urzędu, przysługuje zasiłek chorobowy w okresie 
dalszego trwania tej niezdolności po rozwiązaniu stosunku służbowego (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 159)”. 
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 159.
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można pominąć faktu, że na skutek zrzeczenia się przez wnioskodawcę urzędu zostały odpro-
wadzone przez jego pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne za okres od dnia 28 marca 
2002 r. do dnia 1 października 2012 r. po ich waloryzacji, wraz z odpowiednimi dokumenta-
mi zgłoszeniowymi. Zdaniem Sądu okres ten powinien być traktowany jako okres podlegania 
przez odwołującego się ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu i rentowemu, a także 
ubezpieczeniu chorobowemu. Nielogicznym byłoby traktowanie tego okresu jako składkowe-
go przy ustalaniu uprawnień emerytalno-rentowych i jednocześnie uznawanie, że w zakresie 
ubezpieczenia chorobowego, na które także odprowadzono składki, wnioskodawca owemu 
ubezpieczeniu nie podlegał. Tym samym Sąd uznał, że zaistniała okoliczność przewidziana w art. 
6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, czyli że zasiłek choro-
bowy przysługuje G.G. jako osobie, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie 
trwania ubezpieczenia chorobowego. 

2. Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Organ rentowy zaskarżył wyrok sądu pierwszej instancji, zarzucając rażące naruszenie prawa 

materialnego, tj. art. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, po-
przez błędne przyznanie wnioskodawcy prawa do zasiłku chorobowego we wzmiankowanych 
okresach, podczas gdy nie ma on prawa do tego zasiłku, gdyż niezdolność do pracy powstała 
w czasie, w którym wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. 

ZUS podniósł, że byli sędziowie, za których odprowadzone zostały składki na ubezpieczenie 
społeczne, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, gdyż nie są wymienieni w art. 
6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych3. Tym samym byli 
sędziowie, pomimo przekazania za nich składek na ubezpieczenie społeczne, nie są osobami 
ubezpieczonymi, a okres służby, za który zostały przekazane składki, nie jest okresem ubez-
pieczenia. W związku z tym w ocenie ZUS wnioskodawca G.G. nie stał się osobą ubezpieczoną 
w trybie przewidzianym przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i uprawnioną 
do zasiłku chorobowego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego. 

3. Stan prawny
W myśl art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia społeczne obejmują 

ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa 
oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Każde z tych ubezpie-
czeń społecznych (poczynając od dnia 1 stycznia 1998 r.) ma na celu ochronę ubezpieczonego 
przed określonym ryzykiem. Ryzyko emerytalne oznacza obecnie ochronę przed utratą zarobków 
z powodu zrealizowania prawa do zaprzestania działalności zarobkowej w związku z biologicznym 
(naturalnym) procesem starzenia się organizmu, czego wyrazem jest osiągnięcie określonego wie-
ku (ryzyko starości, z którym wiąże się zakończenie działalności zarobkowej wraz z osiągnięciem 
wieku emerytalnego) i z ubezpieczenia tego ryzyka wypłacana jest emerytura. Ubezpieczenia ren-
towe mają na celu zabezpieczenie ubezpieczonego przez takimi ryzykami, jak trwała niezdolność 
do pracy czy też utrata żywiciela; z tego tytułu przysługują ubezpieczonemu takie świadczenia, 
jak renta z tytułu niezdolności do pracy czy też renta rodzinna. Ubezpieczenie chorobowe chroni 
ubezpieczonego na wypadek czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, macierzyń-
stwem bądź koniecznością sprawowania opieki nad małym dzieckiem (z tego tytułu przysługują 

3 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.
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takie świadczenia, jak zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy oraz świad-
czenie rehabilitacyjne). Z kolei ubezpieczenie wypadkowe zabezpiecza ubezpieczonego przed 
niezdolnością do pracy będącą wynikiem wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej4. Świad-
czenia przysługujące z tego tytułu wymienione są w art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych5. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego świad-
czenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą przysługują osobom objętym 
ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa opisanym w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Art. 6 ust. 1 tej pierwszej ustawy stanowi, że zasiłek chorobowy przy-
sługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania 
ubezpieczenia chorobowego. 

Wreszcie zgodnie z relewantnymi w sprawie przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (dalej: u.s.p.)6: 

1. Stosunek służbowy sędziego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli sędzia zrzekł się urzędu. 
Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia na ręce 
Ministra Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na wniosek sędziego Minister Sprawiedli-
wości określi inny termin. O zrzeczeniu się urzędu przez sędziego Minister Sprawiedliwo-
ści zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 68 
§ 1). 

2. Od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne 
(art. 91 § 9). 

3. W razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w sposób, o którym 
mowa w art. 68, od wynagrodzenia wypłaconego sędziemu w okresie służby, od którego 
nie odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne, przekazuje się składkę do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianą za ten okres w przepisach o ubezpieczeniu spo-
łecznym (art. 91 § 10). 

4. Składka na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w § 10, podlega waloryzacji: 1) za 
okres do dnia 31 grudnia 1998 r. wskaźnikiem wzrostu płac wynikającym ze wzrostu pro-
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia, określanego corocznie w ustawie budżetowej, 
które stanowiło podstawę do ustalania środków i limitów na wynagrodzenia sędziów; 2) za 
okres od dnia 1 stycznia 1999 r. wskaźnikiem waloryzacji składek określonym na podstawie 
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 91 § 11). 

5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie § 11 pkt 2, stosuje 
się odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (art. 90 § 12). 

Tenże art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że roczna podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7, w da-
nym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany 
rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub 
ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – z zastrzeżeniem ust. 2 i 9. 

4 Szerzej por. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, War-
szawa 2012, s. 89–99, 189–193, 273–292, 322–331, 394–401. 
5 Tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322.
6 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.
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Przepisy art. 91 § 9–13 u.s.p. regulują skutki wyłączenia sędziów z systemu ubezpieczenia 
społecznego i poddania ich szczególnemu systemowi zabezpieczenia socjalnego, w którym za-
miast emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy sędzia uzyskuje uposażenie wynikające ze 
stanu spoczynku (art. 100 § 2), zamiast zasiłku chorobowego – wynagrodzenie za okres choroby 
(art. 94 § 1), zamiast świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – świad-
czenia przewidziane bezpośrednio w ustawie (art. 94a), a członkowie rodziny zmarłego sędziego 
zamiast renty rodzinnej – uposażenie rodzinne (art. 102).

4. Wątpliwości Sądu Okręgowego
Wątpliwości Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych budziło zestawienie 

brzmienia przepisu art. 91 § 10 i art. 91 § 12 u.s.p. Z treści art. 91 § 10 wynika, że do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych przekazywane są za okres służby sędziego składki na ubezpieczenie 
społeczne, zaś przepis art. 91 § 12 wskazuje, że przy obliczaniu kwoty należnych składek stosuje 
się odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ten z kolei stanowi 
o obliczaniu rocznej podstawy wymiaru składek jedynie na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we. 

5. Możliwe rozwiązania powyższego zagadnienia prawnego
Jak słusznie zauważył Sąd Okręgowy, możliwe są dwa – skądinąd przeciwstawne – rozwiązania 

omawianego problemu prawnego. 

5.1. Pierwsze stanowisko
Według pierwszego stanowiska (podzielanego przez organ rentowy) – w przypadku sędziego, 

który złożył rezygnację z urzędu w trybie art. 68 u.s.p., za cały okres pełnienia służby odprowa-
dzane od wynagrodzenia są tylko składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Tym samym 
były sędzia za okres pełnienia służby podlegałby ubezpieczeniu społecznemu jedynie w zakresie 
ryzyka starości czy niezdolności do pracy. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe mają odrębny 
charakter od ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. W odniesieniu do ryzyka chorobowe-
go przedmiotem ochrony jest utrata zarobku z powodu niezdolności do wykonywanej pracy. 
Jeśli choroba przeszkadza w osiąganiu środków utrzymania, ustawodawca wprowadza obowią-
zek ubezpieczenia z danego tytułu. Jeśli utrata zarobku nie następuje, ponieważ ubezpieczony 
zachowuje dochód (np. poseł, stypendysta) albo go nie osiąga (bezrobotny), obowiązek ubez-
pieczenia jest wyłączony. 

Składki uiszczane na ubezpieczenie chorobowe nie są odkładane na koncie ubezpieczonego 
(jak składki na ubezpieczenie emerytalne), a mają na celu zapewnienie ochrony przed ryzykiem 
choroby w trakcie zatrudnienia. Skoro za okres służby sędziego – po zrzeczeniu się przez niego 
urzędu – odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, brak jest podstaw do odprowa-
dzania zaległych składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, gdyż okres zatrudnienia 
został już zamknięty i ryzyka chronione tymi ubezpieczeniami (chorobowe i wypadkowe) nie 
mogą się ziścić. 

Poza tym stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obo-
wiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 
i 12, zaś na mocy ust. 2 dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek 
osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 
ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10. Z kolei art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 12 stanowią, że obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które 
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na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; członka-
mi rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych; osobami odbywającymi 
służbę zastępczą. Zatem sędziowie pełniący obowiązki, jak również sędziowie, którzy zrzekli się 
urzędu, nie podlegają ani obowiązkowym, ani dobrowolnym ubezpieczeniom chorobowym, 
gdyż ich stosunek zatrudnienia nie został wymieniony we wskazanych przepisach. 

W świetle tego poglądu należałoby uznać, że skarżący stał się niezdolny do pracy w dniu 
1 października 2012 r., kiedy to jeszcze pełnił obowiązki sędziego, a zatem nie podlegał ubez-
pieczeniom społecznym, następnie zaś nie odprowadzono od jego wynagrodzenia składek na 
ubezpieczenie chorobowe, a jedynie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W związku z tym 
niezdolność do pracy wnioskodawcy nie powstała w okresie ubezpieczenia chorobowego, a to 
niweczyłoby jego prawo do zasiłku chorobowego. 

5.2. Drugie stanowisko
Według drugiego poglądu (przyjętego przez sąd pierwszej instancji i aprobowanego przez sąd 

drugiej instancji) możliwe jest przyjęcie, że niezdolność do pracy wnioskodawcy powstała w cza-
sie ubezpieczenia chorobowego, w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego. 

Jest tak dlatego, że treść art. 91 § 10 u.s.p., wskazuje na objęcie sędziego, który złożył rezy-
gnację ze służby, pełnym ubezpieczeniem społecznym za cały okres jej pełnienia. Przepis ten nie 
zawiera żadnego wyłączenia, a zatem brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że ubezpie-
czenie społeczne, na które przekazano składki za byłego sędziego, zostało ograniczone jedynie 
do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Przepis odnosi się ogólnie do składek na ubez-
pieczenia społeczne, zaś w świetle art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (gdzie 
wskazano cztery rodzaje ubezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenie chorobowe) nie moż-
na uznać, że okres pracy na stanowisku sędziego, który to sędzia następnie zrzekł się urzędu, 
będzie uznawany za okres podlegania jedynie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. 

W art. 90 § 12 u.s.p., ustawodawca wskazał, że do obliczania kwoty należnych składek sto-
suje się odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi 
o obliczaniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Samo 
odesłanie zawarte w tym przepisie do obliczania podstawy wymiaru składek nie może skut-
kować zawężeniem ochrony ubezpieczeniowej do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. 
Żaden przepis nie przewiduje bowiem ograniczenia takiej ochrony w stosunku do byłego sędzie-
go, który zrzekł się urzędu w trybie art. 68 § 1 u.s.p.

Nawet zresztą jeżeli składka na ubezpieczenie chorobowe (i wypadkowe) za okres pracy sę-
dziego po jego rezygnacji z funkcji nie została opłacona za cały okres służby, brak jest podstaw do 
uznania, że za okres ten były sędzia nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym 
w całości (w tym ubezpieczeniu chorobowemu). Ratio legis braku opłacenia takiej składki po 
zrzeczeniu się urzędu przez sędziego wynika z ryzyka ubezpieczeniowego chronionego w związku 
z ubezpieczeniem chorobowym. Skoro stosunek zatrudnienia będący podstawą do późniejszego 
naliczenia i odprowadzenia składek został zakończony, w praktyce ryzyko zaistnienia zdarzenia 
ziszczającego prawo do skorzystania ze świadczeń chorobowych w okresie ubezpieczenia nie 
istnieje. Tym samym brak jest podstaw do odprowadzania składek na ubezpieczenie chorobowe 
za cały ten okres. Z tych właśnie przyczyn ustawodawca nakazał wyliczenie składek za cały okres 
służby jedynie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co nie 
oznacza automatycznie uznania, że cały okres służby byłego sędziego może być zaliczony tylko 
jako okres ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. 
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5.3. Stanowisko autora
Za trafne – moim zdaniem – uznać należy to drugie stanowisko. 
Od dnia 1 stycznia 1998 r., wynagrodzenia sędziów zwolnione zostały od odprowadzania 

składek na ubezpieczenia społeczne. I chociaż w art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych – przez przeoczenie ustawodawcy – nie wyłączono sędziów 
wprost z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz – w konsekwencji – 
także chorobowego, tak jak uczyniono to w odniesieniu do prokuratorów, to jednak nie budzi 
wątpliwości ani w doktrynie, ani judykaturze, że również ta grupa zawodowa nie podlega ubez-
pieczeniu społecznemu. 

Zwolnienie wynagrodzeń sędziów z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 
nie może jednak uzasadniać pozbawienia sędziów (byłych sędziów) tych uprawnień ze sfery ubez-
pieczeń społecznych, których nie gwarantują im pragmatyki służbowe. Chodzi tu także o prawo 
do zasiłku chorobowego na zasadach określonych w art. 6 i 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego (za okres po ustaniu służby sędziowskiej). Jest tak dlatego, że sę-
dziowie są wyłączeni z możliwości uzyskania tylko tych świadczeń wynikających z powszechnego 
systemu ubezpieczeń społecznych, które – pod postacią innych, niejako zamiennych świadczeń, 
jak uposażenie sędziego w stanie spoczynku – gwarantują im pragmatyki służbowe. 

W razie rozwiązania stosunku służbowego w sposób określony w art. 68 u.s.p. sędzia powinien 
być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych za cały okres służby, a od wypłaconego w tym czasie 
wynagrodzenia należy przekazać stosowną składkę do ZUS. Trafnie przy tym przyjął Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 marca 2007 r.7, że „obowiązek opłacenia 
należnych składek oraz sporządzenia i przekazania odpowiednich dokumentów rozliczeniowych 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spoczywa na tej jednostce organizacyjnej (sądzie), która 
bezpośrednio przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego wypłacała sędziemu 
uposażenie”. Ta bowiem jednostka organizacyjna dysponuje całością dokumentów obrazujących 
przebieg służby sędziego i otrzymywanego w czasie okresu służby uposażenia i jest w stanie zre-
alizować bezpośrednio obowiązek nałożony przywołanym wyżej przepisem. 

Jestem zdania, że okres służby sędziego, który następnie zrzekł się urzędu, po przelaniu na 
rzecz ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, liczonych od wynagrodzenia za cały okres służby 
i po ich zwaloryzowaniu, jest zrównany z okresem (równoważny okresowi) podlegania pełnym 
ubezpieczeniom społecznym (w tym ubezpieczeniu chorobowemu). W konsekwencji, w przy-
padku podjęcia nowego zatrudnienia okres tego zatrudnienia będzie stanowił kontynuację 
uprzedniego okresu ubezpieczenia, osoba taka nie będzie traktowana jako nowo ubezpieczona 
i nie będą też jej dotyczyły (wynikające z przepisów ubezpieczeń społecznych) okresy karencji 
dla uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

W takiej sytuacji były sędzia staje się osobą ubezpieczoną w rozumieniu przepisów ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych i uprawnioną – w ramach ubezpieczenia chorobowego – do 
zasiłku chorobowego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego. Gdyby wolą ustawodawcy było to, aby były sędzia za okres pełnienia służby 
podlegał ubezpieczeniu społecznemu jedynie w zakresie ryzyka starości czy trwałej niezdolności 
do pracy, dałby temu wyraźnie wyraz w ustawie. Przepis art. 91 § 10 u.s.p. mógłby brzmieć np. 
tak: „W razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w sposób, o którym 
mowa w art. 68, od wynagrodzenia wypłaconego sędziemu w okresie służby, od którego nie 
odprowadzano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przekazuje się taką składkę do 

7 V SA/Wa 338/07, LEX nr 338229. 
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Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianą za ten okres w przepisach o ubezpieczeniu spo-
łecznym”. Tak jednak przepis ten nie brzmi.

Skoro – jak już była o tym mowa – w razie rozwiązania stosunku służbowego w sposób okre-
ślony w art. 68 u.s.p. sędzia powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych za cały okres 
służby, a od wypłaconego w tym czasie wynagrodzenia należy przekazać stosowną składkę do 
ZUS, to jedynym trafnym, spójnym systemowo i sprawiedliwym rozwiązaniem jest przyjęcie, 
że byłemu sędziemu, który stał się niezdolny do pracy przed rozwiązaniem stosunku służbowe-
go wskutek zrzeczenia się urzędu i którego niezdolność do pracy trwała nadal po rozwiązaniu 
stosunku służbowego, przysługuje zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy po roz-
wiązaniu stosunku służbowego, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego. 

Można by retorycznie zapytać o to, jaki byłby sens (cel, ratio) przekazania za byłych sędziów 
składek na ubezpieczenie społeczne, gdyby nie traktowano ich tak jak osób ubezpieczonych 
w zakresie ubezpieczenia społecznego, a okresu ich służby, za który zostały przekazane składki, 
jak okresu ubezpieczenia?

Na nieporozumieniu polega argument ZUS odnoszący się do tego, że byli sędziowie, za których 
odprowadzone zostały składki na ubezpieczenie społeczne, nie podlegają obowiązkowi ubezpie-
czeń społecznych, gdyż nie są wymienieni w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
Otóż nie podlegają oni temu obowiązkowi z tego powodu, że w okresie służby sędziowskiej 
objęci są zaopatrzeniem społecznym. Objęcie ubezpieczeniem społecznym (na zasadach ubez-
pieczenia społecznego) aktualizuje się dopiero po zrzeczeniu się urzędu i odprowadzeniu składek 
na ubezpieczenie społeczne. Jest to regulacja szczególna (lex specialis) i nie było moim zdaniem 
potrzeby, by zamieszczać ją w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (lex generalis). 

To z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 91 u.s.p. byli sędziowie w sytuacji przekazania za nich 
składek na ubezpieczenie społeczne winni być traktowani jak osoby ubezpieczone w zakresie 
wszystkich czterech rodzajów ubezpieczenia społecznego, a okres ich służby, za który zostały 
przekazane składki, jak okres ubezpieczenia społecznego w takim samym zakresie. Najistotniej-
szy argument na rzecz takiego stanowiska jest taki, że treść art. 91 § 10 u.s.p. wskazuje na objęcie 
sędziego, który złożył rezygnację ze służby, pełnym ubezpieczeniem społecznym za cały okres jej 
pełnienia. Przepis ten nie zawiera żadnego wyłączenia, a zatem brak jest jakichkolwiek podstaw 
prawnych – zgodnie z dyrektywą wykładni przepisów prawnych: lege non distinguente nec no-
strum est distinguere – do uznania, że ubezpieczenie społeczne, na które przekazano składki za 
byłego sędziego, zostało ograniczone jedynie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Po-
nadto przepis odnosi się ogólnie do składek na ubezpieczenia społeczne, zaś w świetle brzmienia 
art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazującego cztery, a nie dwa, rodzaje ubez-
pieczenia społecznego (w tym ubezpieczenie chorobowe) nie można uznać, że okres pracy na 
stanowisku sędziego, który to sędzia następnie zrzekł się urzędu, będzie uznawany za okres pod-
legania jedynie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Po zrzeczeniu się urzędu były sędzia 
przestaje podlegać systemowi zaopatrzenia społecznego i za okres od daty rozpoczęcia służby 
sędziowskiej do momentu jej zakończenia zostaje objęty systemem ubezpieczenia społecznego. 

Jeśli ująć to inaczej, z momentem zrzeczenia się przez sędziego stanowiska cały okres pozo-
stawania w służbie zostaje zaliczony do okresu ubezpieczenia społecznego, od wynagrodzenia 
otrzymywanego w tym czasie zostają odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne, a były 
sędzia ma prawo zarówno do emerytury, jak i renty na ogólnych zasadach. Okres jego służby 
zostaje w tym momencie zrównany ze wszystkimi stosunkami zatrudnienia, które gwarantują 
pełną ochronę ubezpieczeniową, a więc także odnoszącą się do ubezpieczenia chorobowego. 
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Skoro zostaje zrównany ze wszystkimi stosunkami zatrudnienia, to ogólne zasady przyznawania 
świadczeń, m.in. z ubezpieczenia chorobowego, w tym te należne za okres po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia (art. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego) odnosić 
także należy do byłych sędziów. 

Należy mieć na względzie, iż:
Po pierwsze – w art. 90 § 12 u.s.p., ustawodawca wskazał, że do obliczania kwoty należnych 

składek stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który 
stanowi o obliczaniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
Samo odesłanie, zawarte w tym przepisie, do obliczania podstawy wymiaru składek nie może 
skutkować zawężeniem ochrony ubezpieczeniowej do ubezpieczenia emerytalnego i rentowe-
go. Przepis ten ma charakter niejako techniczny (odnosi się do kwestii rachunkowo-księgowej, 
jaką jest podstawa wymiaru składki), wtórny, chciałoby się rzec. Żaden przepis ustawowy nie 
przewiduje ograniczenia takiej ochrony w stosunku do byłego sędziego, który zrzekł się urzędu 
w trybie art. 68 § 1 u.s.p. 

Po drugie – nawet jeżeli składka na ubezpieczenie chorobowe (i wypadkowe) za okres pracy 
sędziego po jego rezygnacji z funkcji nie została opłacona za cały okres służby, brak jest podstaw 
do uznania, że za okres ten były sędzia nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym 
w całości (w tym ubezpieczeniu chorobowemu). Na przyjęcie takiego wniosku pozwala specyfi-
ka wzajemności ubezpieczenia społecznego. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 grudnia 
2000 r.8 wskazał, że ścisła zależność między opłacaniem składki a jej wysokością oraz okresem pła-
cenia a prawem do świadczeń i ich wysokością (zasada wzajemności), występująca w klasycznym 
ubezpieczeniu społecznym, nie jest w obowiązujących obecnie regulacjach w pełni realizowana. 
Składka nie została dostosowana do wielkości indywidualnego ryzyka, lecz jest ustalana na prze-
ciętnym poziomie, obejmującym wszystkich ubezpieczonych; przy ustalaniu prawa do świadczeń 
lub ich wysokości uwzględniane są również okresy nieskładkowe, a także nazwane „składkowy-
mi” okresy niezwiązane z obowiązkiem opłacania składki. Tak więc stosunek ubezpieczeniowy 
nie jest pełnym stosunkiem zobowiązaniowym i nie ma w nim elementu synalagmatyczności, 
charakterystycznego dla zobowiązań wzajemnych w znaczeniu cywilnoprawnym9. Skoro zdaniem 
Trybunału Konstytucyjnego te okoliczności usprawiedliwiają nałożenie obowiązku ubezpiecze-
nia nawet w sytuacji, w której dalsze opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne nie zawsze 
znajdzie w pełni odzwierciedlenie w zwiększonej wysokości przysługującego świadczenia, to tym 
samym uznać można, że nawet nieodprowadzenie składek z tytułu ubezpieczenia chorobowe-
go za byłych sędziów nie pozbawia ich prawa do świadczeń z tego ubezpieczenia. To prawda, 
że ubezpieczenie społeczne wiąże się z obowiązkiem opłacania składek (finansowanych przez 
pracownika, pracodawcę, czasem z budżetu państwa), a w świetle teorii ekonomii oraz polityki 
społecznej brak opłacania składek oznacza brak prawa do świadczeń; jest to tylko jednak mode-
lowe podejście do ubezpieczenia jako metody finansowania zabezpieczenia społecznego.

Ponadto ratio legis braku opłacenia takiej składki po zrzeczeniu się urzędu przez sędziego wy-
nika z charakteru ryzyka przy ubezpieczeniu chorobowym. Skoro stosunek zatrudnienia, będący 
podstawą do późniejszego naliczenia i odprowadzenia składek, został zakończony, w praktyce 
ryzyko zaistnienia zdarzenia ziszczającego prawo do skorzystania ze świadczeń chorobowych 
w okresie ubezpieczenia nie istnieje. Tym samym brak jest podstaw do odprowadzania składek 

8 K. 9/00, OTK ZU 2000, nr 8, poz. 294. 
9 Por. orzeczenia TK z dnia 11 lutego 1992 r. (K. 14/91, OTK ZU 1992, cz. II, s. 131), z dnia 23 września 1997 r. 
(K. 25/96, OTK ZU 1997, nr 3–4, s. 311) i z dnia 30 maja 2000 r. (K. 37/98, OTK ZU 2000, nr 4, poz. 112). 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 17(2/2014) 99

na ubezpieczenie chorobowe za cały ten okres. Właśnie dlatego ustawodawca nakazał wyliczenie 
składek za cały okres służby jedynie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, co nie oznacza automatycznie uznania, że cały okres służby byłego sędziego może 
być zaliczony tylko jako okres ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. 

Po trzecie – nie można uznać, że z uwagi na stworzenie odrębnego systemu uprawnień sę-
dziów, związanych z ich pozostawaniem w stosunkach służbowych, występuje luka legislacyjna, 
która mogłaby być pretekstem do pozbawienia tej grupy zawodowej świadczeń z ubezpiecze-
nia chorobowego w przypadku zrzeczenia się stanowiska sędziego. Zresztą gdyby nawet taka 
luka występowała, winna być wypełniona poprzez zastosowanie przepisów odnoszących się 
do powszechnego ubezpieczenia społecznego. Sędziowie są wszak pracownikami10. Brak jest 
również jakichkolwiek podstaw, aby uznać, że były sędzia – z reguły po wielu latach pracy na 
stanowisku sędziego i odprowadzeniu od jego wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społecz-
ne – jest pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej z tytułu choroby za cały okres niezdolności do 
pracy po ustaniu stosunku służbowego w sytuacji, gdy niezdolność ta powstała jeszcze w czasie 
trwania służby sędziowskiej (przed zrzeczeniem się urzędu przez sędziego). Doprowadziłoby to 
do sytuacji, w której w przypadku długotrwałej choroby były sędzia nie otrzymywałby żadnych 
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ani zasiłku chorobowego, ani świadczenia rehabilita-
cyjnego), aż do czasu uzyskania ewentualnych uprawnień rentowych. To nie z woli sędziego, lecz 
ustawodawcy, w okresie służby sędzia objęty jest zaopatrzeniem społecznym. Racjonalnemu 
ustawodawcy, przewidującemu możliwość zrzeczenia się przez sędziego urzędu, nie może i nie 
powinna ujść uwagi potrzeba zabezpieczenia społecznego byłego już sędziego na wypadek nie-
zdolności do pracy, będącej skutkiem choroby przedłużającej się na okres po ustaniu stosunku 
służby, jak też powstałej po ustaniu służby na warunkach określonych w art. 7 ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. 

Po czwarte – nie można przyjąć, że po ustaniu stosunku służby wskutek zrzeczenia się urzę-
du przez sędziego ryzyko chronione ubezpieczeniem chorobowym nie może się w ogóle ziścić. 
Wprawdzie okres zatrudnienia został już zamknięty, ale niezdolność do pracy może trwać dalej 
po ustaniu okresu służby sędziowskiej. Uważam, że z okresem podlegania ubezpieczeniu choro-
bowemu zrównana jest sytuacja, w której sędzia podlegał zaopatrzeniu społecznemu w okresie 
służby sędziowskiej i były pracodawca odprowadził za niego składki do ZUS po zrzeczeniu się 
przez sędziego urzędu. Skoro zaś tak, to nie może to pozostać bez wpływu na prawo byłego 
sędziego do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy przedłużającej się na okres po 
ustaniu stosunku służby. W tym kontekście drugorzędną kwestią jest to, czy są podstawy praw-
ne, czy też ich brak, w świetle niejasnych przepisów ustawowych (u.s.p.) do odprowadzania 
zaległych składek na ubezpieczenie chorobowe za okres służby sędziego. 

W świetle jednoznacznego brzmienia przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz przepisów u.s.p. nie powinno budzić wątpliwości to, że sędziowie w okresie 
pełnienia służby sędziowskiej nie są pracownikami obowiązkowo podlegającymi ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowemu, a zatem nie przysługują im świadczenia na warunkach i w wysoko-
ści określonych ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu uchwał z dnia 8 kwietnia 2004 r.11 i z dnia 9 listopada 1999 r.12 oraz w uzasadnie-

10 Por. M. Sowińska, Stosunek pracy jako podstawa zatrudnienia sędziów w Polsce – dylematy prawne, „Monitor 
Prawa Pracy” 2014, nr 3, s. 130 i nast. 
11 II UZP 1/04, OSNP 2004, nr 17, poz. 302. 
12 III ZP 16/99, OSNP 2000, nr 7, poz. 283.
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niu wyroku z dnia 13 lutego 2001 r.13 jednoznacznie potwierdził wyłączenie sędziów z systemu 
powszechnego ubezpieczenia społecznego, stwierdzając między innymi, że „sędzia nie podlega 
ubezpieczeniu z tytułu wykonywania swej funkcji i w zakresie wypłacanego mu z tego tytułu 
uposażenia”. Należy to rozumieć jednak tylko w ten sposób, że sędziemu przysługują wprawdzie 
świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, jednakże na warunkach i w wysokości określo-
nych przepisami szczególnymi zawartymi w u.s.p., chyba że przepisy u.s.p. wyraźnie odsyłają do 
przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. 

W uzasadnieniu uchwały z dnia 27 września 2002 r.14 Sąd Najwyższy wskazał, że: „Przyjęte zmia-
ny zasad i sposobu zaopatrzenia sędziów na wypadek wystąpienia okoliczności powodujących 
przejście w stan spoczynku, a przede wszystkim zwolnienie wynagrodzeń sędziów z obowiązku 
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bywały na ogół odczytywane jako generalne wy-
łączenie sędziów z podlegania powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Tymczasem 
ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wcale nie pozbawia sędziów statusu podmiotów 
podlegających obowiązkowo systemowi ubezpieczeń społecznych. Przeciwnie, stosunek służbowy 
sędziego, z wyłączeniem publicznoprawnej sfery jurysdykcyjnej […], jak i jego elementów korpo-
racyjnych […], kwalifikuje się jako służbowy stosunek pracy z nominacji zarówno w sferze prawa 
pracy, jak i prawa ubezpieczeń społecznych – (art. 8 ust. 1 ustawy systemowej w związku z art. 65 
u.s.p. i art. 2 k.p.). W szczególności ustawa systemowa nie uważa sędziów za osoby pozostające 
w stosunku służby (a contrario art. 8 ust. 15). Sędziowie nie zostali przeto expressis verbis, tak 
jak prokuratorzy […], wyłączeni z obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym (art. 6 
ust. 1 pkt 1 oraz art. 11 i 12 ustawy systemowej). Unormowanie zwalniające wynagrodzenia sę-
dziów z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (art. 91 § 9 u.s.p.) należy zatem 
łączyć jedynie z tymi wyraźnymi i szczególnymi unormowaniami sędziowskiej pragmatyki służbo-
wej, które przewidują, iż z tytułu pracy na stanowisku sędziego przysługuje prawo do uposażenia 
w stanie spoczynku, natomiast nie przysługuje prawo do emerytury lub renty z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (art. 100 § 5 u.s.p.), a – w razie zbiegu tych uprawnień – sędziemu wypłaca 
się wyłącznie uposażenie (art. 100 § 6 u.s.p.). Tego rodzaju unormowania byłyby zbędne, gdyby 
zwolnienie wynagrodzeń sędziowskich z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społecz-
ne całkowicie wyłączało kategorię zawodową sędziów spod oddziaływania systemu ubezpieczeń 
społecznych. Nie można też pomijać obowiązku przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
przewidzianej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym składki od wynagrodzeń sędziowskich, 
wypłaconych w okresie służby sędziowskiej – w razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku 
służbowego sędziego w sposób, o jakim mowa w art. 68, co jednakże wyklucza ubieganie się 
o status i uprawnienia sędziego w stanie spoczynku (art. 91 § 10–12 u.s.p.). Powyższe oznacza, że 
zwolnienie wynagrodzeń sędziów z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie 
może uzasadniać pozbawienia grupy zawodowej sędziów tych uprawnień ze sfery ubezpieczeń 
społecznych, których nie gwarantują im pragmatyki służbowe. […] Objęcie sędziów szczególnym 
systemem uzyskiwania uprawnień związanych z przejściem w stan spoczynku powoduje ich wyłą-
czenie z podlegania i korzystania ze świadczeń z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych 
jedynie w zakresach wyraźnie uregulowanych w sposób odrębny lub szczególny w obowiązujących 
ich pragmatykach ustrojowych (służbowych). Oznacza to, że z tytułu służbowego stosunku pracy 
sędziowie nie nabywają prawa tylko do tych ustawowo określonych świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego, które wyłącza pragmatyka służbowa, tj. z prawa do emerytury lub renty z tytułu 

13 III ZP 38/00, OSNP 2002, nr 19, poz. 468, OSP 2002, nr 10, poz. 132 z glosą K. Kolasińskiego. 
14 III UZP 5/02, OSNP 2003, nr 3, poz. 69.
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pracy na stanowisku sędziego, albowiem przysługuje im prawo do uposażenia w stanie spoczyn-
ku. Ponadto sędziowie nie korzystają z innych tradycyjnie przypisanych do sfery ubezpieczeń 
społecznych świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego, uzyskiwanych w razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn niż 
choroba, a także z zasiłków z ubezpieczenia społecznego, jednakże w ich miejsce przysługuje im 
od pracodawcy, przez okres przewidziany w przepisach prawa ubezpieczeń społecznych, prawo 
do wynagrodzenia w wysokości tych świadczeń lub zasiłków (art. 94 § 2 i 4 u.s.p.). Wyżej zasy-
gnalizowane regulacje normatywne wskazują, iż sędziowie są wyłączeni z możliwości uzyskania 
tylko tych świadczeń wynikających z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, które pod 
postacią innych, niejako »zamiennych« świadczeń, jak uposażenie w stanie spoczynku lub wyna-
grodzenia, wypłacanych w miejsce świadczeń uzyskiwanych w razie niemożności wykonywania 
pracy z innych przyczyn niż choroba, określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia 
społecznego oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego – gwarantują im pragmatyki służbowe”. 

Ponadto stanowisko przedstawione jako pierwsze byłoby sprzeczne z przepisami art. 32 i 67 
Konstytucji RP. Należy przy tym pamiętać, że sądy powszechne są uprawnione do badania 
zgodności z Konstytucją przepisów ustaw stanowiących podstawę prawną rozstrzygnięcia roz-
poznawanej sprawy15. 

Przepis art. 32 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi16. Jest to 
przepis bezpośrednio obowiązujący i jako przyznający obywatelom prawo podmiotowe do rów-
nego traktowania może być bezpośrednio stosowany przez sądy zgodnie z art. 8 ust. 1 Konstytucji 
RP17. Konstytucyjna zasada równości obywateli nie ma charakteru bezwzględnego. Wynika z niej 
jedynie nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy (ka-
tegorii)18. W konsekwencji tylko te podmioty, które charakteryzują się w równym stopniu daną 
cechą istotną (relewantną), powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, 
bez zróżnicowań, zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Równość oznacza także ak-
ceptację różnego traktowania przez prawo różnych podmiotów (adresatów norm prawnych), bo 
równe traktowanie przez prawo tych samych podmiotów pod pewnym względem oznacza z re-
guły różne traktowanie tych samych podmiotowo pod innym względem19. Nierówne traktowanie 
podmiotów podobnych nie musi oznaczać dyskryminacji lub uprzywilejowania, a w konsekwen-
cji niezgodności z art. 32 Konstytucji20. Realizacja konstytucyjnej zasady równości wobec prawa 
nie oznacza konieczności przyznawania wszystkim obywatelom jednakowych praw i obowiąz-
ków. Prawidłowe wykonywanie tej zasady przez ustawodawcę wymaga niekiedy kształtowania 
w sposób zróżnicowany praw i obowiązków poszczególnych obywateli. Odstępstwo od zasady 

15 Por. wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1998 r. (I PKN 90/98, OSNP 2000, nr 1, poz. 6). 
16 Na temat konstytucyjnej zasady równości por. np. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 
2008, s. 481–487; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2007, s. 91–93; 
P. Ochmann, (w:) R. Piotrowski (red.), Prawo konstytucyjne. Kompendium, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 11; 
P. Tuleja, (w:) P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 159–
161. 
17 Por. wyrok SN z dnia 17 grudnia 1999 r. (II UKN 270/99, niepubl.). 
18 Por. wyrok TK z dnia 5 listopada 1997 r. (K. 22/97, OTK ZU 1997, nr 3–4, poz. 41); wyrok TK z dnia 12 maja 
1998 r. (U. 17/97, OTK ZU 1998, nr 3, poz. 34); wyrok SN z dnia 28 listopada 2002 r. (II UK 77/02, OSNP 2004, 
nr 6, poz. 105). 
19 Por. wyroki TK z dnia 9 marca 1988 r. (U. 7/87, OTK 1988, nr 1, poz. 1), z dnia 5 listopada 1997 r. (K. 22/97, OTK 
ZU 1997, nr 3–4, poz. 41), z dnia 23 czerwca 1999 r. (K. 30/98, OTK 1999, nr 5 poz. 101), a także wyrok SN z dnia 
17 grudnia 1999 r. (II UKN 270/99). 
20 Por. wyrok TK z dnia 23 października 1995 r. (K. 4/95, OTK 1995, cz. II, s. 93). 
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równości jest możliwe wyjątkowo – gdy osoby znajdują się w takiej samej sytuacji, lecz wymaga 
tego wzgląd na inną zasadę konstytucyjną, a ograniczenie równości jest dokonywane w zgodzie 
z zasadą proporcjonalności21. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r.22 wyrażony 
został trafny pogląd, że prawidłowo rozumiana zasada równości nie pozwala jednak na rażące 
różnicowanie sytuacji obywateli, gdy chodzi o ochronę ich praw podmiotowych, a w szczególno-
ści wynikających ze stosunków pracy.

W judykaturze Sądu Najwyższego ugruntowane jest stanowisko, że utworzenie odrębnego 
systemu uprawnień sędziów związanych z ich pozostawaniem w stosunkach służbowych nie uza-
sadnia twierdzenia, iż doszło do naruszenia zasady równości23. Sędziowie nie korzystają z wielu 
przypisanych do sfery ubezpieczeń społecznych świadczeń określonych w przepisach o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, natomiast w ich miejsce przysługuje im od 
pracodawcy prawo do wynagrodzenia będącego odpowiednikiem tych świadczeń lub zasiłków. 
Dotyczy to również zasad kształtowania wynagrodzenia sędziego za czas nieobecności spowo-
dowany chorobą, określonych w art. 94 § 1 u.s.p. Wynikającego stąd zróżnicowania sytuacji 
prawnej sędziów i innych pracowników nie można traktować jako naruszenia konstytucyjnej za-
sady równego traktowania podmiotów. Różnice, jakie stąd wypływają, mają usprawiedliwienie 
w odmienności statusu sędziów i innych pracowników. 

Przepis art. 32 ust. 1 Konstytucji zawiera nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywate-
li w obrębie określonej kategorii. Skoro zatem po rozwiązaniu stosunku służbowego okres służby 
sędziego zostaje zrównany z innymi stosunkami zatrudnienia gwarantującymi pełną ochronę 
ubezpieczeniową, to niezgodna z art. 32 ust. 1 Konstytucji byłaby taka wykładnia omawianych 
przepisów prawnych, z której by wynikało, że byłemu sędziemu nie przysługuje żadna ochro-
na z ubezpieczenia chorobowego w przypadku trwania niezdolności do pracy po zakończeniu 
stosunku służbowego. Pozostałe osoby, które podlegały w okresie zatrudnienia pełnym ubez-
pieczeniom społecznym, miałyby bowiem prawo do zasiłku chorobowego również po ustaniu 
zatrudnienia – na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego. Były zaś sędzia – takiego prawa by już nie miał. 

Stanowisko to naruszałoby także art. 67 Konstytucji RP określający prawo obywateli RP do 
zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwa-
lidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niewątpliwie ustawodawca w art. 94 § 1 
u.s.p. jednoznacznie zapewnił sędziom prawo do świadczeń pieniężnych na wypadek choroby, 
wywiązując się tym samym z obowiązku nałożonego na niego na mocy art. 67 Konstytucji RP. 
Jednakże przy przyjęciu pierwszej z przedstawionych koncepcji sędzia, który zrzekł się urzędu, 
byłby po rozwiązaniu stosunku służbowego, pomimo że za cały ten okres zostały od jego wyna-
grodzenia odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne, pozbawiony – w odróżnieniu od 
innych ubezpieczonych – prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy 
ze względu na chorobę, która powstała w czasie służby i trwała nadal po jej zakończeniu. Takie 
rozwiązanie w sposób oczywisty byłoby krzywdzące dla tej grupy zawodowej (byłych sędziów). 

Wreszcie warto wskazać, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2007 r.24 wyraził trafne 
zapatrywanie, iż „byłemu sędziemu, który zrzekł się urzędu, a następnie – bezpośrednio po 

21 Por. wyrok TK z dnia 18 stycznia 2000 r. (K. 17/99, OTK ZU 2000, nr 1, poz. 4). 
22 I UK 300/04.
23 Por. uchwały SN z dnia 9 listopada 1999 r. (III ZP 16/99), z dnia 27 września 2002 r. (III UZP 5/02) i z dnia 
8 kwietnia 2004 r. (II UZP 1/04). 
24 I PK 66/07, OSNP 2008, nr 17–18, poz. 252.
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wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego – przeszedł na rentę z tytułu niezdolności do pracy, 
przysługuje jednorazowa odprawa rentowa na podstawie art. 921 k.p.” Sąd Najwyższy uznał, że 
osoba, która zrzekła się urzędu sędziego i uzyskała rentę z tytułu niezdolności do pracy w związ-
ku z chorobą, która to rozpoczęła się przed dniem zrzeczenia się stanowiska sędziego i trwała 
nieprzerwanie do wyczerpania okresu zasiłkowego i do chwili przyznania prawa do renty z ty-
tułu tej choroby, powinna nabyć uprawnienia do powszechnego świadczenia pracowniczego 
w postaci odprawy rentowej, przysługującej na podstawie art. 921 kodeksu pracy25. Przepis ten 
wprowadził zasadę, że każdemu pracownikowi przechodzącemu na rentę z tytułu niezdolności 
do pracy przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, uza-
leżniona od ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę. W sprawie tej powód stał 
się niezdolny do pracy w okresie pełnienia służby i za okres do jej zakończenia otrzymał wyna-
grodzenie za czas niezdolności do pracy. Następnie powód zrzekł się urzędu sędziego i za okres 
po zrzeczeniu się stanowiska pobierał od organu rentowego zasiłek chorobowy, a potem świad-
czenie rehabilitacyjne, aż do czasu przyznania mu prawa do renty. 

Tylko prima facie słuszne wydawać by się mogło zapatrywanie organu rentowego, że nie-
zdolność do pracy, która wystąpiła u wnioskodawcy w dniu 1 października 2012 r. (ostatnim 
dniu służby sędziowskiej), nie powstała w okresie ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego). Zapatrywanie to jest pochodną 
uznania, że okres służby sędziowskiej zaliczany jest, po zrzeczeniu się urzędu, jedynie do okre-
sów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, zatem brak jakichkolwiek podstaw prawnych do 
przyznania prawa do zasiłku chorobowego za okres po rozwiązaniu stosunku służbowego. Jest 
to moim zdaniem stanowisko bardzo formalistyczne, życiowo niesłuszne i niesprawiedliwe. Za 
jego przyjęciem nie przemawiają także następujące argumenty:

1. Ubezpieczenie chorobowe, w porównaniu z pozostałymi rodzajami ubezpieczenia spo-
łecznego, charakteryzuje się wąsko określonym kręgiem podmiotów, które podlegają mu 
obowiązkowo, jak również enumeratywnie wymienionym kręgiem podmiotów, które mają 
prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (art. 11 ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych). Kwestia podlegania ubezpieczeniu społecznemu nie jest więc zależna 
od woli ubezpieczonego, a obowiązek podlegania ubezpieczeniom wynika z przepisów pra-
wa z zakresu ubezpieczeń społecznych, które są przepisami bezwzględnie obowiązujący-
mi. 

2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społeczne-
go tytuł ubezpieczenia chorobowego nie jest odpowiednikiem okresu ubezpieczenia 
równoznacznego z zatrudnieniem, lecz tytułem tym jest zatrudnienie, którego podjęcie 
rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego. Nie każda niezdolność do pracy powstała 
w czasie pozostawania w stosunku pracy rodzi prawo do świadczeń. Prawo to nie powstaje 
w trakcie przypadających w czasie zatrudnienia takich zdarzeń, jak urlop bezpłatny, urlop 
wychowawczy, pobyt w areszcie czy odbywanie kary pozbawienia wolności (art. 12 ust. 2 
wzmiankowanej ustawy), gdy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 12 
ust. 1), a także w tzw. okresie wyczekiwania (art. 4 ust. 1). 

Są to bowiem reguły ogólne, w których dopuszczone mogą być – i są – z mocy przepisów szcze-
gólnych wyjątki. Jeden z nich uregulowany jest w art. 91 § 10–12 u.s.p. i dotyczy prawa byłych 
sędziów, którzy zrzekli się urzędu, do uznania ich za podlegających ubezpieczeniu społecznemu, 
także chorobowemu, za okres służby. 

25 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502.
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Podsumowanie
Stąd też przyjąć należy moim zdaniem, iż były sędzia, który zrzekł się urzędu w trybie art. 68 

§ 1 u.s.p. i z którym stosunek służbowy został rozwiązany, a od jego wynagrodzenia wypłacone-
go w okresie służby (od którego nie odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne w trakcie 
służby) sąd macierzysty przekazał składkę na ubezpieczenia społeczne do ZUS, przewidzianą za 
ten okres w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, stosownie do treści art. 91 § 10 u.s.p., po-
winien być za okres służby traktowany jako osoba objęta ubezpieczeniem społecznym w razie 
choroby i macierzyństwa w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych i art. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Dlatego jeśli stał 
się on niezdolny do pracy przed rozwiązaniem stosunku służbowego, a niezdolność do pracy 
trwała nadal po rozwiązaniu stosunku służbowego, przysługuje mu zasiłek chorobowy za okres 
niezdolności do pracy po rozwiązaniu stosunku służbowego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. 

Summary of the ar� cle

Judicial resignation and the right to sickness benefits

The question raised in the article concerns the period following the judge resignation from 
office in accordance with Art 68 § 1 of the Act of 27 July 2001 of the Law on Common Courts 
Organization and social insurance contributions. The authors tries to determine whether this 
period is fully covered by the social insurance (including all types of insurance risks listed in Art 1 
of the Social Insurance System ACT of 13 October 1998) or is the period being the subject to pen-
sion insurance only. This issue is addressed in this article. 

 
Keywords: judges, social insurance, social provision, health insurance, judicial resignation.
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Agata Kasnowska

Dopuszczalność zastosowania testów genetycznych w ocenie ryzyka 
ubezpieczeniowego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej

Celem artykułu jest prezentacja stanu prawnego w zakresie dopuszczalności wykorzystywa-
nia testów genetycznych w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego w Polsce na tle innych wybranych 
państw UE, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwości, jakie niesie zastosowanie tych te-
stów w sektorze ubezpieczeń oraz na zagrożenia z tym związane. Przedmiotem analizy są przede 
wszystkim wewnątrzpaństwowe regulacje prawne oraz prawodawstwo unijne. 

W artykule omówiono sześć podejść przewidzianych przez ustawodawców oraz podjęto próbę 
uogólnienia sytuacji występującej w UE, poprzez wskazanie koncepcji dominujących w konkretnych 
państwach członkowskich. Skupiono się na wadach i zaletach poszczególnych stanowisk, przede 
wszystkim na problemie dyskryminacji ze względu na wrodzone wady genetyczne, możliwości wy-
stąpienia negatywnej selekcji w przypadku zakazu brania pod uwagę wyników testów w ocenie 
ryzyka, zagadnieniu tajemnicy lekarskiej i nieudostępniania danych genetycznych oraz kwestii nie-
chęci poznania negatywnych wyników testów przez osoby badane, jak również członków rodziny. 
Autorka podjęła także próbę wskazania koncepcji, których połączenie wydaje się być optymalne 
z punktu widzenia ochrony interesów zarówno ubezpieczonych, jak i zakładów ubezpieczeń.

Słowa kluczowe: ryzyko ubezpieczeniowe, testy genetyczne, dyskryminacja, koncepcje.

Wprowadzenie
Wraz z rozwojem medycyny oraz genetyki narodziły się nowe możliwości oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego. Wcześniejsze wykrywanie chorób dziedzicznych lub zwiększonego praw-
dopodobieństwa ich wystąpienia na podstawie sekwencji genów i wykrytych wad genetycznych 
w znaczący sposób mogłoby uwiarygodnić szacowane ryzyko ubezpieczeniowe. Dopuszczal-
ność wykorzystywania testów genetycznych przez zakłady ubezpieczeń – ze względu na różnicę 
między korzyściami, które testy te przyniosłyby ubezpieczycielom, a możliwymi stratami dla 
ubezpieczonych – jest w obecnych czasach tematem bardzo kontrowersyjnym. Chociaż wprowa-
dzenie testów genetycznych rozpatrywać można jako jedynie technologiczną zmianę sposobu 
pozyskiwania informacji medycznych w celu oceny ryzyka, to wciąż decyzja ta budzi wiele wąt-
pliwości natury etycznej i prawnej.

Nierówny dostęp do informacji stanowi główny powód obaw ubezpieczycieli, że przy obecnej 
łatwości wykonywania testów genetycznych ubezpieczony ma przewagę przy ocenie ryzyka, czy 
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też „opłacalności”, zawierania umowy ubezpieczenia. Wykorzystywanie testów genetycznych 
niezaprzeczalnie stanowi złożony problem, gdyż wykonanie testu przekształca niepewność, bę-
dącą dotychczas podstawą pojęcia ryzyka ubezpieczeniowego, w pierwiastek przewidywalny1. 
W obliczu powyższej konstatacji wydaje się zasadne poszukiwanie równowagi między ekono-
micznym interesem zakładów ubezpieczeń a prawami jednostki (ubezpieczonych)2.

Wiele państw, organizacji oraz organów Unii Europejskiej zaczęło wprowadzać nowe przepisy 
mające być odpowiedzią na zachodzące zmiany i pojawiające się możliwości. Rozpoznanie proble-
mu pociąga za sobą pytanie o konieczność oraz sposób ingerencji władz ustawodawczych w celu 
zapobieżenia łamaniu osobistych praw jednostek. Istotne aspekty stanowią problem ochrony 
danych genetycznych, obawa przed dyskryminacją ze strony zakładów ubezpieczeń, a także zagro-
żenie negatywną selekcją ze strony ubezpieczonych. Powstaje również pytanie, czy dyskryminacja 
w oparciu o informację genetyczną różni się z moralnego punktu widzenia od dyskryminacji ze 
względu na stan zdrowia ubezpieczonego czy jego niepełnosprawność. Poza tym zaczęto zadawać 
sobie pytania, czy korzystanie w ocenie ryzyka z takich informacji, jak wiek, płeć czy tryb życia, rów-
nież należałoby uznać za dyskryminujące3. Na obszarze Unii Europejskiej odpowiedź twierdząca na 
pytanie odnośnie do płci jako czynnika dyskryminującego została już udzielona.

1. Użyteczność testów genetycznych w ubezpieczeniach osobowych
Wielu zwolenników wykorzystania testów genetycznych powołuje się na trudności w od-

różnieniu informacji genetycznej od innej informacji medycznej. Rodzi się pytanie dotyczące 
sposobu pozyskiwania informacji, a ściślej, czy przeprowadzanie badań genetycznych różni się 
od wykonywania pozostałych badań medycznych oraz pozyskiwania informacji w formie kwe-
stionariusza dotyczącego zdrowotnej historii rodziny. Może jest to zaledwie technologiczna 
zmiana sposobu pozyskiwania informacji przez zakłady ubezpieczeń? Przeciwnicy zwiększania 
dostępu ubezpieczycieli do wyników badań genetycznych zwracają uwagę na dwa zasadnicze 
aspekty zagadnienia: ryzyko irracjonalnej dyskryminacji ubezpieczonych, czyli aspekt pozaaktu-
arialny, oraz ryzyko racjonalnej dyskryminacji związanej z dyskryminacją społeczną4.

Przeciwnicy rozpowszechniania informacji genetycznej często przypisują jej wyjątkowy (szcze-
gólny) charakter (ang. genetic exceptionalism). Na gruncie tego stanowiska dane genetyczne 
całkowicie różnią się od innych danych osobowych, włączając dane medyczne, ponieważ niosą 
ze sobą nie tylko informacje na temat jednostki, od której pobrano próbkę, ale również na temat 
osób z nią spokrewnionych. W przypadku gdyby poddawanie się testom genetycznym przed za-
warciem umowy ubezpieczenia było obowiązkowe, odmowa ze strony ubezpieczyciela zawarcia 
umowy ubezpieczenia z członkiem danej rodziny mogłaby być interpretowana jako wskazanie, 
że pozostali członkowie tej rodziny również odziedziczyli chorobę genetyczną. To natomiast kłó-
ci się z prawem każdego do niewiedzy na temat wyników własnych testów genetycznych oraz, 
co się z tym wiąże, obciążeń genetycznych5. Przeciwnicy teorii genetycznego ekscepcjonalizmu 

1 S. Sabatier, Working party on human genetics, Council of Europe, Strasbourg 1997, s. 27–28, http://www.coe.
int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/DIR-JUR%2897%2913Genetics.pdf. 
2 J. Kapelańska-Pręgowska, Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 
s. 320.
3 S. Soini, Genetic testing legislation In Western Europe – a fluctuating regulatory target, „Journal of Communi-
ty Genetics” 2012, vol. 3, issue 2, s. 143–153.
4 Y. Joly, M. Braker, M. Le Huynh, Genetic discrimination in private insurance: global perspectives, „New Gene-
tics and Society” 2010, vol. 29, no. 4, s. 353–355.
5 O. O’Neill, Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 101.
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stawiają pytanie, czy dyskryminacja na podstawie informacji genetycznej różni się moralnie od 
dyskryminacji na podstawie ogólnego stanu zdrowia lub niepełnosprawności? Zdiagnozowane 
zaburzenie genetyczne może, ale nie musi, ujawnić się w przyszłości. Dlatego też należy zastano-
wić się nad tym, czy pozytywny wynik testu genetycznego powinien wiązać się z dyskryminacją 
ze strony zakładów ubezpieczeń6.

W tabeli nr 1 zestawiono wady i zalety wykorzystywania informacji genetycznej w branży 
ubezpieczeniowej zarówno z punktu widzenia ubezpieczonego, jak i zakładu ubezpieczeń.

Tabela nr 1. Wady i zalety wykorzystywania informacji genetycznej w ubezpieczeniach z punk-
tu widzenia ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń

UBEZPIECZONY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

W
A

D
Y

dyskryminacja na podstawie informacji genetycznej� 
możliwość dostępu innych podmiotów do poufnych danych medycz-� 
nych ubezpieczonego
nieuzasadniony wzrost składki ubezpieczeniowej (nie każde zaburzenie � 
genetyczne musi determinować wystąpienie choroby genetycznej)
naruszenie prawa do niewiedzy na temat stanu własnego zdrowia� 
wpływ wyników testów genetycznych na innych członków rodziny� 
powstanie grupy osób nieubezpieczanych� 
wzrost obaw przed nadużyciami związanymi z szerokim dostępem � 
do informacji genetycznej (na przykład przekazanie poufnych danych 
nieuprawnionym podmiotom, takim jak pracodawca lub ośrodek ad-
opcyjny) 
brak ochrony prywatności� 
naruszenie godności osobistej i prawa do samostanowienia jednostki� 
wątpliwości związane z niedokładnością testów będą rozstrzygane na � 
niekorzyść ubezpieczonego (postępowanie motywowane zachowa-
niem ostrożności przez zakłady ubezpieczeń)

wzrost kosztów procesu � 
oceny ryzyka (wysokie kosz-
ty przeprowadzania testów 
genetycznych)
spadek liczby osób wyku-� 
pujących ubezpieczenie 
(o osoby niewyrażające 
zgody na dostęp do ich in-
formacji genetycznych, nie-
chcące poznać możliwych 
zagrożeń dla ich zdrowia)
obawa przed chęcią wyko-� 
nywania testów genetycz-
nych przez ubezpieczonych 
na koszt zakładu ubezpie-
czeń

ZA
LE

TY

możliwość uzyskania korzystniejszej składki ubezpieczeniowej dzięki � 
okazaniu wyników testów genetycznych wskazujących na niskie ryzy-
ko zachorowania
osoby ubezpieczone nie będą płacić za zwiększone ryzyko innych � 
ubezpieczonych
możliwość zmiany klasy ryzyka taryfowego przez osoby już dyskrymi-� 
nowane ze względu na historię swojej rodziny – przejście do grupy 
o niższym ryzyku (niektóre choroby, np. rak czy choroba Alzheimera, 
mogą być wywołane genetycznie lub mieć pozagenetyczne przyczyny 
albo też dany gen czy mutacja genu spotykane w rodzinie mogą nie 
występować u danego ubezpieczonego)

zmniejszenie prawdopodo-� 
bieństwa wystąpienia zjawi-
ska antyselekcji
uwiarygodnienie szacowa-� 
nego ryzyka
uproszczenie i przyspiesze-� 
nie procesu oceny ryzyka
przyjmowanie do ubezpie-� 
czenia ryzyka o „mniejszej 
szkodowości”
możliwość wcześniejszego � 
wykrycia chorób dziedzicz-
nych lub zwiększonego 
prawdopodobieństwa ich 
wystąpienia u ubezpieczo-
nych
zmniejszenie asymetrii in-� 
formacji między ubezpie-
czonym a ubezpieczycielem

Źródło: Opracowanie własne.

6 J. Kapelańska-Pręgowska, op. cit., s. 317.



108

2. Koncepcje dopuszczalności wykorzystywania testów genetycznych w ubezpieczeniach
Ankieta przeprowadzona przez czasopismo „New Genetics and Society”7 pozwoliła na wy-

odrębnienie sześciu możliwych stanowisk (podejść) władz ustawodawczych w sprawie 
dopuszczalności wykorzystywania testów genetycznych, w tym do oceny ryzyka ubezpieczenio-
wego. Poniższe podejścia nie wykluczają się wzajemnie, a realne rozwiązania systemowe często 
mają charakter mieszany i wykorzystują dwa lub trzy podejścia jednocześnie.

Podejście według limitu sumy ubezpieczenia (ang. fair limits approach) pozwala na 
udostępnianie zakładom ubezpieczeń informacji genetycznej oraz używanie jej do celów ubez-
pieczeniowych, ale tylko w przypadku polis opiewających na kwotę powyżej wskazanego limitu8. 
Limit ten pozwala zredukować potencjalne następstwa selekcji negatywnej poprzez zezwalanie 
ubezpieczonym na przenoszenie ryzyka na zakłady ubezpieczeń w ściśle ograniczonym zakresie. 
Zakłada się, że ryzyko wystąpienia selekcji negatywnej dotyczy jedynie wysokich sum ubezpie-
czenia. Osoby świadome swojej przynależności do grupy podwyższonego ryzyka będą bardziej 
skłonne do nabywania droższych polis, finansowanych przez innych ubezpieczonych. Limit może 
być wyznaczony jako wartość kwotowa lub być proporcjonalny względem poziomu dochodów 
aplikującego. Podejście według limitu sumy ubezpieczenia często występuje w połączeniu z kon-
cepcją moratorium oraz racjonalnej dyskryminacji9. 

Podejście zgodne z prawami człowieka (ang. human rights approach) koncentruje się na 
przestrzeganiu międzynarodowych regulacji dotyczących praw człowieka i zapobieganiu dys-
kryminacji osób na podstawie informacji genetycznej. Celem powyższego stanowiska jest 
ograniczenie wykorzystywania informacji genetycznej dla potrzeb innych niż badania medyczne 
oraz utrzymanie lub polepszenie sytuacji zdrowotnej osoby poddanej badaniu10. Podobna po-
stawa przyjęta została w deklaracji UNESCO11, która zastrzega w art. 7, że nikt nie powinien być 
dyskryminowany ze względu na jego cechy genetyczne.

Podejście zakazujące dostępu do wszelkich informacji genetycznych oraz ich wykorzystywa-
nia (ang. prohibitive approach) jednoznacznie zabrania ubezpieczycielom wymagania wykonania 
przez potencjalnych ubezpieczonych testów genetycznych lub okazania wyników testów 
uprzednio przeprowadzonych, czego skutkiem miałoby być zawarcie umowy, a w szczególno-
ści modyfikacja jej warunków. Należy dokonać rozróżnienia między odmiennymi instrumentami 
zakazującymi dostępu do informacji. Pierwsze z nich wprowadzają całkowity zakaz dostępu dla 
ubezpieczyciela do całokształtu informacji genetycznej osoby ubiegającej się o zawarcie umowy 
ubezpieczenia, podczas gdy drugie wykluczają z tego zakazu informacje przekazane za zgodą 
ubiegającego się o ochronę12. Przykład takich ograniczeń można znaleźć w międzynarodowych 
wytycznych ws. kwestii etycznych w genetyce medycznej oraz usługach genetycznych13, które 
stanowią, że dane genetyczne nie powinny być udostępniane zakładom ubezpieczeń, pracodaw-

7 Y. Joly, M. Braker, M. Le Huynh, op. cit., s. 353–355.
8 Ibidem, s. 356.
9 Ibidem, s. 363–365; M.A. Rothstein (ed.), Genetics and Life Insurance. Medical Underwriting and Social Policy, 
The MIT Press, Cambridge 2004, s. 187.
10 Konwencja Rady Europy z dnia 4 kwietnia 1997 r. o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dzie-
dzinie zastosowania biologii i medycyny (CETS nr 164).
11 Międzynarodowa Deklaracja UNESCO w sprawie danych genetycznych z dnia 16 października 2003 r., http://
www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Deklaracja_o_danych_genetycznych_PL.pdf.
12 Y. Joly, M. Braker, M. Le Huynh, op. cit., s. 356.
13 Proposed International Guidelines on Ethical Issues in Medical Genetics and Genetic Services, WHO 1998, 
http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HGN_GL_ETH_98.1.pdf. 
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com, szkołom czy rządowi w przypadku innym niż za zezwoleniem osoby poddanej testom, pod 
warunkiem pełnej świadomości tej osoby co do możliwych skutków udzielanej zgody. Warto 
jednak zauważyć, że Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Rady Europejskiej zastrze-
gła wyjątek od koncepcji całkowitego zakazu ustanowionego przez prawo. Wskazała mianowicie, 
że jeśli wziąć pod uwagę interes ubezpieczyciela, który w pełni uczciwie chce zmniejszyć ryzyko 
negatywnej selekcji, uzasadnione byłoby zastosowanie wyjątku od nieujawniania ubezpieczy-
cielom wyników uprzednio wykonanych testów genetycznych, w przypadku gdyby wielkość 
świadczenia ubezpieczeniowego miała być znacznie wyższa od statusu finansowego aplikują-
cego. Koncepcja całkowitego zakazu wykorzystywania danych genetycznych w ubezpieczeniach 
jest szczególnie popularna w państwach Europy Zachodniej14.

Moratorium oznacza dobrowolne porozumienie grupy ubezpieczycieli o rezygnacji z żądania 
badań genetycznych od wnioskodawców, obowiązujące przez określony czas. Często propozycję 
moratorium wysuwa oficjalna organizacja. Niektórzy ubezpieczyciele ograniczają moratorium 
do niewymagania od potencjalnych ubezpieczonych wykonywania badań genetycznych, podczas 
gdy w innych państwach dotyczy to również korzystania z wyników uprzednio wykonywanych 
testów15. Popularną techniką jest wprowadzenie ograniczenia czasowego obowiązywania mora-
torium, na okres nie dłuższy niż pięć lat. Podjęte działania pozwalają stowarzyszeniom wydłużyć 
czas, który mogą poświęcić pełnemu zrozumieniu procesu oceny ryzyka ubezpieczeniowego 
oraz potrzeby wymagania wyników badań genetycznych od aplikujących. Po tym czasie podjęta 
może zostać decyzja o wydłużeniu trwania moratorium16. 

Wprowadzenie moratorium pozwala na dokładniejsze przyjrzenie się wciąż nowemu pro-
blemowi i podjęcie decyzji, czy zasadne jest powzięcie środków zapobiegających nadużyciom 
związanym z wykorzystywaniem informacji genetycznej, czy też może problem jest na tyle nie-
istotny, że można poczekać z zastosowaniem środków ostrożności. Moratorium daje również 
możliwość zaobserwowania, w jakim stopniu poszczególne regulacje wprowadzone w innych 
państwach rzeczywiście się sprawdzają i na ile mogłyby one znaleźć zastosowanie w porządku 
prawnym danego kraju. Z tego powodu moratoria szczególnie popularne były w latach 90., kiedy 
pomysł wykorzystywania testów genetycznych w ubezpieczeniach traktowano jako niezwykle 
nowatorski i oryginalny, a państwa nie miały dostępu do żadnych danych historycznych, które 
mogłyby zasugerować najlepsze rozwiązanie. 

Kolejne podejście, zwane racjonalną dyskryminacją, umożliwia stosowanie testów gene-
tycznych, ale jedynie w przypadku występowania naukowo ważnych oraz klinicznie istotnych 
przesłanek. Według D. Hellmana17 taki rodzaj dyskryminacji dozwolony jest w sytuacji, gdy z eko-
nomicznego punktu widzenia jest to celowe dla ubezpieczyciela, a nie zawsze jest krzywdzące 
dla ubezpieczonego18.

Koncepcja samostanowienia pozwala ubezpieczycielom na samodzielne opracowanie reguł 
związanych z wykorzystywaniem informacji genetycznej przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 
Charakterystyczną cechą w przypadku tego podejścia jest brak interwencji ze strony prawodaw-
cy19. Zakłady ubezpieczeń mogą same zdecydować, co stanowi istotną informację genetyczną 

14 M.A. Rothstein (ed.), op. cit., s. 184–185.
15 Y. Joly, M. Braker, M. Le Huynh, op. cit., s. 356.
16 M.A. Rothstein (ed.), op. cit., s. 185–188.
17 J.H. Gerards, A.W. Heringa, H.L. Janssen, Genetic Discrimination and Genetic Privacy in a Comparative Perspec-
tive, Intersentia, Antwerp–Oxford–New York, s. 132.
18 M. A. Rothstein (ed.), op. cit., s. 183–184.
19 Y. Joly, M. Braker, M. Le Huynh, op. cit., s. 356.
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w szacowanym przez nie ryzyku. Przyjmuje się, że zakłady ubezpieczeń należą do grupy najle-
piej poinformowanych na temat nowych technologii udoskonalających narzędzia diagnostyki 
medycznej. Nierzadko bowiem zatrudniają one najlepiej wykwalifikowanych specjalistów z dzie-
dziny genetyki20.

Według podziału zaproponowanego przez towarzystwo reasekuracyjne Gen Re21 powyższą 
klasyfikację sześciu podejść można uogólnić, przyporządkowując poszczególne koncepcje do 
grupy podejść całkowicie zakazujących wykorzystywania wszelkich danych genetycznych przez 
ubezpieczycieli lub do grupy podejść częściowo zakazujących (rysunek nr 1).

 
Rysunek nr 1. Klasyfikacja koncepcji dopuszczalności wykorzystywania testów genetycznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Y. Joly, M. Braker, M. Le Huynh, Genetic discrimination in private in-
surance: global perspectives, New Genetics and Society, 2010, vol. 29, no. 4, s. 355–356; J. Warstat, Genetics and 
insurance medicine on handling genetic information, „Risk Insights” 2009, vol. 13, no. 1, s. 17–18.

Powyższa klasyfikacja, którą odnaleźć możemy w publikacjach naukowych, nie jest jed-
noznaczna, a granice pomiędzy poszczególnymi koncepcjami zacierają się. Jest to związane 
z występowaniem cech wspólnych dla dwóch, a nawet trzech podejść oraz mnogością obo-
wiązujących aktów prawnych regulujących kwestie bioetyczne, co skutkuje trudnościami we 
właściwym przyporządkowaniu sytuacji prawnej do definicji danej koncepcji. Przykładowo po-
jęcie racjonalnej dyskryminacji związanej z możliwością wykorzystywania testów genetycznych 
w ubezpieczeniach w przypadku naukowo ważnych przesłanek, gdy istnieje wysokie prawdo-
podobieństwo naruszenia interesu zakładu ubezpieczeń, związane jest poniekąd z koncepcją 
limitu sumy ubezpieczenia, ponieważ w dużej mierze naruszenie tego interesu wiązać się będzie 
z chęcią zawarcia przez ubezpieczonego polisy opiewającej na wyższą od standardowej kwo-
tę. Koncepcję racjonalnej dyskryminacji powiązać można również z koncepcją ochrony praw 
człowieka, ze względu na zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę interesów jednostki oraz 
przestrzeganie zakazu dyskryminacji na podstawie cech genetycznych. 

W dniach 8–9 listopada 2012 r. odbyła się w Sztokholmie IX Konferencja w Ramach Pro-
gramu Badawczego „Health and Ageing” zorganizowana przez Stowarzyszenie Genewskie, 
poruszająca temat genetyki i ubezpieczeń. Pod dyskusję poddano ograniczoną do czterech 
liczbę koncepcji: praw człowieka, moratorium, limitu sumy ubezpieczenia oraz całkowitego 

20 M. A. Rothstein (ed.), op. cit., s. 188–189.
21 J. Warstat, Genetics and insurance medicine on handling genetic information, „Risk Insights” 2009, vol. 13, 
no. 1, s. 17–18.
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zakazu22. Rozwiązanie to wydaje się być znacznie bardziej klarowne ze względu na rezygnację 
z koncepcji racjonalnej dyskryminacji. Zgodnie z przyjętą definicją koncepcja praw człowieka 
zezwala ubezpieczycielom na dostęp do informacji genetycznych z zachowaniem ich poufności. 
Pozostałe koncepcje zdefiniowane są zgodnie z definicjami występującymi w opracowaniach 
naukowych23. 

3. Ogólnoeuropejskie rozwiązania prawne w zakresie wykorzystywania testów genetycznych
Rozpoznanie problemu nasuwa pytania o potrzebę i rodzaj zmian w obowiązującym usta-

wodawstwie. Należy zwrócić uwagę na rzeczywistą potrzebę wprowadzania nowych regulacji, 
ponieważ jak dotąd nie zaobserwowano wzmożonego zainteresowania wykorzystywaniem te-
stów genetycznych ze strony firm ubezpieczeniowych, tak więc w większości przypadków nowe 
normy prawne pełniłyby raczej funkcję prewencyjną24. W przypadku braku stosownych regulacji 
w poszczególnych państwach członkowskich UE odnoszących się stricte do genetyki ogólne ramy 
prawne w dziedzinie zdrowia, dotyczące relacji pacjent–lekarz, etyki zawodowej, prywatności 
i poufności danych medycznych, oraz międzynarodowe standardy biomedyczne i zalecenia ko-
mitetów biomedycznych są stosowane również do danych genetycznych25.

Celem Rady Europy w zakresie bioetyki jest znalezienie niezbędnej równowagi między postę-
pem naukowym i medycznym a ochroną praw człowieka. Konwencja bioetyczna26 ustala ramy 
pozwalające na utrzymanie tej równowagi, jednakże staje się wiążąca dopiero w przypadku jej 
ratyfikacji. Dotychczas 17 spośród 28 państw członkowskich Rady Europy podpisało, a następnie 
ratyfikowało dokument, a 5 go jedynie podpisało27. Art. 12 Konwencji stwierdza, że testy ge-
netyczne mogą być wykonywane jedynie dla celów zdrowotnych lub naukowych, powiązanych 
z celami zdrowotnymi, co jest charakterystyczne dla koncepcji zgodnej z prawami człowieka. 
W 2008 r. Rada Europy wprowadziła dodatkowy protokół do Konwencji bioetycznej, którego 
nadrzędnym celem jest ochrona przed niewłaściwym stosowaniem testów genetycznych. Pro-
tokół wprowadza w art. 4 bezwzględny zakaz dyskryminacji i stygmatyzacji osoby ze względu 
na jej dziedzictwo genetyczne. Państwa, które ratyfikowały Konwencję, mogą zdecydować o ra-
tyfikacji także tego protokołu28. Do tej pory protokół podpisały Finlandia, Francja, Luksemburg 
i Słowenia, przy czym jedynie Słowenia go ratyfikowała29. 

W 2004 r. grupa ekspertów Komisji Europejskiej opracowała 25 rekomendacji w sprawie 
wykorzystywania testów genetycznych w systemie opieki zdrowotnej i testów jako metody ba-

22 R. Eisen, Summary of the 9th Health and Ageing Conference – Genetics and Insurance, „Health and Ageing 
Newsletter” 2013, no. 28.
23 J. Lambert, International Comparisons of the Use of Genetic Information in the Life and Health Insurance Mar-
kets, The Geneva Association Working Paper Series „Etudes et Dossiers” 2013, no. 394.
24 J. Kapelańska-Pręgowska, op. cit., s. 317–320.
25  S. Soini, op. cit.
26 Konwencja Rady Europy z dnia 4 kwietnia 1997 r. o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dzie-
dzinie zastosowania biologii i medycyny (CETS nr 164).
27 Rada Europy, Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to 
the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, http://conventions.
coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=164&CM=8&DF=16/09/2014&CL=ENG.
28 Protokół dodatkowy Rady Europy z dnia 27 listopada 2008 r. do Konwencji o ochronie praw człowieka i biome-
dycynie uwzględniający wykonywanie testów genetycznych dla celów zdrowotnych (CETS nr 203).
29 Rada Europy, Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Genetic 
Testing for Health Purposes, (stan na dzień 16.09.2014 r.), http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/Cherche-
Sig.asp?NT=203&CM=1&DF=&CL=ENG.
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dawczej. Rekomendacje kładą szczególny nacisk na zachowanie poufności danych medycznych, 
w tym danych genetycznych, w celu zapobieżenia wszelkim nadużyciom oraz wykorzystywaniu 
ich w nieodpowiedni sposób przez osoby trzecie30. 

4. Rozwiązania prawne stosowane na rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych państw UE
W 1992 r. Belgia jako pierwsza w Europie uregulowała kwestię testów genetycznych w ubez-

pieczeniach. Stało się tak w wyniku uchwalenia ustawy Loi sur les contrats d’assurance, która 
zastąpiła ustawę z 1874 r. Na ubezpieczonych został nałożony zakaz przekazywania ubezpie-
czycielom wyników testów genetycznych, niezależnie od ich pozytywnego czy negatywnego 
charakteru. Zakaz ten był wielokrotnie krytykowany, ponieważ uniemożliwia uzyskanie korzyst-
niejszej, z punktu widzenia ubezpieczonego, składki po okazaniu negatywnego wyniku testu. 
Ratio legis przepisu jest jasne – jeśli ubezpieczyciele mogliby zaoferować niższą składkę lub inną 
finansową zachętę dla tych, którzy dobrowolnie przedstawią wyniki swoich badań genetycznych, 
zakaz z łatwością mógłby zostać ominięty. Nie mniej jednak wskazuje się na obawy, że całkowity 
zakaz (ang. prohibitive approach) może prowadzić do sytuacji, w której osoby już dyskryminowa-
ne, o wysokim stopniu ryzyka ze względu na zdrowotną historię swojej rodziny, nie będą miały 
możliwości zmienić zaszeregowania i przejść do klasy taryfowej o niższym ryzyku. Przykładem są 
osoby, u których w rodzinie występowała pląsawica Huntingtona. Takie osoby są często wyłączo-
ne z zakresu ubezpieczeń na życie lub składka, którą muszą opłacać, jest znacznie podwyższona. 
Niezależnie od negatywnego wyniku testu genetycznego na obecność odpowiedniego genu, od-
powiedzialnego za wystąpienie tej choroby, osoby te nie mogą, w myśl obowiązującego prawa, 
okazać ubezpieczycielowi wyników testów w celu uzyskania standardowej wysokości składki. Ar-
tykuł 95 ustawy Loi sur les contrats d’assurance stanowi, że zlecone przez ubezpieczycieli badania 
medyczne mogą uwzględniać jedynie rzeczywisty obecny stan zdrowia ubezpieczonego i historię 
medyczną, ale nie badania genetyczne wykonywane w celu określenia przyszłego stanu zdrowia 
osoby. Wykonanie badań genetycznych przez lekarzy w celach ubezpieczeniowych byłoby naru-
szeniem kodeksu zawodowego lekarzy. Informacje genetyczne mogą być pośrednio dostępne 
dla ubezpieczycieli poprzez kwestionariusze zawierające pytania dotyczące występowania w ro-
dzinie konkretnych chorób genetycznych o wysokich wskaźnikach częstości zachorowań31.

Przyjęte przez Wielką Brytanię regulacje prawne dotyczące wykorzystywania testów 
genetycznych w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mają złożony charakter ze względu na urze-
czywistnianie cech aż trzech, omówionych wcześniej, podejść legislacyjnych. W 2001 r. zawarte 
zostało porozumienie Concordat and Moratorium on Genetics and Insurance między Stowa-
rzyszeniem Ubezpieczycieli Brytyjskich (ABI – Association of British Insurers) oraz Brytyjskim 
Departamentem Zdrowia, jednoznacznie wskazujące na brak obowiązku ujawniania wyników 
testów genetycznych ubezpieczycielom. Moratorium to było regularnie odnawiane (rysunek 
nr 2), a ostatnio przyjęte obowiązywać będzie do 1 listopada 2017 r.

Uznane przez ABI pryncypia stanowią, że zakłady ubezpieczeń nie będą żądać testów ge-
netycznych ani wywierać jakiejkolwiek presji na ubezpieczonych, by takie testy wykonywali. 
Wyłączenie spod działania moratorium dotyczy polis ubezpieczenia na życie opiewających na 
kwotę powyżej 500 000 £ (ok. 601 800 €). Takie umowy stanowią około 3% wszystkich umów 

30 A. de Jong, Report on the Workshop “Legal regulation for genetic testing”, European Society of Human Ge-
netics, Gothenburg 2010, https://www.eshg.org/fileadmin/www.eshg.org/documents/Europe/LegalWS/Re-
portESHG-LegalWorkshop2010.pdf.
31 T. Lemmens, Genetics and Insurance Discrimination: Comparative Legislative, Regulatory and Policy Develop-
ments and Canadian Options, „Public Law and Legal Theory Research Paper” 2003, no. 04–05, s. 67–72.
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ubezpieczenia na życie. Ponadto moratorium nie obowiązuje w przypadku ubezpieczeń od cięż-
kiej choroby na sumę powyżej 300 000 £ (ok. 361 100 €) oraz w przypadku ubezpieczenia od 
utraty dochodów o sumie ubezpieczenia wyższej niż 30 000 £ (ok. 36 100 €)32. Gdy wartość 
sumy ubezpieczenia przekracza powyższe limity finansowe, ubezpieczyciele mają prawo zasię-
gnąć informacji na temat wyników testów genetycznych, których zakres został zatwierdzony 
przez rząd dla umów danego rodzaju ubezpieczenia, a ubezpieczeni mają obowiązek takie wy-
niki ujawnić. W okolicznościach, w których ubezpieczyciele mają prawo do takich informacji, 
wyniki testów wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej jedynie w przypadku znacząco 
podwyższonego ryzyka zachorowania czy śmierci. Ubezpieczony nie jest zobowiązany do ujaw-
nienia wyników testów innej osoby, np. krewnego, jak również informacje genetyczne na jego 
temat nie będą wpływać na aplikacje innych osób33. Jak pisze B.M. Knoppers, wprowadzenie 
moratorium w Wielkiej Brytanii ma swoje uzasadnienie w tym, że o wiele łatwiej wydaje się 
renegocjować w przyszłości dobrowolnie ustanowione moratorium, niż starać się wprowadzić 
społecznie nieakceptowany przepis. W trakcie trwania moratorium rząd ma czas na ewentualne 
zbieranie danych aktuarialnych, uświadamianie polityków co do konsekwencji wprowadzanych 
zmian i może mieć nadzieję, że społeczeństwo przestanie obawiać się technologii związanej 
z genetyką. Powyższy opis regulacji pozwala sklasyfikować rozwiązanie brytyjskie jako przykład 
realizacji koncepcji moratorium, limitu sumy ubezpieczenia oraz racjonalnej dyskryminacji.

Francuskie ustawodawstwo regulujące wykorzystywanie badań genetycznych w ubezpie-
czeniach jest oparte o ustawę bioetyczną, kodeks cywilny oraz kodeks zdrowia publicznego. 
Art. 16–10 francuskiego kodeksu cywilnego, zmieniony ustawą nr 2004–800 z dnia 6 sierpnia 
2004 r., ogranicza wykorzystanie badań genetycznych do celów medycznych lub badań nauko-
wych, co wskazuje na koncepcję zgodną z prawami człowieka34. Przeprowadzenie takich badań 
wymaga pisemnej zgody osoby, która jest im poddawana, oraz poinformowania jej o rodzaju 
i celu badań. Wykonanie badań genetycznych w celu innym niż medyczny lub naukowy albo brak 
wyraźnej zgody osoby traktowane są jako naruszenie przepisu, co grozi karą pozbawienia wol-
ności do roku oraz grzywną w wysokości 15 000 euro (art. 226–25 kodeksu karnego). Art. 16–13 
kodeksu cywilnego zakazuje dyskryminacji na podstawie cech genetycznych, a naruszenie tego 
przepisu także rodzi odpowiedzialność karną. Również kodeks ubezpieczeń zawiera unormowa-
nia dotyczące wykorzystywania testów genetycznych. Zakłady ubezpieczeń nie mogą wymagać 

32 Insurance genetics moratorium extended to 2017, Association of British Insurers, London 2011, http://www.
abi.org.uk/Media/Releases/2011/04/Insurance_Genetics_Moratorium_extended_to_2017.aspx.
33 Ibidem.
34 S. Soini, op. cit.

Rysunek nr 2. Czas trwania moratorium w Wielkiej Brytanii

Źródło: Insurance genetics moratorium extended to 2017, Association of British Insurers, London 2011,
http://www.abi.org.uk/Media/Releases/2011/04/Insurance_Genetics_Moratorium_extended_to_2017.aspx;
J. Needs, Insurance discrimination in the UK – life insurance and genetic risk, http://www.els.net/WileyCDA/
ElsArticle/refId-a0020658.html.
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poddania się testom genetycznym, żądać informacji na temat uprzednio wykonanych testów, 
a w szczególności ujawnienia ich wyników zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
jak i podczas jej trwania. Zabrania się również uwzględniania wyników testów za zgodą czy na 
prośbę zainteresowanego35. Francuski parlament wprowadził nowe rozporządzenie ustanawia-
jące karę grzywny w wysokości 3750 € za każdą próbę wprowadzenia wymogu analizy cech 
genetycznych36. Przed wprowadzeniem powyższych zmian do kodeksu cywilnego we Francji 
obowiązywało moratorium wprowadzone w 1994 r. przez Francuską Federację Ubezpieczycieli 
(FFSA – Fédération Française des Sociétés d’Assurances). Organizacja nałożyła je początkowo na 
okres pięciu lat, a następnie zostało ono przedłużone do 2004 r.

W ustawie niemieckiej dotyczącej badań genetycznych, Gendiagnostikgesetz (GenDG), 
czwarty rozdział poświęcono zastosowaniu badań genetycznych w sektorze ubezpieczeń. Pa-
ragraf 18 odnosi się po pierwsze do zakazu wymagania jakichkolwiek badań genetycznych lub 
przeprowadzania analiz genetycznych, a po drugie do zakazu żądania wyników wcześniej prze-
prowadzonych badań lub analiz genetycznych. Przepis ten ma zastosowanie do ubezpieczeń na 
życie, ubezpieczeń od utraty zdolności do pracy, w tym pracy zarobkowej (die Berufsunfähig-
keitsversicherung, die Erwerbsunfähigkeitsversicherung) oraz do ubezpieczeń emerytalnych. 
Wyjątkiem od drugiego zakazu jest przypadek, gdy polisa opiewa na kwotę powyżej 300 000 € 
lub gdy wysokość rocznej renty przekracza 30 000 €37. Celem ustawy jest określenie granic prze-
prowadzania badań i analiz genetycznych, które to ramy pozwoliłyby na uniknięcie dyskryminacji 
oraz wyrządzenia jakichkolwiek krzywd na gruncie dziedzictwa genetycznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony godności ludzkiej i prawa do samostanowienia. Ustawa GenDG ma 
swoje zastosowanie w medycynie, zatrudnieniu i ubezpieczeniach.

Wprawdzie Niemieckie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli (GDV – Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft) ustanowiło w grudniu 2001 r. moratorium, które obowiązywało do 
stycznia 2006 r. i obejmowało polisy do kwoty 250 000 €, jednak nie zostało ono przedłużo-
ne. Dlatego też obecnie obowiązującą regulację możemy przyporządkować jako odpowiadającą 
koncepcji limitu sumy ubezpieczenia oraz koncepcji zgodnej z prawami człowieka.

Ustawodawca holenderski przyjął stanowisko, że z ryzykiem negatywnej selekcji sektor 
ubezpieczeń ma do czynienia jedynie w przypadku wysokich sum ubezpieczeń. Z tego powodu 
holenderskie firmy ubezpieczeniowe zostały objęte zakazem ubiegania się o ujawnienie wyników 
jakichkolwiek testów genetycznych w przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie przewyższa 160 000 
€38. Ponadto Holandia podpisała przywoływaną już Międzynarodową Deklarację UNESCO w spra-
wie danych genetycznych39, której artykuł 14 odnosi się do ochrony prywatności danych obywateli. 
Zgodnie z nim dane genetyczne nie powinny być ujawniane ani udostępniane osobom trzecim, 
w szczególności pracodawcom, firmom ubezpieczeniowym, instytucjom edukacyjnym i rodzinie. 
Deklaracja stara się zapobiec dyskryminacji na tle informacji genetycznej członków rodziny40.

35 J. Kapelańska-Pręgowska, op. cit., s. 334.
36 Genetics, Agence de la Biomedecine, 2013, http://www.agence-biomedecine.fr/Genetics?lang=fr.
37 Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen (Gendiagnostikgesetz – GenDG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2529, ber. S. 3672).
38 H. Nys et al., Genetic testing. Patients’ rights, insurance and employment. A survey of regulations in the 
European Union, Komisja Europejska, 2002, s. 93–96, http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/genetic_te-
sting_eur20446.pdf.
39 Międzynarodowa Deklaracja UNESCO z dnia 16 października 2003 r., op. cit. 
40 K.J.F A. de Koning, Dutch protection against genetic discrimination in work environments, Tilburg University, 
Tilburg 2012, http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=122912.
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Szwedzka ustawa, Lag om genetisk integritet m.m., ustanawiająca ograniczenia w zastoso-
waniu efektów rozwoju biotechnologii dla celów medycznych oraz prawnych weszła w życie 
w 2006 r. Ma ona za zadanie chronić prawa jednostki, między innymi związane z jej cechami ge-
netycznymi. Ustawodawca zwrócił uwagę na godność ludzką oraz nienaruszalność genetyczną, 
uznając, że kod genetyczny decyduje o wyjątkowości i tożsamości człowieka. Prawo do infor-
macji (ang. right to know) oraz prawo do niepoznania wyników testów (ang. right not-to-know) 
są tu wymienione jako podstawa samostanowienia. Informacja genetyczna może być stosowa-
na do oceny ryzyka ubezpieczeniowego jedynie w przypadku, gdy ubezpieczony ma ukończone 
18 lat, a roczna suma ubezpieczenia przewyższa 30-krotność kwoty bazowej ustalonej w naro-
dowej ustawie o ubezpieczeniach lub przekracza sumę czterech składek rocznych.

Tabela nr 2. Wysokość cenowej kwoty bazowej w latach 2006–2014

Rok Cenowa kwota bazowa Limit sumy ubezpieczenia
(30-krotność cenowej kwoty bazowej)

2006 39 700 SEK 4 220 EUR 1 191 000 SEK 126 603 EUR

2007 40 300 SEK 4 477 EUR 1 209 000 SEK 134 320 EUR

2008 41 000 SEK 4 342 EUR 1 230 000 SEK 130 257 EUR

2009 42 800 SEK 3 912 EUR 1 284 000 SEK 117 358 EUR

2010 42 400 SEK 4 134 EUR 1 272 000 SEK 124 020 EUR

2011 42 800 SEK 4 764 EUR 1 284 000 SEK 142 909 EUR

2012 44 000 SEK 4 932 EUR 1 320 000 SEK 147 972 EUR

2013 44 500 SEK 5 184 EUR 1 335 000 SEK 155 528 EUR

2014 44 400 SEK 5 017 EUR 1 332 000 SEK 150 516 EUR

Źródło: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__PR__PR0101__PR0101E/Basbeloppet/?
parttable=&rxid=6364438d-2840-4243-b923-19774ce71f3f41.

Od 2011 r. szwedzka ustawa dotycząca zawierania umowy ubezpieczenia przewiduje zakaz ru-
tynowego zbierania danych zdrowotnych na temat ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń, 
chyba że kwestionariusz zdrowia ujawnia problemy, które powinny zostać poddane analizie. 
Ponadto w Szwecji funkcjonuje instytucja Rzecznika ds. Dyskryminacji, do którego zadań należy 
nie tylko zwalczanie dyskryminacji, ale również promowanie równych praw i szans dla wszyst-
kich. W dążeniu do osiągnięcia tego celu wspomniana agencja rządowa dba o zgodność działań 
ubezpieczycieli z powyższą ustawą42. Szwecja jest jedynym państwem skandynawskim, które 
nie ratyfikowało Konwencji o biomedycynie, jednak w szwedzkich regulacjach prawnych można 
zauważyć wpływ przepisów owej Konwencji.

W tabeli nr 3 przedstawiono dominujące koncepcje legislacyjne dotyczące wykorzystywania 
testów genetycznych występujące w państwach UE. Żadne z nich nie zdecydowało się na przyję-
cie stanowiska samoregulacji sektora ubezpieczeń, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony rządu. 
Koncepcja ta została natomiast przyjęta w niektórych państwach spoza UE (głównie w pań-

41 Wartości wyrażone w koronach szwedzkich przeliczone zostały na walutę euro po kursie obowiązującym na 
dzień 1 stycznia danego roku.
42 J. Lundström, M. Hosinsky, Council of Europe Consultation on Predictivity, Genetic Testing and Insurance, 2012, 
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Source/trad%20consult%20svensk%20e.doc.
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stwach azjatyckich, np. w Chinach i Japonii)43. W państwach unijnych dominującym podejściem 
jest natomiast koncepcja zgodna z prawami człowieka, czego główną przyczyną jest ratyfikacja 
przez aż 17 państw europejskich wspomnianej wcześniej Konwencji o biomedycynie.

Tabela nr 3. Koncepcje wykorzystania danych genetycznych w poszczególnych państwach UE

Dominujące koncepcje

Państwo UE
Według limitu

sumy
ubezpieczenia

Racjonalna
dyskryminacja

Całkowity 
zakaz Moratorium

Zgodna
z prawami
człowieka

Koncepcja
samostanowienia

Austria X
Belgia X

Bułgaria X
Chorwacja X

Cypr X
Czechy X
Dania X X

Estonia X X
Finlandia X X
Francja X X
Grecja X X

Hiszpania X
Holandia X X
Irlandia X
Litwa X X

Luksemburg X
Łotwa X

Niemcy X X
Polska X

Portugalia X X
Rumunia X
Słowacja X
Słowenia X
Szwecja X X
Węgry X

Wielka Brytania X X X
Włochy X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Atkinson, P. Glasner, M. Lock (Eds.), Handbook of Genetics and 
Society: Mapping the New Genomic Era, Routledge, Taylor & Francis e-Library 2009, s. 139–141; Rada Europy, 
Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application 
of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, http://conventions.coe.int/Treaty/Com-
mun/ChercheSig.asp?NT=164&CM=8&DF=16/09/2014&CL=ENG; J. Kapelańska-Pręgowska, op. cit., s. 333–33444.

43 M.A. Rothstein (ed.), op. cit., s. 189.
44 Zestawienie nie obejmuje Malty ze względu na brak dostępnych danych.
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5. Rozwiązania prawne w Polsce
Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej jednoznacznie 

zabrania zakładowi ubezpieczeń żądania od ubezpieczonego wykonania badań genetycznych. 
Przepis ten stanowi, że: „Zakład ubezpieczeń może zażądać, aby ubezpieczony lub osoba na 
rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia poddała się badaniom lekarskim lub ba-
daniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu 
oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia”. 
Kolejny artykuł ustawy stanowi, że zakład ubezpieczeń ma prawo do uzyskania informacji zwią-
zanych z oceną ryzyka ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa 
ubezpieczenia, w sposób odpłatny od podmiotów zajmujących się działalnością leczniczą. W ten 
sposób ubezpieczyciel może również poddać weryfikacji podane przez ubezpieczającego lub 
ubezpieczonego dane na temat stanu zdrowia, a także informacje dotyczące przyczyny śmierci 
ubezpieczonego, jednak również „z wyłączeniem wyników badań genetycznych”. Art. 19 z kolei 
zobowiązuje „zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za pomocą 
których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe” do zachowania tajemnicy od-
nośnie poszczególnych umów ubezpieczenia45. W związku z tym – pomimo zapisu art. 815 k.c., 
że ubezpieczony jest zobowiązany do przedstawienia ubezpieczycielowi wszystkich znanych mu 
okoliczności, na temat których zostały zawarte w formularzu oferty lub w innych pismach sto-
sowne pytania – ubezpieczony nie ma obowiązku informowania ubezpieczyciela o wynikach 
przeprowadzonych testów genetycznych, ponieważ takie pytania nie mogą znaleźć się w tychże 
formularzach i pismach. Dopuszczalne jest natomiast zadawanie pytań odnośnie do zdrowotnej 
historii rodziny, co prowadzi do pośredniego uzyskania informacji genetycznej46.

Wprawdzie Konstytucja RP nie stanowi wprost o zakazie dyskryminacji na podstawie dzie-
dzictwa genetycznego, ale zabrania dyskryminacji z „jakiejkolwiek przyczyny” (art. 32)47. Żadna 
z przyjętych przez Polskę ustaw nie zabrania bezpośrednio dyskryminacji w związku z dziedzic-
twem genetycznym, także ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów 
UE w zakresie równego traktowania48 nie podejmuje tego tematu. Sposób postępowania z da-
nymi genetycznymi został natomiast szeroko omówiony w Kodeksie Etyki Lekarskiej, który 
uwzględnił również zasady antydyskryminacji na podstawie cech genetycznych osoby. Art. 29 
Kodeksu zobowiązuje lekarza oraz osoby współpracujące z nim do zabezpieczenia poufności 
informacji niesionych przez materiał genetyczny pacjentów oraz ich rodzin. Wprost o niedy-
skryminacji stanowi art. 51h ust. 1: „Lekarzowi nie wolno dyskryminować osób ze względu na 
dziedzictwo genetyczne”. W przypadku badań mających na celu zidentyfikowanie nosicielstwa 
genu odpowiedzialnego za konkretną chorobę lub podatność na zachorowania lekarz ma pra-
wo przeprowadzić wskazane badania „jedynie dla celów zdrowotnych lub badań naukowych 
z nimi związanych, po uzyskaniu zgody pacjenta oraz umożliwieniu mu konsultacji genetycznej” 
(art. 51h ust. 2)49. Zauważyć tu można nawiązanie do zapisu Konwencji o biomedycynie (art. 12). 
Polska co prawda podpisała tę Konwencję 7 maja 1999 r., ale do tej pory jej nie ratyfikowała. 
Trzeba też zauważyć, że Kodeks Etyki Lekarskiej nie jest prawem powszechnie obowiązującym. 

45 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 950).
46 Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubez-
pieczeń, Warszawa 2005, s. 6, http://www.knf.gov.pl/Images/nieprawidlowosci_OWU_tcm75-2266.pdf. 
47 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
48 Dz. U. Nr 254, poz. 1700.
49 Kodeks Etyki Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej z 1991 r., http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file
/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf. 
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zabrania przetwarzania tzw. da-
nych wrażliwych, w tym danych o kodzie genetycznym (art. 27), a zgodnie z art. 49 ust. 2 tej 
ustawy osoba, która przetwarza te dane, nie będąc do tego uprawniona, podlega odpowiedzial-
ności karnej w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat trzech50. 
Niemniej jednak wspomniane zapisy pozwalają na rozpoznanie w Polsce wdrożenia koncepcji 
zgodnej z prawami człowieka.

Dnia 25 marca 2013 r. Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN wezwał odpowiednie organy 
władzy publicznej do podjęcia stanowczych działań mających na celu szybkie wprowadzenie 
prawnych uregulowań dostępu do informacji genetycznej. Powyższa decyzja została podjęta 
jednomyślnie przez wszystkich głosujących członków Komitetu51.

Zakończenie
Temat wykorzystywania testów genetycznych w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego jest obec-

nie szeroko omawiany i coraz więcej państw UE wprowadza własne rozwiązania. Wciąż jednak 
istnieje szerokie pole nieokreślonych w pełni, tymczasowych stanowisk w tej kwestii oraz brak 
jednolitego ustawodawstwa unijnego, które wyznaczałoby jedno optymalne rozwiązanie. Moż-
liwości, jakie niosą ze sobą testy genetyczne, w tym ich znaczenie dla sektora ubezpieczeń, będą 
podlegały dalszemu rozwojowi. Trudno jest zatem przewidzieć, które z rozwiązań w zakresie wy-
korzystywania testów genetycznych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego sprawdzi się najlepiej 
zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Optymalne z punktu widzenia tak ubezpieczonych, jak i zakładów ubezpieczeń wydaje się być 
połączenie koncepcji limitu sumy ubezpieczenia i praw człowieka. Takie rozwiązanie pozwala 
chronić interesy obydwu stron. Warto zauważyć, że zawieranie umów ubezpieczenia na wysokie 
sumy jest dobrowolne, a tym samym wymóg poddania się testom genetycznym lub okazania 
wyników uprzednio wykonanych testów byłby swego rodzaju kwestią wyboru ubezpieczonego. 
Dodatkowo szczególne zwrócenie uwagi na ochronę praw człowieka nie powinno zniechę-
cać osób chcących ubezpieczyć się powyżej pewnego limitu sumy ubezpieczenia do zawarcia 
umowy ubezpieczenia. Dbałość o tak wrażliwe dane jak informacja genetyczna jest niezwykle 
istotna w celu zachowania zaufania do podmiotów sektora ubezpieczeniowego. Wprowadzenie 
połączenia obydwu koncepcji pozwoliłoby w pewnym stopniu zrównoważyć kolidujące ze sobą 
interesy obydwu stron.

50 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
51 Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie rynku prywatnych usług 
genetycznych (Stanowisko KB nr 3/2013), http://www.bioetyka.pan.pl/images/stories/Pliki/stanowisko%20
kb%20nr%203-2013.pdf.
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 Summary of the ar� cle

The admissibility of using genetic tests in insurance underwriting in 
Poland and other European countries

The aim of this article is to present the legal position regarding the admissibility of using gene-
tic tests in insurance underwriting in Poland and selected EU countries, to point out the potential 
that brings the use of these tests in the insurance sector and the possible risks associated with it. 
The analysis includes primarily domestic regulations and EU legislation. 

The article discusses six approaches set by legislators and attempts to generalize the situation 
prevailing in the EU by the assignment of the Member States to these approaches. The author 
focused on the advantages and disadvantages of different positions, primarily on the issue of 
discrimination based on genetic anomalies and the possibility of adverse selection occurrence in 
the case of the prohibition of taking into account the results of the tests in the risk assessment 
process. There was also the problem of maintaining the confidentiality of medical data consi-
dered, as well as a lack of disclosure of this data and the problem of unwillingness of getting to 
know about the negative results of genetic tests by insured, as well as family members. The au-
thor attempts also to identify, which of the concepts seem to be optimal from the point of view 
of protecting the interests of policyholders and insurance companies at the same time.

Keywords: insurance risk, genetic tests, discrimination, concepts.

Agata Kasnowska, studentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Lech Gąsiorkiewicz

Ryzyko działalności finansowej zakładów ubezpieczeń

Problematyka ryzyka działalności ubezpieczeniowej nabiera coraz większego znaczenia, 
zwłaszcza w związku z planowanym wdrożeniem nowej koncepcji wypłacalności zakładów ubez-
pieczeń (Solvency II), opartej na szacowaniu ryzyka. W literaturze spotkać można coraz więcej 
publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Jedną z nich jest niniejszy artykuł. W ramach opraco-
wania przedstawiono specyfikę działalności ubezpieczeniowej, która pociąga za sobą określone 
ryzyko, niewystępujące w działalności innych podmiotów gospodarczych, a następnie skupiono 
uwagę na ryzyku związanym z gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń. Dokonano iden-
tyfikacji ryzyka wiążącego się z poszczególnymi obszarami działalności finansowej zakładów 
ubezpieczeń oraz przedstawiono możliwości jego ograniczania.

Słowa kluczowe: działalność finansowa zakładów ubezpieczeń, ryzyko zakładów ubezpieczeń, 
ryzyko działalności finansowej zakładów ubezpieczeń, identyfikacja ryzyka, ograniczanie ryzyka, 
zarządzanie ryzykiem. 

Wprowadzenie
Działalność finansowa zakładów ubezpieczeń ma swoją odrębność. W zakładach ubezpieczeń 

(rysunek nr 1) w odróżnieniu od innych podmiotów gospodarczych występuje odwrócony cykl 
produkcyjny (najpierw osiągane są przychody – składki, zaś później ponoszone są koszty – od-
szkodowania/świadczenia).

Rysunek nr 1. Cykl produkcyjny zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów

Źródło: L. Gąsiorkiewicz, Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń. Ujęcie procesowe, Poltext, 
Warszawa 2014, s. 16. 
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Przychody (strumienie zasilające) zakładów ubezpieczeń mają charakter deterministyczny, zaś 
koszty (odpływ środków), zwłaszcza związane z wypłatą odszkodowań i świadczeń, mają charak-
ter stochastyczny. Ich losowość dotyczy zarówno momentu wystąpienia zdarzenia pociągającego 
za sobą konieczność wypłaty odszkodowania bądź świadczenia, jak i wysokości odszkodowania 
bądź świadczenia. 

Podstawowym przychodem zakładów ubezpieczeń są składki ubezpieczeniowe stanowiące 
udział ubezpieczających w tworzeniu funduszu, który służy pokryciu należnych odszkodowań 
i świadczeń związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Osiągając znaczne przy-
chody ze składek ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń realizują działalność inwestycyjną 
(lokacyjną), mającą na celu z jednej strony zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań 
i świadczeń, z drugiej zaś – maksymalizację stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego przez wła-
ścicieli zakładu ubezpieczeń. 

Poza odwróconym cyklem produkcyjnym specyficznymi cechami działalności finansowej za-
kładów ubezpieczeń są:

niematerialny charakter produktu ubezpieczeniowego (obietnica wypłaty odszkodowania/� 
świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia losowego przewidzianego w umowie ubezpie-
czenia),
mało precyzyjnie przewidywalne rozmiary przepływów finansowych,� 
trudność dokładnego ustalenia faktycznego stanu majątku i zobowiązań,� 
stosowanie szczególnych narzędzi finansowych (np. rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, � 
franszyza, udział własny, reasekuracja),
szczególna rola środków własnych,� 
silne powiązanie finansowe aktywów i pasywów� 1.

Rysunek nr 2. Ryzyko działalności ubezpieczeniowej 

 
 

Źródło: L. Gąsiorkiewicz, Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 
2009, s. 285.

Działalność finansowa zakładów ubezpieczeń w istotny sposób związana jest z:
zawieraniem umów ubezpieczenia i poborem składek ubezpieczeniowych (przychody),� 
odszkodowaniami/świadczeniami (koszty i zobowiązania),� 
rozliczeniami ze sprawcami wypadków (roszczenia regresowe),� 
rozliczeniami z pośrednikami ubezpieczeniowymi,� 
rozliczeniami z tytułu reasekuracji i koasekuracji,� 
tworzeniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,� 

1 Por. L. Gąsiorkiewicz, Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń. Ujęcie procesowe, Poltext, 
Warszawa 2014, s. 17; J. Lisowski, Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Pol-
sce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 26–27. 
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prowadzeniem działalności lokacyjnej,� 
pomiarem wyniku technicznego� 2.

Specyfika działalności finansowej zakładów ubezpieczeń powoduje, że w przedsiębiorstwach 
tych mamy do czynienia z ryzykiem, które nie jest spotykane w innych podmiotach.

W literaturze przedmiotu istnieje szereg definicji pojęcia ryzyka3. Z punktu widzenia niniej-
szego opracowania najbardziej przydatne są dwa określenia ryzyka sformułowane w pracy pod 
redakcją K. Jajugi4:

1. Ryzyko rozumiane negatywnie (ryzyko jako zagrożenie); w tym ujęciu ryzyko oznacza moż-
liwość nieosiągnięcia oczekiwanego efektu.

2. Ryzyko rozumiane neutralnie (ryzyko jako zagrożenie i szansa); w tym ujęciu ryzyko ozna-
cza możliwość uzyskania efektu różniącego się od oczekiwanego.

Zarządzanie ryzykiem podmiotu to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących 
do osiągnięcia przez ten podmiot akceptowanego poziomu ryzyka5.

Zarządzanie ryzykiem podmiotu (w uproszczeniu) obejmuje następujące etapy:
1. Identyfikacja ryzyka.
2. Pomiar ryzyka.
3. Sterowanie ryzykiem.
4. Monitorowanie i kontrola ryzyka.
Poniżej przedstawiono problematykę identyfikacji ryzyka, polegającą na określeniu rodzaju 

ryzyka, na które narażona jest działalność finansowa zakładów ubezpieczeń.
Działalność ubezpieczeniowa związana jest z dwoma rodzajami ryzyka przedstawionymi na 

rysunku nr 2.
Ryzyko związane z działalnością zakładu ubezpieczeń wynika zarówno z czynników związanych 

z jego otoczeniem (np. czynniki makroekonomiczne, regulacje prawne dotyczące działalno-
ści ubezpieczeniowej, rozwój rynku ubezpieczeniowego, rozwój rynku finansowego, poziom 
świadomości ubezpieczeniowej, przestępczość ubezpieczeniowa), jak też z wewnętrznych 
uwarunkowań działalności (np. działalność związana z zawieraniem umów ubezpieczenia, dzia-
łalność związana z likwidacją szkód i ustalaniem wysokości odszkodowań/świadczeń, działalność 
lokacyjna, działalność reasekuracyjna, tworzenie i rozwiązywanie rezerw techniczno-ubezpie-
czeniowych).

W działalności zakładu ubezpieczeń wyróżnić można następujące, przedstawione na rysunku 
nr 3, rodzaje ryzyka. 

Ryzyko techniczne dotyczy zagrożeń związanych z technicznymi elementami działalności ubez-
pieczeniowej, które ściśle wiążą się z konkretnym działem ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie, 

2 L. Gąsiorkiewicz, op. cit., s. 17, 18.
3 Por. K.H. Borch, The Theory of Risk, „Journal of Finance” 1973, June; D. Dickinson, Insurance Risk and Ruin. 
Cambrigde University Press, Cambridge 2010; K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007; 
T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005; F.H. Knight, 
Uncertainty and Profit, Houghton Miffin Company, Boston and New York 1921; E. Kowalewski, Ryzyko ubez-
pieczeniowe – podstawowe pojęcia i terminologie, „Prawo Asekuracyjne” 1996, nr 2; J. Michalak, Refleksje nad 
pojęciem ryzyka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 1; W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubez-
pieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002; W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem, PWE, War-
szawa 2001; E.J. Vaughan, Risk Management, John Wiley and Sons, New York 1997; C.A. Williams, M.L. Smith, 
P.C. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002; A.H. Willet, The Economic Theory of 
Risk and Insurance, The University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1951. 
4 Por. K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007, s. 13.
5 Ibidem, s. 15.
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ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe). Ryzyko finansowe powiązane jest z działalno-
ścią finansową zakładów ubezpieczeń. Ryzyko ogólne obejmuje szereg różnych rodzajów ryzyka, 
wspólnych dla wszystkich podmiotów gospodarczych (np. ryzyko zarządcze, ryzyko regulacyjne, 
ryzyko klienta).

Rysunek nr 3. Ryzyko działalności zakładu ubezpieczeń 

Źródło: L. Gąsiorkiewicz, Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 
2009, s. 286.

Przedmiotem dalszych rozważań jest ryzyko finansowe, rozumiane jako możliwość nieosiągnię-
cia oczekiwanego efektu. Ryzyko to może być w przypadku zakładów ubezpieczeń rozpatrywane 
w trzech obszarach jako: ryzyko aktywów i pasywów, ryzyko technicznego rachunku ubezpie-
czeń (technicznego wyniku ubezpieczeń) oraz ryzyko ogólnego rachunku zysków i strat (wyniku 
finansowego).

1. Ryzyko w obszarze aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń
Ryzyko aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń przedstawia rysunek nr 4.
 

Rysunek nr 4. Ryzyko w obszarze aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń

Źródło: Opracowanie własne.

Ryzyko aktywów i pasywów dotyczy najistotniejszych ich składników, tj. lokat, należności, 
innych składników aktywów, kapitału własnego, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zobo-
wiązań, a także współzależności (relacji) aktywów i pasywów. 
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1.1. Ryzyko współzależności aktywów i pasywów
Ryzyko współzależności aktywów i pasywów dotyczy niedopasowania aktywów i pasywów za-

kładu ubezpieczeń.
Ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów związane jest z przepływami finansowymi 

wynikającymi z zainwestowanych aktywów zakładu ubezpieczeń, które mogą okazać się niewy-
starczające do pokrycia zobowiązań finansowych. Przykładowymi możliwościami ograniczania 
tego ryzyka są:

stałe monitorowanie poziomu oraz struktury aktywów i pasywów zakładu ubezpieczeń,� 
polityka inwestycyjna mająca na celu dopasowanie aktywów zakładu ubezpieczeń do jego � 
zobowiązań,
strategie dostosowujące profil ryzyka inwestycyjnego do profilu ryzyka zobowiązań wobec � 
ubezpieczonych,
sprawna windykacja należności zakładu ubezpieczeń.� 

1.2. Ryzyko lokat
Składowymi ryzyka lokat są: ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności 

rynkowej, ryzyko walutowe, ryzyko inflacji, ryzyko reinwestowania, ryzyko rynkowe, ryzyko poli-
tyczne, ryzyko deprecjacji aktywów, ryzyko koncentracji aktywów oraz ryzyko zarządzania6.

Ryzyko stopy procentowej związane jest ze zmianami stóp procentowych na rynku, które to 
zmiany powodują wahania dochodów oraz zmiany wartości instrumentów opartych na stopach 
procentowych. Ryzyko to można przykładowo ograniczać przez:

ciągły monitoring zmienności stóp procentowych,� 
dobór odpowiednich technik inwestycyjnych,� 
ustawowe ograniczenia dotyczące możliwości inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń.� 

Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością niewykonania przez kontrahenta zobowiązań 
umownych. Przykładowe możliwości ograniczania tego ryzyka to:

dywersyfikacja inwestowanych aktywów według instrumentów inwestycyjnych i kredyto-� 
biorców,
ustawowe ograniczenia dotyczące możliwości inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń,� 
stałe monitorowanie działalności finansowej kredytobiorców,� 
kwalifikacje i doświadczenie pracowników w zakresie oceny kredytowej.�  

Ryzyko płynności rynkowej wiąże się z posiadaniem instrumentów, których rynek zbytu jest 
mało płynny i które w związku z tym bardzo trudno sprzedać po oczekiwanej cenie. Przykłado-
wymi sposobami ograniczania tego ryzyka mogą być:

polityka inwestycyjna ukierunkowana na płynność,� 
stałe monitorowanie wysokości wypłacanych odszkodowań/świadczeń w stosunku do utrzy-� 
mywanych środków pieniężnych,
opracowanie planów awaryjnych na wypadek kryzysu w zakresie płynności.� 

Ryzyko walutowe związane jest ze zmianami kursów walutowych; z powodu ich zmian stopy 
zwrotu wyrażone w dwóch różnych walutach nie są sobie równe. Ryzyko to może być ogranicza-
ne poprzez:

stały monitoring zmienności kursów walutowych,� 
opracowanie i stosowanie odpowiednich technik inwestycyjnych uwzględniających zmiany � 
kursów walutowych.

6 Por. L. Gąsiorkiewicz, Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka, C.H. Beck. Warszawa 2009.
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Ryzyko inflacji występuje w sytuacji, gdy na skutek inflacji dochodzi do zmiany siły nabywczej 
pieniądza. Ryzyko to można ograniczać przez stałe monitorowanie czynników makroekonomicz-
nych i tendencji ich zmian.

Ryzyko reinwestowania pojawia się w sytuacji, gdy środki pochodzące z dokonanej już inwe-
stycji w instrument finansowy są reinwestowane w instrument o niższej stopie procentowej. 
Ryzyko to może być ograniczane poprzez stałe monitorowanie czynników makroekonomicznych 
i tendencji ich zmian.

Ryzyko rynkowe występuje głównie na rynku akcji i związane jest z faktem zależności cen akcji 
od ogólnej sytuacji na rynku. Przykładowymi możliwościami ograniczania tego ryzyka są:

stałe monitorowanie czynników makroekonomicznych i tendencji ich zmian,� 
dywersyfikacja instrumentów finansowych,� 
wykorzystanie modeli finansowych do pomiaru, monitorowania i zarządzania ryzykiem.� 

Ryzyko polityczne wynika z decyzji władz, które mają wpływ na instrumenty finansowe będą-
ce w posiadaniu zakładu ubezpieczeń. Brak praktycznych możliwości ograniczania tego ryzyka 
z uwagi na trudność jego przewidzenia.

Ryzyko deprecjacji aktywów związane jest ze spadkiem wartości aktywów zakładu ubezpie-
czeń w wyniku niekorzystnych zmian na rynku (np. spadek cen nieruchomości, odmowa wykupu 
aktywów). Ryzyko to może być ograniczane poprzez:

dywersyfikację inwestycji,� 
stałe monitorowanie sytuacji finansowej wierzycieli.� 

Ryzyko koncentracji aktywów wiąże się z inwestowaniem aktywów w zbyt wąskim zakresie w po-
równaniu z dostępnymi na rynku instrumentami finansowymi. Ryzyko to można ograniczać przez 
dywersyfikację podmiotów i instrumentów inwestycyjnych, w które czynione są inwestycje.

Ryzyko zarządzania związane jest z błędami wynikającymi ze złego zarządzania działalnością 
lokacyjną. Przykładowe możliwości ograniczania tego ryzyka to:

opracowanie i stosowanie regulaminu działalności inwestycyjnej,� 
dobór kadry o wysokich kwalifikacjach.� 

1.3. Ryzyko należności 
Składowymi ryzyka należności są: ryzyko niewypłacalności reasekuratora oraz ryzyko należno-

ści od ubezpieczonych i pośredników ubezpieczeniowych.
Ryzyko niewypłacalności reasekuratora związane jest z możliwością niewypłacalności rease-

kuratora. Ryzyko to może być ograniczane poprzez:
dywersyfikację reasekuratorów,� 
stałe monitorowanie sytuacji finansowej reasekuratorów,� 
prowadzenie działań windykacyjnych w stosunku do reasekuratorów.� 

Ryzyko należności od ubezpieczonych jest związane z trudnością windykacji składek ubezpie-
czeniowych od ubezpieczonych. Ryzyko to można ograniczać przez:

stałe monitorowanie opłacania składek ubezpieczeniowych,� 
prowadzenie działań windykacyjnych w stosunku do ubezpieczonych.� 

Ryzyko należności od pośredników ubezpieczeniowych wiąże się z trudnością windykacji 
składek ubezpieczeniowych od pośredników ubezpieczeniowych. Przykładowe możliwości ogra-
niczania tego ryzyka to:

opracowanie i stosowanie zasad rozliczania z pośrednikami ubezpieczeniowymi,� 
stałe monitorowanie rozliczeń z pośrednikami ubezpieczeniowymi,� 
prowadzenie działań windykacyjnych w stosunku do pośredników ubezpieczeniowych.� 
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1.4. Ryzyko innych składników aktywów
Ryzyko innych składników aktywów związane jest z niemożliwością wywiązania się z zobowią-

zań zakładu ubezpieczeń z powodu braku środków pieniężnych. Ryzyko to może być ograniczane 
poprzez:

stałe monitorowanie zobowiązań zakładu ubezpieczeń, � 
skuteczną windykację należności,� 
utrzymywanie poziomu środków pieniężnych niezbędnego do regulowania zobowiązań,� 
dywersyfikację portfela inwestycyjnego, umożliwiającą w razie potrzeby szybki dopływ � 
środków pieniężnych.

1.5. Ryzyko kapitałów własnych
Składowymi ryzyka kapitałów własnych są: ryzyko dostępności kapitału, ryzyko zysków, ryzyko 

wiarygodności kredytowej oraz ryzyko spójności zasad księgowych.
Ryzyko dostępności kapitału wiąże się z tym, że wykorzystywane do tej pory źródła pozyskiwa-

nia kapitałów mogą nie być dostępne w przyszłości. Ryzyko to może być ograniczane poprzez:
zatrzymanie w zakładzie ubezpieczeń wypracowanych zysków,� 
zachowawcze i odpowiednio dopasowane rodzaje ryzyk objętych ubezpieczeniami,� 
wprowadzenie i stosowanie metod rzetelnego zarządzania kapitałem.� 

Ryzyko zysków związane jest ze spadkiem przychodów lub wzrostem kosztów, co może dopro-
wadzić do zmniejszenia zysków jako źródła zwiększenia kapitału. Ryzyko to można ograniczać 
przez odpowiednie zarządzanie finansami, pozwalające realistycznie przewidywać przyszłe przy-
chody i koszty. 

Ryzyko wiarygodności księgowej jest związane z tym, że sprawozdanie finansowe, które 
sporządza zakład ubezpieczeń, może nie być dokładnym odzwierciedleniem jego sytuacji kapi-
tałowej. Przykładowe możliwości ograniczania tego ryzyka to:

rzetelne praktyki wewnętrzne w zakresie rozliczeń finansowych,� 
korzystanie z usług uznanych firm audytorskich.� 

Ryzyko spójności zasad księgowych wiąże się z różnorodnością uregulowań sprawozdawczo-
ści finansowej, które musi uwzględniać zakład ubezpieczeń. Ryzyko to może być ograniczane 
poprzez rzetelne procedury wewnętrzne, zapewniające odpowiednie stosowanie standardów 
rachunkowości.

1.6. Ryzyko rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Składowymi ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są: ryzyko ubezpieczonego ryzyka, 

ryzyko błędnej kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ryzyko prawne.
Ryzyko ubezpieczonego ryzyka związane jest z tym, że przyszłe roszczenia mogą przekroczyć 

poziom odszkodowań/świadczeń przewidywany w momencie wyceny składek. Ryzyko to może 
być ograniczane poprzez: 

 reasekurację ubezpieczonych ryzyk,� 
dywersyfikację ubezpieczonych ryzyk w celu przeciwdziałania nadmiernej koncentracji wo-� 
kół jednego podmiotu lub obszaru,
zawieranie, w przypadku wysokich ryzyk, umów z innymi zakładami ubezpieczeń,� 
rzetelne praktyki w zakresie wyceny umów ubezpieczenia i likwidacji szkód.� 

Ryzyko błędnej kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wiąże się z oszacowaniem re-
zerw techniczno-ubezpieczeniowych na poziomie niewystarczającym do spełnienia zobowiązań 
wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Możliwości ograniczania tego ryzyka to:



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 17(2/2014) 127

uwzględnianie przy kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych marginesu bezpieczeń-� 
stwa mającego zabezpieczyć przed niekorzystnymi zmianami czynników kształtujących wy-
sokość zobowiązań wobec ubezpieczonych,
rzetelne metody kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.� 

Ryzyko prawne związane jest z interpretacją umów ubezpieczenia w sposób rozszerzający za-
kres rodzajów ryzyka objętych umowami poza zakres przewidywany przez zakład ubezpieczeń. 
Ryzyko to można ograniczać przez rzetelne opracowanie umów ubezpieczenia i ogólnych warun-
ków ubezpieczenia. 

1.7. Ryzyko zobowiązań
Składowymi ryzyka zobowiązań są: ryzyko koncentracji zobowiązań oraz ryzyko wystąpienia 

katastrofy. 
Ryzyko koncentracji zobowiązań związane jest ze zbytnim skupieniem ubezpieczonych wokół po-

szczególnych produktów i podmiotów ubezpieczenia. Ryzyko to może być ograniczane poprzez:
reasekurację,� 
dywersyfikację ubezpieczeń według produktów i podmiotów.� 

Ryzyko wystąpienia katastrofy wiąże się z wystąpieniem zdarzeń o charakterze wyjątkowym, 
powodujących szkody o dużej wysokości. Ryzyko to można ograniczać przez:

reasekurację,� 
tworzenie rezerw na ryzyko katastrof,� 
dywersyfikację geograficzną ubezpieczeń,� 
opracowanie i stosowanie modeli finansowych do pomiaru narażenia na ryzyko i szacowa-� 
nia szkód wynikających z różnych scenariuszy,
zawieranie umów ubezpieczenia z innymi zakładami ubezpieczeń.� 

2. Ryzyko w obszarze technicznego rachunku ubezpieczeń
Ryzyko w obszarze technicznego rachunku ubezpieczeń, rozumiane jako możliwość nieosią-

gnięcia oczekiwanego wyniku technicznego ubezpieczeń, przedstawia rysunek nr 5.

Rysunek nr 5. Ryzyko w obszarze technicznego rachunku ubezpieczeń*

* Na rysunku przedstawiono tylko te pozycje, których ryzyko najbardziej oddziałuje na wynik techniczny. Rysunek 
dotyczy ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (w przypadku ubezpieczeń na życie w technicznym 
rachunku ubezpieczeń wykazywane są także przychody i koszty działalności lokacyjnej). 

Źródło: Opracowanie własne.
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2.1. Ryzyko składki
Składowymi ryzyka składki są: ryzyko produktu, ryzyko wyceny składki, ryzyko ubezpieczenio-

we oraz ryzyko błędnej prognozy dotyczącej wysokości zebranej składki.
Ryzyko produktu związane jest ze sprzedażą produktu, który nie spełnia wymagań i potrzeb 

klientów, nie jest zgodny z prawem i regulacjami, generuje dodatkowe ryzyka (dla zakładu 
ubezpieczeń i jego klientów) lub nie ma dostatecznego wsparcia w procesach zachodzących 
w zakładzie ubezpieczeń. Ryzyko to może być ograniczane poprzez:

stały monitoring potrzeb i wymagań klientów,� 
przestrzeganie zgodności opracowywanych produktów z prawem i stosownymi regulacja-� 
mi,
doskonalenie organizacji zakładu ubezpieczeń w kierunku wsparcia sprzedaży produktów.� 

Ryzyko wyceny składki wiąże się z niewłaściwą kalkulacją składek ubezpieczeniowych, spo-
wodowaną błędnym oszacowaniem kosztów w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. 
Ryzyko to można ograniczać przez rzetelną wycenę produktów ubezpieczeniowych, odzwier-
ciedlającą prognozowane koszty, które mogą wystąpić w związku z zawartymi umowami 
ubezpieczenia.

Ryzyko ubezpieczeniowe związane jest z tym, że klasyfikacja ryzyka przy zawarciu umowy ubez-
pieczenia może nie być adekwatna do wysokości składki oraz warunków umowy ubezpieczenia. 
Możliwości ograniczania tego ryzyka to:

rzetelnie opracowane standardy wewnętrzne wyceny ryzyka,� 
monitoring po wydaniu polisy, w celu aktualizacji ocen wewnętrznych przestrzegania usta-� 
nowionych standardów. 

Ryzyko błędnej prognozy dotyczącej wysokości zebranej składki jest związane z podejmowa-
niem niekorzystnych lub błędnych decyzji w planie finansowym dotyczącym wysokości składki, 
a także ze zmianami w otoczeniu zewnętrznym i niewłaściwą reakcją na te zmiany. Ryzyko to 
może być ograniczane poprzez:

stałe monitorowanie sytuacji rynkowej w zakresie potrzeb ubezpieczeniowych,� 
ciągłe monitorowanie produktów (i ich cen) innych uczestników rynku ubezpieczeniowego,� 
opracowywanie nowych produktów,� 
doskonalenie metod planistycznych związanych z prognozowaniem wysokości zebranej � 
składki.

2.2. Ryzyko odszkodowań i świadczeń
Składowymi ryzyka odszkodowań i świadczeń są: ryzyko przebiegu szkód oraz ryzyko błędnej 

prognozy dotyczącej wysokości wypłacanych odszkodowań/świadczeń.
Ryzyko przebiegu szkód związane jest z fluktuacją w rozkładzie częstotliwości i wysokości szkód 

z ubezpieczanych zdarzeń. Ryzyko to może być ograniczane poprzez stały monitoring rozkładu 
częstotliwości w wysokości szkód z ubezpieczanych ryzyk oraz podejmowanie stosownych dzia-
łań w tym zakresie.

Ryzyko błędnej prognozy dotyczącej wysokości wypłacanych odszkodowań/świadczeń wiąże 
się z podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji w planie finansowym w zakresie wy-
płaconych odszkodowań/świadczeń. Sposobami ograniczania tego ryzyka mogą być:

stałe monitorowanie sytuacji w zakresie wypłacanych odszkodowań/świadczeń,� 
ciągłe doskonalenie procesu likwidacji szkód,� 
doskonalenie metod planistycznych związanych z prognozowaniem wysokości wypłaconych � 
odszkodowań/świadczeń.
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2.3. Ryzyko kosztów działalności ubezpieczeniowej
Składowymi ryzyka kosztów działalności ubezpieczeniowej są: ryzyko kosztów akwizycji oraz 

ryzyko kosztów administracyjnych.
Ryzyko kosztów akwizycji związane jest z podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych 

decyzji w planie finansowym w zakresie kosztów akwizycji. Ryzyko to może być ograniczane 
poprzez:

ciągłą analizę zmian poziomu oraz zmienności kosztów akwizycji zakładu ubezpieczeń,� 
ciągłą analizę rynkowego poziomu kosztów akwizycji i podejmowanie stosownych decyzji � 
w zakresie kosztów akwizycji,
doskonalenie metod planistycznych związanych z prognozowaniem wysokości kosztów � 
akwizycji.

Ryzyko kosztów administracyjnych wiąże się z podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych 
decyzji w zakresie kosztów administracyjnych. Ryzyko to można ograniczać przez:

ciągłą analizę zmian poziomu oraz zmienności kosztów administracyjnych zakładu ubezpie-� 
czeń,
udoskonalanie organizacji zakładu ubezpieczeń w celu ograniczania kosztów administracyj-� 
nych,
doskonalenie metod planistycznych związanych z prognozowaniem wysokości kosztów ad-� 
ministracyjnych.

3. Ryzyko w obszarze ogólnego rachunku zysków i strat
Ryzyko w obszarze ogólnego rachunku zysków i strat, rozumiane jako możliwość nieosiągnię-

cia oczekiwanego wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń, przedstawia rysunek nr 6.

Rysunek nr 6. Ryzyko w obszarze ogólnego rachunku zysków i strat zakładu ubezpieczeń*

* Na rysunku przedstawiono tylko te pozycje, których ryzyko najbardziej oddziałuje na wynik finansowy. Rysu-
nek dotyczy ubezpieczeń majątkowych i pozostałych. 

Źródło: Opracowanie własne.

3.1. Ryzyko przychodów z lokat
Ryzyko przychodów z lokat dotyczy ryzyk lokat przedstawionych w punkcie 1.2., a ponadto 

obejmuje ryzyko błędnej prognozy w zakresie szacowanych przychodów z lokat.
Ryzyko błędnej prognozy w zakresie szacowanych przychodów z lokat związane jest z podej-

mowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji w planie finansowym w zakresie przychodów 
z lokat. Ryzyko to może być ograniczane poprzez:

stałe monitorowanie sytuacji i zmienności warunków rynkowych oraz wysokości przycho-� 
dów z lokat zakładu ubezpieczeń,
ciągłe doskonalenie procesu działalności lokacyjnej zakładu ubezpieczeń,� 
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doskonalenie metod planistycznych związanych z prognozowaniem wysokości przychodów � 
z lokat.

3.2. Ryzyko kosztów działalności lokacyjnej
Ryzyko kosztów działalności lokacyjnej dotyczy błędnej prognozy w zakresie szacowanych 

kosztów działalności lokacyjnej.
Ryzyko błędnej prognozy przy szacowaniu kosztów działalności lokacyjnej wiąże się z po-

dejmowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji w planie finansowym w zakresie kosztów 
działalności lokacyjnej. Ryzyko to można ograniczać przez:

stałe monitorowanie sytuacji i zmienności warunków rynkowych oraz wysokości kosztów � 
działalności lokacyjnej zakładu ubezpieczeń,
ciągłe doskonalenie procesu działalności lokacyjnej zakładu ubezpieczeń,� 
doskonalenie metod planistycznych związanych z prognozowaniem wysokości kosztów dzia-� 
łalności lokacyjnej. 

Podsumowanie
Problematyka ryzyka w działalności ubezpieczeniowej jest zagadnieniem znacznie bardziej 

skomplikowanym niż w przypadku innych rodzajów działalności gospodarczej. W zakładach ubez-
pieczeń poza ryzykiem związanym z ich działalnością mamy do czynienia z udzielaniem ochrony 
ubezpieczeniowej, czyli z działaniem polegającym na przejmowaniu za określoną cenę w po-
staci składki określonych ryzyk, a następnie wypłacaniu odszkodowań/świadczeń w przypadku 
realizacji tych ryzyk. W przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu rozważaniach pominięto 
zagadnienia związane z problematyką ryzyk przyjmowanych do ubezpieczenia, a skupiono się 
jedynie na tym fragmencie działalności zakładów ubezpieczeń, którym jest ich działalność fi-
nansowa. Przeprowadzona identyfikacja ryzyka działalności finansowej zakładów ubezpieczeń 
wskazuje na dużą różnorodność tego ryzyka. Przedstawione przykładowe możliwości ogranicza-
nia poszczególnych jego składowych mogą stanowić przyczynek do dalszych prac, które pozwolą 
na jego ograniczanie. 

Wskazując na wybrany fragment działalności ubezpieczeniowej, jakim jest działalność finan-
sowa, należy podkreślić, że w obecnych warunkach istnieje pilna potrzeba podjęcia prac nad 
kompleksowym podejściem do problematyki ryzyka działalności ubezpieczeniowej, łączącym 
zarówno zagadnienia ryzyka działalności zakładów ubezpieczeń, jak też ryzyka przyjmowanego 
do ubezpieczenia. Przegląd dotychczasowej literatury przedmiotu wskazuje, że na rynku wydaw-
niczym brak jest takiego opracowania, a istniejące prace odnoszą się jedynie do poszczególnych 
fragmentów zagadnienia. 
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Summary of the ar� cle

Risk pertaining to the financial activity of insurance companies

Risk faced by the insurance activities draws increasing attention with the planned introduction 
of the new risk sensitive solvency standard of Solvency II.The paper discusses specific features 
of the insurance business model and reviews its specific risks.It focuses its special attention on 
the risk posed to the finacials of the insurance undertakings.It identifies risk associated with in-
dividual areas of financial exposure of the insurance companies and assesses the possibilities of 
its mitigation.

Keywords: financial market activity of insurance company, risk management, risk identification, 
risk mitigation.
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Roman Fulneczek

Procedury i techniki marketingowe w działalności ubezpieczeniowej. 
Przyczynek do dyskusji

Celem artykułu jest przedstawienie procedur i technik marketingowych w działalności ubez-
pieczeniowej. Autor podejmuje próbę wykazania, że słuszne jest uznanie marketingu za pewien 
sposób funkcjonowania firmy ubezpieczeniowej na rynku – lub inaczej: określoną filozofię 
działania, zorientowaną na osiąganie konkretnych celów. Często zdarza się, że marketing jest 
utożsamiany ze sprzedażą bądź pewnego rodzaju aktywizacją procesów sprzedaży i reklamą, 
co jest rozumieniem błędnym, ponieważ redukuje marketing jedynie do tej sfery działania firmy, 
która jest bezpośrednio związana z działem sprzedaży. 

Opracowanie powstało na podstawie studium literatury z zakresu marketingu i zarządzania 
oraz własnych doświadczeń biznesowych autora w zakresie zarządzania firmami ubezpieczenio-
wo-reasekuracyjnymi.

Słowa kluczowe: rynek, usługi ubezpieczeniowe, marketing, marketing mix, potrzeby klienta, 
innowacyjność.

Wprowadzenie
Do 1990 r. działały w Polsce tylko dwie firmy ubezpieczeniowe, a zakres oferowanych przez 

nie usług był stosunkowo wąski. Przeciętnemu klientowi usługi ubezpieczeniowe kojarzyły się 
głównie z obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, częściowo z gospodarczymi 
ubezpieczeniami majątkowymi, czasem z możliwością ubezpieczania mieszkań od kradzieży.

Sytuacja zmieniła się po roku 1990: wzrosła liczba firm ubezpieczeniowych, rozszerzeniu uległa 
oferta usług oraz poprawiła się ich jakość, pojawiły się zupełnie nowe produkty ubezpieczenio-
we. To zadecydowało o stosunkowo szybkim podjęciu ostrej walki konkurencyjnej. 

Szybko rozwijająca się gospodarka rynkowa niejako wymusza ubezpieczenia ryzyka związane-
go z prowadzeniem działalności zawodowej. Dynamiczny rozwój wielu sfer życia gospodarczego 
i społecznego prowadzi do wzrostu liczby i zróżnicowania charakteru ryzyk. Wskazuje to na 
znaczenie działań zmierzających do identyfikowania i kreowania potrzeb klientów w zakresie 
ubezpieczeń oraz stanowi podstawę w marketingowej orientacji firm ubezpieczeniowych. Wy-
daje się oczywiste, że odpowiednia strategia marketingowa często przesądza o sukcesie firmy, 
niezależnie od charakteru jej działalności. To działania marketingowe powinny kreować potrzeby 
i uświadamiać klientom, że takie potrzeby mają. W działalności firm ubezpieczeniowych niema-
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ły wpływ na sukces ma jakość kontaktów między pracownikami a klientami. Wreszcie marketing 
usług ubezpieczeniowych bierze pod uwagę wymóg bezpieczeństwa klienta. 

Znaczenie marketingu w działalności ubezpieczeniowej stało się przyczynkiem do napisania 
niniejszego artykułu. Jego celem jest przeprowadzenie analizy i oceny skuteczności stosowania 
instrumentów marketingowych oraz wykazanie, jak istotną rolę w działalności ubezpieczenio-
wej odgrywa konkurencyjność i innowacyjność. Głównym polem walki konkurencyjnej stają się 
poszczególne produkty ubezpieczeniowe, jakość obsługi klienta oraz innowacyjne techniki wdra-
żane w toku działalności przedsiębiorstwa. Nierzadko konkurencyjność produktowa decyduje 
o zmianach pozycji firmy na rynku. Powyższe elementy wiążą się ściśle z celem, który określają 
firmy ubezpieczeniowe, rozpoczynając lub reorganizując swoje funkcjonowanie. Warto w tym 
miejscu przytoczyć słowa klasyka: „Jedyna poprawna definicja celu biznesu brzmi: tworzenie 
klienteli […] każde przedsiębiorstwo ma dwie – tylko dwie – podstawowe funkcje: marketing 
i innowacje”1. 

1. Orientacja marketingowa i instrumenty marketingowe
Powszechność stosowania w praktyce gospodarczej instrumentów marketingowych wskazuje 

na przekonanie o ich skuteczności w realizacji strategii rynkowych poszczególnych firm. Rozwój 
marketingu na przestrzeni ostatnich lat świadczy o jego znaczeniu, istocie sprawczej i sile w osią-
ganiu celów przez poszczególne firmy. To przekonanie bierze się nie z mody czy przeświadczenia, 
ale z badania skuteczności stosowanych instrumentów2.

Przytoczone podejście do funkcji marketingu wywodzi się z orientacji sprzedażowej. Na pro-
blem marketingu i sprzedaży zwracał uwagę w licznych opracowaniach Peter Drucker, znany 
guru zarządzania. Twierdził on, że menedżerowie firm, mówiąc w dzisiejszych czasach o mar-
ketingu, tak naprawdę myślą o wszystkich funkcjach związanych pośrednio lub bezpośrednio 
ze sprzedażą. Uważał również, że pojęcia sprzedaży i marketingu są w gruncie rzeczy całkowi-
cie przeciwstawne. Drucker pisał: „Ktoś mógłby pomyśleć, że zawsze będzie istniała potrzeba 
sprzedaży. Jednakże celem marketingu jest sprawienie, by wysiłek związany ze sprzedażą stał się 
zbyteczny. Celem marketingu jest tak dokładne poznanie potrzeb klienta, by produkt czy usługa 
były idealnie dopasowane do jego potrzeb i same się sprzedawały”3.

Zdaniem Druckera marketing jest jedną z dwóch i – co najważniejsze – tylko dwóch, obok inno-
wacyjności, podstawowych funkcji przedsiębiorstwa biznesowego. Właściwy marketing wpływa 
na ludzkie potrzeby i pragnienia oraz podsuwa różne pomysły zaspokojenia tychże. Te działania 
stanowią kompozycję marketingową, zwaną też marketing mix. Dobór narzędzi zależy od sytu-
acji, w której się znajduje firma, i jest (lub powinien być) poprzedzony wnikliwą analizą otoczenia 
i zasobów będących w dyspozycji firmy. Każdy z elementów kompozycji marketingowej, funkcjo-
nujący w pewnym otoczeniu, musi być rozpatrywany w połączeniu z innymi. Jej składowe nie 
funkcjonują bowiem osobno, ale stanowią spójną całość, której rozerwanie doprowadzi w kon-
sekwencji do zaburzenia strategii marketingowej i przyniesie wymierne straty. Wydaje się, że 
powyższe stwierdzenie jest powszechnie znane, jednak doświadczenie autora podpowiada, że 
konieczne jest ciągłe przypominanie tej zasady. Szczególnie wyraźnie widać brak spójności przy 
okazji zaburzeń w funkcjonowaniu rynku, czyli podczas kryzysu. Każdy z elementów kompozycji 
marketingowej, zamiast stanowić składową sukcesu firmy, może stać się źródłem jej porażki. 

1 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa-Kraków 1994, s. 52.
2 Por. W.J. Stanton, Fundamentals of marketing, McGraw Hill, New York 1981.
3 P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002, s. 42.
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Przy rozważaniu mechanizmów działania i funkcjonowania rynku ubezpieczeń warto przy-
toczyć jedną z definicji marketingu: „Marketing to zintegrowany zespół narzędzi i działań 
rynkowych, przy których zastosowaniu przedsiębiorstwo może poznawać, a zarazem kształ-
tować i zaspokajać potrzeby nabywców, realizując jednocześnie własne cele ekonomiczne”4. 
Przy analizie działania i funkcjonowania rynku należy pamiętać, że: „Usługa jest dowolnym 
działaniem, jakie jedna strona może zaoferować innej; jest ono nienamacalne i nie prowadzi 
do jakiejkolwiek własności”5. Według Jerome’a McCarthy’ego do podstawowych instrumentów 
marketingowych zaliczyć należy:

product�  (produkt),
price�  (cenę),
place�  (dystrybucję),
promotion�  (promocję).

Te instrumenty tworzą kompozycję marketingową, tzw. marketing mix lub formułę 4P.
Podobnie zagadnienie to ujmuje Philip Kotler. Twierdzi on, iż zbiór narzędzi, za pomocą któ-

rych przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe zorientowane rynkowo może realizować swoje cele 
marketingowe, jest określany jako marketing mix6. 

W marketingu usług ubezpieczeniowych dodaje się jeszcze piąty element: people (czynnik 
ludzki), czyli pracowników firmy. Wykorzystanie tych pięciu instrumentów tworzy koncepcję 
5P. Spotyka się także pewne modyfikacje instrumentów marketingu w usługach, np. koncepcję 
siedmioelementową, obejmującą dodatkowo psyhical evidence (świadectwo materialne) oraz 
process (świadczenie usługi).

Narzędzia kompozycji marketingowej tworzą zbiór wzajemnie zintegrowany, co oznacza, 
że występują między nimi współzależności, które przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe muszą 
uwzględniać przy kształtowaniu wewnętrznej struktury marketingu. Zmiana jednego instru-
mentu powoduje zwykle zmianę pozostałych, np. wzrost ceny danego dobra może wywołać 
potrzebę usztywnienia popytu przez intensywniejsze działania promocyjne, zmiana w produkcie 
może pociągnąć za sobą konieczność wprowadzenia modyfikacji w strategii dystrybucji, treści 
przekazów promocyjnych itd.

Poza tym osiągniecie przez firmę ubezpieczeniową strategicznych celów jest uwarunkowane 
sprawnym funkcjonowaniem wszystkich elementów kompozycji marketingowej równocześnie. 
Niewielkie szanse na realizację owych celów ma przedsiębiorstwo, które skupiając uwagę na 
promocji, zaniedba dystrybucję i nie dostarczy produktu na rynek w odpowiednim czasie lub nie 
dostosuje ceny do jakości oferty.

Warto przypomnieć, że narzędzia te służą kształtowaniu korzyści dla klientów, co będzie 
stanowiło także zysk dla firmy. Każdy instrument wpływa na odpowiednią część obszaru podej-
mowania decyzji o zakupie przez potencjalnych klientów, w związku z czym Robert Lauterborn 
zaproponował alternatywną dla 4P formułę zwaną 4C – również od pierwszych liter angielskich 
nazw tworzących ją narzędzi (obszarów decyzyjnych)7. Tabela nr 1 przedstawia zestawienie obu 
formuł.

4 J. Pindakiewicz, Podstawy marketingu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 21.
5 Ph. Kotler, G. Amstrong, Principles of Marketing, Prentice-Hall, Upper Saddle River 1999, s. 426.
6 Por. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994, 
s. 89.
7 Por. M. Fibich, A. Kochaniec, A. Wiśniewska, Marketing, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2009, s. 12.
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Tabela nr 1. 4P producenta i odpowiadające im 4C klienta

4P 4C

product – produkt customer needs and wants – potrzeby i pragnienia klienta

price – cena cost to the customer – koszt dla klienta

place – dystrybucja convenience – wygoda zakupu

promotion – promocja communication – dostarczenie informacji

Źródło: Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 91.

Właściwe stosowanie kompozycji marketingowej wynika z analizy rynku, potrzeb określonego 
produktu, wymagań nabywców, umiejętnego operowania ceną przy dążeniu do maksymalizacji 
sprzedaży, ustalenia i korekty formy i dróg (kanałów) dystrybucji tak, by ułatwić zarówno sprze-
daż, jak i zakup, a także wykorzystuje określone instrumenty promocji i informacji. 

W tabeli nr 1 pokazano, że stosowanie kompozycji marketingowej wiąże się także z przestrze-
ganiem zasad wynikających z innej formuły, tzw. 4C. Jest ona nie mniej znana i równie często 
przytaczana w literaturze, w praktyce stanowi niezbędne uzupełnienie stosowanej formuły 4P, 
ukierunkowanej na klienta8.

2. Marketing usług ubezpieczeniowych
W sferze usług wykorzystanie instrumentów marketingowych uzależnione jest od specyfiki 

usługi jako produktu. Zrozumiałe jest zatem, że także rynek ubezpieczeniowy ma właściwą sobie 
specyfikę.

Zasadniczą cechą usługi jako produktu jest jej niematerialność9. Sprawia to, że kupujący nie 
ma możliwości zapoznania się z fizycznymi cechami oferowanego produktu. Doświadczenia 
w sprzedaży produktów materialnych oraz cechy psychiczne nabywcy powodują poszukiwanie 
przez potencjalnego usługobiorcę pewnych materialnych cech usługi. Szuka się w oferowanej 
usłudze takich wartości, które można zobaczyć, sprawdzić i porównać10. Jest to więc poszukiwa-
nie cech, które pozwolą na dokonanie oceny oferowanego produktu (usługi ubezpieczeniowej) 
i porównanie ofert różnych firm. Stąd szczególnego znaczenia nabierają takie elementy warto-
ściowania, jak: cena, ludzie, jakość materiałów informacyjnych, wygląd i wyposażenie miejsca, 
w którym oferuje się lub świadczy usługę, sposób podania, dopasowanie do oczekiwań klienta, 
innowacyjność oraz możliwość łączenia z dotychczasową ofertą.

Wynika z tego szczególnie ważny dla marketingu usług wniosek, że oferta określonego pro-
duktu usługowego nie może być ograniczona jedynie do procesu świadczenia usługi. Musi 
obejmować także szereg elementów towarzyszących, które mają wpływ na kształtowanie u na-
bywcy przekonania do oferowanej usługi11. Zatem jedną z głównych dyrektyw marketingu usług 
w działalności ubezpieczeniowej jest dążenie do materializacji usługi. W literaturze wskazuje się 
na kilka narzędzi prowadzących do tego celu12. Do najistotniejszych zalicza się:

8 Por. T. Wojciechowski, Encyklopedyczne podstawy marketingu, Placet, Warszawa 2009.
9 Por. A. Styś (red.), Marketing usług, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996, s. 61.
10 Por. Ph. Kotler, G. Amstrong, op. cit., s. 577.
11 Por. W.H. Cunningham, J.C. Cunningham, Ch.M. Swift, Marketing. A Managerial Approach, South-West ern 
Publishing, Cincinnati 1987, s. 703.
12 Por. R.A. Weber, Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
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1. Miejsce – wygląd miejsca, w którym usługa jest oferowana lub świadczona. Jego budowa 
i organizacja powinny wskazywać na solidność oferującego, budzić zaufanie klienta oraz 
przekonanie o wysokiej jakości usługi i rzetelności osób ją świadczących. Wymaga to sta-
rannego zaplanowania wystroju wnętrza oraz funkcjonalności obsługi klienta.

2. Ludzie – zarówno ich cechy zewnętrzne, budzące zaufanie, jak i sposób poruszania się, 
mówienia, zachowania, nawiązywanie kontaktu z klientem, reagowania na jego potrzeby, 
a przede wszystkim profesjonalizm.

3. Wyposażenie – którego jakość powinna zwracać uwagę i wskazywać na nowoczesność, 
przygotowanie do świadczenia (sprzedaży usług ubezpieczeniowych), stabilność i pew-
ność, że powierzone przez klienta środki finansowe są wykorzystane należycie i w przemy-
ślany sposób.

4. Materiały informacyjne – różnego rodzaju foldery, ulotki, opracowania, katalogi itp. Powin-
ny dostarczać właściwych informacji i jednocześnie przyciągać szatą graficzną, być dostoso-
wane do oczekiwań klienta i jego możliwości percepcji. Stanowią wizytówkę firmy ubezpie-
czeniowej, jej graficzny obraz, który klient zabierze ze sobą i będzie wielokrotnie oglądał.

5. Cena – winna być tak podawana, by nie budzić wątpliwości co do rzetelnego skalkulowa-
nia; powinna wywoływać przekonanie, że jest formą inwestycji, a nie okupu.

W warunkach sprzedaży produktu niematerialnego nie ma wątpliwości, jak ogromny wpływ na 
marketing ma postęp techniczny i technologiczny, stosowanie urządzeń, procedur i wszystkich 
elementów, które świadczą, że firma ubezpieczeniowa rozwija się i wykorzystuje wszelkie do-
stępne środki. Pozwala to na widoczne udoskonalanie oferowanych towarów oraz promowanie 
zupełnie nowych technologicznie produktów. Pojawia się pytanie: czy i na ile postęp techniczny 
jest możliwy do wykorzystania w materializacji usług? Wydaje się oczywiste, że odpowiedź jest 
pozytywna. Często przywołuje się tu przykład z rynku usług bankowych, gdzie wprowadzenie 
kart kredytowych stanowiło istotne novum13. Dotyczy to także szeregu innych usług, np. w za-
kresie przewozów – wprowadzanie i udoskonalanie nowych rodzajów pojazdów, w lecznictwie 
– diagnostyka komputerowa itp.

Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że koncepcja marketingowa pozostaje w zasad-
niczej sprzeczności z koncepcjami produktów i sprzedaży. Filozofię „zrób i sprzedaj” zastępuje 
zorientowanie na „wyczuwanie i reagowanie”. Peter Drucker posunął się do stwierdzenia, że 
celem marketingu jest doprowadzenie do zbędności sprzedaży. Zadaniem marketingu jest tak 
dobre poznanie i zrozumienie klienta, żeby wyroby i usługi były do niego dokładnie dostosowa-
ne i same się sprzedawały14.

Można zatem stwierdzić, że programy i usługi, które zostały zaprojektowane przez instytucje 
tak, żeby zaspokajać pragnienia i potrzeby docelowych klientów, będą w mniejszym stopniu 
potrzebowały promocji, bo zadowoleni klienci sami mogą stać się ich „misjonarzami”. Oprócz 
tego instytucje powinny dostarczać klientom większą wartość w sposób podtrzymujący lub 
podwyższający dobrobyt klienta. To wszystko jest ściśle powiązane z rozwojem gospodarczym 
i technologicznym, ale specjaliści od marketingu powinni uwzględniać również aspekty spo-
łeczne i etyczne oraz rozważyć potencjalnie negatywne skutki zaspokajania krótkoterminowych 
pragnień klientów15. 

13 Por. A. Styś, op. cit., s. 63.
14 Por. P.F. Drucker, Myśli…, op. cit., s. 42.
15 Por. Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 
Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008.
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Prowadzi to do tezy o możliwości wprowadzania innowacji w usługach na rynku ubezpiecze-
niowym. W literaturze wyróżnia się sześć kategorii i innowacji w produkcie usługowym16. 

1. Innowacje główne – wprowadzenie nowych produktów dla nowych rynków dotychczas 
nieokreślonych.

2. Powstający i rozwijający się biznes – nowe produkty przeznaczone dla rynku, na którym 
istnieją produkty zaspokajające ten sam rodzaj potrzeb (alternatywne metody).

3. Nowe produkty dla aktualnie obsługiwanego rynku – dotyczy to sytuacji oferowania przez 
daną firmę produktu, którego do tej pory w jej ofercie nie było, ale który już występuje na 
rynku.

4. Rozwój linii produktu – rozwijanie obecnej linii produktu lub nowy sposób dostarczania 
dotychczasowego produktu.

5. Udoskonalenie produktu – zmiana pewnych cech istniejącego produktu.
6. Zmiana stylu – modyfikacja oferty polegająca na jej odświeżeniu, bez wprowadzania więk-

szych zmian w treści.
Innowacyjność staje się istotnym elementem różnicowania oferty przez firmy usługowe, sta-

nowi zatem istotny instrument marketingowy, ale jej walor jest ograniczony w czasie17.
Należy również pamiętać o istnieniu interakcji między marketingiem i innowacjami, które re-

alizują potrzeby konsumentów i ułatwiają im życie, a marketingiem i innowacjami, które tworzą 
potrzeby skutkujące nadmierną konsumpcją. Osiągnięcie równowagi między nimi nie jest pro-
stym zadaniem18.

Warto także zauważyć, że usługi ubezpieczeniowe – podobnie jak produkty materialne – mają 
swój cykl życia: okres wprowadzenia, wzrostu, dojrzałości i spadku (por. tabela nr 2).

Tabela nr 2. Cechy i cele marketingowe cyklu życia produktu

Ce
ch

y

Cel Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek

Sprzedaż niska sprzedaż gwałtowny 
wzrost sprzedaży najwyższa sprzedaż spadek sprzedaży

Koszty wysoki koszt na 
jednego klienta średni koszt niski koszt niski koszt

Zysk ujemny wzrost zysków wysoki zysk spadek zysków

Konsumenci innowatorzy wcześnie 
przekonani typowa większość konserwatyści

Konkurenci nieliczni rosnąca liczba
stabilna liczba 

z tendencją 
spadkową

malejąca liczba

Cele 
marketingowe

kreowanie 
świadomości 

produktu i chęci 
spróbowania

maksymalizacja 
udziału w rynku

maksymalizacja 
zysków przy walce 

o utrzymanie 
udziału w rynku

redukcja wydatków 
i wykorzystanie 

marki

Źródło: Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 340.

16 Por. L. Heany, Degrees of Product Innovation, „Journal of Business Strategy” Vol. 3, Issue 4 (Spring 1983), s. 3–14.
17 Por. M. Pluta-Olearnik, Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych, Akademia Ekonomiczna im. Ka-
rola Adamieckiego, Katowice 1992.
18 Por. C.L. Pearce, J.A. Maciariello, H. Yamawaki, Dziedzictwo Druckera, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
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Wiele firm usługowych dokonuje co pewien czas zmiany zestawu oferowanych produktów, 
tworząc przy zmiennej kombinacji zróżnicowany portfel oferowanych usług. Mowa tu o umiesz-
czeniu obok siebie usług w różnej fazie rozwojowej, co sprzyja utrzymaniu ogólnej rentowności 
firmy (portfela usług) na odpowiednim poziomie19.

Niektórzy autorzy wskazują na interesujący środek wzmacniania materialności usługi, którym 
może być gwarancja20. Stosowanie gwarancji w usługach jest sprawą dyskusyjną. Przez jej udzie-
lenie rozumie się przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonej usługi 
i możliwości uzyskania satysfakcji w przypadku niedotrzymania owego poziomu. Doświadczenie 
autora wskazuje na to, że firmy ubezpieczeniowe zwracają baczną uwagę na znaczenie gwaran-
cji, co jest ważnym czynnikiem pozwalającym na doskonalenie w firmie procesu świadczenia 
usług. Niematerialność usługi powoduje, że niezadowolony klient odwraca się od firmy, a przy 
tym nie przekazuje informacji o powodach takiej decyzji. Warto zauważyć, że konkurencja, przyj-
mując owego klienta, może owe powody poznać i wykorzystać w dalszej działalności. To cenna 
wiedza, gdyż pozwala ustrzec się błędów innych firm z branży, a także poznać ich słabe strony. 
Gwarancja niejako zmusza klienta do złożenia reklamacji, a tym samym przekazania istotnych 
informacji o funkcjonowaniu firmy i jej wadach.

Podkreśla się, że aby gwarancja mogła odegrać swoją rolę, powinna być:
bezwarunkowa,� 
łatwa do zrozumienia i zakomunikowania,� 
znacząca,� 
łatwa przy odwoływaniu się,� 
łatwa do odebrania.� 

Z niematerialnością usług związana jest także specyfika ceny jako instrumentu marketingu. Ce-
cha ta dotyczy sposobów kształtowania ceny oferowanej usługi. Stąd też często wskazuje się na 
to, że przy określaniu wartości usługi nie używa się pojęcia ceny, ale honorarium, taryfa itp.21

W wielu analizach podaje się trzy zasadnicze elementy, które decydują o cenie usługi:
koszty własne firmy, wśród których największą pozycję stanowi koszt pracy,� 
ceny stosowane przez konkurencję,� 
wartość usług dla konsumenta.� 

Takie ujęcie ceny określa się pojęciem „trójnóg cenowy”. Trójelementowe ujęcie ceny w usłu-
gach jest istotne dla zrozumienia jej roli jako instrumentu marketingu. Dla klienta cena stanowi 
krótką informację, ile trzeba zapłacić, a dla zakładu ubezpieczeniowego jest to cały zestaw infor-
macji, które pozwalają ją skalkulować i wpływają na jej ostateczną wysokość.

W porównaniu ze sprzedażą dóbr materialnych w usługach występuje znacznie większa ela-
styczność w kształtowaniu cen. Stąd częstym zjawiskiem w usługach ubezpieczeniowych jest 
negocjowanie ceny z klientem i w związku z tym indywidualizacja poziomu wnoszonych opłat. 
Z punktu widzenia klienta zjawisko indywidualizacji ceny przy sprzedaży produktów material-
nych (towarów) może dawać wrażenie operacji zdecydowanie prostszej niż w przypadku usług. 
Klient widzi kupowany produkt i określa, czy chce zapłacić określoną kwotę. Zdecydowanie trud-
niej jest mu ocenić, czy wartość usługi ubezpieczeniowej mieści się w akceptowalnym przez nie-
go przedziale finansowym. 

19 Por. Ch. Lovelock, Services Marketing, Prentice-Hall, Upper Saddle River 1991, s. 227.
20 Por. E.W. Sasser, Ch.W.L. Hart, J.L. Heskett, The Service Management Course, Free Press, New York 1991, 
s. 340.
21 Por. D.W. Cowell, The Marketing of Services, Butterworth-Heinemann, London 1987, s. 147.
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W celu typizacji problemów cenowych, można przyjąć, że cena usług kalkulowana jest na 
podstawie formuły kosztowej albo formuły rynkowej. Ceny zorientowane kosztowo charakte-
rystyczne są dla firm, które są ukierunkowane na osiąganie znacznego zysku. Dokonują one 
kalkulacji na podstawie wyliczenia kosztów oraz przyjętego narzutu zysku. Orientacja kosztowa 
występuje również w sytuacji, kiedy w dziedzinie funkcjonowania firmy (jej produktów i usług) 
ceny są kontrolowane przez właściciela firmy. Orientacja rynkowa ceny stosowana jest ze wzglę-
du na konkurencyjność, a także z uwagi na klienta. W tym przypadku kształtowanie cen ma 
charakter elastyczny. 

W marketingu usług specyficzny jest także instrument marketingowy w postaci pośrednich 
i bezpośrednich kanałów dystrybucji. Klient na rynku ubezpieczeniowym nie musi mieć świado-
mości typu kanału, dlatego wydaje się istotne przypomnienie tego podziału. Kanał bezpośredni 
charakteryzuje prosty związek między świadczącym usługę a klientem, zarówno w formie tra-
dycyjnej, jak i elektronicznej. Natomiast kanał pośredni oznacza, że między świadczącym usługę 
a klientem występuje jeszcze jeden podmiot. 

W praktyce rzadko spotyka się firmy ubezpieczeniowe, które nie korzystają z ciągłego pośred-
nictwa podmiotów zewnętrznych, np. w zakresie dystrybucji produktów czy usług22. W związku 
z tym warto zwrócić uwagę na istotną rolę pracowników firm ubezpieczeniowych odpowiadają-
cych za dystrybucję usług, czyli: 

agentów, � 
brokerów ubezpieczeniowych� 
brokerów reasekuracyjnych,� 
pośredników instytucjonalnych (dealerów, banki, biura turystyczne itp.),� 
innych podmiotów wyżej nienazwanych.� 

Styl pracy i umiejętności wyżej wymienionych specjalistów przekładają się w znacznym stopniu 
na zadowolenie klienta, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia lub zmniejszenia wyników 
finansowych zakładu ubezpieczeń. Z teoretycznego punktu widzenia dystrybucja bezpośrednia 
jest na rynku usług bardziej pożądanym instrumentem marketingowym, szczególnie w przypad-
ku produktów bardziej złożonych, o większym stopniu skomplikowania. Często istnieje wręcz 
konieczność sprzedaży bezpośredniej, w formie tradycyjnej. Jednakże w niektórych obszarach 
dystrybucja bezpośrednia ma charakter ograniczony. Przykładem są usługi ubezpieczeniowe. 
Z natury tych usług, a ściśle rzecz ujmując, z istoty ich ekonomicznej opłacalności konieczne jest 
istnienie rozbudowanych kanałów dystrybucji pośredniej (zarówno w formie tradycyjnej, jak 
i elektronicznej). Jeśli przyjmuje się potrzebę ekspansji na rynku, to dla osiągnięcia celów ryn-
kowych konieczne jest rozbudowywanie sieci dystrybucyjnej. Można to robić w dwojaki sposób. 
Po pierwsze, w drodze rozbudowy placówek własnej sieci agencyjnej, czyli poprzez organizację 
własnej sieci dystrybucji. Po drugie, przez rozbudowę pośrednich kanałów dystrybucji, a więc 
multiagentów. Drugi sposób jest uzależniony od szeregu czynników, przy czym wydaje się, że de-
cydujące znaczenie mają tu efektywne docieranie do jak najszerszych grup klientów oraz relacja 
kosztów do osiąganych efektów finansowych.

Wracając jednak do produktu, trzeba pamiętać, że działania marketingowe należy „zacząć od 
przydatności dla klienta, od tego, co klient kupuje, jakie są jego realia i jego wartości”23.

22 Por. J. Handschke i J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010, 
s. 169.
23 P.F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa 2004, s. 289.
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Zdecydowanie trudniejszym zagadnieniem w marketingu usług ubezpieczeniowych jest pla-
nowanie i prowadzenie promocji. W literaturze24 wskazuje się, że promocja powinna spełniać 
następujące zadania:

prezentować korzyści, które uzyskuje klient w wyniku zakupu danej usługi,� 
budować obraz firmy, jej reputację rynkową oraz tworzyć jej markę handlową,� 
wyróżniać własną ofertę usługową na tle innych, konkurencyjnych ofert.� 

Doświadczenia biznesowe autora pozwalają wnioskować, że w odniesieniu do usług szczegól-
nie ważne jest promowanie marki. Dotyczy to także – a może przede wszystkim – działalności 
reklamowej. Niematerialny charakter usług sugeruje staranny dobór form, środków i treści 
reklamy, przy czym istotne jest wiązanie reklamowanej usługi z marką firmy. Reklama, będąc 
dynamicznie rozwijającą się formą działalności promocyjnej25 i marketingowej, stanowi istot-
ną wskazówkę przy poszukiwaniu materialnej identyfikacji oferowanego produktu czy usługi. 
Istotne jest – o czym wspominano wcześniej – aby elementy promotion mix były wzajemnie 
skoordynowane, tak by przez każdy kanał komunikacji płynął do odbiorcy ten sam, spójny ko-
munikat. Zintegrowana komunikacja marketingowa zwiększa szanse wywołania pożądanej 
reakcji adresata. Ważny jest dobór właściwych środków przekazu (mediów) warunkujących do-
tarcie przekazu do odbiorców26. Ów dobór musi uwzględniać cechy odbiorcy, warunki przekazu, 
otoczenie (rynek) – słowem musi być dopasowany do konkretnych potrzeb. Doświadczenie dy-
daktyczne i kierownicze autora nakazuje przypomnieć, że niewłaściwe dopasowanie środków 
dystrybucji do możliwości odbiorcy, jakkolwiek przekazy mogą zostać poprawnie przygotowane, 
nie przyniesie zamierzonego efektu. Zbyt skomplikowana oferta zniechęci klienta, zbyt prosta 
– nie spełni jego oczekiwań, przygotowana z myślą o kimś innym – będzie nietrafionym komu-
nikatem.

Szczególnie istotną cechę usługi stanowi to, że w pierwszej kolejności jest ona świadczona, 
a dopiero później „produkowana” i konsumowana. Powoduje to szczególnego rodzaju związek 
między usługodawcą a konsumentem i prowadzi do sytuacji, w której zarówno usługodawca, jak 
i klient wpływają na ostateczny kształt produktu usługowego. Stąd w marketingu usług funkcjo-
nują jeszcze kolejne elementy: klient i usługodawca oraz związek między nimi. Na tle tych relacji 
powstały określenia: marketing zewnętrzny, wewnętrzny oraz interakcyjny27.

Marketing zewnętrzny obejmuje te działania, które adresowane są do otoczenia rynkowego, 
czyli do potencjalnych nabywców. Obejmuje przygotowanie usługi, określenie jej ceny, zapla-
nowanie kanałów dystrybucji, zaprojektowanie promocji. Marketing wewnętrzny skierowany 
jest do wnętrza firmy. Obejmuje działania, których celem jest przygotowanie pracowników do 
świadczenia i oferowania usługi. Na działania te składają się przede wszystkim szkolenia oraz 
tworzenie systemów motywowania pracowników. Marketing interakcyjny nakierowany jest na 
obsługę klienta. Określane są tu pożądane zachowania oraz kwalifikacje pracowników. 

W usługach marketing wewnętrzny i interakcyjny mogą mieć istotny wpływ na tworzenie prze-
wagi konkurencyjnej. Efekty sprowadzają się do jakości obsługi klientów i wytworzenia pewnego 
rodzaju więzi psychicznej między klientem a pracownikiem firmy. Prowadzi to do bardzo specyficz-
nej sytuacji, w której zarówno klient, jak i pracownik uzyskują wpływ na ostateczny kształt usługi. 

24 Por. W.J. Stanton, Fundamentals of Marketing, McGraw-Hill, New York 1981, s. 452.
25 Autor niniejszego artykułu zwraca uwagę na odróżnienie promocji (działalności zmierzającej do zwiększenia 
popularności produktu lub usługi) od reklamy (działalności mającej na celu zachęcenie potencjalnych klientów 
do zakupu produktu lub usługi).
26 Por. M. Fibich, A. Kochaniec, A. Wiśniewska, op. cit.
27 Por. A. Styś, op. cit., s. 428.
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Wobec powyższego wskazuje się na istotną rolę pracowników zatrudnionych w firmach usługo-
wych, którzy są postrzegani jako jeden z najważniejszych instrumentów marketingowych. Jest to 
ściśle związane z problemem jakości usług, gdyż w pierwszej kolejności decydują o niej pracowni-
cy. Warto zauważyć, że najczęściej dąży się do utrzymania określonego poziomu usług poprzez:

odpowiednią selekcję i szkolenie pracowników,� 
standaryzację procesu świadczenia usług,� 
kontrolę zadowolenia klienta.� 

Dla marketingu usług ubezpieczeniowych pewne znaczenie mają także specyficzne cechy po-
pytu i podaży. W zasadzie popyt jest stały i zrównoważony podażą, jednak czasami występuje 
okresowy wzrost popytu, co ma miejsce w tzw. usługach sezonowych. Dotyczy to np. ubezpie-
czeń turystycznych, samochodowych, rolniczych itp. 

Przedstawione dotychczas uwagi dotyczące instrumentów stosowanych w marketingu usług 
odnoszą się również do usług ubezpieczeniowych, które w pewnych aspektach mają jednak 
swoje odrębności. Wynika to z istoty usługi ubezpieczeniowej, która polega na ubezpieczaniu 
ryzyka, bowiem z każdą aktywnością życiową wiąże się mniej lub bardziej widoczne narażenie 
na ryzyko oraz mniej lub bardziej świadome podejmowanie ryzyka28.

W literaturze spotkać można wiele różnych definicji i klasyfikacji ryzyk. Jednym z podstawo-
wych jest podział na tzw. ryzyka czyste i spekulatywne. Ubezpieczenia odnoszą się wyłącznie do 
ryzyk czystych, czyli takich, których wystąpienie powoduje negatywne konsekwencje dla dane-
go podmiotu. Przedmiotem usługi ubezpieczeniowej jest oferta zminimalizowania negatywnych 
dla nabywcy następstw wystąpienia tego rodzaju ryzyka. Wydawałoby się, że u ludzi występuje 
naturalna tendencja do ograniczania negatywnych skutków określonych zdarzeń. Tymczasem 
stosunek ludzi do ryzyka jest zróżnicowany29. Wynika to zarówno z odmiennego podejścia do 
ryzyka, jak i ze świadomości samego ryzyka. Jest to zatem istotna wskazówka dla twórców dzia-
łań marketingowych w usługach ubezpieczeniowych, zarówno przy konstruowaniu produktu 
ubezpieczeniowego, jak i jego promocji i reklamie. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku więk-
szości produktów ubezpieczeniowych mamy do czynienia z transferem z klienta na towarzystwo 
ubezpieczeń konsekwencji finansowych wystąpienia określonego ryzyka (zdarzenia). Istotne są 
właściwe pokazanie zakresu i istoty ryzyka, którego dany produkt dotyczy, oraz wyeksponowa-
nie zakresu i czasu trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jednak sama wiedza na temat 
danej usługi ubezpieczeniowej jest niewystarczająca. Klient powinien mieć odpowiednio wyso-
ką świadomość samego ryzyka, które jest przedmiotem usługi ubezpieczeniowej, a co więcej 
zaakceptować fakt, że przeniesienie ryzyka na towarzystwo ubezpieczeń jest dużo lepszym roz-
wiązaniem niż ponoszenie go samemu. W tym kontekście istotne jest pokazanie korzyści, jakie 
dla nabywcy polisy ubezpieczeniowej płyną z ubezpieczenia określonego ryzyka.

Dalszą istotną cechą marketingu usług ubezpieczeniowych jest odmienność ról pracowników. 
W literaturze spotyka się podział usług ubezpieczeniowych na dwie grupy i w związku z tym funk-
cjonuje analogiczny podział pracowników30. Usługi ubezpieczeniowe to sprzedaż oraz likwidacja 
szkód. W związku z tym istnieje specjalizacja pracowników firmy ubezpieczeniowej na pracują-
cych w dziale sprzedaży polis i zatrudnionych w dziale likwidacji szkód. Z tym drugim działem 

28 Por. M. Serwach (red.), Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 45.
29 Por. J. Plichta, Proces identyfikacji i doboru kryteriów segmentacji nabywców usług ubezpieczeniowych, 
(w:) Metody badań marketingowych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1996, s. 101.
30 Por. A. Szromnik, Strukturalne problemy marketingu usług ubezpieczeniowych, (w:) Metody badań marketin-
gowych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1996, s. 20 i nast.



142

wiąże się praca wielu komórek administracyjnych, które prowadzą sprawy aż do wypłaty odszko-
dowania lub odmowy tejże. Te dwa działy i dwa zespoły ludzi funkcjonują w różnych warunkach 
i odmiennie wpływają na powodzenie firmy. Jedni i drudzy powinni jednak pamiętać – zgodnie 
ze wskazówkami Petera Druckera – że: „to dzięki klientom twoja firma wciąż istnieje”31.

W szczególności należy podkreślić znaczenie w marketingu usług ubezpieczeniowych funk-
cjonowanie działu likwidacji szkód. Ów proces jest tym przypadkiem na rynku usług, w którym 
następuje realizacja obietnicy złożonej klientowi przy wykupie polisy ubezpieczeniowej. Zawarcie 
umowy ubezpieczenia nie powoduje konsumpcji usługi. Ta następuje z chwilą ziszczenia się ryzy-
ka i tym samym powstania szkody. Szkodę należy stwierdzić, oszacować, określić sposób realizacji 
warunków, o których mowa w polisie ubezpieczeniowej. W tym właśnie miejscu następuje we-
ryfikacja poglądów i oczekiwań klienta w stosunku do firmy ubezpieczeniowej. Jest to moment, 
który może w istotny sposób wpływać na pozyskiwanie lub utratę klientów, a także na umocnienie 
lub osłabienie wizerunku i marki danej firmy ubezpieczeniowej. Z tych powodów w marketingu 
usług ubezpieczeniowych należy uwzględnić w sposób szczególny dobór pracowników zatrudnio-
nych w dziale likwidacji szkód oraz starannie opracowywać procedury postępowania.

Podsumowanie
Dla firm zorientowanych marketingowo główną pozycję we wszystkich działaniach po-

winien zajmować klient. W związku z tym zasadniczą kwestią jest zorientowanie na 
rzeczywiste i potencjalne potrzeby oraz oczekiwania klienta. Rozpoznanie tych potrzeb
na rynku usług ubezpieczeniowych ma szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z na-
stępujących przesłanek:

przedmiotem usługi ubezpieczeniowej jest ochrona przed wystąpieniem i skutkami ryzyka,� 
w związku z rozwojem społecznym i gospodarczym pojawiają się nowe obszary ludzkiej ak-� 
tywności, w których występują nowej rodzaje ryzyka,
każdy klient wymaga indywidualnego podejścia z uwagi na charakterystyczne tylko dla nie-� 
go postrzeganie ryzyka i skłonność do jego ubezpieczania.

Omówione wcześniej zorientowanie na potrzeby klienta to przede wszystkim konieczność 
identyfikacji jego potrzeb. Proces identyfikacji w istocie rzeczy ma dwa aspekty. Po pierwsze, 
polega na trafnym przypisaniu potrzeb do określonej grupy klientów. Oznacza to konieczność 
powiązania pewnego rodzaju ryzyka z grupą klientów oraz zbadania, w jakim stopniu grupa ta 
postrzega to ryzyko i na ile skłonna jest je ubezpieczać. Po drugie, należy przewidywać poja-
wienie się nowych potrzeb związanych z nowymi ryzykami, których szersze grono klientów nie 
dostrzega. Rynek usług ubezpieczeniowych jest w rzeczywistości częścią szeroko rozumianego 
rynku usług finansowych, w związku z czym znaczenie i pozycja klienta na rynku ma szczególne 
znaczenie32. Potrzeby, które zaspokajane są przez rynek usług ubezpieczeniowych, mają szcze-
gólny charakter. Wiążą się bezpośrednio z potrzebą bezpieczeństwa jako jedną z podstawowych 
potrzeb każdego człowieka. Potrzeba bezpieczeństwa nie jest wartością przypisaną wyłącznie 
do indywidualnego klienta, można ją przypisać także firmom. Dlatego przedsiębiorstwa ubez-
pieczeniowe powinny tak przygotować ofertę, aby zarówno osoby indywidualne, jak i podmioty 
gospodarcze mogły zaspokoić swoje potrzeby i pragnienia. Firmy ubezpieczeniowe winny kie-
rować się w swoim działaniu przede wszystkim tworzeniem i proponowaniem produktów o wła-
ściwej jakości i obsłudze. Można wskazać zasadnicze uwarunkowania jakości usług:

31 C.L. Pearce, J.A. Maciariello, H. Yamawaki, op. cit., s. 193.
32 Por. A. Styś, op. cit.
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niezawodność – zdolność do dokładnej realizacji obiecanej usługi,� 
czas reakcji – szybka obsługa klienta,� 
pewność – kwalifikacje pracowników budzące zaufanie klientów,� 
indywidualne podejście do każdego klienta.� 

W zasadzie chodzi zatem o ustanowienie w firmie wysokiego standardu jakości usług oraz 
wdrożenie systemu kontroli jakości świadczonych usług. 

Warto również przytoczyć za Jerzym Handschke i Janem Monkiewiczem: „Ubezpieczenia sta-
nowią ważny składnik tkanki społecznej i gospodarczej, a ich znaczenie trudno jest przecenić. 
Nie wyobrażamy sobie współczesnego państwa bez rozwiniętych zabezpieczeń [...]. Zarówno 
kontrakty gospodarcze, jak i poruszające się pojazdy czy latające samoloty wymagają dla spraw-
nego działania wsparcia ubezpieczeniowego”33.

Wszystkie firmy usługowe, w tym również zakłady ubezpieczeń, powinny funkcjonować w taki 
sposób, aby marketing w biznesie odgrywał tak ważną rolę, aby dało się wyeliminować po-
trzebę sprzedaży. „Celem marketingu jest uczynienie sprzedaży zbędną. Celem marketingu jest 
poznanie i zrozumienie klienta w takim stopniu, aby produkt i usługa były do niego idealnie 
dopasowane i sprzedawały się same”34. Byłaby to sytuacja idealna, której w praktyce nie da się 
jednak osiągnąć.

Summary of the ar� cle

Marketing procedures and techniques applied in the insurance activity. 
Contribution to the discussion

The aim of the article is to describe some of the most common marketing techniques used in 
the insurance business. Author clearly indicates that the marketing can be considered as a kind 
of practice philosophy determined to reach a certain goal. It is a popular phenomena to associa-
te marketing with selling or elicitation of selling or advertisement campaign. The author deems 
this attitude as incorrect as it narrows the marketing in case of insurance business just to the 
selling function.

The following article is a review of literature devoted to the topic of marketing in insurance 
business. Additionally, the paper is enriched in the author’s own opinion based on the experience 
of managing the insurance company.

Keywords: the market, insurance service, marketing, marketing-mix, the costumer’s needs, in-
novation.

Dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

33 J. Handschke i J. Monkiewicz (red.), op. cit., s. 11.
34 P.F. Drucker, Myśli…, op. cit., s. 42.
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Małgorzata Więcko-Tułowiecka

Ubezpieczenia kredytu w wybranych państwach Unii Europejskiej 
w ocenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń

W dniu 28 czerwca 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Progra-
mów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) wydał 
opinię dotyczącą ubezpieczeń kredytu, która nie tylko określiła kierunek zmian potrzebnych 
w tym obszarze, lecz także zawierała szczegółową analizę sytuacji w poszczególnych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. W opinii przedstawione zostało stanowisko EIOPA dotyczące 
zidentyfikowanych problemów konsumenckich, które wzbudziły największe zaniepokojenie. 
Zalecono podjęcie odpowiednich badań analitycznych przez urzędy nadzoru finansowego w pań-
stwach członkowskich oraz przedstawienie rezultatów tychże badań EIOPA, wraz z informacją na 
temat dalszych działań nadzorczych w poszczególnych państwach. Niniejszy artykuł ma na celu 
zaprezentowanie treści tejże opinii w zwięzły i przystępny sposób.

Słowa kluczowe: FIN-NET, Komisja Europejska, Rzecznik Ubezpieczonych.

Uwagi wstępne
Ubezpieczenia kredytu są istotnym elementem zarówno polskiego, jak i europejskiego rynku 

ubezpieczeniowego. Niewątpliwie tego rodzaju ubezpieczenia mogą stanowić skuteczną po-
moc kredytobiorcom, którzy niespodziewanie znaleźli się w sytuacji utrudniającej im bieżącą 
spłatę zobowiązań, jednak doświadczenia europejskie pokazują, iż do chwili obecnej nie opra-
cowano idealnego modelu takiego ubezpieczenia, który godziłby interesy zarówno banków, 
ubezpieczycieli, jak i konsumentów. Instytucje Unii Europejskiej oraz organy państw człon-
kowskich podejmują działania zmierzające do ochrony konsumentów zawierających umowy 
ubezpieczenia kredytu, dostrzegając niebezpieczeństwa z nimi związane. W dniu 28 czerw-
ca 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority) wydał opinię dotyczącą 
ubezpieczeń kredytu, która nie tylko określiła kierunek zmian potrzebnych w tym obszarze, ale 
również zaprezentował szczegółową analizę sytuacji w poszczególnych państwach członkow-
skich Unii Europejskiej1.

1 Opinia dostępna na stronie internetowej EIOPA: https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions/index.
html.
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Celem niniejszej publikacji jest prezentacja stanowiska Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubez-
pieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

1. Stanowisko Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych 

Opinia EIOPA dotyczy ubezpieczeń kredytu (ang. PPI – Payment Protection Insurance), zde-
finiowanych w dokumencie jako „produkty skonstruowane w celu ochrony zobowiązań 
(wynikających głównie z kredytu hipotecznego lub kredytu konsumenckiego) ciążących na kon-
sumencie w sytuacji, gdy nie jest on w stanie dokonywać ich spłaty”. Jako ryzyko, które zazwyczaj 
jest uwzględniane w tego rodzaju umowach, wskazano: nieszczęśliwy wypadek, chorobę oraz 
utratę pracy, a w niektórych sytuacjach również ryzyko zgonu. Wskazano również na fakt, iż 
w odniesieniu do większości kredytów hipotecznych oferowane są dodatkowo ubezpieczenia 
nieruchomości.

W swojej opinii EIOPA uznała, iż sprzedaż ubezpieczeń kredytu jest pozytywnym trendem, 
jednak tylko w sytuacji, gdy takie umowy są odpowiednio sformułowane oraz właściwie sprze-
dawane, wtedy bowiem przynoszą faktyczną korzyść konsumentom. Organ nadzoru zauważył 
niepokojące praktyki występujące w niektórych państwach członkowskich, związane szczególnie 
z nieprawidłową sprzedażą, określaną jako misselling. Sytuacje takie, w opinii EIOPA, wpływają 
niekorzystnie na cały rynek ubezpieczeniowy Unii Europejskiej. W niektórych państwach za-
uważono ponadto, iż ubezpieczyciele wprowadzają produkty nowej generacji o tych samych 
cechach, jakie charakteryzują ubezpieczenia PPI. Jeżeli nie są one odpowiednio przygotowane 
i sprzedawane, mogą przynieść takie same niepożądane efekty jak umowy ubezpieczenia kredy-
tu funkcjonujące do tej pory.

W opinii przedstawione zostało stanowisko EIOPA w zakresie zidentyfikowanych problemów 
konsumenckich, które wzbudziły największe zaniepokojenie. Zalecono podjęcie odpowied-
nich badań analitycznych przez urzędy nadzoru finansowego w państwach członkowskich oraz 
przedstawienie rezultatów tychże badań EIOPA wraz z informacją na temat dalszych działań 
nadzorczych w poszczególnych państwach.

Jako najistotniejsze kwestie wymagające analizy urząd EIOPA wskazał:
a) Misselling – sytuacje, w których konsumenci nie mogą skorzystać z ochrony ubezpiecze-

niowej ze względu na fakt, iż zdarzenie, które może mieć miejsce, nie jest objęte zakresem 
odpowiedzialności ubezpieczyciela lub też, gdy oferuje im się ubezpieczenie, które nie jest 
dla nich najbardziej korzystne. Podmioty oferujące umowy PPI najczęściej nie sprawdzają, 
czy warunki ubezpieczenia odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom konkretnego konsu-
menta. Ubezpieczenia takie często proponowane są osobom, które nigdy nie będą mogły 
skorzystać z ochrony, np. samozatrudnionym czy chorym. Stwierdzono również, że nawet 
w sytuacji, gdy konsumentowi proponowana jest umowa, której zakres wskazuje na teore-
tyczną możliwość wypłaty świadczenia pieniężnego, często oferowane ubezpieczenie nie 
jest dla konsumenta tym najkorzystniejszym, a pośrednik nie działa w najlepiej pojętym 
interesie konsumenta. Tego typu zarzuty dotyczą zwłaszcza sytuacji, w których udzielono 
kredytu na niską sumę, a kredytobiorca spłaca zadłużenie bez żadnych problemów i termi-
nowo.

b) Sprzedaż łączona – oferowanie umów kredytu i umów ubezpieczenia łącznie, mimo iż kon-
sument jest głównie zainteresowany zawarciem tylko jednej tych z umów – umowy kredy-
tu. Częstą praktyką jest również sprzedaż wiązana, oznaczająca brak możliwości zawarcia 
umowy kredytu w przypadku odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia, gdy obie umowy 
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oferowane są przez instytucje należące do jednej grupy kapitałowej. Takie praktyki wy-
wierają istotny skutek na pośredników finansowych i ubezpieczeniowych, w tym na wyso-
kość przyznawanej prowizji, i mają negatywny wpływ na całkowity koszt usługi finansowej. 
Sprzedaż wiązana skutkuje brakiem możliwości dokonania wyboru ubezpieczyciela oraz 
zakresu ubezpieczenia przez konsumenta, w efekcie konsument zostaje objęty ochroną, 
która nie jest najlepiej dopasowana do jego potrzeb, a dodatkowo może być droższa niż 
porównywalne oferty innych ubezpieczycieli. 

Na rynku mogą występować różne formy sprzedaży łączonej, np. sprzedaż pakietowa, 
czyli oferowanie produktów dostępnych oddzielnie na bardziej korzystnych warunkach 
w sytuacji, gdy oferowane są razem. Koszt usług finansowych w pakiecie jest wtedy niższy, 
niż gdy te same usługi sprzedawane są osobno. Efekty tego typu praktyk rynkowych nie są 
tak bardzo negatywne jak w przypadku sprzedaży wiązanej, tym niemniej działania takie są 
uznawane za ograniczające dokonywanie świadomego wyboru przez konsumenta. Jednak 
nawet oferowanie obu umów finansowych bez udzielenia zniżek czy rabatów może być 
niekorzystne dla konsumenta, gdyż zazwyczaj prowadzi do braku transparentności, a także 
ma niekorzystny wpływ na konkurencję.

c) Sprzedaż ubezpieczeń w formie grupowej, która może mieć negatywny wpływ zarówno na 
wybór oferty i ubezpieczyciela przez konsumenta, jak i na możliwość uzyskania świadcze-
nia pieniężnego od ubezpieczyciela. W tego typu relacjach często pojawiają się problemy 
z określeniem podmiotu uprawnionego do otrzymania świadczenia. Sprzedaż ubezpieczeń 
grupowych ma również istotny wpływ na konkurencję na rynku finansowym. Choć wska-
zuje się, że ubezpieczenia grupowe powinny charakteryzować się korzystniejszymi warun-
kami dla ubezpieczonych, to EIOPA nie potwierdza tego rodzaju korzyści.

d) Asymetria informacyjna, a także nieprawidłowości w zakresie informowania o umowie 
przed jej zawarciem, co ma niekorzystne efekty i może skutkować poniesieniem szkody 
przez konsumenta. Brak zindywidualizowanej informacji, a także porównywalnych danych 
połączony z niedostatkiem wiedzy finansowej u konsumentów ograniczają świadomy wy-
bór. Dodatkowo pod uwagę należy brać fakt, iż konsumenci skupieni są zazwyczaj głównie 
na treści i warunkach umowy kredytu, a nie umowy ubezpieczenia. Jako przykłady infor-
macji, które wprowadzają konsumentów w błąd, wskazano:

informowanie, że ubezpieczenie jest obowiązkowe;� 
informowanie, iż ubezpieczenie jest integralną częścią umowy kredytu;� 
przekonywanie konsumenta, iż uzyskanie kredytu jest łatwiejsze w sytuacji równocze-� 
snego zawarcia umowy ubezpieczenia;
nieprzekazywanie konsumentom pełnej informacji o zakresie ubezpieczenia w odpo-� 
wiednim czasie, a nawet nieprzekazywanie jej wcale;
wprowadzanie konsumenta w błąd w odniesieniu do pobieranych opłat – wskazywanie, � 
iż pobrane opłaty wynikają z umowy kredytu, a nie z umowy ubezpieczenia;
brak informacji o faktycznych kosztach ubezpieczenia, co uniemożliwia porównywanie � 
ofert.

e) Nieprawidłowa konstrukcja umów, głównie w zakresie wyłączeń odpowiedzialności, 
skutkująca tym, iż konsumenci nie otrzymują odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, 
a faktyczny zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest bardzo wąski. W wielu krajach 
ubezpieczenie kredytu łączy się z pobraniem jednorazowej składki ubezpieczeniowej 
w momencie zawarcia umowy kredytu. Konsumenci najczęściej nie są świadomi faktu, 
że ta jednorazowa składka jest doliczana do kwoty udzielonego kredytu, a tym samym, 
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że jest ona oprocentowana. Pobieranie składki ubezpieczeniowej w formie jednorazowej 
rodzi dodatkowe problemy w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu oraz przy roszczeniu 
o zwrot nadpłaconej składki. Konsumentom trudno jest uzyskać zwrot nadpłaty, a instytu-
cje finansowe stosują bardzo różne praktyki przy wyliczaniu kwoty podlegającej zwrotowi. 
Dodatkowo zidentyfikowano problem niedopasowania okresu ochrony ubezpieczeniowej 
do okresu spłaty kredytu – w niektórych sytuacjach są one różne i zdarzają się przypadki, 
gdy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko początkowy okres spłaty kredytu. W treści 
warunków ubezpieczenia umieszczane są często klauzule abuzywne, np. ograniczające ter-
min wystąpienia z roszczeniem do kilku miesięcy od dnia wypadku ubezpieczeniowego, 
uniemożliwiające lub ograniczające możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconej składki.

f) Nieprawidłowości rynkowe – termin ten jest używany w celu opisania sytuacji, w której 
przepływ towarów i usług w ramach wolnego rynku nie jest efektywny i potencjalnie może 
być poprawiony przez podjęcie działań regulacyjnych. Co prawda w chwili obecnej nie ma 
pełnej informacji na temat rynku bancassurance w Unii Europejskiej, jednak dane, które 
urząd nadzoru zebrał do tej pory, wskazują, że ta branża przynosi wysokie zyski w wielu 
krajach europejskich. Nieprawidłowości na rynku bancassurance są więc dość powszechne 
i mogą skutkować zaburzeniami europejskiego rynku, w szczególności w odniesieniu do 
ochrony konsumentów. W związku z faktem, iż kredytobiorcy są bardziej zaangażowani 
w procedurę uzyskania kredytu, aniżeli wyboru ubezpieczyciela i ceny ochrony ubezpie-
czeniowej, nie są oni skłonni do poszukiwania oferty bardziej adekwatnej do ich potrzeb. 
Skutkuje to sytuacją, w której ograniczona zostaje konkurencja na rynku ubezpieczeń, 
a podmioty powiązane z rynkiem kredytowym uzyskują ponadprzeciętne i nieuzasadnione 
zyski ze swojej działalności. Efektem takich działań jest również fakt, iż ubezpieczyciele 
oferujący ubezpieczenia kredytu przywiązują większą wagę do współpracy z pośrednikami 
niż z samymi konsumentami, a głównym czynnikiem decydującym o współpracy pomiędzy 
konkretnymi podmiotami jest wyłącznie przewidywany zysk.

Zaznaczono, że konsumenci bardzo często nie są świadomi tego, iż razem z udzielonym kredy-
tem zawierają również umowę ubezpieczenia. Standardowo konsumenci nie posiadają wiedzy 
na temat faktycznego zakresu ubezpieczenia i kierują się w tym względzie własnymi oczekiwa-
niami. Konsumenci nie mają zazwyczaj możliwości wyboru umowy, która najlepiej spełniałaby 
ich oczekiwania zarówno w odniesieniu do zakresu ochronny, jak i ceny – co zostało ocenione 
negatywnie.

2. Analiza działań nadzorczych podjętych w wybranych państwach UE

a) Uwagi ogólne
W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej problemy z ubezpieczeniami kredytu 

skutkowały podjęciem działań przez instytucje nadzorcze. Misselling jest bardzo często identyfi-
kowany podczas indywidualnych kontroli prowadzonych przez organy nadzoru. Niektóre urzędy 
zobowiązały instytucje finansowe do naprawy procesu rozpoznawania skarg konsumentów lub 
do zmiany sposobu sprzedaży, wskazując odpowiedni termin wykonania tych zaleceń. W celu 
uniknięcia sytuacji niedoinformowania konsumentów wprowadzono wymogi informacyjne, 
które muszą być uwzględniane w procesie sprzedaży. Coraz częściej określane są też wytyczne 
dotyczące prawidłowej oceny adekwatności umowy do potrzeb konsumenta.

Przewaga rynkowa wynikająca ze sprzedaży łączonej ubezpieczeń kredytu wraz z umowami 
kredytu jest często uznawana za główny czynnik zniekształcający świadomy wybór konsumenta. 
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Wprowadzane są więc różne środki mające na celu poprawienie porównywalności ofert oraz 
ich konkurencyjności, m.in. nakłada się wymogi prezentacji ofert alternatywnych o zbliżonych 
parametrach jak produkt oferowany np. przez należącego do tej samej grupy kapitałowej ubez-
pieczyciela. Stosuje się również rozwiązania eliminujące konflikt interesów pomiędzy instytucją 
oferującą umowę kredytu i umowę ubezpieczenia, wydając zakaz łączenia funkcji podmiotu 
uprawnionego do otrzymania świadczenia z umowy ubezpieczenia oraz jej dystrybutora.

Istotnym elementem zwiększającym możliwość świadomego wyboru konsumentów jest 
dostępność porównywalnych informacji. W niektórych krajach zapewnia się więc możliwość 
uzyskania szczegółowych danych na temat indywidualnej wysokości składki ubezpieczeniowej 
lub standardowej formy informacji o cenie wraz z porównaniem istotnych cech umowy. Jednak 
za najlepsze rozwiązanie, zdaniem EIOPA, należy uznać obowiązek prezentacji kilku ofert w mo-
mencie zawierania umowy kredytu.

Wprowadza się również pewne środki mające na celu poprawę konstrukcji umów PPI, np. po-
przez zakaz pobierania składki jednorazowej lub prawne uregulowanie systemu zwrotu składki za 
niewykorzystany okres ubezpieczenia. W niektórych państwach Unii Europejskiej wprowadzono 
również regulacje prawne dotyczące informacji, jakie powinny znaleźć się w treści polisy. 

Biorąc powyższe pod uwagę EIOPA zarekomendowała podjęcie następujących kroków:
1. Krajowe organy nadzorcze powinny przeprowadzić analizę rynku krajowego i na tej pod-

stawie podjąć decyzję, czy problemy w zakresie ubezpieczeń kredytu wymagają dalszych 
działań nadzorczych, czy może podjęcia prac legislacyjnych.

2. Krajowe organy nadzoru powinny zaprezentować EIOPA działania, jakie do tej pory podej-
mowały, wykraczające poza zaprezentowane w opinii EIOPA, a także powinny poinformo-
wać urząd w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania opinii, czy podejmą działania dodatkowe 
(w tym kontrolne) w zakresie ubezpieczeń kredytu.

Powyższą rekomendację zaadresowano do wszystkich urzędów nadzoru finansowego w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z kompetencjami EIOPA. Opinia została 
uzupełniona obszerną analizą rynku bancassurance w poszczególnych państwach Unii Euro-
pejskiej (jednak z pominięciem Polski). Przedstawia ona interesujące dane na temat sytuacji 
konsumentów. Opisane praktyki zagranicznych instytucji finansowych są zbieżne z praktykami 
stosowanymi przez polskich przedsiębiorców. Tego samego nie można jednak powiedzieć w od-
niesieniu do polityki nadzorczej prowadzonej w Polsce.

b) Francja 
Jako cechę specyficzną francuskiego rynku ubezpieczeń kredytu wskazano ubezpieczenie 

hipoteczne, które choć zgodnie z prawem francuskim nie jest obligatoryjne, to przez wiele ban-
ków wprowadzone zostało jako umowa, bez której uzyskanie kredytu hipotecznego nie było 
możliwe. Ubezpieczenie hipoteczne było rodzajem ubezpieczenia na życie, które gwarantowało 
spłatę zobowiązania hipotecznego w przypadku śmierci kredytobiorcy. We Francji do Kodeksu 
Praw Konsumenta2 wprowadzono jednak nowe rozwiązania prawne ułatwiające konsumentom 
podejmowanie świadomych decyzji w zakresie wyboru ubezpieczenia. Najważniejsze z nich to 
zakaz sprzedaży łączonej i swoboda wyboru, które uniemożliwiają kredytodawcom odmowę 
akceptacji umowy ubezpieczenia zawartej z wybranym przez konsumenta ubezpieczycielem, 
nawet jeżeli podmiot ten nie należy do tej samej grupy kapitałowej co instytucja udzielająca 

2 Code de la consommation – tekst jedn. z dnia 1 stycznia 2013 r. http://www.legilux.public.lu/leg/textescoor-
donnes/codes/Code_de_la_Consommation/Code_de_la_Consommation.pdf. 
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kredytu. Każda odmowa akceptacji umowy ubezpieczenia musi być uzasadniona. Ponadto kre-
dytodawcom zakazano oferowania korzystniejszych warunków konsumentom decydującym 
się na zawarcie ubezpieczenia z podmiotem rekomendowanym przez kredytodawcę. Francu-
ski Kodeks Praw Konsumenta wprowadził nakaz przedstawiania wyraźnej informacji na piśmie 
dotyczącej możliwości wyboru ubezpieczyciela razem z ofertą kredytową. Wprowadzono rów-
nież standardowy dokument informacyjny zawierający określone w przepisach informacje na 
temat ubezpieczenia kredytu, takie jak potencjalne ryzyka oraz główne warunki ubezpieczenia. 
W przypadku zaoferowania konsumentowi ubezpieczenia kredytu razem z ofertą kredytową 
kredytodawca ma również obowiązek zaprezentować koszt ubezpieczenia, tj. konkretną kwotę 
miesięczną. Bardziej szczegółowe wytyczne wprowadzone zostały zgodnie z raportem Komisji 
Konsultacyjnej Sektora Finansowego (CCSF – Comité consultatif du secteur financier) w od-
niesieniu do kredytów hipotecznych. Obecnie obowiązujące we Francji przepisy są efektem 
wprowadzenia tzw. reformy Lagarde3, której celem było przystosowanie przepisów prawa 
francuskiego do wymogów nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim4, wprowadzającej do-
datkowe rozwiązania ochronne wobec konsumentów. Przepisy implementujące dyrektywę 
weszły w życie w 2010 r. Niektóre z nich były jednak stosowane jako dobra praktyka jeszcze 
przed zakończeniem procesu legislacyjnego.

c) Węgry
W 2010 r. węgierski urząd nadzoru finansowego (PSZAF – Pénzügyi Szervezetek Állami Fe-

lügyelete) zaprezentował raport identyfikujący ryzyka w zakresie ochrony konsumentów. Jak 
wskazano w raporcie, większość umów ubezpieczenia kredytu oferowanych na rynku węgierskim 
zostało zawartych w formie ubezpieczeń grupowych pomiędzy ubezpieczycielami i instytucjami 
finansowymi oferującymi pożyczki. Skutkiem tej praktyki jest brak stosunku prawnego pomiędzy 
konsumentem a ubezpieczycielem w momencie podpisywania umowy, a w związku z faktem, iż 
udział w grupie osób ubezpieczonych jest powiązany z zawarciem umowy kredytu, konsumenci 
mogą być całkowicie pozbawieni prawa wyboru w odniesieniu do kwestii ubezpieczenia5. 

d) Irlandia
Oceniono, iż w Irlandii w latach 2007–2012 zawarto ponad 340 tys. umów ubezpieczenia 

kredytu. Oferowano je razem z umowami pożyczki, umowami kredytu na samochód, kartami 
kredytowymi oraz kredytami hipotecznymi. W Irlandii ubezpieczenia na życie nie są oferowane 
łącznie z kredytami hipotecznymi, w związku z tym termin „ubezpieczenie kredytu” nie odnosi 
się do ubezpieczeń na życie. Z reguły ubezpieczenia kredytu gwarantują spłatę określonej liczby 
miesięcznych rat kredytu. 

Ubezpieczenia kredytu były przedmiotem wielu działań nadzorczych, a także skarg konsu-
menckich. W głównej mierze koncentrowały się one na procesie sprzedaży. Wskazywano, iż 
podmioty oferujące ubezpieczenia kredytu nie dochowywały należytej staranności w odnie-
sieniu do oceny adekwatności umowy ubezpieczenia do potrzeb konkretnego konsumenta. 
Warunki ubezpieczenia przekazywano konsumentom z opóźnieniem – dopiero po zawarciu 

3 Nowelizacja francuskiej ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 1 czerwca 2010 r., LOI No 2010–737.
4 Dyrektywa 2008/48/KE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotycząca kredytu konsu-
menckiego i uchylająca dyrektywę Rady 87/102/KE (Dz. Urz. UE L 177 z dnia 22 maja 2008 r.).
5 Raport PSZAF z 2010 r. zawierający analizę ryzyka dotyczącego ochrony konsumenta, s. 37–38; https://felugy-
elet.mnb.hu/data/cms2325056/CP_riskreport_2011H1.pdf.
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umowy ubezpieczenia. Konsumentów nie informowano o istotnych aspektach umowy ubez-
pieczenia, takich jak np. wyłączenia odpowiedzialności związane z charakterem zatrudnienia 
konsumenta. Narodowy Bank Irlandii (CBI – Central Bank of Ireland) posiada uprawnienie do 
wydawania kodeksów dobrych praktyk, które to zalecenia są wiążące dla podmiotów nadzoro-
wanych. Pierwszy Kodeks Ochrony Praw Konsumenta wprowadzono w 2006 r., jednak w związku 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie bancassurance, takimi jak m.in. nieujawnia-
nie kosztu ubezpieczenia, brak informacji o tym, że ubezpieczenie jest dobrowolne, odmowa 
zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, brak odpowiednich szkoleń personelu 
oferującego ubezpieczenia kredytu, dokonano modyfikacji przepisów kodeksu. Dnia 1 stycznia 
2012 r. wszedł w życie nowy Kodeks Ochrony Praw Konsumenta, który wyeliminował część nie-
prawidłowości. Przepisy irlandzkiego kodeksu zawierają wiele norm prawnych, które stosowane 
są bez względu na rodzaj oferowanej usługi finansowej – np. obowiązki: informacyjny, poznania 
potrzeb konsumenta, oferowania usług dopasowanych do tychże potrzeb, a także należytego 
prowadzenia dokumentacji. Wprowadzono jednak dodatkowo przepisy ukierunkowane właśnie 
na zabezpieczenie konsumentów zawierających ubezpieczenie kredytu, takie jak obowiązek 
odrębnego kwalifikowania składki ubezpieczeniowej i prezentowania kosztów ubezpieczenia 
oddzielnie od kosztów kredytu, a także obowiązek składania deklaracji o zawarciu umowy ubez-
pieczenia w odrębnym (od umowy kredytu) dokumencie.

W 2007 r. irlandzki urząd nadzoru finansowego (Financial Services Authority of Ireland) prze-
prowadził analizę problematyki związanej z ubezpieczeniem kredytu. Skoncentrowano się na 
trzech aspektach: praktykach sprzedaży, procedurach zwrotu składki ubezpieczeniowej oraz 
szkoleniu personelu. Analiza ta wykazała istnienie nieprawidłowości na etapie przedkontrakto-
wym, takich jak nieadekwatność oferowanych umów, a także nieujawnianie pełnych informacji, 
w tym o odrębności ubezpieczenia od umowy kredytu. W kwestii zwrotu składki ubezpiecze-
niowej uznano, iż stosowane praktyki nie precyzowały, w jakich sytuacjach ani w jakim zakresie 
konsumentowi przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo stwierdzono, iż per-
sonel zajmujący się oferowaniem ubezpieczeń kredytu nie był odpowiednio szkolony, w tym 
nie przekazywano pracownikom pełnych informacji o umowach ubezpieczenia. W 2009 r. prze-
prowadzono dodatkowo analizę roszczeń rozpoznawanych w ramach ubezpieczeń kredytu. Nie 
wykazała ona istotnych nieprawidłowości. Stwierdzono, iż przypadki odmowy wypłaty świad-
czeń pieniężnych były uzasadnione warunkami ubezpieczenia. 

W 2011 r. przeprowadzono z kolei analizę roszczeń z tytułu utraty pracy, co do których 
ubezpieczyciele odmówili wypłaty świadczenia. Narodowy Bank Irlandii w swoim pisemnym 
stanowisku wskazał na kilka istotnych kwestii6. Fakt, iż konsument spełnia kryteria zawarcia 
umowy ubezpieczenia, takie jak wiek, miejsce zamieszkania lub status zatrudnienia, nie ozna-
cza, iż umowa ubezpieczenia jest automatycznie adekwatna do jego potrzeb. Za nieprawidłowe 
uznano praktyki przekazywania informacji na temat ubezpieczenia dopiero po złożeniu oświad-
czenia o zamiarze zawarcia umowy – takie informacje powinny być podawane przed podjęciem 
przez konsumenta decyzji i powinny być mu przedstawione wprost. Instytucje finansowe po-
winny być w stanie przedstawić prawidłową dokumentację potwierdzającą ich stosunek prawny 
z konsumentem, a ponadto winny działać z należytą starannością, mając na względzie interes 
konsumenta. Ich obowiązkiem jest pozyskanie od konsumenta adekwatnych informacji niezbęd-
nych do zaoferowania usługi finansowej, a jednocześnie instytucje te powinny prezentować 

6 Pismo Irlandzkiego Banku Narodowego z dnia 6 lipca 2012 r., s. 1; http://www.centralbank.ie/Pages/home.
aspx.
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konsumentowi pełne informacje, w tym dotyczące opłat, w sposób zrozumiały, a także zgodnie 
z zasadą swobody zawierania umów – bez wywierania presji na konsumenta lub wpływu na jego 
decyzje. Zbadano również liczbę skarg konsumenckich. Do irlandzkiego Rzecznika ds. Usług Fi-
nansowych (Financial Services Ombudsman in Ireland) wpłynęło w ciągu 6 miesięcy 2011 r. 218 
skarg z zakresu ubezpieczeń kredytu. Interwencję podjęto w 115 sprawach, z których jedynie 20 
rozstrzygnięto na korzyść konsumentów. W pierwszych 6 miesiącach 2012 r. liczba skarg doty-
czących ubezpieczeń kredytu wzrosła do 410.

e) Włochy
W 2010 r. rynek ubezpieczeń kredytów we Włoszech oszacowano na 2,4 mld euro. Obok 

ubezpieczeń osobowych sprzedaż wiązana we Włoszech obejmuje również ubezpieczenia nie-
ruchomości. Włoski Instytut do spraw Monitorowania Ubezpieczeń Prywatnych oraz Interesów 
Zbiorowych (ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Colletti-
vo7) przeprowadził badanie dystrybucji ubezpieczeń związanych z kredytami hipotecznymi oraz 
pożyczkami osobistymi w latach 2008–2009. Kolejne badanie przeprowadzono w 2011 r. Stwier-
dzono nieprawidłowe praktyki polegające na oferowaniu ubezpieczenia kredytu jako warunku 
zawarcia umowy kredytu, mimo iż ubezpieczenie takie nie jest obligatoryjne we Włoszech. 
Praktycznie wszystkie umowy oferowane były ze składką jednorazową, której kwota najczęściej 
była dodawana do kwoty kredytu, co generowało dodatkowe koszty (odsetki) dla konsumen-
ta. Oceniono również, iż banki oraz pozostałe instytucje finansowe wykorzystują ubezpieczenia 
kredytu wyłącznie dla swoich potrzeb, a jednocześnie obciążają kredytobiorców kosztami tej 
umowy, w tym kosztami prowizji, które są znacznie wyższe niż te wypłacane pozabankowym po-
średnikom finansowym. Wskazano, iż przeciętna prowizja, którą otrzymuje instytucja finansowa 
z tytułu oferowania ubezpieczenia kredytu to 44%, przy czym maksymalna wynosi 79%. Ubez-
pieczenia oferowane przez pośredników ubezpieczeniowych cechują się prowizją na poziomie 
20%. Przepisy prawne obowiązujące we Włoszech od 2006 r. nakazują uzyskanie od konsumenta 
wszelkich niezbędnych informacji przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ma to zapewnić, iż 
oferowana umowa będzie adekwatna do jego potrzeb. Podmioty oferujące ubezpieczenia nie 
mogą rekomendować zawarcia umowy nieadekwatnej do potrzeb konsumenta. Zasady te mają 
zastosowanie również do ubezpieczeń kredytu. 

Odpowiednie przepisy normujące ujawnianie informacji o kosztach ubezpieczenia kredytu 
oraz zasadach zwrotu składki ubezpieczeniowej wprowadzono w 2010 r. Zawarto w nich również 
nakaz ujawniania informacji o wysokości prowizji otrzymywanej przez pośrednika. Wprowadzo-
no też specjalne przepisy regulujące zwrot składki ubezpieczeniowej zapłaconej jednorazowo 
w momencie zawarcia umowy kredytu. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy ubez-
pieczenia zwrot składki następuje proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, który nie został 
wykorzystany. Instytucje finansowe mogą jednak od tak wyliczonej kwoty pobrać koszty ad-
ministracyjne związane z faktycznie wykonanymi czynnościami, jednak tylko w przypadku, gdy 
poszczególne koszty były przedstawione przed zawarciem umowy ubezpieczenia np. we wnio-
sku ubezpieczeniowym lub w polisie. Koszty nieuzasadnione nie podlegają zwrotowi. 

Jedno z wcześniejszych rozporządzeń wydanych przez ISVAP8 regulowało ogólne zasady do-
tyczące unikania sytuacji konfliktu interesów, stanowiąc, iż pośrednicy powinni unikać działań 
mogących prowadzić do takiego konfliktu, w tym czynności wynikających z przynależności 

7 Obecnie: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
8 Rozporządzenie ISVAP nr 5 z dnia 16 października 2006 r.
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do określonej grupy, relacji zawodowych lub relacji z innymi podmiotami z tej samej grupy 
(np. kapitałowej). Przepisy te zostały w 2011 r. rozszerzone9. Wprowadzono zakaz łączenia roli 
beneficjenta umowy ubezpieczenia oraz pośrednika ubezpieczeniowego zarówno w ubezpie-
czeniach indywidualnych, jak i grupowych. W 2012 r. ustawowo wprowadzono przepisy mające 
na celu stymulowanie konkurencji w zakresie ubezpieczeń na życie powiązanych z umowami 
kredytu hipotecznego i konsumenckiego10. Zgodnie z nowymi przepisami podmioty oferujące 
konsumentom ubezpieczenie na życie powiązane z inną umową finansową mają obowiązek 
przedstawić – oprócz rekomendowanej przez siebie umowy ubezpieczenia – dodatkowo co naj-
mniej dwie oferty innych ubezpieczycieli niezależnych od macierzystej instytucji finansowej. 
Konsumenci otrzymali również prawo wyboru oferty ubezpieczyciela innego niż podmiot wska-
zany przez kredytodawcę, a kredytobiorca ma obowiązek zaakceptować takie ubezpieczenie jako 
równoważne ze swoją ofertą i nie ma prawa zmienić warunków umowy kredytowej w sytuacji, 
gdy konsument nie wybiera ubezpieczyciela wskazanego przez kredytodawcę. Po wprowadzeniu 
nowych przepisów ISVAP wydał kolejne rozporządzenie, w którym określił minimalne wymogi 
umowy ubezpieczenia na życie dla kontraktów powiązanych z kredytami hipotecznymi i kon-
sumenckimi11. Dodatkowo rozporządzenie wprowadziło instytucję standardowego dokumentu 
informacyjnego mającego zapewnić porównywalność ofert. W przypadku gdy zawarcie umowy 
kredytu jest uwarunkowane zawarciem umowy ubezpieczenia na życie, konsumenci muszą zo-
stać poinformowani, iż mają prawo przedstawić ofertę alternatywnego ubezpieczyciela w ciągu 
10 dni. Jeżeli zaprezentowana oferta spełnia wymogi określone w rozporządzeniu, powinna zo-
stać zaakceptowana przez kredytodawcę bez zmiany warunków samej umowy kredytu. Tym 
samym rozporządzeniem nałożono na ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia kredytu obo-
wiązek wprowadzenia internetowych kalkulatorów składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciele 
mają również obowiązek informowania ISVAP, iż oferują ubezpieczenia kredytu, a informacje te 
są następnie umieszczane na stronach internetowych ISVAP w celu ułatwienia konsumentom 
wyszukiwania ofert. Podkreślić ponadto należy, iż Włoski Kodeks Ochrony Praw Konsumenta12 
uznaje za niedozwoloną praktykę rynkową polegającą na działaniu kredytodawcy które obliguje 
konsumenta do zawarcia umowy ubezpieczenia lub do otwarcia konta bankowego za pośrednic-
twem tego samego podmiotu, który udziela pożyczki lub kredytu.

f) Holandia
Urząd nadzoru w Holandii (AFM – Autoriteit Financiële Markten) zauważył, iż konsumenci 

na rynku ubezpieczeń kredytu nie zawsze są w stanie odróżnić ubezpieczenia dobrej jakości od 
umowy o wąskim zakresie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest asymetria informacyjna pomię-
dzy pośrednikami a konsumentami oraz ograniczona wiedza konsumentów, która uniemożliwia 
im zrozumienie oraz ocenę umowy pod względem potencjalnego ryzyka. W rezultacie ubezpie-
czyciele mają możliwość oferowania ubezpieczeń o niskiej jakości. Jako przykład takiej praktyki 
wskazuje się misselling umów ubezpieczenia kredytu ze składką jednorazową, a także ogólnie 
sprzedaż ubezpieczeń kredytów. W latach 2009–2010 w Holandii urząd nadzoru przeprowadził 
badanie systemu sprzedaży ubezpieczeń kredytu łącznie z kredytem konsumenckim i kredytem 

9 Decyzja ISVAP nr 2946 z dnia 6 grudnia 2011 r. wprowadzająca przepisy dotyczące konfliktu interesów i zmie-
niająca rozporządzenie ISVAP nr 5 z dnia 16 października 2006 r. 
10 Dekret ISVAP nr 1 z dnia 24 stycznia 2012.
11 Rozporządzenie ISVAP nr 40 z dnia 3 maja 2012 r. dotyczące minimalnych wymogów umowy ubezpieczenia na 
życie.
12 Włoski Kodeks Ochrony Praw Konsumenta – ustawa 206/2005, art. 21 par. 3.
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hipotecznym. Badanie wykazało istnienie nieprawidłowości w zakresie adekwatności ofero-
wanych umów ubezpieczenia. Pośrednicy nie analizowali, czy zawarcie umowy ubezpieczenia 
przyniesie konsumentowi jakiekolwiek korzyści ani tego czy konsument jest w stanie samodziel-
nie ponieść ryzyko związane z zawarciem umowy kredytu. W niektórych przeanalizowanych 
przypadkach zawarcie ubezpieczenia nie było korzystne dla konsumenta, np. było tak w sytu-
acji udzielenia kredytu o niskiej wartości lub w przypadku posiadania przez konsumenta innych 
zabezpieczeń. Wskazano również na nieprawidłowości w zakresie informowania konsumen-
tów o kosztach ubezpieczenia, a wypłacane pośrednikom prowizje były niezgodne z zasadami 
uczciwej sprzedaży, a przez to niekorzystne dla konsumenta. W tej sytuacji AFM zadecydował 
o wydaniu wytycznych w zakresie ubezpieczeń kredytu. Określone zostały kroki, jakie nale-
ży podjąć, aby uznać, iż instytucja finansowa udzieliła konsumentowi rzetelnej rekomendacji. 
Urząd nadzoru przedstawił przykłady prawidłowego procesu doradczego, wskazując m.in., iż 
w przypadku kredytów na niskie kwoty zawarcie ubezpieczenia kredytu zazwyczaj nie leży w in-
teresie konsumenta z powodu wysokich kosztów zarówno samej składki ubezpieczeniowej, jak 
i prowizji, nieproporcjonalnych do ryzyka, jakie ubezpieczenie miałoby zabezpieczać. Ponadto, 
zgodnie z zasadami odpowiedzialnego kredytowania, konsumenci są zdolni do samodzielnego 
ponoszenia niewielkich strat związanych z zaciągnięciem kredytów na niskie kwoty. Wskazano 
również, iż instytucja finansowa przed zaoferowaniem konsumentowi ubezpieczenia kredytu 
powinna sprawdzić posiadane przez niego zabezpieczenia, skalkulować koszt ubezpieczenia 
w odniesieniu do indywidualnych warunków konsumenta, sprawdzić, jakie ryzyko konsument 
chce i jest w stanie ponieść samodzielnie, i na tym budować dalsze rekomendacje, a także uza-
sadnić, dlaczego zaproponowano konsumentowi takie, a nie inne rozwiązanie. Nadzorca nałożył 
również kary administracyjne na przedsiębiorców, którzy udzielali konsumentom nierzetelnych 
porad w zakresie ubezpieczeń kredytu i nie działali w ich interesie. 

Od 2012 r. AFM rozpoczął analizę wysokości prowizji otrzymywanych przez pośredników ofe-
rujących ubezpieczenia kredytu wraz z umowami kredytu. Uznano, iż w wielu przypadkach 
wynagrodzenie pośredników było znaczne i nie działało na korzyść konsumentów. W związku 
z powyższym od dnia 1 stycznia 2013 r. wprowadzono zakaz pobierania prowizji od skompliko-
wanych umów finansowych, takich jak ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym, ubezpieczenia rentowe, kredyty hipoteczne oraz ubezpieczenia kredytu oferowa-
ne konsumentom. Holenderski nadzorca ocenił, iż w wielu przypadkach prowizje otrzymywane 
z tytułu oferowania umów ubezpieczenia kredytu traktowane były przez pośredników jako za-
bezpieczenie ich działalności prowadzonej na innych obszarach. Dotyczyło to sytuacji, w których 
pośrednik mający oferować niezależne doradztwo rekomendował konsumentowi zawarcie ubez-
pieczenia kredytu, a później pośredniczył w zawarciu takiej umowy (a nawet kilku takich umów). 
Z tego tytułu pośrednicy pobierali wysokie wynagrodzenie (średnio od 1000 do 1500 euro, jed-
nak w niektórych przypadkach prowizja wynosiła 3000, a nawet 4000 euro). Intensywne badania 
rynku wykazały, iż tak wysokie prowizje były nieadekwatne do pracy wykonanej przez pośrednika 
i jego wysiłku włożonego w przygotowanie oferty. Z kolei pobieranie prowizji za pośrednictwo 
ubezpieczeniowe uznano za stosowanie nielegalnych opłat za udzielenie kredytu konsumenc-
kiego. W większości przypadków konsumenci byli przekonywani, iż prowizja, którą otrzymuje 
pośrednik, wynika z dokonania przez niego analizy i wyboru najkorzystniejszej oferty kredytowej. 
Konsumenci nie byli świadomi, iż prowizja była wyłącznie wynagrodzeniem za zawarcie umowy 
ubezpieczenia kredytu. Działania urzędu nadzoru wywarły istotny wpływ na instytucje finansowe, 
które zadecydowały o obniżeniu prowizji z tytułu pośrednictwa w odniesieniu do umów ubezpie-
czenia kredytu. W 2012 r. największa organizacja doradców finansowych w zakresie kredytów 
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konsumenckich zmieniła zapisy swojego kodeksu dobrych praktyk, obniżając maksymalną kwotę 
prowizji z 1500 do 500 euro. Nadzorca rozpoczął również negocjacje z innymi organizacjami zrze-
szającymi pośredników finansowych, przekonując, iż wysokość prowizji powinna być adekwatna 
do nakładu pracy pośrednika i nie może być zakamuflowanym dodatkowym kosztem kredytu.

g) Portugalia
W marcu 2012 r. urząd nadzoru w Portugalii (ISP – Instituto de Seguros de Portugal) wydał 

wytyczne określające obowiązki prawne dotyczące ubezpieczeń kredytu13. Wytyczne zawierają 
wskazówki skierowane do ubezpieczycieli, określające: zakres ochrony ubezpieczeniowej, in-
formacyjne obowiązki przedkontraktowe, wzór polisy oraz praktyki w zakresie underwritingu. 
Zgodnie z tymi wytycznymi, opracowując założenia oferowanych umów ubezpieczenia, ubezpie-
czyciele powinni uwzględniać aktualną sytuację rynkową i dokładnie określać grupę docelową, 
do której umowa miałaby być skierowana. Profil konsumenta oraz jego potrzeby powinny być 
odzwierciedlone w kryteriach kwalifikacyjnych przed zawarciem umowy, a także w klauzulach 
kontraktowych (głównie tych dotyczących wyłączeń odpowiedzialności, franszyz, karencji czy 
sumy ubezpieczenia). W wytycznych wskazano, iż w wielu przypadkach istnieją przeszkody 
uniemożliwiające zmianę ubezpieczyciela, w szczególności są to niekorzystne zasady rozlicze-
nia składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres. Wytyczne podkreślają ponadto wagę 
pełnej i adekwatnej informacji przedkontraktowej. Niewprowadzające w błąd dane są nie-
zbędne, aby konsument mógł ocenić, czy oferowana umowa spełnia jego oczekiwania, oraz by 
mógł w pełni zrozumieć, od jakich ryzyk chroni go ubezpieczenie. Klauzule umowne powinny 
być jasno przedstawione konsumentowi, w przeciwnym wypadku nie wiążą one konsumen-
ta. W związku z faktem, iż umowa ubezpieczenia kredytu jest skomplikowana, ubezpieczyciel, 
a także działający w jego imieniu pośrednik, mają obowiązek wyjaśnić konsumentowi faktycz-
ny zakres ubezpieczenia, w tym zaprezentować sytuacje, w których ubezpieczyciel nie będzie 
ponosił odpowiedzialności. W odniesieniu do treści umowy ubezpieczenia prawo portugalskie 
wymaga, aby zapisy umowy były jasne, spójne i zrozumiałe, zaprezentowane czytelną (dużą) 
czcionką przy użyciu słów i wyrażeń używanych w języku potocznym, a stosowanie sformu-
łowań technicznych czy prawnych nie jest niezbędne. Ubezpieczyciele powinni unikać pojęć 
ogólnych w zapisach dotyczących wyłączeń odpowiedzialności. Zasady dotyczące utraty pracy 
winny być w treści umowy ubezpieczenia formułowane w sposób pozytywny – mają określać 
sytuacje, w jakich ubezpieczyciel dokonuje wypłaty świadczenia – a nie za pomocą wyłączeń 
odpowiedzialności. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy przeprowadzić szczegółową 
analizę zmierzającą do ustalenia, czy konsument spełnia wymogi zawarcia umowy oraz wypła-
ty świadczenia, a w szczególności dokładnie zbadać jego sytuację zawodową i przeanalizować 
wcześniejsze choroby. Czynności takie muszą być wykonywane przed zawarciem umowy, a nie 
po jej zawarciu, np. w sytuacji zgłoszenia ubezpieczycielowi roszczenia z umowy. Po wydaniu 
wytycznych ISP przeprowadził badanie mające na celu sprawdzenie, czy ubezpieczyciele stosują 
wprowadzone zasady. W uzasadnionych przypadkach podejmowane będą działania nadzorcze.

h) Hiszpania
Ubezpieczenia kredytu w Hiszpanii są najczęściej umowami oferującymi ochronę na wypadek 

różnych ryzyk, w tym ryzyka utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy, zgonu i trwałego in-
walidztwa. Z reguły ubezpieczenia na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy 

13 Pismo ISP z dnia 1 marca 2012 r. nr 2/2012.
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oferują ochronę alternatywną – albo na wypadek utraty pracy, albo na wypadek czasowej niezdol-
ności do pracy, a w zależności od sytuacji zawodowej kredytobiorca skorzysta z jednego rodzaju 
ochrony. Taki sposób formułowania umów ubezpieczenia wprowadza konsumentów w błąd, gdyż 
najczęściej są oni przekonani, iż posiadają ochronę w odniesieniu do obu określonych w umowie 
zdarzeń. Z kolei w ubezpieczeniach na życie lub na wypadek trwałego inwalidztwa zidentyfikowa-
no nieprawidłowości w zakresie oceny sytuacji zdrowotnej kredytobiorcy. Ubezpieczenia kredytu 
w Hiszpanii różnią się także zasadami określania sum ubezpieczenia, są one bowiem podawane 
bądź jako kwoty stałe (początkowa wartość udzielonego kredytu), bądź jako kwoty długu pozosta-
łego do spłaty w momencie zaistnienia zdarzenia. Hiszpańska ustawa o kredycie konsumenckim 
określa informacyjne obowiązki przedkontraktowe, zgodnie z którymi kredytodawca powinien 
udzielić konsumentowi niezbędnych informacji, które umożliwią mu porównanie ofert oraz pod-
jęcie świadomej decyzji. Dodatkowo odpowiednie informacje powinny znaleźć się w umowie 
kredytu. Musi ona określać, czy ubezpieczenie jest warunkiem udzielenia kredytu. Jeżeli umo-
wa ubezpieczenia jest oferowana łącznie z umową kredytu, należy określić zasady rozliczenia 
składki ubezpieczeniowej w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. Ubezpieczenie kre-
dytu zawarte na czas nieokreślony powinno wygasać w momencie spłaty kredytu, a w przypadku 
wcześniejszej spłaty konsument powinien mieć prawo zwrotu nadpłaconej i niewykorzystanej 
składki ubezpieczeniowej. W odniesieniu do ubezpieczeń na życie konsument ma prawo odstąpić 
od umowy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia polisy bez podawania przyczyn. 

Pismo Banku Hiszpanii14 określiło z kolei zasady ubezpieczeń kredytu hipotecznego obowiązują-
ce instytucje finansowe oferujące te kredyty. Zgodnie z wytycznymi tam zawartymi informacyjne 
obowiązki przedkontraktowe dotyczą również umów kredytu wyłączonych spod regulacji praw-
nych ustawy o kredycie konsumenckim. Informacyjne wymogi przedkontraktowe dotyczą więc 
również dodatkowych usług finansowych (takich jak ubezpieczenia) oraz sytuacji, gdy uzyskanie 
kredytu na określonych warunkach jest możliwe po zakupie innej, dodatkowej usługi finansowej. 
Odpowiednie informacje powinny być podane w dwóch wariantach: gdy konsument zdecyduje 
się na dodatkową usługę finansową oraz gdy tego zaniecha. W przypadku rozwiązania umo-
wy kredytu hipotecznego przed upływem pierwotnie ustalonego okresu konsument ma prawo 
otrzymać zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W sytuacji 
gdy kredyt konsumencki lub hipoteczny oferowany jest łącznie z ubezpieczeniem, instytucja 
finansowa ma obowiązek zapewnić, aby oferowane ubezpieczenie efektywnie chroniło kredyto-
biorcę w jego indywidualnej sytuacji życiowej. 

Hiszpański Związek Ubezpieczycieli i Reasekuratorów (UNSPA – Unión Española de Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras) wydał niewiążącą rekomendację w zakresie informacji przed-
kontraktowych w przypadku umów ubezpieczenia, w tym ubezpieczeń kredytu. Wytyczne te są 
uzupełnieniem ogólnie obowiązujących zasad dotyczących transparentności w działalności ubez-
pieczeniowej. Ubezpieczyciele, którzy zobowiązali się do przestrzegania zapisów rekomendacji 
zobowiązują się do zapewnienia konsumentom określonego minimum informacji, wskazanych 
w aneksie do rekomendacji. Ubezpieczyciele zobowiązują się również do modyfikacji treści umów 
ubezpieczenia. W informacjach przedkontraktowych powinno zostać określone, czy ubezpiecze-
nie jest powiązane z umową kredytu, czy też jest odrębną umową. Rekomendacja określa ponadto 
minimalny zakres informacji, jakie powinny zostać podane w treści polisy w odniesieniu do ubez-
pieczenia od utraty pracy i ubezpieczenia od czasowej niezdolności do pracy. Dobre praktyki nie 
zakazują oferowania umów ubezpieczenia ze składką jednorazową, jednak precyzują system roz-

14 Pismo Banku Hiszpanii z dnia 27 czerwca 2012 r. nr 5/2012. 
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liczenia kwoty składki podlegającej zwrotowi. Informacje dotyczące wyłączeń odpowiedzialności 
muszą by podane w polisie w sposób niewprowadzający w błąd, a konsument musi wyraźnie 
zaakceptować ich treść. Częstą przyczyną skarg, które trafiają do hiszpańskiego organu nadzoru, 
jest wprowadzenie konsumentów w błąd w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia. Z tego powo-
du urząd przeprowadził kontrole mające na celu identyfikację nieprawidłowych praktyk.

i) Wielka Brytania
Składka przypisana brutto dla ubezpieczeń kredytu w Wielkiej Brytanii w latach 2001–2009 

wyniosła 34 mld funtów15. Około 50–60% tej kwoty przypadło pośrednikom oferującym ubezpie-
czenia kredytu. Wynik ten związany był z wysokimi prowizjami wypłacanymi z tytułu oferowania 
umów ubezpieczenia, a także wynikał z zapisów określających udział pośredników w zyskach 
ubezpieczycieli. Wyniki badań przeprowadzonych przez brytyjski Urząd ds. Konkurencji (CC 
– Competition Commission) wskazują, iż wypłata świadczeń pieniężnych wynosiła od 11% do 
28% zebranej składki, w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Ubezpieczenia kredytu znalazły 
się pod lupą wielu urzędów brytyjskich. Urząd Nadzoru Finansowego (FSA – Financial Servi-
ces Authority16) sklasyfikował typowe nieprawidłowości związane z oferowaniem ubezpieczeń 
kredytu, takie jak nieprawidłowa sprzedaż, wadliwy zakres ubezpieczeń i wyłączeń odpowie-
dzialności, nieprawidłowe doradztwo, ukrywanie kosztów ubezpieczenia, nieprawidłowości 
w zakresie ubezpieczeń ze składką jednorazową. Urząd ds. Konkurencji przeanalizował sytuację 
rynkową pośredników oferujących ubezpieczenia kredytu i stwierdził, iż nie są oni poddani istot-
nym ograniczeniom w zakresie konkurencji, co umożliwia im uzyskiwanie nadmiernych zysków. 
Ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia kredytu co prawda uzyskiwali istotne zyski, jednak nie 
zostały one uznane za nieuzasadnione ani nadmierne ze względu na równowagę konkurencyjną. 
Urząd zaproponował więc odpowiednie środki umożliwiające zmianę rynku ubezpieczeń kre-
dytu, zakazując sprzedaży ubezpieczeń kredytu łącznie z umową kredytu, a także w ciągu 7 dni 
od dnia zawarcia umowy kredytu, jeżeli ubezpieczenie jest oferowane przez tę samą instytucję 
finansową, która udzieliła pożyczki. Zakazano także oferowania ubezpieczeń kredytu ze składką 
jednorazową oraz określono zasady zwrotu składki rocznej w przypadku wcześniejszego roz-
wiązania umowy. Pośrednicy mają obowiązek prezentowania konsumentom indywidualnych 
kosztów ubezpieczenia, a informacje podawane w materiałach marketingowych muszą okre-
ślać miesięczny koszt ubezpieczenia w przeliczeniu na 100 funtów sumy ubezpieczenia, a także 
wskazywać, iż ubezpieczenie kredytu jest dobrowolne, dostępne nie tylko w instytucji udziela-
jącej kredytu, lecz także u innych przedsiębiorców wymienionych konkretnie w dokumencie. Na 
ubezpieczycieli nałożono obowiązek przekazywania odpowiednich informacji w celu monitoro-
wania ich działalności, w tym danych na temat wysokości wypłacanych świadczeń. 

W sierpniu 2010 r. FSA wydała instrukcję, w której określono m.in. prawidłowe zasady zwro-
tu składki ubezpieczeniowej, a także wypłaty odszkodowań należnych konsumentom z tytułu 
nieuczciwej sprzedaży. Dodatkowo brytyjski urząd nadzoru wydał oświadczenie zawierające 
wytyczne określające, w jaki sposób instytucje finansowe powinny analizować skargi dotyczą-
ce ubezpieczeń kredytu, a także jakie działania powinny zostać podjęte wobec konsumentów, 
którzy do tej pory nie złożyli skargi na piśmie. FSA opublikowała również list otwarty, w którym 
opisane zostały typowe nieprawidłowości związane z oferowaniem ubezpieczeń kredytu. Insty-

15 Raport CC z dnia 29 stycznia 2009 r., Market investigation into payment protection insurance, tabela nr 2.4, 
s. 26.
16 Obecnie FCA – Financial Conduct Authority.
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tucja ta przeprowadziła 28 postępowań nadzorczych w zakresie ubezpieczeń kredytu, z których 
26 dotyczyło nieprawidłowości w oferowaniu ubezpieczeń kredytu, natomiast przedmiotem 
2 pozostałych były nieprawidłowości w rozpoznawaniu skarg konsumenckich. Najwyższa kara 
finansowa nałożona w wyniku wskazanych postępowań wyniosła 7 mln funtów. Zgodnie z anali-
zami FSA instytucje finansowe od stycznia 2011 r. wypłaciły prawie 9 mld funtów odszkodowań. 
Urząd nadzoru wydał ponadto wytyczne w zakresie komunikacji z konsumentami. Określone 
zostały informacje, jakie powinny być przekazane konsumentom, co do których istnieje po-
dejrzenie, iż mogli zostać wprowadzeni w błąd podczas oferowania im ubezpieczenia kredytu. 
Wszystkie te działania doprowadziły do istotnych zmian na rynku ubezpieczeń kredytu w Wiel-
kiej Brytanii. Oferowane do tej pory umowy nie są już tak popularne, a na ich miejsce instytucje 
finansowe próbują wprowadzić tzw. krótkoterminowe ubezpieczenia dochodu. Stosowane są 
również inne formy ułatwienia spłaty zobowiązań wobec banku, takie jak umorzenie części zo-
bowiązania czy zawieszenie spłaty kredytu w uzasadnionych przypadkach. 

W styczniu 2013 r. urzędy FSA oraz CC ukończyły prace nad wspólnymi wytycznymi w zakresie 
ubezpieczeń kredytu. Wskazano, iż rynek ubezpieczeń kredytu nadal się rozwija, wprowadzo-
no wiele udogodnień mających na celu wyeliminowanie wcześniejszych nieprawidłowości, np. 
ubezpieczenia modułowe, które łatwiej dopasować do indywidualnych potrzeb konsumenta. 
Jednak celem działań obu urzędów jest zapewnienie, aby przedsiębiorcy prawidłowo zarzą-
dzali ryzykiem, a także oferowali umowy, które mają nie tylko wartość komercyjną, lecz także 
przynoszą konkretne korzyści konsumentom. W wytycznych wskazano, iż przy opracowywaniu 
nowych warunków ubezpieczeń kredytu instytucje finansowe powinny prawidłowo zidentyfi-
kować grupę docelową, która ma być objęta ochroną, zapewnić ochronę zgodną z potrzebami 
tej grupy docelowej, a ponadto nie stwarzać barier uniemożliwiających porównanie czy zmianę 
ubezpieczyciela. W odniesieniu do nowych rozwiązań, takich jak zawieszenie spłaty kredytu itp., 
instytucje finansowe powinny zapewnić konsumentom transparentność ceny, a także implikacji 
związanych z tymi rozwiązaniami. Przedsiębiorcy nie powinni ponadto angażować się w żadne 
praktyki, które byłyby nieuczciwe bądź niestosowne.

Uwagi końcowe
Opinia wydana przez EIOPA bardzo dobitnie ukazuje, iż nieprawidłowości rynku bancassurance 

nie są wyłącznie specyfiką polskiego wariantu współpracy bankowo-ubezpieczeniowej. Ukazu-
je ona również działalność instytucji państw członkowskich UE nakierowaną na zmianę sytuacji 
konsumentów. W Polsce do 2014 r. brak było zdecydowanych działań urzędu nadzoru finanso-
wego. Wydane w tym roku wytyczne17 były najprawdopodobniej odpowiedzią na żądanie EIOPA 
podjęcia działań w zakresie ubezpieczeń kredytu i możliwe, że bez opisanej w niniejszym artykule 
opinii, nie zostałyby przygotowane. W chwili obecnej trudno ocenić, na ile wytyczne Komisji Nad-
zoru Finansowego zmienią faktyczną sytuację konsumentów w Polsce, warto jednak podkreślić, 
iż stanowisko urzędu zaprezentowane w rekomendacji U było oczekiwane przez środowisko kon-
sumenckie nie tylko w Polsce. Wierzyć należy, iż polski rynek bancassurance zmieni swoje oblicze 
i zacznie oferować ubezpieczenia faktycznie zabezpieczające kredytobiorcę oraz bank18.

17 Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance została 
wydana w czerwcu 2014 r. (projekt rekomendacji pochodzi z dnia 27 grudnia 2013 r.).
18 Na temat funkcji ubezpieczenia w zabezpieczeniu spłaty kredytu hipotecznego por.: M. Więcko, Umowa ubez-
pieczenia jako zabezpieczenie wierzytelności banku – analiza podstaw prawnych, teorii i praktyki, „Rozprawy 
Ubezpieczeniowe” nr 7 (2/2009).
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Summary of the ar� cle

Credit insurance in the selected European countries in the assessment of 
the European Insurance and Occupational Authority

In June, 28 2013 the European Insurance and Occupational Pension Authority issued an opi-
nion concerning credit insurances. It has not only determined the direction of changes needed in 
this field but also presented detailed analysis of the situation in the selected member countries 
of the European Union. This document contains also EIOPA conclusions concerning the most 
substantial of the consumer’s problems. Proper analytics research was recommended to be con-
ducted and later presented to EIOPA. In some cases further supervisory activities were required 
to be set out. The following article takes a brief look at the most substantial points included in 
EIOPA’s opinion.

Keywords: FIN-NET, the European Commission, the Insurance Ombudsman.
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II. INNE OPRACOWANIA

1. Orzecznictwo
Dopuszczalność zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć osoby 
najbliższej na skutek zdarzeń powstałych przed dniem 3 sierpnia 2008 r. 
w świetle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r. 
(III CZP 2/14)

a) Wprowadzenie

Wydawało się, że stosunkowo bogata judykatura Sądu Najwyższego w kwestii dopuszczalności 
dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej na skutek zdarzeń powstałych przed 
dniem 3 sierpnia 2008 r. – w tym również od ubezpieczyciela sprawcy wypadku – była mocno 
ugruntowana, o czym świadczyły przemyślenia Sądu Najwyższego zawarte w uchwałach: z dnia 
22 października 2010 r., z dnia 13 lipca 2011 r., z dnia 7 listopada 2012 r. oraz z dnia 20 grud-
nia 2012 r.1 Pomimo tak szeroko ukształtowanej niedawnymi uchwałami linii orzeczniczej Sądu 
Najwyższego część sądów powszechnych nadal żywi w tej mierze pewne wątpliwości, które były 
również wyraźnie dostrzegalne w praktyce likwidacyjnej niektórych podmiotów rynku ubezpieczeń 
komunikacyjnych, w tym także czołowych jego graczy (PZU S.A. i TUiR Warta S.A.). Towarzystwa 
te, jak wynika z licznie prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych postępowań skargowych, 
w sposób niemal automatyczny oddalały roszczenia zgłaszane w imieniu osób pośrednio poszko-
dowanych, co stało się utrwalonym modelem działania tych ubezpieczycieli w ostatnich latach.

W odpowiedziach na liczne interwencje Rzecznika Ubezpieczonych zakłady ubezpieczeń wska-
zywały, iż wymienione wyżej uchwały podjęte przez Sąd Najwyższy dotyczą zagadnień prawnych 
występujących w indywidualnych sprawach, a tezy w nich przedstawione nie stanowią zasad praw-
nych i nie wiążą ubezpieczycieli w innych analogicznych przypadkach. Podobnie temat nagminnego 
kwestionowania przez największych ubezpieczycieli wytycznych płynących z ww. uchwał dotyczą-
cych zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej z osobami zmarłymi w wyniku wypadków, 
które miały miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r., podnosili pełnomocnicy poszkodowanych. 
Z drugiej strony przedstawiciele zakładów ubezpieczeń podkreślali, że dopiero jasne i precyzyjne 
wytyczne Sądu Najwyższego w składzie siedmioosobowym mogą być dla ubezpieczycieli cenne2.

1 Sygnatury akt – kolejno: III CZP 76/10, III CZP 32/11, III CZP 67/12, III CZP 93/12.
2 R. Stankiewicz, przewodniczący Komisji ds. Likwidacji Szkód PIU, w rozmowie z red. M. Gawrychowskim zamiesz-
czonej w tekście Rzecznik ubezpieczonych bierze pod lupę szkody osobowe, „Puls Biznesu” 2013, nr 191, s. 5.
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Obserwując praktykę niektórych zakładów ubezpieczeń, a także analizując głosy przedstawicie-
li zarówno branży ubezpieczeniowej, jak i odszkodowawczej, Rzecznik Ubezpieczonych doszedł 
do wniosku, że najlepszym, a jednocześnie w pełni obiektywnym sposobem ostatecznego wyja-
śnienia spornej kwestii dopuszczalności omawianego roszczenia będzie ponowne skorzystanie 
z autorytetu Sądu Najwyższego. W tym celu w Biurze Rzecznika dokonaliśmy wnikliwej kwe-
rendy orzecznictwa. Na jej podstawie wysnuliśmy wniosek, że w judykaturze występują pewne 
rozbieżności powstałe na tle rozpatrywania roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia 
dobra osobistego w wyniku utraty osoby najbliższej. Skutkuje to szeregiem sporów w postępo-
waniach likwidacyjnych, które to spory coraz częściej kończą się postępowaniami sądowymi.

Te analityczne studia nad aktualnym orzecznictwem umożliwiły nam przygotowanie kolejnego 
wniosku do Sądu Najwyższego, w którym prosiliśmy o odpowiedź na pytanie: „Czy osobie naj-
bliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynika-
jącą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, 
nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?”.

Bazując na najnowszym dorobku judykatury Sądu Najwyższego, przypuszczaliśmy, jakie 
ostatecznie stanowisko dotyczące wskazanej problematyki najprawdopodobniej zwycięży. Jed-
nocześnie, korzystając z okazji, próbowaliśmy zachęcić Sąd, by odniósł się także do pewnych 
dodatkowych, acz niezmiernie istotnych wątpliwości występujących w praktyce obrotu. Liczyli-
śmy, że za sprawą kolejnej uchwały doprecyzowane zostaną również inne zasadnicze dla praktyki 
kwestie, takie jak:

krąg osób uprawnionych do żądania zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c.;� 
doprecyzowanie dobra osobistego, które podlega ochronie;� 
dopuszczalność roszczenia po stronie osób, których bliscy wprawdzie przeżyli wypadek, ale � 
z uwagi na tragiczny i nieodwracalny stan ich zdrowia, naruszone zostały dobra osobiste 
pośrednio poszkodowanych osób najbliższych;
moment właściwy do badania stanu krzywdy po stronie pośrednio poszkodowanych;� 
kwestie dowodowe istotne przy dochodzeniu zadośćuczynienia;� 
sposób miarkowania wysokości zadośćuczynienia;� 
możliwość uwzględniania w wysokości zadośćuczynienia z art. 448 k.c. kwot otrzymanych � 
tytułem stosownego odszkodowania z art. 446 § 3 k.c.;
możliwość kumulacji roszczeń z art. 448 k.c. oraz z art. 446 § 4 k.c.� 

Dodatkowo, aby w pełni naświetlić Sądowi Najwyższemu praktyczne oddziaływanie tego roz-
strzygnięcia, nakreśliliśmy we wniosku skalę potencjalnych roszczeń i jej wpływ na działalność 
tych zakładów ubezpieczeń, których głównie dotyka finansowo omawiany problem. Wskazali-
śmy również wyraźnie na podnoszony przez zakłady ubezpieczeń argument odnoszący się do 
konieczności powrotu do tego typu roszczeń po wielu latach od zakończenia okresu ubezpiecze-
nia, czego wówczas ubezpieczyciele nie byli w stanie przewidzieć.

Kierując wniosek, liczyliśmy, że za jego sprawą Sąd Najwyższy w uchwale podejmowanej w roz-
szerzonym składzie (siedmioosobowym lub pełnym Izby Cywilnej, o co zabiegaliśmy) przedstawi 
jednoznaczne, jasne i precyzyjne wytyczne, które okażą się bardzo cenne dla praktyki i pomogą 
poszkodowanym, ich pełnomocnikom i ubezpieczycielom realizować w zgodzie z porządkiem 
prawnym zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, bez konieczności uciekania się w niemal każdej sprawie 
do drogi sądowej. Mieliśmy też nadzieję, że na skutek wytycznych zawartych w potrzebnym 
w naszym odczuciu kolejnym orzeczeniu Sądu Najwyższego powszechny obecnie po stronie nie-
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których ubezpieczycieli automatyzm w odmowach zastąpi wnikliwa indywidualna analiza każdej 
sprawy (ad casum).

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Sąd Najwyższy, odmawiając podjęcia uchwały, jedno-
cześnie odniósł się merytorycznie do podniesionego zagadnienia i po raz kolejny jednoznacznie 
wskazał, że – biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo – najbliższym członkom rodziny 
zmarłego zadośćuczynienie przysługuje. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, Sąd Najwyższy przy-
toczył szereg dotychczasowych uchwał i orzeczeń sądów powszechnych, z których w jasny sposób 
wynika, że zadośćuczynienie najbliższym się należy. Przypomniał, iż: „Zagadnienie to zostało roz-
strzygnięte uchwałą Sądu Najwyższego z 22 października 2010 r., III CZP 76/10, w której przyjęto, 
że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 w związku z art. 
24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną przed 3 sierpnia 2008 r. krzywdę, w następ-
stwie naruszenia deliktem dobra osobistego, w postaci szczególnej więzi rodzinnej łączącej ją ze 
zmarłym. Sąd Najwyższy wskazał, że wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. jest nie tylko wyrazem woli 
ustawodawcy potwierdzenia dopuszczalności dochodzenia zadośćuczynienia na gruncie przepi-
sów obowiązujących przed wprowadzeniem tego przepisu, ale także dokonania zmiany w ogólnej 
regule wynikającej z art. 448 k.c. przez zawężenie kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynienia”. 
Dalej w uzasadnieniu Sąd Najwyższy wymienił swoją uchwałę z dnia 13 lipca 2011 r.3, podtrzy-
mującą uprzednio zajęte stanowisko: „W tej uchwale Sąd Najwyższy wskazał dodatkowo, że dla 
domagania się zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 448 k.c. nie wystarczy 
wykazanie istnienia formalnych więzi rodzinnych ze zmarłym, lecz potrzebne jest także istnienie 
więzi emocjonalnych między zmarłym i dochodzącym zapłaty zadośćuczynienia. W konsekwencji 
uznał, że powód dochodzący roszczenia o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. jest bezpo-
średnio poszkodowany i musi udowodnić istnienie tak rozumianego dobra osobistego. Jeden czyn 
niedozwolony może wyrządzać różne szkody u różnych osób; w tym przypadku krzywdą uczynioną 
zmarłemu jest pozbawienie go życia, natomiast krzywdą wyrządzoną jego bliskim jest naruszenie 
ich dobra osobistego w postaci zerwania więzi emocjonalnej, szczególnie silnej w relacjach ro-
dzinnych. W wymienionej uchwale Sąd Najwyższy podzielił pogląd dotyczący różnicy między art. 
448 i art. 446 § 4 k.c. w zakresie ciężaru dowodu, jaki powód musi ponieść dla wykazania swojego 
roszczenia, art. 446 § 4 k.c. nie wymaga bowiem od dochodzącego zadośćuczynienia wykazywa-
nia jakichkolwiek innych przesłanek niż w nim wymienione”. Dodatkowo Sąd Najwyższy przytoczył 
swoje postanowienia z dnia 13 grudnia 2013 r.4 i z dnia 22 sierpnia 2013 r.5 odmawiające przyjęcia 
do rozpoznania skargi kasacyjnej, w której wniosek o przyjęcie jej do rozpoznania uzasadniano 
istnieniem istotnego zagadnienia prawnego dotyczącego dopuszczalności dochodzenia zadość-
uczynienia w razie śmierci osoby bliskiej, jeśli doszło do niej przed wejściem w życie art. 446 § 4 
k.c. Sąd podkreślił dodatkowo, że jego stanowisko zawarte w uprzednich uchwałach jest zgodne 
również z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakazującym interpreta-
cję dyrektyw komunikacyjnych w taki sposób, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej wynikającej z ruchu pojazdów mechanicznych musi obejmować zadośćuczynienie za 
szkody niemajątkowe poniesione przez osoby bliskie poszkodowanych, którzy zmarli w wypadku, 
o ile zadośćuczynienie to jest przewidziane przez prawo krajowe6. 

3 III CZP 32/11.
4 IV CSK 377/11, niepubl.
5 IV CSK 200/13, niepubl.
6 Por. wyroki z dnia 24 października 2013 r. C-22/12 Katarina Haasova przeciwko Rastislav Petrik i C 227/12 
Blanka Holingova i Vitalijs Drozdovs przeciwko Baltikums AAS.
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Dodatkowo Sąd Najwyższy stwierdził, iż analizując zapytanie Rzecznika, zdiagnozował w rozpa-
trywanej sprawie cztery – sformułowane w uzasadnieniu wniosku – odrębne, lecz powiązane ze 
sobą problemy prawne i jednocześnie uznał, że brak jest rozbieżności w orzecznictwie w tym za-
kresie, a zatem brak również podstawy do podjęcia uchwały. Omawiając pokrótce te problemy, 
Sąd wskazał tu kolejno na: 1) dopuszczalność żądania zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby 
bliskiej, gdy do śmierci osoby bliskiej, a przez to do naruszenia dobra osobistego dochodzącego 
zapłaty zadośćuczynienia, doszło przed wejściem w życie art. 446 § 4 k.c.; 2) objęcie ochroną 
wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierujących pojazda-
mi mechanicznymi obowiązku wypłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jeżeli doszło 
do niej na skutek wypadku komunikacyjnego, co w konsekwencji skutkuje powinnością zapłaty 
zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela; 3) wyznaczenie zakresu podmiotowego odpowiedzial-
ności powstającej w związku ze śmiercią osoby bliskiej, tj. określenie podmiotów uprawnionych 
do domagania się wypłaty zadośćuczynienia, jeśli śmierć nastąpiła przed wejściem w życie art. 
446 § 4 k.c.; 4) określenie rodzaju dobra osobistego chronionego przez prawo, którego narusze-
nie uzasadnia żądanie zapłaty zadośćuczynienia w razie śmierci osoby bliskiej, czy tym dobrem 
są wyłącznie więzi emocjonalne ze zmarłym, czy też niezbędne są ponadto więzi rodzinne. 

Reasumując przywołane wyżej rozważania Sądu, nie ma wątpliwości, że kwestia ta została już 
jednoznacznie rozstrzygnięta w orzecznictwie Sądu Najwyższego i przestała budzić wątpliwo-
ści. Tym samym wydaje się, że omówione powyżej postanowienie kończy niemal czteroletnią 
dyskusję na temat dopuszczalności zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć osoby najbliższej 
na skutek zdarzeń powstałych przed dniem 3 sierpnia 2008 r. Analiza treści postanowienia nie 
pozostawia jakichkolwiek wątpliwości, że najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje 
na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za dozna-
ną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 
2008 r. Niestety Sąd nie odniósł się szerzej do innych – wskazywanych w zapytaniu Rzecznika 
– istotnych wątpliwości występujących na tle stosowania przepisów o zadośćuczynieniu za na-
ruszenie dóbr osobistych.

Ponadto postanowienie Sądu Najwyższego, zamykając dyskusję, zwraca też uwagę na prak-
tyczne aspekty realizacji omawianego w nim świadczenia. Co wyjątkowo istotne dla praktyki 
rozpatrywania roszczeń o zadośćuczynienie, Sąd Najwyższy zwraca szczególną uwagę na klu-
czową wagę kwestii dowodowych, wskazując, że już w uchwale z dnia 13 lipca 2011 r. uznane 
zostało, że dla domagania się zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej na podstawie art. 448 k.c. 
nie wystarczy wykazanie istnienia formalnych więzi rodzinnych ze zmarłym, lecz potrzebne jest 
wykazanie istnienia więzi emocjonalnych między zmarłym i dochodzącym zapłaty zadośćuczy-
nienia. W konsekwencji powód dochodzący roszczenia o zadośćuczynienie na ww. podstawie 
jest bezpośrednio poszkodowany i musi udowodnić istnienie tak rozumianego dobra osobiste-
go. Sąd równie wyraźnie wspomniał o różnicach między art. 448 i art. 446 § 4 k.c. odnośnie do 
ciężaru dowodu, jaki powód musi ponieść dla wykazania swojego roszczenia, przypominając, że 
art. 446 § 4 k.c. nie wymaga od dochodzącego zadośćuczynienia wykazania jakichkolwiek innych 
przesłanek niż w nim wymienione. Tym samym w razie skorzystania z wymienionej wcześniej 
podstawy dochodzenia roszczenia trzeba zdawać sobie sprawę, że to na powodzie – zgodnie 
z art. 6 k.c. – spoczywa ciężar wykazania istnienia między nim a zmarłym stosunku prawnoro-
dzinnego, więzi emocjonalnej (uczuciowej) oraz rodzaju i rozmiaru krzywdy doznanej na skutek 
śmierci bliskiego. Dodatkowo Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że we wspomnianej uchwale z dnia 
13 lipca 2011 r. bardzo wyraźnie stwierdził, iż: „Nie każdą więź rodzinną niejako automatycznie 
należy zaliczyć do katalogu dóbr osobistych, lecz jedynie taką, której zerwanie powoduje ból, 
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cierpienie, rodzi poczucie krzywdy. Osoba dochodząca roszczenia na podstawie art. 448 k.c. po-
winna zatem wykazać istnienie tego rodzaju więzi, stanowiącej jej dobro osobiste podlegające 
ochronie”. Podobnie w uchwale z dnia 22 października 2010 r. Sąd podkreśla, iż przepis art. 446 
§ 4 k.c. ułatwia dochodzenie zadośćuczynienia, gdyż umożliwia jego uzyskanie bez potrzeby wy-
kazywania jakichkolwiek innych – poza w nim wymienionych – przesłanek. Z tych względów przy 
wnoszeniu roszczeń w oparciu o art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c. szczególnie ważne będzie 
wykazanie naruszenia dobra w postaci utraty więzi rodzinnej, rozumianej jako szczególna więź 
emocjonalna powstająca pomiędzy członkami rodziny, analizowana w kontekście wzajemnych 
relacji i układu stosunków rodzinnych, wzajemnej bliskości, wspólności osobistej i gospodarczej, 
zapewniającej członkom rodziny m.in. poczucie stabilności, wzajemne wsparcie obejmujące 
sferę materialną i niematerialną oraz gwarantujące wzajemną pomoc w wychowaniu dzieci 
i zapewnienie im możliwości kształcenia. Powyższe wytyczne Sądu w zakresie środków dowo-
dowych na okoliczność utraty więzi rodzinnej oznaczają, że przy dochodzeniu roszczeń musi 
pojawić się ich znacznie więcej – począwszy od oświadczeń członków rodziny, zeznań świadków 
(sąsiadów, przyjaciół, współpracowników, znajomych), poprzez albumy zdjęć i filmy ze wspól-
nych uroczystości rodzinnych czy wyjazdów, zaświadczenia ukazujące wspólne spędzanie czasu, 
wspólne pasje, zainteresowania itd., skończywszy na dokumentacji medycznej i opiniach me-
dycznych obrazujących traumę po śmierci osoby najbliższej. Katalog dopuszczalnych dowodów 
należy traktować jako otwarty i zależny od konkretnego stanu faktycznego. 

Dodatkowo – na co zwracam szczególnie uwagę pełnomocników poszkodowanych, a także 
przedstawicieli zakładów ubezpieczeń analizujących roszczenie z art. 448 w związku z art. 24 
§ 1 k.c. – wskazywane roszczenie należy dokładnie przemyśleć oraz urealnić jego wysokość i do-
stosować ją do trendów orzeczniczych, gdyż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2010 r.7 
wyraźnie stwierdził, iż co prawda art. 446 § 4 w relacji do art. 448 k.c. poszerzył możliwość 
uzyskania zadośćuczynienia, ale ma to także znaczenie dla rozmiarów przyznawanego zadość-
uczynienia. Dlatego też wydaje się, że szczególnej ostrożności wymaga zarówno formułowanie 
nadmiernych roszczeń, jak i z drugiej strony próby zaniżania przyznawanych kwot, bowiem 
w części spraw będzie to weryfikowane przez sądy powszechne poszukujące wartości zadość-
uczynień adekwatnych do krzywdy. Na podstawie analizy dotychczasowych wytycznych Sądu 
Najwyższego, a także sądów niższej instancji jestem przekonany, że pomocnymi kryteriami w pra-
widłowym i obiektywnym określeniu wysokości zadośćuczynień za naruszenie dobra osobistego 
w postaci utraty więzi rodzinnej będą: uprzednio występujący stopień bliskości, zażyłości, przy-
jaźni i wspólności pomiędzy uprawnionym a zmarłym; stopień i długotrwałość cierpień i bólu 
po śmierci najbliższego (na co bez wątpienia wpływa wiek uprawnionego do zadośćuczynienia); 
rozmiar zaburzeń psychicznych, wyrażający się w nasileniu stanów depresyjnych czy powsta-
niu schorzeń psychiatrycznych w wyniku zerwania więzi emocjonalnej w rodzinie. Ponadto za 
czynniki powstałe na skutek utraty więzi rodzinnej należy uznać: brak troski i opieki ze strony 
rodzica; brak pomocy w przyszłym wychowaniu; poczucie sieroctwa; poczucie niższej warto-
ści wobec rówieśników; osamotnienie i trudności życiowe dziecka, które w okresie dorastania, 
a także w następnych latach nie będzie korzystało ze wsparcia jednego lub – w dramatycznych 
przypadkach – obojga rodziców; poczucie bezradności życiowej; bezsilność wobec trudności ży-
ciowych; samotność i strach przed nią w przyszłości; konieczność samodzielnego wychowania 
dzieci oraz związane z tym napięcia psychiczne; stopień krzywdy wynikający z utraty pomocy, 
wsparcia i opieki osoby bliskiej; niemożność realizacji planów, niekorzystne widoki i możliwości 

7 IV CSK 307/09. 
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w przyszłości; konieczność układania sobie życia od nowa oraz inne okoliczności wpływające 
na poczucie krzywdy w postaci utraty więzi rodzinnej uzależnione od konkretnego stanu fak-
tycznego, których trzeba będzie poszukiwać każdorazowo w indywidualnej sprawie. Oczywiście 
sugerowany powyżej katalog pomocowych kryteriów miarkowania zadośćuczynienia nie jest za-
mknięty, a czynników wpływających na poziom dochodzonych roszczeń w praktyce może być 
zdecydowanie więcej.

Na koniec zachęcam do szczegółowego zapoznania się z zamieszczonym w niniejszym numerze 
artykułem mec. Tomasza Młynarskiego, który w swojej publikacji dokonuje pogłębionej analizy 
prawnej ewolucji judykatury, rozbieżności w orzecznictwie zdiagnozowanych podczas prac nad 
wnioskiem, motywów przygotowania i skierowania zapytania, a także omawia problemy, które 
nadal rodzą wątpliwości i zapewne w przyszłości będą wymagać rozwiązania. 

Aleksander Daszewski, radca prawny, koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.
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Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r.
(III CZP 2/2014) wraz z uzasadnieniem

Sentencja
Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 czerwca 2014 r., przy 

udziale Rzecznika Ubezpieczonych Aleksandry Wiktorow oraz prokuratora Prokuratury General-
nej Wojciecha Kasztelana, na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika 
Ubezpieczonych we wniosku z dnia 2 stycznia 2014 r., RU/1/14/TML, 

„Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej 
ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?”
odmawia podjęcia uchwały.

Uzasadnienie
Rzecznik Ubezpieczonych wystąpił na podstawie art. 60 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym 

(jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 499 ze zm.) z wnioskiem o podjęcie uchwały rozstrzygającej 
rozbieżności w wykładni art. 448 w zw. z art. 23 i 24 k.c., art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 293) oraz § 10 
rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów z dnia 24 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 310) i z dnia 9 grudnia 1992 r. (Dz. U. Nr 96, 
poz. 475).

Wskazał na występujące w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności dotyczące wy-
kładni i stosowania art. 448 k.c. w odniesieniu do żądania przez osoby bliskie osoby zmarłej 
na skutek wypadku komunikacyjnego zadośćuczynienia od sprawcy wypadku (ubezpieczyciela). 
Podkreślił doniosłość przedstawionego zagadnienia zarówno dla osób bliskich ofiar tragicznych 
wypadków komunikacyjnych, jak i funkcjonowania rynku ubezpieczeń, z jednej bowiem strony 
większość bliskich takich ofiar wciąż ma możliwość wystąpienia z roszczeniami, których termin 
przedawnienia z reguły wynosi 20 lat (art. 442 § 2 k.c. oraz art. 4421 § 2 k.c.), z drugiej zaś 
ubezpieczyciele, wyliczając składkę należną z tytułu ubezpieczenia, nie uwzględniali ryzyka obej-
mującego zapłatę zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Rzecznik Ubezpieczonych podkreślił znaczenie dotychczasowych uchwał Sądu Najwyższego 
dotyczących przedstawionego zagadnienia, a zwłaszcza uchwał z dnia 22 października 2010 r., 
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III CZP 76/10 (OSNC-ZD 2011, nr B, poz. 42); z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11 (OSNC 2012, 
nr 1, poz. 10); z dnia 7 listopada 2012 r., III CZP 67/12 (OSNC 2013, nr 4, poz. 45) oraz z dnia 
20 grudnia 2012 r., III CZP 93/12 (OSNC 2013, nr 7–8, poz. 84), z których wynika, że osobom 
najbliższym zmarłego w wypadku komunikacyjnym może przysługiwać roszczenie o zadośćuczy-
nienie od sprawcy wypadku na podstawie art. 448 k.c.

Jednocześnie jednak podniósł, że objęcie ryzyka wypłaty tego zadośćuczynienia ochroną 
ubezpieczeniową, z której korzysta sprawca wypadku, powoduje przeniesienie ciężaru ekono-
micznego tego świadczenia na ubezpieczycieli.

Mimo jednolitego stanowiska w orzecznictwie Sądu Najwyższego we wskazanym wyżej zakre-
sie, Rzecznik Ubezpieczonych dostrzegł, że zarówno w praktyce niektórych ubezpieczycieli, którzy 
odmawiają wypłaty bliskim ofiar wypadków komunikacyjnych wypłaty zadośćuczynienia, jak 
i w orzecznictwie sądów powszechnych, stanowisko Sądu Najwyższego nie jest respektowane.

Zauważył ponadto brak spójności między orzeczeniami Sądu Najwyższego, które chociaż zgod-
ne co do konkluzji, różnią się co do istotnych szczegółów. W dalszym ciągu budzi wątpliwości, 
czy osoby najbliższe zmarłego są bezpośrednio czy pośrednio poszkodowane. Ma to znaczenie 
jurydyczne wobec bronionej przez część doktryny tezy, że prawo polskie dopuszcza kompen-
satę szkody poniesionej wyłącznie przez bezpośrednio poszkodowanych. Możliwe jest więc 
przyjęcie, że bezpośrednio poszkodowana jest wyłącznie ta osoba, która w wyniku wypadku 
komunikacyjnego poniosła śmierć, a pozostałe osoby są poszkodowane pośrednio, gdyż przyczy-
ną ich szkody nie jest działanie sprawcy wypadku, lecz śmierć bezpośrednio poszkodowanego 
(por.np.: uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1957 r., 
I CO 37/56 (OSNC 1958, nr 1, poz. 2) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2008 r., II CSK 
459/07 (niepubl.)). Zdaniem Rzecznika można jednak również bronić tezy, że konkretne działa-
nie może być źródłem różnego rodzaju szkód poniesionych przez różne osoby. Z tej perspektywy 
spowodowanie wypadku drogowego skutkuje naruszeniem różnych dóbr osobistych różnych 
osób; życia w odniesieniu do osoby zmarłej wskutek wypadku, oraz innych dóbr w odniesieniu 
do osób jej bliskich. Osoby bliskie zatem, tak samo jak osoba zmarła w wypadku, byłyby bez-
pośrednio poszkodowane (por. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11 
(OSNC 2012, nr 1, poz. 10); z dnia 22 października 2010 r., III CZP 76/10 (OSNC-ZD 2011, nr B, 
poz. 42) oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r., IV CSK 307/09 (OSNC-ZD 2010, 
nr C, poz. 91); z dnia 10 listopada 2010 r., II CSK 248/10 (OSNC-ZD 2011, nr B, poz. 44); z dnia 
11 maja 2011 r. I CSK 621/10 (niepubl.); z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 537/10 (niepubl.) oraz 
z dnia 15 marca 2012 r., I CSK 314/11 („Izba Cywilna” 2013, nr 6, s. 37)).

Nie jest również jasne, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, na tle orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego i sądów powszechnych, jakie dobro osobiste osób najbliższych zmarłego w wypadku 
komunikacyjnym zostaje przez sprawcę tego wypadku naruszone.

Nierozstrzygnięta pozostaje w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych kwestia, jaki jest zakres 
podmiotowy art. 448 k.c.; czy jest on tożsamy z art. 446 § 4 k.c., a więc czy roszczenie o zadość-
uczynienie przewidziane w art. 448 k.c. przysługuje wyłącznie najbliższym członkom rodziny, czy 
też także osobom najbliższym, ale niebędącym członkami rodziny zmarłego.

Budzi wątpliwości, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, czy roszczenie o zapłatę zadośćuczy-
nienia przysługuje osobom bliskim bezpośrednio poszkodowanego tylko wtedy, gdy wskutek 
tego wypadku poniósł on śmierć, czy też wtedy, gdy doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, 
jak też w której chwili należy oceniać wysokość krzywdy doznanej przez bliskiego osoby zmarłej 
wskutek wypadku komunikacyjnego. Ponadto nie jest jasne, czy najbliżsi członkowie rodziny 
zmarłego muszą wykazywać w postępowaniu dowodowym rzeczywisty charakter krzywdy oraz 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 17(2/2014) 167

w jaki sposób mają to czynić. Nie ma także jasności odnośnie do tego, czy na wysokość należnego 
zadośćuczynienia przewidzianego w art. 448 k.c. ma wpływ wysokość odszkodowania zasądzo-
nego na podstawie art. 446 § 3 k.c. W końcu, w związku z wprowadzeniem do systemu prawnego 
wyraźnej podstawy do żądania zadośćuczynienia w razie śmierci osoby bliskiej w art. 446 § 4 k.c., 
wątpliwa pozostaje relacja tego roszczenia względem roszczenia z art. 448 k.c. Wyjaśnienia wy-
maga więc, czy po dniu 3 sierpnia 2008 r. osoby najbliższe mogą dochodzić wyłącznie roszczenia 
przewidzianego w art. 446 § 4 k.c., czy również roszczenia wynikającego z art. 448 k.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Podjęcie uchwały przez powiększony skład Sądu Najwyższego jest dopuszczalne tylko w razie 

ziszczenia się przesłanek wynikających z art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym. W pierwszej ko-
lejności zachodzi więc potrzeba ustalenia, czy sformułowane przez Rzecznika Ubezpieczonych 
zagadnienie prawne spełnia te przesłanki i może być przedmiotem uchwały (por. np. postanowie-
nia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2006 r., III CZP 91/05 (niepubl.); 
z dnia 20 maja 2005 r., III CZP 25/05 (OSP 2006, nr 11, poz. 124); z dnia 23 kwietnia 2008 r., III CZP 
34/08 (niepubl.); z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 46/08 (niepubl.); z dnia 19 sierpnia 2009 r., 
III CZP 48/09 (OSNC-ZD 2010, nr B, poz. 53), oraz z dnia 27 maja 2010 r., III CZP 25/10 (niepubl.)).

W art. 60 ust. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym przewidziano tylko jedną przesłankę uzasadnia-
jącą podjęcie uchwały na wniosek złożony przez uprawniony podmiot; stanowi ją rozbieżność 
w wykładni prawa ujawniona w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub 
Sądu Najwyższego. Podjęcie uchwały jest więc uwarunkowane orzecznictwem, z którego wy-
nika rozbieżność w wykładni prawa, przy czym nie jest konieczne by było to orzecznictwo Sądu 
Najwyższego. Restrykcyjne, wąskie ujęcie przesłanki pozwalającej Sądowi Najwyższemu na po-
dejmowanie uchwał abstrakcyjnych jest spójne z funkcją, jaką w systemie prawa mają pełnić 
takie uchwały, polegającą na ujednoliceniu orzecznictwa. Odpowiada ono także ustrojowym 
zadaniom Sądu Najwyższego (art. 183 ust. 1 Konstytucji oraz art. 1 pkt 1 ustawy o Sądzie Naj-
wyższym).

Dla dopuszczalności podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy, na skutek wniosku przedsta-
wionego na podstawie art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym, bez znaczenia jest występowanie 
rozbieżnych poglądów w doktrynie. Rozbieżność, jako przesłanka podjęcia uchwały nie dotyczy 
także praktyki zakładów ubezpieczeń. Ze względu na cywilny charakter stosunków prawnych 
wynikających z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, powinna ona odpowiadać wykładni 
prawa kształtowanej orzeczeniami sądów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lute-
go 2006 r., III CZP 91/05).

Na organie występującym o podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy spoczywa ciężar wykazania 
okoliczności uzasadniających podjęcie takiej uchwały. Wnosząc o podjęcie uchwały abstrakcyj-
nej uprawniony organ powinien wykazać istnienie rozbieżności w orzecznictwie przez wskazanie 
prawomocnych wyroków, w których rozstrzygnięcie zostało oparte na odmiennej wykładni pra-
wa, a nie tylko rozbieżności w ich stosowaniu, której przyczyną mogą być odmienne ustalenia 
podstawy faktycznej.

Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne obejmuje w isto-
cie cztery sformułowane w uzasadnieniu wniosku, odrębne, lecz powiązane ze sobą, problemy 
prawne. Dotyczą one dopuszczalności żądania zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, 
gdy do śmierci osoby bliskiej, a przez to do naruszenia dobra osobistego dochodzącego zapła-
ty zadośćuczynienia doszło przed wejściem w życie art. 446 § 4 k.c., a także objęcia ochroną 
wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierujących pojazdami 
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mechanicznymi obowiązku wypłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jeżeli doszło do 
niej na skutek wypadku komunikacyjnego, co w konsekwencji skutkowałoby powinnością zapła-
ty zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela. Chodzi także o wyznaczenie zakresu podmiotowego 
odpowiedzialności powstającej w związku ze śmiercią osoby bliskiej, tj. określenia podmiotów 
uprawnionych do domagania się wypłaty zadośćuczynienia, jeśli śmierć nastąpiła przed wej-
ściem w życie art. 446 § 4 k.c. oraz o określenie rodzaju dobra osobistego chronionego przez 
prawo, którego naruszenie uzasadnia żądanie zapłaty zadośćuczynienia w razie śmierci osoby 
bliskiej; czy tym dobrem są wyłącznie więzi emocjonalne ze zmarłym, czy też niezbędne są po-
nadto więzi rodzinne.

Ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 731) do art. 446 dodano § 4, zgodnie z którym sąd może 
przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę wynikającą ze śmierci bliskiej osoby, nie uregulowano jednak 
stosowania tego przepisu do stanów faktycznych istniejących przed dniem wejścia tej ustawy 
wżycie. Z ogólnej zasady prawa intertemporalnego cywilnego wyrażonej w art. XXVI ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94 ze 
zm.) wynika, że do stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie ustawy nowej sto-
suje się ustawę dawną. W kontekście analizowanego zagadnienia oznacza to, że art. 446 § 4 k.c. 
działa jedynie pro futuro, a zatem nie można na jego podstawie dochodzić zadośćuczynienia za 
krzywdę powstałą przed wejściem w życie tego przepisu, tj. przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

Powstało wywołujące kontrowersje w judykaturze i doktrynie zagadnienie, czy w razie po-
pełnienia czynu niedozwolonego prowadzącego do śmierci człowieka, najbliższym członkom 
rodziny zmarłego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie w związku z doznaną przez nich 
krzywdą, także wtedy, gdy jeżeli delikt popełniono przed dniem 3 sierpnia 2008 r. Zagadnie-
nie to zostało rozstrzygnięte uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r., III CZP 
76/10, w której przyjęto, że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie 
art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną przed 3 sierpnia 
2008 r. krzywdę, w następstwie naruszenia deliktem dobra osobistego, w postaci szczegól-
nej więzi rodzinnej łączącej ją ze zmarłym. Sąd Najwyższy wskazał, że wprowadzenie art. 446 
§ 4 k.c. jest nie tylko wyrazem woli ustawodawcy potwierdzenia dopuszczalności dochodzenia 
zadośćuczynienia na gruncie przepisów obowiązujących przed wprowadzeniem tego przepisu, 
ale także dokonania zmiany w ogólnej regule wynikającej z art. 448 k.c. przez zwężenie kręgu 
osób uprawnionych do zadośćuczynienia. Gdyby nie wprowadzono art. 446 § 4 k.c. roszczenia 
tego mógłby dochodzić każdy, a nie tylko najbliższy członek rodziny. Uchwała spotkała się w dok-
trynie zarówno z aprobatą jak i z krytyką, ale zainicjowany w niej kierunek wykładni znalazł 
kontynuację w późniejszych orzeczeniach Sądu Najwyższego (por. np. wyroki z dnia 10 listopada 
2010 r., II CSK 248/10 i z dnia 11 maja 2011 r. I CSK 621/10).

Wydanie uchwały z dnia 22 października 2010 r., III CZP 76/10, nie usunęło rozbieżności 
w orzecznictwie sądów powszechnych. Uchwałę zanegowała w praktyce część ubezpieczycieli 
odmawiająca wypłaty zadośćuczynienia członkom rodziny osób zmarłych w następstwie wypad-
ków komunikacyjnych, w związku z czym doszło do podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały z dnia 
13 lipca 2011 r., II CZP 32/11, podtrzymującej stanowisko zajęte uprzednio. W tej uchwale Sąd 
Najwyższy wskazał dodatkowo, że dla domagania się zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej 
na podstawie art. 448 k.c. nie wystarczy wykazanie istnienia formalnych więzi rodzinnych ze 
zmarłym, lecz potrzebne jest także istnienie więzi emocjonalnych między zmarłym i dochodzą-
cym zapłaty zadośćuczynienia.
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W konsekwencji uznał, że powód dochodzący roszczenia o zadośćuczynienie na podstawie 
art. 448 k.c. jest bezpośrednio poszkodowany i musi udowodnić istnienie tak rozumianego do-
bra osobistego. Jeden czyn niedozwolony może wyrządzać różne szkody u różnych osób; w tym 
przypadku krzywdą uczynioną zmarłemu jest pozbawienie go życia, natomiast krzywdą wyrzą-
dzoną jego bliskim jest naruszenie ich dobra osobistego w postaci zerwania więzi emocjonalnej, 
szczególnie silnej w relacjach rodzinnych. W wymienionej uchwale Sąd Najwyższy podzielił 
pogląd dotyczący różnicy między art. 448 i art. 446 § 4 k.c. w zakresie ciężaru dowodu, jaki po-
wód musi ponieść dla wykazania swojego roszczenia, art. 446 § 4 k.c. nie wymaga bowiem od 
dochodzącego zadośćuczynienia wykazywania jakichkolwiek innych przesłanek niż w nim wy-
mienione. W razie skorzystania z tej podstawy dochodzenia roszczenia, na powodzie – zgodnie 
z art. 6 k.c. – spoczywa ciężar wykazania istnienia między nim a zmarłym stosunku prawnoro-
dzinnego, więzi emocjonalnej (uczuciowej) oraz rodzaju i rozmiaru krzywdy doznanej na skutek 
śmierci bliskiego.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego z okresu po podjęciu uchwały z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 
32/11, konsekwentnie i jednolicie podtrzymało zajęte w niej stanowisko (por. np. wyroki z dnia 
26 lipca 2012 r., I PK 18/12 (niepubl.); z dnia 10 lipca 2012 r. II CSK 677/11 (niepubl.); z dnia 
15 marca 2012 r., I CSK 314/11 i z dnia 5 października 2011 r., IV CSK 10/11 (OSNC-ZD 2012, nr C, 
poz. 55), oraz uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2012 r., III CZP 67/12; z dnia 20 grud-
nia 2012 r., III CZP 93/12; z dnia 12 grudnia 2013 r. III CZP 74/13 („Biuletyn SN” 2013, nr 12, s. 
14), wskazać trzeba ponadto na postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r., 
IV CSK 377/11 (niepubl.) i z dnia 22 sierpnia 2013 r., IV CSK 200/13 (niepubl.)) odmawiające 
przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej, w której wniosek o przyjęcie jej do rozpoznania uza-
sadniano istnieniem istotnego zagadnienia prawnego dotyczącego dopuszczalności dochodzenia 
zadośćuczynienia w razie śmierci osoby bliskiej, jeśli doszło do niej przed wejściem w życie art. 
446 § 4 k.c. Sąd Najwyższy stwierdził, że kwestia ta została już jednoznacznie rozstrzygnięta 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego i przestała budzić wątpliwości.

Rzecznik Ubezpieczonych wskazał wiele orzeczeń sądów powszechnych, które – w jego ocenie 
– kwestionują stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy. Z ich analizy wynika jednak, że w zde-
cydowanej większości zostały wydane jeszcze przed podjęciem lub tuż po podjęciu przez Sąd 
Najwyższy uchwały z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11. Teza Rzecznika o utrzymującej się, 
także po podjęciu przez Sąd Najwyższy powołanych uchwał, wyraźnej rozbieżności w orzecz-
nictwie sądowym w omawianym zakresie nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy. Tezy 
takiej nie potwierdza także wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 listopada 2012 r., I ACa 
790/12 (niepubl.), w którym stanowisko zajęte w powołanych uchwałach Sądu Najwyższego 
zostało zaakceptowane, a przyczyną oddalenia powództwa o zadośćuczynienie za śmierć naj-
bliższego członka rodziny na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r., 
wytoczonego przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy zdarzenia, było przyjęcia wyłączenia ochro-
ny ubezpieczeniowej w tym zakresie.

Konkludując należy stwierdzić, że co do pierwszego problemu prawnego wyodrębnionego 
w uzasadnieniu zagadnienia prawnego przedstawionego Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnię-
cia brak rozbieżności w orzecznictwie, a zatem brak również podstawy do podjęcia uchwały.

Analogicznie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do zagadnienia, dotyczącego odpowie-
dzialności ubezpieczyciela sprawcy wypadku komunikacyjnego za wypłatę zadośćuczynienia 
osobie najbliższej, na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych po-
jazdów.
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Powstające na tym tle wątpliwości rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 listopada 
2012 r., III CZP 67/12 (OSNC 2013, nr 4, poz. 45), przyjmując, że § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów nie wyłączał z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zadośćuczynienia za krzywdę oso-
by, wobec której ubezpieczony ponosił odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c. Punktem 
wyjścia dla sformułowanej tezy było zaakceptowanie jednolicie ukształtowanego i utrwalonego 
w judykaturze Sądu Najwyższego stanowiska, że spowodowanie śmierci osoby bliskiej mogło 
stanowić naruszenie dobra osobistego członków rodziny zmarłego w postaci szczególnej więzi 
rodzinnej i uzasadniać przyznanie im zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c., jeżeli śmierć 
nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 r.

Sąd Najwyższy wskazał, że zasady i granice odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ramach 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicz-
nym wyznacza odpowiedzialność ubezpieczonego, co oznacza, że obowiązek ubezpieczonego 
zapłaty zadośćuczynienia osobom bliskim zmarłego na podstawie art. 448 k.c. zostaje przejęty 
przez ubezpieczyciela. Uznanie, że w takim przypadku zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela 
nie pokrywa się z zakresem odpowiedzialności ubezpieczonego musiałoby znajdować oparcie 
w konkretnej podstawie prawnej wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela, której rozpo-
rządzenie z dnia 23 marca 2000 r. nie zawiera. Nie może jej stanowić § 10, z którego wynika, że 
ubezpieczyciel jest z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązany do napra-
wienia szkody komunikacyjnej polegającej na śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia 
(szkody majątkowej i niemajątkowej) oraz szkody w mieniu (majątkowej).

Sąd Najwyższy wskazał przy tym, że zajęte w uchwale stanowisko jest aktualne także na gruncie 
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który zastąpił 
mający identyczną treść § 10 rozporządzenia z dnia 24 marca 2000 r. Sąd Najwyższy odniósł się 
również do identyfikacji dobra osobistego naruszonego w razie śmierci osoby najbliższej wsku-
tek czynu niedozwolonego. Uznał, że tym dobrem jest szczególna emocjonalna więź rodzinna 
między najbliższymi, a ponieważ dochodzi do naruszenia własnego dobra osobistego osób bli-
skich zmarłego, to są oni bezpośrednio poszkodowani czynem sprawcy.

Przedstawione stanowisko zaakceptował Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 grudnia 2012 r., 
III CZP 93/12 (OSNC 2013, nr 7–8, poz. 84), podzielając ocenę o jego aktualności na gruncie art, 
34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podlegające ochro-
nie dobro osobiste, do którego naruszenia dochodzi w razie śmierci osoby bliskiej, określił jako 
szczególną emocjonalna więź rodzinną między najbliższymi.

Podjęcie przez Sąd Najwyższy w pełni zgodnych uchwał z dnia 7 listopada 2012 r., III CZP 
67/12 i z dnia 20 grudnia 2012 r., III CZP 93/12, w których jednoznacznie przyjęto, że żadne 
unormowania nie wyłączały z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zadośćuczynienia za krzywdę 
osoby, wobec której ubezpieczony ponosił odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c., usu-
nęło nasuwające się na tym tle wątpliwości interpretacyjne. Zajęte w nich stanowisko zostało 
zaakceptowane w orzecznictwie, wskazane zatem przez Rzecznika Ubezpieczonych orzecze-
nia sądów powszechnych wydane przed podjęciem przez Sąd Najwyższy omawianych uchwał 
z oczywistych względów nie mogą uzasadniać istnienia rozbieżności w judykaturze.

Podkreślenia wymaga zgodność przyjętego w powołanych uchwałach Sądu Najwyższego kie-
runku wykładni ze stanowiskiem zajmowanym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
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Europejskiej, nakazującym interpretację dyrektyw komunikacyjnych w taki sposób, że obowiąz-
kowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ruchu pojazdów mechanicznych 
musi obejmować zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe poniesione przez osoby bliskie 
poszkodowanych, którzy zmarli w wypadku, o ile zadośćuczynienie to jest przewidziane przez 
prawo krajowe (wyroki z dnia 24 października 2013 r.: C-22/12 Katarina Haasova przeciwko Ra-
stislav Petrik i C 277/12 Blanka Holingova i Vitalijs Drozdovs przeciwko Baltikums AAS).

W tym stanie rzeczy także w odniesieniu do drugiego problemu objętego zagadnieniem praw-
nym przedstawionym Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia, nie zachodzi określona w art. 60 
ust. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym przesłanka uzasadniająca podjęcie uchwały.

Kolejny problem prawny dotyczący określenia kręgu podmiotów uprawnionych do żądania za-
dośćuczynienia w razie śmierci osoby najbliższej w następstwie deliktu, który miał miejsce przed 
dniem 3 sierpnia 2008 r., nie został dotychczas wprost rozstrzygnięty w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego. Sposób jego rozstrzygnięcia nie powinien jednak nasuwać wątpliwości, zważywszy 
że w takim wypadku podstawą żądania zadośćuczynienia jest art. 448 k.c., z którego wynika, iż 
roszczenie o zasądzenie zadośćuczynienia przysługuje każdemu, czyje dobro osobiste zostało 
naruszone. W tej sytuacji kluczowe znaczenie dla wskazania osób uprawnionych do dochodze-
nia zadośćuczynienia na tej podstawie prawnej ma określenie naruszonego dobra osobistego 
i rozstrzygnięcie, czy niezbędnym jego składnikiem jest istnienie formalnych więzów rodzinnych. 
W tej kwestii nie ma rozbieżności w orzecznictwie, nie została ona też wykazana w uzasadnie-
niu wniosku Rzecznika Ubezpieczonych. W poddanej analizie judykaturze Sądu Najwyższego nie 
stwierdzono przypadków wystąpienia z tego rodzaju roszczeniem przez inne osoby niż małżonek 
lub krewni zmarłego.

W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dobro osobiste 
podlegające ochronie, którego naruszenie uzasadnia żądania zapłaty zadośćuczynienia w razie 
śmierci osoby bliskiej, ujmowane jest jako więź rodzinna (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
22 października 2010 r., III CZP 76/10), więź rodzinna, której zerwanie powoduje ból, cierpienie 
i rodzi poczucie krzywdy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11), pra-
wo do życia w rodzinie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2010 r., I CSK 314/11), prawo 
do życia rodzinnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r., IV CSK 307/09), więź 
emocjonalna łącząca osoby bliskie – jednak z kręgu najbliższych członków rodziny (wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 10 listopada 2010 r., II CSK 248/10), szczególna więź rodziców z dzieckiem 
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 537/10), a także prawo do życia w związ-
ku małżeńskim, posiadania ojca i życia w pełnej rodzinie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
z dnia 14 grudnia 2007 r., I ACa 1137/07). Podnoszona w związku z tym przez Rzecznika Ubezpie-
czonych rozbieżność w określeniu dobra osobistego podlegającego ochronie ma jedynie pozorny 
charakter i nie spowodowała rozbieżności przy stosowaniu prawa.

W analizowanych sprawach konsekwentnie przyjmowano, że o zadośćuczynienie może wy-
stępować osoba najbliższa zmarłego, jeżeli ze zmarłym łączyły ją więzi rodzinne i emocjonalne, 
nie powstała więc wątpliwość co do tego, czy niezbędnym elementem tego dobra osobistego są 
więzi rodzinne, czy też wystarczające są więzi bliskości.

W konsekwencji, także w tym wypadku, nie zachodzi przewidziana w art. 60 ust. 1 ustawy 
o Sądzie Najwyższym przesłanka do podjęcia uchwały.



172



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 17(2/2014) 173

III. ARTYKUŁY RECENZYJNE
I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Eugeniusz Kowalewski (red.), „Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych. Aspekty 
prawno-ekonomiczne”, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2014, 305 s. – artykuł recenzyjny 
(Kazimierz Ortyński)

1. Problem ryzyk katastroficznych, wpływu ich skutków na gospodarki narodowe, w tym na in-
frastrukturę techniczną państwa, podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe oraz metody 
finansowania przedsięwzięć mających na celu restytucję zniszczonych (uszkodzonych) nierucho-
mości (budynków) wskutek katastrof, jest obecnie niezmiernie ważny zarówno dla teorii, jak 
i praktyki – nie tylko ubezpieczeniowej. Zagadnienie to ma dużą wagę ekonomiczno-społeczną 
i prawną dla wielu państw – głównie dla tych, które są narażone na występowanie kataklizmów 
naturalnych, a także katastrof spowodowanych działalnością człowieka. 

Od końca lat 70. XX wieku, a w szczególności od 1985 r., mamy do czynienia z istotnym wzrostem 
liczby katastrof na świecie. Podczas gdy w 1970 r. wystąpiło blisko 100 zdarzeń katastroficznych, 
to w roku 2005 r. odnotowano ich ponad 400, a w 2011 r. – 1325, czyli wystąpił cztero– i ponad 
trzykrotny wzrost ich liczby1. Wraz ze zwiększeniem się liczby zdarzeń katastroficznych następuje 
również wzrost liczby ofiar (przy dużej gęstości zaludnienia) oraz powiększenie się wartości szkód 
(skutek rosnącej koncentracji majątku na terenach dotkniętych klęskami). Przyrost i koncentra-
cja ubezpieczonego majątku na terenach objętych zdarzeniami katastroficznymi przekładają się 
na większą wartość odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli.

W literaturze przedmiotu bada się zakres pojęcia „ryzyko katastroficzne” w zależności od 
przyjętych kryteriów klasyfikacji2 oraz wskazuje się na czynniki wpływające na tzw. podatność 
podmiotów oraz infrastruktury na ryzyko katastroficzne3, które to czynniki oddziałują na rozmiar 
szkód katastroficznych. W praktyce ubezpieczeniowej ryzyko katastroficzne (non-life catastrophe 

1 Por. Natural catastrophes and man-made disasters in 2011: historic losses surface from record earthquakes 
and floods, „Sigma” 2012, nr 2, s. 2.
2 E. Banks, Catastrophic Risk: Analysis and Management, Wiley, Chichester 2005, s. 7; por. też: N. Bostrom, 
M. Ćirković (edit.), Global Catastrophic Risks, Oxford University Press, Oxford 2012, s. 3; T. Nguyen, Grenzen der 
Versicherbarkeit von Katastrophenrisiken. Erweiterungsmöglichkeiten durch Rückversicherung, Katastrophe-
nanleihen und Versicherungsderivate, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2007, s. 6–7; J.D. Cummins, 
Reinsurance for Natural and Man-Made Catastrophes in the US: Current State of the Market and Regulatory 
Reforms, „Risk Management and Insurance Review” 2007, vol. 10, nr 2, s. 182–183; P. Grossi, H. Kunreuther 
(edit.), 2005, Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk, Springer, Wien/New York 2005, s. 23 
i nast.; W. Ronka-Chmielowiec (red.), Metody aktuarialne. Zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach, PWN, 
Warszawa 2006, s. 29–30; I. Jędrzejczyk, Rola państwa w zarządzaniu i kompensacji ryzyk katastroficznych, 
„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2007, nr 5/6, s. 20.
3 E. Michel-Kerjan et al., Catastrophe Financing for Governments. Learning from the 2009–2012 Multicat Pro-
gram in Mexico, „OECD Working Papers on Finance” 2011, nr 9, s. 9.
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risk) definiuje się odrębnie4. Kwalifikacja szkód jako katastroficzne uzależniona jest także od rodza-
ju prowadzonych ubezpieczeń (rodzaju i zakresu pokrycia reasekuracyjnego) oraz zdefiniowanego 
czasu trwania wyróżnionych zdarzeń (katastroficznych), czy też samego zdefiniowania pojęcia 
„katastrofa” przez ubezpieczyciela. Podkreślane są różne aspekty ryzyk katastroficznych, zarówno 
dotyczące zakresu ich oddziaływania, charakteru i częstości występowania czy wielkości skutków 
(rozmiarów szkód), jak też możliwości finansowego zabezpieczenia na wypadek ich wystąpienia.

Kolejnym zagadnieniem są metody transferu i finansowania ryzyk katastroficznych oraz zakres 
interwencji państwa przy ich pokrywaniu5. W dyskusji nad zakresem interwencji rządowej na 
rynku ubezpieczeń katastroficznych dla gospodarstw domowych można wyróżnić dwa rozbieżne 
stanowiska6. Pierwsze optuje za interwencją rządową w przypadku wystąpienia ryzyk katastro-
ficznych (nierynkowymi metodami finansowania ryzyk katastroficznych). Drugie opowiada się za 
pierwszoplanową rolą prywatnego rynku ubezpieczeń i ograniczoną interwencją państwa (w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywatnego) w zarządzaniu ryzykami katastroficznymi.

Przy wykorzystaniu metody ubezpieczeniowej istotne staje się zagadnienie kryteriów ubez-
pieczalności ryzyk katastroficznych z punktu widzenia ubezpieczyciela7. Przyjmuje się, że do 
głównych czynników wpływających na ubezpieczalność ryzyk należą te, które:

a) związane są ze specyfiką funkcjonowania ubezpieczyciela (zgodność danego rodzaju ryzy-
ka ze strategią firmy oraz ze strukturą portfela ubezpieczeń, wielkość dostępnego kapita-
łu i możliwości reasekuracyjne – akceptowalność pokrycia ubezpieczeniowego, wysokość 
maksymalnej szkody, zasady underwritingowe i kalkulacji składek), 

b) odnoszą się do charakteru danego ryzyka (losowość, mierzalność, niezależność, charakter 
szkód),

c) uwzględniają zakres i stopień występowania hazardu moralnego oraz antyselekcji ryzyk,
d) obejmują uwarunkowania prawne i społeczne.
Czynniki powyższe stanowią istotne przesłanki przy podejmowaniu przez ubezpieczycieli de-

cyzji o objęciu (bądź nie) ochroną ubezpieczeniową ryzyk katastroficznych. Ubezpieczalność nie 
jest pojęciem statycznym, ale dynamicznym – zmienia się w czasie i granice tego pojęcia rozsze-
rzają się m.in. w wyniku wykorzystania nowoczesnych i alternatywnych metod transferu ryzyk8.

Ważkim zagadnieniem jest określenie reguł publicznej interwencji na rynku ubezpieczeń kata-
stroficznych, a w szczególności: promowanie krajowych rozwiązań systemowych, podnoszenie 
świadomości i kultury ubezpieczeniowej wraz z rozwojem produktów ubezpieczeniowych do-
stosowanych do potrzeb nabywców ochrony ubezpieczeniowej, wprowadzanie taryf składek 
opartych na wielkości ryzyka i zróżnicowanych w zależności od ekspozycji na ryzyko katastro-
ficzne, ograniczanie subsydiowania programów publicznych do tych, które minimalizują zbyt 

4 CEA response on the non-life catastrophe risk chargé in the SCR, 2009, http://www.insuranceeurope.eu/uplo-
ads/Modules/Publications/1237560736_cea-follow-up-response-to-ceiops-on-non-life-cat-risk.pdf, s. 2.
5 J.D. Cummins, O. Mahul, Catastrophe Risk Financing in Developing Countries. Principles for Public Interven-
tion, The World Bank, Washington 2009, s. 147–148; V. Bruggeman, M.G. Faure, K. Fiore, 2010, The Government 
as Reinsurer of Catastrophe Risk?, „Geneva Papers on Risk and Insurance” 2010, vol. 35, s. 369. 
6 Ibidem.
7 D. Farny, Versicherungsbetriebslehre, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2011, s. 38–40; T. Nguyen, 
2007, op. cit., s. 87–89, 113; E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza „Branta”, 
Bydgoszcz–Toruń 2006, s. 54; W. Ronka-Chmielowiec (red.), Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie 
ubezpieczeń dla działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wro-
cław 2009, s. 57.
8 Por. K. Ortyński, Ubezpieczalność ryzyk katastroficznych, (w:) W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska (red.), 
Przyszłość integracji europejskiej. Konkurencyjność i rynki, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 279–295.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 17(2/2014) 175

duże zróżnicowanie składek w relacji do ryzyka katastroficznego9. Podkreśla się, że należy unikać 
subsydiowania składek ubezpieczeniowych, gdyż: a) zakłóca to sygnały rynkowe odnoszące się 
do ceny usługi ubezpieczeniowej – wpływa niewłaściwie na postawy ubezpieczających/ubez-
pieczonych, nie skłaniając do prewencji ubezpieczeniowej, b) działa na korzyść ubezpieczonych 
z wysokim ryzykiem, kosztem ubezpieczonych z niskim ryzykiem, c) jest w dłuższej perspektywie 
prawie nie do wycofania. Państwo może udzielać pomocy gospodarstwom domowym o rela-
tywnie niskim poziomie zamożności, ale w ramach polityki socjalnej. 

Istotnym zagadnieniem każdego finansowania ryzyka opartego na zasadzie solidarności jest 
występowanie hazardu moralnego czy braku bodźców do redukcji ryzyka. Istnieje obawa, że 
pomoc dla poszkodowanych w wyniku katastrofy będzie zachęcać ludzi do mniej ostrożnego 
podejścia do ryzyka i powodować, że będą oni nabywać nieruchomości i budować domy na 
obszarach o wysokim ryzyku katastrofy, a także może zniechęcać do zawierania umów ubez-
pieczenia. Będzie to prowadzić do dalszego wzrostu wydatków na pomoc dla przyszłych ofiar 
katastrof – na koszt podatników10. Generalnie programy pomocy rządowej dla poszkodowanych 
zmniejszają popyt na ochronę ubezpieczeniową – są substytutem prywatnego rynku ubezpie-
czeń (wypierają ubezpieczenia)11.

Problemy z popytem na ochronę ubezpieczeniową, jak się wydaje, należy rozwiązywać po-
przez upowszechnianie ubezpieczenia ryzyk katastroficznych, ale nie w formie ubezpieczeń 
obowiązkowych, lecz poprzez różnego rodzaju zachęty czy wymogi administracyjne związane 
z nabywaniem czy utrzymywaniem nieruchomości, w szczególności nieruchomości mieszkal-
nych. Upowszechnienie ubezpieczeń katastroficznych prowadzić będzie do internalizacji efektu 
zewnętrznego, tj. ograniczania (eliminacji) przerzucania kosztu ryzyka (skutków jego wystąpie-
nia) na państwo czy inne podmioty (organizacje pomocowe)12.

2. Książka pod redakcją naukową profesora Eugeniusza Kowalewskiego „Ubezpieczenie budyn-
ków od ryzyk katastroficznych. Aspekty prawno-ekonomiczne” w sposób pogłębiony i całościowy 
bada zagadnienia ubezpieczenia budynków od ryzyk katastroficznych w Polsce. W opracowa-
niu dzieła uczestniczyło piętnaście osób o wysokim prestiżu naukowym i dużym doświadczeniu 
w praktyce ubezpieczeniowej. 

Książka obejmuje: słowo wstępne, trzynaście rozdziałów oraz podsumowanie w języ-
ku angielskim każdego rozdziału, a także spis treści oraz informację o autorach. Jedenaście 
rozdziałów odnosi się do problematyki prawnej badanego ubezpieczenia, a dwa są ujęciami 
ekonomiczno-społecznymi tematyki ubezpieczeń katastroficznych.

W rozdziale pierwszym autor (prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski) porusza trzy główne za-
gadnienia: jedności prawnego stosunku ubezpieczeń dobrowolnego i obowiązkowego wraz 
z ich z usytuowaniem w przyszłym kodeksie ubezpieczeń (gospodarczych), ograniczenia kata-
logu ubezpieczeń obowiązkowych oraz umiejscowienia ubezpieczenia budynków mieszkalnych 
od ryzyk katastroficznych w przyszłym kodeksie ubezpieczeń. Autor zasadnie wskazuje na brak 
merytorycznych przesłanek występowania dualizmu w reżimach prawnych dotyczących ubez-
pieczeń umownych i obowiązkowych. Dualizm ten nie sprzyja właściwemu unormowaniu 
całokształtu stosunków ubezpieczenia i zapewnieniu jedności stosunku ubezpieczenia dobro-

9 J.D. Cummins, O. Mahul, op. cit., s. 85–89.
10 Por. K. Ortyński, Zakres i charakter partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficz-
nym, (w:) W. Sułkowska (red.), Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, Difin, Warszawa 2013, s. 30. 
11 Por. P. Raschky, R. Schwindt, F. Zahn, Uncertainty of Governmental Relief and Crowding out of Insurance, „Di-
scussion Paper” 2010, nr 05, s. 19–21.
12 K. Ortyński, Zakres i charakter…, op. cit., s. 36.
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wolnego i obowiązkowego. Następnym zagadnieniem jest kwestia zbyt dużej liczby ubezpieczeń 
obowiązkowych. Autor słusznie postuluje opracowanie wyraźnych kryteriów prawnych, których 
spełnienie byłoby podstawą uznania danego ubezpieczenia za obowiązkowe. Z ubezpieczeń 
obowiązkowych należałoby wyłączyć te ubezpieczenia, co do których istnieje jedynie tzw. po-
winność ubezpieczenia (obowiązek posiadania ochrony ubezpieczeniowej przez dany podmiot). 
Przedmiotem dalszych rozważań autora są kwestie zasadności obowiązkowego ubezpieczenia 
budynków rolniczych oraz obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników. W koń-
cowej części rozdziału omawiana jest w szczególności ewentualność przymusu ubezpieczenia 
budynków mieszkalnych od ryzyk katastroficznych, jego usytuowania w kodeksie ubezpieczeń 
i następstwa naruszenia obowiązku ubezpieczenia. Niezwykle cenne jest podniesienie proble-
mu zniesienia dualizmu w reżimach prawnych ubezpieczeń umownych i obowiązkowych oraz 
postulat określenia kryteriów kwalifikowania danego ubezpieczenia jako obowiązkowego.

Następny rozdział (autorstwa dr. Władysława Wojciecha Mogilskiego) poświęcony jest dysku-
sji na temat reformy systemu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych. W pierwszej kolejności 
wskazano tu na potrzebę rozróżnienia (określenia zakresu pojęciowego) pomiędzy ubezpie-
czeniem obowiązkowym a obowiązkiem ubezpieczenia. Na gruncie analizy przepisów ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r. określono warunki, jakie muszą spełniać ubezpie-
czenia obowiązkowe, i wskazano, że ponad 70% ubezpieczeń określanych jako obowiązkowe 
nie odpowiada tym kryteriom. Autor, krytykując zbyt dużą liczbę ubezpieczeń określanych jako 
obowiązkowe, podkreśla, że obowiązkowe powinny być wyłącznie ubezpieczenia OC, i to tylko 
te, które służą realizacji ważnych interesów społecznych oraz istotnie przyczyniają się do zwięk-
szenia ochrony poszkodowanych. Rozważania pomieszczone w dalszej części rozdziału dotyczą 
główne celów (zadań) reformy prawa ubezpieczeń obowiązkowych. Analizowane są również 
istotne przesłanki, których spełnienie powinno warunkować wprowadzenie (funkcjonowanie) 
danego ubezpieczenia w formie ubezpieczenia obowiązkowego. W końcowej części opracowa-
nia autor formułuje postulaty wobec reformy systemu ubezpieczeń obowiązkowych. 

W kolejnym rozdziale autorzy (prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski i dr Władysław Wojciech 
Mogilski) podjęli ważką problematykę modelu powszechnych ubezpieczeń budynków od ryzyk 
katastroficznych. Autorzy wskazują na celowość upowszechnienia ubezpieczeń katastroficz-
nych, co można osiągnąć różnymi drogami, nie tylko w formie ubezpieczeń obowiązkowych. 
Dalej zwracają uwagę, że upowszechnienie ubezpieczeń od ryzyk katastroficznych (ubezpieczeń 
budynków mieszkalnych) można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, tj. rozwoju rynku 
ubezpieczeń, podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową, a także z perspektywy państwa 
(budżetu państwa). Analizie poddano również bariery utrudniające upowszechnienie ubezpie-
czeń budynków. W szczególności wskazano na ograniczenia wynikające z niewystarczających 
możliwości ekonomicznych wielu właścicieli budynków, z niskiego poziomu świadomości ubez-
pieczeniowej społeczeństwa, a także z oczekiwań pomocy ze strony państwa i postawy tego 
ostatniego np. w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej. W dalszej części rozdziału rozważane 
są trzy modele ubezpieczeń budynków od ryzyk katastroficznych, tj. w formie: ubezpieczeń do-
browolnych opartych na pełnej swobodzie zawierania umów, ubezpieczeń dobrowolnych, lecz 
stymulowanych przez system zachęt lub nacisków, oraz ubezpieczeń obowiązkowych będących 
wyrazem przymusu prawnego. W konkluzji autorzy na gruncie przesłanek i argumentów wy-
rażanych również w literaturze przedmiotu opowiadają się – słusznie zdaniem recenzenta – za 
ubezpieczeniami powszechnymi, lecz nieobowiązkowymi w sensie formalnego przymusu praw-
nego. Analizowane są ponadto przedmiot i zakres ubezpieczenia budynków, a także kwestie 
legislacyjno-prawne związane z uchwaleniem ustawy regulującej te zagadnienia. W końcowej 
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części rozdziału określona została rola państwa i pomocy publicznej w kontekście ubezpiecze-
nia budynków od ryzyk katastroficznych. Autorzy postulują, aby państwo docelowo – jak należy 
sądzić, po upowszechnieniu tych ubezpieczeń – zrezygnowało z finansowania szkód katastroficz-
nych w budynkach ze środków publicznych, gdyż zadanie to powinien wypełniać prywatny rynek 
ubezpieczeń. Postulat ten jest w pełni uzasadniony, lecz należy pamiętać, że państwo ma szereg 
powinności związanych m.in. z działaniami na rzecz podnoszenia świadomości ubezpieczenio-
wej, zarządzaniem kryzysowym czy finansowaniem krytycznej infrastruktury.

Rozdział czwarty poświęcono modelom ubezpieczeń od ryzyk katastroficznych na świecie oraz 
w Polsce. Po wstępnych uwagach o zakresie pojęciowym ryzyka katastroficznego, jego ubezpie-
czalności i funduszach odszkodowawczych autorzy (dr Monika Wałachowska i Michał P. Ziemiak) 
rozpatrują modele (wzorce) ubezpieczeń i metod finansowania ryzyk katastroficznych w różnych 
krajach. Wyróżniają takie modele, jak: publiczny (państwowy), prywatny (obejmujący głównie pry-
watny rynek ubezpieczeń, ale też udział państwowych instytucji m.in. w sferze identyfikacji i oceny 
ryzyk katastroficznych oraz zapobiegania powstawaniu szkód katastroficznych) oraz model mieszany, 
łączący elementy modelu publicznego i prywatnego, czyli przyjmujący najczęściej formę partner-
stwa publiczno-prywatnego. Ponadto autorzy wyodrębniają model międzynarodowy, polegający 
na zinstytucjonalizowanej współpracy państw w sferze ubezpieczenia ryzyk katastroficznych.

Model publiczny przeanalizowano na podstawie rozwiązań przyjętych w Stanach Zjednoczo-
nych – w zakresie ryzyka powodzi (Narodowy Program Ubezpieczeń Powodziowych i Federalna 
Agencja Zarządzania Kryzysowego), Turcji – w zakresie ryzyka trzęsienia ziemi (Turecki Pool 
Ubezpieczeń Katastroficznych), Hiszpanii – w sferze szkód katastroficznych (Konsorcjum Ubez-
pieczeniowe) oraz na Węgrzech – rządowy Fundusz Kompensacyjny stosujący rozwiązania 
ubezpieczeniowe. Wskazano, że w modelu tym mogą być stosowane rozwiązania oparte wy-
łącznie na instytucjach publicznych, bądź środki publiczne mogą być uzupełnieniem prywatnego 
rynku ubezpieczeń.

W modelu prywatnym, jak wskazują autorzy, główną rolę odgrywa prywatny rynek ubezpieczeń, 
a działalność państwa ogranicza się do sfery legislacyjnej bądź poza – lub okołoubezpieczenio-
wej. Przedmiotem analizy autorów są przede wszystkim rozwiązania przyjęte w Austrii (Fundusz 
Katastroficzny) oraz w Niemczech (fundusze powoływane ad hoc m.in. dla ofiar powodzi czy 
ataków terrorystycznych oraz środki z systemu ubezpieczenia społecznego).

Charakteryzując model mieszany, autorzy skoncentrowali się na rozwiązaniach przyjętych we 
Francji oraz w Szwajcarii. Analizując rozwiązania francuskie, wskazali na wielopoziomowy sys-
tem ubezpieczeń ryzyk katastroficznych, tj. z powszechnymi (obowiązkowymi i dobrowolnymi) 
ubezpieczeniami oferowanymi przez ubezpieczycieli, zabezpieczonymi państwową gwarancją 
oraz z odrębnymi rozwiązaniami dotyczącymi ubezpieczeń w rolnictwie. W ramach tego systemu 
funkcjonuje również Fundusz Zapobiegania Poważnym Zagrożeniom oraz poziom zabezpiecza-
jący w formie tzw. CAT NAT oraz Centralny Fundusz Reasekuracyjny mający gwarancję państwa. 
System ubezpieczeń katastroficznych w Szwajcarii – na co zwracają uwagę autorzy – obejmuje 
w zdecydowanej większości kantonów obowiązkowe ubezpieczenia prowadzone przez urzędy 
kantonalne oraz przez prywatnych ubezpieczycieli. Ponadto funkcjonują: tzw. Elementarschaden 
Pool (Pool Zdarzeń Katastroficznych) ubezpieczycieli oraz Interkantonaler Rueckversicherung-
sverband (Międzykantonalny Związek Reasekuracyjny).

Model międzynarodowy rozpatrzono na przykładzie rozwiązań karaibskich, tj. poolu non-
profit Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, oferującego swoim członkom tzw. 
ubezpieczenia parametryczne. Drugim omawianym przykładem jest Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej.
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Kolejnym zagadnieniem, które poruszają autorzy opracowania, jest analiza ubezpieczenia ry-
zyk terroryzmu na przykładzie amerykańskiego programu TIA13.

W dalszej części pracy autorzy odnoszą się do polskich rozwiązań prawnych w zakresie 
ubezpieczeń katastroficznych, a w szczególności analizują zabezpieczenia na wypadek szkód 
katastroficznych wynikające z obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych. Wskazują 
również na finansowanie szkód katastroficznych wynikające z szeregu tzw. ustaw powodziowych 
z lat 1997–2011, a także na znaczenie rozwiązań przyjętych w innych ustawach, np. o pomocy 
społecznej (z 2004 r.) czy o stanie klęski żywiołowej (z 2002 r.). 

Końcową część rozważań poświęcono roli zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych 
osobom, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej. Przy omawianiu tego problemu 
uwzględniono wnioski wynikające zarówno z orzecznictwa sądowego, jak i z poglądów zawar-
tych w piśmiennictwie naukowym.

W sumie praca ta jest interesującym studium rozwiązań stosowanych przy finansowaniu ry-
zyk katastroficznych. Jego wartość niewątpliwie wzrosłaby, gdyby zwrócono również uwagę na 
zależność metod finansowania tych ryzyk od stopnia rozwoju prywatnych rynków ubezpieczeń 
i poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju14.

Autorzy kolejnego opracowania (prof. dr hab. Mirosław Szreder i dr Ewa Wycinka) skoncentro-
wali się na ekonomicznych przesłankach niezbędności wprowadzenia powszechnego systemu 
ubezpieczeń katastroficznych w Polsce. W części początkowej poddano analizie wartość strat 
(w ujęciu bezwzględnym oraz w procentach PKB) spowodowanych przez katastrofy w 2011 r. 
w rozbiciu na poszczególne kontynenty. Następnie scharakteryzowano rozmiar szkód powodzio-
wych w Polsce na tle innych krajów. Badaniu poddano wydatki gmin na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, a także liczbę katastrof budowlanych, w tym spowodowanych przez zdarzenia 
losowe w latach 2008–2011. Wskazano również na skutki następnego ryzyka katastroficznego 
występującego w Polsce, tj. na straty spowodowane wichurami i sztormami. W dalszej części 
opracowania autorzy omówili czynniki wpływające na upowszechnienie ubezpieczeń ryzyk kata-
stroficznych. Rozważyli w szczególności takie uwarunkowania, jak: świadomość ubezpieczeniowa, 
programy motywujące i wspomagające ubezpieczonych, zakres i ograniczenia w ubezpieczaniu 
ryzyk katastroficznych w krajach UE, strategie cenowe w zakresie ubezpieczeń od katastrof na-
turalnych, a także pomoc poszkodowanym ze strony władz lokalnych i centralnych w przypadku 
wystąpienia powodzi w krajach UE.

W części końcowej rozdziału podjęto próbę oszacowania składki ubezpieczeniowej za ubezpie-
czenie od ryzyka powodzi przy założeniu upowszechnienia tego ubezpieczenia oraz przy wsparciu 
finansowym państwa dla rodzin zagrożonych ubóstwem. Wyniki analiz autorów wskazały, że 
kwoty wydatkowane ze środków publicznych na odbudowę domów zniszczonych w następstwie 
powodzi i osuwisk oraz koszty wynajmu mieszkań dla powodzian w 2010 r. wystarczyłyby na 
pokrycie kosztów składek ubezpieczenia mieszkań gospodarstw domowych zagrożonych ubó-
stwem w Polsce przez okres czterech lat. Wnioski z przeprowadzonych przez autorów analiz 
stanowią kolejne potwierdzenie tezy o ekonomicznej celowości oraz zasadności wprowadzenia 
i upowszechnienia ubezpieczeń ryzyk katastroficznych w Polsce.

13 W zarządzaniu ryzykiem terroryzmu aktualnie wykorzystuje się takie modele jak: The AIR Terrorism Loss Es-
timation Model (por. http://www.air-worldwiede.com/_public/images/pdf/AIRTerrirismModel.pdf) oraz The 
RMS Global Terrorism Risk Model (por. http://rms-global-terrorism-risk-model.software.informer.com/, a także 
http://www.insurancejournal.com/news/international/2004/09/23/46212.htm).
14 Por. E. Michel-Kerjan et al., op. cit., s. 4–6.
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W następnym rozdziale poruszono zagadnienia ubezpieczenia budynków mieszkalnych od ryzyk 
katastroficznych ze szczególnym uwzględnieniem katastroficznego ryzyka społecznego. W po-
czątkowej części opracowania autor (prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz) w przekonywujący sposób 
charakteryzuje ryzyko katastroficzne jako ryzyko społeczne, tj. „jako przyszły, możliwy problem spo-
łeczny”, a następnie omawia zagadnienie zarządzania tak zdefiniowanym ryzykiem zarówno przez 
gospodarstwo domowe, jak i przez państwo. Kolejnym tematem podejmowanym przez autora jest 
kwestia sposobu zarządzania ryzykami gospodarstwa domowego w celu zapewnienia odpowied-
niego poziomu bezpieczeństwa. Wychodząc od funkcji i możliwych działań państwa w ramach 
polityki społecznej wobec gospodarstw domowych, autor określa spektrum możliwych narzędzi, 
jakie mogą być wykorzystane przez instytucje państwowe w zarządzaniu ryzykami katastroficzny-
mi dotyczącymi budynków mieszkalnych. Zaakcentowana została również społeczna powinność 
zarządzania ryzykiem. W konsekwencji pojawia się zagadnienie granic solidaryzmu społecznego 
na tle solidaryzmu ubezpieczonych w ramach ubezpieczeniowej wspólnoty (i ubezpieczeniowej 
wzajemności) w zarządzaniu ryzykiem. Autor podkreśla, że racjonalne zarządzanie ryzykami spo-
łecznymi wiąże się w szczególności z wykorzystaniem kombinacji modelowych zasad. W końcowej 
części opracowania omawiane są warianty upowszechnienia ubezpieczenia budynków mieszkal-
nych od ryzyk katastroficznych z opcją wykorzystania zalet rozwiązania publiczno-prywatnego.

Opracowanie jest bardzo wartościowe i niewątpliwie wnosi istotny wkład do dyskusji o kształ-
cie ubezpieczenia budynków mieszkalnych od ryzyk katastroficznych.

W następnym rozdziale autorka (dr Ewa Bagińska) poddaje analizie przesłanki roszczenia od-
szkodowawczego wobec podmiotów wykonujących władzę publiczną wnoszonego w oparciu 
o przepisy kodeksu cywilnego. Omówione zostały również tendencje europejskie w prawodaw-
stwie i orzecznictwie, w szczególności na przykładzie Francji. Autorka najpierw rozważa cechy 
władztwa publicznego i pojęcie władzy publicznej, a następnie analizuje jej odpowiedzialność, 
w zależności od tego, czy aktywność (czynność) organu była dokonywana w sposób władczy, czy 
też podlegała normom ogólnym w zakresie czynów niedozwolonych.

W odniesieniu do odpowiedzialności za skutki ryzyk katastroficznych, w opracowaniu wska-
zano, że dotyczyć ona może zarówno zaniechań w sferze legislacyjnej, jak i obszaru realizacji 
określonych zadań publicznych, np. prewencyjnych. Omówiono też problematykę bezprawności 
zachowania przy wykonywaniu władzy publicznej jako źródła ryzyka doznania szkód na przykła-
dzie powodzi – jednego z głównych ryzyk katastroficznych w Polsce. Zwrócono też uwagę na 
ważki przy zdarzeniach o charakterze katastroficznym problem wykazania związku przyczyno-
wego między wykonywaniem władzy publicznej a powstałą szkodą.

W części drugiej rozdziału odniesiono się do orzecznictwa sądów europejskich w zakresie 
odpowiedzialności władzy publicznej za skutki katastrof (naturalnych i spowodowanych dzia-
łalnością człowieka). Jak podkreśla autorka, doktryna europejska w ograniczonym zakresie 
uznaje odpowiedzialność władzy publicznej za niewykonywanie ustaw lub innych aktów nor-
matywnych. W końcowej części opracowania analizie poddano prawodawstwo i orzecznictwo 
francuskie. Rozdział opracowany został bardzo kompetentnie, a zarazem w sposób przejrzysty.

W kolejnym rozdziale przedmiotem rozważań autora (dr Dariusz Fuchs) jest problematyka roz-
wiązań instytucjonalnych w prawie unijnym oraz analiza stanowisk organów UE w kwestii pomocy 
państwa dla przedsiębiorców w celu kompensacji szkód katastroficznych. Autor najpierw charak-
teryzuje działania Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności w zakresie 
pomocy dla ofiar katastrof, a następnie poddaje analizie profil funkcjonowania innych agend 
UE, w tym związanych z tzw. programem sztokholmskim. Kolejne rozważania autora odnoszą 
się do zakresu pojęcia „katastrofa” na podstawie polskiego prawodawstwa. W końcowej części 
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rozdziału omawiane są unormowania wynikające z przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, związane z pomocą państwa dla przedsiębiorstw. W tym kontekście analizowana 
jest możliwość pomocy państwa w związku ze zwalczaniem skutków zdarzeń katastroficznych. 

Opracowanie zasadnie wskazuje na potrzebę uwzględnienia unormowań unijnych w zakresie 
pomocy państwa dla poszkodowanych podmiotów przy projektowaniu ubezpieczenia budyn-
ków od ryzyk katastroficznych.

Następny rozdział poświęcono analizie roli stosunków własnościowych budynków mieszkal-
nych w celu identyfikacji zobowiązanego do zawarcia umowy ubezpieczenia. Autorzy (Tomasz 
Kacprzyk i Adam Sowik) poddali szczegółowemu badaniu unormowania prawne zarówno 
odnoszące się do przedmiotu ubezpieczenia (różne kategorie budynków), jak i adresatów ubez-
pieczenia (w zamyśle autorów – obowiązkowego). Ponadto wyodrębniono grupę o nieustalonym 
prawie do nieruchomości. Rozważono też problem określenia adresata obowiązku ubezpiecze-
nia. W końcowej części rozdziału podniesiono kwestię składki ubezpieczeniowej: sposób jej 
taryfikowania oraz czy powinna być liczona w odniesieniu do jednego budynku, czy w inny spo-
sób. Kolejne zagadnienie dotyczy określenia uprawnionego do odszkodowania. 

Analiza zaprezentowana przez autorów wskazuje na szereg problemów wynikających ze 
skomplikowanych uwarunkowań prawnych nieruchomości i budynków (mieszkalnych), które 
należałoby uwzględnić przy opracowaniu projektu ubezpieczenia budynków na wypadek ryzyk 
katastroficznych.

Jednoznaczne aprobujące stanowisko w kwestii obowiązkowego ubezpieczenia budynków na 
wypadek zdarzeń katastroficznych zawarte jest w kolejnym rozdziale. Jego autor (dr Ryszard 
Zelwiański) wskazuje na niezbędność upowszechnienia – w formie obowiązku – ubezpiecze-
nia budynków od zdarzeń katastroficznych, przede wszystkim ze względu na potrzebę ochrony 
gospodarstw domowych. Zdaniem autora wymaga to odpowiednich zmian w ustawie o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz w innych ustawach.

Kolejny rozdział jest głosem w dyskusji. Autor (dr hab. Marcin Orlicki) optuje – przy wielu zastrze-
żeniach – za wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia budynków od ryzyk katastroficznych. 
Podkreśla przy tym, że nie ma innego sposobu na upowszechnienie ubezpieczeń od ryzyk kata-
stroficznych niż obowiązek ubezpieczenia. W dalszej części opracowania autor rozważa warianty 
umiejscowienia regulacji prawnej tego ubezpieczenia obowiązkowego, opowiadając się za wpro-
wadzeniem go w formie nowego rozdziału do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK. Dalej autor wskazuje, że przedmiotem obowiązku ubezpieczenia powinny być budynki 
i samodzielne lokale mieszkalne, a obowiązek powinien dotyczyć właścicieli tych nieruchomości. 
Z kolei ubezpieczyciele – zdaniem autora – prowadzący takie ubezpieczenia, inaczej niż w przy-
padku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, powinni mieć prawo do odmowy 
zawarcia umowy ze względu na nadmierne ryzyko, np. dla budynków szczególnie narażonych na 
niebezpieczeństwo powstania szkody. Autor reprezentuje również pogląd, że państwo nie powin-
no dotować składek, co nie oznacza, że gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej nie mogą korzystać ze wsparcia z systemu pomocy społecznej. Państwo powinno być 
natomiast wobec ubezpieczycieli swoistym „ostatecznym reasekuratorem”. Dalsze propozycje za-
warte w pracy odnoszą się do: zakresu ubezpieczenia, sposobu płatności odszkodowania i kontroli 
obowiązku ubezpieczenia. Zaprezentowane opracowanie jest więc autorską koncepcją projektu 
obowiązkowego ubezpieczenia budynków mieszkalnych od ryzyk katastroficznych.

Analizie definicji ryzyk katastroficznych w prawie ubezpieczeniowym i ogólnych warun-
kach ubezpieczenia poświęcono następny rozdział. Przedmiotem badania są rodzaje i zakres 
ubezpieczanych ryzyk w ramach umów ubezpieczenia zawartych na podstawie ustawy o ubez-
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pieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (a ściślej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia 
budynków rolniczych) oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia dobrowolnych ubezpieczeń 
budynków mieszkalnych. Autorka (dr inż. Agnieszka Pietrzak-Radwan) określa różnice między ba-
danymi zakresami ochrony ubezpieczeniowej oraz występujące ograniczenia odpowiedzialności 
ubezpieczycieli i zaznacza, że szerszy zakres ubezpieczenia przyjęto w obowiązkowych ubezpie-
czeniach budynków rolniczych. W końcowej części zaprezentowano także warianty definiowania 
zakresu ubezpieczenia budynków mieszkalnych i różne zakresy ograniczenia odpowiedzialności 
odszkodowawczej ubezpieczycieli. Opracowanie wskazuje na istotne elementy warunków ubez-
pieczenia w ubezpieczeniu budynków mieszkalnych.

Ostatni rozdział porusza konstytucyjne aspekty projektu obowiązkowego ubezpieczenia budyn-
ków od ryzyk katastroficznych. Autorka (dr Małgorzata Serwach) w pierwszej części opracowania 
odnosi się do motywów wprowadzenia aktualnie funkcjonujących ubezpieczeń obowiązkowych 
oraz dyskutowanego projektu obowiązkowego ubezpieczenia budynków mieszkalnych od ryzyk 
katastroficznych. W opracowaniu wskazano, że ocenie zgodności z Konstytucją podlegać bę-
dzie nie zasadność obowiązku ubezpieczenia, lecz raczej jego poszczególne przepisy (warunki 
ubezpieczenia). Podkreślono także, że z konstytucyjnego punktu widzenia ważny też jest sposób 
wprowadzenia tego ubezpieczenia obowiązkowego, w tym zgodność z zasadami prawidłowej le-
gislacji. Analizie poddano również stanowiska zawarte w literaturze ubezpieczeniowej w kwestii 
zasadności wprowadzenia następnego ubezpieczenia obowiązkowego. W końcowej części opra-
cowania autorka rozważa konstytucyjność projektu obowiązkowego ubezpieczenia budynków 
mieszkalnych pod kątem takich konstytucyjnych wartości, jak: ochrona własności, zasada rów-
ności oraz prawo wolności gospodarczej (prowadzenia działalności gospodarczej). Podkreślono, 
że decydujące znaczenie będzie mieć stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, uwzględniające 
konstytucyjną zasadę równości.

Autorka w sposób logiczny i przejrzysty wykazała niezbędność analizy konstytucyjności pro-
jektu obowiązkowego ubezpieczenia budynków mieszkalnych od ryzyk katastroficznych.

3. Recenzowana książka w sposób wszechstronny bada główne aspekty ubezpieczenia budyn-
ków mieszkalnych od ryzyk katastroficznych. Podjęty temat badawczy został w pełni omówiony, 
w szczególności jeśli chodzi o jego aspekty prawne. Wnioski z przeprowadzonych analiz są cenne 
dla teorii i praktyki ubezpieczeniowej, w tym dla przyszłych prac legislacyjnych nad projektem 
ustawy o ubezpieczeniu budynków mieszkalnych od ryzyk katastroficznych. Książka reprezentuje 
wysoki poziom naukowy i jest bardzo dobrze zredagowana. Stanowi więc ważny głos w dyskusji 
nad potrzebą wprowadzenia tego ubezpieczenia w Polsce. 

Istnieje duża zgodność poglądów o niezbędności upowszechnienia tego ubezpieczenia za-
równo z punktu widzenia makroekonomicznego, społecznego, jak i pojedynczych gospodarstw 
domowych. Występujące różnice poglądów, obecne również na stronach tej książki, związane 
są z metodą upowszechnienia tego ubezpieczenia – czy ma to nastąpić w formie ubezpieczenia 
formalnie dobrowolnego, ale przy oddziaływaniu państwa na zawarcie umowy takiego ubez-
pieczenia, czy też poprzez wprowadzenia ubezpieczenia obowiązkowego. Jak się wydaje, 
z długookresowego punktu widzenia, w celu rozwijania postaw przezorności i świadomości 
ubezpieczeniowej bardziej zasadna jest opcja ubezpieczenia dobrowolnego.

Adresatami książki są teoretycy i praktycy ubezpieczeniowi, studenci wyższych uczelni, a także 
inne osoby zainteresowane problematyką ubezpieczeniową.

Dr hab. Kazimierz Ortyński, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Ra-
domiu.
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Małgorzata Serwach (red. nauk.), „Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulo-
wanie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 343 s. – artykuł recenzyjny (Sta-
nisław Nowak)

Wprowadzenie
Nie po raz pierwszy inicjatorzy omawianego tu wydania, wywodzący się z kręgów organiza-

cyjno-sponsorskich Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, 
praktyków rynku ubezpieczeniowego oraz kręgów akademickich, skupionych już po raz kolejny 
wokół osoby redaktora naukowego wydania – dr Małgorzaty Serwach, przygotowali kolejną po-
zycję wydawniczą. Dotyczy ona ważnego problemu rynku ubezpieczeniowego – granic zakresu 
jego prawnej regulacji, wraz z pytaniem wywodzącym się z tytułu pracy: niedoregulowanie czy 
może nadregulacja.

Praca wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego składa się z przedmowy objaśniają-
cej redaktora naukowego, dr Małgorzaty Serwach i szesnastu kolejno uszeregowanych artykułów 
(ze streszczeniami w języku angielskim) podzielonych tematycznie na trzy części. Część I „Ure-
gulowania unijne” obejmuje cztery artykuły. Część II „Krajowe regulacje ubezpieczeniowe 
– zagadnienia ogólne” zawiera pięć artykułów. Część III „Krajowe regulacje ubezpieczeniowe 
– zagadnienia szczególne” mieści siedem artykułów. Recenzentem pracy od strony wydawcy był 
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz.

Uwagi ogólne
Aby mówić o spełnieniu zamierzeń inicjatorów opracowania, należałoby zapytać, czy wy-

znaczony przez nich podstawowy cel publikacji (obok innych towarzyszących, jak dołączenie 
do cyklu wydawniczego SPBUiR) został osiągnięty, lub inaczej, czy mógł zostać zrealizowany. 
Ów cel redaktor naukowy pozycji określa w przedmowie jako: „udzielenie odpowiedzi na jed-
no zasadnicze pytanie: czy w odniesieniu do obecnego rynku ubezpieczeń mamy do czynienia 
z nadregulacją, czy też może przeciwnie, z niepełną regulacją, która utrudnia jego prawidłowe 
funkcjonowanie”.

Po analizie pracy można odpowiedzieć, że założone cele zostały przez autorów w zasadzie 
osiągnięte, choć pojawiły się głosy – mam tu na myśli w szczególności artykuły prof. dr. hab. Jana 
Monkiewicza i dr. hab. Marcina Orlickiego bądź fragmentaryczne wypowiedzi w innych pracach 
(choćby Aleksandra Daszewskiego, Anny Dąbrowskiej czy dr Katarzyny Malinowskiej) – które ów 
formalno-prawny – w miarę poprawny – obraz regulacji prawnych „dynamicznie rozwijających 
się ubezpieczeń” burzą.

W prosto pojmowanej systematyce obrazu ubezpieczeniowych regulacji prawnych można 
rozważać trzy jego postacie: regulacji odpowiadającej powszechnym potrzebom rynku i jego 
uczestników, niedoregulacji i nadregulacji. Do której więc postaci regulacji rozważania autorów 
winny się odnosić? Nie sposób nie wspomnieć tu o odmiennych (czasem wręcz sprzecznych) 
potrzebach regulacyjnych stron umowy. I tak ze strony wielkich korporacji ubezpieczeniowych 
da się słyszeć głosy o nadmiernych uprawnieniach ubezpieczonych (konsumentów) czy nie-
uszanowaniu przez sądy literalnych zapisów umów ubezpieczenia oraz nadmiernym „zakresie 
ingerencji sądu w postanowienia wzorców stosowanych w dziedzinie ubezpieczeń, wkracza-
jącej w zagadnienie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz pryncypiów funkcjonowania 
rynku ubezpieczeniowego”. (Ten fragment wypowiedzi dr. Jakuba Pokrzywniaka wydaje się 
być zbieżny z owymi głosami „wielkich” polskiego rynku ubezpieczeniowego). Ubezpieczeni 
zaś mówią o częstej abuzywności postanowień warunków ubezpieczeń. Do owego obrazu 
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obowiązujących regulacji prawnych dojdą niebawem nowe, wynikające z wprowadzanych 
uwarunkowań unijnych, choćby z dyrektyw Wypłacalność II czy IMD II albo z oczekiwanych 
efektów prac Restatement Insurance Group (o których to pracach wspomina dr Dariusz 
Fuchs). 

Polski rynek ubezpieczeń czeka więc dość gruntowna przebudowa stanu prawnego. Jednak 
musimy mieć świadomość, że w istocie swej prawo podejmuje regulacje zastanych (wypracowa-
nych już) stosunków społeczno-ekonomicznych. To kolejny dylemat autorów, którzy w większości 
odnoszą się do istniejących stanów faktyczno-prawnych rynku.

Z rozważań prof. Jana Monkiewicza mogłoby wynikać, że obecne uregulowania z zasady 
odnoszą się do stanów przedkryzysowych gospodarki (po 2007 r.). Gdybyśmy spojrzeli na funk-
cjonujący (zresztą rosnący) współczesny polski rynek ubezpieczeń, z jego obecnym stanem 
prawnym, to zapowiadane zmiany ustawowe „unizujące” czy lepiej: „europeizujące” ów rynek 
plus regulacje wynikające z praktyki ubezpieczeniowej pewnie by wystarczyły. I tak też część 
autorów, jeszcze nieuwzględniających w pełni nowinek unijnych uregulowań, wypełnia swoje 
zadanie, zgodnie zresztą z założeniami wydawcy. A ponieważ autorzy ci to osobowości teorii 
i praktyki ubezpieczeń, a ich wiedza w tej mierze jest nader znacząca, to i stawiane wnioski są 
efektem starannej analizy obowiązującego stanu prawnego.

Ze względu na prawny charakter rozważań oraz zasadę, że prawo w istocie swej reguluje za-
stane stosunki ekonomiczno-społeczne, autorzy artykułów musieli odpowiedzieć na pytanie: jak 
uregulować rynek ubezpieczeniowy lepiej, sprawniej, korzystniej. Zadanie to zostało wykonane 
dobrze, choć warto byłoby, jak to uczynili niektórzy (np. dr Dariusz Fuchs), wskazać lub uwzględ-
nić kierunki zmian nas oczekujących. Brak mi też głosów polemicznych (choć zapewne nie takie 
było założenie redakcyjne). Nie sposób nie dostrzec też, że część autorów stanowiska swe wy-
wodzi (przynajmniej po części) z racji miejsca afiliacji.

Na czym więc polega inność opracowań Jana Monkiewicza, Marka Monkiewicza oraz Marcina 
Orlickiego?

Dwaj pierwsi autorzy odnoszą się także do rynku światowego w kategoriach ogólnych – spo-
łeczno-ekonomicznych, a nawet uwzględniają elementy polityki. Opisywane przez nich zjawiska 
były podstawową przyczyną zawirowań na światowych rynkach finansowych, kryzysu lat 2007–
2009 i do dziś wpływają na ocenę i działania naprawcze owych rynków, w których istotną częścią 
jest sektor ubezpieczeniowy. To potrzeba ich naprawy jest osnową, na której budowane są i będą 
nowe instytucje naprawcze, także ustrojowe. Z ich istoty sprawczej wynikają unijne uregulowa-
nia typu dyrektywa Wypłacalność (Solvency) II, a analiza i poznanie tychże pozwala budować 
nowe systemy – także prawne.

Kolejna uwaga: Dlaczego prof. Marcin Orlicki, jeden ze znakomitych znawców istoty umo-
wy ubezpieczenia oraz ważnej tejże umowy dziedziny, tj. ubezpieczeń OC, kieruje swe 
zainteresowanie na pozornie marginalny prawnie problem, czyli bancassurance? Jak można 
domniemywać z wypowiedzi autora – opartej na faktach rynkowych – dzieje się tak ze wzglę-
du na rosnące znaczenie ekonomiczne ubezpieczeń tej grupy umów1 oraz sytuację, w której 
wskutek obłudnej w istocie interpretacji istniejącego prawa czy przy wręcz bezkarnym jego 
łamaniu przez jedną ze stron umowy powstał i utrwala się (tolerowany niestety przez organy 
zobowiązane do nadzoru) niedopuszczalny stan nieposzanowania praw drugiej strony umo-
wy ubezpieczającego/ubezpieczonego (s. 229–230). Autor przestrzega przed możliwościami 

1 Autor przypomina (s. 223), że „udział składki brutto pozyskanej w kanale bancassurance, w składce ogółem 
zakładów ubezpieczeń na życie wyniósł 46,7% (15,2 mld zł)”.
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kolejnych nieprawidłowości na rynku ubezpieczeń2. Jest to mimo wszystko przejaw niezamie-
rzonej polemiki. 

O czym to świadczy i do czego może prowadzić? Cóż, należy podziękować inicjatorom przed-
sięwzięcia za owocny trud podjęcia się opracowania omawianej publikacji oraz zachęcić ich do 
dalszej debaty. Nie sposób dziś jednoznacznie odpowiedzieć na pytania o granice swobód stron 
w ustalaniu warunków umowy ubezpieczenia (zob. sygnalizowany na s. 123 głos prof. Jana Ło-
puskiego), granice nadzoru i regulacji ustawowych czy dopuszczalnej interwencji państwa i jego 
agend, tak do niedawna niechętnie widzianych przez doktrynę i praktykę neoliberalną.

Rozważania szczegółowe na tle treści I–III części książki 
Na tle przyjętej w pracy formuły prezentacji materiału, czyli tekstów o luźno określonym te-

macie ogólnym (nadregulacja czy niedoregulowanie w wybranych problemach i segmentach 
rynku ubezpieczeń), warto zwrócić uwagę na możliwość przekazu treści poprzez ideę artykułu 
wiodącego, zakreślającego listę problemów uprzednio omówionych z redakcją. Ten model prze-
kazu zawęża może pole interpretacji autorskiej, ale uwypukla tematy wiodące, dając możliwość 
syntetyzacji problematyki.

Jeśli byśmy przyjęli powyższe założenia, za taki wiodący merytorycznie artykuł, napisany 
z uwzględnieniem globalnych problemów gospodarki (w tym także rynków finansowo-ubez-
pieczeniowych), można by uznać opracowanie prof. Jana Monkiewicza „Regulacje i nadzór 
ubezpieczeniowy. W poszukiwaniu nowego paradygmatu”. Mimo iż tekst ten nie ma charak-
teru prawnego, jednak zwraca uwagę na obszary gospodarki (także ubezpieczeń), w których 
nowe oprzyrządowanie prawne w zaistniałych warunkach okazuje się niezbędne3. Autor już 
w pierwszej, merytorycznej części przywoływanego artykułu odnosi się do wiodących proble-
mów rynków dotkniętych kryzysem, gdzie poszukiwanie rozwiązań problemów jest warunkiem 
sine qua non tworzenia mechanizmów zapobiegających kolejnym sytuacjom kryzysowym. (O ile, 
optymistycznie rzecz ujmując, moglibyśmy uznać ostatni kryzys za zakończony).

Bo o czym Jan Monkiewicz przypomina? O tym, że światowy kryzys finansowy z lat 2007–2009, 
będący skutkiem narastających od lat rozmaitych zjawisk, „eksplodował, wywołując jednocze-
śnie szereg skutków o charakterze geopolitycznym, co w dłuższej perspektywie rzutować będzie 
na powstanie nowego ładu w gospodarce światowej” (s. 17). Tę istotną merytorycznie opinię 
o konieczności budowy „nowego ładu gospodarczego” podzielają (niezależnie od sporów co 
do przyczyn kryzysu) – jak się wydaje – główni animatorzy współczesnych teorii ekonomiczno-
społecznych, coraz powszechniej potwierdzając słowa autora, iż: „kryzys zakwestionował wiele 
klasycznych teorii i przekonań. Pokazał, jak zwodnicza może okazać się nadmierna wiara zarów-
no w dyscyplinę rynkową, jak i regulacyjną, ekspertyzę inwestorów, moralność zarządzających 
czy racjonalność rynków finansowych” (s. 18).

Czy owe twierdzenia odnoszą się również do sektora ubezpieczeń? Owszem, choć niektórzy 
autorzy usiłują dowodzić, że nie w takim stopniu jak w przypadku innych sektorów rynku finanso-
wego. Jeśli jednak wziąć pod uwagę szczególne relacje podmiotów rynku finansowego (banków, 
ubezpieczeń i rynków kapitałowych), a na obszarze europejskim (co dotyczy istotnie Polski) – oczy-
wiste powiązania właścicielskie (głównie bankowe) z sektorem ubezpieczeniowym, potrzebna 

2 Z podobnych powodów J. Pokrzywniak w swym rozumieniu zjawisk rynku staje – jak się wydaje – po drugiej 
stronie rynku – ubezpieczycieli, pokazując niekorzystne jego zdaniem dla tej strony umowy zjawisko sądowej 
pozaustawowej nadregulacji „pryncypiów funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego” (s. 173).
3 Ten cel sądzę także przyświecał inicjatorom opracowania.
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jest również „próba określenia implikacji ostatniego kryzysu dla sektora ubezpieczeń, w kontek-
ście jego przyszłego globalnego kształtu regulacyjnego i nadzorczego” – i to w kategoriach nie 
szczegółów, lecz megatrendów. Zastrzegając własny, indywidualny stosunek do owych wskazań 
kierunkowych, autor skupia się na: modelu biznesowym ubezpieczeń i jego ewolucji (s. 19–24), 
nowej roli państwa w ubezpieczeniach (s. 24–28), nowym kształcie regulacji ubezpieczeniowych 
(s. 24–28), modelu przyszłych regulacji ubezpieczeniowych (z pytaniem „czy jest miejsce na Bazy-
leę ubezpieczeniową”) (s. 32–38) oraz nowej architekturze nadzoru ubezpieczeniowego.

Niejako rekapitulując wywody, autor we wnioskach końcowych artykułu stwierdza m.in.: 
„Nowe trendy w zakresie regulacji i nadzoru ubezpieczeniowego mogą wskazywać na inną niż 
dotychczas rolę państwa wobec świata biznesu, także ubezpieczeniowego, niż przeznaczona mu 
dotychczas. Kryzys pokazał, że nieodpowiedzialnie zachowały się instytucje finansowe i osta-
tecznie musiały szeroko skorzystać z pomocy państwa”.

Autor kolejnego artykułu – „Polityka regulacyjna a bezpieczeństwo sektora ubezpieczeń 
– aspekty teoretyczne i praktyczne” – dr hab. Marek Monkiewicz, kontynuując niejako proble-
matykę podniesioną przez Jana Monkiewicza, zwraca uwagę, że „znaczny wzrost wagi systemu 
finansowego wobec działalności realnej wywołuje nowe istotne problemy”. Skąd się to bierze? 
W ostatnich latach stosunek globalnych aktywów finansowych (w których około 12% kontrolo-
wanych jest przez zakłady ubezpieczeń) do osiągniętego poziomu PKB przekroczył zwykłe miary 
i w niektórych państwach UE, np. w Wielkiej Brytanii, sięgnął 500%. Jeśli zauważymy – mając na 
względzie doświadczenia ostatniego kryzysu – że „bezpieczeństwo ekonomiczne współczesnego 
państwa zależy w rosnącej mierze od kondycji jego systemu finansowego” (s. 46), to rolą owego 
państwa jest tworzenie mechanizmów (autor nazywa je agregatami czterech funkcjonalnych 
elementów – reguł zarządzania kryzysem – wejścia, działania, ochrony oraz reguł opuszczania 
rynku), które mają zapewnić pożądane bezpieczeństwo rynkowego systemu finansowego.

Analizując sieć bezpieczeństwa rynku finansowego państwa, autor kolejno omawia: pojęcie, 
funkcje i składowe owej sieci; koszty takiej sieci; architekturę sieci bezpieczeństwa rynku ubez-
pieczeniowego – ważnego, jak się okazuje, składnika ogólnej sieci rynku finansowego. Zwraca 
przy tym uwagę na odrębność sektora ubezpieczeniowego, w tym na różnice o charakterze 
instytucjonalnym, strukturalnym czy wreszcie regulacyjnym rynku ubezpieczeń. Kolejno prezen-
tując podstawowe fragmenty sieci bezpieczeństwa w sektorze ubezpieczeń (pokazane zresztą 
w ujęciu graficznym na s. 57), podkreśla ich wagę ochronną (akcentując poprzez system gwaran-
cyjny elementy nadzoru właścicielskiego, publicznego czy rządowego) i dochodzi do wniosków 
końcowych. Wśród tych wniosków (wskazań) jako warunków bezpieczeństwa sektora ubezpie-
czeniowego jest uczestnictwo tegoż w ogólnej sieci bezpieczeństwa poprzez szereg powiązań 
wzajemnych, bezpośrednich i pośrednich, regulujących i aktywizujących się (poprzez stosowany 
zespół regulacji publicznych) w razie materializacji ryzyka rynku ubezpieczeniowego.

Trzecim opracowaniem w części I omawianej pozycji jest artykuł dr. Dariusza Fuchsa, członka 
Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law, (s. 71–82) zatytułowany 
„Regulacja obowiązków przedkontraktowych stron umowy ubezpieczenia w prawie polskim. Po-
stulaty de lege ferenda z punktu widzenia projektu PEICL”4.

Autor przypomina, że dla prawodawcy polskiego, choćby z potrzeby transpozycji rozwiązań 
prawa europejskiego, obowiązki przedkontraktowe winny być przedmiotem szczególnego za-
interesowania. Dotyczy to szczególnie praw konsumenckich i potrzeby wdrożenia do systemu 

4 PEICL (Principles of European Insurance Contract Law) – oznacza projektowane rozwiązania służb UE mające 
regulować etap przed umowny stosunku ubezpieczenia.
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polskiego prawa cywilnego unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 paź-
dziernika 2012 r. w sprawie praw konsumentów (s. 72). Dariusz Fuchs przypomina w tym 
miejscu, że zarówno w obrocie konsumenckim, jak i w stosunku ubezpieczenia z prawie tożsa-
mych powodów przyszły, kreowany przez strony stosunek prawny powinien nosić cechy umowy 
najwyższego zaufania. 

W kolejnych podrozdziałach („Obowiązki przedkontraktowe na przykładzie projektu ustawy 
o prawach konsumenta – wzorzec rozwiązań unijnych dla ubezpieczeniowego prawa kontrakto-
wego” oraz „Projektowane rozwiązania w PEICL”) autor omawia problemy, których rozwiązania 
– zarówno propozycje regulacji ustawy o prawach konsumenckich, jak też prawa ubezpiecze-
niowego – powinny stać się prawem stanowionym w systemie prawa ubezpieczeniowego. 
Reasumując swoje wywody, autor pisze: „Wszystkie sygnalizowane propozycje zmian dowodzą, 
że rodzimy ustawodawca pilnie powinien dokonać rewizji ułomnej regulacji odnoszącej się do 
standardów wypracowanych za pomocą metody prawnoporównawczej w doktrynie europej-
skiej” (autor sugeruje absorpcję PEICL jako rozwiązania wzorcowego).

Część I omawianej publikacji kończy artykuł Łukasza Zonia, prezesa zarządu SPBUiR, zatytuło-
wany „Regulacje dotyczące brokerów ubezpieczeniowych i ich wpływ na sposób wykonywania 
zawodu”. Trudność zadania, którego podjął się autor, wynika choćby z faktu wydania już z ini-
cjatywy SPBUiR co najmniej dwóch zwartych opracowań dotyczących pozycji i roli brokera na 
europejskim i polskim rynku ubezpieczeń oraz proponowanych zmian prawnego statusu po-
średnika ubezpieczeniowego w nowej doktrynie o pośrednictwie ubezpieczeniowym IMD II.

Z powyższych – jak się wydaje – przesłanek oraz faktu obowiązywania w Polsce (już od ponad 
10 lat) ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym wynika podmiotowy podział pośredników, 
w tym brokerów (w czasie uchwalenia ustawy w 2003 r. na ogół nie był kwestionowany przez 
rynek ubezpieczeniowy), w odróżnieniu od przedmiotowego – wskazanego przez unijną dyrekty-
wę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Autor rozważania zawarte w kolejnych podrozdziałach 
(„Pozycja brokera ubezpieczeniowego w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych”, 
„Rekomendacja brokerska” oraz „Uprawnienia organu nadzoru”) podsumowuje, wywodząc 
m.in.: „Wydaje się, że bez względu na ostateczny kształt unijnych dyrektyw w sprawie pośred-
nictwa, polska regulacja wymaga szeroko zakrojonej dyskusji i podjęcia prac zmierzających do 
stosowania spójnej koncepcji sposobu wykonywania zawodu przez brokerów tak, aby przyję-
te rozwiązania gwarantowały zapewnienie odpowiedniego poziomu usług, przy jednoczesnym 
zachowaniu równości praw stron uczestniczących w procesie nabywania produktów ubezpie-
czeniowych”.

W mądrym i zasadnym merytorycznie wprowadzeniu do swego artykułu „Swoboda woli stron 
umowy ubezpieczenia czy jej ustawowa nadregulacja?”, który to artykuł rozpoczyna część II 
omawianej publikacji, dr Małgorzata Serwach podnosi szereg problemów trapiących polskie 
uregulowania prawne. Autorka odnosi się do ram prawnych, w jakich przychodzi stronom umo-
wy ubezpieczenia w Polsce kształtować wzajemny stosunek prawny, który w podstawowej swej 
istocie regulują, a raczej regulować powinny, przepisy kodeksu cywilnego.

Przypominając chwiejną zmienność krajowego prawa ubezpieczeniowego, autorka słusznie 
zarzuca: „brak wyraźnej koncepcji ustawodawcy we wskazanym zakresie [chodzi o ubezpie-
czającego jako konsumenta – S.N.] oraz chęci szerokiej ingerencji w dziedzinę konsumenckich 
stosunków ubezpieczeniowych” (s. 100). Niekorzystną sytuację pogłębia także brak definicji 
szeregu podstawowych pojęć ubezpieczeniowych, co wraz z jednoczesnym rozwojem rodzajo-
wym ubezpieczeń na rynku (s. 100), różnie odbieranymi próbami interpretacji sądowej oraz 
dostrzeganym brakiem zainteresowania ustawodawcy szeregiem problemów ubezpieczenio-
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wych „budzi uzasadnione pytanie, czy w stosunkach ubezpieczeniowych mamy do czynienia 
z nadregulacją, czy też przeciwnie – z niepełną regulacja ustawową”.

Śledząc w dalszej części artykułu regulacje odnoszące się do umów ubezpieczenia zawarte 
w kodeksie cywilnym, Małgorzata Serwach analizuje je pod kątem możliwości stron umowy swo-
bodnego kształtowania stosunku prawnego w części dotyczącej jego powstania (s. 102–106), 
treści (s. 109–115) oraz zakończenia (s. 115–119). W podsumowaniu artykułu autorka kon-
statuje: „Ustawodawca w sposób dość nieuporządkowany wprowadza, a następnie uzupełnia 
i modyfikuje postanowienia odnoszące się do stosunków ubezpieczeniowych”. Nadto autorka 
zgłasza propozycje de lege ferenda precyzyjniejszych i bardziej wyczerpujących uregulowań tej 
materii.

Problematyką nadregulacji bądź niedoregulacji w sferze obowiązków stron umowy zajęła się 
dr Katarzyna Malinowska w artykule „Obowiązki ubezpieczeniowe – nadregulacja czy niedo-
regulowanie?”. Odnosząc się do kwestii praw i obowiązków (także brokerskich), autorka już 
w części wprowadzającej zasadnie podnosi: „Dylemat dotyczący nadregulacji czy też braku lub 
niedostatecznych regulacji jest w istocie dylematem co do prymatu zasady autonomii woli nad 
bezpieczeństwem obrotu”. Obszerny zakres tematyczny pojęcia „obowiązki ubezpieczeniowe” 
skłonił autorkę do dokonania analizy prawnej problematyki działalności brokerskiej oraz innych 
norm prawnych, które „mają zastosowanie do wszystkich rodzajów ubezpieczeń”.

„Europeizując” swoje rozważania, Katarzyna Malinowska dokonuje analizy stosowanych roz-
wiązań w wybranych państwach europejskich o odmiennych od polskich systemach prawnych 
– posiadających odrębne ustawy o umowie ubezpieczenia lub kodeksy ubezpieczeń albo pozo-
stających bez jednolitej kodyfikacji prawnej. Owa analiza porównawcza dotyczy obowiązków 
w zakresie: zawierania, wykonywania oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Za nader 
interesujące w rozważaniach autorki uważam przypomnienie stanowiska prof. Michała Roma-
nowskiego (s. 154) w kwestii „kolizji między autonomią woli a innymi wartościami”, a szczególnie 
przywołanie wyrazistego głosu prof. Jana Łopuskiego (zawartego w wydanej z inicjatywy IGUiOR 
pracy „Umowa ubezpieczenia…” (s. 154), o granicach regulacji prawnych ze strony ustawodawcy 
na korzyść dyspozytywnego charakteru unormowań, co otwiera drogę uregulowaniom umow-
nym.

Reasumując wywody w tej części opracowania, autorka słusznie podnosi: „Zasadniczo nie 
można mówić o niedoregulowaniu praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia w regulacji 
prawa polskiego co do ich rodzaju i treści”. Ponadto jako zwolenniczka – jak się wydaje z analizy 
artykułu – wspomnianej koncepcji prof. Jana Łopuskiego autorka zauważa, że niedoregulowanie 
nie musi być zjawiskiem negatywnym dla funkcjonowania systemu prawnego.

O znaczącej roli sądownictwa w kształtowaniu praktyki ubezpieczeniowo-odszkodowawczej 
nikogo przekonywać chyba nie trzeba. W zasadzie także znaczenie orzecznictwa sądowego 
w wyznaczaniu granic stosowania regulacji prawnych w polskim prawie (także ubezpieczenio-
wym) wydaje się być akceptowane. Stąd zainteresowanie tym ważkim zagadnieniem zarówno 
w praktyce, jak i w literaturze przedmiotu jest powszechne, a pokazanie jego rangi – oczywiste. 
Rolę orzecznictwa sądowego w kwestii klauzul abuzywnych przedstawia dr Jakub Pokrzyw-
niak w artykule „Regulacja prawna umowy ubezpieczenia a orzecznictwo w sprawach klauzul 
abuzywnych” (s. 159–174). Sam artykuł kwalifikuje się treściowo do trzeciej części wydanego 
zbioru. 

Po przeprowadzeniu analizy orzecznictwa sądowego w kwestii owych klauzul autor stwier-
dza: „Jeśli uwzględnić szeroki zakres ingerencji sądu w postanowienia wzorców stosowanych 
w dziedzinie ubezpieczeń, wkraczającej w zagadnienie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz 
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pryncypiów funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, powstaje obraz swoistej pozaustawo-
wej nadregulacji w tym obszarze, której źródłem jest właśnie orzecznictwo sądowe. Nie negując 
potrzeby ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym, uważam zatem, że warto pod-
jąć starania w celu zapewnienia, by orzecznictwo w tych sprawach respektowało wyznaczone 
dlań granice. Można to czynić na kilka sposobów […]”. Ponadto zdaniem Jakuba Pokrzywniaka: 
„Do wydania uchwały SN dojrzała też zapewne kwestia dopuszczalności badania w takich po-
stępowaniach postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, określających zakres ochrony 
ubezpieczeniowej. W razie niepowodzenia tych starań warto rozważyć zasadność interwencji 
na poziomie legislacyjnym. Takich zmian legislacyjnych nie należy traktować jako nadregulacji, 
przeciwnie – w tym przypadku dotychczasowa wstrzemięźliwość prawodawcy nie ma uzasad-
nienia”.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że autor we wnioskach końcowych wykracza poza granice za-
kreślone tytułem swej pracy. Pretensje do praktyki sądowej wydają się tu sięgać głębiej i mogą 
prowadzić na grunt rozważań o ustrojowej roli sądownictwa.

Autorzy kolejnego artykułu „O potrzebie zmiany przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubez-
pieczenia w kontekście uregulowania ubezpieczeń grupowych”, Aleksander Daszewski i Anna 
Dąbrowska, nie ukrywają, że z racji wykonywanej pracy skupiają się na potrzebach ubezpieczo-
nych, którzy w omawianych tu ubezpieczeniach grupowych, reprezentują „dwie trzecie rynku 
ubezpieczeń na życie i generują przypis składki ubezpieczeniowej na poziomie ok. 20 miliar-
dów złotych rocznie”, a ich liczba sięga kilkudziesięciu milionów osób. Ten ogrom osób objętych 
ochroną ubezpieczany jest bez stosownych regulacji prawnych, a skala problemów tzw. „konsu-
menckich” związanych z tym rodzajem ubezpieczeń gwałtownie wzrasta (co pokazują stosowne 
raporty Rzecznika Ubezpieczonych) (s. 175–177).

Analizując ów stan, autorzy w kolejnych podrozdziałach („Obecne uregulowania prawne a nowe 
oblicze grupowych umów ubezpieczenia” (s. 177–186) oraz „Potrzebne regulacje” (s. 186–196)) 
w przystępnej formie omawiają stan prawno-faktyczny systemu polskich ubezpieczeń grupo-
wych oraz potrzebny (ich zdaniem) zakres nowych regulacji ustawowych (wynikających zresztą 
z praktyki ubezpieczeniowo-odszkodowawczej w tej grupie umów).

Zainteresowanych odsyłam do omawianego artykułu. Pozwalam sobie tutaj przytoczyć 
w oryginale wnioski autorów: „Reasumując, wyrażamy przekonanie o pilnej potrzebie regula-
cji ubezpieczeń grupowych i wzmocnienia pozycji ubezpieczonego w ramach umowy na cudzy 
rachunek. Przemawia za tym przed wszystkim intensywny rozwój ubezpieczeń grupowych. 
W formie ubezpieczeń grupowych funkcjonują już nie tylko ubezpieczenia pracownicze, lecz 
także ubezpieczenia produktów, towarów, usług, jako forma zabezpieczenia spłaty wierzytelno-
ści lub rozwiązanie inwestycyjne. Ubezpieczającymi są nie tylko pracodawcy, czy też banki, lecz 
także inne instytucje finansowe, pośrednicy ubezpieczeniowi, stowarzyszenia, sieci handlu de-
talicznego, operatorzy komórkowi, dostawcy usług zbiorowego zaopatrzenia, firmy leasingowe, 
samorządy zawodowe itp. Rozwiązanie problemu bancassurance, nad czym pracuje zarówno 
KNF, ogłaszając ostatnio projekt rekomendacji w sprawie bancassurance, jak i organizacje sa-
morządowe banków i ubezpieczycieli nie będzie oznaczało rozwiązania wszystkich problemów 
istniejących w ubezpieczeniach grupowych. Nieprawidłowości wywołują również powiązania 
kapitałowe ubezpieczycieli i ubezpieczających, co siłą rzeczy jest przyczyną lojalności między 
ubezpieczającymi a ubezpieczycielem wbrew interesom ubezpieczonych” (s. 196).

W interesującym artykule „Propozycje zmian w regulacjach dotyczących działalności ubez-
pieczeniowej – uwagi praktyka” Beata Mrozowska-Bartkiewicz, jako praktyk i legislator 
ubezpieczeniowiec, stara się ukazać czekające nas w przeciągu najbliższych lat zmiany legislacyj-



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 17(2/2014) 189

ne – zarówno wynikające z obowiązku wprowadzenia do krajowego ustawodawstwa przepisów 
dyrektywy Solvency II, jak i te, które z racji porządkowania polskiego rynku ubezpieczeń zdaniem 
autorki powinny wejść w życie, jako że mogą (choć nie są tak ważkie jak potrzeby Solvency II), 
znacząco wpłynąć i na działalność ubezpieczycieli, i na zachowania ubezpieczonych (uprawnio-
nych).

Omawiając wybrane zagadnienia regulacyjne, autorka w drugiej części artykułu pt.: „Omawianie 
wybranych zagadnień regulacji” wymienia problemy, które jej zdaniem wymagają szczególnego 
zainteresowania ustawodawcy: od problematyki przepisów dotyczących klauzul abuzywnych, 
poprzez reasekurację, pośrednictwo, ochronę konsumenta (także w procesie likwidacji szkody 
i wypłaty świadczeń – z udziałem tzw. kancelarii odszkodowawczych), ubezpieczenia grupowe, 
problematykę umowy ubezpieczenia, zabezpieczenie umową ubezpieczenia na życie produktów 
bankowych, po kwestie wskazania uposażonych z tytułu umowy ubezpieczenia na życie, wypła-
ty świadczeń ubezpieczeniowych małoletniemu, tajemnicy ubezpieczeniowej i przekazywanie 
informacji oraz komunikacji stron umowy ubezpieczenia. Autorka widzi potrzebę nowych uregu-
lowań, a proponowane przez nią rozwiązania są gruntownie przemyślane i wypływają z praktyki 
ubezpieczeniowej. Szeroki zakres tematyczny propozycji skłania do skierowania czytelnika do 
stron 199–217 artykułu. Wśród ukazanych problemów znajdują się również te, które omawiane 
są przez innych autorów. Miedzy innymi dotyczy to problemów ubezpieczeń grupowych i klau-
zul abuzywnych. Beata Mrozowska-Bartkiewicz, przyjmując opisanie problematyki ich istoty 
w artykule dr. Pokrzywniaka, a także problematykę konferencji w Uniwersytecie Warszawskim 
(19.10.2012 r.) (s. 202), słusznie podkreśla, że rozwiązanie problemów klauzul abuzywnych 
„wymaga oczywiście ochrony słabszej strony umowy” (s. 203). Z tych m.in. przyczyn autorka 
wskazuje na podstawowe zastrzeżenia względem obecnego systemu (s. 203–204), konstatując, 
że: „w obecnym kształcie regulacje prawne w praktyce w nieznacznym jednakże stopniu bronią 
konsumentów usług ubezpieczeniowych, natomiast sprzyjają rozwojowi całej gałęzi »przemy-
słu« prawniczego”.

Część III pracy, zatytułowana „Krajowe regulacje ubezpieczeniowe – zagadnienia szczegól-
ne”, składa się z siedmiu artykułów. Śledząc tematykę części II i III omawianego opracowania, 
można pokusić się o stwierdzenie, że próby oddzielenia rozważań obu części wydają się być 
niepotrzebne. Bo czyż rozważania dotyczące UFG lub ubezpieczeń obowiązkowych albo kwestie 
spadkobrania są kategoriami bardziej szczególnymi niż np. klauzule abuzywne? Przyjmując, iż 
podział formalny ma tu mniejsze znaczenie, zwrócimy uwagę, iż w części III znalazły się poniżej 
wyliczone artykuły.

W artykule „Bancassurance – interpretować obowiązujące czy tworzyć nowe przepisy?” 
dr hab. Marcin Orlicki, jeden z czołowych teoretyków i praktyków ubezpieczeniowych, dotyka 
zarówno rozwiązań ogólnych, np. istoty umowy ubezpieczenia, jak i problemów trapiących prak-
tykę rynku ubezpieczeń, z pozoru będących na obrzeżach tego rynku, czyli kwestii bancassurance. 
Autor słusznie zwraca uwagę na ten rodzaj działalności i stwierdza: „Mimo że wyspecjalizowane 
instytucje państwowe i przedstawiciele doktryny prawa ubezpieczeniowego uznają ten proce-
der za niezgodny z prawem, trwa on od lat i osiągnął gigantyczną wręcz skalę”.

Skoro ten „proceder” należałoby lege artis skanalizować, to co – mając na względzie koniecz-
ność udzielenia odpowiedzi na pytanie inicjatorów opracowania na temat nadregulacji czy 
niedoregulowania prawnego – można dostrzec? Przyjmując za podstawowe zadanie „wskazanie 
źródeł problemów z bancassurance oraz postawienie diagnozy dotyczącej sposobów radzenia 
sobie z tym narastającym problemem”, czyli próbując odpowiedzieć na pytanie o „konieczności 
tworzenia nowych regulacji prawnych odnoszących się do bancassurance, ubezpieczeń grupo-
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wych i ubezpieczeń na cudzy rachunek”, autor (w trzech kolejnych podrozdziałach „Pozorny brak 
regulacji prawnych”, „Kto nie umie interpretować starych przepisów, musi dostać nowe” oraz 
„Nieuchronne zmiany prawa” (s. 224–231)) przewiduje w szczególności m.in. potrzebę następu-
jących działań zaradczych. 

Po pierwsze, właściwa, zgodna z istotą istniejących norm prawnych interpretacja przepisów. 
Zapewne nie obejdzie się bez sprzeciwu silnych w obsłudze prawnej i ekonomicznej banków, któ-
re w wyniku rezygnacji ze swoistej interpretacji prawa (czy wręcz nielegalnych praktyk) (s. 229) 
mogłyby utracić znaczną część dotychczasowych dochodów. Autor ten sposób postępowania 
stanowczo potępia, pisząc (wręcz podkreślając tekst): „Zbyt duża to strata dla banków, by do-
puścić do tego, by powstała. Nieważne jest prawo, ważny jest dochód (s. 229)” i dalej: „nie jest 
problemem to, że banki zarabiają na ubezpieczeniach, lecz jedynie to, w jaki sposób to robią”.

Toteż zgodnie z prawem postępowanie banków powinno polegać na wyborze odgrywanej roli 
– pośrednika ubezpieczeniowego czy ubezpieczającego. Ale czy to w praktyce będzie możliwe? 
– pyta autor. Jeśli tak, będzie to znaczyło, że oceniany pozytywnie przez Marcina Orlickiego 
projekt KNF zwany rekomendacją U (który w istocie jest swoistą próbą interpretacji obowiązują-
cego prawa) spełni oczekiwania. W przeciwnym razie – i jest to drugie działanie zaradcze – „jeśli 
narzędzie zastosowane przez KNF będzie niewystarczające, wówczas konieczne będą zmiany 
legislacyjne”.

W cieniu bancassurance istnieją – zdaniem autora – obszary legislacyjne (związane z umową 
na cudzy rachunek), które wymagają zmian prawnych, wzmacniających status osób ubezpie-
czonych ponoszących koszty owych ubezpieczeń. To konieczne wzmocnienie może się odbyć 
poprzez stosowne zmiany zapisów w kodeksie cywilnym.

Artykuł Renaty Orzechowskiej (PIU) „Od nadregulacji do »niedoregulacji« prawnej w ubez-
pieczeniach obowiązkowych” dotyczy głównie problematyki obowiązkowych ubezpieczeń 
wskazanych w polskim prawie ubezpieczeniowym (w zapisach ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej) jako tzw. inne ubezpieczenia obowiązkowe5, które z racji przepisów odrębnych 
prawa polskiego lub umów międzynarodowych zawartych przez Polskę zaliczone są do kategorii 
ubezpieczeń obowiązkowych6. Istocie i funkcjonowaniu tych ubezpieczeń poświęca się w litera-
turze ubezpieczeniowej stosunkowo mało miejsca, choć w praktyce realizacyjnej naliczono ich 
w Polsce w 2013 r. 156 (zespół prof. Eugeniusza Kowalewskiego) (s. 233–234) – z tendencją ro-
snącą. Skąd tak duża liczba owych „innych obowiązkowych”, skoro jedną z przesłanek likwidacji 
w 1990 r. starego systemu ubezpieczeń OC powstających ex lege był zarzut przymusu?

Autorka w podrozdziale „Katalog dóbr objętych obowiązkiem ubezpieczenia”, poszukując 
przyczyn wielkiej ich rozmaitości, pisze: „Z obserwacji obecnych ubezpieczeń wynika, iż obo-
wiązek ich posiadania jest nałożony na tak szeroki katalog podmiotów i rodzajów działalności, 
że w pewnych przypadkach trudno znaleźć wspólny mianownik dla ratio legis tych regulacji” 
(s. 235). Przesłanek kryteriów uzasadniających potrzebę obowiązkowości „innych OC” autorka 
nie znajduje także w zapisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej (s. 236), poszukując ich 
także w skąpej literaturze przedmiotu (W. Mogilski) (s. 236).

5 Autorka (powołując się m.in. na W. Mogilskiego) nazywa je „przymusowymi”. Przymusowymi nazywano w hi-
storii ubezpieczeń te, które powstały ex lege. W praktyce często stosowana jest dla nich nazwa „inne umowne 
ubezpieczenia obowiązkowe OC”, która bardziej oddaje ich istotę.
6 Odniesienie rozważań do ubezpieczeń „innych obowiązkowych” czy, jak woli autorka, „przymusowych”, po-
zostawia poza sferą rozwiązań dział obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, co wydaje się być 
znaczącą luką omawianej pozycji książkowej. Nie jest to oczywiście zarzut pod adresem autorki dokonującej 
interesującej analizy tych właśnie „innych” OC.
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Wątpliwości co do racjonalności stosowanych przesłanek poszerzających krąg przedmiotowy 
i podmiotowy tych ubezpieczeń wynikają także z racji ogólnych, tkwiących w ich istocie, bo-
wiem: „nadrzędną przesłanką dla obowiązkowości ubezpieczenia powinna być zawsze ochrona 
interesów poszkodowanych, ale wyłącznie z ważnych społecznie lub gospodarczo powodów” 
(s. 236). Tymczasem w praktyce można zakwestionować sytuację, w której stawia się znak 
równości między poszkodowanym – osobą fizyczną (np. pacjent, uczestnik ruchu drogowego) 
a wielkim przedsiębiorcą dysponującym rzeszą wielobranżowych specjalistów.

Krytycznie i ciekawie analizując aspekty regulacji (czy ich braku) innych ubezpieczeń obowiąz-
kowych w podrozdziałach „System sankcji i kontroli (s. 238 i nast.)” oraz „Funkcja prewencyjna 
ubezpieczeń obowiązkowych (s. 242 i nast.)”, autorka stawia tezę: „Powyższe rozważania po-
winny skłaniać do przemyśleń nad systemem prawnym ubezpieczeń obowiązkowych i być może 
potrzebą jego modyfikacji” (s. 246).

Uzasadniając konieczność stosowania „spójnych i sprawiedliwych zasad przy poszanowaniu 
potrzeb wszystkich stron umowy ubezpieczenia” (także i interesów ubezpieczycieli – S.N.), należy 
zdaniem Renaty Orzechowskiej uwzględnić także „możliwości akceptacyjne rynku ubezpiecze-
niowego”, w tym ubezpieczycieli. To według mnie interesujące, mądre i wyważone stanowisko.

Artykuł Renaty Orzechowskiej stanowi ciekawą merytorycznie próbę obiektywizacji racji inte-
resariuszy stron umowy ubezpieczenia z grupy innych obowiązkowych ubezpieczeń OC. Często 
próby udowodnienia racji stron – czy to w postępowaniu zmierzającym do zawarcia umowy, 
czy też odszkodowawczym (oraz odpowiednio w literaturze) – lokują strony, ich przedstawicieli 
oraz teoretyków we wrogich sobie obozach. Autorka poprzez ciekawą, merytoryczną narrację 
oraz próbę poszukiwania obiektywizmu w ukazaniu stanu regulacji prawnych oraz potencjal-
nych potrzeb i granic ochrony ubezpieczeniowej wspomniane racje stron stara się uwzględnić 
– stosownie do oczekiwań i możliwości rynku ubezpieczeń.

Iwona Kaja, kierownik Wydziału Prawnego, oraz Zdzisława Cwalińska-Weychert, wicepre-
zes UGF, w artykule zatytułowanym „Uzupełniający charakter ustawowej odpowiedzialności 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych” w podrozdziałach: „Wprowadzenie”, „Rola UFG w syste-
mie ubezpieczenia OC odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych” oraz 
„Podstawowe różnice w odpowiedzialności UFG oraz odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
i ich konsekwencje” i „Niedoregulacja czy celowe działanie ustawodawcy – spory w praktyce 
obrotu” – przedstawiają tę część działalności UFG, która dotyczy głównie dwu istotnych jej pro-
blemów:

czy niedoprecyzowanie tych kwestii (sporów kompetencyjnych co do odpowiedzialności � 
podmiotowej – solidarna, zakład ubezpieczeń, UFG – za szkody OC) w formie konkretnych 
zapisów w ustawie jest przejawem niedostatecznego uregulowania przez ustawodawcę, czy 
też istniejące regulacje są wystarczające, a wymaganie, aby wszystko było ujęte w treści 
szczegółowej normy prawnej, prowadziłoby do nadregulacji;
czy i jak ustawodawca uregulował zasady postępowania w przypadku sporów kompeten-� 
cyjnych pomiędzy zakładami ubezpieczeń a UFG, dotyczących odpowiedzialności wobec 
poszkodowanego.

Autorki odpowiadają: „W pierwszym przypadku trudno mówić o niedoregulacji”. W przypad-
ku drugim, powołując się na treść tzw. konsolidacyjnej dyrektywy komunikacyjnej Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r., stwierdzają brak w polskim ustawodawstwie 
wyraźnej regulacji owego problemu. Jedno z zapadłych orzeczeń sądowych potwierdza fakt nie-
doregulacji tego problemu kompetencyjnego.
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Dr Bartosz Kucharski (Uniwersytet Łódzki), w obszernych wywodach zawartych w artykule 
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej” w kilku podroz-
działach, zatytułowanych: „Wprowadzenie”, „Konstrukcja prawna ubezpieczenia D&O”, „Zakres 
przedmiotowy ubezpieczenia D&O za szkody wyrządzone spółce”, „Zakres przedmiotowy 
ubezpieczenia D&O za szkody wyrządzone osobom trzecim”, „Zakres podmiotowy ubezpiecze-
nia D&O”, przedstawia zasady, istotę i uregulowania prawne tego ubezpieczenia, dochodząc 
ostatecznie do wniosków regulacyjnych zawartych w części artykułu zatytułowanej „Podsumo-
wanie”.

Owe wnioski można sprowadzić do następujących konstatacji (s. 293–294):
wskazywane ubezpieczenie nadal powinno pozostać nieobowiązkowe; � 
mimo zastrzeżeń ze strony niektórych autorów co do potrzeby wyodrębnienia go spomię-� 
dzy innych ubezpieczeń majątkowych „trudno mówić o niedoregulowaniu tego ubezpiecze-
nia”;
„warto również zastanowić się nad wyraźnym objęciem ubezpieczeniem odpowiedzialności � 
cywilnej – odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczonego”;
natomiast „tworzenie przepisów powszechnie obowiązujących, które miałyby regulować � 
poszczególne rodzaje dobrowolnych ubezpieczeń OC, mogłoby prowadzić do dalszej inflacji 
prawa i nie jest moim zdaniem wskazane” – stwierdza autor.

Xenia Kruszewska, prezes zarządu towarzystwa ubezpieczeń realizującego ubezpieczenia zdro-
wotne, w artykule „Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – nadregulacja czy jej brak?” w krótkim 
wprowadzeniu przedstawia fatalną kondycję polskiego systemu zdrowotnego, pozostające-
go w ocenie profesjonalnych organizacji europejskich (wynikającej m.in. z przeprowadzonego 
rankingu) w zdecydowanym „ogonie” państw Starego Kontynentu. Podsumowując ową opinię, 
wyrażoną w stosownym raporcie, autorka zauważa: „Polska opieka zdrowotna pozostaje coraz 
bardziej w tyle, zaś jej problemy wydają się z czasem pogłębiać”. 

Xenia Kruszewska zauważa, że wdrożenie komplementarnego systemu ubezpieczeń zdro-
wotnych staje się pilne i nieodzowne. Sektor ten potrzebuje uregulowań prawnych „dwóch 
obszarów: prawa ubezpieczeniowego i szeroko pojmowanych regulacji sektora ochrony zdro-
wia”. Omawiając problematykę regulacji prawnych rynku usług zdrowotnych, autorka wskazuje 
m.in. następujące mankamenty: brak jednolitego nazewnictwa, niespójne prawo dotyczące 
szpitali publicznych oraz potrzebę ubezpieczeń komplementarnych.

W podsumowaniu (s. 312) autorka stwierdza, odnosząc się do prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych, „że jest to sektor wymagający jednej podstawowej regulacji z zakresu prawa 
ubezpieczeniowego i kilku z obszaru sektora opieki zdrowotnej, które pozwolą ubezpieczeniom 
prywatnym na wypełnienie przynależnej im roli społecznej”.

Dr hab. Magdalena Szczepańska, ekspert, wykładowca i autorka szeregu prac, szczególnie 
z dziedziny ubezpieczeń życiowych, w komentowanej pozycji wydawniczej zajmuje się tym wła-
śnie problemem w artykule „O postulowanych zmianach w umowie ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (s. 315–330)”.

Poczynając od omówienia historii wprowadzenia owego ubezpieczenia na polski rynek 
ubezpieczeniowy (w kolejnych pięciu podrozdziałach: „Istota umowy ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”, „Regulacja prawna umowy ubezpieczenia na 
życie z UFK”, „Kontrowersje wokół regulacji prawnej umowy na życie z UFK”, „Rola pośredni-
ka ubezpieczeniowego w procesie oferowania ubezpieczenia na życie z UFK”, „Posumowanie”) 
autorka przeprowadza gruntowną analizę stanu prawnego i problemów z niego wynikających, 
stwierdzając jednocześnie, że w „obecnym stanie prawnym istnieje jedynie fragmentaryczna 
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regulacja prawna problematyki ubezpieczenia na życie”. Ponieważ ubezpieczeniom na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym poświęcony został tylko jeden przepis, stąd treść 
„stosunku umownego w znacznym zakresie kształtowana jest na zasadzie swobody umów przez 
ubezpieczycieli”.

Konstatując, autorka zwraca uwagę na fakt, że „brak szczegółowej regulacji prawnej umo-
wy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest korzystny dla 
wszystkich podmiotów stosunku ubezpieczenia. Ubezpieczyciele, kształtując treść stosunku 
ubezpieczenia, formułują postanowienia o.w.u. w ramach obowiązujących przepisów, nie za-
wsze odpowiadających istocie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym”.

Ponieważ takie uregulowania generują zarzuty niezgodności z prawem lub rażącego narusze-
nia interesu ubezpieczonych, autorka proponuje: 

rozważenie wprowadzenia jednolitych standardów umów u różnych ubezpieczycieli;� 
ich konsultacje z organem nadzoru i Rzecznikiem Ubezpieczonych;� 
przeprowadzenie analizy obowiązujących regulacji w treści umów ubezpieczenia z ubezpie-� 
czeniowym funduszem kapitałowym.

Dr Szymon Byczko (Uniwersytet Łódzki) w artykule „Pozycja prawna spadkobiercy w umowie 
ubezpieczenia na życie na rzecz osoby trzeciej”, przypominając, że umowy ubezpieczenia na ży-
cie zawierane na rzecz osoby trzeciej „stanowią szczególny sposób zabezpieczenia kredytodawcy 
na wypadek śmierci kredytobiorcy”, rozważa postawiony w tytule artykułu problem (związany 
zresztą z jakże częstymi produktami typu bancassurance). Czyni to w podrozdziałach: „Sytuacja 
prawna po śmierci ubezpieczonego”, „Analiza regulacji prawnych umowy ubezpieczenia”, „Ana-
liza rozwiązań prawa spadkowego”, „Próba znalezienia rozwiązania”.

Omawiając skomplikowanie prawne i faktyczne, praktycznie dla wszystkich stron umowy 
(także pośredników ubezpieczeniowych), autor stwierdza: „problem jest jednym z przykładów 
nienadążania regulacji prawnej za zmianami na rynku ubezpieczeń”. Mimo że autor jest przeciw-
nikiem częstych zmian ustawowych, w sytuacji kiedy najczęściej dotkniętymi owym problemem 
są spadkobiercy strony umowy, proponuje jako element nieuchronny nowelizacji prawa „wpro-
wadzenie bezpośredniego roszczenia spadkobierców ubezpieczonego wobec ubezpieczyciela 
[…], co da możliwości żądania od nich [ubezpieczycieli – S.N.] zapłaty sumy ubezpieczenia bez-
pośrednio na rzecz uposażonego” (s. 342).

Podsumowanie
Pytania o granice swobodnej regulacji prawnej umowy ubezpieczenia przez strony owej umo-

wy w warunkach gospodarki rynkowej, o rolę nadzoru i ingerencji państwa w istotę stosunku 
prawnego, zakres praw i obowiązków stron oraz przestrzeganie zasad dobrej wiary stają się we 
współczesnych warunkach funkcjonowania rynku ubezpieczeń ponownie gorąco dyskutowane.

Równie sporne problemy stawały przed sektorem ubezpieczeniowym w warunkach zmian 
ustrojowych, w czasach tworzenia rynku ubezpieczeń w latach 90. XX wieku. Wówczas pozornie 
wydawało się, że także w ubezpieczeniach zadziałają prawa samoregulacji, czyli „niewidzial-
na ręka rynku”. Po ćwierćwieczu praktycznej realizacji gospodarki neoliberalnej okazuje się, 
że zarówno przenoszenie na grunt krajowy zasad ubezpieczeniowych rynku europejskiego, jak 
i polskie regulacje wewnętrzne nie rozwiązały problemów, wprowadziły natomiast polski rynek 
(także ubezpieczeniowy) w orbitę twardych praw i zjawisk rynkowych, charakterystycznych dla 
gospodarki kapitalistycznej, łącznie ze zjawiskami kryzysowymi.
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Kiedy w latach 90. minionego wieku kształtował się polski rynek ubezpieczeń, mogło wy-
dawać się, że postulowana przez prof. Jana Łopuskiego zasada swobodnego ustalania praw 
i obowiązków stosunku prawnego ubezpieczenia przez strony umowy może być odpowiednim 
normatywem. Po latach, mając w pamięci wielość zjawisk na polskim rynku ubezpieczeń, nie 
jest to tak oczywiste, jak mogło się wówczas wydawać.

Wśród narastających problemów znaczenia nabierają ponownie kwestie swobody umów 
ubezpieczenia, zakresu ochrony i praw oraz obowiązków stron, prób dominacji wielkiego ka-
pitału korporacyjnego w umowach konsumenckich oraz poszukiwania sprawiedliwych granic 
stosowania praw ochrony (ubezpieczonego, uposażonego z umów ubezpieczenia – zwanych 
nieco niesłusznie – konsumentami), w tym granic klauzul abuzywnych czy świadczeń odszkodo-
wawczych.

To tylko jedne z wielu problemów, przed którymi stoi polski rynek ubezpieczeniowy – ważna 
część rynku finansowego. Stąd istotne stają się pytania o granice podjętych już i kolejnych regu-
lacji prawnych w sektorze ubezpieczeń, zaś spory o nadregulację czy niedoregulację pozostaną 
wciąż aktualne – i to na każdym etapie rozwoju rynku ubezpieczeniowego.

Dr Stanisław Nowak, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
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Renata Babińska-Górecka, „Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie 
ubezpieczenia społecznego”, Difin, Warszawa 2014, 290 s. – artykuł recenzyjny (Alina 
Rogowska)

Uwagi wstępne
Kwestia ubezpieczeń społecznych stanowi niezwykle ważny i trudny, szczególnie dla ustawo-

dawcy oraz praktyki sądowej i administracyjnej, element prawa. Wynika to z pewnością po części 
z faktu, iż ta dziedzina jest ściśle powiązana z kondycją finansową państwa, a ponadto stanowi 
niezwykle istotny i często wręcz zapalny punkt debaty publicznej. To właśnie m.in. powoduje, że 
zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi były stosunkowo często poddawane ocenie 
Trybunału Konstytucyjnego, który jako organ stojący na straży konstytucyjności prawa w Polsce 
ma niewątpliwie wpływ zarówno na sposób interpretacji poszczególnych przepisów, jak i na prak-
tykę ich stosowania. Autorytet Trybunału i jego pozycja w systemie ustrojowym państwa nie mogą 
jednak zapewnić, by jego orzecznictwo nie było poddawane ocenie zarówno doktryny, jak i prak-
tyki. Ocena ta przejawia się nie tylko w merytorycznym odniesieniu do poszczególnych orzeczeń 
Trybunału, lecz także w postrzeganiu wpływu skutków prawnych tych orzeczeń na poszczególne 
dziedziny i gałęzie prawa, a także na funkcjonowanie instytucji, szeroko rozumiane postawy spo-
łeczne oraz programy partii politycznych. Znamienne jest także to, iż im większa specyfika danej 
dziedziny i stopień jej skomplikowania (wyrażający się choćby w wielości źródeł prawa, specyfice 
regulacji i wykładni, a także złożoności sytuacji faktycznych, do których mają zastosowanie poszcze-
gólne przepisy), tym bardziej zróżnicowana jest ocena orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. 
Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, które 
charakteryzują się wskazanymi wyżej cechami złożoności, są przedmiotem recenzowanej książki.

Autorka monografii, wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie praktyczne w zakresie ubez-
pieczeń społecznych, dokonuje wszechstronnej analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 
zestawiając je z poglądami doktryny wyrażonymi w literaturze, obejmującej takie dziedziny, jak 
prawo konstytucyjne, prawo zabezpieczenia społecznego i prawoznawstwo. Należy w tym miejscu 
podkreślić, iż w recenzowanej monografii autorka wykorzystała wszechstronnie dostępną literatu-
rę ze wskazanych wyżej dziedzin, która stanowi bogatą bazę źródłową recenzowanej książki. 

Uwagi szczegółowe
Monografia „Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczenia 

społecznego” to dość obszerne opracowanie, które podzielone zostało na sześć rozdziałów odno-
szących się do skutków prawnych poszczególnych typów orzeczeń wydawanych przez Trybunał. 
Rozdziały te wieńczy podsumowanie, stanowiące zwięzłą i przejrzystą kompilację wniosków pły-
nących z poszczególnych części publikacji. 

W rozdziale pierwszym autorka poczyniła ogólne uwagi metodologiczne, a także jasno okre-
śliła, w jaki sposób rozumiane będą poszczególne pojęcia, takie choćby jak „ubezpieczenie 
społeczne”, „regulacja prawna w dziedzinie ubezpieczenia społecznego”, „akt normatywny”, co 
jednoznacznie zarysowało tło definicyjne publikacji. Autorka odniosła się także dość obszernie 
do niezwykle istotnego, z punktu widzenia zarówno wykładni, jak i praktyki stosowania prawa, 
rozróżnienia pojęć „przepis prawny” i „norma prawna” w kontekście specyfiki regulacji w dzie-
dzinie ubezpieczenia społecznego. Specyfika ta, zdaniem autorki, wyraża się m.in. w tym, że 
na gruncie omawianej dziedziny prawa przepis prawny nigdy nie ma schematu analogicznego 
do normy prawnej, co powoduje konieczność systemowej wykładni poszczególnych przepi-
sów dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny. Podsumowując ten wątek rozważań, autorka 
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sformułowała tezę, że „zakres trybunalskiej ingerencji w regulację prawną w dziedzinie ubezpie-
czenia społecznego nie odnosi się jedynie do przepisu prawnego. Zawsze zakresem tym objęta 
jest ściśle określona kwestionowana treść normatywna” (s. 38). Z tak postawioną tezą należy 
się oczywiście w pełni zgodzić, zwłaszcza w świetle przedstawionych w monografii przykładów 
konkretnych orzeczeń Trybunału. Warto byłoby zastanowić się również nad tym, czy tego typu 
ingerencja Trybunału Konstytucyjnego w regulację prawną nie jest charakterystyczna także dla 
innych dziedzin prawa, jak choćby szeroko rozumiane prawo konstytucyjne, cywilne czy gospo-
darcze. Ta uwaga w żaden sposób nie wpływa jednak na walory recenzowanej publikacji, gdyż 
przy jej ściśle zakreślonych ramach nie sposób było odnieść się szczegółowo do innych dziedzin 
czy gałęzi prawa. W omawianej części monografii duże znaczenie poznawcze mają także czynione 
przez autorkę rozważania na temat typów wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zestawieniu ze 
sposobem ingerencji tego organu w regulację prawną w dziedzinie ubezpieczenia społecznego. 

W kolejnych rozdziałach autorka odniosła się szczegółowo do skutków prawnych poszcze-
gólnych typów orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ubezpieczenia społecznego. 
W rozdziale drugim podjęła problematykę skutków prawnych orzeczeń prostych i zakresowych, 
przy uwzględnieniu ich podziału na wyroki negatoryjne i afirmatywne. Na szczególne podkreślenie 
zasługują uwagi dotyczące wyroków afirmatywnych. Autorka słusznie bowiem zwraca uwagę, że 
orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny o konstytucyjności danego przepisu prawnego w okre-
ślonym kontekście normatywnym nie oznacza wcale, iż w przyszłości, w razie „wprowadzenia 
do systemu prawnego np. nowych zasad prawa”, Trybunał nie będzie mógł badać już uprzednio 
zbadanej regulacji, przy uwzględnieniu zmienionego kontekstu normatywnego. Istotne z punktu 
widzenia recenzowanej monografii są także uwagi czynione przez autorkę w rozdziale drugim 
i odnoszące się do skutków zakresowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności 
ważna jest konkluzja, iż wyroki zakresowe Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpiecze-
nia społecznego nie wywołują jednocześnie afirmatywnych i negatoryjnych skutków prawnych. 

W rozdziale trzecim autorka odniosła się do skutków prawnych orzeczeń Trybunału w za-
kresie tzw. pominięć ustawodawczych. Na szczególną uwagę zasługują tutaj przedstawione 
poglądy Trybunału Konstytucyjnego na różnicę pomiędzy tzw. lukami prawnymi a pominięciem 
ustawodawczym, które to rozróżnienie jest istotne ze względu na kompetencję Trybunału Kon-
stytucyjnego do wydawania przezeń postanowień sygnalizacyjnych. Autorka stawia przy tym 
tezę, iż „upoważnienie do kontrolowania przez Trybunał Konstytucyjny tzw. pominięć usta-
wodawczych w regulacji prawnej w dziedzinie ubezpieczenia społecznego nie powinno zatem 
budzić wątpliwości” (s. 84). Teza ta jest jednak dość daleko idąca, szczególnie z tego względu, 
iż autorka formułuje ją głównie w oparciu o przedstawione w omawianym rozdziale orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, a w niewielkim stosunkowo zakresie na podstawie analizy stano-
wisk przedstawicieli doktryny, wśród których występują różnice poglądów co do skutków tego 
typu orzeczeń Trybunału (co zresztą zostało w monografii wskazane). 

Na baczną uwagę zasługują rozważania zawarte w rozdziale czwartym, dotyczące skutków 
prawnych tzw. orzeczeń interpretacyjnych Trybunału dla regulacji prawnej w dziedzinie ubez-
pieczenia społecznego. Na uznanie zasługuje zwłaszcza szczegółowe i rzetelne przedstawienie 
różnych poglądów dotyczących tego typu wyroków i ich istoty, wyrażanych w doktrynie w od-
niesieniu do sporu, który powstał na tym tle pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem 
Najwyższym. Autorka wyraźnie też określiła, jaką definicję wyroków interpretacyjnych przyjęła 
w swych rozważaniach; podjęła również próbę ustalenia ich cech, właściwości oraz skutków praw-
nych w oparciu o analizowane przez siebie orzecznictwo. Warte podkreślenia jest – na co autorka 
również zwróciła uwagę – iż wyroki interpretacyjne mogą mieć ogromne znaczenie dla praktyki 
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stosowania poszczególnych przepisów, szczególnie w zakresie ich wykładni, pod warunkiem jed-
nak, że ustawodawca – niekiedy właśnie ze względu na przyjętą przez Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku interpretacyjnym wykładnię danego przepisu – nie dokona zmiany tych przepisów. 

Dwa ostatnie rozdziały publikacji poświęcone zostały zagadnieniom związanym ze skutkami 
prawnymi orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla sytuacji prawnej jednostki oraz spraw w toku 
lub prawomocnie rozstrzygniętych. W rozdziałach tych autorka dużo uwagi poświęciła relacjom 
zachodzącym pomiędzy orzekaniem przez Trybunał Konstytucyjny o zgodności bądź niezgodności 
z Konstytucją poszczególnych przepisów prawa z dziedziny ubezpieczenia społecznego a konsty-
tucyjnymi zasadami, takimi jak zasada ochrony praw nabytych, zasada ochrony zaufania obywateli 
do państwa, zasada równości, zasada demokratycznego państwa prawnego czy zakaz retroak-
cji. Rozważania te wskazują także na zakres i możliwość bezpośredniego stosowania Konstytucji 
przez organy rentowe oraz na pewne podporządkowanie prawa w ogólności podstawowym za-
sadom konstytucyjnym, a tym samym interpretacji tych zasad, ugruntowanej i zakorzenionej 
już w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Autorka odniosła się także do kwestii skutków 
prawnych orzeczeń Trybunału do spraw w toku, negując – zresztą słusznie – w tym zakresie moż-
liwość wywoływania przez te orzeczenia skutków ex tunc, przy uwzględnieniu jednak możliwości 
wzruszenia ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia oraz możliwości wzno-
wienia postępowania na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

Podsumowanie
Na koniec stwierdzić należy, iż w dotychczasowej literaturze podejmującej problematykę 

ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia społecznego – ze względu na specyfikę oraz duży stopień 
specjalizacji  tego zagadnienia – kładziono szczególny nacisk na aspekty ekonomiczne oraz stricte 
ubezpieczeniowe; w recenzowanej publikacji podkreślone zostały natomiast aspekty prawno-
konstytucyjne. Takie ujęcie wskazanej wyżej problematyki jest niezwykle interesujące i w dużej 
mierze nowatorskie. Zwrócenie uwagi na zagadnienie skutków prawnych orzeczeń Trybunału Kon-
stytucyjnego dla spraw sądowych będących w toku i dla kształtowania sytuacji prawnej jednostki 
w procesie mogłoby stać się natomiast przyczynkiem do dyskusji na temat tego, czy orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ubezpieczenia społecznego mają charakter prawotwórczy. 
Dyskusja ta jest o tyle ciekawa, iż prawotwórcza rola orzeczeń Trybunału jest w doktrynie kwe-
stią sporną, mimo iż coraz częściej funkcja taka jest dostrzegana. Lektura recenzowanej książki 
potwierdza – w mojej ocenie – tezę o tym, iż niektóre z orzeczeń w zestawieniu z konkretnym 
orzecznictwem sądów powszechnych mogą prowadzić do tworzenia norm nieznajdujących co 
prawda bezpośredniego wyrazu w konkretnych przepisach prawa, ale mogących mieć postać 
zasady prawa stosowanej przez sądy w analogicznych sprawach, również w procesach toczących 
się w przyszłości, a także służyć jako inspiracja do zmian ustawowych. Takie rozumienie pra-
wotwórczej roli orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest zresztą przyjęte przez część doktryny 
prawa (o czym pisali m.in. Janusz Trzciński i Roman Hauser w książce „Prawotwórcze znaczenie 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego”). 

Należy wreszcie podkreślić, iż ze względu na podejmowaną problematykę, jej obszerność 
i sposób ujęcia, bazę źródłową i bibliograficzną, a także czytelny sposób redakcji tekstu – np. wy-
punktowanie wniosków końcowych – recenzowaną książkę można z pełną odpowiedzialnością 
polecić wszystkim tym, którzy interesują się omawianym zagadnieniem, czy to zawodowo, czy też 
naukowo, a także osobom biorącym udział w kształtowaniu prawa ubezpieczenia społecznego.

Dr Alina Rogowska, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu.
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Stanisław Nowak (red.), „Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój 
gospodarczy”, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Warszawa-Bydgoszcz 2014, 390 s. – artykuł 
recenzyjny (Tadeusz Lenart, Andrzej Młynarczyk)

Wprowadzenie 
Dla czytelnika poszukującego wiadomości z dziedziny ubezpieczeń nie tyle tytuł książki – 

„Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy” – ile podtytuł 
– „Elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju” – określa jej zawartość 
ubezpieczeniową.

Publikacja, powstała z inicjatywy Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, świad-
czy o dużym zainteresowaniu problematyką tzw. niszowych segmentów polskiego rynku 
ubezpieczeń. Choć przemysł wydobywczy rud żelaza w praktyce obecnie pozostaje w kręgu 
zainteresowań nie tyle potencjalnych inwestorów, ile histografii oraz osób i instytucji przygo-
towujących programy rozwoju regionalnego kraju z wykorzystaniem dorobku i śladów rozwoju 
kultury materialnej, to – jak przypominają autorzy – dla przemysłu węglowego, przeżywającego 
jeszcze na początku 2014 r. spektakularny kryzys wydobywczo-społeczny związany z wydarze-
niami „kryzysu ukraińskiego” (z lat 2013–2014), pojawiła się szansa na odgrywanie w polskiej 
energetyce (w perspektywie przynajmniej kilkunastu lat) najważniejszej roli.

Dla polskiego rynku ubezpieczeń to bardzo istotna wiadomość, na bazie której należałoby 
zbudować stosowny program ochrony ubezpieczeniowej dla ludzi, mienia oraz interesów ma-
jątkowych górnictwa. W przemysł ten zainwestowano (tak w historii, jak i bieżącej działalności) 
olbrzymie środki. I co chyba ważniejsze, wiąże się z nim nadzieje społeczne (szczególnie na Ślą-
sku) na godne życie z dorobku tegoż działu gospodarki. Z górnictwem nadal związane są miliony 
Polaków, a przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla kamiennego to wciąż przyszłościowy (choć 
trudny) fragment polskiego rynku ubezpieczeń.

Rozważania szczegółowe
Publikację podzielono na trzy merytorycznie uzupełniające się części.
Część pierwsza „Z historii górnictwa i hutnictwa na ziemiach polskich” składa się z ośmiu 

artykułów. Redaktorzy opracowania we wprowadzającej notce wyjaśniają ogólne założenia 
przyświecające autorom artykułów. Wskazują na wykorzystanie dotychczasowego dorobku przy 
konstruowaniu nowoczesnego programu rozwoju, odpowiadającego wymogom przynależności 
do Unii Europejskiej, z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, bogactw ziemi i historii, za-
równo odległej, kiedy miliony lat temu kształtowały się warunki geologiczno-przyrodnicze, jak 
i czasów nam bliższych.

Jako że inicjatorami i autorami opracowań są również przedstawiciele środowisk akademickich, 
zadaniem książki jest przekazanie porcji wiedzy, interesującej nie tylko dla młodego pokolenia 
akademików, na temat procesów kształtowania się i rozwoju Polski przemysłowej.

Część pierwszą otwiera artykuł Agaty Michalskiej i Kamila Niemczyka, archeologów z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, zatytułowany „Starożytne górnictwo i hutnictwo świętokrzyskie – nowy 
kierunek badań”, omawiający historię świętokrzyskiego starożytnego górnictwa i hutnictwa 
żelaza (IV w. p.n.e.–III i dalsze wieki n.e.), opatrzony komentarzem Marcina Marciniewskiego 
(autora tezy o istnieniu zespołu pieców hutniczych budowanych na bazie drewnianego pnia ob-
lepionego polepą). Na ziemi świętokrzyskiej zachowały się liczne ślady potężnego przemysłu 
górniczo-hutniczego (ok. 500 tys. stanowisk piecowych). Fakt ten zasługuje na wyeksponowanie 
jako wkład tych ziem w rozwój gospodarczy świata.
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Artykuł Bogdana Blocha, pracownika Muzeum w Rybniku, zatytułowany „O pozyskiwaniu skar-
bów ziemi, czyli o sztuce górniczej na Śląsku”, opowiada o powstaniu, rozwoju i oddziaływaniu 
górnictwa na proces przemian społeczno-gospodarczych na Śląsku. Autor wskazuje, jak poczy-
nając od XVIII wieku, rozwijało się górnictwo śląskie (wydobycie węgla rosło od kilkuset ton 
rocznie do 150 mln ton w końcu XX wieku). Obrosłe tradycją górnictwo, z którymi związały swój 
los liczne pokolenia Ślązaków, przeżywa dziś kryzys, autor liczy jednak na powrót znaczenia go-
spodarczo–społecznego przemysłu wydobycia węgla.

Problematyce górnictwa i hutnictwa żelaza czasów I Rzeczypospolitej poświęca swój artykuł 
dr Stanisław Nowak z Wydziału Zarządzania UW. W tekście zatytułowanym „Górnictwo i hutnic-
two rud żelaza w czasach schyłku i upadku I Rzeczypospolitej (w ocenie Józefa Osińskiego oraz 
czasów nam współczesnych)” autor przygląda się miejscu, roli, znaczeniu i nowoczesności pol-
skiego przemysłu górniczo-hutniczego końca XVIII wieku w porównaniu z ówczesną Europą. Ta 
próba nowego spojrzenia pozwala na sformułowanie wniosku o nieodstawaniu Polski od przo-
dujących państw o rozwiniętym przemyśle hutniczym.

Dr Piotr Olszewski, z Centrum Kształcenia „Awans” w Kielcach, w opracowaniu „Małachowscy 
– promotorzy działań gospodarczych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w II połowie XVIII 
wieku (na przykładzie Końskich Wielkich)” podaje przykład rodu, którego członkowie zasłużyli 
się politycznie i gospodarczo dla I Rzeczypospolitej, szczególnie jako twórcy potęgi Staropolskie-
go Okręgu Przemysłowego w końcu XVIII wieku, obszaru gospodarczego ówcześnie najbardziej 
znaczącego w gospodarce polskiej. Omawia tragiczne losy Jacka Małachowskiego, z jednej stro-
ny targowiczanina, z drugiej – ważnego twórcy przemysłowego znaczenia I Rzeczypospolitej.

Autorzy dwu następnych opracowań, Łukasz Janeczek i Krzysztof Karbownik, związani za-
wodowo z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, w artykułach „Staropolski Okręg 
Przemysłowy – budowa kombinatu metalurgicznego wzdłuż rzeki Kamiennej” oraz „Formy ubez-
pieczeń socjalnych w zakładach górniczo-hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie 
XIX wieku” wywody swe poświęcają tzw. okresowi staszicowskiemu. Opisując rozwój wydobycia 
i przetwórstwa rud żelaza, konstatują, że mimo ostatecznych niepowodzeń planu Staszica pod-
jęte przezeń prace znalazły trwałe miejsce w przemysłowej historii Polski. Interesujący jest tu 
również społeczny aspekt tworzenia różnych form opieki i ubezpieczeń tzw. socjalnych w pol-
skim przemyśle.

W opracowaniu „Gospodarka polem polskich zmagań antyrozbiorowych po 1863 roku 
(z uwzględnieniem przemian przemysłowych Królestwa Kongresowego)” dr Stanisław Nowak 
przypomina historię tworzenia polskiego kapitalizmu w warunkach traumy po powstaniu naro-
dowym w 1863 r. oraz stosunkowo szybkiego przejścia zmagań narodu polskiego z zaborcami 
z płaszczyzny walk militarnych na pole zmagań gospodarczych, m.in. poprzez realizację idei pra-
cy pozytywnej.

Owa idea, mimo straszliwego odwetu zaborcy w Królestwie oraz walki z postawami patrio-
tycznymi Polaków, np. w Wielkopolsce, przyniosła znaczące efekty. Tak w tworzeniu nowego 
społeczeństwa wieku kapitalizmu, jak i w zmaganiach na polu gospodarczym, Królestwo Kongre-
sowe stało się niebawem przodującą gospodarczo częścią Imperium Rosyjskiego. Rozwijał się 
przemysł wydobywczo-hutniczy i włókienniczy (z imponującym dorobkiem Łodzi i innych ośrod-
ków polskich), kolejnictwo, a także – co podkreśla autor – sektor ubezpieczeniowy. Wyrosłe na 
gruncie pracy pozytywnej nowe społeczeństwo wraz z klasami robotników, chłopów i posiadaczy 
kapitału to już nowy obraz Polaków, którzy, nie zaniedbując – kiedy potrzeba – postaw zbrojnej 
walki o Polskę, doprowadzają w 1918 r. do powstania nowej Niepodległej (m.in. poprzez zwycię-
skie powstanie wielkopolskie 1918 r. czy udział w zmaganiach I wojny światowej).
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Niepodległa Polska od początku swego istnienia stanęła przed problemem nowej modernizacji 
i rozbudowy przemysłowej państwa. Z tej idei zrodził się pomysł zbudowania własnego centrum 
przemysłowego, zdolnego wydźwignąć gospodarczo państwo. Do najważniejszych przedsię-
wzięć należała budowa Gdyni, portu dającego Polsce niezależny dostęp do Morza Bałtyckiego, 
pozwalającego na dogodne połączenia transportowe z COP. O tym ostatnim, jako w pewnej mie-
rze kontynuacji terenowej i przedmiotowej SOP, pisze dr hab. Andrzej Szplit, prof. Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, w artykule „Program Centralnego Okręgu Przemysłowego 
inspiracją nowych trendów w hutnictwie na przykładzie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim”, da-
jąc za motto swego artykułu wypowiedź Hieronima Łabęckiego z 1856 r.: „Dlatego zwracam 
uwagę, że nasze żelazo godne lepszej wzmianki, a młot w ręku robotnika ani leniwy ani niezgrab-
ny”. Koncepcje COP na tle rozwoju krajowego przemysłu, w tym realizacja tegoż planu w Hucie 
Ostrowiec i wyniki tych prac, to główne motywy artykułu.

Część druga omawianej pozycji – „Przemysł wydobywczy na tle gospodarki finansowo-ubez-
pieczeniowej” – poświęcona jest związkom sfery ubezpieczeń gospodarczych ze zjawiskami 
współczesnej gospodarki rynkowej (ze szczególną rolą przemysłu węglowego jako podstawo-
wego nośnika energii w polskiej gospodarce). We wprowadzeniu autorzy przypominają, iż od 
czasów gospodarki przedkapitalistycznej ubezpieczenia (najczęściej w formie wzajemności ubez-
pieczeniowej) były efektywnym źródłem kompensacji szkód w gospodarce i że stan ten – jako 
efektywnej ochrony jest osiągany także w gospodarce współczesnej. 

Na część drugą składa się pięć rozdziałów: „Rynki finansowo-ubezpieczeniowe – kierunki 
zmian”, „Instrumenty ubezpieczeniowe i pochodne w ochronie górnictwa przed skutkami ryzy-
ka”, „Perspektywy wzajemności ubezpieczeniowej w górnictwie polskim”, „Weryfikacja oferty 
produktowej ubezpieczeń górnictwa”, „Ryzyko społeczne i sposoby ochrony na przykładzie ryzy-
ka starości i ryzyka zdrowotnego”.

Autor artykułu wprowadzającego do komentowanej części, „Kryzysy a finansyzacja gospodarki 
światowej”, prof. dr hab. Alojzy Nowak, aktualnie prorektor UW, wskazuje problemy współcze-
snych rynków finansowych, w przypadku których – jak zauważa – brak widocznych, jasnych 
perspektyw wyjścia. Autor przytacza wypowiedź laureata Nagrody Nobla prof. Josepha E. Sti-
glitza, który mówi, że we współczesnym świecie finansowym funkcjonuje do półtora tysiąca 
instrumentów finansowych (a nawet znacznie więcej); ich zadaniem jest łagodzenie dysparyte-
tów między dochodami pochodzącymi z operacji na rynkach finansowych (sprzedaż papierów 
wartościowych) a dochodami z produkcji i pracy. Dziś na rynkach finansowych znajduje się ok. 
650 bilonów USD, co stanowi dziesięciokrotność sumy potrzebnej do wykupienia towarów 
i usług powstałych z pracy. Realizacja tych instrumentów finansowych, będących do dyspozycji 
podmiotów gospodarczych, w stosunku do PKB to właśnie finansyzacja gospodarki światowej. 
Autor, prezentując kolejne grupy instrumentów finansowych, podnosi, że problemem podsta-
wowym jest oszacowanie liczby „toksycznych” instrumentów finansowych, a więc ustalenie, „co 
zrobić, żeby ten system nie upadł i kto może zaradzić tej sytuacji”. Prof. Alojzy Nowak, wskazując 
na kryzys postaw wobec modelu społeczeństwa konsumpcyjnego, etyki pracy, autorytetu władz 
i praworządności, opisuje sprzeczną alternatywę – ratować gospodarkę czy wspierać interesy 
społeczeństwa na współczesnych rynkach i w państwach (także w Polsce) – i konstatuje: „Tak 
więc przyszłość świata najbardziej rozwiniętego znalazła się na pewnym rozdrożu”.

W opracowaniu „Kierunki zmian legislacyjnych w ubezpieczeniach gospodarczych (według 
stanu na styczeń 2014 r.)” Piotr Radziszewski, naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń w De-
partamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, przypomina, że: „Najbliższe 
lata powinny przynieść istotne zmiany na rynku ubezpieczeń gospodarczych”. Autor w pięciu 
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kolejnych podrozdziałach („Aktualny stan wdrożenia dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia-
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Wypłacalność II”, „Prace nad aktami prawnymi IMD2 
oraz PRIPs (dot. konfekcjonowania detalicznych produktów inwestycyjnych)”, „Deregulacja”, 
„Zmiana wysokości minimalnych sum gwarancyjnych obowiązkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej pośredników ubezpieczeniowych”, „Propozycja opodatkowania tzw. 
produktów strukturyzowanych i tzw. polisolokat”) omawia czekające polski rynek ubezpieczeń 
zmiany legislacyjne, zauważając, że związane są one z legislacją europejską.

Tej samej grupy problemów dotyczy artykuł Rafała Janeczka z Departamentu Rozwoju Rynku 
Finansowego Ministerstwa Finansów zatytułowany „Wypłacalność II – bieżące prace na szczeblu 
europejskim (stan na 31 grudnia 2013 r.)”. Autor omawia problematykę dyrektyw Wypłacalność 
II i Omnibus II („wprowadzającego aktualne niezbędne zmiany do nowego systemu wypłacal-
ności ubezpieczeniowej”), pisze na temat wpływu dyrektywy Omnibus II na długoterminowe 
produkty ubezpieczeniowe, listu Polski do Komisji Europejskiej informującego o przesunięciu 
terminu wejścia w życie w kraju postanowień dyrektywy Wypłacalność II, wytycznych w sprawie 
przygotowania do wdrożenia owej dyrektywy, wskazując w podrozdziale „Nadchodzące wyda-
rzenia” unijne zmiany regulacyjne.

„Rynek ubezpieczeń wobec problemów ryzyka w górnictwie” to kolejny ważny artykuł przygoto-
wany przez prof. dr hab. Irenę Jędrzejczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, 
którego celem jest przegląd i ocena technik ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstw górni-
czych ze wskazaniem podmiotów świadczących usługi, które są zdolne opracować kompleksowe 
programy ochrony ubezpieczeniowej. Autorka w kilku podrozdziałach („Zarządzanie ryzykiem 
w wielkich organizacjach”, „Wybór podmiotów i sposobów świadczeń ochrony ubezpieczenio-
wej”, „Współpraca organizacji górniczej z towarzystwem ubezpieczeniowym”, „Wzajemność, 
samoubezpieczenie i rola państwa w kompensacji szkód w górnictwie”, „Współpraca z brokerem 
jako niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym”, „Rekomendacja instytucji brokerskiej do 
budowy programu ochrony ubezpieczeniowej przed skutkami wielkich ryzyk w górnictwie wę-
gla kamiennego”, „Procedura wyboru brokera”, „Etapy postępowania brokerskiego”, „Znaczenie 
ubezpieczeń w likwidacji skutków awarii przemysłowych w górnictwie”) omawia proces wyboru 
organizacji brokerskiej, następnie kwestie zawarcia umowy, po czym jej realizacji, łącznie z pro-
cesem odszkodowawczym. Po sformułowaniu wyników powyższej analizy autorka podnosi, że 
pozwala ona na: upowszechnienie standardów form ochrony, poprawę ubezpieczalności ryzyka 
(rozwiązania reasekuracyjne oraz włączenie się w razie potrzeby państwa), krytyczną ocenę do-
tychczasowych reguł postępowania brokerskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, z Wydziału Zarządzania UW, w artykule „Zastosowanie 
instrumentów pochodnych w górnictwie” proponuje dla stabilizacji finansowej górnictwa za-
stosowanie operacji na pochodnych, które w sytuacji rozwiniętych postaci gry kapitałowej na 
rynkach finansowych stanowią instrumenty alternatywne (ART) do metody ubezpieczeniowej. 
Pozwalają bowiem także na osiągnięcie nadwyżek kapitałowych z aktywnego operowania środ-
kami finansowymi w grze rynkowej.

Od wieków wzajemnościowe formy ochrony ubezpieczeniowej uznawane są za skuteczną 
metodę ubezpieczenia osób i mienia. W ostatnich latach, szczególnie po kolejnych kryzysach 
rynków gospodarczo-finansowych, zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi rośnie, tym 
bardziej że stosowane kiedyś proste sposoby ochrony współcześnie nabrały cech nowocze-
snych, dostosowanych do działania w warunkach rozwiniętych rynków finansowych (capitives, 
ART, samoubezpieczenie i wzajemność dla wielkich organizacji gospodarczych). O tych zjawi-
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skach i problemach piszą Przemysław Krukowski, dr Katarzyna Malinowska, dr Stanisław Nowak 
i dr Adam Śliwiński w artykule „Wzajemność ubezpieczeniowa jako forma realizacji ubezpieczeń 
podmiotów sektora wydobywczego”. Autorzy, powołując się na prognozy wyników ubezpieczeń 
realizowanych przez ubezpieczenia komercyjne i wzajemnościowe, wykazują zalety formy wza-
jemnościowej.

O pozytywnym aspekcie formy wzajemnościowej w odniesieniu do sektora górniczego pisze 
dr Katarzyna Malinowska w opracowaniu „Specyfika ryzyk związanych z działalnością górniczą. 
Alternatywna metoda zarządzania ryzykiem w formie małego TUW – studium przypadku”. Au-
torka wskazuje, że brak jest formalno-prawnych przeciwwskazań do zastosowania tej formy 
ubezpieczenia dla podmiotów przemysłu górniczego.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajął stanowisko w sprawie możliwości stosowania 
wzajemnościowej formy ubezpieczeń do ochrony podmiotów sektora górniczego podległych 
ustawie o zamówieniach publicznych. Potwierdził, że możliwe jest zawarcie umowy ubezpie-
czenia z TUW jako ubezpieczycielem ze zwolnieniem ze stosowania przepisów o zamówieniach 
publicznych. Piszą o tym mecenasi Grzegorz Mura i Maciej Gazda w artykule: „Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych a ustawa prawo zamówień publicznych”.

Andrzej Pawletko, prezes zarządu GSU S.A., oraz Karol Suchoń, zastępca prezesa zarządu Gór-
nośląskiej Spółki Brokerskiej, w bogatym materiałowo opracowaniu „Charakterystyka ochrony 
ubezpieczeniowej osób oraz mienia w podziemnej części kopalń należących do Kompanii Wę-
glowej S.A.” opisują warunki i sposoby prowadzenia pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
podmiotów Kompanii Węglowej (jako właściciela GSU) oraz osób i mienia podmiotów pozosta-
jących poza Kompanią (w tym pracowników i ich rodzin zatrudnionych w jednostkach Kompanii 
Węglowej). Po analizie bogatego materiału prezentacyjnego autorzy stawiają m.in. następujące 
wnioski: stopień wykorzystania ubezpieczeń jako metody ochrony przez jednostki sektora gór-
niczego jest relatywnie niski (autorzy podają tu propozycję zmian); determinantami rozwoju 
rynku ubezpieczeniowego powinny być w szczególności: wzrost świadomości ekologicznej, zasa-
dy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz obowiązek posiadania ochrony ubezpieczeniowej 
bądź stosowania innych form ochrony środowiska; posiadanie ubezpieczeń sprzyja ograniczeniu 
wydawania własnych środków na ochronę ekologiczną, pozwalając na wzrost finansowania me-
tod przeciwdziałających występowaniu ryzyk ekologicznych.

W przeglądowym opracowaniu „Ubezpieczenie ekologiczne w górnictwie. Doświadcze-
nia polskie” dr Jarosław W. Przybytniowski, z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
przedstawia wnioski sformułowane po przeprowadzeniu badań z zakresu realizacji ryzyka ekolo-
gicznego w przedsiębiorstwie górniczym. Zdaniem autora stopień ubezpieczenia przedsiębiorstw 
górniczych jest relatywnie niski. W celu poprawy tego stanu z jednej strony należałoby zinten-
syfikować działania inwestycyjne w zakresie projektowania i wykonywania wyrobisk, stosować 
efektywniejsze metody odmetanowienia, ograniczyć prowadzenie robót eksploatacyjnych poni-
żej poziomu udostępnienia. Z drugiej strony należy preferować działania zapobiegawcze poprzez 
wzrost świadomości ekologicznej, wprowadzanie zasad upowszechniających ochronę ubezpie-
czeniową, z wykorzystaniem środków eliminujących ryzyko ekologiczne.

Paweł Sukiennik, z PS Consult, w artykule „Odpowiedzialność cywilna menadżerów w spół-
kach kapitałowych i jej ubezpieczenie” prezentuje złożony prawnie i faktycznie problem 
odpowiedzialności cywilnej menadżerów i sposoby jej ubezpieczenia. Kwestia zabezpieczenia 
materialnego skutków zdarzeń losowych dotyczących pracowników przemysłu wydobywczego 
węgla (oraz innych kopalin) stanowi historycznie trudny problem, dotąd nierozwiązany z uwagi 
na skalę i często nieodwracalne, także w życiu ludzi, działanie ryzyka górniczego. Z tego też po-
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wodu podmioty gospodarcze sektora, prawnie odpowiedzialne za materialne i osobowe skutki 
zdarzeń szkodzących, oraz ich reprezentanci (menadżerowie, kierownicy różnych szczebli nadzo-
rujący procesy produkcyjne) kompensują skutki własnej odpowiedzialności za pomocą systemu 
odpowiedzialności pracodawcy i/lub ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (zawodowej).

Kolejna autorka, dr hab. Hanna Kuzińska, z Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie, w artykule „Fundusze na emerytury zależą od bogactwa kraju” podkreśla, że: 
„współczesne państwa, od czasów Bismarcka (XIX wiek) ubezpieczają obywateli na starość, na 
czas bierności zawodowej. To stwierdzenie jest oczywistym, ale żywą dyskusję wywołuje ce-
lowość przekazywania przez państwo składek publicznych do zarządzania przez podmioty 
prywatne”. Autorka po klarownej i przystępnej analizie problemu, poczynając od stwierdzenia 
w tytule pracy, że fundusze zależą od bogactwa kraju i są wynikiem rachunku ekonomicznego, 
a nie dobrą wolą kolejnych decydentów sprawujących władzę, wysuwa następujące wnioski:

a) ponieważ to państwo gwarantuje wypłatę świadczeń systemu, nie ma obawy, by system 
ów stał się niewypłacalny;

b) OFE nie są potrzebne do obsługi gwarantowanych przez państwo emerytur;
c) wobec tego, że dochody społeczeństwa będą nadal podlegać rozwarstwianiu i wzrastać 

będzie zakres ubóstwa, „nie unikniemy dyskusji o minimalnej emeryturze”.
Prof. dr hab. Stanisław Wieteska, z Uniwersytetu Łódzkiego, oraz dr Kinga Stęplewska, z Uni-

wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w artykule „Oferta produktowa towarzystw 
ubezpieczeń na życie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych” podkreślają, że system ochrony 
zdrowia tworzy się w oparciu o społeczną politykę zdrowotną. Mimo gwarancji konstytucyjnych 
w Polsce nierozwiązanymi dotąd problemami pozostają zakres dostępu oraz zakres systemu 
ochrony zdrowia. Poza państwem opiekę zdrowotną oferują prywatne zakłady ubezpieczeń, or-
ganizacje społeczne i fundacje. Przy tym zakres prywatnej ochrony powinno regulować właśnie 
państwo. Określenie wzajemnych relacji poprzez omówienie elementu prywatnego rynku ubez-
pieczeń zdrowotnych jest przedmiotem analizy autorów opracowania, którzy swą prezentację 
lokują w sferach ubezpieczeń ambulatoryjnych, szpitalnych, pozostałych zdrowotnych oraz re-
gionalnie w województwie świętokrzyskim i przedmiotowo w górnictwie.

Prof. dr hab. Marian Podstawka, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
oraz dr Przemysław Litwiniuk (także SGGW) w artykule „System ubezpieczenia społeczne-
go w Polsce i potrzeba jego dalszych zmian” poddają analizie krytycznej wprowadzone przed 
piętnastu laty zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego ZUS, określając je jako niewystar-
czające. Autorzy po przeanalizowaniu działalności OFE oraz zasad ubezpieczenia niektórych grup 
zawodowych wysuwają następujące wnioski:

a) system ubezpieczeń społecznych w Polsce wymaga dalszych zmian;
b) należy zachować preferencje ubezpieczeniowe dla górników, ale poza systemem powszech-

nym;
c) brak jest uzasadnienia dla nadmiernego uprzywilejowania emerytalnego służb munduro-

wych;
d) należy pozostawić system ubezpieczeń rolniczych (społecznych) z pewną modyfikacją;
e) OFE powinny być utrzymane wyłącznie jako system dobrowolny;
f) warto rozważyć możliwość przeniesienia niektórych rozwiązań kanadyjskich do systemu 

ZUS.
Kolejny artykuł, pióra dr Alicji Sobczak, „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – analiza porów-

nawcza uwarunkowań, rozwiązań i tendencji w Unii Europejskiej” zawiera krytyczną analizę 
roli i rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (PUZ) w krajach europejskich. Autorka 
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we wprowadzeniu podkreśla, że: „wiele środowisk oczekuje od państwa kształtowania polity-
ki zdrowotnej i regulacji prawnych, forsujących wzrost znaczenia tych ubezpieczeń”, ponieważ 
„w prywatnych ubezpieczeniach upatruje się panaceum na wiele bolączek systemu ochrony zdro-
wia”. W podrozdziałach zatytułowanych „Typy prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych ze względu 
na relacje do systemu publicznej ochrony zdrowia”, „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w sys-
temach finansowania ochrony krajów UE – wskaźniki makroekonomiczne”, „Charakterystyka 
rynków prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (PUZ) w krajach UE”, „Rynki PUZ w reformach 
systemów ochrony zdrowia – przykłady wspierania i ograniczania”) autorka analizuje tematykę 
PUZ i systemów finansowania ochrony zdrowia w krajach UE. Formułuje następujące wnioski 
podsumowujące: PUZ odgrywają w krajach UE istotną, ale uzupełniającą rolę wobec systemów 
publicznej opieki zdrowotnej; jako że w kryzysie nastąpiło przerzucenie części kosztów opie-
ki zdrowotnej na obywateli oraz z uwagi na inne problemy analitycy nie spodziewają się ich 
ożywienia przed 2015 r.; podjęte próby reform PUZ zależą od realizacji szeregu przedsięwzięć, 
wymienianych przez autorkę.

Część trzecia książki – „Górnictwo węgla a gospodarka energetyczna kraju. Stan i kierunki 
rozwoju” – poświęcona została przyszłości energetycznej kraju. Stworzenie warunków rozwoju 
energetyki stanowi niezbędny element rozwoju gospodarczego kraju. Jednocześnie kraj nasz po-
zostaje pod presją priorytetów klimatycznych ONZ, co w sytuacji, gdy polska energetyka w 90% 
opiera się na węglu, stwarza niezwykle trudny problem do rozwiązania. Paradoksalnie w zaist-
niałych warunkach kryzysu ukraińskiego nadzieje Polski na uznanie jej węglowego potencjału 
energetycznego jako składnika mocy energetycznej UE wydają się mieć szanse ziszczenia. Pro-
blematyką owych uwarunkowań wraz z próbą pokazania alternatywnych źródeł energii zajmują 
się autorzy czterech artykułów zamieszczonych w trzeciej części opracowania.

Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz oraz dr inż. Marcin Krause, obaj z Politechniki Śląskiej, w ar-
tykule „Problemy identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka dla wybranych zagrożeń górniczych”, 
analizując problematykę BHP, stwierdzają, że jest ona związana z innymi elementami systemu 
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego, przechowywania i używania środków 
strzałowych, bezpieczeństwa stosowania wyrobów w warunkach zagrożeń. Omawiając definicję 
bezpieczeństwa i higieny pracy, autorzy zwracają uwagę na elementy systemu BHP. Nadto klasy-
fikują zagrożenia oraz dokonują przeglądu metod badawczych poprzez analizę retrospektywną 
i prospektywną.

Dr Izabela Jonek-Kowalska i prof. dr hab. inż. Marian Turek, oboje z Politechniki Śląskiej, w ar-
tykule zatytułowanym „Diagnoza stanu i perspektywy rozwojowe górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce” podkreślają znaczenie branży górniczej jako strategicznego działu gospodarki kraju, 
który od szeregu lat podlega procesom restrukturyzacyjnym i zmaga się z trudną sytuacją fi-
nansową oraz presją otoczenia europejskiego (ograniczenia emisji dwutlenku węgla). Autorzy 
zastanawiając się nad scenariuszami rozwojowymi polskiego górnictwa węglowego, podda-
ją analizie trzy hipotezy badawcze. Diagnozują stan polskiego górnictwa, dokonują oceny sił 
i słabości badanych kopalni oraz analizują szanse i zagrożenia w polskim górnictwie węgla ka-
miennego. Na koniec dokonują podsumowania, opisując trzy scenariusze jego rozwoju.

Przywoływana już dr Izabela Jonek-Kowalska oraz Maciej Wolny w kolejnym opracowaniu 
„Udział węgla w zaspokajaniu światowych potrzeb energetycznych – perspektywa historyczna, 
bieżąca i rozwojowa w świetle analizy ekonomicznej”, stawiają hipotezy dotyczące udziału wę-
gla w zaspakajaniu światowych potrzeb energetycznych i za pomocą metod ekonometrycznych 
charakteryzują światowy rynek surowców energetycznych, określając perspektywę historyczną 
dla surowców nieodnawialnych oraz odnawialnych. Autorzy dochodzą do zawartych w pod-
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sumowaniu konstatacji, współbrzmiących z postanowieniami UE w przedmiocie możliwości 
zastosowania okresu przejściowego w odniesieniu do obowiązku ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla.

Dr Jarosław W. Przybytniowski oraz mgr Patrycja Prusaczyk (E.B.C.A.) opracowali artykuł „In-
nowacje w sektorze przemysłu energii odnawialnej podstawą ekologicznej energii XXI wieku”. 
Autorzy opisują działanie instalacji solarnej, która prawidłowo wykorzystana pozwala zmniejszyć 
wydatki na ciepłą wodę o około 60% rocznie. Autorzy w kolejnych podrozdziałach – „Bezpieczeń-
stwo energetyczne”, „Prognozy badawcze i ich cel”, „Efekty Zielonej Rewolucji Energetycznej”, 
„Biznes ekologiczny a współpraca Polski z krajami Unii Europejskiej”, „Kto za późno się decyduje 
(M.Gorbaczow), sam sobie szkodzi, a ostatnich gryzą psy (przysłowie niemieckie)”, „Polska śpi 
na pieniądzach” – określają światowe i europejskie warunki korzystania z energii, nowe trendy 
rozwojowe oraz potencjalny udział Polski w gospodarce energetycznej. Formułują też następu-
jące wnioski:

a) Polska jest absolutnym liderem w wykorzystywaniu biomasy z wierzby energetycznej 
w elektrowniach, najwydajniejszego obok trzciny cukrowej źródła biomasy;

b) w zakresie wdrażania nowych technologii produkcji „zielonej energii” należy pilnie wypra-
cować stosowne regulacje prawne; 

c) istnieje konieczność jak najszybszej budowy co najmniej 2 mln biogazowi, mikro-, mini-
i średnich elektrowni, realizowanych przez tyleż potencjalnych inwestorów (np. przedsię-
biorców, osoby prywatne, gospodarstwa rolne).

Książkę wieńczy tekst zatytułowany „Zamiast podsumowania”. Uwarunkowania polityki 
energetycznej oraz złożona przez Polskę na forum UE propozycja sześciu filarów polityki ener-
getycznej w powstałych warunkach nowego politycznego kryzysu (także energetycznego) mogą 
być dla polskiego węgla rozwiązaniem narastających problemów. Tak czy inaczej sektor polskich 
ubezpieczeń ową szansę powinien skutecznie wykorzystać.

Mgr Andrzej Młynarczyk, Świętokrzyskie Biuro Brokerskie.
Mgr Tadeusz Lenart, Fundacja Rentier.
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D. Inne

1. Konferencja Matematyki Ubezpieczeń i Inwestycji; Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematy-
ki i Informatyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 114 s.
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II. Ubezpieczenia gospodarcze

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Monika Kaczała, Jacek Lisowski, Magdalena Osak (red. nauk.), Aktualne problemy wybra-
nych ubezpieczeń majątkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Poznań 2014, 156 s. 

2. Eugeniusz Kowalewski, Władysław Mogilski, System prawny ubezpieczeń obowiązkowych: 
przesłanki i kierunki reform, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2014, 370 s. 

3. Przestępczość ubezpieczeniowa: XVII konferencja, Szczecin, 3–4 kwietnia 2014, materiały 
konferencyjne, Wydawnictwo Hogben: na zlec. Szczecin–Expo Towarzystwo Wspierania 
Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2014, 138 s.

C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Prawo Asekuracyjne, nr 3 (80) 2014; nr 4(81) 2014.

2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2/2014.

III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

1. Justyna Czerniak-Swędzioł [et al.] (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: wykłady, 
tablice, C.H. Beck, Warszawa 2014, XIV, 191 s. 

2. Bartłomiej Dziliński, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach, 
stan prawny na maj 2014 r., C.H. Beck, Warszawa 2014, XX, 194 s. 

3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce, wyd. 2, stan prawny na maj 2014, 
C.H. Beck, Warszawa 2014, XII, 188 s. 

4. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem, stan prawny na dzień 
1 kwietnia 2014 r., Wydawnictwo Infor Pl, Warszawa 2014, 162 s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Małgorzata Kłos, Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2014 roku, Wydawnictwo Po-
datkowe Gofin, Gorzów Wlkp. 2014, 573 s.

2. Joanna Plak, Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce, Wydawnictwo 
Silva Rerum, Poznań 2014, 192 s.

3. Michał Skąpski, Krzysztof Ślebzak (red. nauk.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych, Przedsiębiorstwo Wydawnicze – Michał Rozwadowski, Poznań 2014, 
299 s. 

Opracowała: mgr Barbara Sękowska.
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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie ze spotkania członków sieci FIN-NET, Ateny, 5 czerwca 2014 r. (Małgorzata 
Więcko-Tułowiecka)

Pierwsze w 2014 r. spotkanie członków europejskiej sieci FIN-NET odbyło się 5 czerwca 2014 r. 
w Atenach. Omówiono na nim najważniejsze zagadnienia zarówno legislacyjne, jak i praktycz-
ne, istotne z punktu widzenia podmiotów zajmujących się polubownym rozstrzyganiem sporów 
z zakresu usług finansowych.

Spotkanie rozpoczęli organizatorzy: Dimitrios Pavlakis, Rzecznik ds. Usług Bankowych i Inwe-
stycji w Grecji oraz Erik Nooteboom, przedstawiciel Komisji Europejskiej. Przywitano wszystkich 
obecnych, jednak szczególnie ciepło wspomniano o nowym członku sieci FIN-NET – Centrum 
Mediacji przy Chorwackiej Izbie Ubezpieczeń, które reprezentowała Nives Grgurić. Przywitani 
zostali również przedstawiciele nowych kandydatów do sieci FIN-NET: Centrum Mediacji przy 
Chorwackiej Izbie Gospodarczej i Rzecznika ds. Usług Finansowych Republiki Cypru. Na spo-
tkaniu obecny był również jako obserwator reprezentant Szwajcarskiego Rzecznika ds. Usług 
Bankowych. 

Drugim punktem spotkania było ciekawe wystąpienie prof. Christosa Gortsosa, reprezentują-
cego Związek Banków w Grecji, zatytułowane „Wpływ obecnego kryzysu fiskalnego strefy euro 
na grecki system bankowy”. Prelegent wyjaśnił, iż do końca 2008 r. żaden grecki bank nie znalazł 
się na skraju upadłości, podczas gdy kilka banków europejskich było w tym czasie rekapitali-
zowanych. Grecki system bankowy ucierpiał w wyniku krajowych problemów ekonomicznych 
wynikających z różnic fiskalnych. Deficyt budżetowy osiągnął w tym czasie poziom 13% PKB 
i nie mógł zostać sfinansowany przez rynki zagraniczne, wskutek czego wszystkie banki w Grecji 
ogłosiły upadłość. Cztery systemowo ważne banki zostały dokapitalizowane ze środków publicz-
nych, a 60% banków działających w Grecji zostało zlikwidowanych, co skutkowało koncentracją 
i uzyskaniem dominującej pozycji przez kilka podmiotów. Prof. Gortsos wyjaśnił, że banki zostały 
dokapitalizowane i system bankowy Grecji jest obecnie stabilny. Dodał, że aktualne rekapitaliza-
cje dokonywane są z funduszy prywatnych. Jego zdaniem głównym problemem tego rynku jest 
niespłacanie swoich zobowiązań przez kredytobiorców, a także obawa instytucji finansowych 
przed udzielaniem nowych kredytów. Wskazał, iż w Grecji dokonywana jest reforma nadzoru 
bankowego, ze względu na ustanowienie Europejskiego Banku Centralnego.

Po zakończeniu prelekcji profesora Gortsosa rozpoczęto kolejny punkt spotkania, czyli omówie-
nie bieżących działań w zakresie usług finansowych, ochrony konsumentów oraz dochodzenia 
roszczeń. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że w marcu 2014 r. osiągnięto kompromis 
co do brzmienia projektu dyrektywy o rachunkach płatniczych (PAD – Payment Account Direc-
tve). Projekt został przyjęty przez Parlament Europejski 15 kwietnia 2014 r. W chwili obecnej 
projekt został przekazany do analizy językowej prawnikom lingwistom. Parlament Europejski 
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zaplanował ostateczne głosowanie projektu na koniec lipca (dyrektywa została przyjęta 23 lip-
ca 2014 r. i nosi numer 2014/92/UE). Dyrektywa reguluje trzy główne zagadnienia: dostęp do 
podstawowego rachunku bankowego, zmianę rachunku bankowego oraz transparentność i po-
równywalność opłat za prowadzenie i obsługę rachunku bankowego.

Dyrektywa w sprawie usług płatnicznych (PSD –  Payment Services Directive) będzie zastąpiona 
nową dyrektywą dotyczącą usług płatniczych na rynku wewnętrznym. Obok tego aktu prawne-
go ma zostać również uchwalone rozporządzenie w sprawie opłat za transakcje wykonywane 
kartą kredytową. Oba projekty stanowią tzw. pakiet płatności (Payment Package), przyjęty przez 
Komisję Europejską w czerwcu 2013 r.

PRIPs
Projekt rozporządzenia dotyczącego detalicznych produktów inwestycyjnych (PRIPs – Packa-

ged Retail Investment Products) został zatwierdzony przez ustawodawców w kwietniu 2014 r. 
Państwa członkowskie będą miały na implementację dwa lata od wejścia rozporządzenia w życie 
(najprawdopodobniej na początku 2015 r.) – do grudnia 2016 r. Akt ten wprowadza tzw. doku-
ment informacyjny (KID – Key Information Dokument), który ma być przekazywany inwestorom 
detalicznym przy składaniu im oferty produktu inwestycyjnego. Definicja tego produktu jest 
w projekcie bardzo szeroka, gdyż odnosi się zarówno do ubezpieczeń inwestycyjnych, struktury-
zowanych produktów inwestycyjnych, jak również do funduszy inwestycyjnych. W odniesieniu 
do wszystkich wymienionych w dyrektywie umów dokument będzie zawierał standardowe in-
formacje i będzie miał nie więcej niż trzy strony. Wprowadzenie dokumentu informacyjnego ma 
na celu poszerzenie wiedzy inwestorów detalicznych oraz ułatwienie im zrozumienia cech danej 
umowy. Przekazywanie dokumentu informacyjnego o standardowych parametrach ma również 
ułatwić porównanie ofert. Projekt dyrektywy przedstawia konkretną strukturę dokumentu in-
formacyjnego, jednak to poszczególne państwa członkowskie, implementując dyrektywę, ustalą 
ostateczną wersję dokumentu informacyjnego, w tym będą musiały określić metodologię oceny 
ryzyka oraz system kalkulacji kosztów. Europejskie organy nadzoru finansowego zostały zobo-
wiązane do przedstawienia standardów technicznych określających wspomniane elementy. 
Z kolei Komisja Europejska zamierza przeprowadzić badania na konsumentach.

MiFID
W dniu 14 stycznia 2014 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w kwestii 

ostatecznej wersji projektu dyrektywy MiFID oraz rozporządzenia MiFIR w sprawie rynków in-
strumentów finansowych. Oba projekty zostały przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 
15 kwietnia 2014 r., a przez Radę w dniu 13 maja 2014 r. Akty te (dyrektywa i rozporządzenie) 
weszły w życie w dniu 2 lipca 2014 r. Termin implementacji określony został na dwa lata od dnia 
wejścia w życie. Oba akty prawne nie uregulowały w pełni wszystkich aspektów związanych 
z instrumentami finansowymi, dlatego najprawdopodobniej przygotowane zostaną akty wyko-
nawcze lub standardy techniczne opracowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA – European Securities Market Authority). W chwili obecnej dostępny jest 
już wydany przez ESMA dokument konsultacyjny, do którego każdy zainteresowany podmiot 
może zgłosić uwagi i spostrzeżenia. Członkowie sieci FIN-NET zachęceni zostali do zapoznania 
się z tym dokumentem i przedstawienia swoich uwag na piśmie.
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UCITS V
Zmiana dyrektywy 2009/65/KE w zakresie funkcji depozytowych, systemu wynagradzania 

oraz sankcji została przyjęta w dniu 3 lipca 2012 r. jako element pakietu konsumenckiego, razem 
z PRIPs oraz IMD II. Zaproponowane zmiany zasad dyrektywy dotyczącej przedsiębiorstw zbio-
rowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS – Undertakings for Collective 
Investments in Transferable Securities) dotyczą doprecyzowania funkcji depozytowych UCITS 
oraz odpowiedzialności depozytariusza, wprowadzenia zasad w zakresie wynagradzania osób 
zarządzających UCITS oraz minimalnych sankcji administracyjnych za naruszenie dyrektywy 
UCITS. Wprowadzone zasady mają doprowadzić do większej harmonizacji prawa. Ostateczne 
przyjęcie tekstu dyrektywy zaplanowano na ostatnie miesiące 2014 r.

IMD II
Projekt dyrektywy dotyczącej pośrednictwa ubezpieczeniowego został przyjęty w dniu 3 lipca 

2012 r. razem z projektami dyrektyw PRIPs oraz UCITS V. Projekt zawiera propozycję zmiany dy-
rektywy IMD, która w obecnej chwili reguluje praktyki oferowania wszystkich rodzajów umów 
ubezpieczenia – zarówno umów typowych, jak i zawierających element inwestycyjny. Konsu-
menci bardzo często nie są świadomi ryzyka związanego z zawarciem umowy ubezpieczenia, 
a badania wskazują, iż ponad 70% umów ubezpieczenia zawieranych jest bez przeprowadzenia 
odpowiedniej rozmowy z konsumentem i wyjaśnienia mu warunków zawieranej umowy, choć 
w sektorze ubezpieczeniowym prawidłowa profesjonalna porada jest elementem niezbędnym. 
Ponieważ obecnie europejskie regulacje prawne nie odnoszą się szczegółowo do oferowania 
umów ubezpieczenia, zasady przyjęte w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się 
różnią od siebie, a ponadto dotyczą wyłącznie pośredników ubezpieczeniowych. W lutym 2014 r. 
Parlament Europejski głosował nad przyjęciem raportu dotyczącego IMD II. Po półtorarocznej 
przerwie prezydencja grecka ponownie podjęła dyskusję nad tym tematem. Do omówienia 
i ustalenia jednolitego stanowiska pozostały takie kwestie, jak: wymogi wobec osób oferujących 
zawarcie umów ubezpieczenia, zasady prowadzenia działalności, rozdział odnoszący się do Mi-
FID, kompetencje organów nadzoru oraz sankcje.

DGSD
Projekt dyrektywy dotyczącej depozytowych funduszy gwarancyjnych (DGSD – Deposit Gu-

arantee Schemes Directive) został przyjęty przez Parlament Europejski w dniu 15 kwietnia 2014 r. 
Jego zakres obejmuje wszystkie instytucje kredytowe Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Każ-
da z nich musi przystąpić do oficjalnie powołanego funduszu depozytowego. Żadna instytucja 
kredytowa nie będzie mogła przyjmować depozytów, jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku. 
Depozyty będą objęte gwarancją do 100 000 euro w odniesieniu do jednego konsumenta posia-
dającego lokatę w jednym banku. Nie jest jednak przewidziana odrębna ochrona dla depozytów 
przekazanych innym podmiotom tego samego banku działającym pod inną nazwą. W przypadku 
Norwegii, która w chwili obecnej zabezpiecza depozyty do wyższej kwoty, tj. do 250 000 euro, 
również nastąpi zmiana, jednak na niekorzyść klientów, gdyż od 2019 r. limit odpowiedzialności 
będzie ustalony zgodnie z tym określonym w dyrektywie. Zgodnie z zapisami nowej dyrekty-
wy fundusz będzie miał krótszy termin na wypłatę sumy gwarancyjnej. Będzie on sukcesywnie 
zmniejszany z obecnych 20 dni do 7 dni roboczych.
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Unia bankowa
Unia bankowa (Banking Union) jest istotnym elementem pogłębiania jednolitego rynku w za-

kresie ekonomicznym i monetarnym. Dwa główne elementy unii bankowej to nadzór oraz 
decyzyjność. Nadzór to działalność banków centralnych oraz nadzorców bankowych mająca na 
celu zapewnienie, aby banki działały stabilnie i unikały zbyt dużego ryzyka. Decyzyjność odnosi 
się z kolei do uprawnień władzy publicznej do podejmowania interwencji i zapewniania środków 
finansowych w sytuacjach tego wymagających, gdy bank popadnie w kłopoty. Pierwszym fila-
rem unii bankowej jest jednolity system nadzoru (Singe Supervisory Mechanism) ustanowiony 
w Europejskim Banku Centralnym. Drugim filarem jest jednolity mechanizm działania (Single 
Resolution Mechanism). Będzie on miał zastosowanie do wszystkich banków podlegających 
jednolitemu systemowi nadzoru. Ze składek wpłacanych przez banki utworzony zostanie jedno-
lity fundusz, a wysokość składek ma być ustalana proporcjonalnie do ryzyka podejmowanego 
przez poszczególne banki. Tym samym w pozycji uprzywilejowanej mają znaleźć się instytucje 
finansowe działające w konserwatywny sposób. Udział w unii bankowej jest obligatoryjny dla 
wszystkich państw członkowskich będących w strefie euro i jest otwarty dla pozostałych państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

ADR/ODR
Dyrektywa 2013/11/UE odnosząca się do alternatywnych metod rozwiązywania sporów 

oraz rozporządzenie 524/2013 dotyczące rozwiązywania sporów on-line zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 czerwca 2013 r. Państwa członkowskie mają 
więc dwa lata od tej właśnie daty na implementację dyrektywy. Komisja Europejska wkrótce 
opublikuje wytyczne w zakresie implementacji dyrektywy, aby ułatwić państwom członkowskim 
opracowywanie przepisów krajowych. Pierwsza lista krajowych podmiotów ADR będzie musiała 
być przedstawiona przez każde z państw członkowskich do dnia 9 stycznia 2016 r. 

Jednocześnie trwają intensywne prace techniczne nad tzw. platformą ODR, która ma działać 
od stycznia 2016 r. Prace koordynuje grupa ekspercka powołana w 2013 r. Komisja Europejska 
ma obowiązek wypróbować platformę ODR wśród przedstawicieli konsumentów oraz przedsię-
biorców, a także wśród ekspertów z dziedziny ODR do stycznia 2015 r. i przedstawić szczegółowy 
raport z przeprowadzonych testów zarówno Parlamentowi Europejskiemu, jak i Radzie. Komisja 
Europejska uchwali również akty wykonawcze dotyczące m.in. formularza skargi elektronicznej, 
narzędzia do zarządzania postępowaniem skargowym i systemu translacyjnego.

Omawiane przepisy wywołały dyskusję wśród uczestników spotkania. Podnoszono, że mimo 
uchwalenia dyrektywy ADR niektóre przepisy dotyczące usług finansowych nadal zawierają re-
gulacje dotyczące alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Zwracano więc uwagę na ten 
brak spójności w aktach legislacyjnych oraz wnioskowano o zmianę i ujednolicenie zasad w tym 
zakresie. Przedstawiciel Komisji Europejskiej wyjaśniał, iż całkowite uchylenie przepisów doty-
czących ADR w przepisach innych niż nowa dyrektywa nie jest możliwe. Przepisy znajdujące się 
w innych aktach prawnych często regulują bowiem kwestie odrębne od tych unormowanych 
w dyrektywie ADR, np. regulują spory przedkontraktowe lub też spory, w których obie strony 
są przedsiębiorcami. Zauważono również, że takie uwagi zgłaszano Komisji Europejskiej jeszcze 
na etapie opracowywania projektu dyrektywy, jednak nie uzyskały one akceptacji legislatora. 
Podnoszono również – błędne zdaniem niektórych członków sieci FIN-NET – umożliwienie usta-
nowienia mediatora w ramach danego przedsiębiorstwa. Wskazywano, iż osoba zatrudniona 
przez przedsiębiorcę lub przez niego wynagradzana nie może spełniać przesłanek niezależności 
i obiektywności. Tytułem przykładu podano, iż obecnie we Francji tzw. mediatorzy zatrudnie-



212

ni przez przedsiębiorców przedstawiają własne interpretacje pojęcia „wyłączne wynagradzanie 
przez przedsiębiorcę” w taki sposób, aby umożliwić obejście przepisów dyrektywy ADR. Krytyko-
wano również uregulowania dyrektywy dotyczące udostępniania drugiej stronie dokumentów 
i powołanych dowodów, jako niezgodne z podstawowymi założeniami mediacji. Przedstawi-
ciel Komisji Europejskiej wyjaśnił, iż zapis odnoszący się do mediatorów zatrudnianych przez 
przedsiębiorców został zmodyfikowany w porównaniu z pierwotnym zapisem proponowanym 
w projekcie. Z tego powodu obecnie przepisy dyrektywy wskazują, iż to państwa członkowskie 
decydują, czy mediator zatrudniony u przedsiębiorcy może zostać zakwalifikowany jako podmiot 
ADR, i jeżeli taki jest zamiar państwa członkowskiego, to za procedurę ADR będzie można uznać 
tylko takie postępowanie, które spełni dodatkowe wymogi gwarantujące niezależność. W od-
niesieniu do obowiązku ujawniania dokumentów i dowodów przedstawiciel Komisji Europejskiej 
wyjaśnił, iż sama procedura ADR zakłada ograniczenie do minimum obowiązku przedstawiania 
jakichkolwiek dowodów, więc wydaje się, iż wskazany aspekt może mieć charakter marginalny.

Dyskutowano również na temat problemów proceduralnych w odniesieniu do utworzenia 
podmiotu ADR (jako przykład podano Francję). Wyrażano również obawy, że w niektórych pań-
stwach członkowskich (np. w Irlandii) dyrektywa zostanie implementowana w minimalnym 
wymaganym zakresie, a to może nie zapewnić pełnego pokrycia, zgodnie z wymogami dyrekty-
wy ADR. Wątpliwości te zostały omówione podczas konferencji w Dublinie, organizowanej przez 
irlandzkie Europejskie Centrum Konsumenckie w dniu 30 września 2014 r.

Omówiono też krótko sytuację w Czechach, gdzie przedsiębiorcy bardzo niechętnie przystę-
pują do procedur alternatywnego rozwiązywania sporów. Podnoszono, iż wadą dyrektywy ADR 
jest to, że nie nakłada takiego obowiązku na przedsiębiorców. Przedstawiciel Komisji Europej-
skiej wyjaśnił, iż to państwa członkowskie podejmują ostateczną decyzję w tym zakresie i mogą 
nałożyć ten obowiązek na przedsiębiorców, np. w odniesieniu do konkretnych sektorów, jednak 
nie będzie można ograniczyć stronom prawa do sądu.

W dalszej części dyskusji uczestnicy spotkania zastanawiali się nad tym, jaki wpływ będą miały 
nowe regulacje ADR i ODR na działalność sieci FIN-NET. Wskazano, iż porozumienie o współpracy 
członków sieci FIN-NET będzie musiało być odpowiednio zmodyfikowane, aby uwzględnić zapisy 
dyrektywy ADR i rozporządzenia ODR. W obecnym założeniu sieć FIN-NET ma zostać przekształ-
cona w sieć podmiotów ADR z zakresu usług finansowych, spełniających wymogi dyrektywy 
ADR. Zastanawiano się również nad tym, jak doprecyzować zasady postępowania w ramach 
sieci w zakresie spraw transgranicznych, np. poprzez uszczegółowienie, jakiej konkretnie pomo-
cy powinni udzielać sobie członkowie sieci w odniesieniu do prawa właściwego lub tłumaczeń 
z innych języków. Zarząd sieci FIN-NET będzie omawiał tę kwestię na najbliższym spotkaniu, 
a podjęte decyzje zostaną omówione na kolejnym spotkaniu sieci. Przyjęcie nowego porozumie-
nia o współpracy zaplanowane jest na drugą połowę 2015 r.

Prezentacje członków i aktualne działania sieci FIN-NET
Kolejnym punktem spotkania były prezentacje przygotowane przez kilku członków sieci FIN-

NET. Przedstawicielka Centrum Mediacji przy Chorwackiej Izbie Ubezpieczeń – nowego członka 
sieci FIN-NET – omówiła zasady działalności tej instytucji, podstawy prawne oraz uprawnienia 
Centrum Mediacji, które powstało już w 2007 r. Następnie miało miejsce wystąpienie przedsta-
wiciela Rzecznika ds. Usług Finansowych na Cyprze. Urząd został powołany w 2010 r. w ramach 
wykonania rozporządzenia Komisji Europejskiej 98/257/KE. Omówiono zasady powoływania 
mediatorów, wskazując, iż zostali oni zatrudnieni i przeszkoleni i będą zajmować się sprawami 
dotyczącymi problemów z bieżącą spłatą kredytów. Kolejny prelegent zaprezentował działal-
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ność Szwajcarskiego Rzecznika ds. Usług Bankowych, wskazując na obowiązki spoczywające na 
Rzeczniku, jego kompetencje, sposób finansowania, a także stosowane procedury.

W drugiej części spotkania uczestnicy debatowali nad zagadnieniem prawa właściwego dla 
sporów transgranicznych w kontekście problemów, jakie napotykają w swojej pracy. Przedsta-
wiono zagadnienia do dyskusji. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, iż ustalenie 
prawa właściwego w indywidualnym sporze transgranicznym jest czynnością skomplikowaną, 
wymagającą dużego wysiłku i nakładu pracy. Omawiano określoną w art. 11 dyrektywy ADR 
zasadę legalizmu i podkreślono, że w sytuacjach, w których instytucje rozstrzygające spory są 
zobowiązane do zastosowania prawa właściwego, muszą stosować również prawo prywatne 
międzynarodowe, a więc muszą określić właściwe prawo. Omawiano przykładowe sytuacje, 
z którymi członkowie sieci FIN-NET mieli do czynienia. Zadecydowano o przygotowaniu opraco-
wania dotyczącego zasad stosowania rozporządzeń Rzym I i Rzym II.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie aktualnych działań poszczególnych członków 
sieci FIN-NET, wskazanie na zmiany w kompetencji czy składzie organów. Omówiono ponadto 
aktualne tendencje w rozpoznawaniu skarg konsumenckich. Wskazano, iż liczba skarg w Irlandii 
w ciągu ostatnich 7 miesięcy uległa zmniejszeniu o 50%, ze względu na wprowadzenie dwóch 
istotnych zmian: obowiązku złożenia pisemnej skargi w instytucji finansowej przed wszczęciem 
postępowania u Rzecznika oraz publikowania nazw instytucji finansowych wraz z konkretnymi 
danymi odnośnie do liczby skarg, które zostały skierowane przeciwko nim do Rzecznika. Z ko-
lei we Francji liczba skarg sukcesywnie rośnie – o około 25–30% rocznie – w wyniku kryzysu 
finansowego, braku istotnych zmian w zakresie działalności przedsiębiorców i kryzysu ekono-
micznym (konsumenci próbują odzyskać swoje pieniądze), a także w związku z rosnącą liczbą 
„pustych” ubezpieczeń oferowanych np. we współpracy z sieciami telekomunikacyjnymi lub 
przez nieposiadających kwalifikacji pośredników. W Wielkiej Brytanii liczba skarg – w szczegól-
ności odnoszących się do ubezpieczeń kredytu – spada. Spada również średnia wartość sporów. 
Jest to wynikiem współpracy instytucji finansowych z władzami publicznymi oraz efektywniej-
szego systemu rozpoznawania reklamacji.

Na tym zakończono spotkanie członków sieci FIN-NET w Atenach, na którym Polskę z ramienia 
Rzecznika Ubezpieczonych reprezentowała autorka niniejszego opracowania.

Dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.
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Sprawozdanie z konferencji naukowej „Węzłowe problemy ubezpieczeń”, Warszawa, 
18 września 2014 r. (Katarzyna Malinowska)

W dniu 18 września 2014 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie miała miejsce konferen-
cja naukowa z okazji XX-lecia kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”. Tematem obrad były główne 
problemy prawa ubezpieczeń gospodarczych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację 
„Prawo Ubezpieczeniowe” przy wsparciu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych 
i Reasekuracyjnych, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyj-
nego. Patronat naukowy nad konferencją objęły Wydziały Prawa i Administracji: Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Łódzkie-
go. 

Konferencja, oprócz swojego jubileuszowego charakteru, wyróżniła się bardzo wysokim pozio-
mem naukowym. Wzięło w niej udział wielu wybitnych przedstawicieli nauki oraz podmiotów 
rynku ubezpieczeniowego. W Radzie Naukowej zasiedli profesorowie wyższych uczelni: Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Ze względu na wysoce merytoryczny charakter na 
konferencję licznie przybyli zaproszeni goście oraz osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń 
gospodarczych.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Jerzy Łańcucki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
przewodniczący Rady Naukowej konferencji i redaktor naczelny kwartalnika „Prawo Asekuracyj-
ne”. Już na wstępie wskazał na szczególny czas, w którym odbyło się spotkanie. Jest to okres 
– jak podkreślił – „intensyfikacji procesu implementacji nowych regulacji unijnych, które w swo-
im podstawowym obszarze będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.”. Z tego względu podczas 
konferencji poddano analizie akty prawne Unii Europejskiej dotyczące prawa ubezpieczeniowe-
go.

Zgodnie z programem konferencja została podzielona na dwie części. W pierwszej znalazły 
się prezentacje dotyczące wpływu nowych regulacji unijnych na funkcjonowanie rynku ubez-
pieczeniowego. Druga część składała się z dwóch paneli dyskusyjnych, w których uczestnicy 
prezentowali poglądy na tematy: „Jak zmuszając, zachęcić – poszukiwanie racjonalnego mo-
delu ubezpieczeń obowiązkowych” oraz „Wyzwania przed pośrednictwem ubezpieczeniowym”. 
W obu przypadkach dyskusję poprzedzały referaty wprowadzające.

W pierwszej części wykład wygłosił prof. Jerzy Łańcucki, który dogłębnie przeanalizował 
wpływ nowych regulacji unijnych na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego. Szczególną 
wagę przywiązywał do regulacji, które wprowadzają nowe pojęcia i wymogi w zakresie prawa 
ubezpieczeń. Zwrócił uwagę, że w projektowanej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD II) m.in. planuje się rozszerzyć definicję poję-
cia „pośrednictwo ubezpieczeniowe”, a także wprowadzić wymogi zawodowe stawiane osobom 
fizycznym zajmujących się tego rodzaju działalnością.

Następnie bardzo interesującą i ważną prelekcję wygłosiła Katarzyna Przewalska, zastępca 
dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, która w zwię-
zły i przejrzysty sposób opisała poszczególne etapy legislacyjne tworzonych aktów unijnych, 
analizowanych wcześniej przez prof. Jerzego Łańcuckiego. Za szczególnie istotne należy uznać 
wnioski płynące z tej prezentacji, to jest kierunek regulacji unijnych – dążących do zwiększe-
nia przejrzystości przepisów prawa ubezpieczeń, poprzez m.in. zapewnienie równych zasad 
działania wszystkim uczestnikom zajmującym się oferowaniem ochrony ubezpieczeniowej oraz 
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zwiększenie ochrony osób ubezpieczonych (projekt dyrektywy IMD II), a także uregulowanie 
kwestii produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniach (rozporządzenie PRIPs, przyjęte 
dnia 15 kwietnia 2014 r. przez Parlament Europejski). Jako przedstawiciel Ministerstwa Finan-
sów Katarzyna Przewalska odniosła się również do projektów ustaw deregulacyjnych przyjętych 
przez Radę Ministrów oraz ich wpływu na polski rynek ubezpieczeń.

Kolejnym prelegentem był Paweł Sawicki, dyrektor Departamentu Licencji Ubezpieczenio-
wych i Emerytalnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W wygłoszonym referacie skupił się 
na „węzłowych problemach ubezpieczeń”. Wskazał na systemowe zmiany w prawie krajowym, 
które są konsekwencją implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/
WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). Analizując prezentowane zagadnienia, wskazał 
obszary wymagające niezwłocznej interwencji ustawodawczej, m.in. przyspieszenia zmian usta-
wowych oraz podniesienia poziomu samoregulacji systemu. Jako wybitny praktyk, prelegent 
przeanalizował wiele występujących realnie problemów, m.in. kwestię niedoskonałości kodek-
sowej regulacji ubezpieczeń na cudzy rachunek, w tym ubezpieczeń grupowych.

Następnie zebrani na konferencji wysłuchali wykładu wygłoszonego przez przedstawicielkę 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Zdzisławę Cwalińską-Weychert, wiceprezes 
UFG, która odniosła się do bieżącej działalności Funduszu oraz przytoczyła bogate orzecznictwo 
sądowe, puentując odczyt wyrokiem Sądu Najwyższego, który „rozciągnął odpowiedzialność 
Funduszu […] rozciągając okres przedawnienia roszczeń przeciwko Funduszowi na okres 20 lat”. 
Przedmiotowy wyrok ma wielkie znaczenie dla praktyków prawa ubezpieczeń, szczególnie w ob-
szarze ubezpieczeń komunikacyjnych.

Po przerwie kawowej rozpoczęto drugą część konferencji, tj. panele dyskusyjne. Pierwszy 
z paneli dotyczył ubezpieczeń obowiązkowych. Referat wprowadzający, o systemie ubezpieczeń 
obowiązkowych, jego osiągnięciach i wyzwaniach, wygłosił prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki. 
Wskazał na złudne założenie racjonalności ustawodawcy na przykładzie regulacji dotyczących 
ubezpieczeń obowiązkowych. Jak słusznie zauważył, ustawa z 2003 r. o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych stworzyła solidny fundament dla systemu ubezpieczeń obowiązkowych. Mimo 
to w kolejnych ustawach prawodawca kreuje nowe typy ubezpieczeń, określając je jako „obo-
wiązkowe” i lekceważąc przy tym stworzoną definicję ubezpieczenia obowiązkowego zawartą 
w przedmiotowej ustawie. Po wygłoszeniu referatu odbył się panel dyskusyjny z udziałem eks-
pertów. Paneliści przedstawili problemy związane z ubezpieczeniami obowiązkowymi z punktu 
widzenia różnych uczestników rynku ubezpieczeniowego.

W drugim panelu dyskusyjnym referat wprowadzający na temat zmian standardów prawnych 
w obsłudze klientów przez pośredników ubezpieczeniowych wygłosiła Beata Mrozowska-Bart-
kiewicz. Na wstępie zaakcentowała deregulacyjny kierunek działań legislacyjnych, co stało się 
podstawą do porównania ich z obowiązkami prawnymi stawianymi podmiotom prowadzącym 
działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Oprócz wskazania obowiązków praw-
nych ciążących m.in. na brokerze czy multiagencie prelegentka przeanalizowała projektowane 
akty prawa unijnego oraz przedstawiła rekomendacje i wytyczne polskich organów rynku ubez-
pieczeniowego w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. W trakcie panelu dyskusyjnego 
miała miejsce bardzo ożywiona wymiana poglądów, szczególnie w zakresie projektowanych re-
gulacji unijnych.

Podsumowując konferencję, prof. Jerzy Łańcucki podkreślił szczególne zainteresowanie, ja-
kim cieszyło się to wydarzenie. Zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeń, który 
w obecnym kształcie stawia coraz wyższe wymagania przed jego profesjonalnymi uczestnika-
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mi oraz zapewnia instrumenty prawne do edukacji ubezpieczeniowej i rozwoju świadomości 
ubezpieczeniowej „zwykłych” uczestników rynku – ubezpieczonych. Podkreślił, że jest to okres 
wzmożonej pracy profesjonalnych uczestników, przed którymi stoi wyzwanie płynnego wdroże-
nia nowych regulacji unijnych, które w niektórych aspektach wprowadzają do obowiązującego 
obecnie porządku prawnego zasadnicze zmiany. Z tego względu należy szczególnie mocno za-
chęcić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konferencjach naukowych, sympozjach 
i seminariach z tematyki prawa ubezpieczeń, które mają na celu przybliżenie projektowanych 
zmian oraz stanowią próbę wypracowania rozwiązań praktycznych problemów spotykanych 
w związku ze stosowaniem regulacji prawnych.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali jubileuszowe wydanie „Prawa Asekuracyjnego” 
(nr 3(80)/2014), zawierające wystąpienia i referaty związane z tematyką konferencji oraz inne 
interesujące publikacje.

Należy podkreślić, że prof. Jerzy Łańcucki został podczas konferencji uhonorowany Nagrodą 
im. prof. Tadeusza Sangowskiego, przyznawaną przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi 
Ryzyka, w kategorii Lider Edukacji Ubezpieczeniowej.

Dr Katarzyna Malinowska, AIDA Polska.
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Sprawozdanie z konferencji „Praktyka likwidacji szkód w pojazdach z umowy ubezpieczenia 
OC na etapie przedsądowym i przed sądem”, Warszawa, 23 września 2014 r. (Bartłomiej 
Chmielowiec)

W dniu 23 września 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Praktyka likwidacji szkód 
w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym i przed sądem”, zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Rzecznika Ubezpieczonych, Polską Izbę Ubezpie-
czeń oraz Polską Izbę Motoryzacji. 

Konferencja poświęcona była w całości prawnym i praktycznym aspektom związanym z pro-
cesem likwidacji szkód majątkowych w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych. Celem konferencji było wieloaspektowe spojrzenie na proces likwidacji szkód 
oraz próba znalezienia rozwiązań, które pozwoliłby na uniknięcie sporów jeszcze na etapie przed-
sądowym, bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości – niejednokrotnie w sprawy 
roszczeń, których wartość jest stosunkowo niewielka. W swoich założeniach konferencja miała po-
zwolić na wymianę poglądów i prezentację stanowisk środowiska sędziowskiego, przedstawicieli 
ubezpieczycieli, poszkodowanych, biegłych sądowych, warsztatów samochodowych i serwisów 
blacharsko-lakierniczych oraz wypożyczalni pojazdów zastępczych na temat najczęstszych proble-
mów występujących w trakcie likwidacji szkód z ubezpieczenia OC sprawcy. 

Konferencję otworzył – jako gość honorowy – dr Józef Zych, były marszałek i wicemarszałek 
Sejmu RP, który wprowadził słuchaczy w problematykę odszkodowania z tytułu ubezpiecze-
nia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwracając w szczególności uwagę na zagadnienie 
dochodzenia zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu na podstawie art. 445 k.c. 
oraz zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej na podstawie art. 446 § 4 k.c. oraz 448 k.c. 
w związku z art. 23 k.c. Ponadto marszałek senior poinformował uczestników spotkania, że Mini-
sterstwo Sprawiedliwości pracuje obecnie nad projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych, która zakłada właściwość wyłączną do wytaczania powództw przeciwko za-
kładom ubezpieczeń przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego 
oraz uregulowanie w drodze rozporządzenia Ministra Finansów maksymalnej wysokości kwoty 
odszkodowania, która podlegałaby refundacji przez ubezpieczycieli w przypadku najmu pojazdu 
zastępczego. Szczególnie ta druga propozycja wywołała kontrowersje. Głos w imieniu środowiska 
sędziowskiego zabrała dr Aneta Łazarska. Wskazała ona, że proponowane zmiany doprowadzą do 
powstania kolejnych problemów, z którymi będą borykały się sądy, sam zaś projekt stanowi dowód 
braku zaufania do sędziów, którym wiąże się ręce rozporządzeniem wykonawczym, zamiast doko-
nać odpowiedniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Aleksander Daszewski, zastępca 
dyrektora w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, zwrócił z kolei uwagę, że projekt w przedkładanym 
kształcie budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z Konstytucją w zakresie limitowania 
kwoty odszkodowania w formie rozporządzenia wykonawczego do ustawy, a jednocześnie prze-
widuje rozwiązania bardzo kontrowersyjne i nieznane polskiemu prawu odszkodowawczemu 
– odgórne limitowanie wysokości odszkodowania przez władzę wykonawczą. 

W dalszej kolejności w imieniu sędziów praktyczne problemy w orzecznictwie sądów po-
wszechnych i Sądu Najwyższego przedstawili dr Beata Janiszewska, sędzia Sądu Okręgowego 
Warszawa–Praga w Warszawie, i dr Tomasz Pałdyna, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. 
Przedmiotem wystąpienia prelegentki była zasada indywidualizacji odpowiedzialności za szkodę 
majątkową z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Drugi z prelegentów 
skupił się na istotnych problemach związanych z dochodzeniem zwrotu kosztów najmu pojaz-
du zastępczego, a w szczególności na: niezbędności najmu, wysokości stawki dobowej czynszu 
najmu, zbieżności parametrów pojazdu uszkodzonego i będącego przedmiotem najmu (klasa po-
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jazdu, jego przeznaczenie, uwarunkowania techniczne) oraz czasie najmu koniecznego do nabycia 
nowego pojazdu w razie jego całkowitego albo częściowego uszkodzenia. 

Po krótkiej przerwie kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele Rzecznika Ubezpieczonych 
w osobach: Aleksandra Daszewskiego oraz Bartłomieja Chmielowca i Pawła Wawszczaka, głów-
nych specjalistów w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych. W ocenie przedstawicieli 
Rzecznika zasadniczą odpowiedzialność za sytuację, w której sądy powszechne muszą rozstrzygać 
coraz więcej procesów cywilnych pomiędzy poszkodowanymi a zakładami ubezpieczeń, ponoszą 
zakłady, które – w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz jego wykładnią dokonaną przez 
Sąd Najwyższy – likwidują zgłoszone szkody. Na dowód stawianej tezy zaprezentowano wnioski 
płynące z raportu Rzecznika „Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód ko-
munikacyjnych”, w którym ukazano nieprawidłowości w działaniach ubezpieczycieli w czterech 
obszarach tematycznych: potrąceń amortyzacyjnych, stosowania części nieoryginalnych, refunda-
cji kosztów najmu pojazdu zastępczego oraz utraty wartości handlowej pojazdu. 

W imieniu Polskiej Izby Ubezpieczeń swoje wystąpienia przedstawili: Małgorzata Mączyńska, 
Rafał Olszewski, Artur Piechel, Grzegorz Goluch i Mariusz Dylewski. Prelegenci omówili praktycz-
ne działania ubezpieczycieli ukierunkowane na zmniejszenie liczby spraw trafiających na drogę 
sądową. Ponadto zostały zaprezentowane zasady współpracy zakładów ubezpieczeń z przedsta-
wicielami podmiotów zewnętrznych aktywnie uczestniczących i współpracujących w procesie 
likwidacji szkód majątkowych (serwisy naprawcze oraz wypożyczalnie samochodów osobowych). 
Swoją prezentację w panelu przygotowanym przez PIU przedstawił również Alfred Franke, prezes 
Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Prezentacji towarzyszyła 
wystawa części zamiennych zorganizowana przez Inter Cars S.A. 

Polską Izbę Motoryzacji reprezentowali: Roman Kantorski, Dariusz Rudnik, Wojciech Merło, 
Michał Małkowski i Izabela Grabowska. W swoich wystąpieniach prelegenci zwrócili szczególną 
uwagę na najważniejszą kwestię napraw, jaką jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W szcze-
gólności dr inż. Dariusz Rudnik, kierownik Centrum Badań Materiałowych i Mechatroniki Instytutu 
Transportu Samochodowego, wygłosił wykład, w którym przedstawił wyniki badania części samo-
chodowych odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo, które to wyniki są niestety bardzo 
niepokojące. W świetle bowiem przeprowadzonych badań blisko 70% części zamiennych nie speł-
nia wymogów jakościowych, co bezpośrednio przedkłada się na bezpieczeństwo użytkowania 
pojazdu. Z kolei Wojciech Merło, kierownik Programu Zarządzania Naprawami Powypadkowymi 
Volkswagen Group Polska, w swojej prezentacji wskazywał, jak ogromny wpływ na bezpieczeń-
stwo pojazdu ma odpowiednia technologia naprawy. W kolejnych wystąpienia Michał Małkowski 
oraz Izabela Grabowska przedstawili spojrzenie warsztatów naprawczych oraz firm wynajmują-
cych pojazdy zastępcze na problemy występujące w trakcie likwidacji szkód komunikacyjnych. 

Jako ostatni wystąpił biegły sądowy Arkadiusz Banasik, który z kolei przedstawił własne do-
świadczenia z przebiegu procesów sądowych, w których sporządzał opinie specjalistyczne na 
potrzeby prowadzonych sporów. 

Jak wielokrotnie podkreślano podczas konferencji, niezbędna jest uczciwość obrotu w relacjach 
pomiędzy poszkodowanymi a zakładami ubezpieczeń, zaś prowadzenie procesów sądowych, których 
koszty niejednokrotnie przewyższają wartość przedmiotu sporu, jest niepokojącym zjawiskiem. Zgod-
nie uznano, że najbardziej pożądanym rozwiązaniem w przypadku wielu sporów byłaby ugoda na 
etapie przedsądowym. Zauważono, że niezbędne jest także wyeliminowanie niejednokrotnie wystę-
pujących nieuczciwych praktyk stosowanych zarówno przez ubezpieczycieli, jak i warsztaty naprawcze. 
Dodać należy również, że dzięki wymianie doświadczeń podmiotów uczestniczących w procesie likwi-
dacji szkód majątkowych sędziowie mogli lepiej zrozumieć istotę rozstrzyganych problemów.

Mgr Bartłomiej Chmielowiec, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski.
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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Zabezpieczenie emerytalne”, Wrocław, 
6–7 listopada 2014 r. (Mariusz Dybał)

„Ubezpieczenia społeczne nie są urządzeniem, którego treść mogłaby być utrwalona w zupeł-
nym oderwaniu od zmiennej rzeczywistości całokształtu życia codziennego. Ich zakres i funkcje 
muszą naginać się do ogólnych warunków społecznych i gospodarczych tego podłoża, na którym 
działają […]. Przeobrażenia […] nie mogą wszelako być zbyt częste. Natura bowiem ubezpie-
czeń społecznych wymaga pewnej trwałości, bez której nie mogą one należycie spełniać swych 
zadań, z drugiej zaś strony nie należy ich sztucznie zamrażać […]. Zasadnicza racja bytu ubez-
pieczeń społecznych jest zbyt głęboko zakorzeniona w koniecznościach współczesnego ustroju 
gospodarczego, by przy jakimkolwiek społecznie normalnym układzie stosunków w Polsce mo-
gły jej warstwy pracujące obywać się bez zabezpieczenia w tej postaci przeciw grożącym im 
ryzykom losu”1.

Ta oficjalna teza resortu ds. społecznych sprzed 80 lat nie straciła na aktualności. Wzajem-
ne oddziaływanie warunków społeczno-ekonomicznych (ustrojowych) i systemu ubezpieczenia 
społecznego znajduje odzwierciedlenie także we współczesnych mechanizmach i formach zabez-
pieczenia pracowników (i ich rodzin) przed skutkami ryzyk losowych, zwłaszcza ryzyka starości.

Zamieszczone poniżej sprawozdanie dotyczy międzynarodowej konferencji zorganizowa-
nej przez Instytut Nauk Ekonomicznych (z okazji 15-lecia swego istnienia) na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęconej prawno-ekonomicznej pro-
blematyce zabezpieczenia emerytalnego. Wybór problematyki podyktowany był nie tylko jej 
aktualnością, lecz także dominującym znaczeniem w zapewnieniu dochodów w okresie starości, 
w warunkach niestabilnej gospodarki (kryzysy, inflacja, bezrobocie) i reform ustrojowych coraz 
to liczniejszej grupie osób długowiecznych.

Konferencję zorganizowano we Wrocławiu, w dniach 6–7 listopada 2014 r. przy współpracy 
z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym PZU S.A. jako partnerem konferencji. Z kolei Rzecz-
nik Ubezpieczonych objął patronat honorowy nad konferencją. W konferencji wzięło aktywnie 
udział 48 osób reprezentujących 11 ośrodków akademickich z Polski, Ukrainy oraz Litwy. Nie 
zabrakło również przedstawicieli takich instytucji, jak: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., Rzecznik Ubezpieczonych oraz Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych.

Konferencję uroczyście otworzył i przywitał gości rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
prof. dr hab. Marek Bojarski oraz dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii dr hab. Wło-
dzimierz Gromski prof. UWr. W planie konferencji przewidziano prezentację 17 referatów. 
W pierwszej sesji Rzecznik Ubezpieczonych dr Aleksandra Wiktorow przedstawiła informację 
na temat zabezpieczenia emerytalnego w Polsce po transformacji ustrojowej wraz z możliwymi 
kierunkami dalszych zmian. Następnie prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska omówiła system 
zabezpieczenia emerytalnego w kontekście członkowstwa w OFE. W kolejnej sesji Andrzej Soł-
dek, prezes PTE PZU S.A., przedstawił szczegółową analizę roli III filara systemu emerytalnego 
w Polsce. Kolejny referat, wygłoszony przez dr. hab. Filipa Chybalskiego prof. PŁ, poświęcony 
był typologii porządków emerytalnych wraz z oceną stosowanych kryteriów grupowania. Sesję 
zakończyło wystąpienie Antoniego Malaki, dyrektora Oddziału ZUS we Wrocławiu, dotyczące 
problemów stabilizacji systemu ubezpieczenia emerytalnego. W trzeciej sesji dr Iwona Olejnik 
zaprezentowała motywy oszczędzania na starość. W kolejnym wystąpieniu Marta Buchowiec 

1 Polityka Społeczna Państwa Polskiego, Ministerstwo Opieki Społecznej, Warszawa 1935, s. 285–288.
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przedstawiła wpływ zmian w systemie emerytalnym w Polsce w latach 2011–2013 na efektyw-
ność inwestycji w otwartych funduszach emerytalnych. Dr Paweł Kuśmierczyk omówił wyniki 
badań, prowadzonych wspólnie z dr. Radosławem Kurachem, dotyczących możliwości obniże-
nia prowizji funduszy emerytalnych za pomocą aukcji. Pierwszy dzień konferencji zakończyło 
wystąpienie dr. Jarosława Potraja, który zaprezentował wyniki badań na temat systemu eme-
rytalnego na Jamajce. 

W drugim dniu konferencji dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska omówiła zabez-
pieczenie społeczne ryzyka starości w ustawie o pomocy społecznej. Kolejną prelegentką była 
dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prezentująca badania na temat odwróconego kredytu 
hipotecznego jako szansy na uzupełnienie świadczeń emerytalnych w Polsce. Sesję zakończy-
ło wystąpienie dr Julitty Koćwin poświęcone meandrom wiedzy społeczeństwa polskiego na 
temat zasad systemu emerytalnego. W ostatniej sesji Kateryna Davydova omówiła współ-
czesne wyzwania, przed którymi stoi system emerytalny na Ukrainie. Następnie głos zabrał 
dr Mariusz Dybał prezentujący badania metodyki zobowiązań emerytalnych. Konferencję za-
kończyło wystąpienie dr. Sebastiana Jakubowskiego, który przedstawił obowiązki informacyjne 
OFE w kontekście niskiej świadomości ubezpieczeniowej Polaków.

Reasumując, w wystąpieniach prelegentów ukazano złożoność problemów występujących 
przy poszukiwaniu racjonalnych rozwiązań emerytalnych, zarówno w sektorze publicznym, jak 
i prywatnym. Wybór szczegółowych rozwiązań wymaga bowiem rozstrzygnięć odnośnie do stop-
nia redystrybucyjności systemu, jego elastyczności i stabilności, skutków społecznych (poziom 
bezpieczeństwa socjalnego) i ekonomicznych (m.in. kosztów pracy), formy przezornościowej 
(indywidualnej lub zbiorowej, przymusowej lub dobrowolnej). Tymczasem swoboda wyboru 
jest w znacznym stopniu ograniczona czynnikami nie tylko prawno-ekonomicznymi, lecz tak-
że i doktrynalnymi, które określają rolę państwa i skalę zadań publicznych. Uwarunkowania te 
uzasadniają potrzebę naukowej dyskusji na temat zabezpieczenia emerytalnego, w której pre-
zentowane są zróżnicowane poglądy powstałe na bazie odmiennych paradygmatów. 

Dr Mariusz Dybał, Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uni-
wersytetu Wrocławskiego.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 17(2/2014) 221

Sprawozdanie z konferencji „Nowa regulacja ochrony konsumenta a problemy rynku ubezpie-
czeniowego”, Warszawa, 17 listopada 2014 r. (Tomasz Młynarski)

W dniu 17 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Nowa regulacja ochrony kon-
sumenta a problemy rynku ubezpieczeniowego”, zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń 
oraz Katedrę Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego. Jej celem była merytoryczna dysku-
sja na temat najistotniejszych dla rynku ubezpieczeniowego problemów związanych z ochroną 
konsumenta w kontekście wchodzącej w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

Jako pierwsza referat „Nowa ustawa o prawach konsumenta (wprowadzenie)” wygłosiła 
dr hab. Monika Jagielska z Uniwersytetu Śląskiego, która była zaangażowana w prace legislacyjne 
nad tym aktem prawnym. Podkreśliła ona, że w wielu kwestiach ustawa jest niemal odwzoro-
waniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów. Zwróciła przy tym uwagę na specyfikę obowiązującej dotychczas 
harmonizacji minimalnej oraz na jej skutki związane ze zróżnicowaniem rozwiązań prawnych 
obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, co z kolei mia-
ło bezpośrednie przełożenie na problemy występujące w handlu transgranicznym. Dyrektywa 
2011/83, regulująca przede wszystkim obowiązki przedsiębiorców i uprawnienia konsumentów 
odnoszące się do umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, stanowi 
natomiast przykład harmonizacji zupełnej. Prelegentka omówiła ponadto zakres unormowania 
wynikający z ustawy o prawach konsumenta, a także motywy przyświecające polskiemu ustawo-
dawcy przy jej uchwalaniu. Jednym z nich było uporządkowanie dotychczasowych regulacji. 

Dr hab. Ewa Bagińska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiła referat „Spory wo-
kół definicji: konsument, poszkodowany, zbiorowe prawa konsumenta”. Na wstępie dokonała 
wprowadzenia do ogólnej problematyki praw konsumenta oraz obowiązującej w polskim pra-
wie definicji konsumenta zawartej w art. 221 k.c. Wspomniała także o aktualnym orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym umów o charakterze finansowym. 
Następnie przeszła do omówienia kontrowersji związanych z zakwalifikowaniem przez Preze-
sa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kilku jego decyzjach osób poszkodowanych, 
dochodzących roszczeń od ubezpieczycieli z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jako konsumentów podlegających 
ochronie przez ten organ. Jej zdaniem Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 
17 listopada 2011 r. (III CZP 5/11) dotyczącej odszkodowania za najem pojazdu zastępczego za-
jął jednoznaczne stanowisko negujące taką możliwość. Prelegentka podkreśliła, że podtrzymuje 
swój uprzedni pogląd, wyrażony w opublikowanych na ten temat artykułach, iż poszkodowany 
nie może zostać uznany za konsumenta. Nadmieniła, iż zapytani przez nią o to profesorowie 
z innych państw wskazali, że w ich systemach prawnych problem ten nie występuje i nie jest 
w ogóle rozważany. 

Dr Dariusz Fuchs z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosił referat zatytuło-
wany „Zawarcie konsumenckiej umowy ubezpieczenia w świetle PEICL”. Na wstępie przedstawił 
pokrótce przebieg prac nad projektem Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), 
które w najbliższym czasie zaowocują publikacją wraz z komentarzem. Wspomniał także o ra-
porcie grupy eksperckiej Komisji Europejskiej w zakresie europejskiej umowy ubezpieczenia. 
Podkreślił, że PEICL zawiera wiele definicji o charakterze cywilnoprawnym, których w przypadku 
polskiego prawa ubezpieczeniowego wyraźnie brakuje. Jedną z nich jest definicja ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej, oparta na teorii ponoszenia ryzyka. PEICL respektuje również 
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zasadę równego traktowania i uwzględnia zakaz dyskryminacji. Z kolei regulacja ubezpiecze-
nia grupowego oparta jest na założeniu, iż powinności informacyjne po stronie ubezpieczyciela 
ograniczają się do jego relacji z ubezpieczającym, natomiast ubezpieczonym istotne informacje 
zobowiązany jest przekazywać sam ubezpieczający.

Z referatem „Zawarcie umowy ubezpieczenia poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość” 
wystąpiła dr Maja Maciejewska-Szałas z Uniwersytetu Gdańskiego. Podkreśliła, że dyrektywa 
2011/83 ma chronić konsumentów przed agresywnymi praktykami, które mogą wiązać się z za-
wieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa, a także przed nieprzemyślanymi zakupami 
towarów i usług, czemu nierzadko sprzyja ta forma sprzedaży. Celem dyrektywy jest ponadto za-
pewnienie właściwej identyfikacji przedsiębiorcy. Prelegentka omówiła zamieszczone w nowej 
ustawie o prawach konsumenta definicje umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz 
pojęcia „lokal przedsiębiorstwa”. Podkreśliła, że reżim ochronny obowiązujący w odniesieniu do 
umów ubezpieczenia zawieranych na odległość został uregulowany w rozdziale piątym ustawy. 
Zaznaczyła też praktyczną doniosłość obowiązku doręczenia ogólnych warunków ubezpiecze-
nia przed zawarciem umowy na odległość, przy czym nie jest wystarczające samo umieszczenie 
treści wzorca umownego na stronie internetowej. Kontrowersje budzi natomiast kwestia, czy 
przepisy ustawy stosuje się tylko w przypadkach, gdy do jednoczesnej obecności stron umowy 
nie doszło przez cały proces kontraktowania.

Referat zatytułowany „Nieuczciwe praktyki rynkowe w świetle ustawy o prawach konsumen-
ta” wygłosiła następnie dr Elwira Macierzyńska z Akademii Leona Koźmińskiego. Wskazała, że 
art. 49 ustawy o prawach konsumenta wprowadził zmiany w dwóch przepisach ustawy o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Istotniejsza ze zmian wprowadziła regulację, 
zgodnie z którą praktyki rynkowe określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. praktyki wprowadzające w błąd, 
agresywne praktyki oraz stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk) nie 
będą już podlegać badaniu pod kątem wypełnienia przesłanek zawartych w ust. 1 tejże ustawy. 
W stosunku do tych praktyk będą zatem miały zastosowanie wyłącznie szczególne przesłanki, 
wymienione w poszczególnych przepisach ich dotyczących. Zmiana ta wynika z dostosowania 
przepisów o nieuczciwych praktykach rynkowych do wykładni zastosowanej przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 września 2013 r. w sprawie C-435/11. 
Druga ze zmian, w art. 9 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 
ma już charakter czysto techniczny. Prelegentka zwróciła ponadto uwagę na skutki spełnienia 
niezamówionego świadczenia.

Dr Izabela Adrych-Brzezińska z Uniwersytetu Gdańskiego omówiła z kolei „Obowiązki infor-
macyjne w umowach ubezpieczeniowych na odległość zawieranych z udziałem konsumentów”. 
W ramach tego tematu przedstawiła w sposób szczegółowy zakres ciążących na ubezpieczycielu 
obowiązków informacyjnych wymienionych w art. 39 ustawy o prawach konsumenta. Zaznaczyła 
też, że istotne zmiany dokonane w nowej ustawie dotyczą momentu, do którego należy prze-
kazać konsumentowi niezbędne informacje, a także wymogu poinformowania klienta w sposób 
jasny i zrozumiały, wskazujący na zamiar zawarcia umowy i odpowiadający rodzajowi użytego 
środka porozumiewania się na odległość.

Dr hab. Dorota Maśniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiła referat „Nowe regula-
cje ochrony konsumenta a bancassurance”. Rozpoczęła od próby zdefiniowania bancassurance, 
które to pojęcie bardziej dotyczy praktyki działania banków i zakładów ubezpieczeń, niż wynika 
z uregulowań prawnych. Następnie pochyliła się nad charakterem prawnym przyjętych w ostat-
nich latach rekomendacji Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń, a także aktów 
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przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w postaci rekomendacji U, dotyczącej do-
brych praktyk w zakresie bancassurance oraz projektu wytycznych dla zakładów ubezpieczeń 
dotyczących dystrybucji ubezpieczeń. Prelegentka zwróciła uwagę na niezwykle skomplikowa-
ny w praktyce problem obowiązków informacyjnych w przypadku ubezpieczeń grupowych, tak 
względem określenia podmiotu do tego zobowiązanego, jak i adresata tych informacji. Zazna-
czyła, iż jej zdaniem ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego jest konsumentem, co 
z kolei wskazywałoby, że powinien on otrzymać stosowne informacje od banku przed przystą-
pieniem do umowy ubezpieczenia, a w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, uzyskuje on 
możliwość odstąpienia od umowy o przystąpieniu do ubezpieczenia. 

Tomasz Młynarski, radca prawny, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.
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Sprawozdanie z konferencji „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń 
wobec zakładów ubezpieczeń”, Warszawa, 3 grudnia 2014 r. (Magdalena Krajenta, Patryk 
Pawlak, Patryk Piątkowski)

W dniu 3 grudnia 2014 r. w hotelu Mercure przy ul. Złotej w Warszawie (d. Holiday Inn) odby-
ła się konferencja naukowa poświęcona kancelariom odszkodowawczym, zorganizowana przez 
Katedrę Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekę nauko-
wą nad konferencją objął prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski. Wśród partnerów medialnych 
znalazły się branżowe pisma: „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, 
„Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, „Dziennik Ubezpieczeniowy” oraz portal internetowy Rynek 
Odszkodowań. Referaty wygłosili przedstawiciele nauki i praktyki ubezpieczeniowej, a także ad-
wokaci specjalizujący się w sprawach związanych z obrotem ubezpieczeniowym.

Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, stwierdził, iż problematy-
ka, której dotyczy konferencja jest bardzo ważna, ponieważ wpisuje się w niezwykle aktualne 
(i żywo dyskutowane) problemy polskiego rynku ubezpieczeniowego. Wyraził nadzieję, że pre-
zentowane na konferencji poglądy będą miały znaczenie nie tylko dla ujęć naukowych, lecz także 
dla prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie statusu kancelarii odszkodowawczych. 

Pierwsza sesja konferencji rozpoczęła się od wystąpienia prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalew-
skiego oraz Michała Piotra Ziemiaka (obaj z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). Przedstawili oni 
dostrzeżone nieprawidłowości w działalności kancelarii odszkodowawczych funkcjonujących na 
rynku ubezpieczeniowym. Wykazanie tych mankamentów miało przede wszystkim stać się przy-
czynkiem do rozpoczęcia prac legislacyjnych związanych z uregulowaniem funkcjonowania tych 
podmiotów. Prelegenci zasygnalizowali także, iż ustawodawca polski może w pewnym zakresie 
korzystać z doświadczeń innych krajów członkowskich UE, przykładowo Wielkiej Brytanii czy 
Niemiec. 

Dr Dariusz Fuchs (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) dokonał prezentacji publika-
cji doc. dr. Ryszarda Zelwiańskiego (post mortem): „Kancelarie odszkodowawcze – problem nie 
tylko legislacyjno-prawny”1. Prelegent opowiedział się za realizacją postulatów R. Zelwańskiego, 
a także przedstawił własne spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania tzw. transgranicznych kan-
celarii odszkodowawczych. Przekonywał, że dla rodzimej praktyki kancelarii odszkodowawczych 
w coraz większym stopniu konieczna jest znajomość prawa europejskiego. Podkreślił także, że 
w przypadku doradców odszkodowawczych specjalizujących się w sporach transgranicznych ko-
nieczne jest baczne obserwowanie rozwoju prawa unijnego w zakresie umów ubezpieczenia 
z elementem obcym (tzw. ubezpieczeń transgranicznych). 

Dr hab. Ewa Bagińska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, omówiła podstawowe kwestie z dzie-
dziny odpowiedzialności cywilnej kancelarii odszkodowawczych wobec klienta. Analizując 
przesłanki odpowiedzialności z art. 471 i nast. k.c. i odnosząc je do działalności kancelarii od-
szkodowawczych, stwierdziła, że podmioty te powinny ponosić odpowiedzialność ex contractu 
zarówno za czyny własne, jak i za czyny cudze – na podobnych zasadach jak adwokaci lub radco-
wie prawni. Wskazała także, że problematyczna jest kwestia odpowiedzialności tych podmiotów 
z tytułu nieuczciwej reklamy, którą kancelarie te częstokroć stosują. 

Drugą sesję konferencji zapoczątkował prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz (Szkoła Główna Handlo-
wa), który omówił specyfikę jednej z grup klientów kancelarii odszkodowawczych, mianowicie 

1 Por. R. Zelwiański, Kancelarie odszkodowawcze – problem nie tylko legislacyjno-prawny, „Rozprawy Ubezpie-
czeniowe” nr 9 (2/2010), s. 120–123.
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gospodarstw domowych. Na wstępie zasygnalizował dylemat (widziany w aspekcie interesu 
gospodarstwa domowego), jaki wiązać się może z nadzwyczajną i naganną aktywnością kance-
larii odszkodowawczych w zabieganiu o klienta (zawieranie umów o pośrednictwo w sytuacjach 
emocjonalnych, na miejscu wypadku, w szpitalach, w domach pogrzebowych). Podkreślił także 
potrzebę regulacji prawnej działalności kancelarii odszkodowawczych. Konkludując, postulował 
o szersze niż dotąd uwzględnienie problematyki kancelarii odszkodowawczych w konsumenc-
kich programach edukacyjnych. 

Dr Magdalena Rączka (Mentor S.A.) przedstawiła relację brokera ubezpieczeniowego i kance-
larii odszkodowawczych. Prelegentka stwierdza, iż – jej zdaniem – kancelarie odszkodowawcze 
nie są konkurencją dla firm brokerskich, gdyż podmioty te mają różne grupy potencjalnych klien-
tów. 

Jacek Kliszcz (PWS Konstanta S.A.) rozważał w swym wystąpieniu, czy stosunek pomiędzy bro-
kerem ubezpieczeniowym i kancelarią odszkodowawczą można określić mianem konkurencji 
czy funkcjonalnej koabitacji. Stwierdził ponadto, iż działalność kancelarii odszkodowawczych 
nie jest działalnością pośrednictwa ubezpieczeniowego ze względu na treść czynności oraz brak 
umocowania prawnego w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zastrzegł także, że nie 
ma formalnego umocowania pogląd, jakoby kancelarie prawne były uczestnikami rynku ubez-
pieczeniowego. 

Dr Monika Wałachowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) odniosła się do problematyki 
zwrotu kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym. Wskazała, iż przed wydaniem 
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r. (III CZP 75/11) ani w doktrynie, ani w judy-
katurze nie było zgodności, czy takie wydatki podlegają zwrotowi, przede wszystkim ze względu 
na podnoszony argument braku adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy faktem wyrzą-
dzenia szkody a koniecznością korzystania z usług pełnomocnika; negowano bowiem zasadność 
korzystania z profesjonalnych usług przy tzw. drobnych szkodach. Prelegentka podkreśliła, że 
przedmiotowa uchwała nie może stanowić standardu odszkodowawczego, a raczej wyjątek uza-
sadniony szczególnymi okolicznościami sprawy.

Dr Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki), której wystąpienie zapoczątkowało trzecią sesję 
konferencji, skupiła się na możliwości udziału kancelarii odszkodowawczych w postępowaniach 
przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Omawiając 
korzyści wynikające z tego sposobu dochodzenia roszczeń, wskazała, iż tak naprawdę obecnie 
komisje najczęściej zmagają się z problemami proceduralnymi, co spowodowane jest brakiem 
jakichkolwiek regulacji określających, czy i jaki pełnomocnik może występować przed komisją. 
Konstatując, stwierdziła, iż ta luka ustawowa nie oznacza, że przed komisjami może występować 
jedynie przedstawiciel szpitala czy ubezpieczyciela, lecz że należy jak najbardziej opowiedzieć 
się za możliwością reprezentowania pacjentów, w tym również przez kancelarie odszkodowaw-
cze.

Dr Tomasz Widłak (Uniwersytet Gdański), odnosząc się do udziału kancelarii odszkodowaw-
czych w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych, wskazał, iż dotychczas przed gdańską komisją taka sytuacja miała miejsce tylko 
jeden raz, a to ze względu – zdaniem prelegenta – na nieopłacalność występowania kancela-
rii odszkodowawczych w roli pełnomocnika w tych procedurach. W dalszej części wystąpienia 
omówiona została propozycja zastosowania (w drodze analogii iuris) przepisów kodeksu postę-
powania administracyjnego do kwestii proceduralnych w aspekcie tych postępowań.

Dr Krystyna Szałkowska-Kozyra (Kancelaria Obsługi Prawnej i Doradztwa Gospodarczego 
omówiła podatkowe aspekty wynagradzania kancelarii odszkodowawczych oraz adwokac-
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kich. Stwierdziła, że o ile zasady opodatkowania tych form działalności gospodarczej nie budzą 
większych wątpliwości, o tyle źródłem kontrowersji są kwestie opodatkowania odsetek od od-
szkodowań oraz samych odszkodowań dochodzonych przez kancelarie odszkodowawcze we 
własnym imieniu po uprzednio dokonanej cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia. Na 
podstawie przytoczonych argumentów prawnych prelegentka skonstatowała, iż w obecny stan 
prawny nie dopuszcza możliwości przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania (VAT) w sy-
tuacji, gdy kancelaria odszkodowawcza występuje jako podmiot uprawniony do otrzymania 
odszkodowania.

Mec. Jakub Nawracała (Kancelaria Radców Prawnych Poznań) skupił się na wskazaniu po-
dobieństw i różnic pomiędzy praktykami stosowanymi na rynku dochodzenia odszkodowań 
a działalnością factoringową. Istotną część wystąpienia stanowiło omówienie negatywnych 
efektów tego rodzaju działalności, jak m.in. sztuczne kreowanie wysokości szkody w sytuacjach, 
gdy cesjonariusz jest jednocześnie usługodawcą, oraz zaliczkowanie zadośćuczynień będące 
etycznie wątpliwą formą akwizycji.

Mgr Krzysztof Pacuła (Uniwersytet Śląski), którego wystąpienie otwarło czwartą sesję konfe-
rencji, przedstawił uwagi o forum shopping i obejściu prawa na płaszczyźnie kolizyjnoprawnej 
w działalności ubezpieczeniowych kancelarii odszkodowawczych. Prelegent dostrzegł rosnące 
zainteresowanie kancelarii odszkodowawczych obsługą roszczeń transgranicznych. Postulował 
konieczność uwzględnienia w przyszłej regulacji problemów transgranicznych mogących poja-
wić się w praktyce tego segmentu rynku.

Dr Władysław Wojciech Mogilski (of Counsel w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów 
Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy) zwrócił uwagę na konieczność ustawowego ure-
gulowania zakresu działalności doradców i kancelarii odszkodowawczych. Podkreślił, iż dopiero 
w dalszej kolejności trafne jest podejmowanie kroków w celu wprowadzenia obowiązkowego 
ubezpieczenia bądź innej formy zabezpieczenia tej działalności. Za problematyczne uznał rów-
nież częste posługiwanie się przez podmioty świadczące usługi doradcze terminem „kancelaria”, 
który nie posiada legalnej definicji, przez co nadużywa się jego związku z profesjonalnymi usłu-
gami prawniczymi (kancelarie adwokackie, radcowskie), wprowadzając potencjalnych klientów 
w niewłaściwe przekonanie co do jego jakości i pewności.

Magdalena Krajenta wraz z Patrykiem Pawlakiem (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) w swoim 
wystąpieniu podali przykłady negatywnych doświadczeń klientów kancelarii odszkodowaw-
czych. Prezentując formy reklamy i akwizycji przedmiotowych kancelarii, dokonali omówienia 
kilku medialnych stanów faktycznych, prezentując sposoby nieetycznego zachowania agentów 
bezwzględnie nastawionych na zdobycie klientów.

Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski wspólnie z Michałem Piotrem Ziemiakiem w referacie 
kończącym ostatni panel konferencji stanowczo podkreślili konieczność uregulowania dzia-
łalności doradców oraz kancelarii odszkodowawczych. Wskazali i omówili możliwe sposoby 
przeprowadzenia tej regulacji, odwołując się do wzorów niemieckich oraz angielskich. Kończąc 
część wystąpień merytorycznych, wyraźnie podkreślili, iż dobra regulacja z pewnością stanowi-
łaby korzyść zarówno dla kancelarii odszkodowawczych, jak i ich klientów.

Po wystąpieniach prelegentów nadszedł czas na dyskusję. Pierwsza zabrała głos wiceprezes 
zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisława Cwalińska-Weychert. W swo-
im wystąpieniu wskazała na usilną potrzebę uregulowania i wprowadzenia kontroli działalności 
kancelarii odszkodowawczych. Ponadto zakreśliła pokrótce działania kancelarii związane z co-
raz to wyższymi roszczeniami skierowanymi do ubezpieczycieli i podkreśliła negatywne skutki 
braku rzeczywistego pokrycia szkody i krzywdy poszkodowanego, wiążące się z niepełnym od-
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szkodowaniem i zadośćuczynieniem. Swoje rozważania prezes zarządu UFG zakończyła trzema 
przykładami patologii w działalności kancelarii odszkodowawczych. Podkreśliła brak regulacji 
ochrony danych osobowych, brak rejestracji owych danych oraz posługiwanie się nieważnymi 
dokumentami przez kancelarię odszkodowawcze – np. pełnomocnictwami osób zmarłych. 

Kolejną osobą, która zabrała głos w zaciętej dyskusji, był prezes zarządu Polskiej Izby Dorad-
ców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO) – Bartłomiej Krupa. Zauważył krytycznie, iż 
udział kancelarii odszkodowawczych w konferencji ograniczył się wyłącznie do ich fikcyjnego 
uczestnictwa. Ubolewał nad brakiem zaprezentowania pozytywów w działalności kancelarii od-
szkodowawczych. W odpowiedzi na referat dr. Mogilskiego pokreślił, iż kancelarie korzystają 
z dobrowolnego ubezpieczenia OC, a co więcej do dnia konferencji nie było zgłoszenia żadnej 
szkody związanej z ich działalnością, wynikającej z odpowiedzialności cywilnej. Prezes PIDiPO, 
polemizując z tezą dotyczącą wysokich prowizji za usługi kancelarii, wskazał cennik profesjonal-
nych pełnomocników wynikający z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 
2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosz-
tów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu i skomentował, że stawki adwokackie 
są wyższe od prowizji kancelarii. Zauważył także, iż według powziętych informacji kancelarie 
odszkodowawcze podlegały w przeszłości kontrolom podatkowym, podczas których nie wykry-
to nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Kończąc swoje wystąpienie, pan Krupa zaprzeczył 
istnieniu klauzul abuzywnych w umowach pomiędzy kancelariami a klientami, jednocześnie wy-
tykając ich obecność w umowach ubezpieczeniowych. 

Następnie dyskusję podjęła mec. Joanna Smereczyńska-Smulczyk (Kancelaria Radców Praw-
nych EuCO). Wyraziła ona obawy związane z negatywnym postrzeganiem działalności kancelarii 
odszkodowawczych, co widać było w wystąpieniach referentów. Podkreśliła, iż sama współpra-
cuje z jedną z większych kancelarii odszkodowawczych i czuje się urażona tezami stawianymi 
na konferencji. W swojej wypowiedzi stwierdziła, iż kancelarie odszkodowawcze są odpowied-
nio przygotowane do wykonywania swojej działalności. Konkludując swoją wypowiedź, mec. 
Smereczyńska-Smulczyk podkreśliła, iż „chciałaby, żeby likwidatorzy szkód z towarzystw ubez-
pieczeniowych byli równie wykształceni co pośrednicy i doradcy odszkodowawczy”.

Zupełnie przeciwne stanowisko zajął kolejny mówca – dr Mariusz Fras z Uniwersytetu Śląskie-
go. Podkreślił, iż jest przeciwnikiem używania w przedmiotowej działalności słowa „kancelaria”. 
Mówca podniósł, iż słowo „kancelaria” powinno być chronione prawnie i zastrzeżone wyłącznie 
dla działalności stricte prawniczej. Przytoczył stanowisko Sądu Najwyższego, który w jednym ze 
swoich orzeczeń podkreślił ciążący na kancelarii obowiązek należytego informowania klienta 
co do świadczenia przez nią profesjonalnego doradztwa, czego w ocenie prelegenta brakuje 
kancelariom odszkodowawczym. W swojej wypowiedzi dr Fras poruszył także kwestię udziela-
nia przez kancelarie pełnomocnictw substytucyjnych młodym, niedoświadczonym adwokatom 
bądź radcom prawnym. Jako zwolennik profesjonalizmu w usługach prawniczych skrytykował 
wszechobecne reklamy kancelarii odszkodowawczych, które ocierają się niejednokrotnie o na-
gabywanie klientów.

Podobną opinię wyraził w swoim wystąpieniu dr Bartosz Kucharski. Przestawił dekalog przesła-
nek uzasadniających nie tyle potrzebę uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych, 
ile ich całkowitą delegalizację. 

Następny uczestnik konferencji, mec. Andrzej Chróścicki, swoje wystąpienie rozpoczął sło-
wami, iż „Polska funkcjonuje nadal w obiegu PRL – rozum dalej niż mentalność”. Podkreślił, 
iż nad zasadami obrotu cywilnoprawnego muszą zapanować zasady obrotu biznesowego. Po-
wołując się na zasadę swobody umów, zasygnalizował jedną z jej cech, jaką niewątpliwie jest 
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swoboda działalności gospodarczej. W odpowiedzi na wypowiedź dr. Kucharskiego mec. Chró-
ścicki przytoczył katalog argumentów przemawiających za potrzebą i pozytywną oceną usług 
kancelarii odszkodowawczych. Konkludując, podkreślił, iż wynikiem konfliktu interesów (cywil-
noprawnego i biznesowego) będą patologie, a ich intensywność i skala będzie pochodną mniej 
lub bardziej skutecznego działania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Finansów. 
Kończąc swoją wypowiedź, wspomniał też o jednym z projektów ustawy dotyczącej działalności 
odszkodowawczej, który jednak nie doczekał się dalszych prac legislacyjnych.

Przedostatnim uczestnikiem dyskusji był mec. Mariusz Mikołajewicz z Poznania. Swoje wy-
stąpienie rozpoczął od podkreślenia zarówno potrzeby istnienia na rynku ubezpieczeniowym 
kancelarii odszkodowawczych, jak i konieczności regulacji prawnej ich działalności. Mówił też 
o funkcjonującej już obecnie współpracy niektórych adwokatów i radców prawnych, na podsta-
wie zawieranych umów, z kancelariami odszkodowawczymi. Podkreślił też rosnącą popularność 
kancelarii odszkodowawczych ze względu na wszechobecne reklamy tych kancelarii, system wy-
nagradzania (no win – no fee) oraz dużą skuteczność w pozyskiwaniu odszkodowań dla swoich 
klientów. 

Jako ostatnia głos zabrała dr Monika Wałachowska. Omówiła ona trzy kwestie związane z wy-
powiedziami uczestników konferencji. Odwołując się do tezy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
13 marca 2012 r. (III CZP 75/11)2, stwierdziła, że zasadniczo dodatkowe wydatki, które ponosi 
poszkodowany, nie są uważane de lege lata za pozostające w normalnym związku ze zdarzeniem 
wywołującym szkodę. Podkreśliła ponadto znaczenie art. 449 k.c. dla praktyki funkcjonowania 
kancelarii odszkodowawczej, mówiąc, iż roszczenia dotyczące szkody na osobie nie mogą być co 
do zasady zbyte, więc tzw. działalność factoringowa nie ma podstaw prawnych. Należy uznać 
swoiste cesje wierzytelności za bezwzględnie nieważne. Kolejnym zagadnieniem, któremu 
poświęciła uwagę, była kwestia wynagrodzenia uzależnionego od sukcesu (success fee), wyno-
szącego często kilkadziesiąt procent uzyskanego odszkodowania. Gdy zestawi się ten fakt z tym, 
że często roszczenia związane ze śmiercią osoby bliskiej dochodzone są na podstawie art. 448 
k.c. – w odniesieniu do sytuacji sprzed nawet kilkunastu lat – można się zastanawiać, czy w isto-
cie ich dochodzenie nie stanowi nadużycia prawa podmiotowego. Wątpliwe jest bowiem często, 
w czyim interesie występuje kancelaria odszkodowawcza.

Podsumowania dyskusji, a zarazem całej konferencji, dokonał prof. dr hab. Eugeniusz Kowa-
lewski. Podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konferencji, jednocześnie rekomendował 
oficjalne stanowisko „szkoły toruńskiej”, postulującej od dawna potrzebę kompleksowej regu-
lacji prawnej statusu i działalności kancelarii odszkodowawczych w Polsce, tak jak to uczyniono 
np. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Na zakończenie prof. Kowalewski zapowiedział opublikowa-
nie artykułów i wystąpień w publikacji pokonferencyjnej mającej się ukazać w pierwszej połowie 
2015 r.

Magdalena Krajenta, Patryk Pawlak, Patryk Piątkowski, studenci Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studenckie Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń 
Gospodarczych.

2 „Postępowanie likwidacyjne jest w gruncie rzeczy wewnętrznym postępowaniem ubezpieczyciela zmierzają-
cym do wypracowania stanowiska wobec zgłoszonej szkody, a poszkodowany ma w jego toku niewielkie obo-
wiązki proceduralne, do których należy, oprócz wystąpienia z wnioskiem, przede wszystkim udokumentowanie 
szkody powstałej na skutek wypadku ubezpieczeniowego”.
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Sprawozdanie z IX Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Warszawa, 3 grudnia 
2014 r. (Bartłomiej Chmielowiec)

Konferencja ta, organizowana corocznie przez Polską Izbę Motoryzacji (PIM), na stałe wpisała 
się do kalendarza wydarzeń na rynku ubezpieczeń w Polsce. Jak wskazują sami organizatorzy, jest 
to największa konferencja rynku napraw szkód komunikacyjnych w Polsce. Od początku celem 
forum była wymiana doświadczeń oraz dyskusja w gronie właścicieli serwisów mechanicznych 
i blacharsko-lakierniczych, przedstawicieli dealerów samochodów, rzeczoznawców, likwidato-
rów szkód, a także reprezentantów zakładów ubezpieczeń, wypożyczalni samochodowych, firm 
flotowych oraz przedsiębiorstw dostarczających narzędzia, materiały i oprogramowanie dla ser-
wisów. 

Tegoroczne forum odbyło się pod hasłem „Rentowność, wzrost i przewaga konkurencyjna – 
najlepsze praktyki”. W tym celu PIM zaprosiła ekspertów i praktyków, którzy podzielili się wiedzą 
i doświadczeniem z uczestnikami konferencji. Podobnie jak w poprzednich latach na spotkanie 
licznie przybyli przedstawiciele środowiska motoryzacyjnego oraz branży ubezpieczeniowej. Pa-
tronat nad konferencją objęli Rzecznik Ubezpieczonych oraz Ministerstwo Gospodarki. 

Forum rozpoczęło się od wystąpienia prezesa PIM Romana Kantorskiego, który wprowadził 
uczestników w problematykę oraz tematykę spotkania. 

Pierwszymi prelegentami byli przedstawiciele Rzecznika Ubezpieczonych, Paweł Wawszczak 
oraz Bartłomiej Chmielowiec. W ich ocenie zasadniczą odpowiedzialność za sytuację, w której 
sądy powszechne muszą rozstrzygać w coraz większej liczbie procesów cywilnych pomiędzy po-
szkodowanymi oraz warsztatami naprawczymi a zakładami ubezpieczeń, ponoszą te ostatnie, 
gdyż w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz jego wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy 
likwidują zgłoszone szkody. Na dowód stawianej tezy prelegenci zaprezentowali wnioski płynące 
z raportu Rzecznika „Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyj-
nych”, który ukazuje nieprawidłowości ubezpieczycieli w czterech obszarach tematycznych: 
potrąceń amortyzacyjnych, części nieoryginalnych, refundacji kosztów najmu pojazdu zastęp-
czego oraz utraty wartości handlowej pojazdu. 

W dalszej części konferencji dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Sa-
mochodowego, wygłosił wykład, w którym przedstawił wyniki badań części samochodowych 
odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo, które to wyniki niestety są bardzo niepo-
kojące. W świetle bowiem przeprowadzonych badań blisko 70% części zamiennych nie spełnia 
wymogów jakościowych, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania pojaz-
du. 

Kolejny prelegent, Marcin Garlicki, country manager GiPA Polska (firmy zajmującej się ba-
daniem i analizą rynku motoryzacyjnego), przedstawił charakterystykę rynku warsztatów 
naprawczych oraz zapoznał zebranych z wnioskami płynącymi z badania dotyczącego zachowań 
klientów (zawierającego m.in. pytania, jaki rodzaj warsztatu wybierają, jak często odwiedzają 
serwisy, czy zgłaszają szkody, jaki jest średni wiek pojazdu w Polsce). 

Po przerwie swoją prezentację „Innowacyjne rozwiązania w procesie likwidacji szkód w po-
jazdach” przedstawili Radosław Bedyński, dyrektor ds. likwidacji szkód komunikacyjnych 
i majątkowych PZU oraz Grzegorz Goluch, prezes Zarządu PZU Pomoc S.A. oraz dyrektor Biura 
Assistance PZU S.A. i PZU Życie S.A. Reprezentanci największego ubezpieczyciela na polskim 
rynku przedstawili plany w dziedzinie likwidacji szkód komunikacyjnych, obejmujące m.in. 
wprowadzenie do sieci partnerskich oferty wynajmu własnych pojazdów zastępczych, wdroże-
nie platformy, która umożliwiłaby poszkodowanemu bieżące monitorowanie procesu likwidacji 
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szkody, a także oferowanie przy każdej naprawie pojazdu dokonywanej w serwisie rekomendo-
wanym przez PZU S.A. dwuletniej bezpłatnej gwarancji na usługi wykonanej naprawy. 

Wojciech Merlo, kierownik Programu Zarządzania Naprawami Powypadkowymi Volkswagen 
Group Polska, w swojej prezentacji wskazywał, jak ważny wpływ na bezpieczeństwo pojazdu ma 
odpowiednia technologia naprawy. 

Jedną z najbardziej oczekiwanych prezentacji podczas konferencji było wystąpienie radcy 
prawnego Olgierda Porębskiego na temat zmian, które nakłada na warsztaty ustawa z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności prelegent przedstawił nowe obowiązki 
informacyjne związane z umowami zawieranymi na odległość, problematykę prawa odstąpienia 
od umowy zawartej na odległość, zakres i charakter rękojmi przy sprzedaży oraz jakości świad-
czonych usług, a także uprawnień konsumenta związanych z rękojmią. 

Wzorem lat poprzednich podczas konferencji PIM już po raz dziewiąty ogłosiła wyniki bada-
nia satysfakcji ze współpracy warsztatów naprawczych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, 
którego efektem jest nagroda „Złoty Zderzak” dla najbardziej przyjaznego zakładu ubezpieczeń 
pod względem likwidacji szkód komunikacyjnych z punktu widzenia warsztatów naprawczych. 
Łącznie oceniano 19 towarzystw ubezpieczeniowych (w kolejności alfabetycznej): TUiR Allianz 
Polska S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AXA Direct, Benefia TU S.A. Vien-
na Insurance Group, BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group, 
Concordia Polska TUW, STU Ergo Hestia S.A., Generali TU S.A., Gothaer TU S.A., InterRisk TU S.A. 
Vienna Insurance Group, Libert Ubezpieczenia, Link 4 TU S.A., MTU S.A., PROAMA, PZU S.A., 
TUW TUW, UNIQA TU S.A oraz TUiR Warta S.A. W 2014 r. nagrodę „Złoty Zderzak” otrzymało 
STU Ergo Hestia S.A., którego ocena średnia wyniosła 3,41. Na drugim miejscu znalazło się TUiR 
Allianz Polska S.A. z oceną 3,26, a trzecie miejsce zajęło TUiR WARTA S.A. z wynikiem na pozio-
mie 3,18. 

W tegorocznej edycji konkursu oceniane były między innymi: ogólna jakość współpracy z po-
szczególnymi zakładami ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód w porównaniu z poprzednim 
rokiem, poziom kompetencji i rzetelności pracy likwidatorów (technicznych i merytorycznych), 
sprawność przebiegu likwidacji szkód komunikacyjnych, prawidłowość i szybkość pełnych 
wypłat, uznawanie stosowania części oryginalnych w szkodach likwidowanych w ramach ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnoprawnej, akceptacja stawek roboczogodzin, przychylność 
dla refundacji zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, a także liczba skarg, odwołań od 
decyzji i pozwów sądowych. 

IX Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych było wydarzeniem integrującym środowi-
sko ubezpieczeniowe, pozwoliło na wspólne wypracowanie stanowisk i szukanie kompromisów 
w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych. Konferencja pozwoliła również na zapoznanie się 
z doświadczeniami przedstawicieli różnych środowisk w dziedzinie problemów występujących 
na rynku napraw szkód komunikacyjnych w Polsce.

Mgr Bartłomiej Chmielowiec, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski.
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Sprawozdanie z konferencji „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyj-
nych – rewolucja czy ewolucja?”, Warszawa, 12 grudnia 2014 r. (Teresa Grabowska)

12 grudnia 2014 r. w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie odbyła się konferencja 
poświęcona zmianom w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych w kontek-
ście wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Tytuł konferencji brzmiał „Wytyczne dotyczące 
likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – rewolucja czy ewolucja?”. Organizatorem spo-
tkania była AFiBV, którą reprezentował dr Roman Fulneczek, prof. AFiBV, pełnomocnik kanclerza 
oraz dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, partnerem merytorycznym była 
Teresa Grabowska, prezes firmy konsultingowej TG Doradztwo i Zarządzanie, zaś patronem me-
dialnym „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele instytucji nadzorczych i samorządowych 
zaangażowanych w tworzenie nowych przepisów wprowadzających wyższe standardy bez-
pieczeństwa rynku ubezpieczeniowego i gwarantujących lepszą ochronę konsumentom oraz 
eksperci ubezpieczeniowi. Spotkanie było okazją do merytorycznej dyskusji, wymiany zdań i po-
szukiwania efektywnych rozwiązań o charakterze ewolucyjnym. Uczestnikami spotkania byli też 
przedstawiciele sektora, którego zadaniem jest implementacja wytycznych KNF – najliczniej re-
prezentowana była Grupa PZU, poza tym udział w konferencji wzięli przedstawiciele kancelarii 
odszkodowawczych oraz firm assistance. 

Teresa Grabowska, która prowadziła konferencję, zwróciła uwagę na fakt znacznego spad-
ku przypisu składki z ubezpieczeń komunikacyjnych OC – 250 mln zł po trzech kwartałach br. 
przy podobnej liczbie samochodów, co jest efektem wojny cenowej na rynku. Można przypusz-
czać, że ubezpieczyciele, chcąc utrzymać pozytywne wyniki przy prowadzonej polityce cięcia 
cen, mogą zacząć redukować wypłatę świadczeń. Ten niekorzystny trend pogarszania się jakości 
likwidacji szkód może zatrzymać wdrożenie wytycznych KNF i wprowadzenie przez cały rynek 
bezpośredniej likwidacji szkód.

Pierwszą prelegentka była przedstawicielka KNF Dagmara Wieczorek-Bartczak, dyrektor De-
partamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, w którym powstał projekt wytycznych 
i który prowadził konsultacje z rynkiem ubezpieczeniowym. W swojej prezentacji zatytułowanej 
„Likwidacja szkód komunikacyjnych w świetle wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubez-
pieczeń komunikacyjnych – nowa jakość czy obowiązujący standard?” prelegentka omówiła 
cel, strukturę i zasady stosowania wytycznych oraz zidentyfikowane naruszenia prawa, naru-
szenia interesów osób uprawnionych z umów ubezpieczenia, nieprawidłowości oraz obszary 
podwyższonego ryzyka w zakresie ryzyk zarządzania, prawnego oraz outsourcingu. Bazę anali-
zy stanowiły wyniki kontroli przeprowadzonych w latach 2010–2013. Prelegentka potwierdziła, 
że ostatecznym terminem implementacji wytycznych jest dzień 31 marca 2015 r. Oznacza to, 
że wytyczne będą stosowane do szkód zgłoszonych po tej dacie z wyjątkiem dziedzin, których 
dotyczą szczegółowe przepisy prawa lub uchwały Sądu Najwyższego (z obszaru likwidacji szkód 
komunikacyjnych).

Przedstawiła również harmonogram działań Urzędu KNF:
przekazanie zakładom ubezpieczeń formularzy samooceny implementacji wytycznych,� 
weryfikacja stosowania wytycznych podczas prowadzonych działań inspekcyjnych,� 
uwzględnienie stosowania wytycznych w procesie badania i oceny nadzorczej.� 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych przygotowało raport z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który 
stał się podstawą opracowania przez KNF wytycznych likwidacyjnych. Wystąpienie przedstawicie-
li Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Bartłomieja Chmielowca i Pawła Wawszczaka, zatytułowane 
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„Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego podstawą do stworzenia wytycznych dotyczących 
likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” dotyczyło następujących zagadnień: wyboru 
sposobu naprawiania szkody (metody kosztorysowa i rachunkowa), potrąceń amortyzacyjnych, 
części oryginalnych i alternatywnych, refundacji wydatków na najem pojazdu zastępczego, cza-
su najmu (szkoda częściowa i całkowita) oraz utraty wartości handlowej, ponieważ właśnie przy 
tego rodzaju szkodach często występuje odmowa kompensacji.

Następnie – zgodnie z programem – temat „Różnice w zakresie odpowiedzialności za wypadki 
komunikacyjne w Europie i ich wpływ na likwidację szkód transgranicznych” omówił Mariusz 
Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zasady odpowiedzialno-
ści i metodyka rozwiązywania szkód transgranicznych to ważny element wielu linii biznesowych 
zarówno przy likwidacji szkód, jak i przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych. W 2013 r. 
wartość świadczeń z wypadków transgranicznych wyniosła około 2 mld euro. We wszystkich 
krajach UE obowiązuje zasada odpowiedzialności, ale z uwagi na różne systemy prawne sposób 
likwidacji szkód i wypłaty świadczeń będzie przebiegać inaczej. Likwidacją szkód zajmują się:

1. Biura Narodowe – według prawa miejsca wypadku i siedziby poszkodowanego.
2. Organy odszkodowawcze – według zasad określonych w:

konwencji haskiej,� 
rozporządzeniu KE Rzym II.� 

3. Fundusze gwarancyjne – według prawa miejsca wypadku i siedziby funduszu.
Podczas wystąpienia zostało postawione pytanie: „Dlaczego tylko OC komunikacyjne?”. Zda-

niem prezesa PBUK istnieje konieczność rozszerzenia skali uregulowań na szkody osobowe, co 
zapewni przewidywalne zasady dla wszystkich trzech uczestników rynku: poszkodowanego, 
ubezpieczyciela i ubezpieczającego.

Małgorzata Świadek, konsultant biznesowy IT dla rynku ubezpieczeniowego w firmie Asecco 
Poland, zaprezentowała nowoczesne rozwiązanie IT pomocne w procesie likwidacji szkód komu-
nikacyjnych: „Asseco Claims receptą na nieprawidłowości”. Identyfikując trzy obszary:

a) organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad procesem likwidacji szkód,
b) sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego,
b) sposób ustalania wysokości świadczenia,
przypisała do każdego stosowne aplikacje zarządzane procesowo i omówiła ich zalety. Efekty 

zastosowania aplikacji to koniec nieterminowego wypłacania świadczeń, zaprzestanie wypłaca-
nia świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania oraz brak uchybień w wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód. Zaprezentowane rozwiązanie IT pozwala 
na nadzór i kontrolę nad procesem likwidacyjnym bez konieczności wymiany systemów CORE 
i ponoszenia dużych nakładów finansowych, zapewniając jednocześnie rzetelną informację i sa-
tysfakcję klienta.

Po zidentyfikowaniu występujących na rynku ubezpieczeniowym nieprawidłowości w zakre-
sie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, omówieniu genezy powstania wytycznych 
likwidacyjnych oraz zakresu poszczególnych zaleceń i sposobów ich implementacji, porównaniu 
ze sposobem działania w innych krajach europejskich oraz prezentacji rozwiązań IT ułatwiają-
cych zakładom ubezpieczeń wdrożenie i stosowanie rekomendacji należało się zastanowić, jaki 
będzie wpływ wytycznych na funkcjonowanie rynku.

„Szacunkową analizę wpływu wytycznych” zaprezentowali przedstawiciele firmy Deloitte 
dr Krzysztof Stroiński i Artur Palowski, którzy wzięli pod uwagę portfel szkód, średnią wielkość 
szkody oraz wysokość odszkodowania. Prelegenci postawili tezę, iż wprowadzenie wytycznych 
KNF może spowodować wzrost wolumenu szkód likwidowanych kosztorysowo, podwojenie 
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wartości średniej szkody likwidowanej w tym trybie oraz ogólny wzrost sumy odszkodowań. 
Przeprowadzili również szacunkową analizę potencjalnych korzyści i kosztów uzyskanych przy 
wprowadzeniu rekomendacji nr 10–14. Pomimo że wytyczne są ingerencją Urzędu KNF w roz-
wiązania biznesowe, to system likwidacji szkód z uwagi na szereg nieprawidłowości wymagał 
zmian, a niestety rynek ubezpieczeniowy nie potrafił przez lata wypracować i wprowadzić jed-
nolitych zasad likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli doświadczeni 
praktycy rynku ubezpieczeniowego: prezes PBUK – Mariusz Wichtowski, członek Zarządu PZU 
– Tomasz Tarkowski, prezes InterRisk – Piotr Narloch, prezes VIG Ekspert – Michał Makarczyk 
oraz prezes AhProfit – Adam Pustelnik. Panel prowadził redaktor ekonomiczny „Pulsu Biznesu” 
– Mariusz Gawrychowski. Dyskusja była bardzo ożywiona i skupiła się na następujących proble-
mach:

Ewolucja a rewolucja – co jest lepsze dla rynku/klientów/poszkodowanych? Kto zyskuje, � 
a kto traci na zmianach w obszarze likwidacji szkód? 
Dlaczego branża ubezpieczeniowa nie była w stanie dokonać autoregulacji w tym obszarze? � 
Casus bezpośredniej likwidacji szkód, o której rozmowy trwały od wielu lat. 
Ubezpieczyciele oszukują klientów, klienci oszukują ubezpieczycieli – jak zmienić obraz li-� 
kwidacji szkód komunikacyjnych? Czy narzucone wytyczne KNF mogą w tym pomóc? 

Zwrócono uwagę na problem oddziałów firm zagranicznych, których wytyczne KNF w zasadzie 
nie obowiązują, a także na zróżnicowaną sytuację poszczególnych ubezpieczycieli. Dla jednych 
zakładów ubezpieczeń, np. PZU, sytuacja nie ulegnie zmianie, bo już działają według przyszłych 
zaleceń KNF, inne zakłady mogą mieć znaczne kłopoty z uwagi na różnicę pomiędzy dotychcza-
sową a przyszłą wartością wypłat.

Dr Roman Fulneczek, dziękując wszystkim za udział w konferencji, wyraził nadzieję, że spotka-
nie spełniło oczekiwania uczestników, a przekazane informacje były ciekawe i staną się inspiracją 
do szukania i tworzenia nowych rozwiązań w zakresie procesu likwidacji szkód zgodnie z wytycz-
nymi KNF.

Informacja z ostatniej chwili:
Podczas 246. posiedzenia KNF, 16 grudnia 2014 r., wydano wytyczne dotyczące likwidacji 

szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Celem wytycznych jest wskazanie oczekiwań nadzor-
czych w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania procesem likwidacji szkód, w tym ryzykiem 
związanym z tym obszarem. Można więc stwierdzić, że temat i termin konferencji idealnie wpa-
sowały się w rzeczywistość rynkową.

Mgr Teresa Grabowska, TG Doradztwo i Zarządzanie.
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