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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Jan Monkiewicz, Marek Monkiewicz

Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. 
Nowe koncepcje i rozwiązania

Przez długi czas problematyka ochrony praw i interesów konsumentów na rynku ubezpieczenio-
wym w codziennej działalności regulacyjnej, nadzorczej oraz biznesowej stanowiła drugorzędny 
przedmiot wprowadzanych standardów regulacyjnych, praktyk nadzorczych oraz inicjatyw biz-
nesowych. 

Aktywniejsze zajęcie się problematyką ochrony konsumentów usług finansowych jest związa-
ne z przeobrażeniami, które zaszły w zakresie paradygmatu regulacyjno-nadzorczego w sektorze 
finansowym po wielkim kryzysie, który uderzył w świat w latach 2007–2010. 

Celem artykułu jest dokonanie syntetycznej analizy zmieniającej się obecnie dynamicznie sytu-
acji w zakresie ochrony praw konsumentów na rynku ubezpieczeniowym oraz jej systemowych 
przesłanek. 

Słowa kluczowe: ochrona konsumentów, paradygmat regulacyjny, nadzór konsumencki, nadzór 
mikroostrożnościowy, nadzór makroostrożnościowy.

Wstęp
Przez długi czas problematyka ochrony praw i interesów konsumentów na rynku ubezpie-

czeniowym stanowiła drugorzędny przedmiot wprowadzanych standardów regulacyjnych, 
praktyk nadzorczych oraz inicjatyw biznesowych. Sytuacja ta zaczęła ulegać szybkim zmianom 
w ostatnim czasie, co w znacznej mierze wiąże się z nowymi globalnymi rozstrzygnięciami oraz 
praktykami, a także postępującą zmianą paradygmatu regulacyjno-nadzorczego. Aktywniejsze 
zajęcie się problematyką ochrony konsumentów usług finansowych jest związane z przeobra-
żeniami, które zaszły w zakresie paradygmatu regulacyjno-nadzorczego w sektorze finansowym 
po wielkim kryzysie, który uderzył w świat w latach 2007–2010. Niektórych skutków kryzysu już 
doświadczamy, niektórych doświadczać będziemy w przyszłości, ma on bowiem swoją dynamikę 
i procesy raz uruchomione będą trwać niekiedy przez dłuższy czas. 

Dodatkowym elementem stały się doświadczenia zgromadzone na rynku krajowym, m.in. 
w zakresie polisolokat, produktów związanych ze stosowaniem ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych oraz nieprawidłowej sprzedaży określanej jako misseling itp. Zmiany zachodzące 
w naszym kraju obejmują m.in. lepszą ochronę konsumentów w ramach nowej ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej, szereg nowych wytycznych KNF wzmacniających status konsumentów, 
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a także nowe, zdecydowanie poszerzone kompetencje nadzorcze UOKiK w zakresie ochrony 
praw i interesów konsumentów. 

Celem artykułu jest dokonanie syntetycznej analizy zmieniającej się obecnie dynamicznie 
sytuacji w zakresie ochrony praw konsumentów na rynku ubezpieczeniowym oraz jej systemo-
wych przesłanek. Artykuł podzielony jest na trzy części. W pierwszej z nich omawiamy ogólne 
uwarunkowania ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym, wynikające z kształtu no-
wego paradygmatu regulacyjnego rynków finansowych. Część druga poświęcona jest analizie 
głównych tendencji w zakresie ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w obszarze 
Unii Europejskiej. Część trzecia i ostatnia koncentruje się na przeglądzie spraw krajowych. 

1. Ochrona konsumentów w nowym paradygmacie regulacyjnym rynków finansowych
W wyniku doświadczeń płynących z ostatniego globalnego kryzysu finansowego następuje 

szybka zmiana obowiązującego w finansach prywatnych paradygmatu regulacyjnego. Ów para-
dygmat, zwany konsensusem waszyngtońskim z uwagi na szczególną rolę Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego w określaniu globalnych standardów finansowych, obowiązywał od lat 
80. ubiegłego wieku1. Jego istota sprowadzała się do bezwzględnej wiary w racjonalność rynków 
finansowych. Uznawano, że są one zasadniczo efektywne, choć skłonne do krótkotrwałych za-
wirowań. Ich prawidłowe funkcjonowanie wymagało jedynie dobrej dostępności do informacji 
rynkowej. W funkcjonowanie tych rynków nie należało ingerować, a jedynie umożliwić sprawne 
działanie ich własnych mechanizmów. W konsekwencji oznaczało to przypisanie głównej roli 
dyscyplinie rynkowej, wspomaganej jedynie dyscypliną regulacyjną. Konsensus ten obejmował 
przekonanie, że system finansowy jest bezpieczny dzięki prywatnemu zarządzaniu ryzykiem 
na poziomie indywidualnych instytucji finansowych. Gwarantem jakości tego zarządzania były 
publiczne systemy nadzoru finansowego w postaci nadzorów mikroostrożnościowych. Koncen-
trowały one swą uwagę na stabilności finansowej indywidualnych podmiotów, bez uwzględnienia 
ich zewnętrznych powiązań i zewnętrznych skutków podejmowanych przez nie decyzji. Nie była 
natomiast zadaniem nadzoru ingerencja w wewnętrzny ład korporacyjny czy też przyjęte mode-
le biznesowe. Wierzono również w to, że innowacje finansowe zwiększają odporność systemów 
finansowych na szoki oraz podnoszą poziom zarządzania ryzykiem. Równocześnie uznawano 
własność prywatną za niewzruszalną w każdych okolicznościach. 

Nadzór w tym systemie miał formalny i powierzchowny charakter, zaś przedmiotem jego troski 
było bezpieczeństwo indywidualnych instytucji finansowych. Panowała wiara w to, że wówczas 
bezpieczny będzie też cały system. 

Ogólnie rzecz biorąc, serce konsensusu waszyngtońskiego stanowiła swoista „trylogia re-
gulacyjna” – większa transparentność, większa otwartość, lepsze zarządzanie ryzykiem przez 
instytucje finansowe2. Kryzys zakwestionował wiarę w racjonalność rynków i instytucji finan-
sowych. Przed kryzysem wydawało się, że ewentualne problemy związane z niewypłacalnością 
mogą dotknąć raczej nieduże instytucje. Wiadomo było, że duże, pierwszorzędne podmioty 
mają swoich fachowców, znakomite systemy zarządzania ryzykiem, bezbłędne procedury po-
stępowania itd. Kryzys jednak pokazał, że największe kłopoty sprawiły właśnie te duże, bogate 

1 E. Helleiner, A Bretton Woods Moment? The 2007–2008 crisis and the future of global finance, „International 
Affairs” vol. 86, iss. 3 (May 2010), s. 619–636.
2 J. Eatwell, Practical proposals for regulatory reform, (w:) P. Subacchi, R. Monsarrat (eds.), New ideas for the 
London summit: recommendations to the G20 leaders, Chatham House, The Atlantic Council, London 2009, 
s. 11–15.
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i najbardziej innowacyjne instytucje. Ich systemy zarządzania ryzykiem okazały się zawodne 
i podsuwały fałszywe rozwiązania, gdy zaczęły działać w warunkach stresowych. 

Nowy konsensus – zwany bazylejskim od miejsca, gdzie współcześnie znajduje się centrum 
globalnych rozstrzygnięć regulacyjnych sektora finansowego – wyłaniający się w szybkim tem-
pie po globalnym kryzysie finansowym, oparty jest na zgoła odmiennych przesłankach. Jego 
punktem wyjścia jest założenie, że rynek finansowy jest z gruntu niestabilny i procykliczny, z ten-
dencją do zachowań stadnych. Jego niestabilność jest dodatkowo powiększana przez nadmierną 
złożoność systemów finansowych i stosowanych modeli biznesowych, a także przez wprowa-
dzane do obiegu innowacje finansowe3. Może to niekiedy wymagać odpowiedniej interwencji 
publicznej, w postaci zakazu stosowania określonych rozwiązań w zakresie modeli finansowych 
czy też zakazu bądź ograniczenia sprzedaży niektórych produktów (tzw. roll back). Wewnętrzny 
ład korporacyjny i wewnętrzne zarządzanie ryzykiem przez instytucje finansowe stają się tym 
samym elementem podlegającym ocenie i atestacji organów nadzorczych. 

Tabela nr 1. Stary i nowy konsensus regulacyjno-nadzorczy rynków finansowych

Obszary Postrzeganie rynków
finansowych

Instrumentarium
oddziaływania

Charakter
nadzoru

Stary
konsensus

- racjonalne, mądre 
i samonaprawiające się

- innowacje finansowe 
ważnym składnikiem 
stabilności finansowej 
i bezpieczeństwa

- ład korporacyjny i modele 
biznesu swobodnym 
wyborem prywatnym 

- dyscyplina rynkowa 
wspierana przez regulacje

- rozbudowana 
transparentność

- prywatny zarząd ryzykiem 
finansowym

- formalny i powierzchowny
- perspektywa 

mikroostrożnościowa
- bezpieczeństwo domeną 

prywatną
- nadzór odizolowany od 

polityki

Nowy
konsensus

- procykliczne, często 
zawodne, bez gwarancji 
samonaprawy

- innowacje finansowe 
czynnikiem mogącym 
destabilizować system 
finansowy

- ład korporacyjny i modele 
biznesu przedmiotem 
kontroli publicznej

- dyscyplina regulacyjna 
wspierana przez rynkową

- rozbudowane uprawnienia 
nadzoru

- publiczny zarząd ryzykiem 
finansowym

- materialny i głęboki
- perspektywa 

makroostrożnościowa
- bezpieczeństwo domeną 

publiczną
- ochrona konsumentów 

ważnym elementem 
składowym systemu 
nadzorczego

- nadzór infiltrowany przez 
politykę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Baker, The new political economy of the macroprudential ideatio-
nal shift, „New Political Economy” vol. 18, iss. 1, s. 112–139.

Sercem konsensusu bazylejskiego jest przypisanie fundamentalnej roli perspektywie ma-
kroostrożnościowej, a tym samym wezwanie do publicznego zarządzania ryzykiem systemu 
finansowego. W ten sposób bezpieczeństwo finansowe staje się domeną publiczną, zaś nad-
zór finansowy nad rynkiem staje się materialny i głęboki. Takie właśnie wnioski wyciągnięto 

3 A. Baker, The new political economy of the macroprudential ideational shift, „New Political Economy” vol. 18, 
iss. 1, s. 112–139.
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po ogromnych nakładach publicznych poniesionych dla ratowania prywatnych instytucji fi-
nansowych w czasie ostatniego globalnego kryzysu finansowego. Takie podejście przenosi 
na państwo wielką odpowiedzialność i ogromne ryzyko reputacyjne. Podejście to nadaje też 
nowe znaczenie bankom centralnym, które siłą rzeczy stają się najbardziej naturalną instytu-
cją makroostrożnościową. Dodatkowo nowy konsensus promuje stosowanie nie tylko nadzoru 
„solo”, lecz także nadzoru nad całymi grupami kapitałowymi oraz nad ich ryzykiem wewnętrz-
nym. 

Za najważniejszy środek dyscyplinujący rynek nowy konsensus uznaje dyscyplinę regulacyjną, 
która ma za zadanie korygować mechanizmy rynkowe. Obejmuje to nawet zakwestionowanie 
zasady niewzruszalności własności prywatnej oraz przyzwolenie w zarządzaniu kryzysowym 
na stosowanie rozwiązań nacjonalizacyjnych (chodzi tu o tzw. procedury recovery and reso-
lution). 

Nowy paradygmat regulacyjno-nadzorczy cechuje także tworzenie wielopiętrowych, skom-
plikowanych systemów regulacyjnych. Mają one – poprzez lepsze dopasowanie standardów 
regulacyjnych do charakteru instytucji, których dotyczą – skuteczniej i efektywniej chronić sta-
bilność systemów finansowych. W przypadku ubezpieczeń polega to m.in. na wprowadzeniu 
dodatkowych reżimów regulacyjnych dla instytucji ubezpieczeniowych systemowo ważnych, 
zarówno w układzie globalnym, jak i lokalnym. Obejmuje to nie tylko szczególne wymogi kapita-
łowe dla tych instytucji, lecz także dodatkowe wymogi organizacyjno-nadzorcze oraz dodatkowe 
prawa i obowiązki nadzoru. Inny szczególny reżim planowany jest dla dużych grup ubezpiecze-
niowych o charakterze międzynarodowym – tzw. projekt ComFrame realizowany od kilku lat 
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS – International 
Association of Insurance Supervisors). Tworzyć to będzie z pewnością pewien „rozgardiasz” re-
gulacyjny i nadzorczy oraz generować dodatkowe koszty regulacyjne. 

Trzecim podstawowym elementem składowym nowego reżimu regulacyjno-nadzorczego 
rynków finansowych stało się szerokie upowszechnienie instytucji systemów rezolucyjnych, tj. 
pozasądowych systemów przymusowej restrukturyzacji oraz uporządkowanej upadłości insty-
tucji finansowych. U podstaw wprowadzenia tej zasadniczej innowacji regulacyjnej legła idea 
„prywatyzacji” finansowania ich niewypłacalności, czyli oparcia tego na mechanizmach typu 
bail in, w miejsce dominującego do tej pory mechanizmu bail out. Póki co innowacja ta jest 
zasadniczo motywowana walką z ryzykiem systemowym i stąd dotyczyć ma tylko ograniczonej 
klasy podmiotów, ale jest już niekiedy interpretowana rozszerzająco i stosowana w odniesieniu 
do wszystkich lub znacznej części instytucji finansowych4. Systemy, o których mowa, rozwinęły 
się dotychczas głównie w sektorze bankowym, ale w intencji globalnych regulatorów – Rady 
Stabilności Finansowej (FSB – Financial Stability Bard) oraz IAIS – mają one także funkcjonować 
na rynku ubezpieczeniowym. 

Wreszcie czwartym podstawowym elementem nowego paradygmatu regulacyjno-nadzorcze-
go jest upowszechnienie się wielofilarowych systemów nadzorczych. Tak więc obok klasycznego 
nadzoru mikroostrożnościowego, który zadomowił się na rynkach finansowych w odpowiedzi 
na falę ich liberalizacji już w latach 80. ubiegłego wieku, pojawia się w szybkim tempie nieznany 
wcześniej nadzór makroostrożnościowy oraz wyodrębnia się coraz bardziej nadzór nad ochroną 
praw i interesów konsumenckich. 

4 Takiej rozszerzającej interpretacji używa w swoim prawodawstwie np. Szwajcaria. Także dyrektywa UE w spra-
wie restrukturyzacji i uporządkowanej upadłości banków obejmuje swym zakresem wszystkie banki, a nie tylko 
systemowo ważne. 
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Tabela nr 2. Nadzór mikro- i makroostrożnościowy – podstawowe różnice

Wyszczególnienie Nadzór mikro Nadzór makro

Cel bezpośredni
ograniczenie zagrożenia

dla pojedynczej instytucji 
finansowej

Ograniczenie zagrożenia
dla systemu finansowego

jako całości

Cel finalny ochrona klientów
i inwestorów

uniknięcie akroekonomicznych
kosztów kryzysu

Korelacje i wzajemne powiązania 
pomiędzy instytucjami finansowymi mało istotne bardzo ważne

Perspektywa oceny zagrożenia
dla stabilności finansowej

ryzyko dla pojedynczej instytucji 
(ang. bottom up) 

ryzyko dla stabilności całego 
systemu (ang. top down) 

Przedmiot analizy pojedyncze instytucje cały system finansowy

Perspektywa czasowa analizy podejście oparte na przeszłości 
(ang. backward looking) 

podejście oparte na przyszłości 
(ang. forward looking) 

Źródło: C. Borio, Implementing a macroprudentrial framework. Blending boldness and realism, BIS, 2010, s. 18, 
(za:) M. Kabza, Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych 
w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Key Text, Warszawa 2014, s. 63.

Nadzór makroostrożnościowy ma odmienne cele, perspektywę analityczną oraz przedmiot 
zainteresowania od nadzoru mikroostrożnościowego, choć często posługuje się tymi samymi 
instrumentami, stosowanymi wszakże wobec całej grupy instytucji finansowych, a nie wyłącznie 
wobec jednej z nich. Jego celem głównym jest uniknięcie makroekonomicznych kosztów kryzy-
sów finansowych, przedmiotem zainteresowania – cały sektor finansowy. 

Nadzór makroostrożnościowy ma także odmienny sposób realizacji zadań od nadzoru mi-
kroostrożnościowego. W istocie rzeczy polega on bowiem na wdrażaniu w świecie instytucji 
finansowych nowych standardów regulacyjnych będących odpowiedzią na zidentyfikowane 
aspekty ryzyka systemowego. Jest on więc bezpośrednio związany z uprawnieniami regulacyjnymi 
o charakterze legislacyjnym. W gruncie rzeczy jest zatem pewną hybrydą legislacyjno-nadzorczą. 
Z drugiej strony nadzór ten nie posiada żadnych instrumentów kontrolnych oraz sankcyjnych 
typu enforcement wobec nadzorowanych instytucji finansowych, tak typowych dla nadzo-
ru mikroostrożnościowego, dlatego dla operacyjnego działania musi on pozostawać w ścisłej 
współpracy z systemami nadzorczymi o charakterze mikroostrożnościowym, które wykonują za-
dania z zakresu przymusu bezpośredniego. 

Obok nadzoru o charakterze makroostrożnościowym cechą współczesnych systemów nadzor-
czych jest pojawienie się coraz bardziej samodzielnego i wyodrębnionego nadzoru nad ochroną 
praw konsumentów. Jest to związane nie tylko z tym, że w coraz bardziej złożonym świecie, 
również i regulacyjnym, potrzeba większej ochrony konsumentów, lecz także ze świadomością, 
iż niedostateczna ochrona praw konsumentów może prowadzić do destabilizacji całego syste-
mu finansowego. Jego właściwe sformatowanie leży więc zarówno w interesie prywatnym, jak 
i publicznym5.

5 The World Bank, Global survey on consumer protection and financial literacy. Oversight frameworks and prac-
tices in 114 economies, Washington 2014, http://responsiblefinance.worldbank.org/~/media/GIAWB/FL/Docu-
ments/Publications/CPFL-Global-Survey-114econ-Oversight-2014.pdf.



10

Rozrostowi uprawnień systemów nadzorczych towarzyszy ich rosnące upolitycznienie, odno-
szące się nie tylko do etapu zarządzania kryzysowego, lecz także do wykonywania zwykłego 
nadzoru w normalnych czasach6. Przejawia się to m.in. w bezpośrednim udziale przedstawicieli 
politycznych instytucji państwowych w procesie wykonywania nadzoru oraz w podejmowaniu 
decyzji. Jest to zasadnicza zmiana w stosunku do starego konsensusu, w którym podstawową 
cnotą nadzorów finansowych była ich apolityczność. 

2. Tendencje w zakresie ochrony praw konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Unii 
Europejskiej

Na potrzebę nowego podejścia do zagadnień ochrony konsumentów na rynkach finansowych, 
w tym ubezpieczeniowych, wskazuje wiele czynników. Należy do nich w pierwszym rzędzie 
wspomniany upadek wiary w skuteczność dyscypliny rynkowej, która promuje lepszych i eli-
minuje z życia gospodarczego gorszych. Jednym z nich jest także upadek poczucia misji oraz 
etosu działalności instytucji finansowych, szczególnie bankowych i ubezpieczeniowych, w roz-
ważaniach teoretycznych postrzeganych wciąż jako instytucje zaufania publicznego. Okazuje się, 
że ulegają one w praktyce tym samym pokusom chciwości i nieuczciwości jak inne podmioty 
rynkowe. Wzmacniane to jest dodatkowo przez właściwości ich modeli biznesowych oraz cha-
rakterystykę rynku, na którym działają. 

Potrzeba nowego podejścia wiąże się także ze zmianami zachodzącymi w strukturze własności 
tych instytucji, gdzie dominującym modelem staje się obecność krótkoterminowych inwestorów, 
dysponujących niewielkimi pakietami udziałów czy akcji. Prowadzi to do rosnącego znaczenia 
agentów kosztem pryncypałów, a więc do sytuacji, w której rządy w podmiotach finansowych 
spoczywają w rękach ich zarządów i pracowników, a nie właścicieli. Tym samym dominującym 
modelem działania staje się realizacja celów o charakterze krótkookresowym, co pozwala na 
maksymalizację ich wartości w krótkim horyzoncie obowiązywania określonych bonusów, wy-
płat dywidendy itp. 

Potrzeba taka wynika również z rosnącej złożoności rynku finansowego, zwłaszcza wskutek 
pojawienia się na nim wielu innowacji mających charakter międzysektorowy, takich jak poliso-
lokaty, instrumenty sekurytyzacyjne, produkty strukturyzowane, instrumenty pochodne itp. Ta 
rosnąca złożoność rynku przekłada się najczęściej na rosnącą asymetrię informacyjną pomiędzy 
konsumentem a producentem – zakładem ubezpieczeń, a tym samym może wywoływać potrze-
bę podjęcia działań regulacyjnych i nadzorczych. 

Zgodnie z obowiązującym w przeszłości paradygmatem regulacyjnym w Unii Europejskiej 
dominowało przekonanie, że rozstrzygnięcia problemów ochrony konsumentów – czy szerzej 
klienta – na rynku finansowym należy zasadniczo poszukiwać w likwidacji asymetrii informacyj-
nej pomiędzy stronami transakcji finansowych. W ślad za tym dążono do tego, aby konsument 
miał pełną informację o tym, czego dotyczy jego zakup, i o warunkach, na których go dokonu-
je. Wyobrażano sobie, że jeżeli podmiot finansowy poda wszystkie informacje o oferowanym 
produkcie, konsument sam będzie najlepiej wiedział, jakiego wyboru dokonać. Nie zadawano 
sobie trudu sprawdzenia, czy konsument rozumie przekazane informacje, nie należało to do 
wymaganych praktyk biznesu. Wyobrażano sobie naiwnie, że w razie problemów po zakupie to 
konsument, a nie system, będzie musiał się martwić. 

6 S. Gadinis, From independence to politics in financial regulation, „California Law Review” vol. 327 (2013), 
s. 327–406. 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 18(1/2015) 11

Teraz podejście to ulega zmianie. Początek dał szczyt G20 w Seulu w 2010 r., który w reakcji na glo-
balny kryzys finansowy wezwał do wzmocnienia ochrony interesów konsumentów na rynku usług 
finansowych. Wiązano to przede wszystkim z implikacjami stabilnościowymi tej ochrony. W ślad za 
tym ustawa Dodd-Frank Wall Street and Consumer Protection Act z lipca 2010 r. powołuje do ży-
cia w Stanach Zjednoczonych potężną instytucję ochrony praw konsumentów usług finansowych. 
W trzy lata później podobne rozwiązanie przyjmuje Wielka Brytania, tworząc odrębną instytucję 
nadzorczą dla ochrony interesów konsumentów usług finansowych. Te nowe inicjatywy i ich suk-
cesy stopniowo przekładają się na politykę konsumencką w ramach całej przestrzeni unijnej. 

Należy podkreślić, że kwestie ochrony konsumentów usług finansowych, w tym ubezpiecze-
niowych, znalazły się bezpośrednio w obszarze zainteresowań instytucji unijnych dopiero wraz 
z powołaniem do życia w 2011 r. Europejskich Organów Nadzorczych – Europejskiego Urzę-
du Nadzoru Bankowego (EBA – European Banking Authority), Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA – European Insurance and Occu-
pational Pensions Authority) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(ESMA – European Securities and Markets Authority). Obecnie, w związku z zachodzącymi zmia-
nami, kwestie te stają się kluczowymi zadaniami tych instytucji. 

Co się tyczy ubezpieczeń, EIOPA deklaruje, że jej podstawowymi celami w zakresie ochro-
ny konsumentów jest zapewnienie przejrzystości, prostoty i dostępności do rynku ubezpieczeń 
oraz uczciwości działających na nim podmiotów w ich relacjach z konsumentami. Cele te mają 
być osiągnięte poprzez:

a) stworzenie warunków do dokonywania przez konsumentów świadomych wyborów, 
b) stworzenie ram do właściwych praktyk sprzedażowych, 
c) stworzenie warunków do lepszego zarządzania produktami ubezpieczeniowymi, ich do-

stępnością oraz odpowiedniością, 
d) wspieranie rozwoju skutecznych systemów rozstrzygania sporów, 
e) wspieranie rozwoju ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych chroniących ubezpie-

czonych przed ryzykiem upadłości zakładów ubezpieczeń7. 
W swoim działaniu w obszarze ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych EIOPA posłu-

guje się szerokim wachlarzem instrumentów regulacyjnych i pozaregulacyjnych. W szczególności 
urząd ten uczestniczy m.in. w procesie przygotowywania standardów technicznych mających 
zastosowanie w działalności ubezpieczeniowej, wydaje wytyczne – które choć niewiążące, są 
obwarowane zasadą „stosuj albo wytłumacz się” (ang. comply or explain) i w efekcie bardzo sku-
teczne – sporządza opinie, wydaje ostrzeżenia, rozwiązuje nieporozumienia transgraniczne oraz 
pełni funkcje doradcze wobec instytucji Unii Europejskiej (Parlament, Komisja). 

Najważniejsze elementy agendy konsumenckiej EIOPA w ciągu ostatnich lat objęły szereg 
ważnych inicjatyw regulacyjnych z zakresu: dystrybucji produktów inwestycyjno-ubezpieczenio-
wych (dyrektywa w sprawie tzw. PRIIPs – ang. Packaged Retail and Insurance Based Investment 
Products, uprawnienia do ingerencji produktowych – tzw. product intervention powers), pośred-
nictwa ubezpieczeniowego (zwłaszcza dotyczące eliminacji konfliktu interesów pośredników), 
sprzedaży internetowej, a także nadzoru i zarządzania produktami (ang. product oversight and 
governance arrangements). 

W ramach potrzeby właściwego informowania konsumentów w odniesieniu do produktów 
ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym wdrażany jest obecnie m.in. dokument KID 

7 M. Zweimueller, Eiopa’s strategic goals in the area of consumer protection, 31st Progres seminar, 19 February 
2015, Basel, prezentacja.
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(ang. Key Information Document), wchodzący w życie w 2016 r. Na kilku stronach będzie on 
przedstawiać klientom cechy produktu, związane z nim zagrożenia i ryzyka, jego przeznaczenie 
oraz koszty. Ma to pozwolić klientom na dokonanie właściwego wyboru produktu i dostawcy. 
Regulacja ta obejmuje m.in. produkty ubezpieczeniowe z funduszami inwestycyjnymi, produkty 
strukturyzowane, produkty oparte na ubezpieczeniowych funduszach inwestycyjnych (ang. unit 
linked) oraz kontrakty przewidujące udział w zysku ubezpieczyciela (ang. with profits). 

Jednak wiara w to, że naprawdę ochroni się konsumentów poprzez dostarczenie im informacji 
niezbędnych do dokonania prawidłowego wyboru na etapie sprzedaży, wyraźnie w UE słabnie. 
Dlatego w tej samej dyrektywie pojawił się projekt zapisu, zgodnie z którym właściwe urzędy 
nadzoru zajmujące się problematyką konsumencką będą mogły wskazane produkty na pewien 
czas zdejmować z rynku lub ograniczać obrót nimi, jeżeli dojdą do wniosku, że działają one na 
szkodę interesów konsumentów. Takie uprawnienia będzie miała też bezpośrednio EIOPA w od-
niesieniu do produktów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego rynku 
ubezpieczeniowego UE, dla stabilności jej rynku finansowego lub jego części, czy też mogłyby 
być poważnym zagrożeniem dla inwestora. Finalna regulacja w tym zakresie, określana mianem 
kompetencji w zakresie interwencji produktowych (ang. product intervention powers), ma być 
wdrożona do końca 2015 r. 

Szczególnie rewolucyjne zmiany w podejściu do obowiązującego dotychczas modelu ochrony 
konsumentów na rynku ubezpieczeniowym przynosi projekt nowego zalecenia przygotowany 
z inicjatywy wszystkich trzech Europejskich Organów Nadzorczych – nadzór nad produktami 
oraz procedurami zarządzania nimi (ang. product oversight and governance processes) – który 
wzoruje się na rozwiązaniach już zastosowanych i przetestowanych w Wielkiej Brytanii przez 
tamtejszy organ nadzoru konsumenckiego na rynkach finansowych – FSA. Zawiera on dwa istot-
nie nowe elementy: obejmuje zakresem swego działania wszystkie produkty ubezpieczeniowe 
oraz zakłada stosowanie przez zakłady ubezpieczeń ciągłego procesu oceny i walidacji sprze-
dawanych produktów z punktu widzenia interesów konsumentów. Z zakresu regulacji wyjęto 
zakłady reasekuracji, a także pośredników ubezpieczeniowych. Nie wyklucza się jednak, że ci 
ostatni zostaną nim objęci w przyszłości. 

Regulacja ta zakłada, że zanim jakikolwiek produkt ubezpieczeniowy trafi na rynek, będzie 
musiał przejść proces wewnętrznej ewaluacji oraz walidacji w instytucji finansowej. Ustali ona, 
dla kogo jest on przeznaczony, jakie ryzyka niesie, jakie będą jego koszty, kto ma go sprzedawać, 
jak będzie wyglądał system rozstrzygania sporów, jakiej wysokości będą opłaty itp. Rekomen-
dacja przewiduje też cykliczne sprawdzanie produktów istniejących na rynku oraz ich przegląd, 
który ma być wykorzystywany w działalności nadzoru. 

Postulowane rozwiązanie stanowi bardzo głęboką zmianę w polityce konsumenckiej UE. 
Zakłada bowiem po raz pierwszy, że dla efektywnej ochrony konsumentów nie wystarczy 
kontrolowanie cech produktu występującego już na rynku oraz zachowań sprzedażowych towa-
rzyszących jego oferowaniu; kontrola zaczynać się winna już w momencie planowania produktu 
i jego architektury. Podstawę prawną dla swojej interwencji w tym zakresie EIOPA upatruje w art. 
41 (1) dyrektywy Solvency II, który stwierdza, że „Państwa członkowskie nakładają na wszystkie 
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wymóg wprowadzenia skutecznego systemu zarzą-
dzania, który zapewnia prawidłowe i ostrożne zarządzanie prowadzoną działalnością”8. 

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmo-
wania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 355 z dnia 
17 grudnia 2008 r.).
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Wytyczne odnoszą się do wewnętrznych procesów, funkcji i strategii zakładów ubezpieczeń, 
których celem jest projektowanie produktów ubezpieczeniowych, ich wprowadzanie na rynek, 
monitorowanie oraz dokonywanie ich przeglądu w całym cyklu ich życia. Te wewnętrzne ramy 
czy urządzenia winny co do zasady w intencji EIOPA służyć osiągnięciu sześciu podstawowych 
efektów:

doprowadzić do identyfikacji rynku docelowego produktu,� 
doprowadzić do określenia segmentów rynkowych, dla których dany produkt uważany jest � 
za nieodpowiedni,
umożliwić przeprowadzenie analizy zachowania produktu przy różnych scenariuszach szo-� 
kowych,
umożliwić przeprowadzenie przeglądu produktów dla ustalenia, czy nie mają one charakte-� 
rystyk niekorzystnych dla konsumentów, oraz dokonanie ewentualnych zmian, 
umożliwić określenie odpowiednich kanałów dystrybucji, biorących pod uwagę zarówno � 
charakterystyki produktu, jak i ich nabywców, 
umożliwić przeprowadzenie weryfikacji działań podejmowanych w kanałach dystrybucji dla � 
oceny stopnia ich zgodności z przyjętymi przez zakład ubezpieczeń ustaleniami9.

Projekt wytycznych przygotowany przez EIOPA obejmuje 12 standardów-zaleceń. Pierwszy 
mówi o konieczności powołania do życia przez zakłady ubezpieczeń struktur umożliwiających 
nadzór nad produktami i zarządzanie nimi, celem ograniczenia możliwych negatywnych skutków 
dla konsumentów, umożliwienia właściwego zarządzania konfliktami interesów w tym zakre-
sie oraz dla zapewnienia, że interesy, cele oraz charakterystyki konsumentów zostaną należycie 
uwzględnione. Struktury, o których mowa, winny być przedstawione w dokumencie podpisanym 
przez kierownictwo instytucji. Ono też jest – zgodnie ze standardem drugim – ostatecznie odpo-
wiedzialne za ich właściwe funkcjonowanie. Standard trzeci przewiduje, że zakłady ubezpieczeń 
winny regularnie dokonywać przeglądu stworzonego systemu nadzoru i zarządzania produkto-
wego oraz dokonywać w nim zmian, jeśli uznają to za potrzebne. Standard czwarty zobowiązuje 
zakłady ubezpieczeń do stworzenia procedur, które zabezpieczą proces tworzenia produktu 
przed konfliktami interesów. Standard piąty zobowiązuje zakłady ubezpieczeń do podjęcia od-
powiednich kroków celem określenia rynku docelowego produktu, a także grup konsumentów, 
dla których oferowany produkt nie jest rekomendowanym rozwiązaniem. Rzeczony standard 
zobowiązuje także zakłady ubezpieczeń do projektowania i wprowadzania na rynek jedynie ta-
kich produktów, których cechy, koszty, ryzyka i kanały dystrybucji odpowiadają interesom, celom 
i charakterystykom rynku docelowego. Przy ocenie tego kryterium zakłady ubezpieczeń winny 
brać pod uwagę poziom informacji posiadanej przez konsumentów, a także ich status materialny 
(ang. degree of financial capability). Standard szósty zobowiązuje zakłady ubezpieczeń do zapew-
nienia odpowiedniego poziomu kompetencji oraz wykształcenia osób zatrudnionych w procesie 
rozwoju produktu, tak by mogły one zrozumieć interesy, cele oraz charakterystyki nabywców. 
Standard siódmy zobowiązuje zakłady ubezpieczeń do testowania produktu przed wprowadze-
niem go na rynek, a także do sporządzania analiz scenariuszowych. Celem tych zabiegów winno 
być ustalenie, czy wyniki analiz scenariuszowych odpowiadają celom nabywców w całym okresie 
ich życia. Negatywne efekty analizy scenariuszowej z punktu widzenia rynku docelowego winny 
prowadzić do odpowiednich modyfikacji nowego produktu. Standard ósmy zobowiązuje zakła-

9 EIOPA, Consultation Paper on the proposal for guidelines no product ovesight & governance arrangements by 
insurance undertakings, https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/CP-14150-Guidelines-on-product-over-
sight-amp;-governance-arrangements.aspx.
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dy ubezpieczeń do monitorowania na bieżąco produktów wprowadzonych na rynek pod kątem 
ich odpowiedniości dla rynku docelowego. Dla potrzeb produktów ubezpieczeń działu II EIOPA 
sugeruje, że oceny produktu mogą obejmować wskaźnik szkodowości oraz politykę wypłaty od-
szkodowań. To by oznaczało m.in. konieczność dokonywania przeglądu produktów w sytuacji, 
kiedy wskaźnik szkodowości odchylałby się od przyjętych założeń. Standard dziewiąty zobowią-
zuje zakłady ubezpieczeń do podejmowania działań naprawczych, jeśli sprzedawany produkt 
okaże się nieodpowiedni dla rynku docelowego, w tym do przekazania odpowiedniej informacji 
do dystrybutorów produktu. Standard dziesiąty zobowiązuje zakłady ubezpieczeń do wyboru 
właściwych z punktu widzenia rynku docelowego kanałów dystrybucji, a także do zapewnienia 
sprzedawcom odpowiedniej informacji. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest również do tego, 
żeby sprzedawca przestrzegał przyjętych zasad zarządzania produktem, a w przypadku ich na-
ruszenia, do podjęcia odpowiednich działań dyscyplinujących. Standard jedenasty przewiduje 
możliwość outsourcingu przez zakład ubezpieczeń zadań związanych z nadzorem i zarządza-
niem produktem, ale pozostawia na nim pełną odpowiedzialność za wyniki. Standard dwunasty 
i ostatni zobowiązuje zakłady ubezpieczeń do dokumentowania wszystkich działań z zakresu sys-
temu nadzoru i zarządzania produktami oraz do przechowywania sporządzonych dokumentów 
dla potrzeb kontrolnych, a także okazywania właściwym władzom. 

Planuje się, że rekomendacja ma być przyjęta przez UE w czerwcu lub lipcu tego roku, a w ślad 
za tym z pewnością pojawi się i u nas. Jeśli nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej zo-
stanie przyjęta, nadzór będzie mógł stosować tę rekomendację w odniesieniu do ubezpieczeń. 
Stworzyłoby to całkiem nową rzeczywistość ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych 
w naszym kraju. 

3. Nowe inicjatywy w zakresie ochrony interesów konsumentów w ubezpieczeniach w Polsce
Na polskim rynku ubezpieczeniowym działa dużo instytucji zajmujących się ochroną praw 

konsumentów. Należy wśród nich wymienić w pierwszym rzędzie Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, miejskich i powiatowych rzeczników kon-
sumentów, Rzecznika Ubezpieczonych, wreszcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 
Jednak w istocie rzeczy instytucje te czasami – mówiąc kolowialnie – depczą sobie po piętach. 
UOKiK oraz KNF wykonują zbliżone funkcje nadzorcze. Rzecznik Ubezpieczonych oraz miejscy 
i powiatowi rzecznicy konsumentów są głównie aktywni w obszarze rozstrzygania sporów. Ubez-
pieczeniowy Fundusz Gwarancyjny administruje z kolei systemem zabezpieczającym realność 
świadczeń ubezpieczeniowych w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń na życie oraz w za-
kresie wybranych ubezpieczeń działu II. Wskutek takiego rozproszenia kompetencji problemy 
niekoniecznie są właściwie identyfikowane i rozwiązywane. 

W raporcie NIK Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finanso-
wego, opublikowanym w 2014 r., stwierdza się, że ochrona praw klientów rynku finansowego 
w Polsce była w latach 2011–2013 nieskuteczna, zaś działalność głównych instytucji systemu 
ochrony „nie stwarzała klientom rynku finansowego dostatecznej ochrony”10. Z tego względu 
utrzymywał się, zdaniem NIK, wysoki odsetek wadliwych wzorców umów oraz rosła liczba skarg 
na podmioty rynku finansowego. W opinii NIK skala nieprawidłowości na rynku finansowym 
„przyczyniła się do znacznego spadku poziomu zaufania konsumentów do instytucji publicznych 
działających na rzecz ochrony ich praw”. Z badań Komisji Europejskiej z 2012 r. wynika, że Pol-

10 NIK, Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finan-
sowego, https://www.nik.gov.pl/plik/id,6423,vp,8193.pdf.
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ska należy do tych krajów UE, które osiągają najniższe notowania w tej dziedzinie. Zaufanie do 
instytucji publicznych ochrony praw konsumenckich deklarowało w Polsce 46% respondentów, 
podczas gdy średnia unijna wynosiła 59%. 

Za główne nieprawidłowości w rozpatrywanym obszarze NIK uznała:
złe funkcjonowanie instytucji sądów polubownych – w latach 2011–2013 do KNF i Rzecznika � 
Ubezpieczonych wpłynęło łącznie 366 wniosków o rozstrzygnięcie sporu, zaś zgodę na po-
stępowanie wyraziło zaledwie 17 przedsiębiorców (ocenia się, że w tym samym czasie liczba 
spraw spornych toczonych w systemie sądownictwa powszechnego między ubezpieczycie-
lami a ich klientami przekraczała 100 tys. rocznie); 
szerokie stosowanie przez instytucje finansowe klauzul abuzywnych – zawierało je ponad � 
60% sprawdzonych wzorców umów występujących w obrocie; 
niską skuteczność kar stosowanych przez uprawnione instytucje, na co wskazuje utrzymują-� 
cy się wysoki poziom naruszeń;
- niską funkcjonalność rejestru niedozwolonych klauzul umownych, zwłaszcza w kontekście � 
jego znacznej rozbudowy. 

Główna słabość ochrony praw konsumentów na naszym rynku, a także w całej UE, to jed-
nak brak działań prewencyjnych – brakuje możliwości zapobiegnięcia problemowi, zanim on się 
pojawi. Są to ważne spostrzeżenia odnoszące się w równym stopniu do sektora ubezpieczeń. 
W związku z powyższym NIK rekomendowała m.in. zwiększenie prewencyjnego oddziaływa-
nia na przedsiębiorców, intensyfikację kontroli, poprawę narzędzi wspierających konsumentów 
w dochodzeniu ich praw, a także powołanie do życia wyspecjalizowanej instytucji zajmującej się 
ochroną konsumentów wszystkich sektorów rynku finansowego. Można odnieść wrażenie, że 
znaczna część tych rekomendacji wkracza na szybką ścieżkę implementacyjną. 

W przypadku ubezpieczeń wiele ważnych regulacji prokonsumenckich znajduje się w projek-
cie założeń do nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Przewidziane jest m.in. znaczne 
wzmocnienie ochrony konsumentów w produktach ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Polegać 
to ma na wprowadzeniu obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy ubezpieczenia 
w zakresie ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. Podawane konsumentom informacje 
muszą zawierać m.in. cel i charakter umowy ubezpieczenia, wykaz przysługujących świadczeń 
umownych, tytuły oraz wysokość pobieranych opłat, rekomendowany minimalny okres trwania 
umowy ubezpieczenia oraz informacje o ryzyku inwestycyjnym ubezpieczającego lub ubezpieczo-
nego. Projektowana ustawa przewiduje ponadto istotne zwiększenie postanowień, które muszą 
być zawarte w umowie. Dotyczy to m.in. świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego, dożycia 
do końca ochrony ubezpieczeniowej oraz całkowitego lub częściowego wykupu. Projektowana 
ustawa reguluje także po nowemu wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego, które winno 
być rozłożone równomiernie w czasie. Celem wzmocnienia ochrony konsumentów z umów typu 
bancassurance przewiduje się w umowach ubezpieczenia na cudzy rachunek w ubezpieczeniach 
grupowych wprowadzenie zakazu pobierania przez ubezpieczającego korzyści z tytułu oferowa-
nia produktów ubezpieczeniowych. Przewiduje się także możliwość przyznania ubezpieczonym 
i ich spadkobiercom prawa do samodzielnego zgłaszania wypadku ubezpieczeniowego. To 
w konsekwencji oznacza powstanie po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku przekazywania 
tym osobom informacji związanych z przebiegiem postępowania likwidacyjnego. Projektowana 
ustawa równocześnie istotnie wzmacnia kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie po-
lubownego rozstrzygania sporów. Przewiduje ona obowiązek poddania się mediacji Rzecznika 
Ubezpieczonych przez zakład ubezpieczeń w odniesieniu do ubezpieczeń o charakterze inwesty-
cyjnym. Postępowanie byłoby prowadzone na wniosek ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
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z urzędu. Udział zakładu ubezpieczeń w postępowaniu byłby obowiązkowy, natomiast zgoda na 
zaproponowane rozwiązanie – dobrowolna. 

Ważne zmiany w zakresie ochrony konsumentów w sektorze usług finansowych, w tym 
w ubezpieczeniach, wnosi projektowana nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, której konsultacje odbyły się w kwietniu br. Jest to wspólna inicjatywa Ministra Finansów, 
Ministra Sprawiedliwości oraz UOKiK. Inicjatywie tej przyświecają dwa podstawowe cele: wzmoc-
nienie ochrony konsumentów na rynku finansowym, zwłaszcza w kontekście obserwowanych 
licznych zjawisk określanych jako misseling, oraz usprawnienie eliminacji klauzul abuzywnych 
zawartych w umowach z konsumentami. Nowe przepisy przewidują uznanie za praktyki naru-
szające zbiorowe interesy konsumentów oferowanie konsumentom usług finansowych, które 
nie odpowiadają ich potrzebom wynikającym z ich wieku, stanu zdrowia, doświadczenia i wie-
dzy, a także sytuacji materialnej. Równocześnie do takich praktyk zostanie zaliczone oferowanie 
usług finansowych w sposób niedopasowany do ich charakteru. Dla zwiększenia skuteczności 
działania UOKiK projekt nowelizacji przewiduje także przyznanie Prezesowi UOKiK prawa do 
zobowiązania przedsiębiorcy w trybie decyzji tymczasowej – jeszcze przed zakończeniem po-
stępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – do zaniechania 
określonych działań, w celu zapobieżenia zagrożeniom. Nowelizacja przewiduje także nadanie 
Prezesowi UOKiK, analogicznie do sytuacji istniejącej w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, 
prawa do dokonywania przeszukań dla znalezienia i uzyskania potrzebnych informacji. Przeszu-
kanie takie będzie obwarowane uzyskaniem zgody Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Dodatkowo w sprawach postępowań odnośnie do praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów UOKiK będzie mógł posługiwać się instytucją tajemniczego klienta (ang. myste-
ry shopper), a więc zakupu kontrolowanego, celem uzyskania informacji mogących stanowić 
dowód w sprawie. Ważną innowacją nadzorczą przyznaną Prezesowi UOKiK jest możliwość wy-
stąpienia do przedsiębiorcy jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania o wyjaśnienia 
lub dobrowolne wycofanie się ze stosowanych praktyk. Przedsiębiorca będzie musiał przekazać 
swoje stanowisko w terminie do 14 dni od otrzymania pisma. Nowela wydłuża równocześnie 
okres przedawnienia w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z jed-
nego roku do 3 lat. Fundamentalną zmianą wprowadzaną przez omawianą nowelizację jest 
nowy model kontroli postanowień wzorców umów. W miejsce dotychczasowego systemu sądo-
wego przewiduje się zastosowanie systemu administracyjnego. To Prezes UOKiK, mocą decyzji 
administracyjnej, rozstrzygałby o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy 
i zakazywał jego dalszego stosowania. Choć decyzje te podlegałyby kontroli sądowej, w istotny 
sposób nowe rozwiązanie może zwiększyć skuteczność ochrony konsumentów na rynku usług 
finansowych. Dotychczasowy rejestr klauzul niedozwolonych zostałby przekształcony w rejestr 
decyzji UOKiK. 

Uwagi końcowe
W nadchodzących latach należy się spodziewać wielu zmian doskonalących system ochro-

ny interesów konsumentów usług finansowych, zarówno w przestrzeni międzynarodowej, jak 
i w Polsce. Co się tyczy kwestii globalnych, G20 podtrzymuje swoje zainteresowanie ryzykiem 
niewłaściwych zachowań instytucji finansowych (ang. misconduct risk). W liście z dnia 9 kwietnia 
2015 r. do ministrów finansów i prezesów banków centralnych przewodniczący Rady Stabilności 
Finansowej, instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie reform sektora finansowego zainicjowa-
nych przez G20, wezwał do dalszego prowadzenia prac nad tymi zagadnieniami. Jeśli chodzi 
o Polskę, prócz wspomnianych wcześniej inicjatyw regulacyjnych wystarczy wymienić procedo-
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waną już ustawę o pozasądowym rozstrzyganiu sporów, która może istotnie zmienić dynamikę 
sądownictwa polubownego, a także zapowiedziane wytyczne KNF w przedmiotowym zakresie.
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Trends in development of insurance consumer protection. New concepts 
and solutions

Until recently the insurance consumer protection issues were of secondary importance in 
a daily practice of regulatory initiatives, supervisory actions or business models. More active 
inclusion of consumer related issues into financial sector agenda should be directly linked to 
the changes taking place in the regulatory and supervisory paradigm resulting from the recent 
financial crisis. 

The paper aims at synthethic assessment of the new situation and its major systemic drivers. 
It is split into three parts. Part 1 sets the general framework resulting from the paradigm shift. 
Part 2 focuses on the new consumer related developments within the EU insurance policy. Part 
3 reviews the most recent developments in Poland in this regard. 
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Piotr Górecki

Podmioty zainteresowane ochroną ubezpieczeniową dzieł sztuki

Artykuł opisuje podmioty, które mogą być zainteresowane udzieleniem im ochrony ubezpie-
czeniowej w odniesieniu do dzieł sztuki. Na wstępie autor zaznacza, że ubezpieczenia dzieł sztuki 
nie są adresowane jedynie do wąskiej grupy muzeów i kolekcjonerów. Główna część artykułu 
zawiera wyliczenie podmiotów mogących stać się potencjalnymi ubezpieczającymi bądź ubez-
pieczonymi. Należą do nich m.in. artyści, muzea, fundusze inwestycyjne, osoby fizyczne, domy 
aukcyjne i galerie sztuki. Autor opisuje potencjalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, której 
podlegać będą poszczególne grupy. Według autora różnorodność zapotrzebowań w dziedzinie 
ubezpieczeń dzieł sztuki oraz rozwój rynku dzieł sztuki w Polsce wpłyną na różnorodność i liczbę 
ofert ubezpieczycieli.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia majątkowe, dzieła sztuki.

Uwagi wstępne
Ubezpieczenie dzieł sztuki jest w polskim obrocie prawnym zjawiskiem dopiero kształtującym 

się, niemniej jednak spotyka się z coraz większym zainteresowaniem potencjalnych ubezpie-
czających. Z braku dostatecznie atrakcyjnej oferty polskich zakładów ubezpieczeń wielu z nich 
musi dziś szukać ochrony ubezpieczeniowej u ubezpieczycieli zagranicznych. Grono zaintere-
sowanych zawarciem umowy ubezpieczenia dzieł sztuki stale rośnie i obejmuje coraz więcej 
podmiotów, nie ograniczając się jedynie do kolekcjonerów. Każdy z tych podmiotów może być 
zainteresowany odmiennym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, adekwatnym nie tylko do 
jego charakterystycznych potrzeb, lecz także do ubezpieczanego przedmiotu. Dla uproszczenia 
wywodu w tekście nie zdefiniowano pojęcia „dzieło sztuki” (którego treść wzbudza kontrowersje 
nie tylko wśród prawników), zakładając, że czytelnik będzie w stanie, w zakresie uzasadnionym 
potrzebami artykułu, intuicyjnie określić zakres jego desygnatów. 

1. Artyści
Artyści stanowią najbardziej oczywistą i pierwotną grupę podmiotów zainteresowanych 

ochroną ubezpieczeniową, są bowiem „sercem rynku sztuki i źródłem podaży”1. W zależności 
od rodzaju ubezpieczenia, jego przedmiotu i innych uwarunkowań mogą być oni w stosunkach 
ubezpieczeniowych traktowani zarówno jako profesjonaliści, jak i konsumenci. 

1 T. Potocki, Sztuka inwestowania w sztukę. Część 4, „Art&Business” 2011, nr 5, s. 184.
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Konsumentem jest w myśl art. 221 k.c. „osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Pomioty 
inne niż osoby fizyczne są więc a contrario wyłączone spod zakresu tego pojęcia. Ewentualne 
działanie artystów w postaci przykładowo spółki osobowej wyklucza zatem traktowanie ich jako 
konsumentów. W sytuacji działania w ramach spółki cywilnej artyści tacy, będący osobami fizycz-
nymi, pozbawieni zostaną statusu konsumenta z uwagi na specyfikę umowy spółki pociągającej 
za sobą realizację określonego celu gospodarczego. Taka konstrukcja powyższej umowy powo-
duje, że wspólnikom działającym w ramach spółki cywilnej byłoby niezwykle trudno wykazać 
brak związku umowy ubezpieczenia mienia wchodzącego w skład ich wspólnej masy majątko-
wej z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. 

Kodeks cywilny nie definiuje ani działalności gospodarczej, ani zawodowej, dlatego jeżeli zacho-
dzi taka możliwość, należałoby przyjąć znaczenie powyższych pojęć wykreowane przez przepisy 
stanowiące podstawę tych instytucji. Aktem normatywnym o charakterze źródłowym mogłaby 
być w tym wypadku ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (da-
lej: u.s.d.g.)2. W doktrynie pojawiają się głosy negujące jej uniwersalny charakter. E. Wieczorek 
twierdzi, iż pojęciu działalności gospodarczej wywodzącemu się z tej ustawy nie można przypi-
sać ogólnego znaczenia, zostało ono bowiem skonstruowane „na użytek tejże ustawy”3. Wydaje 
się, iż autorka odnosi się jednak do uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. 
– Prawo działalności gospodarczej4, która straciła moc w dniu 21 sierpnia 2004 r., w związku z za-
stąpieniem jej u.s.d.g. Wskazują na to pośrednio przypisy, na które się powołuje (pochodzą one 
bowiem z 1999 i 2002 r.). Art. 2 ust. 1 nieaktualnej ustawy, definiując działalność gospodarczą, 
rzeczywiście stanowił, iż jest ona działalnością „w rozumieniu ustawy”. Jednak w myśl obecnego 
art. 2 u.s.d.g. „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, 
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także 
działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Ustawodawca pomija 
więc sformułowanie „w rozumieniu ustawy”, co zdaje się być działaniem nieprzypadkowym. 
W związku z tym nie ma przeszkód, aby odpowiednio (z uwzględnieniem specyfiki, odmienności 
danej regulacji) posługiwać się u.s.d.g. w ramach stosunków cywilnoprawnych. 

Pewien zamęt pojęciowy mógłby wystąpić w związku z zawarciem działalności zawodowej 
w definiensie działalności gospodarczej z u.s.d.g. Kodeks cywilny wprowadza bowiem rozróżnie-
nie na „działalność gospodarczą lub zawodową”. Uważam, że miało ono na celu uproszczenie 
redakcyjne u.s.d.g. Ustawodawca, inkorporując działalność zawodową do działalności gospo-
darczej, nie musiał bowiem w każdej jednostce redakcyjnej wyszczególniać, iż jej postanowienia 
odnoszą się również do działalności zawodowej. Odpowiednie stosowanie, uwzględniające tę 
specyfikę, pozwala więc przyjąć, że działalność gospodarcza w myśl art. 221 k.c. to działalność 
spełniająca wymogi z art. 2 u.s.d.g. (zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, 
a także znajdująca się w katalogu tam zawartym), niebędąca jednak działalnością zawodową. 
Definiując działalność zawodową, należy natomiast oprzeć się na ogólnych regułach wykładni. 
Wydaje się jednak, że aspekt zarobkowego, ciągłego i zorganizowanego charakteru działalności 
powinien być uwzględniony i w tym wypadku. Nowelizacja kodeksu cywilnego, która weszła 
w życie w dniu 25 grudnia 2014 r., spowodowała, że aby uzyskać status konsumenta, osoba fi-
zyczna musi spełnić jeszcze jedną przesłankę – drugą stroną czynności prawnej musi być bowiem 

2 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 584.
3 E. Wieczorek, (w:) Z. Brodecki (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2010, t. 2, s. 126.
4 Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
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przedsiębiorca. Zmiana ta nie ma drastycznego wpływu na status podmiotowy strony stosunku 
ubezpieczenia, ponieważ ubezpieczyciel zawsze będzie występować w umowie ubezpieczenia 
w charakterze przedsiębiorcy. 

Uważa się, iż „większość współczesnej sztuki poza wszelką ekonomiczną ewidencją, artyści 
sprzedają w pracowniach, a nie w galeriach”5. Ubezpieczenie pracowni, czy innego miejsca prze-
chowywania prac, może być zatem istotne dla artystów, którzy będą chcieli zabezpieczyć się 
w ten sposób przed ryzykiem utraty, uszkodzenia bądź zniszczenia swoich prac. W takim wypad-
ku będą oni traktowani jak przedsiębiorcy, o ile ich działalność będzie wyczerpywać znamiona 
działalności gospodarczej lub zawodowej. Jeżeli artysta tworzący dzieła sztuki ma inne źródło 
stałego dochodu, a swoje dzieła zbywa jedynie incydentalnie, nie wykazując w tym kierunku 
żadnej aktywności, można będzie uznać, iż jego działalność artystyczna nie jest działalnością 
profesjonalną. Do artysty-przedsiębiorcy, jeżeli tylko jest osobą fizyczną, i tak będą mieć jednak 
zastosowanie przepisy art. 3851–3853 k.c. w związku z art. 805 § 4 k.c.

Artysta może też ubezpieczyć mieszkanie, w którym znajdować się będą dzieła sztuki zarówno 
stworzone przez niego, jak i przez innych twórców, ponieważ w środowisku artystycznym nie są 
rzadkie przypadki zawierania (zazwyczaj w nieformalny sposób) umów przechowania czy uży-
czenia dzieł innych artystów. 

Niekiedy przydatne dla artystów okazać się może ubezpieczenie dzieł sztuki w transporcie 
bądź ubezpieczenie związane z czasową zmianą miejsca, w którym znajduje się dzieło sztuki. 
Będzie tak np. w przypadku transportu i ekspozycji dzieła na targach sztuki lub aukcjach, tudzież 
podczas wystaw w galeriach prywatnych czy muzeach. O tym, czy w danym przypadku ubezpie-
czającym będzie sam artysta, czy też inny podmiot, decydować będzie treść umowy zawartej 
między nimi (umowa przewozu i liczne umowy nienazwane). Przerzucenie obowiązku ubezpie-
czenia określonych dzieł np. na dom aukcyjny bądź przewoźnika może determinować wysokość 
świadczenia artysty z powyższych umów, np. poprzez podwyższenie kwoty wynagrodzenia za 
przewóz, prowizji pobieranej przez dom aukcyjny za sprzedaż dzieła sztuki, czy opłaty za udo-
stepnienie miejsca ekspozycyjnego na wystawie.

Szczególnie praktycznym oraz relatywnie częstym działaniem jest uregulowanie tej kwestii 
w odniesieniu do nienazwanej umowy o zorganizowanie wystawy. Jak słusznie zauważa A. Da-
masiewicz: „może to [zorganizowanie wystawy – P.G.] być przedsięwzięcie galerii, jako element 
promocji reprezentowanego przez nią artysty, albo przedsięwzięcie opłacone przez artystów”6. 
To, czyją inicjatywą jest organizacja danej wystawy, z pewnością wpłynie na to, kto będzie ewen-
tualnym ubezpieczającym. 

Artysta może być objęty ochroną ubezpieczeniową, nie będąc jednak ubezpieczającym. Nastąpi 
to w przypadku, gdy w jego kontrakcie z marszandem lub galerią znajdą się zapisy zobowiązu-
jące marszanda lub galerię do ubezpieczania dzieł tworzonych przez artystę. „Rola marszanda 
i galerii nie polega wyłącznie na pośrednictwie pomiędzy artystą a odbiorcą. Ta zasadnicza rola 
pośredniczenia związana jest z szeregiem innych zadań”7. Zabezpieczenie przed utratą dzieła 
sztuki w postaci zawarcia umowy ubezpieczenia może więc stanowić obowiązek galerii, a także 
może leżeć w jej interesie. W zależności od tego, w jakiej formie przebiegać będzie współpra-
ca i jak przedstawiać się będzie kwestia posiadania danego dzieła, galeria może występować 

5 J. Miliszkiewicz, Dokąd zmierzamy, o co walczymy, kim jesteśmy – rynek sztuki dziś, „Art&Business” 2008, nr 5, 
dodatek „Kolekcjoner” nr 3, s. 8.
6 A. Damasiewicz, Straszna wystawa z dobrym winem?, „Art&Business” 2009, nr 7–8, dodatek „Kolekcjoner” 
nr 5–6, s. 22.
7 M. Golka, Rynek sztuki, Artis, Poznań 1991, s. 56.
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w stosunku ubezpieczeniowym w różnych rolach. Istnieje możliwość, iż stanie się ona zarówno 
ubezpieczającym, jak i ubezpieczonym (przykładowo, gdy galeria będzie komisantem bądź wy-
najmującym dzieło sztuki od artysty). Możliwa jest również sytuacja, w której galeria zawrze 
umowę przewidującą, że artysta będzie ubezpieczonym na podstawie art. 808 k.c. (m.in. gdy 
dzieła sztuki będą znajdować się u przedsiębiorcy składowego lub gdy miejscem ich przechowa-
nia będzie mieszkanie artysty). 

2. Podmioty profesjonalne

2.1. Uwagi ogólne
Drugą grupą zainteresowanych podmiotów są profesjonaliści działający na rynku sztuki. Mogą 

to być zarówno osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w myśl u.s.d.g., jak i jednostki organi-
zacyjne publiczne albo prywatne. 

Wymienione w tym podrozdziale podmioty mogą zawierać umowę ubezpieczenia we wła-
snym imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, a także w formie mieszanej, chroniąc zarówno swój 
interes majątkowy, jak i interes innego podmiotu. Decydujący wpływ na status podmiotu profe-
sjonalnego w umowie ubezpieczenia mieć będzie struktura własnościowa danego dzieła sztuki 
– przykładowo kwestia, czy podmiot ten jest właścicielem, czy też jedynie wynajmującym dzieło 
sztuki. Podmiot profesjonalny może być bowiem ubezpieczonym jedynie w granicach swojego 
interesu prawnego, którego podstawę i zakres determinować będzie stosunek prawny łączący 
ten podmiot z danym dziełem sztuki. Co za tym idzie, w przypadku gdy podmiot profesjonalny nie 
jest właścicielem dzieła sztuki, jego interes limitowany jest co do zasady odpowiedzialnością za 
to dzieło sztuki (np. określoną w treści umowy) oraz ewentualną utratą lucrum cessans w związ-
ku z wypadkiem ubezpieczeniowym. Nie wyklucza to zawarcia przez podmiot profesjonalny 
ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, w którym ubezpieczony może być interes kontrahenta 
podmiotu profesjonalnego (np. artysty).

Na temat możliwości ubezpieczenia mienia przez podmiot niebędący jego właścicielem (świa-
domie lub nieświadomie) niejednokrotnie wypowiadała się zarówno doktryna, jak i judykatura. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest, po nowelizacji kodeksu cywilnego ustawą z dnia 13 kwiet-
nia 2007 r.8, „każdy interes majątkowy” spełniający kryteria z art. 821 k.c. Powyższa zmiana 
najdobitniej wskazuje, że przedmiotem umowy ubezpieczenia jest interes, czyli kwantyfikowa-
na pieniężnie wartość, którą ubezpieczony może utracić w sytuacji naruszenia danego dobra9. 
W związku z tym posiadanie prawa własności do dzieła sztuki czy też nawet samo faktyczne 
władanie takim dziełem ma dla dopuszczalności związania się umową ubezpieczenia znaczenie 
drugorzędne – może jedynie pomóc w weryfikacji istnienia i treści interesu ubezpieczeniowe-
go. Koncepcja powyższa niejednokrotnie materializowała się w praktyce orzeczniczej, czego 
przykładem jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2005 r., który orzekł m.in., iż: „ubez-
pieczenia domu lub mieszkania może dokonać również osoba, która nie ma tytułu własności, 
a więc np. wynajmujący. Zaistnienie zdarzenia objętego treścią umowy ubezpieczenia powoduje 
powstanie po stronie ubezpieczyciela obowiązku wypłaty odszkodowania”10. Nie ma przeszkód, 
aby pogląd ten rozszerzyć na inne niż mieszkanie przedmioty ubezpieczenia.

8 Dz. U. Nr 82, poz. 557.
9 Por. A. Kubiak, Interes ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej, 
„Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 4 (73), s. 70 i przytoczona tam literatura. 
10 II CK 35/05, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 18, poz. 875; por. także H. Witczak, A. Kawałko, Zobowiązania, 
C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 360.
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Powyższą konkluzję należy odnieść również do innych podmiotów zainteresowanych ochroną 
ubezpieczeniową, jednak największe zastosowanie praktyczne mieć ona będzie w przypadku 
podmiotów omawianych w tym podrozdziale. 

2.2. Muzea 
Zgodnie z art. 1 ustawy o muzeach: „Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na 

osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego 
dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach 
i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki 
i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umoż-
liwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów”11. Muzea mogą zgodnie z art. 5 ust. 1 powyższej 
ustawy być tworzone zarówno przez podmioty publiczne (ministrowie, kierownicy urzędów cen-
tralnych, jednostki samorządu terytorialnego), jak i przez podmioty prywatne (osoby fizyczne, 
osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). 

Co do zasady zgromadzone w muzeach przedmioty stanowić będą muzealia, które mimo iż 
w pewnym zakresie są semantycznie tożsame z dziełami sztuki, nie stanowią pojęcia synonimicz-
nego, efektem czego mieszczą się jedynie fragmentarycznie w zakresie tej pracy. Wspomnieć 
wypada, iż do obowiązku podmiotów tworzących muzea należy zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 usta-
wy o muzeach zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom. Kwestią do rozważenia 
jest, czy objęcie muzealiów ochroną ubezpieczeniową (zwłaszcza gdy świadczeniem ubezpieczy-
ciela wynikającym z wypadku ubezpieczeniowego byłaby renowacja dzieła sztuki) nie stanowi 
więc ad casum obowiązku podmiotu tworzącego muzeum.

Przedmioty zgromadzone w muzeach nie ograniczają się wszakże do muzealiów. Nie każdy 
przedmiot znajdujący się w muzeum stanowi bowiem jego własność. Muzeum może być w po-
siadaniu przedmiotów będących dziełami sztuki (a nie muzealiami, ponieważ o tym statusie 
przesądza kryterium własności), których właścicielem będzie inny podmiot – np. na podsta-
wie umowy najmu lub wypożyczenia w związku z czasową ekspozycją. Zarówno muzeum, jak 
i właścicielowi dzieła sztuki może w takim wypadku zależeć na objęciu go ochroną ubezpiecze-
niową na czas ekspozycji. O tym, kto będzie ubezpieczającym, decydować może treść umowy 
najmu, zorganizowania wystawy lub innej umowy, której jednym z elementów będzie przekaza-
nie posiadania dzieła sztuki muzeum. W przypadku muzeum udzielenie takiej ochrony może być 
motywowane ochroną swojej reputacji, a nawet stanowić może niekiedy obowiązek prawny. 
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom nie odnosi się wszakże jedy-
nie do zbiorów stanowiących własność muzeum. Objęcie więc ubezpieczeniem, zapewniającym 
np. renowację dzieła, może wpływać niekiedy na zwiększenie bezpieczeństwa takiego przed-
miotu i stosownie do okoliczności stanowić powinność muzeum. Kwestia ta jest jednak otwarta 
i dużo zależeć będzie od konkretnego przypadku.

2.3. Domy aukcyjne
W przeciwieństwie do światowego rynku sztuki, na którym panuje system wręcz duopolistycz-

ny (handel aukcyjny jest bowiem zdominowany przez dwa założone w Londynie domy aukcyjne 
Sotheby’s i Christie’s), w naszym kraju działa kilkanaście domów aukcyjnych, z których żaden nie 
ma dominującej pozycji.

11 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 987).
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W Polsce „pierwsze domy aukcyjne zaczęły powstawać pod koniec lat osiemdziesiątych”12. Są 
więc one dużo młodsze niż wspomniane brytyjskie insytucje, które powstały w XVIII w. Warszawa 
stanowi serce rynku aukcyjnego, tu bowiem znajduje się największa ilość domów aukcyjnych13. 
Domy aukcyjnego możemy także znaleźć w innych miastach (np. w Krakowie, Sopocie, Łodzi czy 
Katowicach). Sprzedaż dzieł sztuki za pośrednictwem domów aukcyjnych jest na tyle częsta, 
że obok „sprzedaży na pierwszym rynku” (bezpośrednio od artysty lub pierwszego dealera), 
„sprzedaży na drugim rynku” i sprzedaży na targach sztuki jest wyszczególniana przez osoby 
uczestniczące w obrocie i teoretyków sztuki jako jeden z modelowych rodzajów obrotu dziełami 
sztuki14.

„Istotą domu aukcyjnego jest to, że działa on jako swoisty pełnomocnik sprzedającego – 
swojego klienta”15. Nie nabywa on więc własności dzieła sztuki, a jedynie pośredniczy w jego 
sprzedaży, pobierając za to prowizję. Oczywiście w treści umowy o pośrednictwo w sprzedaży 
dzieła sztuki może zawierać się również obowiązek ubezpieczenia danego dzieła przez dom au-
kcyjny na czas jego ekspozycji (byłoby to ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej), ale z reguły to 
sprzedawca „ponosi koszt ubezpieczenia na czas przedłożenia i przeprowadzenia aukcji”16. Co 
więcej inkorporacja takiego postanowienia powodowałaby z pewnością zwiększenie prowizji 
domu aukcyjnego. 

2.4. Galerie i podobne podmioty
Ubezpieczeniem dzieł sztuki mogą być ponadto zainteresowane inne podmioty uczestniczące 

profesjonalnie w rynku dzieł sztuki. Poniższe rozważania nie będą obejmować jednak wszystkich 
profesjonalistów. Wyłączeni zostaną krytycy sztuki i pracownicy zajmujący się wyszukiwaniem 
towaru – nie będą oni mieli bowiem co do zasady interesu w ubezpieczeniu dzieł sztuki. Zainte-
resowanym ochroną może być natomiast każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy prawnej, 
wykonujący działalność gospodarczą związaną z szeroko pojętą dyspozycją dziełem sztuki. Na-
zwa takiego podmiotu nie ma tutaj większego znaczenia, gdyż często jest ona kwestią umowną 
lub związaną z przyjętym zwyczajem. Może on funkcjonować jako marszand, dealer, antykwa-
riusz czy jako galeria sztuki. „Rola marszanda i galerii nie polega wyłącznie na pośrednictwie 
pomiędzy artystą a odbiorcą”17. Profesjonalista taki jest sui generis opiekunem artysty, wyręcza-
jącym go w prozaicznych (z punktu widzenia artysty) sprawach związanych z jego twórczością 
i zapewniającym mu promocję. „Istnieje ścisła zależność: wielcy marszandzi tworzą wielkich 
artystów i wielkich klientów, zaś wielcy malarze stwarzają wielkich marszandów”18. Bardzo czę-
sto to właśnie te podmioty dbać będą o formalnoprawne kwestie będące efektem twórczości 

12 M. Golka, Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku, Instytut Kultury, Warszawa 1997, s. 75. 
Przełom lat 80. i 90. XX w. jest początkiem tworzenia się w Polsce rynku dzieł sztuki; por. T. Potocki, 20 lat pol-
skiego rynku sztuki w kierunku rynku dojrzałego, „Art&Business” 2012, nr 3, s. 174–175.
13 W 2009 r. warszawskie domy aukcyjne zanotowały prawie 95% wartości obrotu aukcyjnego dziełami sztuki; 
por. T. Potocki, Sztuka inwestowania w sztukę. Część 1, „Art&Business” 2010, nr 11, s. 96.
14 Por. A. Lindemann, Collecting Contemporary Art, Taschen, Köln 2010, s. 14–16; autor jest uznanym kolekcjone-
rem dzieł sztuki, a książka zawiera wywiady z marszandami, właścicielami galerii, dyrektorami muzeów i innymi 
podmiotami uczestniczącymi w obrocie dziełami sztuki. 
15 M. Golka, Rynek…, op. cit., s. 61.
16 Ibidem, s. 62. 
17 Ibidem, s. 56.
18 D.-H. Kahnweiler, Moje galerie i moi malarze, Dęby Rogalińskie, Kraków 2002, (za:) M. Golka, Rynek…, op. cit., 
s. 59.
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określonego artysty. W ramach swoich obowiązków mogą być zatem zainteresowane objęciem 
danego dzieła bądź grupy dzieł sztuki ochroną ubezpieczeniową. 

Profesjonalista taki może występować jako ubezpieczający w różnych konfiguracjach własno-
ściowych, podmiotowych i jako strona różnego rodzaju umów cywilnoprawnych nazwanych 
oraz nienazwanych. Może być on właścicielem dzieła sztuki w związku z umową sprzedaży lub 
zobowiązaniem się artysty do przekazywania własności swoich dzieł na rzecz galerii (lub innego 
z opisywanych podmiotów) w ramach stosunku obligacyjnego. Podkreślić wypada, że ochrona 
ubezpieczeniowa nie musi ograniczać się do mienia stanowiącego własność ubezpieczającego19. 
W związku z tym podmiot profesjonalny ma możliwość zawierania ubezpieczenia majątkowego 
dzieła sztuki, którego jest posiadaczem zależnym. 

Częstą sytuacją jest zawieranie pomiędzy galerią a artystą umowy komisu. Przeniesienie posia-
dania może także stanowić efekt umowy najmu, dzierżawy czy licencji20. Profesjonalista, będąc 
w takim wypadku ubezpieczającym, nie zawsze musi być jednak ubezpieczonym (a może nim 
być jedynie w granicach swojego interesu).

Możliwa do przewidzenia jest sytuacja, w której przedsiębiorca jako podmiot ubezpiecza-
jący nie będzie w ogóle w posiadaniu danego dzieła. Taki układ może zaistnieć w przypadku, 
gdy będący właścicielem takiego dzieła profesjonalista zawrze umowę składu z przedsiębiorcą 
składowym bądź np. będzie stale przechowywał dzieło u artysty. We wszystkich powyższych wy-
padkach mimo braku posiadania prawo własności mieć będzie podmiot profesjonalny. 

Istnieją też sytuacje, w których opisywany podmiot, nie będąc w posiadaniu dzieła sztuki i nie 
będąc również jego właścicielem, mimo to będzie ubezpieczającym. Może tak stać się w przy-
padku zawarcia pomiędzy nim a artystą umowy o świadczenie usług marszanda, której element 
stanowi zobowiązanie profesjonalisty do ubezpieczenia dzieł sztuki stanowiących własność 
artysty i będących w jego posiadaniu albo w przypadku podnajmu dzieła sztuki innemu pod-
miotowi.

Klasyczna sytuacja to objęcie umową ubezpieczenia miejsca stałej ekspozycji lub przechowy-
wania dzieła sztuki, np. galerii albo magazynu. Niekiedy jednak ubezpieczający profesjonalista 
w ramach postanowień umowy ubezpieczenia bądź poprzez zawarcie nowej umowy będzie mógł 
rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową na miejsce, w którym tymczasowo znajduje się dzieło sztu-
ki. Dotyczy to jego transportu, czasowej ekspozycji w innym miejscu (w muzeum, na wystawie, 
na targach sztuki bądź w związku z konkursem czy biennale). Rozważać też można zawarcie umo-
wy ubezpieczenia w związku z renowacją takiego dzieła. Ubezpieczeniu może w końcu podlegać 
cały zbiór dzieł. Galeria często bowiem dynamicznie nabywa kolejne dzieła i sprzedaje inne, tak 
że stan dzieł w niej obecnych jest bardziej płynny niż w przypadku kolekcji. Objęcie umową pew-
nego abstrakcyjnego zbioru dzieł sztuki, bez wyszczególnienia ich bądź z wymienieniem jedynie 
tych najbardziej cennych, może być wygodne z punktu widzenia galerii, albowiem nie wymu-
sza to zawierania dodatkowej umowy w przypadku zmiany w inwentarzu. Odpowiedzialność 
ubezpieczyciela będzie limitować ogólna suma ubezpieczenia, można też zastrzec dodatkowe 
formalności co do niektórych dzieł, np. takich, których wartość przekracza określony w umowie 
pułap lub które są szczególnie narażone na jakieś ryzyko ubezpieczeniowe.

19 Por. wyrok SN z dnia 24 sierpnia 2005 r. (II CK 35/05, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 18, poz. 875).
20 Por. A. Grzywacz, Obrót dziełami sztuki, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 18–19. 
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2.5. Inne podmioty zainteresowane ochroną ubezpieczeniową
W obrocie dziełami sztuki uczestniczą nie tylko galerie, lecz także inne podmioty, które w spo-

sób bardziej incydentalny i nie tak bezpośredni odgrywać mogą rolę profesjonalisty na rynku 
sztuki. 

Podmiotem takim z pewnością są banki. Dzieła sztuki mają bowiem nie tylko wartość kolek-
cjonerską, lecz także finansową. „Nawet jeżeli kupujesz je z perspektywy miłośnika sztuki, nie 
możesz lekceważyć tego, że stanowią one aktywa w twoim portfelu”21. Dzieła sztuki stanowią 
popularną formę niefinansowych inwestycji alternatywnych, jako część tzw. inwestycji emocjo-
nalnych. Szacuje się, że sztuka stanowi 22% wartości rynku inwestycji emocjonalnych22. Banki 
w ramach usługi art banking, czyli kompleksowego doradztwa w związku z inwestycjami w dzie-
ła sztuki, mogą i często zapewniają również pomoc, a nawet zastępstwo w ubezpieczeniach dzieł 
sztuki (przykładem może być usługa Art Banking Noble Bank). 

W państwach Europy Zachodniej doniosłą rolę odgrywają ponadto art funds, stanowiące 
formę funduszy inwestycyjnych. Ich liczba stale rośnie. Szacuje się, iż „zarządzają one pomię-
dzy 800 milionami a miliardem dolarów”23. Funkcjonują one przeważnie jako odrębne osoby 
prawne, co powoduje, iż mogą we własnym imieniu objąć ubezpieczeniem nabyte przez sie-
bie dzieła sztuki. Jest to korzystna forma dokonywania inwestycji w dzieła sztuki zwłaszcza ze 
względów podatkowych, unika się bowiem podwójnego opodatkowania, które miałoby miejsce 
w przypadku prowadzenia tej samej działalności w formie np. spółki akcyjnej. De lege lata polski 
ustawodawca umożliwia zainteresowanym podmiotom inwestycje w dzieła sztuki jedynie za po-
mocą funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych (w Polsce funduszem takim jest Abbey 
Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych). 

Umową o rosnącej popularności na rynku sztuki jest leasing dzieła sztuki (art leasing). Jest to 
klasyczna umowa leasingu, w której rzeczą leasingowaną jest dzieło sztuki. Rozłożenie świad-
czenia pieniężnego leasingobiorcy na raty leasingowe i jednoczesne objęcie dzieła w posiadanie 
już w momencie zapłaty pierwszej z nich czyni taką umowę szczególnie przydatną dla osób, któ-
rych możliwości finansowe nie pozwalają na natychmiastowy zakup dzieła sztuki – zwłaszcza że 
umowy te zasadniczo zaopatrzone są w klauzule wykupu. Ubezpieczającym może być w takim 
wypadku zarówno finansujący, jak i korzystający. O istnieniu obowiązku objęcia ubezpieczeniem 
majątkowym branego w leasing dzieła sztuki, zakresie i formie takiego obowiązku oraz podmio-
cie zobowiązanym decydować będzie najczęściej sama umowa leasingu. 

3. Podmioty prywatne

3.1. Kolekcjonerzy 
Wyodrębnienie kolekcjonerów jako szczególnej kategorii podmiotów zainteresowanych 

ubezpieczeniem dzieł sztuki jest istotne. „Historycznie to bowiem oni byli i są największymi 
beneficjentami rynku sztuki”24. Bez istnienia osób tudzież podmiotów zainteresowanych naby-

21 K. Tully, Is Art An Asset Or An Investment?, http://www.forbes.com/sites/kathryntully/2012/10/05/is-art-an-
asset-or-an-investment; nawiasem mówiąc, już sam tytuł artykułu (Czy sztuka jest aktywem czy inwestycją?) 
sugeruje, że dzieła sztuki można traktować jako instrument finansowy. 
22 Por. T. Potocki, Ile jest wart rynek inwestycji alternatywnych i emocjonalnych?, „Art&Business” 2011, nr 1, 
s. 124 (dane za 2009 r.).
23 D. Grant, Secret of The Fine Art Funds, http://www.artnet.com/magazineus/features/grant/fine-art-funds-11-
22-11.asp.
24 A. Lindemann, op. cit., s. 152.
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waniem dzieł sztuki rynek ten nie miałby racji bytu. Również fakt, iż kolekcja budowana jest 
intencjonalnie i w sposób logicznie uporządkowany powoduje, że podmioty takie częściej będą 
zainteresowane ochroną ubezpieczeniową kolekcjonowanych przedmiotów niż okazjonalni na-
bywcy dzieł sztuki.

Kolekcjonować można wszystko, nie tylko dzieła sztuki, nie każda kolekcja będzie więc podlegać 
ubezpieczeniu właściwemu dziełom sztuki25. Historia kolekcji sięga czasów starożytnych. Z. Ży-
gulski twierdzi, iż u początków zbieractwa było gromadzenie trofeów wojennych26. Dzieła sztuki 
kolekcjonowali możnowładcy (Medyceusze), królowie (Filip I Piękny zbierał dzieła Hieronima 
Boscha, słynne były kolekcje Augusta II Mocnego czy carycy Katarzyny II), szlachta, intelektuali-
ści oraz sami artyści27. Zbieranie dzieł sztuki nie zawsze było pasją zarezerwowaną jedynie dla 
ludzi zamożnych. Dorothy i Herbert Vogelowie, pracownica biblioteki i urzędnik pocztowy, stwo-
rzyli jedną z najlepszych amerykańskich kolekcji sztuki konceptualnej i minimalistycznej28. Wiele 
z początkowo prywatnych kolekcji dało początek największym muzeom. Przykładem mogą być 
Uffizi, Prado, Ermitaż, a z późniejszych Muzeum Thyssen-Bornemisza, powstałe z kolekcji barona 
Heinricha Thyssen-Bornemisza, który zaczął zbierać dzieła sztuki w 1920 r. Również wielu współ-
czesnych kolekcjonerów eksponuje swoje zbiory stale lub czasowo.

Kolekcja jest zbiorem przedmiotów określonego rodzaju lub rodzajów, dobranym celowo, 
o wewnętrznej strukturze, tożsamości i zbudowanym według określonych kryteriów29. Motywy, 
którymi kieruje się kolekcjoner, i sposób, w jaki gromadzi on swoje zbiory, nie muszą być ani 
znane, ani akceptowane przez innych, aby można było mówić o kolekcji. To, że w czyjejś opi-
nii kolekcja jest bezsensowna, chaotyczna, ekscentryczna czy nawet nieetyczna, nie odbiera jej 
owego przymiotu. 

Kolekcjonerami mogą być nie tylko osoby fizyczne, lecz także jednostki organizacyjne, takie jak 
fundacje, hotele, przedsiębiorstwa czy świątynie. Kolekcje mogą mieć związek z prywatną obec-
nością sztuki, kiedy „wypełnia ona bodaj najważniejszy przestrzenny mikroświat człowieka”30, 
gdy zbiory ulokowane są w domu czy innym osobistym miejscu. Stanowić też mogą przykład 
obecności publicznej otwartej bądź ograniczonej31. 

W zależności od tego, kto jest kolekcjonerem i jakie będzie miejsce ekspozycji lub przechowy-
wania (powszechną praktyką w przypadku dużych kolekcji jest składowanie części eksponatów 
w magazynach), inaczej będzie kształtować się treść umowy ubezpieczenia. To, kim jest kolek-
cjoner, wpływać będzie na treść i wykładnię stosunku ubezpieczeniowego z punktu widzenia 
zasad współżycia społecznego, jak również na treść tych zasad in casu. Inaczej będzie rozpa-
trywać się dostępną ad incertas personas kolekcję fundacji tworzoną w związku ze społecznie 
aprobowanym celem, inaczej kolekcję spółki akcyjnej gromadzoną dla celów prestiżowych lub 
wizerunkowych.

W przypadku osób fizycznych pozostających w małżeńskim ustroju wspólności majątkowej 
kolekcja może – w zależności od okoliczności – należeć do majątku wspólnego bądź osobistego 
jednego z małżonków, w całości lub części. Do majątku osobistego należeć będzie, gdy przed-

25 Istnieją kolekcje kamieni nerkowych czy kłaczków z pępka.
26 Z. Żygulski, Muzea na świecie, PWN, Warszawa 1982, (za:) M. Golka, Rynek…, op. cit., s. 103.
27 Co do historii i motywów kolekcjonowania por. M. Golka, Rynek…, op. cit., s. 103–119.
28 Por. P. Bazylko, K. Masiewicz, Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej, Bęc Zmiana, Ha!art, Warszawa-Kra-
ków 2008, s. 32.
29 Por. M. Golka, Rynek…, op. cit., s. 120.
30 M. Golka, Socjologia sztuki, Difin, Warszawa 2008, s. 149. 
31 Por. Ibidem, s. 151–153.
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mioty majątkowe ją stanowiące nabyte zostaną przed powstaniem wspólności ustawowej (na 
podstawie art. 33 pkt 1 k.r.o.32) i w innych przypadkach regulowanych tym artykułem. Szczególne 
znaczenie ma tu pkt 4 analizowanego artykułu, rozciągający majątek osobisty na „przedmio-
ty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków”. 
Ad casum całość kolekcji bądź jej część (w przypadku złożonych kolekcji) może znajdować się 
w majątku osobistym lub majątku wspólnym małżonków. Ma to znaczenie z uwagi na krąg 
podmiotów mogących zainicjować ochronę ubezpieczeniową, na ewentualną egzekucję świad-
czeń ubezpieczeniowych z majątku dłużnika, legitymację procesową w sporach ze stosunku 
ubezpieczeniowego bądź na możliwość sprzeciwienia się zawarciu lub zmianie treści umowy 
ubezpieczenia na podstawie art. 361 § 1 k.r.o., w myśl którego „małżonek może sprzeciwić się 
czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem 
czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych 
potrzeb rodziny albo podejmowanych w ramach działalności zarobkowej”.

Kolekcja może być ubezpieczona jako całość lub poprzez wyszczególnienie konkretnych 
dzieł. Wpływ na to, co jest objęte umową ubezpieczenia, będzie mieć przede wszystkim treść 
przedmiotowej umowy. Kolekcjoner dzieł sztuki może chcieć ubezpieczyć jedynie część swoich 
zbiorów bądź objąć konkretne dzieła sztuki szczególną (zwiększoną albo zmniejszoną) ochroną 
ubezpieczeniową. 

W przypadku dynamicznej kolekcji ulegającej częstym przeobrażeniom nie jest wykluczone 
objęcie jej całościowym ubezpieczeniem, niewyszczególniającym wszystkich jej elementów lub 
wyszczególniającym tylko część z nich. Kolekcja może stanowić też „subsydiarny” przedmiot 
ubezpieczenia, wynikający przykładowo z umowy ubezpieczenia mieszkania. 

W zagranicznej praktyce ubezpieczania dzieł sztuki doniosłe znaczenie (z uwagi na koszty polis 
ubezpieczeniowych) ma ubezpieczenie całości kolekcji bez wyszczególniania poszczególnych jej 
elementów. Ubezpieczenie to jest limitowane sumą ubezpieczenia i dotyczy szkody w każdym 
przedmiocie wchodzącym w skład takiej kolekcji. Suma ubezpieczenia stanowi jedynie pewien 
procent wartości kolekcji, jest więc niższa od wartości ubezpieczanego interesu, a co za tym idzie 
zachodzi przypadek niedoubezpieczenia. W takich sytuacjach w razie zajścia wypadku ubezpie-
czeniowego regułą jest wypłata odszkodowania w myśl zasady proporcji (uzależnienie wysokości 
odszkodowania od stosunku sumy ubezpieczenia do wartości ubezpieczeniowej). Z uwagi na 
specyfikę ubezpieczanego interesu relatywnie częste mogą okazać się jednak przypadki ubezpie-
czenia na pierwsze ryzyko, w których suma ubezpieczenia będzie determinowana maksymalną 
jednorazową szkodą, jaka według ubezpieczającego może zostać poniesiona w ubezpieczanym 
interesie. Zasada ta jest dla ubezpieczającego kolekcję szczególnie atrakcyjna, gdyż jak podkreśla 
się w piśmiennictwie, rzadko zdarza się, by szkoda dotyczyła całej kolekcji33. 

Kolekcja dzieł sztuki lub poszczególne jej części składowe mogą niekiedy być ubezpieczone 
podwójnie, np. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia kolekcji i umowy ubezpieczenia 
mieszkania treściowo obejmującej także kolekcję lub pewne jej elementy. Podwójne ubezpie-
czenie może zostać zawarte nieświadomie, przykładowo gdy ubezpieczający przeoczył, iż ogólne 
warunki ubezpieczenia mieszkania zapewniają ochronę również uprzednio ubezpieczonych dzieł 
sztuki, może być jednak świadomym zabiegiem eliminującym niedoubezpieczenie szczególnie 
cennych eksponatów wchodzących w skład kolekcji. Co ciekawe, podwójne ubezpieczenie nie 
zawsze prowadzić będzie do nadubezpieczenia albo objęcia ochroną ubezpieczeniową całej 

32 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 583).
33 Por. Art insurance. Insuring Your Art, http://www.artbusiness.com/insurecoll.html.
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wartości dzieła sztuki. W przypadku bardzo wartościowych dzieł nawet wielokrotna, symulta-
niczna ochrona ubezpieczeniowa może nie wyeliminować niedoubezpieczenia.

3.2. Inne osoby fizyczne
Właściciel dzieła sztuki nie zawsze musi być kolekcjonerem, nawet gdy należy do niego wię-

cej niż jedno dzieło sztuki. Istnieje trudna do wyobrażenia liczba sposobów mniej lub bardziej 
przypadkowego nabycia dzieła sztuki. Można stać się jego właścicielem m.in. w wyniku spadko-
brania, darowizny, zasiedzenia, nabycia na aukcji charytatywnej czy cesji. Nie jest wykluczone 
odkrycie wartości jakiegoś dzieła sztuki dopiero po upływie pewnego czasu od jego samoistnego 
posiadania. 

Stosunkowo często mogą tutaj mieć miejsce współwłasności łączne, tudzież w częściach 
ułamkowych. Dzieło sztuki może być elementem majątkowej wspólności małżeńskiej bądź 
masy spadkowej. Przepisy odnoszące się do konkretnych instytucji prawnych, modyfikujące 
wykonywanie prawa własności, mogą niekiedy mieć wpływ na stosunek ubezpieczeniowy czy 
prowadzenie sporów na tle tego stosunku.

Opisywane tu podmioty relatywnie rzadziej będą zawierać umowę ubezpieczenia specjalnie 
dla dzieła sztuki. Ograniczać je mogą w większym stopniu niż kolekcjonerów wysokie składki. 
Dzieła sztuki mogą zostać pośrednio ubezpieczone w związku z ubezpieczeniem innego mie-
nia. Zarówno w praktyce polskiej, jak i zagranicznej standardowe ubezpieczenia mieszkań nie 
obejmują zazwyczaj dzieł sztuki34. Część przedmiotów, które dla kolekcjonera stanowiłyby dzieła 
sztuki, może nie mieć dla pozostałych osób tego przymiotu. Definicja dzieła sztuki dla zwy-
kłych podmiotów prywatnych może być węższa niż dla kolekcjonerów, a tym samym określony 
przedmiot będący dla spadkodawcy-kolekcjonera dziełem sztuki nie musi nim być dla jego spad-
kobiercy. 

3.3. Jednostki organizacyjne
Jednostki organizacyjne również mogą mieć interes w ubezpieczeniu należących do nich 

dzieł sztuki. Podmioty powyższe będą przy zawarciu umowy ubezpieczenia traktowane jak 
przedsiębiorcy bądź podmioty spoza tej kategorii, nigdy jednak nie będzie im przyznany status 
konsumenta. Jednostki organizacyjne posiadają czasem własne kolekcje i to zarówno pozostają-
ce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i poza taką działalnością. 

Jedną z czterech form obiegu sztuki jest według M. Golki sponsoring35. Sponsorem może być 
nie tylko podmiot prywatny, lecz także publiczny. Podstawową cechą sponsoringu jest to, że 
„głównym motywem działania jest tu reklama (albo kryptoreklama) osoby spoza systemu arty-
stycznego”36. Ubezpieczenie dzieła sztuki nabytego przez sponsora stanowić będzie dopełnienie 
pozytywnego efektu marketingowego, pokaże bowiem, iż nabywca jest zainteresowany ochro-
ną oraz zachowaniem tego dzieła. Ubezpieczeniem dzieła sztuki wynikającym ze sponsoringu 
mogą być zainteresowane zarówno podmioty posiadające status przedsiębiorcy37, jak i podmio-
ty nieprowadzące działalności gospodarczej. 

34 C. van Brunt-Willey, Options for Insuring Art and Art Collections, http://www.artbusiness.com/art-insurance-
how-to-insure-art-collections.html.
35 M. Golka, Socjologia…, op. cit., s. 96; podział ten spotyka się z krytyką, por. M. Korzeniowska-Marciniak, Mię-
dzynarodowy rynek dzieł sztuki, Universitas, Kraków 2001, s. 59.
36 M. Golka, Socjologia…, op. cit., s. 116.
37 Pod koniec lat 80. obraz Vincenta Van Gogha Słoneczniki został zakupiony za około 25 mln funtów przez japoń-
skie towarzystwo ubezpieczeniowe.
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Jednostki organizacyjne nierzadko będą jedynie posiadaczami zależnymi dzieł sztuki. Podkreśla 
się, iż „najemcami dzieł sztuki najczęściej są przedsiębiorstwa”38. Podmioty tutaj wyszczególnia-
ne mogą w końcu być zainteresowane ubezpieczeniem w związku z transportem, ekspozycją czy 
przechowywaniem danego dzieła. 

Uwagi końcowe
Jak zostało ukazane, ochroną ubezpieczeniową sztuki może być zainteresowanych wiele pod-

miotów, nawet takie, które prima facie nie wydają się mieć wiele wspólnego z dziełami sztuki. 
Ochrona ta z uwagi na specyficzny charakter dzieł sztuki będzie często niestandaryzowana 
i wymagać będzie usług „szytych na miarę”, stąd prawdopodobnie wynika brak wystarczającej 
liczby produktów ubezpieczeniowych mogących służyć zainteresowanym w tym przedmiocie 
podmiotom. Należy się jednak spodziewać, że w miarę rozwoju rynku dzieł sztuki i rosnącego 
zainteresowania różnymi formami „prawnego obcowania” z dziełami sztuki zwiększać się będzie 
skłonność do zawierania tego typu umów przez ubezpieczycieli. 
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Summary of the ar� cle

Entities interested in obtaining the fine art insurance protection

The article describes entities which may be interested in gaining the insurance protection con-
cerning fine art. At the outset the author indicates that the fine art coverage is not only limited 
to an exclusive club of collectors or museums. The general part of the article specifies entities 
which may enter into the insurance agreement as the potential insured or insurance service pro-
viders, for instance: artists, museums, art funds, individuals, auction houses, and art galleries. 
The author also characterizes potential scope of the insurance protection regarding each group. 
According to the author diversity and quantity of the insurers’ offer might be seriously affected 
by the variety of needs regarding fine art insurance and ongoing development of Polish fine art 
market.

Keywords: property insurance, works of art.
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Dawid Karlikowski

Odpowiedzialność cywilna placówki medycznej a odpowiedzialność 
cywilna lekarza – zarys problemu w kontekście analizy przypadku

Niniejszy artykuł porusza skomplikowaną tematykę odpowiedzialności cywilnej za błędy me-
dyczne zarówno w kontekście tendencji odszkodowawczych, jak i relacji formalno-prawnych 
zaangażowanych w ów proces podmiotów w warunkach aktualnie obowiązującego stanu 
prawnego. Przedmiotem analizy zawartej w publikacji jest hipotetyczny przykład tzw. szkody 
medycznej w kontekście interpretacji zapisów prawa, będących podstawą odpowiedzialności 
cywilnej personelu medycznego oraz placówki medycznej za zawinione działanie lub zaniecha-
nie. Analizując stanowisko doktryny oraz orzecznictwa, uwypuklono kluczową rolę w procesie 
ustalania odpowiedzialności cywilnej placówki medycznej za „podwykonawcę – lekarza” relacji 
panujących pomiędzy wykonującym czynności medyczne a zatrudniającą go jednostką. Relacje 
te wynikają zarówno z zapisów zawartej pomiędzy stronami umowy, jak również z faktycznych 
zasad współpracy w danej placówce.

Słowa kluczowe: prawo medyczne, odpowiedzialność cywilna, procesy medyczne.

Wprowadzenie
W ostatnich latach, wraz z większą świadomością pacjentów w zakresie przysługujących im 

praw, rośnie liczba roszczeń wnoszonych wobec placówek medycznych za błędy medyczne i po-
wstałe w ich wyniku negatywne konsekwencje zdrowotne, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. 
Odpowiedzialność cywilna zakładów opieki zdrowotnej w takich przypadkach jest kwestią zło-
żoną. Z jednej strony odpowiedzialność placówek medycznych za ewentualne błędy personelu 
medycznego jest stosunkowo trudna do stwierdzenia od strony dowodowej, z uwagi na szcze-
gólny charakter tego rodzaju działalności oraz specyfikę branży medycznej – w świetle aktualnej 
wiedzy naukowej przebiegu procesów fizjologicznych w niektórych przypadkach klinicznych nie 
da się bowiem przewidzieć ani zracjonalizować. Niejednokrotnie procesy te przebiegają w nie-
pożądanym kierunku pomimo podjęcia największego wysiłku przez najlepiej wykwalifikowany 
zespół oraz zastosowania najnowocześniejszej aparatury medycznej. Z drugiej strony kwestię 
odpowiedzialności dodatkowo komplikuje ewolucja struktury zatrudnienia lekarzy z perspekty-
wy formalno-prawnej. Daje się bowiem zauważyć narastającą tendencję do zmieniania podstaw 
współpracy placówek medycznych z pracownikami – z zatrudnienia na podstawie umów o pra-
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cę na relacje kształtowane umowami cywilnoprawnymi1. Obecnie zjawisko to jest już tak po-
wszechne, że większość lekarzy w Polsce nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 
Jest to modyfikacja istotna w aspekcie odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej, 
która znacząco uwypukla problem ustalenia bezpośredniej odpowiedzialności lekarza za błąd 
medyczny. 

Odpowiedzialność placówki medycznej i odpowiedzialność cywilna lekarza z reguły występują 
łącznie na zasadzie odpowiedzialności solidarnej albo in solidum, co nie oznacza braku moż-
liwości przypisania odpowiedzialności cywilnej wyłącznie jednemu z powyższych podmiotów 
– w zależności od stanu faktycznego. Klasycznym warunkiem jej stwierdzenia będzie ustalenie 
zawinionego błędu po stronie lekarza, który to w zależności od okoliczności sprawy będzie odpo-
wiadał samodzielnie lub też łącznie z placówką medyczną. Ewentualnie lekarz będzie zwolniony 
z odpowiedzialności cywilnej (w oparciu o zapisy kodeksu pracy), a poniesie ją wówczas zakład 
opieki medycznej, w którym wykonywane były świadczenia. Zaznaczyć przy tym należy, iż każdy 
taki incydent – z uwagi na wielopłaszczyznowość omawianego zagadnienia – należy rozpatrywać 
osobno, w kontekście danego stanu faktycznego, specyfiki konkretnego przypadku oraz relacji 
zachodzących pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

Zjawisko odpowiedzialności cywilnej podmiotów świadczących usługi medyczne oraz lekarzy 
pozostających z nimi w relacjach pracowniczych, a także istniejące między nimi zależności oraz 
mechanizmy stosowania przepisów prawa w praktyce – ze względu na swoją złożoność oraz 
rosnące znaczenie w kontekście rozwoju branży odszkodowawczej na tle medycznym – budzą 
coraz więcej wątpliwości interpretacyjnych, a tym samym zasługują na głębszą analizę. Przyj-
rzyjmy się zatem ocenie prawnej hipotetycznej sprawy z obszaru roszczeń cywilnoprawnych 
dotyczącej diagnozy onkologicznej. Niniejszy kazus stanowi nie tylko wyzwanie w kontekście 
oceny rokowań pacjenta i skutków ewentualnych błędów – co jest nieodłączną cechą spraw 
dotyczących tzw. błędów onkologicznych – lecz także – co istotne w kontekście przedmiotowej 
publikacji – jest wyzwaniem interpretacyjnym z perspektywy formalno-prawnej oceny odpowie-
dzialności cywilnej podmiotów zaangażowanych w proces leczenia.

 
1. Opis przykładowego stanu faktycznego

Wyobraźmy sobie, iż pacjentka zgłasza się do przychodni medycyny pracy celem przepro-
wadzenia profilaktycznych badań pracowniczych. Z uwagi na fakt, iż odczuwa dolegliwości 
w okolicach klatki piersiowej, decyduje się – dodatkowo – wykonać na własny koszt zalecone 
badanie RTG płuc, które to badanie nie było objęte kontraktem z pracodawcą pacjentki. Wynik 
przedmiotowego badania zostaje opisany przez specjalistę radiologa – wykonującego czynności 
medyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej2 w ramach własnej działalności gospodarczej 
lekarza medycyny3 – następująco: „Płuca i serce RTG bez uchwytnych zmian chorobowych”. Po 
upływie trzech miesięcy pacjentka w trakcie wizyty u lekarza rodzinnego okazuje pierwotnie 
wykonane zdjęcie RTG płuc. Z uwagi na wątpliwości lekarza co do diagnozy radiologa zosta-
je wówczas skierowana na kolejne prześwietlenie klatki piersiowej, które wykazuje nowotwór 

1 Por. D. Klimek, Przeciwdziałanie zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, „Polityka Społecz-
na” 2010, nr 7.
2 Z zastrzeżeniem, iż jest to umowa inna niż umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne uregu-
lowana w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).
3 Z zastrzeżeniem, iż lekarz w ramach przedmiotowej działalności świadczy podobne usługi również w innych 
placówkach.
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płuca prawego. Pacjentka zostaje poddana leczeniu onkologicznemu, w tym chemioterapii oraz 
zabiegowi operacyjnemu.

Wyobrażając sobie dalsze losy sprawy, możemy przyjąć, iż pacjentka ustanawia pełnomoc-
nika, który wnosi roszczenie o wypłatę – przez placówkę medyczną na rzecz naszej pacjentki 
– zadośćuczynienia oraz odszkodowania i renty. Pełnomocnik wskazuje, iż radiolog popełnił 
błąd medyczny (diagnostyczny) podczas opisywania zdjęcia pacjentki. W ocenie pełnomocnika 
właściwa diagnoza nowotworu podczas pierwotnych badań pracowniczych umożliwiłaby roz-
poczęcie leczenia we wcześniejszym okresie, co z kolei pozwoliłoby na znaczne ograniczenie 
negatywnych skutków zdrowotnych dla pacjentki – co z uwagi na szczególną specyfikę leczenia 
onkologicznego mogłoby być hipotetycznie zasadne. 

W celu kompleksowej oceny działań podjętych w pozwanej placówce zdrowotnej, a w szcze-
gólności oceny czynności radiologa, ubezpieczyciel lub sąd zleca wykonanie opinii medycznej 
w zakresie czynności leczniczych podejmowanych w stosunku do pacjentki. Celem opinii me-
dycznej ma być w szczególności ustalenie, czy w przedmiotowej sprawie doszło do niewłaściwej 
diagnozy bądź błędów w przeprowadzonych czynnościach medycznych. Na podstawie anali-
zy całości dokumentacji uzyskanej w sprawie biegły sporządza opinię, w której jednoznacznie 
wskazuje, iż zdjęcie RTG zostało opisane nieprawidłowo. Załóżmy, że autor opinii bez cienia 
wątpliwości twierdzi, iż na przedmiotowym zdjęciu widoczne są zmiany nowotworowe, które 
powinny być przynajmniej podstawą do bezzwłocznego skierowania pacjentki na dalsze badania 
diagnostyczne. Ustala ponadto, iż wstępna diagnoza nowotworu powinna zostać postawiona 
podczas pierwotnego badania, co pozwoliłoby na rozpoczęcie szeroko pojętego leczenia onko-
logicznego o trzy miesiące wcześniej. W kontekście przedmiotu niniejszej publikacji nie musimy 
wyobrażać sobie, czy biegły byłby w stanie ocenić faktyczne skutki opóźnienia leczenia, które de 
facto w tego typu sprawach są szczególnie trudne do określenia – nawet przy posługiwaniu się 
jedynie prawdopodobieństwem wysokiego lub niskiego stopnia.

2. Ogólna ocena odpowiedzialności cywilnej
Na wstępie, oceniając powyższy stan faktyczny z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej, 

należy w pierwszej kolejności wskazać, iż pacjentka korzystała z usług medycznych przychodni 
odpłatnie. W konsekwencji ze względu na łączący strony stosunek umowny odpowiedzialność 
placówki medycznej może podlegać zarówno reżimowi odpowiedzialności kontraktowej, jak 
i odpowiedzialności deliktowej. Pacjent może skorzystać w takiej sytuacji ze zbiegu podstaw 
odpowiedzialności ex delicto i ex contracto zgodnie z art. 443 k.c.

Opierając roszczenie na podstawie odpowiedzialności kontraktowej, zgodnie z art. 471 k.c., 
powód jest zobowiązany do wykazania niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiąza-
nia, którego skutkiem jest powstanie szkody. Ponadto niezbędne jest wykazanie adekwatnego 
związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 
a powstałym negatywnym skutkiem. Przez adekwatny związek przyczynowy należy rozumieć 
zgodnie z art. 361 § 1 k.c. fakt, iż zobowiązany do zapłaty odszkodowania ponosi odpowiedzial-
ność jedynie za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Za 
normalne skutki działania lub zaniechania uznaje się takie, które zwykle w danych okoliczno-
ściach następują. W przypadku zawodów medycznych zobowiązanie lekarza polega na dołożeniu 
szczególnej – zgodnej z prawidłami wiedzy i sztuki medycznej – staranności, aby pomóc pacjen-
towi. Działanie personelu medycznego należy oceniać jako właściwe bądź nie z punktu widzenia 
zobowiązania do starannego działania, o którym mowa powyżej. Przy retrospektywnej ocenie 
zachowania personelu medycznego, jaką z oczywistych względów podejmują biegli, kluczowe 
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jest również uwzględnianie faktycznej wiedzy o stanie pacjenta, którą personel ten mógł i powi-
nien posiadać, z pominięciem okoliczności, które znane są jedynie ex post.

Z kolei oceniając deliktową odpowiedzialność – będącą przedmiotem niniejszego opracowa-
nia – należy zaznaczyć, że można przypisać ją na podstawie art. 415 k.c. jedynie wówczas, gdy 
powstała szkoda wynikła z czynności medycznych lekarza, które można uznać za zawinione. 
W związku z powyższym należałoby wykazać, iż w przedmiotowym stanie faktycznym działaniom 
lekarza można przypisać winę w sensie obiektywnym, czyli działanie niezgodne z obowiązują-
cymi normami, lub w sensie subiektywnym, polegającym na leczeniu niezgodnym z wzorcem 
dobrego lekarza4. Następnie, gdy już takie działanie zostałoby stwierdzone, niezbędne byłoby 
wykazanie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zawinionym postępowaniem leka-
rza a powstałą szkodą. Warto zauważyć, iż w przypadku procesów cywilnych w sprawach błędów 
medycznych przesłanki odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w wielu aspektach pokry-
wają się ze sobą, co nie oznacza oczywiście, że są tożsame.

Można wyobrazić sobie następującą ocenę odpowiedzialności cywilnej w przedmiotowej 
sprawie. W pierwszej kolejności badamy, czy lekarzowi można przypisać winę w kontekście 
zgłaszanych zarzutów. Wskazana przesłanka odpowiedzialności cywilnej opartej na art. 415 
k.c. występuje, gdy lekarz udzielający świadczeń medycznych wobec pacjentki dopuści się nie-
należytego z punktu widzenia sztuki medycznej działania lub zaniechania w zakresie diagnozy. 
W omówionej opinii medycznej biegły wskazuje jednoznacznie, że w przedmiotowej sprawie wy-
stępują przesłanki do uznania, iż opis zdjęcia RTG został wykonany błędnie. Ocena wykonanego 
zdjęcia rentgenowskiego powinna wskazywać na podejrzenie nowotworu płuc, a pacjentka po-
winna była zostać skierowana na dalsze badania celem potwierdzenia diagnozy. W konsekwencji 
w przedmiotowej sprawie należy uznać, iż czynności medyczne wykonane przez specjalistę ra-
diologa znamionowało niedołożenie należytej staranności, co z kolei skutkowało opóźnieniem 
w diagnozie nowotworu u pacjentki do czasu przeprowadzenia kontrolnych badań zleconych 
przez lekarza rodzinnego. Na podstawie powyższego można stwierdzić, iż w omawianym kazusie 
występują zawinione zaniechanie po stronie lekarza, a także adekwatny związek przyczynowy 
pomiędzy niedołożeniem należytej staranności a opóźnieniem wdrożenia leczenia onkologicz-
nego o około trzy miesiące. Można założyć, iż przedmiotowe opóźnienie rozpoczęcia leczenia 
potencjalnie doprowadziło (z wysokim prawdopodobieństwem) do pogorszenia rokowania 
i spowodowało szkodę na osobie.

Warto przypomnieć, iż możliwość przypisania odpowiedzialności cywilnej na podstawie jedy-
nie wysokiego prawdopodobieństwa5 wynika ze szczególnie trudnego, a często niemożliwego 
do przeprowadzenia dowodu wskazującego na pewność wystąpienia niniejszego związku przy-
czynowego. Powyższe stanowisko potwierdza Sąd Najwyższy, m.in. w wyroku z dnia 4 listopada 
2005 r.6, w którym wskazuje: „Przyjęcie związku przyczynowego między pobytem pacjenta 
w szpitalu a doznanym zakażeniem możliwe jest przy ustaleniu prawdopodobieństwa wyso-
kiego stopnia. Ocena, czy zachodzi związek przyczynowy, nie może być jednak oderwana od 
konkretnego stanu faktycznego” (podobnie wyrok SN z dnia 13 czerwca 2000 r.7).

Podsumowując ogólną ocenę omawianego przypadku, można swobodnie uznać, iż w przed-
miotowym kazusie występuje wina w sensie cywilistycznym po stronie lekarza radiologa, a także 
zachodzi adekwatny związek przyczynowy pomiędzy błędnym opisem zdjęcia RTG a opóźnieniem 

4 Por. W. Czachórski et al., Zobowiązania, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 210.
5 Por. M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 390–393.
6 V CK 182/05, Legalis nr 181183.
7 V CKN 34/00, Legalis nr 278200.
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diagnozy – w konsekwencji pogorszeniem rokowań w procesie leczenia. Fakt ustalenia przez bie-
głego dużego prawdopodobieństwa, a nie stuprocentowej pewności – jak już wskazano powyżej 
– jest wystarczającą przesłanką do ustalenia odpowiedzialności cywilnej w omawianej sprawie, 
z uwagi na specyficzny charakter szkód medycznych, często uniemożliwiający przeprowadzenie 
dowodu „bez reszty”. Powyższe stanowisko potwierdza Sąd Najwyższy również w wyroku z dnia 
17 października 2007 r.8, w którym wskazuje: „Granice wyznaczające możliwości dowodowe stron 
na płaszczyźnie art. 361 § 1 k.c. wyznacza aktualny stan wiedzy medycznej. W konsekwencji nie 
wymaga się, aby związek przyczynowy pomiędzy postępowaniem lekarza a powstałą szkodą zo-
stał ustalony w sposób pewny” (podobnie wyrok SN z dnia 4 listopada 2005 r.9).

3. Odpowiedzialność lekarza a odpowiedzialność placówki medycznej
W związku z ustaleniem odpowiedzialności cywilnej lekarza możemy ocenić przedmiotową 

sprawę w kontekście kluczowego aspektu niniejszej publikacji, mianowicie odpowiedzialności 
cywilnej placówki medycznej za błąd lekarza. Jak wskazano powyżej, w niniejszej sprawie lekarz 
odpowiada za błędną diagnozę na podstawie art. 415 k.c. Z kolei odpowiedzialność przychodni 
medycznej w reżimie deliktowym w omawianym stanie prawnym może być rozpatrywana je-
dynie na gruncie art. 430 k.c. w związku z art. 415 k.c. (jako lex specialis do art. 429 k.c.), który 
stanowi, iż: „Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wyko-
nywaniu tej czynności podlega kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, 
ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej 
jej czynności”. Przywołany przepis umożliwia obciążenie odpowiedzialnością cywilną za szkodę 
podmiotu powierzającego wykonanie czynności innej osobie w przypadku stwierdzenia wystą-
pienia winy w sensie cywilistycznym „podwładnego” – w przedmiotowym przypadku lekarza10. 
Przesłanki zastosowania art. 430 k.c. w związku z winą lekarza opartą na art. 415 k.c. na tle oma-
wianej sprawy są następujące:

powierzenie wykonania czynności na rachunek placówki medycznej lekarzowi podlegające-� 
mu jej kierownictwu,
zawinione zachowanie lekarza,� 
wystąpienie szkody osoby trzeciej, wynikającej z działania osoby podlegającej kierownictwu � 
– w tym wystąpienie adekwatnego związku przyczynowego,
źródło szkody w postaci wykonywania powierzonej czynności, a nie działania lub zaniechania � 
przy okazji wykonywania powierzonej czynności.

W konsekwencji odpowiedzialność placówek medycznych – czy to ZOZ-ów czy NZOZ-ów – 
w przypadku stwierdzenia odpowiedzialności lekarza zatrudnionego na podstawie umowy 
o pracę nie budzi wątpliwości. Jednak w omawianym stanie faktycznym lekarz, prowadząc dzia-
łalność gospodarczą w postaci indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, wykonywał 
obowiązki radiologa w przychodni medycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej (dalej: umo-
wa). Wyobraźmy sobie, że przedmiotowa umowa swoim zakresem obejmuje m.in. wykonywanie 
opisu zdjęć RTG płuc i wskazuje ponadto, iż placówka medyczna zleca radiologowi wykonanie 
w sposób samodzielny, bez nadzoru i kierowania ze strony zleceniodawcy m.in. takich prac, 
jak opis zdjęć RTG, w tym zdjęć RTG płuc. W konsekwencji, analizując wystąpienie przesłanek 
odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 430 k.c., można wskazać, że w omawianym ka-

8 II CSK 285/07, Legalis nr 161103.
9 V CK 182/05, Legalis nr 181183.
10 Por. P. Machnikowski, Odpowiedzialność za wykonawcę powierzonej czynności, (w:) A. Olejniczak (red.), Sys-
tem Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 452–453.
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zusie wykonywano czynności na rachunek placówki medycznej, co wprost potwierdza fakt, iż 
pacjentka zgłosiła się do konkretnego zakładu opieki zdrowotnej, który to uzyskał od niej zapłatę 
za wykonane przez lekarza świadczenie. W sprawie mamy do czynienia również z zawinionym 
działaniem lekarza oraz szkodą (nie zagłębiając się w zakres niniejszej), wynikłą z wadliwie wyko-
nanych powierzonych czynności. Jednakże wątpliwości pojawiają się w przypadku oceny uznania 
lekarza za podlegającego kierownictwu przy wykonywaniu czynności medycznych. Należy zazna-
czyć, iż przywołana powyżej treść umowy z lekarzem jednoznacznie wskazuje na brak stosunku 
podległości, polegającego na nadzorze i kierownictwu ze strony placówki medycznej. Dodatko-
wo, aby uzupełnić powyżej zaprezentowany hipotetyczny stan faktyczny, wyobraźmy sobie, iż 
w celu weryfikacji powyższego stwierdzenia zwrócono się do placówki medycznej z prośbą o od-
powiedź na pytanie dotyczące faktycznych okoliczności działania przychodni – aby porównać je 
ze schematem wynikającym z umowy. Załóżmy, że kierownik lub właściciel placówki wskazuje, iż 
w przedmiotowym ośrodku pracują zarówno lekarze podlegający kierownictwu placówki, któ-
rych niniejsza zatrudnia na podstawie umów o pracę, jak i lekarze niepodlegający faktycznemu 
kierownictwu merytorycznemu, współpracujący z tą placówką na podstawie umowy cywil-
noprawnej. W konsekwencji można wysnuć wniosek, iż radiolog nie podlegał merytorycznie 
żadnemu zwierzchnictwu, jak to ma miejsce np. na oddziałach szpitalnych, gdzie lekarze podle-
gają zwierzchnictwu kierownika oddziału (ordynatora).

W związku z powyższym konieczne jest przeanalizowanie rozumienia przesłanki „kierownictwa” 
wynikającej z art. 430 k.c. na tle spraw medycznych w kontekście dostępnej literatury przedmio-
tu oraz – w szczególności – aktualnego orzecznictwa.

Omówienie tematyki dotyczącej rozumienia przesłanki „kierownictwa” w sprawach me-
dycznych warto rozpocząć od wskazania, iż generalnie w doktrynie nie występują wątpliwości 
co do uznawania za pracujących pod kierownictwem pielęgniarek, położnych, sanitariuszy czy 
salowych11. Wynika to z faktycznego merytorycznego podporządkowania przedmiotowych pra-
cowników służby zdrowia przełożonym lekarzom lub ustalonemu kierownictwu. Wątpliwości 
pojawiają się w przypadku lekarzy, którzy podejmują czynności medyczne często niezależnie. 
W związku ze specyfiką działania lekarzy w placówkach medycznych autorzy publikacji odno-
szących się do oceny odpowiedzialności cywilnej zakładów medycznych za zawinione działanie 
lekarzy często nie zagłębiają się w faktyczne relacje pomiędzy lekarzem a placówką. Uznają, iż 
odpowiedzialność deliktowa zakładów medycznych oparta jest na art. 430 k.c. w związku z art. 
415 k.c. bez rozważania, czy faktycznie zachodzą przesłanki wymagane przez kodeks cywilny 
w przypadku przedmiotowej podstawy prawnej, wskazując jedynie na odpowiedzialność szpi-
tali na podstawie ryzyka12. W mojej ocenie tego typu analiza spraw może być właściwa jedynie 
w przypadku lekarzy wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę; w przypadku zaś umów 
cywilnoprawnych, a w szczególności wykonywania czynności medycznych w formie działalności 
gospodarczej, należy zbadać szczegóły relacji. Tego typu analiza powinna dotyczyć zarówno for-
malno-prawnych zależności, jak i faktycznych relacji panujących w danym zakładzie pomiędzy 
lekarzem a placówką medyczną.

W syntetyczny sposób przedstawiają niniejszy problem W. Borysiak i B. Janiszewska w ko-
mentarzu do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2005 r.13 Autorzy wskazują, iż literalna 

11 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 320.
12 Por. K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, TNOiK „Dom 
Organizatora”, Toruń 2007, s. 126, 188–196.
13 Por. W. Borysiak, B. Janiszewska, (w:) M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2011, s. 242–246.
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wykładnia art. 430 k.c. nie upoważnia do uznania lekarza za podwładnego, i odwołują się do 
konieczności uznania medyka za związanego ze strukturą organizacyjną szpitala, w której doszu-
kują się „podporządkowania”. Autorzy słusznie dostrzegają problem w konieczności rozróżnienia 
podstawy prawnej wykonywania czynności medycznych przez lekarza. Ponadto wskazując, iż 
można skłaniać się do szerszej interpretacji pojęcia podporządkowania w świetle art. 430 k.c., 
opierają swój pogląd na założeniu, że charakter wykonywanych czynności w kontekście organiza-
cyjnym zazwyczaj nie różni się, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. W tym zakresie 
należy zgodzić się z przedstawionym poglądem z zastrzeżeniem, iż w przypadkach, w których 
jednak występują różnice w zasadach wykonywania świadczeń medycznych, należy zasady te 
oceniać indywidualnie pod kątem występowania przesłanek z art. 430 k.c.

W moim przekonaniu można mieć uzasadnione wątpliwości co do odmiennego stanowiska 
prezentowanego przez M. Syskę14 – wskazującego, iż podstawę odpowiedzialności cywilnej pla-
cówek medycznych należy oceniać jedynie na gruncie funkcjonalnego związku samego faktu 
powierzenia wykonywania czynności medycznych ze zdarzeniem powodującym szkodę. Niniejsze 
stanowisko prowadzi do konkluzji, iż placówka medyczna odpowiada za winę lekarza na podsta-
wie art. 430 k.c. w każdym przypadku – bez względu na formę zatrudnienia i faktyczne relacje 
panujące w konkretnym zakładzie.

Podobne wnioski, choć na nieco innej podstawie, formułuje M. Nesterowicz15, który wskazuje, 
iż każdy lekarz bez względu na samodzielność w zakresie diagnozy i terapii podlega organizacyj-
nie – choćby w najmniejszym zakresie – placówce medycznej. W konsekwencji, zdaniem autora, 
uzasadnia to twierdzenie, iż ta zewnętrzna, ogólna i mająca charakter organizacyjny zależność 
jest wystarczającą podstawą do uznania lekarza za podwładnego, co z kolei implikuje odpowie-
dzialność placówek medycznych za wszelką winę lekarzy w zakresie diagnozy i terapii.

W mojej ocenie powyższe stanowiska sprowadzają się do spłycenia faktycznie zawartych 
w art. 430 k.c. przesłanek odpowiedzialności cywilnej. Należy pamiętać, iż niniejsze przesłanki 
muszą być spełnione łącznie i powinny być oceniane także z perspektywy racjonalnej wykładni 
literalnej, a nie jedynie z perspektywy celu w postaci maksymalizacji zabezpieczenia pacjenta.

Powyżej omawiane kwestie rozważył także Sąd Najwyższy w kluczowym16 obecnie dla przed-
miotowego zagadnienia orzeczeniu z dnia 26 stycznia 2011 r.17 W wyroku tym sędziowie Izby 
Cywilnej Sądu Najwyższego ocenili możliwość uznania odpowiedzialności cywilnej prywatnej 
placówki medycznej w oparciu o art. 430 k.c. za błąd medyczny spowodowany nienależytym 
działaniem lub zaniechaniem lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską. W kon-
sekwencji przedstawiono następującą tezę: „Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może na 
podstawie art. 430 k.c. ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy lekarza pro-
wadzącego indywidualną praktykę lekarską, która powstała przy wykonywaniu czynności na 
podstawie łączącej ich umowy o świadczenie usług medycznych”. Jednakże należy zwrócić 
uwagę na szczególnie istotną kwestię wskazaną przez Sąd Najwyższy, mianowicie konieczność 
indywidualnej oceny stanu faktycznego sprawy, a w szczególności precyzyjną weryfikację zasad 

14 Por. M. Syska, Deliktowa odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrządzoną przez lekarza jako 
podwładnego a czynności podejmowane w ramach „prywatnej praktyki lekarskiej”, „Prawo i Medycyna” nr 45 
(4/2011), s. 5–25.
15 Por. M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej za lekarza jako podwładnego, 
„Państwo i Prawo” 2008, nr 9, s. 3–15. 
16 Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, LexisNexis, Warszawa 2012, 
s. 51.
17 IV CSK 308/10, OSNC 2011, nr 10, poz. 116.
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i relacji panujących w konkretnej placówce medycznej. Sąd Najwyższy wskazał w uzasadnieniu 
przedmiotowego wyroku, iż istotne jest uwzględnienie zarówno charakteru czynności wykony-
wanych przez lekarza lub inny personel medyczny, jak i rodzaju powiązań pomiędzy placówką 
medyczną a wykonującym czynności medyczne podwykonawcą. Analizując przedmiotowe uza-
sadnienie, należy zwrócić uwagę na fragment: „Najczęściej źródłem tego stosunku jest umowa 
cywilnoprawna o świadczenie usług medycznych, do której mają zastosowanie przepisy o zle-
ceniu. Zasadniczo umowy cywilnoprawne nie stwarzają stosunku podporządkowania, nie 
przesądza to jednak wyłączenia a priori odpowiedzialności zakładu leczniczego korzystające-
go z usług tzw. lekarza kontraktowego. Stosunek zlecenia może być ukształtowany różnie, nie 
wykluczając istnienia więzi zależności, dostatecznej do stwierdzenia podporządkowania w rozu-
mieniu art. 430 k.c. Ocena tych wzajemnych relacji ostatecznie zależy od okoliczności sprawy”. 
W konsekwencji można jednoznacznie stwierdzić, iż na gruncie rozważań Sądu Najwyższego 
odpowiedzialność placówki medycznej za błędy personelu w oparciu o art. 430 k.c. musi być 
rozważana indywidualnie, na podstawie faktycznego charakteru relacji pomiędzy konkretnym 
podwykonawcą a zakładem opieki zdrowotnej. 

Podobnie niniejsze zagadnienie ocenił Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 stycz-
nia 2012 r.18, w którym wskazano, iż: „W świetle niekwestionowanych przez żadną ze stron, 
prawidłowo ustalonych przez Sąd I instancji okoliczności faktycznych, wina pozwanej H.L. nie bu-
dzi najmniejszych wątpliwości i przesądza jej odpowiedzialność za uszkodzenie palca małoletniej 
powódki i doznaną przez nią krzywdę na podstawie art. 415 k.c. Za przyjęciem art. 430 k.c. jako 
prawnej podstawy odpowiedzialności pozwanej Spółki przemawia natomiast okoliczność wy-
stępowania między pozwanymi relacji zwierzchnictwa i podporządkowania, o których świadczy 
istnienie kontroli i kierownictwa placówki medycznej wobec położnej, ciążący na H.L. obowiązek 
stosowania się do wskazówek zarządcy szpitala jako powierzającego czynności, wykonywanie 
pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pozwaną Spółkę w stosunku do wskazanych przez 
pozwaną ad. 1 hospitalizowanych w placówce pacjentów, a także świadczenie przez pozwaną 
H.L. usług na rachunek pozwanej Spółki w zamian za wynagrodzenie ustalone w umowie między 
pozwanymi”.

Analizując powyżej przedstawione wyroki, należy wskazać, iż w obu przypadkach sądy 
rozważały szczegółowo przesłanki odpowiedzialności placówki medycznej na podstawie 
art. 430 k.c. Ponadto w obu orzeczeniach zaznaczono niejako, iż stosunek zależności w przypad-
ku umów cywilnoprawnych jest co do zasady wyjątkiem i stąd w przypadku spraw medycznych 
konieczna jest dokładna analiza relacji pomiędzy podmiotem leczniczym a personelem medycz-
nym prowadzącym indywidualną praktykę w formie działalności gospodarczej. Zarówno Sąd 
Najwyższy, jak i Sąd Apelacyjny, analizując stany faktyczne, wykazały i podkreśliły przesłanki 
pozwalające uznać lekarza i pielęgniarkę za podmioty pozostające pod kierownictwem (w rozu-
mieniu art. 430 k.c.). Niniejsze występują, gdy konstrukcja relacji panujących w szpitalu pozwala 
na uchwycenie istnienia wyraźnego zwierzchnictwa medycznego lub merytorycznego, w postaci 
np. kierownika do spraw leczniczych, ordynatora czy też lekarzy – w przypadku pielęgniarki. 

W podobny sposób należy ocenić okoliczności przykładu będącego przedmiotem niniejszej pu-
blikacji. Oceniając stan faktyczny, zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego, należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż radiolog wykonywał czynności medyczne wobec pacjentki samodzielnie bez udziału 
innych lekarzy. Przedmiotowe czynności przeprowadzone były w przychodni leczniczej, w której 
w przeciwieństwie do szpitali nie występował schemat organizacyjny polegający na występowa-

18 I ACa 930/11, Legalis nr 739026.



40

niu zwierzchnictwa nad lekarzem wykonującym czynności medyczne w postaci przełożonego, 
np. ordynatora. W niniejszej sprawie lekarz nie znajdował się pod jakimkolwiek zwierzchnictwem 
innego radiologa, który mógłby wpływać na jego działania medyczne lub weryfikować je. Po-
twierdzeniem powyższego – z formalnego punktu widzenia – jest treść przywoływanej umowy, 
w której wyraźnie wskazano, iż lekarz będzie wykonywał zlecenia samodzielnie, bez nadzoru 
i kierownictwa ze strony zleceniodawcy, co potwierdza, iż schemat organizacyjny przychodni jest 
zdecydowanie odmienny od przedstawionych w wyrokach sądowych. Ponadto w celu weryfikacji 
powyższego stwierdzenia zwrócono się do placówki medycznej z prośbą o odpowiedź na pytania 
dotyczące faktycznych okoliczności działania przychodni – aby porównać je ze schematem wyni-
kającym z umowy. Kierownik placówki wskazał, iż w przedmiotowym ośrodku pracują zarówno 
lekarze podlegający kierownictwu placówki, którzy zatrudniani są na podstawie umów o pra-
cę, jak i lekarze niepodlegający merytorycznemu kierownictwu, współpracujący z placówką 
w oparciu o umowę cywilnoprawną. Powyższe potwierdza, iż zapisy umowy określają faktyczne 
okoliczności wykonywania czynności medycznych przez radiologa w sposób samodzielny, bez 
nadzoru i zwierzchnictwa merytorycznego. W konsekwencji okoliczności faktyczne uzasadniają 
stwierdzenie, iż przesłanka „kierownictwa” zawarta w art. 430 k.c. w przedmiotowej sprawie nie 
występuje, co z kolei implikuje brak podstaw do uznania odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
placówki medycznej na podstawie art. 430 k.c. w związku z art. 415 k.c.

Podsumowanie
W ocenianym kazusie zawiniony błąd lekarza radiologa wykonującego badanie oraz opis zdję-

cia RTG płuc nie budzi wątpliwości. Fakt zawinionego błędu medycznego oraz bezpośrednie 
zaistnienie w jego wyniku szkody dają nam łącznie podstawę do przypisania odpowiedzialności 
cywilnej za zaistniałą sytuację. W analizowanym przypadku lekarz radiolog, wykonując świad-
czenia medyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, nie 
jest zwolniony z odpowiedzialności za popełniony błąd medyczny. Z kolei biorąc pod uwagę za-
równo brzmienie niniejszej umowy, jak i stan faktyczny potwierdzający brak zwierzchnictwa oraz 
kontroli nad pracą wykonywaną przez zleceniobiorcę, placówce medycznej nie sposób przypi-
sać odpowiedzialności cywilnej za błąd medyczny funkcjonującego w jej strukturach lekarza. 
Umowa cywilnoprawna oraz ustalone faktyczne relacje pomiędzy zakładem opieki zdrowotnej 
a lekarzem determinują w tym przypadku przypisanie odpowiedzialności cywilnej za zawiniony 
błąd medyczny jedynie lekarzowi, który ów błąd popełnił.

Kwestia odpowiedzialności cywilnej w tej sytuacji wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby zaist-
niała choć jedna z poniższych okoliczności:

lekarz byłby zatrudniony na podstawie umowy o pracę – niniejsze reguluje art. 120 k.p.� 19,
lekarz pomimo umowy cywilnoprawnej podlegałby strukturalnie pod zwierzchnictwo prze-� 
łożonego, jak to de facto ma miejsce w większości szpitali – wówczas lekarz i placówka me-
dyczna odpowiadaliby za błąd medyczny w oparciu o zasadę in solidum.

Zasadniczo placówka w podobnych przypadkach może być zwolniona z odpowiedzialności 
tylko wówczas, gdy pomimo umowy cywilnoprawnej lekarz zatrudniony w oparciu o niniejszą 
nie podlega kierownictwu w ramach pracy wykonywanej na rzecz placówki medycznej. Należy 
tu zauważyć, iż pomimo powszechnej strategii zawierania z lekarzami umów cywilnoprawnych 
przez szpitale lub przychodnie, nie zwalnia to tych placówek z odpowiedzialności cywilnej za 

19 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.); por. M. Fi-
lar et al., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, LexisNexis, Warszawa 2005.
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zawinione błędy zatrudnionego personelu medycznego. Struktura tego typu organizacji jak szpi-
tale przewiduje bowiem niejako z definicji układ hierarchiczny – lekarze pełnią funkcje zależne 
wobec siebie nawzajem, a ponadto wszyscy podlegają ordynatorowi (coraz częściej koordy-
natorowi) danego oddziału. Dodatkowo w jednej placówce medycznej struktura zatrudnienia 
na poszczególnych oddziałach może być różna – na jednych hierarchiczna, na innych płaska. 
W praktyce najczęściej jedynie w mniejszych podmiotach medycznych bądź też na oddziałach 
niszowych zatrudniani są samodzielnie wykonujący pracę lekarze.

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu autorska interpretacja odpowiedzialności cywil-
nej placówki medycznej za błąd lekarza może budzić zastrzeżenia – zwłaszcza pełnomocników 
pacjentów. Jednakże w mojej ocenie obecny kształt przepisów dotyczących przedmiotowego za-
gadnienia – w szczególności art. 430 k.c. – nie pozwala na forsowanie innej linii interpretacyjnej 
niż przedstawiona w omawianej sprawie, oczywiście z zastrzeżeniem precyzyjnego i skrupulat-
nego zbadania indywidualnych (faktycznych) relacji panujących w placówce medycznej, w której 
doszło do zawinionego przez lekarza błędu medycznego.
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Summary of the ar� cle

Third party liability insurance of medical facility and third party 
liability insurance of medical personnel – case study outline

This article presents the complicated subject of liability for medical errors under the current 
trend of „damages” and the formal and legal relationships involved in this process in terms of 
entities currently valid legal status. The analysis contained in this publication is a hypothetical 
example of „medical loss” in the context of the interpretation of the law, which are the basis 
of civil liability of medical personnel and medical facilities for the wrongful act or omission. Ar-
ticle analyzing the position of the doctrine and the jurisprudence emphasizes the crucial role in 
determining civil liability of medical facility for „subcontractor – doctor”, relationship prevails 
between performing medical procedures, and it employer – the relationship arising both from 
the provisions of the agreement entered into between the parties, as well as the actual prin-
ciples of cooperation occurring in your facility.

Keywords: medical law, third party liability, medical processes.
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Tomasz Młynarski

Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych
– węzłowe problemy z punktu widzenia ubezpieczeń odpowiedzialności 
cywilnej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów

Artykuł zawiera omówienie kilku najbardziej problematycznych zagadnień dotyczących za-
dośćuczynienia pieniężnego z tytułu naruszenia dóbr osobistych w kontekście funkcjonowania 
obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Skupiono się przy tym 
na aktualnych trendach w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W artykule została przedstawiona kwestia zastosowania znowelizowanego art. 448 k.c. do 
zdarzeń poprzedzających zmianę tego przepisu. Zwrócono również uwagę na zjawisko rozsze-
rzania się katalogu dóbr osobistych, co szczególnie mocno widać na przykładzie prawa do życia 
w rodzinie. Przywołane przykłady z orzecznictwa zdają się potwierdzać, że linia orzecznicza 
w najbliższej przyszłości będzie zapewne ewoluować w kierunku przyznawania zadośćuczynienia 
pieniężnego z tytułu naruszenia dóbr osobistych bliskim osoby, która w wyniku deliktu doznała 
poważnego uszczerbku na zdrowiu, powodującego zerwanie lub bardzo poważne ograniczenie 
dotychczasowych więzi rodzinnych.

W orzecznictwie polskich sądów cały czas dostrzegalny jest wzrost wysokości zadośćuczynień. 
Jest to widoczne nie tylko w przypadku najpoważniejszych szkód na osobie, lecz także innych 
dramatycznych w skutkach naruszeń dóbr osobistych. Kwestia ta w bezpośredni sposób doty-
ka zaś ubezpieczycieli, którzy są zobowiązani do zapłaty zadośćuczynienia z art. 448 k.c., jeżeli 
naruszenie dóbr osobistych wynikało z jednego ze zdarzeń wskazanych w umowie dobrowolne-
go ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub w przepisie szczególnym określającym zakres 
ubezpieczenia obowiązkowego. 

Słowa kluczowe: zadośćuczynienie, dobra osobiste, śmierć osoby bliskiej, ubezpieczenie OC, 
Sąd Najwyższy.
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Uwagi wstępne
W swoim poprzednim artykule opublikowanym na łamach „Rozpraw Ubezpieczeniowych”1 

zasygnalizowałem kilka problematycznych zagadnień, które – mimo iż poruszone we wniosku 
złożonym przez Rzecznika Ubezpieczonych – zostały pominięte przez Sąd Najwyższy w treści 
uzasadnienia postanowienia z dnia 27 czerwca 2014 r.2 Wydaje się, zwłaszcza w kontekście 
funkcjonowania obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, że 
podniesione wówczas dość pobieżnie kwestie zasługują na odrębne omówienie, z uwzględnie-
niem aktualnych trendów w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, a także 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

1. Art. 448 k.c. jako podstawa prawna dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego
Możliwość przyznania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę z tytułu naruszenia dobra 

osobistego wprowadzono do obecnego kodeksu cywilnego3 dopiero z dniem 28 grudnia 1996 r. 
Wówczas bowiem weszła w życie nowelizacja art. 448, która zamiast roszczenia o zapłatę od-
powiedniej sumy pieniężnej na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała poszkodowanym 
uprawnienie do żądania zadośćuczynienia na swoją rzecz lub odpowiedniej kwoty na wskazany 
cel społeczny.

Dokonana zmiana postawiła przed judykaturą konieczność rozważenia dopuszczalności za-
stosowania art. 448 k.c. w brzmieniu obowiązującym od dnia 28 grudnia 1996 r. do skutków 
prawnych zdarzeń zaistniałych przed tym dniem. Wiąże się to oczywiście z wyrażoną w art. 3 k.c. 
zasadą lex retro non agit, która nie obowiązuje tylko w sytuacji, gdy wynika to z brzmienia lub 
celu ustawy. Przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny4 nie 
wskazują zaś, by ustawodawca nadał jej w omawianym zakresie moc wsteczną. Brak zatem pod-
staw do dochodzenia pieniężnego naprawienia szkody niemajątkowej powstałej przed wejściem 
w życie omawianej nowelizacji, z wyjątkiem zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobi-
stych wskazanych w art. 445 § 1 i 2 k.c.5

Z zagadnieniem tym Sąd Najwyższy zmierzył się w wyroku z dnia 18 czerwca 2014 r.6, wyda-
nym w stanie faktycznym dotyczącym zamiany noworodków, do której doszło w 1956 r. na izbie 
porodowej. Oddalając powództwo o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu naruszenia 
dóbr osobistych w postaci prawa do życia w biologicznej rodzinie i wychowania biologicznych 
dzieci oraz prawa do niezakłóconego życia rodzinnego i rodzicielstwa, Sąd Najwyższy podkreślił, 
że dokonanie w placówce służby zdrowia zamiany noworodków po porodzie było działaniem 
jednorazowym, a nie ciągłym, zaś art. 448 k.c. w brzmieniu obowiązującym obecnie nie ma zasto-
sowania do zobowiązań powstałych na skutek naruszenia dóbr osobistych przed dniem 28 grudnia 
1996 r., w tym również do czynów niedozwolonych, które miały miejsce przed tą datą.

To dość lakonicznie uzasadnione przez Sąd Najwyższy stanowisko, na którym oparł się też Sąd 
Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 24 kwietnia 2015 r.7, pozostawia pewien niedosyt. 

1 T. Młynarski, Zadośćuczynienie pieniężne z art. 448 k.c. w razie śmierci osoby bliskiej w kontekście postano-
wienia Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14), „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 17 (2/2014), 
s. 69–80.
2 III CZP 2/14.
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
4 Dz. U. Nr 114, poz. 542.
5 Por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 20 listopada 2013 r. (I ACa 534/13).
6 V CSK 463/13.
7 I ACa 840/14.
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We wcześniejszych rozstrzygnięciach sądów powszechnych – pozytywnych dla osób dochodzą-
cych zadośćuczynienia w związku z zamianą w szpitalu noworodków – podkreślano, że takie 
szczególnie dotkliwe i nieodwracalne naruszenie dóbr osobistych łamiące prawa podstawo-
we powoduje konieczność oparcia oceny skutków prawnych naruszenia na aktualnym stanie 
prawnym, a zatem zastosowania przepisów obowiązujących w dacie wyrokowania. U podstaw 
wszelkich reguł intertemporalnych leży bowiem zasada ochrony praw nabytych przez jednostki 
oraz zasada zaufania do państwa i prawa, co winno mieć prymat nad jednorazowym charakte-
rem zdarzenia sprawczego8. 

Dodać można poza tym, że ustalony we wszystkich tych sprawach stan faktyczny uzasadniał, 
jak się wydaje, wniosek, iż odkrycie po latach faktu przypadkowej zamiany dzieci spowodowało 
nie tylko ogromne cierpienia psychiczne członków tych rodzin i wynikające z tego naruszenie 
dotychczasowych więzi, lecz także rozstrój zdrowia tych osób, objawiający się zaburzeniami psy-
chicznymi, depresją, próbami samobójczymi itp. To z kolei dawało możliwość wskazania jako 
podstawy prawnej przyznania zadośćuczynienia art. 445 § 1 k.c. lub wcześniej obowiązującego 
art. 165 § 1 kodeksu zobowiązań9.

Warto też zwrócić uwagę, że na zupełnie odmiennych podstawach Sąd Najwyższy oparł swoje 
rozstrzygnięcie zawarte w wyroku z dnia 5 października 2011 r.10 W badanej sprawie poszkodo-
wany doznał w dniu 24 marca 2008 r. na skutek wypadku drogowego obrażeń ciała, w wyniku 
których zmarł dnia 2 września 2008 r., a więc miesiąc po wejściu w życie art. 446 § 4 k.c. Sąd 
Najwyższy uznał mimo to, że przepis ten ma zastosowanie do roszczeń najbliższych członków ro-
dziny zmarłego o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, choć w dniu wypadku jeszcze 
nie obowiązywał. Sąd przyjął bowiem, że dopiero śmierć poszkodowanego stanowi zdarzenie 
prawne powodujące ziszczenie się przesłanek odpowiedzialności cywilnej sprawcy i odpowie-
dzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia sprawcy, a zatem to tę datę należy uwzględnić 
przy stosowaniu odpowiednich przepisów i ocenie zasadności zgłoszonych roszczeń. 

Pozostając przy rozważaniach dotyczących aktualnego brzmienia art. 448 k.c., zaznaczyć trzeba, 
iż regulacja dotycząca zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną na skutek naruszenia 
dobra osobistego pojawiła się obok istniejącej już wcześniej normy wynikającej z art. 445 § 1 k.c., 
przewidującej możliwość przyznania poszkodowanemu odpowiedniej sumy tytułem zadość-
uczynienia w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Z kolei w dniu 3 sierpnia 
2008 r. do art. 446 k.c. dodany został § 4, w którego świetle sąd może przyznać zadośćuczy-
nienie za doznaną krzywdę najbliższym członkom rodziny zmarłego. Obecny stan prawny rodzi 
w związku z tym pytanie o to, jaki jest wzajemny stosunek pomiędzy tymi normami, a co za tym 
idzie, w jaki sposób należy rozstrzygać kolizje roszczeń w normach tych przewidzianych. 

Wykształciły się w związku z tym dwa podstawowe warianty interpretacyjne. Według pierw-
szego z nich art. 445 § 1 k.c. i art. 446 § 4 k.c. stanowią lex specialis wobec art. 448 k.c. Przy 
takim ujęciu wyłączenie zastosowania normy z art. 448 k.c. następuje tylko w takim zakresie, 
w jakim jest ona sprzeczna z przepisami szczególnymi. Poszkodowany może zatem żądać za-
dośćuczynienia za krzywdę według reguł określonych w art. 445 § 1 k.c. lub art. 446 § 4 k.c. 
bądź też domagać się zasądzenia odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny na podsta-

8 Por. wyrok SO w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. (I C 1673/02), wyrok SA w Rzeszowie z dnia 8 marca 
2012 r. (I ACa 4/12) oraz uchylony przez SN wyrok SA w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. (I ACa 155/13).
9 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz. U. Nr 82, 
poz. 598 z późn. zm.).
10 IV CSK 10/11.
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wie art. 448 k.c.11 W drugim wariancie interpretacyjnym przyjmuje się natomiast, że pomiędzy 
wskazanymi normami dochodzi do ich alternatywnego zbiegu, a zatem poszkodowany może do-
magać się zadośćuczynienia na podstawie przesłanek właściwych dla przepisów art. 445 § 1 k.c. 
lub art. 446 § 4 k.c. albo też art. 448 k.c.12 

Na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego krzywdy wynikającej ze spowodo-
wania czynem niedozwolonym śmierci osoby bliskiej dość jednolicie uznano, że nowelizacja art. 
446 k.c. nie pozbawia najbliższych członków rodziny zmarłego możliwości dochodzenia zadość-
uczynienia na podstawie art. 448 k.c. Mogą oni zatem opierać swoje żądanie zarówno na art. 
446 § 4, jak i art. 448 k.c., przy czym ten pierwszy przewiduje na ich rzecz ułatwienia dowodo-
we13. Stanowisko to zostało, jak się wydaje, zaakceptowane w aktualnym orzecznictwie sądów 
powszechnych.

2. Zakres przedmiotowy
Pojęcie dóbr osobistych nie zostało prawnie zdefiniowane, natomiast w doktrynie podnosi 

się, iż są to „wartości niemajątkowe, wiążące się z osobowością człowieka, uznane powszechnie 
w społeczeństwie”14. Przepis art. 23 k.c. przewiduje, że dobra osobiste człowieka to w szcze-
gólności: „zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 
tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wyna-
lazcza i racjonalizatorska”. W polskim prawie nie występuje zatem wyczerpujący katalog dóbr 
osobistych, a z tego względu wraz ze zmianami stosunków społecznych dobra osobiste mogą 
powstawać i zanikać15. Jak trafnie ujął to M. Pazdan: „judykatura i doktryna odkrywają ciągle 
nowe postaci dóbr osobistych”16. Stąd też mianem dóbr osobistych określa się m.in. godność, 
nietykalność cielesną, kult po zmarłej osobie bliskiej, prawo do prywatności czy prawo do korzy-
stania z nieskażonego środowiska.

Najbardziej wymownym przykładem procesu rozszerzania się w ostatnich latach katalogu 
dóbr osobistych jest ugruntowanie w orzecznictwie stanowiska, że śmierć osoby najbliższej 
może powodować naruszenie dobra osobistego osoby związanej emocjonalnie ze zmarłym17. Co 
znamienne, Sąd Najwyższy określał naruszone w ten sposób dobro osobiste w rozmaity sposób, 
jako: „prawo do życia rodzinnego i utrzymania tego rodzaju więzi”, „szczególna więź emocjo-
nalna” (między członkami rodziny), „więź emocjonalna” (łącząca osoby bliskie), „więź” (między 
rodzicami a dzieckiem), „więź rodzinna (której zerwanie powoduje ból, cierpienie i rodzi po-
czucie krzywdy)”. Rozpatrując wniosek złożony przez Rzecznika Ubezpieczonych, Sąd Najwyższy 
wskazał jednak, że wprawdzie w dotychczasowej judykaturze dobro osobiste ulegające narusze-
niu w przypadku śmierci osoby bliskiej ujmowane bywało w odmienny sposób, lecz rozbieżność 
ta ma charakter pozorny i nie spowodowała rozbieżności przy stosowaniu prawa18.

11 Por A. Olejniczak, Komentarz do art. 445, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania 
– część ogólna, LEX, 2014; a także wyrok SN z dnia 21 sierpnia 2013 r. (II CSK 704/12).
12 Por. A. Cisek, W. Dubis, (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, War-
szawa 2013, s. 837–840; a także uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 9 września 2008 r. (III CZP 31/08).
13 Tak w szczególności uchwała SN z dnia 13 lipca 2011 r. (III CZP 32/11).
14 A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, PWN, Warszawa 1979, s. 106.
15 Por. wyrok SN z dnia 25 maja 2011 r. (II CSK 537/10).
16 M. Pazdan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, t. 1, s. 123.
17 Por. uchwały SN z dnia 22 października 2010 r. (III CZP 76/10) i z dnia 13 lipca 2011 r. (III CZP 32/11) oraz wyroki 
z dnia 14 stycznia 2010 r. (IV CSK 307/09), z dnia 10 listopada 2010 r. (II CSK 248/10), z dnia 11 maja 2011 r. (I CSK 
621/10), z dnia 25 maja 2011 r. (II CSK 537/10) i z dnia 15 marca 2012 r. (I CSK 314/11).
18  Postanowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14).
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W najnowszym orzecznictwie sądów powszechnych odnaleźć można idące jeszcze dalej roz-
strzygnięcia w odniesieniu do zasadności przyznania zadośćuczynienia pieniężnego w związku 
z naruszeniem prawa do życia rodzinnego. Dla przykładu Sąd Apelacyjny w Katowicach, w sprawie 
dotyczącej utrudniania kontaktów z wnukiem, podkreślił w wyroku z dnia 29 stycznia 2013 r.19, 
że dobrem osobistym podlegającym ochronie jest prawo do niezakłóconego życia rodzinnego, 
w tym również prawo do utrzymywania osobistych kontaktów z poszczególnymi członkami rodzi-
ny, będących wyrazem więzi rodzinnych. Z kolei we wspomnianych już orzeczeniach dotyczących 
zamiany noworodków po porodzie stwierdzone zostało naruszenie dóbr osobistych w postaci 
przede wszystkim prawa do wychowywania się w biologicznej rodzinie, prawa wychowywania 
biologicznego potomstwa, prawa do wychowywania się z biologicznym rodzeństwem oraz pra-
wa do niezmąconych relacji z dzieckiem, rodzicem czy rodzeństwem w wieku dojrzałym20.

Jak się wydaje, wskazane judykaty współgrają z poglądem o dopuszczalności żądania zadość-
uczynienia w związku z naruszeniem dobra osobistego członków rodziny poszkodowanego, który 
doznał bardzo poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Utrata normalnych relacji 
z osobą najbliższą, czasem połączona dodatkowo z koniecznością sprawowania nad nią długo-
trwałej opieki, prowadzi do niemal całkowitego zaburzenia dotychczasowego życia rodzinnego 
i może również skutkować wystąpieniem zaburzeń adaptacyjnych czy psychicznych oraz proble-
mów w relacjach z pozostałymi członkami rodziny. Stan taki powoduje zaś cierpienie i poczucie 
krzywdy21.

Niezwykle istotny z tego punktu widzenia jest wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 
17 września 2013 r.22 Dotyczył on skutków błędu lekarskiego z 2002 r., kiedy to młoda kobieta, 
samotnie wychowująca dzieci w wieku 3 i 4 lat, w wyniku niewłaściwej opieki pooperacyjnej do-
znała obrzęku mózgu, a następnie znalazła się w utrwalonym stanie wegetatywnym. W świetle 
opinii biegłych strata matki destrukcyjnie wpłynęła na rozwój psychiczny dzieci, prowadząc do 
trudności adaptacyjnych, emocjonalnych i uczuciowych. Sąd stwierdził w związku z tym narusze-
nie dobra osobistego dzieci w postaci więzi rodzinnej i emocjonalnej, a uwzględniając rozmiar 
doznanej przez nie krzywdy oraz trwały charakter tego naruszenia, przyznał zadośćuczynienie 
w wysokości po 150 000 zł, co stanowiło połowę żądania określonego w pozwie.

Kolejne orzeczenie dotyczące analizowanego problemu to nieprawomocny wyrok Sądu Okrę-
gowego w Łodzi z dnia 2 października 2014 r.23 W stanie faktycznym tej sprawy z roszczeniem 
o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego wystąpiła matka dziecka urodzonego w 1997 r., które 
na skutek zaniedbań okołoporodowych doznało czterokończynowego porażenia mózgowego. 
Z chłopcem, pozostającym w pozycji leżącej i niebędącym w stanie wykonywać skoordynowa-
nych ruchów, brak jest kontaktu słownego, możliwy jest jedynie kontakt wzrokowy. Powódka 
całkowicie poświęciła się opiece nad dzieckiem, zaprzestała pracy zawodowej i znacznie ograni-
czyła kontakty z innymi ludźmi. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że konstrukcja art. 23 k.c. 
skutkuje wielością dóbr osobistych, z których każde zasługuje na ochronę, a rozważania o ich 
naruszeniu są dokonywane pod kątem skutków, jakie zostały wywołane w świecie zewnętrznym. 
Zdaniem Sądu tym samym działaniem, które pozbawiło syna powódki prawa do normalnego 
życia i rozwoju, została wyrządzona szkoda także powódce. Błąd w sztuce medycznej spowodo-

19 I ACa 906/12.
20 Por. orzeczenia sądów przywołane w przypisie 8. 
21 Por. T. Młynarski, Zadośćuczynienie za krzywdę dla rodziny i osób w stałych związkach, „Rzeczpospolita”, 24 lu-
tego 2015, s. C7.
22 I ACa 840/13.
23 II C 738/14.
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wał bowiem naruszenie jej dobra osobistego, jakim jest prawo do normalnych więzi i relacji ze 
swoim dzieckiem. Sąd podkreślił poza tym, iż doznana krzywda ma podwójny wymiar, obejmuje 
bowiem nie tylko współuczestniczenie w cierpieniu syna i stałą obawę o jego stan zdrowia, lecz 
także utracone możliwości realizowania się w pełni w roli matki oraz nawiązania prawidłowych 
relacji ze swoim jedynym dzieckiem. Przyznana została w związku z tym kwota 100 000 zł, sta-
nowiąca połowę dochodzonego roszczenia.

3. Zakres podmiotowy
Według koncepcji bezprawności względnej uprawniona do żądania świadczeń odszkodo-

wawczych jest tylko ta osoba, która bezpośrednio poniosła szkodę w następstwie określonego 
zdarzenia (z wyjątkiem uregulowania z art. 446 k.c.)24. W takim ujęciu zachowanie sprawcze 
musi być skierowane przeciwko poszkodowanemu, a tym samym podmiot pośrednio poszkodo-
wany, którego sfera nie była przedmiotem bezpośredniego zamachu ze strony sprawcy, nie może 
dochodzić odszkodowania25. Pogląd ten zdecydowanie dominuje w dotychczasowej judykatu-
rze. Jako jednostkowe można natomiast określić orzeczenia oparte na koncepcji bezprawności 
bezwzględnej, wedle której poszkodowanym jest ten, kto poniósł uszczerbek pozostający w ade-
kwatnym związku przyczynowym z zachowaniem sprawcy, gdyż uszczerbek ten stanowi nie tylko 
przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej, ale jest również kryterium wyznaczającym jej 
zakres26.

Stosownie do art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. uprawnionym do zadośćuczynienia 
pieniężnego jest ten, którego dobro osobiste zostało naruszone cudzym działaniem. Analiza ję-
zykowa tych przepisów nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak szeroki jest 
krąg osób, które określić można jako bezpośrednio poszkodowane. Jeszcze do niedawna w za-
sadzie jednolicie przyjmowano, że jeśli w wyniku czynu niedozwolonego poszkodowany poniósł 
śmierć, wówczas członkowie jego rodziny mogą zostać uznani co najwyżej za pośrednio poszko-
dowanych, gdyż przyczyną ich szkody nie było działanie sprawcy wypadku27. W ostatnich latach 
Sąd Najwyższy diametralnie zmienił swoje zapatrywanie i przyjął, że ten sam czyn niedozwolony 
może wyrządzać krzywdę różnym osobom – krzywdą wyrządzoną zmarłemu jest utrata życia, 
natomiast dla osób mu bliskich jest to naruszenie ich dobra osobistego. Również więc osoba 
bliska, dochodząca ochrony na podstawie art. 448 k.c., może być poszkodowana bezpośrednio 
i dochodzić naprawienia własnej krzywdy, doznanej poprzez naruszenie jej własnego dobra oso-
bistego28.

Aktualne stanowisko Sądu Najwyższego, ugruntowane także w orzecznictwie sądów po-
wszechnych, nie zostało, jak się wydaje, wystarczająco uzasadnione pod kątem dogmatycznym. 
W judykaturze nie pokuszono się jak do tej pory o wyjaśnienie podstaw prawnych pozwalają-
cych na przyjęcie, że czyn sprawcy w sposób bezpośredni narusza dobra osobiste osób bliskich 
zmarłemu; nie wiadomo w związku z tym również, kto jeszcze i pod jakim warunkiem może 
zostać uznany za bezpośrednio poszkodowanego, gdy czyn sprawcy wymierzony był de facto 
w inną osobę. Jak zaś już wskazano, w poszczególnych orzeczeniach przyznane zostało zadość-
uczynienie pieniężne z tytułu naruszenia dobra osobistego, np. na rzecz dzieci kobiety, która 

24 Por. uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 8 października 2010 r. (III CZP 35/10).
25 Por. uchwała SN z dnia 27 kwietnia 2001 r. (III CZP 5/01).
26 Np. wyroki SN z dnia 22 czerwca 2012 r. (V CSK 282/11) i z dnia 15 listopada 2012 r. (V CSK 541/11).
27 Pogląd ten został wyrażony już w uchwale Izby Cywilnej SN z dnia 29 stycznia 1957 r. (I CO 37/56).
28 Por. m.in. uchwała SN z dnia 13 lipca 2011 r. (III CZP 32/11) oraz postanowienie składu siedmiu sędziów SN 
z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14).
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doznała znaczącego rozstroju zdrowia na skutek błędu medycznego, a także na rzecz rodzeń-
stwa osób, które jako noworodki zostały zamienione po porodzie i nie mogły wychowywać się 
w swoich biologicznych rodzinach. Określenie kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynienia 
pieniężnego na podstawie art. 448 k.c. pozostaje zatem w dalszym ciągu zagadnieniem kontro-
wersyjnym. 

Pytań będących konsekwencją przyjęcia, że członek rodziny zmarłego jest na gruncie art. 448 k.c. 
osobą bezpośrednio poszkodowaną, pojawia się zresztą więcej. Dotyczy to chociażby możliwo-
ści obniżenia zadośćuczynienia na podstawie art. 362 k.c., z powołaniem na przyczynienie się 
do powstania szkody przez samego zmarłego. Dotychczas przyjmowano bowiem – na gruncie 
art. 446 k.c. – że skoro przyczynienie takie może stanowić podstawę do obniżenia odszkodowa-
nia należnego bezpośrednio poszkodowanemu, to tym bardziej jest to uzasadnione wobec osób 
jedynie pośrednio poszkodowanych, którym ustawa przyznaje prawo dochodzenia określonych 
roszczeń odszkodowawczych29. Skoro jednak osobę bliską uznaje się za bezpośrednio poszkodo-
waną, jeśli chodzi o naruszenie jej dóbr osobistych, to wykładnia językowa art. 362 k.c. raczej nie 
daje podstaw do obniżenia należnych jej świadczeń odszkodowawczych, o ile to nie ona przyczy-
niła się do powstania lub zwiększenia krzywdy. Przykład ten wydaje się kolejnym argumentem 
wskazującym na zasadność przyjęcia, że bliscy osoby zmarłej nie są bezpośrednio, lecz pośrednio 
poszkodowanymi, co jednak nie pozbawia ich uprawnienia do wynagrodzenia doznanej przez 
nich krzywdy, stosownie do założeń koncepcji bezprawności bezwzględnej.

4. Wysokość zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych
Kolejne interesujące zagadnienie dotyczy sposobu kształtowania wysokości zadośćuczynienia 

pieniężnego z tytułu naruszenia na skutek czynu niedozwolonego więzi rodzinnych łączących 
zmarłego z osobą mu bliską. Kwoty przyznawane w oparciu o art. 446 § 4 k.c. są najczęściej 
wyższe od świadczeń przyznawanych 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, jako że możliwe jest sugerowanie się zarówno kwotami 
przyznawanymi przez sądy na podstawie art. 446 § 4 k.c., jak i wysokością świadczeń zasądza-
nych z tytułu naruszenia pozostałych dóbr osobistych. Odmienne podejście do tego zagadnienia 
ze strony poszczególnych sądów lub składów orzekających prowadzić zaś może do znacznego 
różnicowania sytuacji osób uprawnionych.

W tym kontekście szczególnie interesujące wydają się dwa niedawne wyroki Sądu Najwyż-
szego. W pierwszym, z dnia 28 sierpnia 2013 r.30, podkreślono, że zadośćuczynienie określone 
w art. 446 § 4 k.c. nie jest rodzajowo odmienne od zadośćuczynienia, o jakim mowa w art. 445 
§ 1 czy w art. 448 k.c., zatem jak najbardziej dopuszczalne jest odwoływanie się do kryteriów 
branych pod uwagę przy zasądzaniu zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Ustalenie 
rozmiaru krzywdy oraz jej wycena są trudne i wymagają analizy konkretnego przypadku, a także 
oparcia się na zobiektywizowanych kryteriach, niemniej jednak zadośćuczynienie musi zawsze 
stanowić odczuwalną rekompensatę krzywdy. 

W drugiej ze spraw, zakończonej wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2014 r.31, z roszczeniem o zapłatę 
zadośćuczynienia pieniężnego w wysokości po 100 000 zł wystąpili mąż i małoletni syn zmarłej, 

29 Por. wyroki SN z dnia 12 lipca 2012 r. (I CSK 660/11), z dnia 19 listopada 2008 r. (III CSK 154/08) i z dnia 6 marca 
1997 r. (I UKN 20/97).
30 V CSK 361/12.
31 II CSK 552/13.
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tymczasem sąd pierwszej instancji przyznał na ich rzecz kwoty po 10 000 zł, a sąd drugiej in-
stancji podwyższył je do 50 000 zł. Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną wniesioną przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślił, że z całą pewnością teza o jedynie posiłkowym, uzu-
pełniającym czy drugorzędnym znaczeniu zadośćuczynienia za krzywdę na gruncie art. 448 k.c. 
– co miałoby rzutować na jego wymiar – jest zbyt daleko idąca. Sąd Najwyższy stwierdził 
w związku z tym, że nawet określona przez sąd drugiej instancji wysokość zadośćuczynienia nie 
uwzględnia w sposób wystarczający rozmiarów krzywdy będącej skutkiem traumatycznych dla 
powodów przeżyć związanych z nagłą śmiercią zmarłej. Stanowisko to zasługuje na aprobatę, 
gdyż krzywda wynikająca ze spowodowania śmierci najbliższej osoby jest na ogół tak znaczna, 
że próby wynagrodzenia jej jedynie symbolicznym czy niezbyt istotnym ekonomicznie świadcze-
niem nie powinny mieć co do zasady miejsca.

Aktualna praktyka rodzi inny jeszcze problem. Mianowicie z roszczeniami opartymi na 
art. 448 k.c. występują obecnie również ci najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, którzy jeszcze 
przed wprowadzeniem art. 446 § 4 k.c. otrzymali od sprawcy szkody lub z tytułu umowy ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej stosowne odszkodowanie z art. 446 § 3 k.c. Jak wiadomo, 
przez pewien czas przy wyliczaniu tego świadczenia brano pod uwagę nie tylko czysto mająt-
kowe aspekty pogorszenia się sytuacji życiowej uprawnionych, lecz także zmiany w sferze dóbr 
niematerialnych, o ile wiązały się w pewien sposób z ich sytuacją materialną (np. osłabienie 
aktywności życiowej czy rozstrój zdrowia psychicznego)32. Naturalne wydaje się w związku z tym 
pytanie, czy sąd badający zasadność roszczenia o zadośćuczynienie z art. 448 k.c., w tym również 
rozstrzygający o jego wysokości, może lub powinien uwzględniać kwoty przyznane w przeszłości 
na podstawie art. 446 § 3 k.c.

W wyroku z dnia 10 listopada 2010 r.33 Sąd Najwyższy zaznaczył, że co do zasady możliwe jest 
zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego na podstawie art. 448 k.c. niezależnie od odszkodo-
wania przyznanego wcześniej na podstawie art. 446 § 3 k.c., kwestii tej jednak nie rozwinął. 
Ponownie zagadnieniem tym zajął się w wyroku z dnia 4 lipca 2014 r.34 Nie zaprzeczył wprost 
możliwości wzięcia pod uwagę przyznanego uprzednio odszkodowania, podkreślił natomiast, 
że w badanej sprawie nie zostały poczynione żadne ustalenia, które dawałyby podstawy do 
wnioskowania o tym, że pozwany, świadcząc powodowi bezpośrednio po śmierci jego ojca od-
szkodowanie na podstawie art. 446 § 3 k.c., uwzględnił w nim także aspekty wyrządzonej mu 
krzywdy. Pozwany nie objaśnił zresztą nawet, w jaki sposób odszkodowanie to zostało wyliczo-
ne i jakiego rodzaju uszczerbek powoda miało pokryć. Takie podejście, warte zaaprobowania, 
powoduje daleko idącą trudność w skutecznym podniesieniu przez zobowiązanego zarzutu cał-
kowitej czy choćby częściowej rekompensaty krzywdy uprawnionego poprzez zapłatę na jego 
rzecz odszkodowania z art. 446 § 3 k.c.

5. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Przepis art. 822 § 1 k.c. przewiduje, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cy-

wilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za 
szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubez-
pieczający albo ubezpieczony. Tak szerokie uregulowanie z pewnością nie wyłącza możliwości 
objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód niemajątkowych wynikających z naruszenia dóbr oso-

32 Por. A. Śmieja, (w:) A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, 
C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 732–733.
33 II CSK 248/10.
34 II CSK 621/13.
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bistych, kompensowanych na podstawie art. 448 k.c. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych 
decyduje więc o tym każdorazowo treść zawartej umowy ubezpieczenia. Najczęściej przyjmo-
wanym w praktyce rozwiązaniem jest objęcie ochroną szkód rzeczowych, powstałych wskutek 
utraty, znisz czenia lub uszkodzenia rzeczy, a także szkód na osobie, powstałych wskutek śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. W takich przypadkach ubezpieczyciel będzie zobowią-
zany do zapłaty zadośćuczynienia opartego na art. 448 k.c., jeśli naruszenie dóbr osobistych 
wynikało z jednego ze wskazanych zdarzeń. 

W odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych rozstrzygające znaczenie mają natomiast 
wyznaczające ich zakres przepisy szczególne. Dla przykładu umowa ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą obejmuje szkody będące 
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem ich zaniechania35. 
Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że jeżeli następstwem takiego zachowania będzie naru-
szenie dóbr osobistych, ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia z tytułu 
doznanej przez poszkodowanego krzywdy. W orzecznictwie podkreśla się przy tym, że roszczenie 
o zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. oraz roszczenie o zadośćuczynienie będące następstwem 
zawinionego naruszenia praw pacjenta mają odrębny charakter, a przepisy te określają zasady 
odpowiedzialności sprawcy za odrębne czyny bezprawne36.

Z kolei świadczenia odszkodowawcze z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych przysługują wówczas, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mecha-
nicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu 
szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, znisz-
czenia lub uszkodzenia mienia37. Jeszcze stosunkowo niedawno w piśmiennictwie prezentowany 
był pogląd o braku podstaw do przyjęcia, że z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych należy się zadośćuczynienie za naruszenie jakiegokolwiek 
dobra osobistego38. Aktualna, ugruntowana już linia orzecznicza jednoznacznie przyjmuje jed-
nak, że zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez najbliższych członków rodziny w przypadku 
wyrządzenia śmierci człowieka jak najbardziej wchodzi w zakres odpowiedzialności wynikającej 
z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej39. Z pewnością także inne przypadki 
krzywdy wynikającej z ruchu pojazdu mechanicznego, będące następstwem śmierci, uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia albo utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, podlegają naprawieniu 
z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jako 
przykład wskazać można sprawę, w której właścicielowi domu zniszczonego w wyniku uderze-
nia samochodu ciężarowego z naczepą przyznane zostało od ubezpieczyciela zadośćuczynienie 
w wysokości 30 000 zł za krzywdę wynikającą z naruszenia nietykalności mieszkania40.

Co istotne, stanowisko polskich sądów znajduje potwierdzenie w najnowszym orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poświęconym interpretacji dyrektyw komunikacyj-

35 Art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618).
36 Por. wyroki SN z dnia 29 maja 2007 r. (V CSK 76/07) i z dnia 3 grudnia 2009 r. (II CSK 337/09).
37 Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fun-
duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392 
z późn. zm.).
38 Tak np. J. Nawracała, Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – wybrane zagadnienia, „Rozprawy Ubezpie-
czeniowe” nr 11 (2/2011), s. 48–49.
39 Por. uchwały SN z dnia 7 listopada 2012 r. (III CZP 67/12) i z dnia 20 grudnia 2012 r. (III CZP 93/12) oraz posta-
nowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14).
40 Wyrok SA w Lublinie z dnia 13 listopada 2013 r. (I ACa 486/13).
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nych. Trybunał podkreśla, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikają-
cej z ruchu pojazdów mechanicznych musi obejmować zadośćuczynienie za szkody niematerialne 
poniesione przez osoby bliskie poszkodowanych, którzy zmarli w wypadkach drogowych, o ile za-
dośćuczynienie to jest przewidziane z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego przez 
właściwe dla sporu w postępowaniu głównym prawo krajowe. W zakres tego ubezpieczenia 
wchodzi zresztą każda szkoda niematerialna wynikająca z naruszenia integralności osoby, o ile 
zadośćuczynienie za nią jest przewidziane z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego. 
Nie można też stwierdzić, że ochrona, jaką zapewniają dyrektywy, została ograniczona jedynie 
do osób bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniu powodującym szkodę. Państwa członkow-
skie są zatem zobowiązane do zapewnienia, by odpowiedzialność cywilna wynikająca z ruchu 
pojazdów, mająca zastosowanie zgodnie z ich prawem krajowym, była objęta obowiązkowym 
ubezpieczeniem OC41.

Uwagi końcowe
Mimo że od nowelizacji art. 448 k.c. minęło już prawie dwadzieścia lat, nadal wiele kontro-

wersji budzi sposób oceny roszczeń o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dóbr 
osobistych, którego źródłem są zdarzenia sprzed zmiany tego przepisu, a skutki w postaci krzyw-
dy poszkodowanych ujawniły się dopiero po pewnym czasie i trwają nadal. Stanowisko Sądu 
Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 18 czerwca 2014 r. nie do końca przekonuje i nie można 
wykluczyć, że ten skomplikowany problem doczeka się odmiennego i bardziej nowatorskiego 
ujęcia, które zresztą pojawiło się w kilku judykatach sądów powszechnych z ostatnich lat.

Niewątpliwie w dalszym ciągu możemy obserwować zjawisko poszerzania katalogu dóbr oso-
bistych ocenianych jako zasługujące na ochronę prawną. Wymienione w niniejszym artykule 
przykłady z orzecznictwa zdają się potwierdzać, że linia orzecznicza będzie zapewne w najbliższej 
przyszłości ewoluować w kierunku możliwości przyznania bliskim osoby, która w wyniku deliktu 
doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu, powodującego zerwanie lub bardzo poważne ogra-
niczenie dotychczasowych więzi rodzinnych, zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu naruszenia 
ich dóbr osobistych. Niewykluczone, że w podobny sposób ocenione zostaną przypadki, gdy na 
skutek czynu niedozwolonego poszkodowany utracił zdolność płodzenia lub doznał impotencji, 
a z roszczeniem występuje osoba pozostająca z nim w stałym związku.

Z kolei prezentowana przez Sąd Najwyższy zmiana postrzegania tego, kto jest bezpośrednio 
poszkodowanym uprawnionym do żądania naprawienia szkody, może powodować konieczność 
reinterpretacji norm w różny sposób odnoszących się do tej kategorii podmiotów. Konieczne 
będzie przy tym niewątpliwie sięgnięcie do celowościowej i systemowej metody wykładni norm 
prawnych. Nie można jednak wykluczyć dalszej popularyzacji koncepcji bezprawności bezwzględ-
nej, zgodnie z którą poszkodowanym jest każda osoba, która poniosła uszczerbek pozostający 
w adekwatnym związku przyczynowym z zachowaniem sprawcy.

Istotą zadośćuczynienia jest pieniężne zrekompensowanie poszkodowanemu doznanej przez 
niego krzywdy. Z tego względu już od szeregu lat podkreśla się, iż wysokość tego świadczenia 
musi przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną, adekwatną do warunków gospodarki 
rynkowej. Szczególnie ważne jest to w odniesieniu do życia i zdrowia, które są przecież do-
brami o najwyższej wartości. W orzecznictwie sądów cały czas dostrzegalny jest w tej mierze 
trend wzrostowy, co najłatwiej wychwycić w przypadku najpoważniejszych szkód na osobie, lecz 

41 Wyroki TSUE z dnia 24 października 2013 r. w sprawach C-22/12 Katarína Haasová i C-277/12 Vitā lijs Droz-
dovs.
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widoczne jest to również w odniesieniu do innych dramatycznych w skutkach naruszeń dóbr 
osobistych. Kwestia ta w bezpośredni sposób dotyka ubezpieczycieli, którzy ponoszą odpowie-
dzialność za zapłatę zadośćuczynienia z art. 448 k.c., jeżeli naruszenie dóbr osobistych wynikało 
z jednego ze zdarzeń wskazanych w umowie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej lub w przepisie szczególnym określającym zakres ubezpieczenia obowiązkowego. 
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Summary of the ar� cle

Compensation concerning infringement of personal rights
– basic problems from the point of view of third party liability insurance 
in the light of the new jurisdiction

The article contains the analysis of the most problematic issues concerning the compensation 
for personal rights infringement in the context of voluntary and third party liability insurance. 
The special attention was drown to the current tendencies in the judicial decisions issued by the 
general courts, the Supreme Court and the European Court of Justice.

Article tackles an issue of applying the amended version of the article 448 of the Civil Code to 
the group of insurance events which happened before the provision change. The author draws 
the attention to the increasing number of personal rights which is especially visible in the right 
to family life. The analyzed examples taken from the jurisdiction decisions seems to indicate the 
new direction of jurisdiction which is to grant the compensation for the personal right infringe-
ment to the relatives of a person who as the effect of some kind of offense experience a severe 
bodily injury resulting in breaching or serous limitations of the previously existing family bonds.

In Polish jurisdiction there is a visible growth in the amount of compensation granted. It can be 
noticed not only in case of the most serious personal injuries but also in other dramatic effects of 
personal right infringements. This issue directly influences insurance service providers who are 
obliged to pay out the compensation in compliance with the article 448 of the Civil Code if the 
infringement of personal right was the effect of one of the insurance events indicated in the vo-
luntary third party liability insurance agreement or in the specific provision specifying the scope 
of compulsory insurance. 

Keywords: compensation, personal goods, death of a relative, third party liability insurance, the 
Supreme Court.
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Waldemar Truszkiewicz

System HBT Index – propozycja nowych zasad oceny następstw szkód 
osobowych

W artykule wykorzystano informacje dotyczące urazów szyi, czyli najczęściej występujących 
urazów powstających w wyniku wypadków komunikacyjnych, stanowiących podstawę ponad 
połowy roszczeń w wielu krajach Europy i świata. Ze względu na brak w tych przypadkach 
ewidentnych dowodów na powstanie obrażeń ciała ocena odbywa się głównie na podstawie 
subiektywnych skarg, co przysparza podmiotom zainteresowanym pełną obiektywizacją oceny 
tego typu zdarzeń szeregu problemów. Dodatkowo właściwą ocenę utrudniają dodatkowe czyn-
niki, takie jak: brak zrozumienia mechanizmu urazu i przyczyn powstawania obrażeń, łatwość 
pozyskiwania zaświadczeń lekarskich, nieuzasadnione wydłużanie procesu leczenia i zgłasza-
nie po upływie dłuższego czasu nowych obrażeń ciała, nieobecnych bezpośrednio po zdarzeniu. 
W celu obiektywizacji oceny tego typu następstw, a także innych, również bardziej skomplikowa-
nych, autor wskazuje na potrzebę podjęcia działań, z których najważniejsze to: przestrzeganie 
w opiniowaniu medycznym adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego, rezygnacja ze sto-
sowania do oceny następstw tabeli z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2002 r. 
(tabela ZUS), odejście od oceny rozmiaru szkody przy pomocy jednowymiarowego uszczerbku na 
zdrowiu oraz zastosowanie wielowymiarowej oceny. 

Zaproponowano nowy standard oceny przy użyciu systemu HBT Index, który opiera się na wie-
lowymiarowej analizie aspektów związanych ze szkodą osobową. System poza oceną ciężkości 
obrażeń analizuje wpływ tych obrażeń na poziom bólu i cierpienia oraz na zmianę jakości życia po-
szkodowanego. Ocenie podlega też uciążliwość leczenia związana z naprawianiem szkody. W celu 
sprawdzenia praktycznej przydatności systemu HBT Index do oceny rozmiaru szkody osobowej 
dokonano analizy 357 spraw sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń o zadośćuczynienie, za-
kończonych prawomocnymi wyrokami. Dokonano analizy porównawczej ocen przygotowanych dla 
potrzeb sądu za pomocą tabeli ZUS i przy użyciu systemu HBT Index. Wykazano istnienie dużych 
różnic w ocenie następstw szkody za pomocą tabeli ZUS pomiędzy lekarzami współpracującymi 
z zakładami ubezpieczeń a lekarzami biegłymi sądowym. Zwrócono uwagę na małą elastyczność 
tabeli ZUS i dużą podatność na manipulację ostatecznym wynikiem. Natomiast ocena następstw 
szkody przy użyciu systemu HBT Index wykazała dużą korelację pomiędzy wartością punktową 
indeksu HBT i ustalaną ostatecznie przez sąd kwotą zadośćuczynienia. W dalszej części artykułu za-
proponowano wykorzystanie systemu HBT Index do wyboru poszkodowanych, którym można nieść 
pomoc niematerialną, np. w postaci nieodpłatnej rehabilitacji. W podsumowaniu zwrócono uwagę 



56

na sposób rozpowszechnienia rozwiązania wśród wszystkich zainteresowanych obiektywną oceną 
rozmiaru obrażeń ciała po wypadkach komunikacyjnych. Zaproponowano wprowadzenie nowego 
standardu na zasadzie dobrych praktyk w opiniowaniu medycznym następstw szkody na osobie.

Słowa kluczowe: osoba poszkodowana, uraz typu whiplash, szkoda na osobie, zadośćuczynie-
nie, system HBT Index, tabela ZUS, uszczerbek na zdrowiu.

Wstęp
Celem publikacji jest przedstawienie nowej koncepcji oceny następstw szkód osobowych, 

wykorzystywanej w procesie miarkowania zadośćuczynienia. Propozycja ta jest jedną z metod 
obiektywizacji i standaryzacji opiniowania medycznego na rynku roszczeń z tytułu ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej w Polsce. Jej założenia zostały wypracowane przez lekarzy z dużą 
praktyką w opiniowaniu tego typu szkód. Reprezentują oni dwa towarzystwa naukowe, których 
członkowie na co dzień zajmują się tego rodzaju problemami. Narzędzie do oceny zostało przez 
autorów nazwane systemem HBT (ang. Human Body Trauma) Index. Główne założenia sytemu 
po raz pierwszy opublikowano w „Miesięczniku Ubezpieczeniowym” w 2014 r.1, natomiast bar-
dziej szczegółowe informacje dostępne są aktualnie na stronie internetowej systemu – www.
hbtindex.com2, w zakładce „Baza wiedzy”. Przygotowywana jest również publikacja pełnych za-
sad i algorytmów zastosowanych w systemie, która powinna ukazać się w drugiej połowie roku. 

Wynikiem analizy obrażeń ciała osoby poszkodowanej w systemie HBT Index jest tzw. indeks 
HBT. Jest to wartość punktowa wskazująca m.in.: rozległość obrażeń ciała, poziom bólu i cierpie-
nia oraz uciążliwość procesu leczenia. Analizie poddawany jest także wpływ tych czynników na 
zmianę jakości życia osoby poszkodowanej. W konsekwencji powstaje wielowymiarowa ocena 
następstw szkody na osobie, podana w wartościach punktowych, która może być wykorzystana 
w procesie miarkowania wysokości zadośćuczynienia. Im wyższa wartość punktowa, tym więk-
szy rozmiar szkody na osobie. Należy podkreślić, że indeks ten nie ma górnej granicy punktacji, 
ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć maksymalnego rozmiaru szkody. Aktualnie najwyż-
szy wynik w naszej praktyce wyniósł 2674 punkty. 

Koncepcja oceny przez system opiera się na bardzo prostej zasadzie: ostateczny wynik indeksu 
HBT uzależniony jest od wyjściowego poziomu i rodzaju obiektywnie udowodnionych obrażeń. 
Im obrażenia są cięższe, tym większego wyniku można się spodziewać. Niewielkie znaczenie 
mają trudno weryfikowalne skargi subiektywne, jeśli nie towarzyszą im konkretne obrażenia 
ciała. Oczywiście zasady systemu zostały zreferowane z dużym uproszczeniem – na potrzeby 
artykułu. W praktyce w trakcie leczenia mogą pojawić się powikłania, komplikacje i niekiedy 
mało poważny uraz może zakończyć się poważnymi następstwami. Takie i jeszcze bardziej zło-
żone sytuacje także zostały przewidziane w systemie. Innym równie ważnym elementem jest 
ocena uciążliwości całego procesu diagnostyki i leczenia następstw szkody, włącznie z rehabili-
tacją. System ponadto analizuje wpływ wszystkich dolegliwości i uciążliwości na zmianę jakości 
życia po wypadku. Ze względu na wielość kryteriów branych pod uwagę indeks HBT posiada 
najważniejszą cechę, jaka powinna charakteryzować proces naprawiania szkody osobowej, 
a mianowicie indywidualne podejście do każdej szkody, do każdego poszkodowanego, wręcz do 
każdego obrażenia ciała. 

1 W. Truszkiewicz, System HBT Index opis standardu, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2014, nr 7/8, s. 18–19.
2 W. Truszkiewicz, M. Brodzki, Założenia do Systemu HBT Index, http://hbtindex.com/hbt_news/zalozenia-do-
systemu-hbt-index/.
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1. Uraz w okolicy szyi po wypadku komunikacyjnym – poważny problem opiniowania 
medycznego dla celów ubezpieczeniowych

Ocena następstw urazów typu whiplash (dosł. ‘smagnięcie biczem’) stanowi obecnie jeden 
z poważniejszych problemów z dziedziny szkód osobowych z ubezpieczeń OC w wielu krajach 
Europy i świata. Urazy te są wprawdzie tylko jedną z pozycji w katalogu możliwych obrażeń ciała 
po wypadku komunikacyjnym, jednak doskonale ukazują problematykę właściwego opiniowa-
nia medycznego. Statystyki z różnych krajów wskazują, że tego typu urazów dotyczy łącznie co 
najmniej połowa roszczeń z tytułu komunikacyjnych polis OC, w związku z czym stanowią one 
również poważny problem finansowy. Niestety, od momentu udzielenia pierwszej pomocy aż po 
kilkunastomiesięczny okres leczenia niektórych poszkodowanych występuje szereg nieścisłości, 
niedomówień i nieporozumień. 

Pierwszy i zasadniczy problem to mechanizm i zakres obrażeń powstałych w konsekwencji 
takiego urazu. Już samo nazewnictwo używane zamiennie w Polsce wprowadza zamieszanie 
i przyczynia się do braku wspólnego języka używanego przez podmioty zajmujące się tym za-
gadnieniem. W praktyce spotykamy się z określeniami tego typu urazu jako: „whiplash”, „uraz 
typu smagnięcie biczem”, „uraz zgięciowo-odgięciowy”, „dystorsja kręgosłupa szyjnego”, „uraz 
skrętny szyi”, „stłuczenie kręgosłupa szyjnego”, „skręcenie kręgosłupa szyjnego”, „uraz mięśni 
przykręgosłupowych w odcinku szyjnym” itp. Mówiąc o urazie typu whiplash, mamy na my-
śli uszkodzenie ciała, które zachodzi w określonych, konkretnych okolicznościach. Oczywiście 
do powstania rzeczywistych obrażeń ciała potrzebna jest odpowiednia siła sprawcza3. Ciekawa, 
a jednocześnie zastanawiająca jest obserwacja – wynikająca z wieloletnich doświadczeń auto-
ra – że w przypadku bardzo poważnych obrażeń głowy i skomplikowanych złamań kości czaszki 
bardzo rzadko zgłaszane są dolegliwości ze strony kręgosłupa szyjnego. 

Czym jest uraz typu whiplash i w jakich okolicznościach do niego dochodzi? Odpowiednie 
mechanizmy i siły powstają najczęściej przy niespodziewanym uderzeniu w tył samochodu, 
w którym znajduje się osoba poszkodowana. Dochodzi wtedy do gwałtownych przemieszczeń 
głowy, szczególnie gdy osoba ta przypięta jest pasami bezpieczeństwa. Jeśli w samochodzie 
znajduje się zagłówek, może on w dużym stopniu przeciwdziałać większym następstwom, ogra-
niczając odchylenie głowy do tyłu. Powstałe siły powodują różne napięcia mięśni i więzadeł na 
poziomie szyi i karku. Istnieją doniesienia naukowe, poparte badaniami ochotników, które mó-
wią, że całkowite wytracenie prędkości podczas kolizji z 15 km/h do zera4 nie powoduje żadnych 
obrażeń w tkankach miękkich szyi. Testy zderzeniowe pojazdów NCAP, wykonywane przy pręd-
kościach dużo wyższych, bo 50–60 km/h, w większości nowszych pojazdów wskazują na dobrą 
albo bardzo dobrą ochronę szyi. A zatem do powstania obrażeń ciała w tym mechanizmie nie-
zbędna jest odpowiednia siła. Jeżeli jest ona na tyle duża, że dochodzi do konkretnych obrażeń, 
np. złamań kości czy zwichnięć w stawach kręgosłupa, to w takich przypadkach nie ma istotnych 
problemów w opiniowaniu medycznym. Pojawiają się one, gdy w badaniach dodatkowych brak 
jest jakichkolwiek cech obrażeń struktur szyi5. 

Kolejnym istotnym elementem w ocenie tego typu urazów jest czas udzielenia pierwszej po-
mocy. Jeśli poszkodowany zgłasza się kilka dni po zdarzeniu, można podejrzewać, że nasilenie 

3 G. Teresiński, Weryfikacja dystorsji szyjnego odcinka kręgosłupa w praktyce sądowo-lekarskiej. Część I – ocena 
okoliczności i biomechaniki urazu, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2013, t. 63, nr 2, s. 69–78.
4 W.H. Castro et al., Do “whiplash injuries” occur in low speed rear impacts?, „European Spine Journal” 1997, 
nr 6, s. 366–375.
5 R.P. Howard, R.M. Hardling, S.W. Krenrich, The biomechanics of whiplash in low velocity collisions, SAE Conf., 
Detroit 1999, SA Epaper No. 1999-01-3235.
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urazu było niewielkie. Przy większym nasileniu urazu uszkodzenia komórek, więzadeł i mięśni 
powodują drażnienie zakończeń nerwowych, co skutkuje dużymi dolegliwościami bólowymi, 
które nie pozwalają na odwlekanie wizyty u lekarza. Dolegliwości pojawiają się dość szybko, ale 
też dość szybko ustępują. Podobnie dzieje się, gdy przeciążymy mięśnie, chociażby jeżdżąc na 
rowerze. Niestety, dość duży odsetek osób poszkodowanych twierdzi, że dolegliwości utrzymują 
się bardzo długo. Po głębszej analizie można stwierdzić, że najczęściej wynika to nie z następstw 
urazu, ale z istniejącego już przed wypadkiem procesu zwyrodnieniowo-wytwórczego kręgosłu-
pa szyjnego, a wypadek nasila lub wywołuje jedynie objawy tych patologii6. 

Dlaczego zatem trudno o właściwą ocenę następstw tego typu urazów? Składa się na to kilka 
istotnych przyczyn, m.in.: 

Brak stosowania w procesach likwidacji szkód odpowiednich zasad oceny tego typu na-� 
stępstw, pozostających w zgodzie z zapisami kodeksu cywilnego. Przepisy wskazują jed-
noznacznie, że zobowiązany do naprawienia szkody ponosi odpowiedzialność jedynie za 
normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Nie jest nato-
miast normalnym następstwem niewielkiego urazu typu smagnięcie biczem powstanie np. 
przepukliny krążka międzykręgowego (tzw. dyskopatii); uraz może przejściowo spowodować 
nasilenie dolegliwości bólowych związanych z wyżej wymienioną patologią i to będzie sta-
nowić ewentualną szkodę na osobie.
Duża część roszczeń opiera się wyłącznie na subiektywnych skargach osób poszkodowanych � 
lub wynikach bezpośrednich badań lekarskich, które wprawdzie potwierdzają ograniczenia 
funkcji, ale oparte są w większości na subiektywnych (a więc bardzo trudnych do obiektyw-
nego zweryfikowania) doznaniach osób badanych.
Z dużą łatwością można również pozyskać w celach odszkodowawczych różnego rodzaju � 
zaświadczenia, opinie i orzeczenia, które nie mają nic wspólnego z obiektywną oceną rze-
czywistych następstw zdarzenia.
Często spotykaną praktyką jest nieuzasadnione wydłużanie leczenia. Wygojenie uszkodzo-� 
nych struktur, które najczęściej ulegają obrażeniom (mięśnie, więzadła), zajmuje przeciętnie 
od 2 do 4 tygodni, natomiast leczenie nierzadko trwa 6 miesięcy i dłużej. Zdarzają się oczy-
wiście poważne obrażenia, które mogą powodować wydłużenie czasu leczenia, ale takie 
przypadki są najczęściej dobrze udokumentowane i nie stanowią problemu przy opiniowa-
niu.
W pewnym odsetku spraw po kilku miesiącach od wypadku dochodzi do stwierdzenia utraty � 
słuchu i/lub wzroku, prawie zawsze bez wskazania mechanizmu urazowego, który miałby do 
tej utraty doprowadzić.
Problemy i dolegliwości ustępują natychmiast po wypłacie odszkodowania.� 

Urazy typu whiplash są dobrym przykładem pokazującym trudności, które występują w proce-
sach opiniowania medycznego następstw szkód osobowych7.

2. System HBT Index w ocenie następstw szkód osobowych
Na podstawie złożoności problemów związanych z właściwym opiniowaniem następstw nie-

skomplikowanego urazu, jakim jest whiplash, podjęto próbę wskazania możliwych rozwiązań 
w celu obiektywizacji oceny nie tylko następstw urazów okolicy szyi, lecz także innych proble-

6 G. Teresiński, Weryfikacja dystorsji szyjnego odcinka kręgosłupa w praktyce sądowo-lekarskiej. Część II
– obiektywizacja obrażeń, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2013, t. 63, nr 3, s. 172–181.
7 G. Teresiński, R. Mądro, Ryzyko błędu opiniodawczego w przypadkach urazu kręgosłupa szyjnego bez uchwyt-
nych zmian radiologicznych, „Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1997, nr 3, s. 143–152.
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mów zdrowotnych będących podstawą roszczeń odszkodowawczych. Oto wnioski z wieloletniej 
praktyki w opiniowaniu tego typu spraw oraz propozycje działań, które należy podjąć w celu 
podniesienia jakości opiniowania medycznego:

Zmiana podejścia do oceny następstw szkody na osobie – ocena powinna być dokonywana � 
z uwzględnieniem konkretnych obrażeń ciała, a nie wyłącznie na podstawie subiektywnych 
skarg i odczuć osoby poszkodowanej8, często wspieranych dużą ilością (nie zawsze obiektyw-
nej) dokumentacji medycznej. Z drugiej strony należy pamiętać, że np. prawidłowy wynik 
badania struktur szyi uzyskany za pomocą rezonansu magnetycznego lub aparatu USG jest 
dość powszechny przy urazach typu whiplash i nie wyklucza dolegliwości z nim związanych. 
Dlatego ocena musi zawsze dotyczyć konkretnych indywidualnych dowodów i faktów.
Przestrzeganie w opiniowaniu medycznym adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego � 
pomiędzy wypadkiem i jego następstwami, przy odrzuceniu argumentacji o charakterze wy-
łącznie związku czasowego. 
Odejście od oceny rozmiaru szkody za pomocą powszechnie stosowanej jednowymiarowej � 
tabeli uszczerbkowej z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na 
zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę 
jednorazowego odszkodowania (dalej: tabela ZUS)9 oraz od szerokich widełek procentowych 
zawartych w tej tabeli, zwłaszcza że brakuje precyzyjnego systemem ustalania ostatecznej 
wartości procentowej. 
Odejście od kategoryzacji uszczerbku na zdrowiu, którego może być wiele rodzajów� 10 – trwa-
ły, długotrwały, czasowy, przejściowy itp., co sprawia duże trudności, zwłaszcza przy podsu-
mowywaniu opinii. 
Zastosowanie wielowymiarowej oceny, obejmującej nie tylko trwałe następstwa obrażeń � 
ciała, lecz również inne elementy ważne z punktu widzenia miarkowania wysokości zadość-
uczynienia, takie jak: przejściowy rozstrój zdrowia, wpływ urazu na zmianę jakości życia oraz 
uciążliwość procesu medyczno-diagnostycznego służącego przywróceniu zdrowia.

Rozwiązaniem idącym w kierunku wielowymiarowego – holistycznego – podejścia do osoby 
poszkodowanej jest system HBT Index. Jest to nowoczesny sposób oceny, przygotowany przez 
dwa współpracujące na tym polu towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Medycyny Ubez-
pieczeniowej (PTMU) i Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK). Ocena 
ostatecznego rozmiaru szkody osobowej opiera się w dużej mierze na charakterze, zakresie 
i rozmiarze pierwotnych obrażenia ciała, a ostateczny wynik wyrażony jest w punktach. Jeśli 
obrażenie ciała jest poważne, występują powikłania i dołącza się do tego uciążliwe leczenie na-
stępstw, to osoba poszkodowana ma możliwość uzyskania ostatecznie bardzo wysokiej wartości 
punktowej, odzwierciedlającej duży rozmiar szkody. Jeśli obrażenie jest niewielkie, to mimo 
dostarczenia obszernej dokumentacji medycznej, opartej głównie na skargach subiektywnych, 
osoba poszkodowana nie może liczyć na wysoki wynik. 

Warty podkreślenia jest fakt, że system HBT Index dokonuje analizy każdego obrażenia cia-
ła, obecnych powikłań, rokowania na przyszłość czy uciążliwości leczenia nie tylko pod kątem 
utraty zdrowia (uszczerbku na zdrowiu), lecz także w aspekcie wpływu tych obrażeń na zmianę 

8 L. Cocchiarella, G.B.J. Anderson, AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, Fifth Edition, Ame-
rican Medical Association 2000.
9 Dz. U. Nr 234, poz. 1974.
10 P. Kowalski, E. Skupień, Dysfunkcjonalność obowiązujących norm procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu
– problem adekwatnego oszacowania, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2007, t. 57, nr 1, s. 53–57.
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jakości życia osoby poszkodowanej, co jest uwzględniane w ostatecznej punktacji. Analizowana 
i punktowana jest także wielkość obrażeń ciała pod kątem prawdopodobieństwa występowania 
rzeczywistych dolegliwości bólowych i cierpienia11. System, oprócz oceny punktowej rozmiaru 
szkody na osobie, podpowiada, jaki jest typowy dla danych obrażeń ciała okres niezdolności do 
pracy oraz zakres niezbędnej z medycznego punktu widzenia pomocy osobie poszkodowanej. 
Obecnie ocena następstw szkody na osobie w systemie HBT Index odbywa się na podstawie 
dokumentacji medycznej. Dlatego niezwykle ważne jest położenie nacisku na standaryzację 
dokumentacji niezbędnej w procesie likwidacji szkody – co ma polegać m.in. na eliminacji za-
świadczeń na rzecz dokumentacji źródłowej potwierdzającej konkretne obrażenia ciała. 

3. Ocena przydatności systemu HBT Index na podstawie analizy 357 spraw sądowych 
o zadośćuczynienie

W celu oceny działania systemu HBT Index w praktyce PTMU we współpracy z PTMSiK doko-
nały analizy początkowo 150 spraw sądowych12 z jednej apelacji, a następnie 357 prawomocnie 
zakończonych wyroków sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń o zadośćuczynienie za 
szkodę na osobie z dziesięciu apelacji. Sprawy dotyczyły roszczeń z tytułu ubezpieczeń odpowie-
dzialności cywilnej. 

Uzyskano wyniki, które jednoznacznie potwierdzają, że brak jest jakiegokolwiek jednolitego 
standardu oceny następstw tego typu zdarzeń. Już chociażby odsetek spraw wygranych przez 
powodów (osoby poszkodowane), sięgający wartości 94%, świadczy o randze problemu. Można 
wręcz powiedzieć o istnieniu trzech grup poglądów na temat sposobu oceny rozmiarów szkody 
osobowej, reprezentowanych przez: ubezpieczycieli, pełnomocników i wymiar sprawiedliwości 
(w tym oceny dokonywane przez biegłych sądowych). Najważniejszym przedmiotem sporu jest 
oczywiście wysokość ostatecznego odszkodowania (w tym zadośćuczynienia za ból i cierpienie 
związane ze szkodą). Analiza wysokości zgłaszanych roszczeń o zadośćuczynienie i późniejszych 
wypłat z tego tytułu wskazuje, że średnia wartość zadośćuczynienia wypłacanego w toku likwida-
cji przez zakład ubezpieczeń jest czterokrotnie niższa niż średnie roszczenie składane w imieniu 
poszkodowanego przez pełnomocnika do sądu. Średnia wartość zadośćuczynienia wypłacanego 
w toku likwidacji przez zakład ubezpieczeń jest dwuipółkrotnie niższa od średniego zadośćuczy-
nienia przyznanego wyrokiem sądowym. 

Z czego wynika tak duża różnica? Składa się na to wiele przyczyn, a jedną z ważniejszych wy-
daje się opiniowanie o rozmiarze szkody przez wszystkie zainteresowane podmioty (m.in. zakład 
ubezpieczeń, pełnomocnika poszkodowanego, biegłego sądowego) na podstawie nieprecyzyj-
nej tabeli ZUS, często według własnych zasad interpretacyjnych. Wykorzystywanie tabeli ZUS 
jest rozwiązaniem, którego stosowanie wykształciła praktyka (nie ma tu delegacji prawnej). Na-
leży podkreślić, że owa tabela została przygotowana w zupełnie innym celu, a mianowicie do 
oceny skutków wypadków przy pracy. Kwalifikacja obrażeń ciała, a następnie ocena procentowa 
uszczerbku na zdrowiu za pomocą tabeli ZUS opiera się przede wszystkim na obecności stałe-
go lub długotrwałego (powyżej 6 miesięcy) ograniczenia funkcji. Fakt ten jest niezgodny z ideą 
zadośćuczynienia, ponieważ w miarkowaniu jego wysokości znaczenie ma również przejściowy, 
krótkotrwały rozstrój zdrowia, który nie musi pozostawić ograniczenia funkcji. System HBT Index 
przewiduje tego typu sytuacje i przyznaje wartości punktowe nawet za krótkotrwały, przejścio-

11 Z. Guzel, D.M. Fal, A. Lipka (red.), Medycyna ubezpieczeniowa, Poltext, Warszawa 2013, s. 361–371.
12 A. Smędra-Kaźmirska, Szkody osobowe w orzecznictwie sądowym, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2014, 
nr 7/8, wkładka.
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wy rozstrój zdrowia. Można posłużyć się przykładem złamania żeber po urazie – co jest dość 
częstą sytuacją w wypadkach komunikacyjnych. Tabela ZUS nie przewiduje możliwości ustalenia 
uszczerbku na zdrowiu z tytułu złamania jednego żebra. Według zapisu w tabeli ZUS musi wystą-
pić złamanie co najmniej dwóch żeber i być obecne zniekształcenie klatki piersiowej, aby można 
było ustalić uszczerbek na zdrowiu, i to w jednej wartości 10%, niezależnie np. od liczby złama-
nych żeber. W systemie HBT Index wartość punktowa zostanie ustalona już za jedno złamane 
żebro (wiemy, że tego typu patologia daje duże dolegliwości, zwłaszcza bólowe – przejściowe, 
ale przez pewien czas bardzo uciążliwe). Ponadto omawiana tabela praktycznie nie przewiduje 
możliwości ustalenia uszczerbku na zdrowiu w przypadku zmian bliznowatych na skórze, gdy nie 
zaburzają one funkcji narządu (wyjątkiem jest głowa), co przy niektórych szkodach osobowych 
ma bardzo istotne znaczenie, a niekiedy wręcz decyduje o wysokości zadośćuczynienia. 

Właściwe stosowanie tabeli ZUS utrudniają także widełki procentowe, ponieważ brak jest 
jednoznacznych kryteriów, kiedy stosować górną, a kiedy dolną granicę widełek albo wartości 
pośrednie. Posłużmy się kolejnym przykładem z tabeli ZUS, stosowanej bardzo często w ocenie 
następstw urazów typu whiplash. Jest w niej mowa, że uszczerbek z tytułu urazowego zespołu 
korzeniowego szyjnego (bólowego, czuciowego, ruchowego, mieszanego) można ustalić w prze-
dziale 5–20% „w zależności od stopnia”. Nie ma żadnej wzmianki, czym jest stopień, jak należy go 
ustalać itd. Daje to duże pole manewru stronom, zwłaszcza w przypadku nieuczciwych praktyk. 
Wobec powyższych okoliczności stosowanie tego narzędzia w praktyce powoduje duże trudno-
ści i dysproporcje w ocenie. 

Z kolejnych analiz spraw sądowych toczonych zwłaszcza przed sądami okręgowymi jednoznacz-
nie wynika, że w grupie badanych wyroków w przypadku urazów o średniej ciężkości obrażeń 
ustalane wartości uszczerbku na zdrowiu znacznie różnią się pomiędzy stronami. Średnia war-
tość ustalana przez lekarzy na podstawie tabeli ZUS na potrzeby wypłaty odszkodowania przez 
zakłady ubezpieczeń wynosi około 16%, natomiast średnia wartość uszczerbku ustalana przez 
lekarzy biegłych sądowych na potrzeby procesu w tych samych sprawach wynosi około 27%. 
Wobec powyższych różnic pierwotna wypłata dokonana przez zakład ubezpieczeń może różnić 
się od zadośćuczynienia ustalonego przez sąd, albowiem inna jest podstawa ustalenia rozmiaru 
szkody. 

Należy także podkreślić, że uszczerbek jest tylko jednym z wymiarów oceny szkody osobowej. 
Określenie wielkości uszczerbku jedynie w bardzo przybliżony sposób odnosi się do rozmiarów 
bólu i cierpienia, uciążliwości procesu diagnostyczno-terapeutycznego itp. System HBT Index na 
podstawie przygotowanych algorytmów dokonuje analizy stopnia obrażeń i niejako z automatu 
przyznaje dodatkowe punkty za ciężkie i skomplikowane obrażenia. Dużym problemem pozo-
staje również analiza uciążliwości procesu leczenia. Ocena w tych obszarach jest pozbawiona 
jakiegokolwiek standardu. Tabela ZUS w ogóle nie przewiduje tego typu analizy i oceny. Jako 
przykład możemy podać dziesięciodniowy pobyt w szpitalu związany z leczeniem następstw 
szkody. Jakie zadośćuczynienie należałoby ustalić za tę uciążliwość? Czy 100 zł za każdy dzień 
pobytu, a może 1000 zł za dzień? Inny przykład: Jaką kwotę zadośćuczynienia należy ustalić za 
konieczność noszenia ciężkiego gipsu przez osobę poszkodowaną – przez dwa tygodnie, cztery 
tygodnie czy pół roku? Niestety, wszystkie te ocenne elementy powodują, że ostateczna ocena 
staje się w dużym stopniu przypadkowa i niesie ze sobą ryzyko niedoszacowania w przypadku 
ciężkich obrażeń ciała oraz stwarza także możliwość świadomych nadużyć. Dlatego wystanda-
ryzowanie, opis i wycena punktowa większości elementów związanych z uciążliwością leczenia, 
czego dokonano w systemie HBT Index, wydaje się być uczciwą propozycją, prowadzącą do 
obiektywizacji, powtarzalności i przewidywalności ostatecznej oceny. 
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Z analizowanych akt sądowych wynika, że średni czas trwania procesu to około roku w sądach 
rejonowych i około dwóch lat w sądach okręgowych. Jedną z przyczyn tak długich terminów jest 
brak możliwości szybkiego ustalenia poziomu obrażeń i rozmiaru krzywdy związanej ze szkodą 
na osobie. Wyjściem naprzeciw jest propozycja zastosowania do oceny tego typu zdarzeń wła-
śnie systemu HBT Index. Przeprowadzona analiza wszystkich 357 spraw za pomocą systemu HBT 
Index wykazała dwie istotne cechy: bardzo dużą elastyczność systemu przy różnych rozmiarach 
szkód oraz korelację wartości punktowej indeksu HBT (czyli ciężkości urazu) z zasądzaną kwotą 
zadośćuczynienia. 

Dla poparcia pierwszej tezy posłużymy się wynikiem analizy, gdzie ustalana przez biegłych 
sądowych przy użyciu tabeli ZUS średnia wartość uszczerbku na zdrowiu dla grupy najlżejszych 
urazów jest tylko 13 razy mniejsza od średniej dla grupy urazów bardzo ciężkich. Identyczna ana-
liza dla obrażeń ocenionych za pomocą systemu HBT Index dla tych samych dwóch grup urazów 
wskazuje różnicę 338-krotną. Świadczy to o dużej elastyczności i pojemności systemu, a także 
pokazuje, że traktuje on wszystkie szkody bardzo indywidualnie, co jest w zgodzie z generalną 
ideą zadośćuczynienia. Dla poparcia drugiej tezy należy stwierdzić, że odnotowano w badaniach 
akt istotną statystycznie korelację pomiędzy wartością punktową indeksu HBT i zasądzaną kwo-
tą zadośćuczynienia, czego nie można powiedzieć o korelacji uszczerbku na zdrowiu ocenianego 
na podstawie tabeli ZUS oraz ostatecznej kwoty zadośćuczynienia. 

Na zakończenie należy podkreślić, że zestaw algorytmów do oceny punktowej wykorzysta-
ny w systemie HBT Index i zapisy teoretyczne nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji, 
a jedynie większość tych, które mają związek z oceną medyczną następstw szkody osobowej. 
Pozostaje kilka trudno mierzalnych elementów występujących w szkodzie na osobie, o których 
należy pamiętać w ostatecznym procesie miarkowania wysokości zadośćuczynienia. Można do 
nich zaliczyć m.in.: wiek poszkodowanego, poziom niepełnosprawności przed szkodą, zawód, 
eksponowane stanowisko, wysoki status społeczny i ekonomiczny, ograniczenie możliwości 
odgrywania ról społecznych, ograniczenia w pełnieniu funkcji w rodzinie, utrata widoków na 
przyszłość itp., których to elementów system HBT Index w aktualnej wersji nie analizuje. Dlate-
go nie zawsze ostateczna wysokość zadośćuczynienia za szkodę na osobie przy takich samych 
obrażeniach ciała powinna być jednakowa, natomiast ocena tzw. medyczno-biologiczna, którą 
gwarantuje system HBT Index, będzie zbliżona i wartość indeksu HBT będzie podobna. 

4. Nowe praktyki w procesie likwidacji szkód osobowych zgodne z koncepcją systemu HBT 
Index

Coraz częściej w ramach procesu likwidacji szkody pojawiają się deklaracje niesienia po-
mocy osobie poszkodowanej, które składają obie strony procesu, zarówno pełnomocnicy, jak 
i ubezpieczyciele. Oczywiście cel jest szczytny i należy tej pomocy udzielać, jeśli tylko są takie 
możliwości, ale należy postawić istotne pytanie, czy jest to propozycja dla wszystkich poszko-
dowanych? Prezentowanych jest wiele analiz rynku odszkodowawczego, z których wynika, że 
w przedziale do kilkudziesięciu procent roszczeń mamy do czynienia z niewielkimi urazami albo 
w ogóle brak jest adekwatnej siły mogącej spowodować poważniejsze obrażenia ciała. Ponadto 
duża część osób poszkodowanych zgłaszających roszczenia zakończyła już leczenie. W takich sy-
tuacjach nie ma potrzeby udzielania pomocy czy wspierania procesu rehabilitacji. 

Pomoc powinna trafić do tych, którzy tej pomocy będą potrzebować, a zatem wyłania się 
problem właściwej oceny rozmiaru szkody na osobie i ewentualnej kwalifikacji osób poszkodo-
wanych do takich procedur. Im wcześniej poszkodowany trafi na taką ścieżkę, tym większe jest 
prawdopodobieństwo, że zostaną ograniczone niekorzystne następstwa szkody. Dla takich przy-



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 18(1/2015) 63

padków istotna jest szybka analiza obrażeń ciała. Typowe opiniowanie medyczne dla potrzeb 
określania szkód osobowych odbywa się po zakończeniu leczenia, natomiast system HBT Index 
przy znajomości charakteru obrażeń pozwala dokonać oceny już następnego dnia po wypadku. 
Na podstawie tak szybko ustalonego indeksu HBT może być np. wypłacona bezsporna kwota 
zadośćuczynienia przeznaczona na wsparcie procesu leczenia i rehabilitacji w odpowiedniej wy-
sokości, a nie minimalna kwota (np. 1000 zł), niezależnie od ciężkości obrażeń. 

W celu stworzenia profesjonalnego planu rehabilitacji i usprawniania niezbędne staje się 
w pewnym momencie bezpośrednie badanie lekarskie. Tu przydatny może być kolejny element 
systemu HBT Index, tworzony w ramach drugiego etapu prac nad jego rozwojem. Przygoto-
wywana jest możliwość zbadania poszkodowanego przez lekarza według wystandaryzowanego 
schematu badania, w którym wykorzystano wiele elementów Międzynarodowej Klasyfikacji 
Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)13. Wynik badania HBT będzie mógł być 
wykorzystany w procesie likwidacji szkody do miarkowania zadośćuczynienia oraz do wskazania 
przypadków, które można albo należałoby poddać rehabilitacji. Badanie lekarskie w koncepcji 
ICF pozwoli dodatkowo odpowiedzieć na kilka innych pytań: Co można zrobić, jak usprawnić 
i poprawić środowisko osoby poszkodowanej, aby poziom niepełnosprawności ograniczyć do 
minimum, a właściwie przywrócić najbardziej możliwą sprawność? Obecnie najbardziej popu-
larnym sposobem realizacji proponowanej pomocy poszkodowanym, zarówno przez zakłady 
ubezpieczeń, jak i przez pełnomocników, jest usprawnianie i rehabilitacja. Niestety, często koszty 
takich procedur i przedstawiane faktury znacznie przewyższają inne składowe odszkodowania. 
Dlatego warto w tym miejscu wspomnieć o niemniej ważnym problemie dotyczącym zakresu 
i jakości proponowanej rehabilitacji. Czy rzeczywiście spełnia ona nowoczesne standardy, gdzie 
podstawą jest osobista praca z poszkodowanym? Czy może jest propozycją bazującą wyłącz-
nie na drobnych zabiegach fizykoterapeutycznych, świadczonych nierzadko za bardzo wysokie 
stawki? Czasami oczywiście ma to sens i medyczne uzasadnienie, w innych przypadkach bywa 
niestety próbą nieuzasadnionego wpływania na zwiększenie wysokości odszkodowania. Projekt 
badania lekarskiego według schematu HBT poddaje szczegółowej ocenie obrażenia ciała w kon-
tekście możliwości i potrzeb związanych z rehabilitacją.

Podsumowanie
Na zakończenie należy podkreślić, że w procesie ustalania ostatecznych następstw szkody 

osobowej często bierze udział wiele podmiotów. Dlatego niezwykle ważne jest poszukiwanie 
wspólnego języka, aby jak najszybciej doprowadzić osobę poszkodowaną do satysfakcjonujące-
go ją końca procesu likwidacji. Jednym z najważniejszych podmiotów, które potrzebują takiego 
narzędzia, jest wymiar sprawiedliwości. Sądy muszą mieć narzędzie, które pozwoli na obiektyw-
ną, wielowymiarową i powtarzalną ocenę rozmiaru szkody osobowej, uwzględniającą wszelkie 
okoliczności wynikające z przepisów prawa cywilnego. System HBT Index jako obiektywny, po-
wtarzalny i prosty w stosowaniu może stać się standardem tak dla sądów, jak i dla całego rynku 
orzeczniczego – dobrą praktyką dającą oczekiwaną przewidywalność (będąc podstawą porów-
nywalnych wartości zadośćuczynienia przy porównywalnych stanach faktycznych). Wymaga to 
jednak powszechności stosowania rozwiązania przez wszystkie zainteresowane podmioty. 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zaangażowane w projekt towarzystwa naukowe PTMU 
i PTMSiK podjęły szereg działań mających na celu propagowanie rozwiązania. Organizowane 
są konferencje, publikowane są artykuły, organizowane są szkolenia m.in. dla lekarzy biegłych 

13 J. Berent, Kilka faktów o ICF i HBT Index, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2014, nr 6, s. 45–46.
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sądowych. Udostępniono system HBT Index na stronach internetowych do nieodpłatnego te-
stowania przez wszystkich zainteresowanych problematyką, w tym przez poszkodowanych. 
W aktualnym stanie prawnym możliwe jest jedynie upowszechnianie sposobu oceny za pomocą 
systemu HBT Index na zasadzie dobrej praktyki stosowanej w procesach opiniowania. Podję-
te zostały oficjalne prace wymienionych towarzystw naukowych nad wydaniem rekomendacji 
stosowania powyższego rozwiązania, właśnie jako dobrej praktyki, w miejsce niefunkcjonalnej 
tabeli z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2002 r. 
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Summary of the ar� cle

HBT Index System-proposition of the new rules regarding the evaluation 
of personal injury consequences

The following article is devoted to the topic of information concerning whiplash-the most 
frequent injury type occurring during the communication accidents, accounting for more than 
a half of all compensation claims in Europe and other parts of the world. Due to the fact that 
in this case there is a lack of clear evidences for the personal injury to occur the evaluation in 
this case is almost completely based on subjective claims. Besides this factor there are other 
circumstances causing difficulties in claim assessment among them are: the characteristic of 
injury, ease in getting medical opinion, unjustified extension of the healing process and delays in 
reporting new symptoms which were not present short after the accident occurred. In order to 
make the evaluation of whiplash claims and other even more complicated cases more objective 
the author points to the need of introducing some changes such as: issuing medical opinions 
complaint with cause and effect link, resignation from applying for the evaluation of claims the 
regulation of the Ministry of Labour and Social Policy from 2002 (Social Insurance Institution 
scheme) as well as applying multidimensional evaluation of personal injury. 

In order to achieve this goal a new system of personal injury assessment was introduced, so 
called HBT Index system, which is primarily based on multidimensional analysis of aspects con-
nected with personal injury. This system analyses how serious is the injury (taking into account 
the level of pain) and what influence it has on the consumer’s life standard. Additionally, the 
evaluation takes into account the hardship of healing process in the damage liquidation process. 
In order to assure the usefulness of HBT Index system in reference to the evaluation of personal 
injury, 357 legal proceedings against insurance companies with final judgments were analyzed. 
The analysis was based on the comparison of evaluations made on the basis of Social Insurance 
scheme and HBT Index system. The first comparison indicated plenty of discrepancies in evalua-
tion of damage made on the basis of Social Insurance Institution scheme and the evaluation of 
personal injury provided by medicine experts collaborating with insurance companies and legal 
medicine expert. The attention was drown to the small flexibility of Social Insurance scheme and 
a high risk of manipulation of the final results. On the other hand, the evaluation of damage 
consequences with the use of index HBT indicated a high correlation between the value deter-
mined by this system and value of compensation determined by the court. The remaining part 
of the article is devoted to the idea of using HBT index system to choose aggrieved parties who 
can get non-material help for example rehabilitation. In the summary, author focuses on differ-
ent ways to popularize this solution among all of the parties interested in objective evaluation 
of personal injury after the road accidents. A new standard based on good practices in medical 
examination of personal injury was recommended.

Keywords: aggrieved party, whiplash claims, personal injury, compensation, HBT Index system, 
Social Insurance Institution table, bodily injury.
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Joanna Rutecka

Realokacja czy nowe oszczędności? – O efektach zachęt podatkowych 
w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce

Aby zachęcić do uczestnictwa w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym często wprowa-
dzane są różne rodzaje ulg podatkowych. Zachęty podatkowe do dodatkowego oszczędzania 
mogą występować na etapie opłacania składek, osiągania dochodów z inwestowania kapitału 
emerytalnego lub wypłaty świadczenia, przy czym decyzja o momencie występowania zachęty 
podatkowej determinuje możliwe do zastosowania instrumenty podatkowe. 

Ocena stosowania zachęt podatkowych w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym nie jest 
jednoznaczna, biorąc pod uwagę ich efektywność, osiągnięte skutki w odniesieniu do wysokości 
poniesionych kosztów. W niniejszym artykule omówione zostały skutki różnych typów zachęt po-
datkowych z punktu widzenia tworzenia dodatkowych oszczędności oraz zamiany istniejących 
już oszczędności na oszczędności o charakterze długoterminowym (emerytalnym). W ostatniej 
części wskazane zostały skutki zachęt podatkowych zastosowanych w indywidualnym zabezpie-
czeniu emerytalnym w Polsce oraz zasygnalizowano możliwe kierunki zmian.

Słowa kluczowe: dodatkowy system emerytalny, zachęty podatkowe, indywidualne plany eme-
rytalne, efekt realokacji, efekt dochodowy.

Wprowadzenie
Zachęty podatkowe do dodatkowego oszczędzania są szeroko stosowane w uzupełniających 

systemach emerytalnych, zarówno pracowniczych, jak i indywidualnych. Przybierają zwykle 
formę zwolnienia z podatku dochodowego, zastosowania preferencyjnej (obniżonej) stawki po-
datku lub po prostu przesunięcie opodatkowania w czasie.

Ulgi podatkowe mogą występować w okresie gromadzenia środków bądź ich wypłaty. 
W pierwszym przypadku konkretny bodziec fiskalny związany jest z faktem opłacenia składki lub 
występuje na etapie inwestowania środków emerytalnych. W drugiej sytuacji zachęty związa-
ne są z preferencyjnym opodatkowaniem (lub brakiem opodatkowania) wypłacanego kapitału 
emerytalnego. Pełny katalog zachęt podatkowych w zależności od etapu oszczędzania, na któ-
rym występują, prezentuje tabela nr 1.

Zachęty podatkowe stosowane w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym dotyczą zwykle 
zwolnienia składki z podatku oraz odstąpienia od opodatkowania zysku z inwestycji. Rzadziej 
stosowane (i uznawane za mniej skuteczne) są zachęty na etapie wypłaty świadczeń. 
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Tabela nr 1. Rodzaje zachęt podatkowych

Moment zastosowania zachęty Rodzaje zachęt

Wpłata oszczędności 

 dotacja do dodatkowego oszczędzania (ang. � tax subsidy)
 odliczenie składki od podstawy opodatkowania� 
 opodatkowanie jedynie części składki� 
 odpisanie części składki od podatku� 

Osiąganie dochodów z inwestowania 
oszczędności emerytalnych 

 zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych� 
 preferencyjna stopa opodatkowania� 

Wypłata świadczeń 
 zwolnienie świadczenia z opodatkowania� 
 preferencyjna stopa opodatkowania świadczeń� 
 kwota wolna od podatku� 

Źródło: Opracowanie własne.

1. Reżimy podatkowe w dodatkowym oszczędzaniu na starość
Funkcjonujące na świecie rozwiązania w zakresie opodatkowania oszczędności zakładają 

najczęściej pobór podatku na etapach wnoszenia wpłat oraz realizacji zysku od dochodów kapita-
łowych (jeśli w danym kraju występuje podatek od dochodów kapitałowych). Tak opodatkowana 
jest większość produktów finansowych oferowanych na komercyjnym rynku. Mechanizmy zachęt 
podatkowych stosowanych w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym opierają się natomiast 
na rezygnacji z opodatkowania dochodów kapitałowych lub odroczeniu momentu poboru po-
datku do chwili wypłaty świadczenia, przy wcześniejszym zwolnieniu z opodatkowania zarówno 
składki, jak i dochodów kapitałowych. Pełny zakres reżimów podatkowych, które mogą wystę-
pować w odniesieniu do oszczędności emerytalnych, zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 2. Warianty rozwiązań podatkowych dotyczących oszczędności emerytalnych

Model
podatkowy Składka Zysk z oszczędności Wypłata

EET zwolniona z opodatkowania
(ang. Exempt – E) 

zwolniony z opodatkowania
(E) 

opodatkowana
(ang. Taxed – T) 

TEE opodatkowana zwolniony zwolniona 

TTE opodatkowana opodatkowany zwolniona 

ETT zwolniona opodatkowany opodatkowana 

TET opodatkowana zwolniony opodatkowana 

TTT opodatkowana opodatkowany opodatkowana 

EEE zwolniona zwolniony zwolniona 

Źródło: Opracowanie własne.

Z punktu widzenia oszczędzającego najkorzystniejszym rozwiązaniem jest oczywiście mo-
del EEE (ang. Exempt–Exempt–Exempt), zakładający całkowite zwolnienie z opodatkowania 
oszczędności emerytalnych na wszystkich etapach, tj. zarówno wpłaty składki, jak i pomnażania 
środków i ich wypłaty. Najmniej pożądanym jest natomiast model TTT (ang. Taxed–Taxed–Taxed) 
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charakteryzujący się poborem podatku na etapie zarówno wpłat, jak i osiągania dochodów kapi-
tałowych oraz wypłaty świadczenia. Reżim ten powoduje podwójne opodatkowanie tych samych 
środków i z tego względu jest stosowany niezwykle rzadko. Najczęściej występują rozwiązania 
zakładające pobór podatku na jednym lub dwóch z wymienionych etapów oszczędzania. 

Zwykle systemy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego oparte są na następujących mo-
delach opodatkowania: 

model TEE – opodatkowanie składki, zwolnienie z opodatkowania zysków z inwestycji i wy-� 
płaty świadczenia,
model EET – zwolnienie z opodatkowania składki i zysków inwestycyjnych, opodatkowanie � 
świadczeń emerytalnych.
Powszechnie uważa się, że stosowanie zachęt podatkowych na etapie wpłaty składki jest � 
znacznie skuteczniejsze niż zwolnienie z opodatkowania dochodów kapitałowych lub świad-
czeń1. Opinia ta bazuje na założeniu, że jednostka woli otrzymać konkretną kwotę (w tym 
przypadku ulgę) w chwili obecnej, niż otrzymać kwotę wyższą – bo powiększoną o wypraco-
wany zysk – w przyszłości. Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma oczywiście znaczenia, 
czy podatek pobierany jest na początku, czy na końcu okresu oszczędzania, jeśli stawka po-
datkowa pozostaje niezmieniona (tabela nr 3). 

Tabela nr 3. Moment poboru podatku a wynik oszczędzania

Etapy inwestycji EET TEE TTE ETT

Wpłata składki przed opodatkowaniem 100 100 100 100 

Podatek dochodowy (18%) – 18 18 – 

Składka inwestowana 100 82 82 100 

Zysk z inwestycji brutto* 27,63 22,66 22,66 27,63 

Podatek od zysku (19%) – – 4,3 5,25 

Wartość rachunku brutto 127,63 104,66 100,36 122,38 

Podatek od wypłaty (18%) 22,97 – – 22,02 

Wypłata netto 104,66 104,66 100,36 100,36 

*Analizowany okres inwestycji: 5 lat, stopa zysku: 5% rocznie.

Źródło: Opracowanie własne.

Pomimo iż efekt zastosowania podatku na początku okresu oszczędzania (TEE) jest równy efek-
towi opodatkowania wypłaty (EET), wiele krajów stosujących zachęty podatkowe zdecydowało 
się na wprowadzenie ulg na etapie opłacania składek, a część z nich wprowadziła dodatkowo 
dotacje do oszczędności finansowane z budżetu państwa2. 

W niektórych krajach, pomimo utworzenia instytucjonalnych form dodatkowego oszczędzania 
na starość, występują reżimy zakładające pobór podatku na dwóch etapach oszczędzania (model 

1 Por. M. Bassi, An Egg Today and a Chicken Tomorrow: A Model of Social Security with Quasi-Hyperbolic Disco-
unting, „Centre for Studies in Economics and Finance, Working Paper” No. 205.
2 Takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Chile, Niemczech, Nowej Zelandii i Czechach. Por.: J. Rutecka (red.), 
Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 
Warszawa 2014. 
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ETT, TET lub TTE). Taka sytuacja występuje m.in. w Danii, Włoszech, Szwecji, Holandii, Czechach, 
Luksemburgu i w Nowej Zelandii (rysunek nr 1). Warto przy tym zaznaczyć, że w krajach tych 
jedynie wybrana część oszczędności emerytalnych pozbawiona jest zachęt podatkowych3.

Rysunek nr 1. Rozwiązania podatkowe w kapitałowych systemach emerytalnych – kraje 
OECD

Wyjaśnienia: EEpT – system z opodatkowaniem jedynie części wypłaty lub preferencyjną stawką opodatkowania 
wypłat.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K.-Y. Yoo, A. de Serres, Tax Treatment of Private Pension Savings in 
OECD Countries and the Net Tax Cost Per Unit of Contribution to Tax-Favoured Schemes, „OECD Economics De-
partament Working Papers” No. 406. 

W krajach Ameryki Łacińskiej zachęty podatkowe przybierają zwykle formę odliczenia składki 
od podstawy opodatkowania. Dodatkowo stosowany jest limit procentowy i/lub kwotowy, za-
równo w stosunku do składek opłacanych przez pracownika, jak i pracodawcę. Tylko nieliczne 
kraje (np. Chile) zdecydowały się na zastosowanie dopłaty (dotacji) do dodatkowych oszczędno-
ści emerytalnych4. 

Wysokość zachęt podatkowych może także zależeć od sytuacji rodzinno-dochodowej indywi-
dualnej osoby. Przykładowo w Niemczech w ramach programu Riester-Rente najwyższe dopłaty 
(wyrażone jako dotacja procentowa do kwoty składki) otrzymują rodziny z co najmniej dwójką 
dzieci i jednym żywicielem rodziny. Dotacja ta jest również zdecydowanie wyższa w przypadku 
osób z najniższych grup dochodowych5.

3 K.-Y. Yoo, A. de Serres, Tax Treatment of Private Pension Savings in OECD Countries and the Net Tax Cost Per 
Unit of Contribution to Tax-Favoured Schemes, „OECD Economics Departament Working Papers” No. 406.
4 Dane z bazy FIAP 2010 (http://www.fiap.cl) i Komisji Europejskiej.
5 Por.: A. Börsch-Supan, Mind the Gap: The Effectiveness of Incentives to Boost Retirement Savings in Europe, 
„OECD Economic Studies” No. 39 (2004/2).
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2. Efekty zachęt podatkowych
Ocena stosowania zachęt podatkowych w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym nie jest 

jednoznaczna, jeśli weźmie się pod uwagę ich efektywność, tj. osiągnięte skutki w odniesieniu 
do wysokości poniesionych kosztów. Rozwiązania takie zwiększają zwykle oszczędności o celu 
emerytalnym, jednak może być to rezultatem:

przesunięcia w ramach dotychczasowych oszczędności (realokacja oszczędności – ang. � re-
allocation effect),
zwiększenia oszczędności poprzez zmniejszenie bieżącej konsumpcji (nowe oszczędności – � 
ang. income effect).

Oczywiście pożądane jest zjawisko tworzenia nowych oszczędności, zwłaszcza wśród osób 
z niższych grup dochodowych. Nie zawsze jednak efekt ten zostaje osiągnięty. 

Dotychczas zgromadzone doświadczenia z wprowadzania zachęt podatkowych w systemach 
dodatkowych oszczędności emerytalnych nie są jednoznaczne6:

ulgi podatkowe mogą kreować nowe oszczędności (USA, Hiszpania, Niemcy),� 
ulgi podatkowe powodują głównie przesunięcie dotychczasowych oszczędności (USA, Wiel-� 
ka Brytania).

Przeprowadzone badania7 wskazują, iż efekty wprowadzenia zachęt są mieszane (realokacja 
oraz generowanie nowych oszczędności), jednak:

osoby bardziej zamożne z reguły dokonują przesunięcia oszczędności, � 
osoby o wyższych dochodach zbliżające się do wieku emerytalnego kreują dodatkowe � 
oszczędności,
osoby o najniższych i średnich dochodach uczestniczą w oszczędzaniu, rezygnując z kon-� 
sumpcji, tj. zwiększają ogólne oszczędności.

Aby zachęcić do dodatkowego oszczędzania osoby z niższych grup dochodowych, wprowa-
dzane są zachęty fiskalne w postaci zwolnienia z opodatkowania, możliwości odliczenia składek 
od podatku (ulgi podatkowe) lub dopłat z budżetu państwa do składek wnoszonych przez indy-
widualnych uczestników. Zachęty podatkowe są szeroko stosowane w rozwiniętych systemach 
dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Warto jednak zastanowić się, czy są one celowe 
i skuteczne, tj. czy prowadzą do realizacji celów w postaci zwiększenia oszczędności oraz zwięk-
szenia konsumpcji wśród emerytów. Wnioski nie są oczywiste.

Skłonność do tworzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych jest silnie uzależniona od 
rozmiarów systemu powszechnego i doświadczeń z jego funkcjonowaniem w ciągu ostatnich kil-
kudziesięciu lat. Jeśli system bazowy oferuje niewysokie świadczenia, naturalną konsekwencją 
jest rozwój dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Wówczas zachęty podatkowe trafiają na 
podatny grunt i zwiększają skłonność do dodatkowego oszczędzania. W krajach, gdzie systemy 
publiczne są rozbudowane i oferują relatywnie wysokie stopy zastąpienia, zachęty podatkowe 
trafiają na mniej podatny grunt, gdyż nie występuje tam zwykle naturalna skłonność do oszczę-
dzania lub jest ona ograniczona, m.in. ze względu na wysoki poziom obowiązkowych składek 
pomniejszających dochody, które pozostają do dyspozycji8. 

6 Tax Incentives and Retirement Savings, OECD 2007.
7 Ibidem oraz J. Ayuso, J.F. Jimeno, E. Villanueva, The effects of the introduction of tax incentives on retirement 
savings, „Banco de España, Documentos de Trabajo” N.º 0724 (2007); E. Engen, W. Gale, The Effects of 401(k) 
Plans on Household Wealth: Differences Across Earnings Groups, „NBER Working Paper” No. 8032.
8 Por. J. Rutecka, Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju, „Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 342 (2014), s. 256–266. 
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Dobrze skonstruowane zachęty podatkowe mogą spowodować zwiększenie oszczędności 
poprzez zmniejszenie bieżącej konsumpcji (nowe oszczędności – ang. income effect), jednak 
duża część ze stosowanych zachęt powoduje jedynie przesunięcie w ramach dotychczaso-
wych oszczędności (realokacja oszczędności – ang. reallocation effect). Drugi z efektów wystąpi 
w sytuacji, gdy zachęty - teoretycznie adresowane do ogółu społeczeństwa - faktycznie są wyko-
rzystywane przez lepiej sytuowanych obywateli. Wówczas narzędzia te są jedynie kosztownym 
mechanizmem redystrybucji w niepożądanym kierunku.

Wykres nr 1. Skutki zastosowania różnych zachęt podatkowych

Źródło: Tax Incentives and Retirement Savings, OECD 2007.

Badania pokazują przy tym, że dla zwiększenia oszczędności osób o najniższych i średnich do-
chodach najskuteczniejszym narzędziem jest wprowadzenie dotacji do składki9. Powszechnie 
stosowane odliczenia składki od podatku oraz opłacanie dodatkowych składek przez pracodaw-
cę (w ramach pracowniczych programów emerytalnych) zwiększa oszczędności wszystkich grup 
dochodowych (o ile zdecydują się na skorzystanie z wymienionych zachęt). 

Stosowanie zachęt podatkowych, z których korzysta ogół pracowników, bez względu na po-
ziom osiąganych zarobków, nie jest rozwiązaniem pożądanym. Ulgi powinny być adresowane do 

9 Potwierdza to m.in. przypadek Nowej Zelandii.
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najbiedniejszych, gdyż osoby lepiej sytuowane są w stanie oszczędzać (i będą to robić) nawet 
bez dodatkowych zachęt.

Analizując efekty zastosowania konkretnych rodzajów ulg podatkowych, warto dostrzec, że 
rozwiązania te nie oznaczają zmniejszenia podatków, a jedynie pozór ich zmniejszenia. Mniejsze 
wpływy podatkowe spowodowane przez ulgi trzeba pokryć z innych – z konieczności zwiększo-
nych – podatków lub z długu – czyli większych podatków w przyszłości.

Pomimo wymienionych ułomności zachęt podatkowych warto wspomnieć, iż samo ich wpro-
wadzenie powoduje zwiększenie zainteresowania dodatkowym oszczędzaniem. Jest to efekt 
akcji informacyjnej i reklamowej instytucji oferujących produkty emerytalne, a także działań 
instytucji będących pomysłodawcami wprowadzanego rozwiązania. Natomiast wśród osób, 
które zdecydowały się na skorzystanie z zachęt podatkowych, ograniczenia dotyczące wypła-
ty „uprzywilejowanych podatkowo” środków emerytalnych zmuszają do wydłużenia horyzontu 
czasowego oszczędności, przez co dochodzi do ich transformacji z inwestycji krótko- na długo-
terminowe, co nie pozostaje bez znaczenia dla gospodarki.

Rynek dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego jest zwykle dodatkowo regulowany z uwagi 
na stosowanie zachęt podatkowych. Ograniczenia dotyczyć mogą dostępnych form oszczędza-
nia, wymaganego okresu gromadzenia składek czy sposobu wykorzystania zakumulowanego 
kapitału. Ich efektem powinno być oferowanie przez instytucje finansowe produktów, które są 
zrozumiałe, przejrzyste i porównywalne, a jednocześnie odpowiednio elastyczne, tak aby każdy 
uczestnik mógł je dostosować do indywidualnych potrzeb. Dla efektywności produktów emery-
talnych (a więc wysokości przyszłych świadczeń) ogromne znaczenie ma także stopień rozwoju 
rynku finansowego oraz odpowiedni poziom konkurencji na rynku dodatkowego zabezpieczenia 
emerytalnego, skutkujący odpowiednio niskim poziomem opłat pobieranych od uczestników 
planów emerytalnych. 

W końcu kluczowe znaczenie dla powszechności dobrowolnych, dodatkowych programów 
oszczędnościowych ma poziom wiedzy finansowej jednostek, który z kolei zależy od poziomu 
i jakości edukacji finansowej. Posiadanie odpowiedniej wiedzy jest warunkiem koniecznym do-
konania wyboru właściwego produktu finansowego w sytuacji samodzielnego podejmowania 
decyzji (bez wsparcia ze strony innych – w tym wyspecjalizowanych – podmiotów) oraz w sytu-
acji ogromnej różnorodności dostępnych na rynku rozwiązań. 

3. Efekty zachęt podatkowych w indywidualnych planach emerytalnych w Polsce
Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne w Polsce jest nadal na wstępnym poziomie rozwoju, 

pomimo upływu ponad 15 lat od momentu wdrożenia nowego, wielofilarowego systemu eme-
rytalnego. Na koniec 2014 r. w pracowniczych programach emerytalnych (PPE) uczestniczyło 
381 tys. osób, indywidualne konta emerytalne (IKE) posiadało 824,5 tys. osób, a indywidualne 
konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) funkcjonowały dla 528,1 tys. Polaków10. Taka liczba 
dodatkowych rachunków emerytalnych oznacza, iż jedynie nieco ponad 2% osób aktywnych 
zawodowo jest objętych zabezpieczeniem oferowanym przez pracodawcę, a plany indywidu-
alne obejmują ok. 3–5% pracujących jednostek. Trudno jest przy tym określić, jak duża część 
posiadaczy kont oszczędza jednocześnie na IKE i IKZE, gdyż nie funkcjonuje ogólny rejestr oszczę-
dzających. 

Oszczędzający na IKE to niemal w równym stopniu kobiety, jak i mężczyźni (relacja 53% do 
47% na korzyść kobiet), przy czym istotnym kryterium różnicującym jest wiek – najwięcej kont 

10 Dane ze strony http://www.knf.gov.pl.
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jest prowadzonych dla osób zbliżających się do emerytury (29% posiadaczy IKE jest w wieku 
50–60 lat, a 18% to osoby, które ukończyły 60 lat). Relatywnie niskim wskaźnikiem uczestnictwa 
charakteryzują się natomiast osoby młode (poniżej 30 lat), które posiadają jedynie 5% ogółu 
kont11. 

Sytuacja wygląda bardzo podobnie w przypadku IKZE (50,3% posiadaczy tych kont to kobiety), 
jednak wśród oszczędzających na tych kontach większy jest udział osób z niższych przedziałów 
wiekowych – 16,6% ogółu kont prowadzonych było dla osób w wieku do 30 lat, a jedynie 2,3% 
ogółu kont dla osób powyżej 60 roku życia. Udział pozostałych grup wiekowych12 kształtował się 
na podobnym poziomie wynoszącym ok. 27–28%13.

Wskazanie grup dochodowych, do których należą osoby gromadzące dodatkowe oszczędności 
emerytalne, napotyka na znaczne trudności spowodowane brakiem centralnego rejestru oszczę-
dzających w programach pracowniczych i indywidualnych. Sytuacja ta jest konsekwencją m.in. 
zastosowania różnych reżimów podatkowych w odniesieniu do planów pracowniczych i indywi-
dualnych, wśród których dominuje model TEE (Taxed–Exempt–Exempt). Ponieważ reżim ten nie 
umożliwia odliczenia składki od podatku lub podstawy opodatkowania, nie rodzi tym samym 
obowiązku wykazywania w rocznych zeznaniach podatkowych wysokości wpłaconej i odliczanej 
składki na dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Co prawda instytucje finansowe prowadzą-
ce indywidualne konta emerytalne (IKE) mają obowiązek informowania organów podatkowych 
o wielkości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym, ale występuje 
on jedynie w momencie, gdy posiadacz konta decyduje o dokonaniu wypłaty z IKE14. Podobne 
problemy związane z identyfikacją osób oszczędzających występują w przypadku uczestników 
pracowniczych programów emerytalnych – brak centralnej bazy powoduje, że w okresie wpłaty 
i pomnażania środków jedynie pracodawcy są w posiadaniu informacji o indywidualnych oso-
bach objętych PPE i poziomie ich dochodów (przy czym informacja o dochodach ogranicza się 
jedynie do poziomu dochodów osiąganych u danego pracodawcy). W konsekwencji przeprowa-
dzenie analizy dotyczącej poziomu dochodów osób objętych PPE i IKE jest obecnie praktycznie 
niemożliwe. Jedynym trzeciofilarowym rozwiązaniem, w przypadku którego zbierane są dane 
dotyczące oszczędzających, są indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) związa-
ne z zachętą podatkową w postaci możliwości odliczenia składki od podstawy opodatkowania.

Wprowadzone w 2012 r. IKZE oferują najkorzystniejsze zasady opodatkowania w porównaniu 
z innymi elementami dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Poza możliwością 
odliczenia składki od podstawy opodatkowania występuje w nich także korzystniejsza (10%) staw-
ka opodatkowania na etapie wypłaty świadczenia. Wpłaty na konto są natomiast limitowane do 
wysokości 120% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce15. 
W 2014 r. limit ten wynosił 4495,20 zł, natomiast w 2015 r. został podniesiony do 4750,80 zł.16 

11 Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2013 roku, KNF, 
Warszawa 2014.
12 Oficjalna statystyka posiadaczy IKZE zakłada podział na następujące grupy wiekowe: do 30 lat, 30–40, 40–50, 
50–60 oraz 60 lat i więcej.
13 J. Rutecka (red.), Dodatkowy system..., op. cit., s. 33–34.
14 Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych 
kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.).
15 Początkowo, tj. w latach 2012–2013, limit ten wynosił 4% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe danej osoby z poprzedniego roku kalendarzowego. Limit ten był w praktyce trudny do wyzna-
czenia dla wielu ubezpieczonych. 
16 Dane ze strony http://www.mpips.gov.pl.
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W pierwszym roku funkcjonowania IKZE zachęty podatkowe przyciągnęły głównie osoby naj-
bogatsze, które prawdopodobnie przeniosły pieniądze z innych form oszczędzania. Zgodnie 
z danymi Ministerstwa Finansów (sporządzanymi na podstawie sprawozdań PIT za rok 2012 
złożonych przez podatników), jedynie ok. połowy z 35 tys. posiadaczy IKZE17, którzy w 2012 r. 
dokonali wpłat lub wypłat transferowych na swoje konto (3,6% ogółu kont), odliczyło tę składkę 
od dochodu. 

Wykres nr 2. Liczba podatników odliczających wpłaty na IKZE w 2012 r. oraz średnia wysokość 
ich rocznych dochodów w 2012 r.

Źródło: J. Rutecka (red.), Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje 
zmian, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa 2014.

Niemal połowa (48%) osób korzystających z odliczenia składki od dochodu należała do 10. 
decyla dochodowego. Wykazane przez nich wpłaty były także zdecydowanie wyższe (średnio 
2350 zł) niż wpłaty dokonane przez osoby z najniższej grupy dochodowej (620 zł). Warto jed-
nak pamiętać, że zróżnicowanie średniej wpłaty dla różnych grup dochodowych spowodowane 
było m.in. limitem wpłaty powiązanym z wysokością dochodów (a dokładnie podstawą wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne) uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. W rezul-
tacie osoby lepiej zarabiające mogły wpłacić i odliczyć od podstawy opodatkowania znacznie 
więcej niż pracownicy uzyskujący minimalne wynagrodzenie. Od 2014 r. limit ten został zamie-
niony na jednakową kwotę obowiązującą wszystkich oszczędzających, co pozwala przypuszczać, 
że średnie wysokości wpłat powinny ulec „spłaszczeniu” w kolejnych latach. 

Pomimo że wskaźnik uczestnictwa w indywidualnych planach emerytalnych wynosi w Pol-
sce nieco ponad 5% (IKE) i 3% (IKZE), systematyczne wpłaty zasilają jedynie nieliczne konta 
emerytalne. W 2014 r. tylko co trzecie indywidualne konto emerytalne zostało zasilone wpłatą, 
natomiast dla indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego wskaźnik ten był jeszcze niż-
szy (16,4% ogółu IKZE funkcjonujących w 2014 r)18. Ponadto tylko połowa osób, które dokonały 
wpłaty na IKZE, odliczyła tę wpłatę od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatko-
wym PIT (dane za 2012 r.).

17 Dane KNF.
18 Dane ze strony http://www.knf.gov.pl.
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Wykres nr 3. Udział podatników z poszczególnych grup dochodowych (decyle) w ogóle osób 
odliczających wpłaty na IKZE oraz poziom uczestnictwa w poszczególnych grupach dochodo-
wych

Źródło: J. Rutecka (red.), Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzy-
stwo Ekonomistów Polskich, Warszawa 2014.

Niski poziom uczestnictwa połączony z nieregularnym wnoszeniem składek spowodował, że 
w 2012 r. poziom aktywnego uczestnictwa w IKZE wynosił od 0,002% w 1. decylu dochodowym 
do 0,344% w decylu 10. Dwie trzecie oszczędzających i korzystających z ulgi fiskalnej to oso-
by z 9. i 10. decyla dochodowego. Osoby z niższych grup dochodowych (decyle 1.–6.), które 
wpłaciły i odliczyły składkę na IKZE w rozliczeniu za rok 2012, to jedynie 10,6%19. Warto jednak 
zauważyć, że dane pochodzące z Ministerstwa Finansów obejmują jedynie osoby rozliczające się 
na zasadach ogólnych, składające roczne zeznania PIT. Wśród odkładających środki emerytalne 
na IKZE znajdować się mogą także osoby prowadzące działalność gospodarczą i objęte podat-
kiem liniowym. W ich przypadku nie ma możliwości odliczenia ulgi, co może stanowić jeden 
z powodów rozbieżności w danych dotyczących liczby oszczędzających publikowanych przez Ko-
misję Nadzoru Finansowego i danych pochodzących z organów podatkowych.

W 2012 r. wszyscy posiadacze IKZE odliczyli od dochodu przed opodatkowaniem wpłaty w wy-
sokości niespełna 29 mln zł, powodując tym samym ubytek wpływów z PIT do budżetu państwa 
w wysokości ok. 8 mln zł. Wpłaty osób z 9. i 10. decyla dochodowego odpowiadały ok. 90% tego 
ubytku20.

Struktura osób wpłacających i odliczających składki na IKZE świadczy o występowaniu re-
dystrybucji dochodowej od ogółu społeczeństwa (płacących podatki) do osób najbogatszych 
(z najwyższych decyli dochodowych według rocznych zeznań PIT). Jeśli wziąć pod uwagę do-
świadczenia innych krajów, w takiej sytuacji przypuszczać można zdecydowaną przewagę 
efektu realokacji (ang. reallocation effect), tj. przesunięcia oszczędności z innych produktów 
finansowych do rozwiązań charakteryzujących się preferencjami podatkowymi, nad efektem 
dochodowym (ang. income effect), oznaczającym tworzenie nowych oszczędności w drodze 
ograniczania bieżącej konsumpcji. Potwierdzenie występowania w Polsce głównie efektu re-

19 J. Rutecka (red.), Dodatkowy system..., op. cit., s. 34. 
20 Ibidem, s. 35.
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alokacji wymaga jednak dalszych pogłębionych badań, które są trudne do przeprowadzenia ze 
względu na niskie wskaźniki uczestnictwa osób aktywnych zawodowo w indywidualnych pla-
nach emerytalnych21. 

Zakończenie. Propozycje zmian mających na celu wzmocnienie efektu dochodowego 
Pomimo licznych zmian regulacyjnych dokonywanych w ciągu kilku ostatnich lat dodatkowy 

system emerytalny w Polsce nie osiągnął zakładanego poziomu rozwoju, zarówno w warstwie 
pracowniczej, jak i indywidualnej. Pracownicze programy emerytalne, które miały stanowić istot-
ną część wielofilarowego systemu emerytalnego, objęły po 15 latach funkcjonowania jedynie 
nieco ponad 2% pracowników. W przypadku wprowadzonych później rozwiązań indywidualnych 
– IKE i IKZE – osiągnięto nieznacznie wyższe wskaźniki uczestnictwa, jednak poziom aktywnej 
partycypacji, oznaczającej regularne opłacanie składki, oraz poziom zgromadzonych środków 
jest znacznie niższy niż w planach pracowniczych22. W żadnym z elementów dodatkowego za-
bezpieczenia emerytalnego nie widać obecnie szans na ożywienie, a analiza funkcjonowania 
zachęt podatkowych w indywidualnych planach emerytalnych wskazuje na występowanie nie-
pożądanych zjawisk, w tym redystrybucji w kierunku osób lepiej zarabiających.

Ulgi podatkowe oferowane obecnie w indywidualnym dodatkowym systemie emerytalnym są 
wykorzystywane w zdecydowanej większości przez osoby z 9. i 10. decyla dochodowego, a jedy-
nie w minimalnym zakresie przez tych, którzy nie gromadzili dotychczas żadnych oszczędności, 
w tym emerytalnych. Rodzi to pytanie o zasadność stosowania zachęt podatkowych, które nie 
przyczyniają się do powstawania nowych oszczędności, wywołując przy tym efekty społecznie 
niepożądane. Jedna z oczywistych odpowiedzi sprowadzać się może do likwidacji ulg jako nie-
efektywnego i kosztownego mechanizmu redystrybucji dochodów. Biorąc jednak pod uwagę, 
że ulgi podatkowe są jednym ze skuteczniejszych narzędzi podnoszenia poziomu uczestnictwa 
w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym w krótkim okresie, co potwierdzają doświadczenia 
innych krajów (np. Niemiec i Nowej Zelandii), warto zastanowić się nad zmianą ich konstrukcji 
w celu ograniczenia występujących obecnie niepożądanych efektów.

Badania OECD, które przywołano we wcześniejszej części artykułu23, jednoznacznie wskazują, 
że dla pobudzenia oszczędzania wśród osób biedniejszych i tworzenia nowych oszczędności eme-
rytalnych najskuteczniejszym rozwiązaniem jest kwotowa dopłata do planu emerytalnego (czy 
to w postaci dopłaty pracodawcy do programu pracowniczego czy dopłaty z budżetu państwa 
do planu indywidualnego). Dopłata ta może mieć charakter dopłaty jednorazowej (powitalnej) 
lub regularnego uzupełniania konta o dodatkowe kwoty zależne od wysokości składki wpłaconej 
przez oszczędzającego (ang. matching contributions). Aby regularne dopłaty, np. w wysokości 
20% czy 50% składki wpłacanej przez oszczędzającego, były relatywnie bardziej odczuwalne dla 
osób mniej zarabiających, należy wprowadzić dodatkowo limit kwotowy dopłat, skutkujący tym, 
że po przekroczeniu określonego (niezbyt wysokiego) poziomu wpłat oszczędzający nie miałby 
prawa do dalszej dopłaty. Takie rozwiązanie sprawdziło się doskonale w Nowej Zelandii. 

Innym rozwiązaniem podatkowym preferującym osoby mniej zarabiające jest możliwość 
odliczenia części składki od podatku, ale przy zachowaniu zróżnicowanej (degresywnej) stopy 

21 Na podstawie ogólnopolskich badań ankietowych zawierających m.in. pytania dotyczące indywidualnych 
i pracowniczych dodatkowych planów emerytalnych trudno jest wnioskować o efektach występujących w do-
datkowym systemie emerytalnym ze względu na zbyt małą liczbę ankietowanych, którzy posiadają IKE/IKZE 
bądź są uczestnikami PPE. 
22 Por.: J. Rutecka (red.), Dodatkowy system..., op. cit.
23 Tax Incentives and Retirement Savings, OECD 2007.
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odliczenia24. Przy zastosowaniu równego kwotowego limitu wpłat obowiązującego wszystkich 
oszczędzających, osoby z niższych grup dochodowych (np. decyli 1.–6.) mogłyby odliczyć od 
podatku więcej, niż wynika to z aktualnej stawki ich obciążeń podatkowych. Takie rozwiąza-
nie spowodowałoby wygenerowanie dodatkowych środków (poprzez obniżenie podatku) wśród 
osób, które dotychczas nie oszczędzały ze względu na brak jakichkolwiek wolnych środków. Limi-
ty wpłat i maksymalne kwoty odliczenia mogłyby wyglądać jak w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Degresywna ulga podatkowa – limity odliczeń podatkowych dla poszczególnych 
grup dochodowych 

Poziom rocznych dochodów w relacji do wynagrodzenia przeciętnego

do 60% (60–80%) (80–120%) (120–200%) pow. 200%

Limit wpłat* 4495 zł 4495 zł 4495 zł 4495 zł 4495 zł

Stopa odliczenia 25% 20% 18% 15% 10%

Maksymalne odliczenie 1124 zł 899 zł 809 zł 674 zł 450 zł

Aktualna korzyść w IKZE 810 zł 810 zł 810 zł 810 zł 810 zł

Różnica 314 zł 89 zł –1 zł –136 zł –361 zł

*Limit wpłat przyjęto na poziomie z 2014 r.

Źródło: J. Rutecka (red.), Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzy-
stwo Ekonomistów Polskich, Warszawa 2014.

Degresywna ulga podatkowa mogłaby zatem funkcjonować w ten sposób, że osoba zarabiająca 
np. połowę przeciętnego wynagrodzenia, miałaby prawo do odliczenia od podatku 25% wpłaco-
nej kwoty, a osoba zarabiającą więcej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia – 10% kwoty 
wpłaconej na indywidualne konto emerytalne. Przy założeniu, że stawka opodatkowania docho-
dów pierwszej osoby wynosi 18%, oszczędzanie emerytalne oznaczałoby nie tylko niezapłacenie 
podatku od kwoty wpłaty, ale dodatkowo wygenerowanie do ok. 300 zł wolnych środków, którym 
można byłoby nadać charakter emerytalny. Jest to o tyle ważne, że osoby z pierwszych dwóch 
decyli dochodowych nie posiadają obecnie żadnych wolnych środków, które mogą przekazać na 
oszczędzanie – wysokość ich miesięcznych wydatków przekracza bowiem kwotę miesięcznych 
wpływów25. W przypadku drugiej z analizowanych osób (zarabiającej ponad dwukrotność prze-
ciętnej płacy), niezależnie od stopy opodatkowania oszczędności, sama możliwość odliczenia 
części składki od podatku stanowiłaby korzyść finansową. Korzyść ta nie musiałaby być bardzo 
duża, gdyż w odniesieniu do tej grupy dominuje zwykle efekt realokacji. Ograniczona zachęta 
podatkowa mogłaby być swoistą zapłatą za zmniejszenie płynności oszczędności i nadanie im 
bardziej długoterminowego charakteru. Zróżnicowanie stawek odliczenia składki od podatku 
dla różnych grup dochodowych mogłoby przyczynić się do ograniczenia redystrybucji w kierun-
ku osób najbogatszych i pobudzić oszczędzanie wśród mniej zamożnych.

Przedstawione powyżej propozycje zmian w konstrukcji zachęt podatkowych nie są jedyny-
mi, które mogłyby wpłynąć na ograniczenie niepożądanej redystrybucji dochodowej w kierunku 
osób najbogatszych. Doświadczenia innych krajów pokazują jednak, że to właśnie taki typ kon-

24 Obie omawiane propozycje przedstawione zostały w raporcie przygotowanym na zlecenie Kancelarii Prezy-
denta RP: J. Rutecka (red.), Dodatkowy system..., op. cit. 
25 Dane ze strony http://www.stat.gov.pl.
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strukcji odegrać może znaczącą rolę w pobudzaniu oszczędzania wśród osób nieodkładających 
dotychczas na emeryturę, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia efektu dochodowego 
(ang. income effect). 

Odpowiednio skonstruowane zachęty podatkowe mogą przyczynić się do rozwoju rynku eme-
rytalnego w pożądanym kierunku. Pamiętać jednak należy, że samo dobre adresowanie zachęt 
może okazać się niewystarczające w razie braku przejrzystości tej części systemu, niewystarcza-
jącej wiedzy emerytalnej i finansowej oraz wysokiego poziomu skomplikowania (i kosztowności) 
produktów oferowanych przez instytucje finansowe. Wraz z działaniami zmierzającymi do zmian 
w zakresie ulg podatkowych nie można pominąć niezbędnych korekt w regulacjach wprowa-
dzających większą przejrzystość (produktową, a także podatkową – np. ujednolicenie reżimów 
podatkowych obowiązujących w dodatkowym systemie emerytalnym) i ułatwiających przyszłym 
emerytom dokonanie optymalnego wyboru. 
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Summary of the ar� cle

Reallocation or new savings? – Tax incentives’ effects in polish 
supplementary old-age pension system

Tax incentives are often used to boost supplementary old-age savings. They can be offered in 
a form of tax deduction, tax relief or subsidies to retirement accounts either at the accumula-
tion stage or while paying benefits. Consequences of implementing such fiscal reliefs are hard to 
assess due to the lack of detailed information on income and behaviour of savers. Scientific lit-
erature describes two main effects that may appear after introduction of tax incentives: income 
effect and reallocation effect. The first one exists when new funds are collected as a result of 
reduction in consumption. The second means transferring capital from other financial products 
and is often observed among rich savers. 

The article analyses different types of tax incentives present both in occupational and indi-
vidual retirement plans. Having analysed various tax regimes in supplementary old-age pension 
systems all over the world, it concentrates on Polish individual retirement savings accounts and 
the effects of tax incentives offered in this part of the system. Finally, some recommendations 
how to strengthen the income effect in supplementary pension system in Poland are made. 

Keywords: supplementary pension system, tax incentives, individual pension plans, reallocation 
effect, income effect.

Dr Joanna Rutecka, Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
Polska Grupa Emerytalna SGH (PPG-SGH).
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Ewa Wierzbicka

Zaufanie jako warunek długoterminowego oszczędzania na cele 
emerytalne

Dobrowolne oszczędzanie na cele emerytalne w Polsce rozwijają się niedostatecznie, co po-
twierdzają dane zawarte w raporcie Towarzystwa Ekonomistów Polskich z 2014 r., a także 
informacje Komisji Nadzoru Finansowego. Tylko co piąty Polak planuje oszczędzanie lub już in-
dywidualnie oszczędza na przyszłą emeryturę. W grudniu 2014 r. został opublikowany raport 
Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza, rekomendacje, przygotowany m.in. dla 
Kancelarii Prezydenta RP1, którym potwierdzono występowanie niepokojących zjawisk w tej tak 
ważnej sferze życia. Występuje wiele czynników powodujących zbyt małą skłonność do oszczę-
dzania długoterminowego na cele emerytalne, a jednym z nich jest brak zaufania do państwa 
i instytucji finansowych. Podstawowym celem niniejszych rozważań jest pokazanie zagrożenia 
wynikającego z niskiego poziomu zaufania obywateli do instytucji pośrednictwa finansowego, 
czego jednym ze skutków jest bardzo niski poziom indywidualnych oszczędności na zabezpiecze-
nie starości.

Słowa kluczowe: zaufanie, oszczędzanie, emerytura, instytucja pośrednictwa finansowego, 
ubezpieczenia społeczne.

Wprowadzenie
Na skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych oraz preferencje w zakresie alokacji 

nadwyżek finansowych wpływa wiele czynników, takich jak: finansowe, fiskalne, ekonomiczne, 
prawne, technologiczne, demograficzne i kulturowe, przy czym każdy z nich ma inną siłę od-
działywania na decyzje o oszczędzaniu oraz na cele tego oszczędzania2. Gromadzenie środków 
finansowych, które mogą zostać wykorzystane w wieku poprodukcyjnym, nabiera szczególnej 
wartości w gospodarce polskiej, w której w najbliższych latach niekorzystne zmiany demograficz-
ne mogą wpłynąć na systematyczne obniżanie stopy zastąpienia (relacji wysokości emerytury do 
płacy w okresie poprzedzającym przejście na emeryturę). Wzrost udziału osób starszych w lud-
ności ogółem zwiększa ryzyko społeczne i nasila obciążenie systemu emerytalnego, dlatego 

1 J. Rutecka (red.), Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzystwo 
Ekonomistów Polskich, Warszawa 2014.
2 Por. G. Rytelewska, A. Kłopocka, Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospo-
darstw domowych, „Bank i Kredyt” 2010, nr 1, s. 58.
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niezbędne jest uaktywnienie tzw. III filara systemu zabezpieczenia społecznego3. Jednak w Pol-
sce zainteresowanie dobrowolnym oszczędzaniem na cele emerytalne jest małe, mimo coraz 
szerszej oferty konkretnych produktów finansowych. Badania wskazują, że jakiekolwiek oszczęd-
ności posiada około 30% Polaków, przy czym dominują osoby o niskim poziomie oszczędności, 
nieprzekraczającym sumy 2–5 miesięcznych dochodów4.

W Polsce według danych KNF na koniec 2013 r. funkcjonowało 1070 pracowniczych progra-
mów emerytalnych (PPE), a wartość aktywów w nich zgromadzonych to 9,4 mld zł. Liczba osób 
objętych PPE wyniosła 375 tys. osób, co stanowiło tylko 2,39% ogółu pracujących5. Na dzień 
31 grudnia 2014 r. indywidualne konta emerytalne (IKE) posiadało 824,5 tys. osób, co stanowi-
ło 5,1% liczby osób pracujących, a wartość zgromadzonych w nich aktywów wyniosła 5 mld zł. 
Natomiast indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) posiadało 528,1 tys. osób, 
co stanowiło 3,3% ogółu pracujących, przy czym wartość aktywów zgromadzonych na IKZE wy-
niosła tylko 295,4 mln zł6. Liczby te wskazują na niedostateczne zaangażowanie zatrudnionych 
w dobrowolne oszczędzanie w ramach III filara. Zdaniem autorów najnowszego raportu na te-
mat dodatkowego systemu emerytalnego pożądane jest, aby od 30% do 50% osób objętych 
systemem obowiązkowym oszczędzało również w III filarze7.

1. Problem oszczędzania przez gospodarstwa domowe
Oszczędzanie przez członków gospodarstw domowych należy do finansów osobistych, które 

stanowią dziedzinę nauk ekonomicznych związaną z gospodarowaniem środkami finansowymi8. 
Zgodnie z hipotezą F. Modiglianiego i R. Brumberga racjonalni ludzie planują swoją konsump-
cję według cyklu życia i starają się utrzymać poziom życia niezależnie od dochodów. Dlatego 
w okresach osiągania wysokich dochodów oszczędzają, aby wykorzystać zgromadzone środki 
po przejściu na emeryturę i zabezpieczyć konsumpcję w wieku poprodukcyjnym. Częściowo po-
twierdza to praktyka w gospodarce polskiej, bowiem najbardziej aktywni na rynku finansowym 
są Polacy między 40. a 60. rokiem życia. Występuje również korelacja między wiekiem głowy 
rodziny (65 lat i więcej) a skłonnością do oszczędzania gospodarstwa domowego, co wykazały 
wyniki badań przedstawionych w raporcie Diagnoza społeczna 20139.

Natomiast według wyników badań przeprowadzonych przez TNS dla Związku Banków Polskich 
na próbie 1000 gospodarstw domowych w 2014 r. największą skłonność do oszczędzania de-
klarowały gospodarstwa domowe osób w wieku 40–49 lat, gdyż według badań ankietowych 
jedna czwarta osób z tej grupy w każdym miesiącu stara się odłożyć pewną kwotę pieniędzy. 
W Polsce zdaniem autorów raportu TNS – w odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej – wśród 

3 Udział osób w wieku poprodukcyjnym w całej populacji Polski zwiększy się z 18,6% w 2013 r. do 27,5% 
w 2035 r. 
4 P. Anioła, Z. Gołaś, Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędno-
ściowych gospodarstw domowych w Polsce, „Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia” nr 282, s. 27.
5 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pracownicze Programy Emerytalne w 2013 roku, KNF, Warszawa 2014.
6 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpiecze-
nia Emerytalnego w 2014 roku, KNF, Warszawa 2015.
7 J. Rutecka, op. cit., s. 14.
8 B. Świecka (red.), Współczesne problemy finansów osobistych, CeDeWu, Warszawa 2014, s. 14.
9 J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 91. W diagnozie uczestniczyła reprezen-
tatywna próba 12 355 gospodarstw domowych (w tym 9140 z próby w 2011 r., czyli 74%), obejmująca 26 307 
indywidualnych respondentów, dostępnych członków tych gospodarstw domowych, w wieku 16 i więcej lat 
(w tym 18 020 z próby w 2011 r., czyli 68%).
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osób w wieku 50–59 lat skłonność do oszczędzania jest jednak niższa10. Badani przez TNS konsu-
menci często zachowują się w sposób odmienny od hipotezy cyklu życia, np. starsi konsumenci 
oszczędzają więcej niż osoby w wieku produkcyjnym. Wynika to z faktu, że w okresie gospodar-
ki centralnie planowanej nie zgromadzili oni odpowiednich oszczędności. Z kolei respondenci 
TNS w wieku 30–50 lat często przedkładają bieżącą konsumpcję nad oszczędności11. Oszczędza-
nie jest zwykle rozumiane jako rezerwa na dokonanie zakupów w przyszłości czy nieplanowane 
wydatki lub wynika z potrzeby posiadania pewnego zasobu środków finansowych na wypadek 
nieprzewidzianych zdarzeń w przyszłości.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie skłonności do oszczędzania jest struktura 
gospodarstwa domowego. Gospodarstwa domowe bez dzieci lub z jednym dzieckiem tworzą 
częściej rezerwy na zabezpieczenia starości12. Jednym z najważniejszych czynników sprzyjają-
cych oszczędzaniu jest odpowiedni poziom dochodów i posiadanie nadwyżki finansowej ponad 
bieżące potrzeby, natomiast dwie trzecie Polaków deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności lub 
dysponuje tylko symboliczną ich kwotą, nieprzekraczającą kilku tysięcy złotych13.

Od rozpoczęcia kryzysu finansowego udział gospodarstw domowych w Polsce posiadających 
oszczędności zwiększył się z 28% w 2007 r. do ponad 40% w 2013 r., co wynika z poczucia więk-
szej niestabilności i zagrożenia utratą pracy, jednak jest to nadal bardzo mało w porównaniu 
z krajami wysoko rozwiniętymi14. Oszczędzając, gospodarstwa domowe materializują swo-
je preferencje w zakresie wyboru międzyokresowego, czy przy wzroście dochodów zwiększyć 
konsumpcję bieżącą, czy też odłożyć nadwyżkę w formie oszczędności, co stwarza możliwość 
alokacji konsumpcji w czasie. Jednak nie wiadomo, czy zanotowany w ostatnich latach wzrost 
stopy oszczędzania okaże się w Polsce stałym zjawiskiem – czy zwyciężą rozbudzone aspiracje 
konsumpcyjne, czy też zapobiegliwość i rozsądne zabezpieczenie starości15. Wątpliwości te po-
tęguje fakt, że jeśli porówna się rezultaty badania z 2000 r. do danych z marca 2013 r. (z raportu 
Diagnoza społeczna 2013), zmalał odsetek gospodarstw gromadzących oszczędności jako rezer-
wę na sytuacje losowe (z 79 do 67% oszczędzających, jednak w 2011 r. było ich jeszcze mniej 
– 60%), a także w grupie gospodarstw domowych posiadających oszczędności na zabezpieczenie 
starości nastąpił spadek z 47 do 35%.

Na podstawie raportu Diagnoza społeczna 2013 można mówić również o problemie wyklucze-
nia finansowego części społeczeństwa. Niestety w 2013 r. konta bankowego nie miało 10 mln 
Polaków, w tym 1,3 mln pracowników sektora prywatnego, 1,3 mln bezrobotnych i 1,2 mln bier-
nych zawodowo, pozostali to uczniowie i emeryci16. Jeżeli ktoś z tej grupy wyłączonych z systemu 
finansowego posiada oszczędności, to jest to gotówka trzymana w przysłowiowej skarpecie 
i może być w każdej chwili wykorzystana na nieprzewidziane wydatki.

Polska jest na niechlubnym czwartym miejscu od końca w UE pod względem liczby osób nieko-
rzystających z żadnych produktów oraz usług finansowych. Ponadto 22% dorosłych Polaków nie 

10 TNS Polska, Oszczędzanie długoterminowe – opinie, postawy, oczekiwania polskiego społeczeństwa, Raport 
dla Związku Banków Polskich, Warszawa 2014.
11 Ibidem.
12 G. Rytelewska, A. Kłopocka, op. cit., s. 60.
13 M. Samcik, Mniej niż 2 proc. Polaków odkłada pieniądze w IKE lub IKZE, „Gazeta Wyborcza”, 27 kwietnia 
2013.
14 J. Czapiński, T. Panek (red.), op. cit., s. 87.
15 A. Kłopocka, Procesy oszczędzania gospodarstw domowych – fakty trendy, determinanty, „Zarządzanie i Fi-
nanse” 2013, vol.11, nr 2 (1), s. 291.
16 Por. J. Pytkowska, Włączenie finansowe w Polsce. Stan na dziś, referat na konferencji zorganizowanej przez ZBP 
31 marca 2015 r. 
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korzysta z produktów finansowych, przy czym gorzej pod tym względem jest tylko na Węgrzech, 
w Rumunii i Bułgarii.

Według raportu TNS dla Związku Banków Polskich Oszczędzanie długoterminowe – opinie, 
postawy, oczekiwania polskiego społeczeństwa, z listopada 2014 r., skłonność gospodarstw do-
mowych w Polsce do oszczędzania jest relatywnie niska. Dominują gospodarstwa, w których jeśli 
oszczędzanie występuje, to zwykle przebiera formę akumulacji nadwyżek pozostających z bie-
żącej konsumpcji, co jest niekorzystnym zjawiskiem. Do podstawowych motywów oszczędzania 
gospodarstw domowych w Polsce należą według hierarchii ważności: rezerwa na sytuacje losowe, 
rezerwa na starość, na leczenie, na wydatki konsumpcyjne, na remont mieszkania lub domu, na 
przyszłość dzieci17. Niestety, zbyt rzadko oszczędzanie przyjmuje formę celowego, systematyczne-
go oraz planowanego działania, oszczędzania z konkretnym przeznaczeniem, np. zabezpieczenia 
starości. Zdaniem autorów raportu wynika to m.in. z braku tradycji oszczędzania, a przede 
wszystkim jest wynikiem zbyt niskich dochodów większości gospodarstw domowych, jak rów-
nież często niezaspokojonych potrzeb konsumpcyjnych. Większość konsumentów w Polsce nie 
jest gotowa na oszczędzanie, a samo oszczędzanie łączą oni z trudnościami i przeciwnościami, 
brakiem umiejętności planowania, samokontroli oraz koncentracji na celach18. 

 W strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce dominują depozyty złotowe 
i walutowe (por. wykres nr 1). Na koniec grudnia 2014 r., jak podały Analizy Online, wartość 
oszczędności gospodarstw domowych wyniosła 1094 mld zł, co stanowiło równowartość 257 mld 
euro. W skali całego roku oszczędności Polaków zmniejszyły się o 70 mld zł, czyli o 6%. Najwięcej 
oszczędności – 55,3% – ulokowano w bankach oraz SKOK-ach.

Wykres nr 1. Struktura oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, IV kwartał 2014 r.

Źródło: Analizy Online, na podstawie danych NBP, MF, KNF, TFI i PTE.

Tym niemniej korzystny był IV kwartał 2014 r., gdyż od września do grudnia 2014 r. wartość 
depozytów powiększyła się w sumie o 24,7 mld zł i po raz pierwszy w historii przekroczyła po-
ziom 600 mld zł, w tym 300,8 mld zł stanowiły środki na rachunkach bieżących, a 304,5 mld zł 
depozyty terminowe. Na drugim miejscu w strukturze oszczędności były środki w funduszach 

17 Por. P. Anioła, Z. Gołaś, op. cit.
18 TNS Polska, op. cit., s. 2. Badania przeprowadzone zostały na próbie 100 osób w wieku 15 i więcej lat.
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inwestycyjnych – 97 mld zł, a na trzecim miejscu – z wynikiem 54,4 mld zł – ulokowały się ubez-
pieczeniowe fundusze kapitałowe19. 

W. Sieczkowski przytacza poglądy angielskich ekonomistów, T.F. Crossleya, C. Emmersona 
oraz A. Leicestera, którzy wskazują na czynniki sprzyjające dobrowolnym decyzjom dotyczącym 
oszczędności. Należą do nich: czynniki fiskalne, takie jak ulgi podatkowe lub subsydia (dotacje 
fiskalne), edukacja finansowa wspomagana także przekazywaniem przystępnej informacji o pro-
duktach finansowych, stosowanie marketingu społecznego na rzecz propagowania ważnych treści 
społecznych, jak oszczędzanie w celu zabezpieczenia starości, a także metody behawioralne (sto-
sowanie zachęt do oszczędzania długookresowego, oddziaływanie na architekturę wyboru)20. 

2. Brak zaufania Polaków do instytucji
Zdaniem P. Sztompki „duże obszary współczesnego świata społecznego stają się nieprzejrzy-

ste dla jego uczestników. Złożoność systemów instytucjonalnych, organizacyjnych i technicznych 
oraz coraz bardziej globalny zasięg ich funkcjonowania czynią je niezrozumiałymi dla przecięt-
nego człowieka a często również dla ekspertów”21. Niestabilność otoczenia i szybkość zmian 
sprzyja wzrostowi nieufności. Jak podkreśla P. Sztompka: „Zaufanie uwalnia i mobilizuje ludz-
ką podmiotowość, wyzwala otwartość, kreatywność, innowacyjność działania […] Zaufanie to 
niezwykle istotny sposób jednostki, grupy czy całego społeczeństwa, swoista forma kapitału 
społecznego”22. Według W.M. Grudzewskiego „zaufanie to przekonanie, na podstawie którego 
jednostka A w konkretnej sytuacji godzi się na zależność od jednostki B (osoby, przedmiotu, or-
ganizacji itd.), mając poczucie względnego bezpieczeństwa, mimo że negatywne konsekwencje 
są możliwe. […] Zaufanie pojawia się w warunkach występowania zależności między ufającym 
a powiernikiem noszącym znamiona ryzyka”23.

Wzrost zaufania jest szczególnie ważny w warunkach rosnącej niepewności oraz wzrostu ryzy-
ka działalności i egzystencji ludzi. Polacy w okresie transformacji systemowej, szybkiego postępu 
naukowo-technicznego oraz rozwoju i coraz większej złożoności systemu finansowego żyją 
w warunkach nowych zagrożeń i niebezpieczeństw. Dlatego aby podejmować racjonalne decy-
zje dotyczące inwestowania w instrumenty finansowe, w tym w instrumenty długookresowego 
oszczędzania na cele emerytalne, niezbędne jest zaufanie do instytucji państwa oraz instytucji 
pośrednictwa finansowego. Jednak problem niedostatecznego zaufania dotyczy wielu różnych 
aspektów życia polskiego społeczeństwa. Ciekawe są wyniki badań przeprowadzonych przez 
Swiss Re w kilkunastu krajach Europy, w tym w Polsce, których przedmiotem był m.in. stosu-
nek konsumentów do szeroko rozumianego sektora ubezpieczeń na życie. Ankietowano łącznie 
ok. 1000 Polaków24, a z odpowiedzi wynika najniższy w Europie wskaźnik zaufania do instytucji 
państwa jako płatnika przyszłych emerytur. Jedynie 20% Polaków odpowiedziało twierdząco na 

19 Analizy Online. Prawie 1,1 mld zł oszczędności gospodarstw domowych. „Gazeta Ubezpieczeniowa” 26 lutego 
2015.
20 Por. T.F. Crossley, C. Emmerson, A. Leicester, Raising Household Saving, Institute For Fiscal Studies, London 
2012, (za:) W. Sieczkowski, Decyzje oszczędnościowe w systemowe zabezpieczenia emerytalnego, (w:) M. Kawiń-
ski (red.), Doubezpieczenie społeczne, idea i kontynuacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 89.
21 P. Sztompka, Zaufanie: fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 47.
22 P. Sztompka, Zaufanie, (w:) W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa 2012, s. 533 
i nast.
23 W.M. Grudzewski et al., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków-Warszawa 2009, 
s. 19.
24 Swiss Re, European Insurance Report 2012. Spotlight Poland, (za:) K. Nowak. Nie ufamy instytucjom finanso-
wym, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/953674.html?print=tak&p=0 (21.04.2015).
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pytanie, czy państwo będzie w stanie wypłacać emerytury wszystkim Polakom nie tylko teraz, 
ale również za 10 lat. W tym pytaniu średnia dla wszystkich 15 krajów europejskich uczestni-
czących w badaniu wyniosła blisko 50%, a najwyższy poziom zaufania do własnego państwa 
odnotowano w Norwegii (blisko 70%) oraz w Danii i Turcji (ponad 60%).

Wyniki sondażu CBOS z lutego i marca 2014 r. wskazują25, że największym zaufaniem Polaków 
cieszy się wojsko (74% ankietowanych ufa armii) i policja (71%), ale tylko 40% ankietowanych 
ufa administracji publicznej. Bardzo niskie notowania miały Sejm i Senat RP (ufa im 34% respon-
dentów, a nie ufa 54%). Polacy nie mają zaufania nie tylko do władzy ustawodawczej, lecz także 
wykonawczej. Rządowi w 2014 r. ufało 33%, a nie ufało 58% społeczeństwa26. Deficyt zaufania 
do rządu oraz instytucji państwa jest niepokojący i przyczynia się do powstawania negatywnych 
postaw obywateli.

Tabela nr 1. Zaufanie do instytucji finansowych według badania Diagnoza społeczna 2013 
(w procentach)

Stopień zaufania Tak – duże Tak – umiarkowane Nie ufam Nie mam zdania

Do ubezpieczycieli na życie 1,5 29,4 34,3 34,8

Do ubezpieczycieli majątkowych 1,3 25,9 33,9 35,6

Do banków komercyjnych 4,7 33,4 28,3 33,6

Do giełdy 1,0 14,7 34,3 50,0

Do OFE 1,0 18,6 41,2 37,9

Do ZUS 3,5 32,1 45,1 19,3

Do NBP 15,3 46,7 12,1 25,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2013, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

Z publikowanych rezultatów badania Diagnoza społeczna 2013 w części poświęconej stosun-
kowi Polaków do instytucji finansowych wynika, że respondenci najwyższe zaufanie mają do 
Narodowego Banku Polskiego oraz do banków komercyjnych (por. tabela nr 1). 

Według oceny T. Szumlicza „Stopień zaufania do instytucji finansowych jest zróżnicowany, gdy 
pod uwagę weźmiemy konkretne cechy demograficzne i społeczno-zawodowe osób odpowiada-
jących na konkretne pytania. Na ogół wyższe od średniego stopnie zaufania do poszczególnych 
instytucji finansowych dotyczą osób w średnim wieku (25–44 lata), mieszkańców miast powyżej 
100 tys., osób legitymujących się przynajmniej średnim wykształceniem, osób najlepiej sytuowa-
nych materialnie, przedsiębiorców prywatnych i osób pracujących w sektorze publicznym”27.

Jednak jak wynika z danych prezentowanych w tabeli nr 1, przewaga nieufności nad zaufaniem 
według danych Diagnozy społecznej 2013 występuje we wszystkich grupach respondentów 

25 CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w grupach do-
rosłych mieszkańców Polski w dniach 6–12 lutego (1020 osób) i 6–12 marca (1098 osób). 
26 Por. P. Piątkowski, Sondaż CBOS. Polacy najbardziej ufają wojsku, policji i władzom lokalnym, http://www.pap.
pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=kraj&idNewsComp=&filename-
=&idnews=161970&data=&status=biezace&_CheckSum=-437210730 (24.04.2015).
27 T. Szumlicz, Zaufanie do zakładów ubezpieczeń w świetle „Diagnozy społecznej 2013” na tle innych instytucji 
finansowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3 s. 107.
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(bez względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz pozycję majątkową), w odniesieniu do takich 
instytucji, jak giełda, OFE, ZUS oraz zakłady ubezpieczeń na życie28. Polacy nie mają zaufania 
do zakładów ubezpieczeń na życie. Zaufaniem obdarza je 30,9% respondentów (1,5% – dużym, 
29,4% – umiarkowanym), przy 34,3% wskazań negatywnych i 34,8% badanych bez sprecyzo-
wanej opinii. Takie rezultaty oznaczają, że wśród osób o wyrobionej opinii stopień zaufania do 
ubezpieczycieli na życie wynosi 47%.

Przy różnie sformułowanych pytaniach, w okresie trzech lat – od 2011 do 2013 r. – można 
zaobserwować wzrost zaufania do banków. Wynika to zarówno z raportu Diagnoza społeczna, 
który wykazał, że zaufanie do banków komercyjnych – wzrosło z 40,9% tych, którzy mają zdanie, 
w 2011 r. do 57% w 2013 r., jak i z badania Wizerunek Sektora Bankowego, według którego za-
ufanie do banków działających w Polsce wzrosło z 40% w 2012 r. do 50% w 2014 r.29

Generalnie kryzys finansowy naruszył fundament zaufania do instytucji finansowych w wie-
lu krajach wysoko rozwiniętych, natomiast pogorszenie reputacji części instytucji finansowych 
w Polsce nastąpiło w rezultacie szeregu zdarzeń, takich jak: afera związana z parabankiem Amber 
Gold i innymi piramidami finansowymi, bankructwa części SKOK-ów, niezadowolenie klientów, 
którzy uzyskali kredyty we frankach. Na spadek zaufania do ubezpieczycieli na życie wpłynęły 
działania banków sprzedających w ramach bancassurance produkty ubezpieczeniowe i stosują-
cych przy tym nieprawidłowe praktyki sprzedaży (misselling), upublicznienie w mediach decyzji 
UOKiK, który nałożył wysokie kary finansowe na część ubezpieczycieli za nieuczciwe praktyki 
stosowane przy sprzedaży polisolokat i ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym itp. Spo-
wodowało to większą nieufność klientów do produktów oszczędnościowo-ubezpieczeniowych. 
Można mówić także o zjawisku dysfunkcyjności prawa, o czym np. świadczy powstanie orga-
nizacji obrony interesów klientów ubezpieczycieli działającej pod nazwą Przywiązani do Polisy 
oraz wzrost ilości i aktywności kancelarii odszkodowawczych. Ocena dokonana przez Najwyższą 
Izbę Kontroli, dotycząca ochrony praw klientów rynku finansowego w Polsce w latach 2011–
2013 jednoznacznie wykazała, że ochrona praw klientów instytucji rynku finansowego była 
nieskuteczna, a działalność wielu organów powołanych do ochrony klientów nie zapewniała im 
dostatecznej ochrony30. W raporcie NIK podkreślono przykładowo wysoki odsetek wadliwych 
wzorców umów sprzedawanych produktów finansowych.

Dopiero wprowadzenie trzech rekomendacji dobrych praktyk w sprawie bancassurance, 
a przede wszystkim wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. rekomendacji U KNF wpłynie na 
poprawę relacji banków z klientami i zwiększenie konieczności informowania nabywców o ryzy-
ku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. 

Zaufanie buduje się latami, za to szybko je można stracić. Przykładem jest reformowany od 
1999 r. system ubezpieczeń społecznych w Polsce, pospieszna jego modyfikacja, związana ze 
znacznym ograniczeniem roli II filara i przekazaniem w 2014 r. 50% aktywów do ZUS. Nawet naj-
lepsze intencje reformatorów, wynikające z groźby dla Polski procedury nadmiernego deficytu, 

28 Por. T. Szumlicz, Kryzys zaufania do instytucji w Polsce w świetle „Diagnozy społecznej 2013”, (w:) J. Osiński 
(red.), Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 
s. 113 i nast.
29 J. Gieorgica, Badanie wizerunku sektora bankowego, http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2014/
maj/badanie-wizerunku-sektora-bankowego (24.04.2015). Uczestnicy Diagnozy społecznej mieli do wyboru czte-
ry warianty odpowiedzi: „Tak – duże”, „Tak – umiarkowane”, „Nie” oraz „Nie mam zdania”. W badaniu zrealizowa-
nym dla ZBP warianty odpowiedzi zakładały trzy możliwości: „Tak”, „Nie” oraz ukryty wariant „Nie mam zdania”.
30 NIK o ochronie klientów rynku finansowego, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-klientow-
rynku-finansowego.html (12.05.2015).
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nie uzasadniają konieczności wprowadzania zmian bez należytej konsultacji ze środowiskiem 
naukowym oraz dialogu społecznego – co miało negatywny odbiór – dlatego odbudowa za-
ufania w tym obszarze będzie trwała latami. Jeżeli konieczne było ograniczenie lub likwidacja 
kapitałowego II filara, to trzeba było tę decyzję poprzeć argumentami oraz wyjaśnić szerokim 
kręgom społeczeństwa potrzebę oraz kierunek reform.

Podsumowanie
Instytucje finansowe nie są w stanie subsydiować braku zaufania do państwa i jego organów. 

Niezbędna jest stabilność rozwiązań systemowych w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym 
także dobrowolnego III filara. Dotychczasowe produkty tego filara nie stały się rozwiązaniem 
popularnym i powszechnie stosowanym przez członków polskiego społeczeństwa na dorobku, 
będącego w ramach UE społeczeństwem relatywnie biednym. Dopiero w stabilnym państwie, 
przy określonym stopniu zamożności społeczeństwa instytucje finansowe mogą skutecznie bu-
dować zaufanie klientów do długookresowych produktów inwestycyjnych, które mogą służyć do 
dobrowolnego oszczędzania na cele emerytalne. 

Produkty oszczędzania długookresowego powinny charakteryzować się względną prostotą 
konstrukcji, przy zapewnieniu rzetelnej informacji i doradztwa dla klientów, a zasady oszczędza-
nia w nich winne być przejrzyste i zrozumiałe dla oszczędzającego. Mają one przynosić wartość 
nabywcy. Produkty te powinny być zdywersyfikowane, aby mogły odpowiadać możliwościom 
finansowym różnych grup społecznych. Korzystne byłoby, gdyby były one w miarę elastyczne, 
tak aby zapewniona była łatwość dokonywania przekształceń w trakcie umowy, jeżeli uległaby 
zmianie sytuacja finansowa oszczędzającego.

Instytucje państwa powinny prowadzić kampanię edukacyjno-informacyjną, a także wpro-
wadzić odpowiednie zachęty podatkowe na rzecz zwiększenia w Polsce długookresowego 
oszczędzania na cele emerytalne.

Można zbudować system rozwiązań, przy których klient instytucji finansowej będzie czuł 
się bezpieczny, powierzając swoje środki finansowe na cele zabezpieczenia starości, a nie 
zagubiony lub – co gorsza – oszukany. Ważna jest w tym obszarze rola nadzoru finansowe-
go KNF w wykorzystywaniu swojej funkcji kontrolnej i ostrożnościowej, ale jest to zadanie 
także dla samorządu branżowego, który powinien działać na rzecz upowszechniania norm 
etycznych, kodeksów dobrych praktyk, a także ograniczenia niezdrowej konkurencji między 
instytucjami pośrednictwa finansowego. Poprawie bezpieczeństwa klientów na rynku finan-
sowym, zwłaszcza w odniesieniu do bardziej skomplikowanych produktów, których nabycie 
związane jest z długotrwałym zobowiązaniem finansowym konsumenta, służą zmiany zapro-
ponowane w projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego z kwietnia 2015 r.31, dające m.in. szersze uprawnienia Prezesowi 
UOKiK oraz zakazujące stosowania nieprawidłowych praktyk sprzedaży. Według skierowane-
go do konsultacji społecznej projektu ustawy zakazane ma być oferowanie konsumentom, 
klientom instytucji finansowych, produktów, które nie odpowiadają potrzebom konsumen-
tów ze względu na ich wiek, stan zdrowia, doświadczenie i wiedzę o produkcie lub ze względu 
na sytuację materialną.

31 Nowelizacja ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów skierowana do konsultacji społecznych,
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11576 (29.06.2015).
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Summary of the ar� cle

The impact of trust on voluntary savings for retirement

In Poland, voluntary savings for retirement (the so-called Third Pillar) are poorly developed. 
Levels of long term household savings are insufficient when compared to the needs of the finan-
cial system, leading to negative social and economic consequences. One of the reasons for this 
low uptake, is the low level of trust that people have in both financial institutions, and the state. 
The author uses the results of the study, ‘Social Diagnosis 2013’, and other surveys, to assess the 
reasons for the low propensity to save, and indicates the methods that can be used to improve 
the situation.

Keywords: trust, savings, retirement, financial intermediation institution, social security.
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Justyna Witkowska

Porównanie jakości obsługi klienta w multiagencjach funkcjonujących 
w Olsztynie i Kownie

W artykule poruszono kwestię dotyczącą poziomu jakości obsługi klienta w multiagencjach 
funkcjonujących na polskim (Olsztyn) i litewskim (Kowno) rynku ubezpieczeniowym. Badania 
przeprowadzono z wykorzystaniem metody Servqual wśród klientów korzystających z usług 
multiagentów. Celem badania było ustalenie ważności każdego z pięciu elementów składowych 
jakości obsługi klienta: wymiaru materialnego, niezawodności, reakcji na oczekiwania klienta, 
fachowości i empatii. Dodatkowo określono pojawiające się rozbieżności pomiędzy oczekiwania-
mi klientów a ich faktyczną obsługą oraz poziomem usług, który są w stanie zaakceptować.

Słowa kluczowe: jakość obsługi klienta, metoda Servqual, multiagencje, rynek ubezpieczenio-
wy.

Wprowadzenie
Zmienne otoczenie i trudne do przewidzenia ryzyko, które towarzyszy każdej decyzji, powo-

dują, iż przedsiębiorstwa muszą szukać możliwości przetrwania na konkurencyjnym rynku, aby 
osiągnąć sukces. Ważną funkcję w tym procesie pełni klient, „który ceni jakość, sposób obsługi, 
serwis oraz uwzględnia cenę i koszty”1. Dodatkowo w przedsiębiorstwach usługowych dużym, 
o ile nie najważniejszym, atutem są ludzie – pracownicy. To oni wpływają na zachowania klien-
tów. Coraz częściej zwraca się uwagę na nowy sposób zarządzania oparty na: rozpoznawaniu 
potrzeb klientów, rozwijaniu oferty rynkowej i integrowaniu działalności, co razem tworzy „wiąz-
kę wartości”2. 

Proces oceny i wyboru ubezpieczenia nie jest łatwy, chociażby poprzez niematerialny cha-
rakter usługi ubezpieczeniowej. I. Kwiecień zwraca uwagę na dwa kryteria oceny: z jednej 
strony jest to produkt (jego cena i jakość), z drugiej ubezpieczyciel (jego kondycja finansowa 
i jakość obsługi)3. Towarzystwa w bardzo dużym stopniu korzystają z usług agentów ubez-

1 E. Skrzypek (red.), Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo, Difin, War-
szawa 2013, s. 8.
2 Por. B. Hadyniak, Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym i jego proceduryzacja, „Roz-
prawy Ubezpieczeniowe” nr 16 (1/2014), s. 6.
3 I. Kwiecień, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2010, 
s. 194–195.
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pieczeniowych. Ich jakość obsługi kształtuje pośrednio wizerunek ubezpieczyciela. Celem 
niniejszego opracowania jest ustalenie, na jakie elementy klienci multiagencji zwracają szcze-
gólną uwagę.

1. Znaczenie obsługi klienta
Różne aspekty decydują o jakości obsługi klienta w przedsiębiorstwie. Na pierwsze miejsce 

wysuwają się następujące czynniki: doświadczenie (czas funkcjonowania przedsiębiorstwa na 
rynku), liczba obsługiwanych klientów, postrzeganie firmy na rynku oraz profesjonalny per-
sonel. Rozwój tych determinant ma znaczący wpływ na postawę klienta, który podejmuje 
decyzje i dokonuje wyborów. W związku z tym, omawiając zagadnienie jakości obsługi klienta, 
warto zastanowić się, jakie czynniki są ważne. Wiele badań pokazuje tendencję wzrostową 
w percepcji jakości obsługi, co świadczy zarówno o dojrzałości przedsiębiorstw, jak i rosnącej 
świadomości klientów.

Wśród elementów składających się na jakość obsługi J. Chwałek wymienia4: przychylność 
procedur obsługi wobec klienta (ich zrozumiałość), warunki techniczne i klimat obsługi, wła-
ściwe podejście do klienta i staranność działania oraz zróżnicowanie oferty skierowanej do 
klienta.

Podkreślenia wymaga fakt, iż jakość usług oraz satysfakcja klienta są bardzo ważnymi ele-
mentami, które każde przedsiębiorstwo powinno uwzględniać, aby prawidłowo funkcjonować 
na konkurencyjnym rynku5. Można zauważyć skupienie na kliencie trzech priorytetowych 
aspektów jakości usług. Zadowolony klient to taki, który doświadcza harmonii pomiędzy 
odpowiedzialnym postępowaniem kierownictwa, właściwym wykorzystaniem zasobów mate-
rialnych i ludzkich w przedsiębiorstwie oraz poprawną strukturą systemu jakości6. 

Rewolucja dotycząca jakości rozpoczęła się w momencie uświadomienia sobie ważności 
zadowolenia klienta. Nowe technologie informacyjne oraz komunikacyjne przyczyniły się do 
rozwoju marketingu, a także metod handlowych. Zorientowanie na klienta oznacza nastawie-
nie całego przedsiębiorstwa na rozumienie jego specyficznych oczekiwań i zmian preferencji 
oraz na tworzenie wartości dla klienta. Takie działania powodują, iż klienci są zadowoleni 
z produktów i usług firmy oraz sposobu ich dostarczania. Konsekwencją jest lojalność klien-
tów, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży i zysków przedsiębiorstwa7.

Zwracając uwagę na jakość, warto uwzględnić punkt widzenia każdego klienta. Na jakość 
postrzeganą przez klienta ma wpływ: łatwość obsługi, odpowiednia cena, trwałość i wytrzy-
małość produktów lub usług, dostępność w czasie, zapewnienie obsługi posprzedażowej, 
warunki dostawy, przydatność użytkowa, a także akceptowalny projekt wyposażony w dodat-
kowe funkcje8.

Skupienie się na kliencie i jego obsłudze dla zakładów ubezpieczeń jest istotnym wyznaczni-
kiem9. Jakość obsługi klienta na rynku ubezpieczeniowym jest uzależniona od wielu zmiennych 

4 J. Chwałek, Obsługa klienta. Jakość usług, WSiP, Warszawa 2003, s. 175–176.
5 Por. B. Angelova, J. Zekiri 2011, Measuring Customer Satisfaction with Service Quality Using American Cu-
stomer Satisfaction Model (ACSI Model), „International Journal of Academic Research in Business and Social 
Sciences“ vol. 1, no. 3, s. 232.
6 Por. J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001, s. 213.
7 Por. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 88.
8 Por. R. Karaszewski, Zarządzanie jakością, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 37.
9 Por. V.K. Bishnoi, M. Bishnoi, Service Quality of Life Insurance Companies, „BVIMR Management Edge” vol. 6, 
no. 1, s. 69.
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czynników. Bardzo ważną rolę odgrywają przy tym kanały dystrybucji. Pozwalają one zakła-
dom ubezpieczeń dotrzeć do potencjalnych klientów i zawrzeć umowę ubezpieczenia. Kanały 
dystrybucji ubezpieczeń można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Ten podział uzależnio-
ny jest od tego, czy towarzystwo ubezpieczeń prowadzi własną sprzedaż ubezpieczeń, czy też 
wykorzystuje pośredników ubezpieczeniowych. Do kanałów bezpośrednich należą: pracow-
nicy towarzystw ubezpieczeń, internet i telefon, natomiast pośrednimi kanałami są: agenci 
ubezpieczeniowi, multiagenci, brokerzy ubezpieczeniowi, banki oraz inne instytucje. Podsta-
wowym zadaniem każdego ubezpieczyciela jest wykonywanie czynności ubezpieczeniowych 
związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków 
zdarzeń losowych10. Dotarcie do jak największego grona potencjalnych klientów jest jednym 
z ważnych celów zakładów ubezpieczeń.

Usługi odgrywają ważną rolę ze względu na wyjątkowe cechy, które ulegają zmianom 
i kształtują relacje pomiędzy pracownikami a klientami11. Jakość obsługi świadczonej przez 
pracownika wpływa na postrzeganie przez klientów całego przedsiębiorstwa. Tak więc zdoby-
cie zaufania to podstawa relacji między dostawcą a klientem12. Zaufanie jest zależne od jakości 
usług, a jakość usług sprzyja zaufaniu13.

Na lojalność usługobiorców wpływają poziom i jakość obsługi klienta oraz wartość i jakość 
usług14. Klienci wracają do usługodawcy, ponieważ doceniają to, co on dla nich zrobił15.

Konsumenci są coraz bardziej świadomi wyborów, których dokonują. Nowoczesny klient 
wie, czego szuka, dlatego też luka pomiędzy tym, czego dostarcza przedsiębiorstwo, a tym, 
czego oczekuje klient, może skutkować nieodwracalnymi szkodami dla firmy16. 

Badania przeprowadzone przez Ernest & Young na próbie 8532 klientów w 23 państwach 
Europy potwierdzają, iż klienci oczekują większej elastyczności od ubezpieczycieli w zaspaka-
janiu swoich potrzeb17.

2. Agent ubezpieczeniowy pośrednikiem między klientem a zakładem ubezpieczeń
Jednym z najbardziej popularnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń są agenci ubezpieczenio-

wi i multiagenci. Jest to kanał zajmujący szczególnie wysoką pozycję w przypadku ubezpieczeń 
non-life18. Sprzedaż za ich pośrednictwem w Polsce w 2013 r. kształtowała się w dziale I na 
poziomie 31%, w dziale II – 60%. 

10 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. 
zm.), art. 3.
11 G.L. Simon, D.H.B. Welsh, International Professional Service Firms: How To They Affect Government Policy?, 
„The Service Industries Journal” vol. 30, iss. 1, s. 11–23.
12 T. Laaksonen, K. Pajunen, H.I. Kulmala, Co-evolution of Trust and Dependence in Customer–Supplier Relation-
ships, „Industrial Marketing Management” vol. 37, iss. 8, s. 910–920. 
13 M. Budgol, Problem zaufania w usługach, „Problemy jakości” 2009, nr 12, s. 10.
14 R. Virvilaite, V. Saladiene, D. Skindaras, The Relationship between Price and Loyalty in Service Industry, „Inzi-
nerine Ekonomika-Engineering Economics” 2009, vol. 3, s. 96–104.
15 M. Huettinger, V. Cubrinskas, Unmanned Bonds: the Impact of Self-automated Service on Consumer Loyalty, 
„Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics” 2011, vol. 22 (2), s. 208. 
16 J. Banyte, R. Gudonaviciene, D. Grubys, Changes in Marketing Channels Formation, „Inzinerine Ekonomika-
Engineering Economics” 2011, vol. 22 (3), s. 320.
17 Voice of the customer. Time for insurers to rethink their relationships. Global Consumer Insurance Survey, 
Ernst & Young 2012, s. 12.
18 K. Ortyński, Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce, (w:) E. Wierzbicka (red.), Ubezpieczenia non-life, CeDeWu 
Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010, s. 32.
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Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym19 w Polsce agent ubezpieczeniowy 
i broker to jedyni pośrednicy rynku ubezpieczeniowego20. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest 
działalnością gospodarczą i polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem 
czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów 
ubezpieczenia21. 

Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie 
umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubez-
pieczeniowych22. Agent wykonuje czynności agencyjne, do których wlicza się23: pozyskiwanie 
klientów, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów 
ubezpieczenia, zawieranie umów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w administrowaniu i wy-
konywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, oraz organizowanie 
i nadzorowanie czynności agencyjnych.

Aby osoby fizyczne mogły być agentami i wykonywać czynności agencyjne24, muszą spełniać 
następujące warunki: posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; nie być prawomocnie 
skazane za umyślne przestępstwo (przeciwko: życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, 
ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obro-
towi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe); dać rękojmię 
należytego wykonywania czynności agencyjnych; posiadać co najmniej średnie wykształcenie; 
zdać egzamin przeprowadzony przez ubezpieczyciela.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym agent ubezpie-
czeniowy, podejmując działalność agencyjną, musi zostać wpisany do rejestru pośredników 
ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr pośred-
ników w Polsce funkcjonuje od 2004 r. Dzięki niemu możliwe jest dokładne określenie 
liczby osób zaangażowanych w tę działalność (tabela nr 1). W zależności od liczby zakładów, 
z którymi współpracuje dany przedsiębiorca, agentów dzieli się na: agentów wyłącznych 
i multiagentów. Agent wyłączny to przedsiębiorca współpracujący z jednym zakładem ubez-
pieczeń w ramach danego działu. Z kolei multiagent to osoba, która uzyskała pełnomocnictwa 
do wykonywania czynności agencyjnych od wielu zakładów i na ich rzecz prowadzi sprzedaż 
ubezpieczeń. Pełnomocnictwo to dokument, który upoważnia agenta do zawierania umów 
ubezpieczeniowych w imieniu ubezpieczyciela, mówiący o zakresie i obszarze działalności 
agenta oraz określający maksymalną sumę, na którą agent może sprzedać ubezpieczenie. 
Należy pamiętać, iż bezpośredni nadzór nad agentami sprawowany jest przez towarzystwo 
ubezpieczeń, natomiast pośredni sprawuje organ nadzoru. Multiagent różni się od agenta 
tym, że sam odpowiada za swoje czyny i musi obligatoryjnie wykupić ubezpieczenie od-
powiedzialności cywilnej agenta. Za działania agenta wyłącznego odpowiada konkretny 
zakład.

19 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1450 
z późn. zm).
20 Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (art. 2) stanowi, iż w zakresie reasekuracji oprócz wymienionych 
pośredników występuje również broker reasekuracyjny.
21 Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, art. 2.
22 Ibidem, art. 7.
23 Ibidem, art. 4.
24 Ibidem, art. 9.
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Agent jako pośrednik ubezpieczeniowy jest zobowiązany do przekazywania klientom in-
formacji w sposób jasny, dokładny oraz zrozumiały25. Powinien udzielać klientowi wszystkich 
niezbędnych informacji dotyczących zawieranej umowy ubezpieczenia.

Tabela nr 1. Liczba agentów, multiagentów i osób wykonujących czynności agencyjne w Polsce 
w latach 2006–2013

Wyszczególnienie
Rok

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agenci wyłączni 23 000 24 600 23 300 23 400 22 700 20 877 19 959 18 625

Multiagenci 13 800 14 700 15 300 16 400 15 100 14 543 15 319 15 909

Razem 36 800 39 300 38 600 39 800 37 800 35 420 34 278 34 534

Osoby wykonujące
czynności agencyjne

(pracujące
dla jednego agenta)

75 800 88 700 104 100 116 300 116 900 117 600 120 100 121 000

Osoby wykonujące
czynności agencyjne

(pracujące
dla wielu agentów)

19 000 22 400 23 400 26 500 27 300 31 200 32 100 33 000

Razem 94 800 111 100 127 500 142 800 144 200 148 800 152 200 154 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl 
(28.01.2015).

W analizowanym okresie ostatnich ośmiu lat największą liczbę agentów i multiagentów w Pol-
sce odnotowano w 2009 r. – 39 800. W 2013 r. liczba agentów spadła o ponad 19% w stosunku 
do 2006 r. Najwięcej agentów było w 2007 r. – 24 600, najmniej w 2013 r. – 18 625. Z kolei 
w przypadku multiagentów najwięcej osób pracujących dla kilku ubezpieczycieli było w 2009 r. 
– 16 400, najmniej w 2006 r. – 13 800. W przypadku osób wykonujących czynności agencyjne 
liczba ich z roku na rok jest większa. Zdecydowanie więcej (czterokrotnie) jest osób pracujących 
dla jednego agenta. 

Zgodnie z ustawą o prawie ubezpieczeniowym na Litwie26 pośrednikiem ubezpieczeniowym 
jest osoba wykonująca działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego za opłatą. Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe definiowane jest jako komercyjna działalność gospodarcza, która ma na celu 
proponowanie klientom zawarcie umów ubezpieczeniowych lub przeprowadzanie innych prac 
przygotowawczych do zawarcia tych umów lub zawarcie takich umów, lub pomoc w administro-
waniu i wykonywaniu umów, w szczególności w przypadku powstania szkody. Działalność taka, 
gdy jest podejmowana przez zakład ubezpieczeń lub pracownika towarzystwa ubezpieczeń, 
nie może być uważana za pośrednictwo ubezpieczeniowe. Dodatkowo pośrednictwem ubez-
pieczeniowym nie jest dostarczanie informacji przy okazji innej działalności zawodowej, chyba 

25 M. Płonka, Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego, (w:) W. Sułkowska (red.), Współczesne ubezpiecze-
nia gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 79.
26 Law on Insurance of the Republic of Lithuania, 18 September 2003, No. IX-1737, Vilnius, art. 2.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 18(1/2015) 95

że celem działalności jest udzielanie klientom pomocy w zawieraniu lub wykonywaniu umów 
ubezpieczenia, zarządzanie powstałymi szkodami na podstawie umów ubezpieczeniowych, li-
kwidacja szkód i ekspercka ocena roszczeń.

Dodatkowo przywołana ustawa definiuje zależnego pośrednika ubezpieczeniowego. Jest nim 
każda osoba, która prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu 
jednego lub większej liczby zakładów ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy jest zależnym po-
średnikiem, z kolei broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem27. 

Nadzór ubezpieczeniowy na Litwie do końca 2011 r. sprawowała Komisja Nadzoru Ubezpie-
czeń na Litwie (Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija), a od dnia 1 stycznia 2012 r. 
leży on w kompetencji Banku Narodowego Litwy (Lietuvos bankas)28. 

Porównanie udziału pośredników ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych 
i osobowych w Polsce i na Litwie przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Udział kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce i na Litwie w 2008 r. (w procen-
tach)

Rodzaj
ubezpieczeń Kanał dystrybucji

Kraj

Polska Litwa

Ubezpieczenia
na życie

agenci 27,9 31,0

brokerzy 1,6 13,0

sprzedaż bezpośrednia 22,9 8,0

bancassurance 44,4 48,0

inne 3,2 0,0

Ubezpieczenia
majątkowe

agenci 60,7 18,0

brokerzy 16,9 36,0

sprzedaż bezpośrednia 24,0 44,0

bancassurance 2,1 9,0

inne 0,8 1,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CEA Statistics N°42, European Insurance in Figures, November 2010, 
s. 48.

Zarówno w Polsce, jak i na Litwie dominującymi kanałami dystrybucji usług ubezpieczeniowych 
w 2008 r. w dziale I były banki, a następnie agenci ubezpieczeniowi. Natomiast w ubezpiecze-
niach majątkowych największy przypis składki pozyskują w Polsce agenci, a na Litwie pracownicy 
zakładów ubezpieczeń. Według litewskiego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych na 
rynku litewskim obecnie działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego prowadzi 
około 10 500 agentów.

27 Ibidem, art. 5.
28 http://www.lb.lt/prieziura (09.04.2015).
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3. Metodyka badań
Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody Servqual29 wśród klientów mul-

tiagencji ubezpieczeniowych w Olsztynie i Kownie. W sumie w badaniu wzięło udział 160 osób. 
Metoda Servqual polega na analizie pięciu wymiarów: materialnego, niezawodności, reakcji na 
oczekiwania klienta, fachowości i empatii. Dzięki niej możliwe jest poznanie dwóch punktów wi-
dzenia. Jeden odnosi się do obsługi oczekiwanej, drugi – do otrzymanej. Metodę tę rozszerzono 
i poproszono klientów o określenie minimalnego poziomu obsługi klienta. Klienci mogli dokonać 
oceny w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało czynnik mało ważny, natomiast 7 – czynnik wyjątkowo 
ważny (zgodnie ze skalą Likerta). W ostatniej części badania klienci rozdzielili 100 punktów we-
dług własnego uznania na pięć wymienionych w kwestionariuszu składowych jakości.

Celem badań było określenie postrzeganej jakości obsługi, która polega na obliczeniu różnicy 
pomiędzy jakością doświadczoną a idealną (pożądaną, oczekiwaną). Dzięki temu możliwe jest 
ustalenie luki, jaka pojawia się między oczekiwaniami a percepcją obsługi. Dodatkowo określono 
rozbieżności między jakością doświadczoną a minimalną, którą klient jest w stanie zaakcepto-
wać, mimo iż nie spełnia ona poziomu oczekiwanego. Ponadto porównano otrzymane wyniki 
jakości obsługi klienta na dwóch różnych rynkach.

Problem badawczy polega na pokazaniu różnicy w obsłudze klientów przez multiagencje na 
polskim (Olsztyn) i litewskim (Kowno) rynku ubezpieczeniowym. Badania posłużyły weryfikacji 
następujących hipotez: 

H1: Występuje duża luka pomiędzy oczekiwaną a otrzymaną jakością obsługi.
H2: Występują różnice w ocenie jakości obsługi w multiagencjach w Olsztynie i Kownie w ob-

rębie poszczególnych wymiarów.
H3: Multiagencje dostarczają obsługę na poziomie akceptowanym przez klientów.

4. Charakterystyka respondentów uczestniczących w badaniach
Badania przeprowadzono w multiagencjach ubezpieczeniowych w Olsztynie i Kownie w 2013 r. 

na grupie 160 osób, z czego 52,0% ogółu badanych stanowiły kobiety, a 48,0% mężczyźni. 
W Olsztynie udział kobiet uczestniczących w badaniu wyniósł 53,3% i był wyższy w porównaniu 
z rynkiem kowieńskim (50,6%). Wśród badanych klientów multiagencji średnio przeważały oso-
by w przedziale wiekowym od 36 do 50 lat – 41,5%. Natomiast na rynku olsztyńskim największą 
grupę stanowiły osoby w wieku 21–35 lat. Najmniejszą grupę obsługiwanych klientów stanowiły 
średnio osoby powyżej 66 lat – 1,2%, gdzie byli to wyłącznie klienci multiagencji zlokalizowanych 
w Kownie. Najwięcej osób było z wykształceniem wyższym – 55,7%, natomiast najmniej z wy-
kształceniem podstawowym – 3,8%. Na 160 ankietowanych 20 osób posiadało wykształcenie 
zawodowe, zaś 43 osoby – średnie. Pozostałe wyniki dotyczące wieku oraz wykształcenia pre-
zentuje tabela nr 3.

29 Metoda Servqual jest wykorzystywana przez wielu badaczy w branży ubezpieczeniowej, por: S.B. Schadev, H.V. 
Verma, Relative importance of service quality dimensions: A multi-sectorial study, „Journal of service research” 
vol. 4, no. 1, s. 59–82; D. Mishra, M. Deb, K.K. Guin, G. Sinha, Customer Relationship Management (CRM) in Con-
text of Food Marketing – A Fuzzy Logic Approach, „Indian Journal of Marketing” vol. 37, no. 1, s. 16–25; T. Van-
niarajan, P.P. Devi, L. Shankari, Service Quality of Life Insurance Companies at Salem, „Global Business Review” 
vol. 2, no. 2, s. 23–31; S. Chawla, F. Singh, Service Quality Perceptions of Life Insurance Policyholders in northern 
India: Pre-Privatization vs. Post-Privatisation, „The ICFAI University Journal of Marketing Management” vol. 5, 
no. 4, s. 23–53; S. Singh, N.J. Sirohi, K. Chaudhary, Study of Customer Perception towards Service Quality of Life 
Insurance Companies in Delhi NCR Region, „Global Journal of Management and Business Research: E Marke-
ting” vol. 14, iss. 7, s. 18–32.
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Tabela nr 3. Wiek oraz wykształcenie badanych klientów multiagencji

Przedział
wiekowy

Olsztyn
udział 
(w %)

Kowno
udział 
(w %)

Wykształcenie
Olsztyn
udział 
(w %)

Kowno
udział 
(w %)

Do 20 lat 6,7 0,0 Podstawowe 5,3 2,4

Od 21 do 35 lat 40,0 21,2 Zawodowe 14,7 10,6

Od 36 do 50 lat 36,0 47,1 Średnie 42,7 12,9

Od 51 do 65 lat 17,3 29,3 Wyższe 37,3 74,1

Powyżej 66 lat 0,0 2,4
Razem 100,0 100,0

Razem 100,0 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Osoby odwiedzające multiagencje ubezpieczeniowe w celu nabycia ochrony ubezpieczenio-
wej to w większości mieszkańcy dużych (od 100 001 do 200 000 mieszkańców) i bardzo dużych 
(powyżej 200 001 mieszkańców) miast. W badanej grupie osób na pytanie o dochód netto na 
jedną osobę odpowiedzi do 500 zł zaznaczyło 3,6% badanych, natomiast na przedział od 501 do 
1 000 zł wskazało 23,5% badanych. Najwięcej osób – 49,8% – osiąga miesięczny dochód w prze-
dziale od 1 001 do 2 000 zł. Natomiast 20,5% badanych stanowili respondenci o dochodach od 2 
001 do 5 000 zł. Tylko 2% ankietowanych osiąga dochód powyżej 5 000 zł na osobę miesięcznie 
w rodzinie. Poszczególne dane dotyczące miejsca zamieszkania ankietowanych oraz miesięcz-
nych dochodów netto przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Miejsce zamieszkania oraz dochody miesięczne netto badanych klientów multia-
gencji

Miejsce
zamieszkania

badanych

Olsztyn
udział 
(w %)

Kowno
udział 
(w %)

Miesięczny dochód
netto badanych 

na 1 osobę

Olsztyn
udział 
(w %)

Kowno
udział 
(w %)

Wieś 8,0 3,5 Do 500 zł 1,3 5,9

Miasto do 10 000 mieszkańców 4,0 5,9 Od 501 do 1 000 zł 20,0 27,1

Od 10 001 do 50 000 2,7 5,9 Od 1 001 do 2 000 zł 56,0 43,4

Od 50 001 do 100 000 10,7 1,2 Od 2 001 do 5 000 zł 18,7 22,4

Od 100 001 do 200 000 74,6 2,4 Powyżej 5 001 zł 4,0 1,2

Powyżej 200 001 0,0 81,1
Razem 100,0 100,0

Razem 100,0 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród badanych osób obsługiwanych przez multiagencje w Kownie aż 74,1% ma wyższe wy-
kształcenie, a 76,4% to osoby w wieku 36–65 lat.
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5. Ocena jakości obsługi klienta przez multiagenta
W celu określenia jakości usług oferowanych klientom multiagencji ubezpieczeniowych zasto-

sowano średnią arytmetyczną nieważoną (prostą). Jest ona sumą wartości wszystkich obserwacji 
badanej zbiorowości podzieloną przez jej liczebność. Uzyskane wyniki pozwolą usprawnić pra-
cę multiagencji, gdyż problematyka świadczonych usług jest bardzo istotna z punktu widzenia 
pracowników multiagencji, ich właścicieli, również także klientów nabywających ochronę ubez-
pieczeniową. 

W wymiarze materialnym ocenie poddano kwestie dotyczące: korzystania przez pracowników 
multiagencji z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, prezencji pracowników oraz czytelno-
ści i przejrzystości dokumentów kierowanych do klientów. 

Drugim badanym wymiarem była niezawodność. W ramach tego wymiaru oceniono do-
trzymywanie przez pracowników multiagencji określonych terminów i składanych obietnic, 
umiejętność rozwiązywania problemów klientów oraz poprawność wykonania usługi.

Wymiar reakcji na oczekiwania klientów dotyczył rzetelności udzielanej przez pracowników 
multiagencji informacji o czasie realizacji usługi, świadczenia usług sprawnie i terminowo, chęci 
pracowników do udzielania pomocy i rozwiązywania problemów klientów, czasu i reakcji pra-
cowników na prośby klientów. 

Dokonując oceny w wymiarze fachowości, uwzględniono następujące czynniki: czy pracownicy 
budzą zaufanie klientów, czy klienci czują się bezpiecznie, czy pracownicy są uprzejmi, dysponu-
ją wiedzą pozwalającą im na udzielanie odpowiedzi na pytania klientów i czy umieją tę wiedzę 
przekazać.

Ostatni wymiar dotyczył empatii. Poruszono w nim następujące aspekty: indywidualne podej-
ście pracowników do każdego klienta, godziny otwarcia multiagencji, życzliwość i uprzejmość 
pracowników, zrozumienie specyficznych potrzeb klientów, umiejętność zaspokojenia ich po-
trzeb.

Jeśli wziąć pod uwagę aktualną, średnią ocenę jakości świadczonych usług przez multiagen-
cje w Olsztynie kształtuje się ona na poziomie 4,9, a w Kownie jest wyższa – 5,6. Litwini mają 
zdecydowanie wyższe oczekiwania wobec poziomu świadczonych usług (6,7) niż Polacy (5,9). 
Natomiast poziom minimalny jest dużo niższy w multiagencjach olsztyńskich (4,6) niż kowień-
skich (5,6).

Badania pokazują, iż oczekiwania klientów multiagencji na rynku olsztyńskim są najwyższe 
w wymiarze niezawodności (6,1) i materialnym (6,0). Z kolei w Kownie najwyższe oczekiwania 
klienci mają w stosunku do wymiaru reakcji na oczekiwania klientów (6,8), najniższe zaś do wy-
miaru fachowości (6,6). 

Aktualna jakość usług oferowanych przez multiagencje w Olsztynie i Kownie została najlepiej 
oceniona w wymiarze materialnym (5,1 i 5,7). Najmniej korzystnie w Olsztynie oceniono wymiar 
empatii – 4,6, a w Kownie wymiar fachowości – 5,4.

Najniższe wymagania polscy klienci zgłaszają wobec wymiaru fachowości (4,4) i empatii (4,5). 
Natomiast uczestnicy litewskiego rynku, odnosząc się do minimalnego akceptowalnego po-
ziomu, najmniejsze wymagania mają w stosunku do wymiarów: materialnego, niezawodności 
i fachowości – 5,6.

Generalnie można stwierdzić, iż litewscy klienci multiagencji w Kownie zgłaszają nie tylko wyż-
sze oczekiwania wobec świadczonych usług ubezpieczeniowych, lecz także wyżej oceniają jakość 
doświadczoną i wyżej określają poziom minimalny, który zaspokoi ich potrzeby jakości obsługi 
(wykres nr 1).
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Wykres nr 1. Oczekiwana (O), aktualna (A) i minimalna (M) jakość usług

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Kwestionariusz ankiety składał się z trzech części. W pierwszej części klienci dokonywali oceny 
poszczególnych wymiarów, w drugiej zadaniem respondentów było rozdzielenie 100 punktów 
na poszczególne wymiary, co pozwoliło na ustalenie stopnia ich ważności, natomiast ostatnia 
część dotyczyła danych demograficznych respondentów.

Dla badanych klientów obsługiwanych przez multiagencje w Olsztynie i Kownie najważniejszy 
okazał się wymiar fachowości (wykres nr 2). Polscy respondenci przyznali mu aż 24,6 punktów, 
litewscy – 27,4, co wskazywać może na jego duże znaczenie. Na drugim miejscu znajduje się 
wymiar niezawodności. Na trzecim miejscu zgodnie badani uplasowali wymiar reakcji na ocze-
kiwania klienta. Natomiast dwa ostatnie miejsca zajmują obszary: materialny i empatii, którym 
litewscy klienci multiagencji przyporządkowali zdecydowanie mniej punktów niż klienci polscy. 

Wykres nr 2. Ważności wymiarów usług

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Aby móc pracować nad poprawą jakości usług świadczonych przez multiagencje, należy zi-
dentyfikować luki, czyli rozbieżności między oczekiwaniami klientów a poziomem otrzymanej 
obsługi. Największą różnicę pomiędzy wartością oczekiwaną a aktualną (wykres nr 3) zaobser-
wowano w wymiarze empatii (Olsztyn – 1,1, Kowno – 1,3), najmniejszą w wymiarze materialnym, 
w którym aktualna jakość była oceniona najwyżej.

Wykres nr 3. Wielkość luki w poszczególnych wymiarach usług

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Określone luki świadczą o dysharmonii pomiędzy tym, co otrzymują klienci, a tym, co chcieliby 
otrzymać. Ich wielkość pokazuje wiele niedociągnięć w pięciu badanych obszarach. O akcepta-
cji jakości usługi ze strony klientów informuje poziom minimalny, jaki klienci są skłonni przyjąć. 
W przypadku klientów multiagencji na rynku kowieńskim średni poziom minimalny jest równy 
średniemu poziomowi otrzymanej usługi. Natomiast na rynku olsztyńskim we wszystkich bada-
nych obszarach poziom minimalny jest niższy od poziomu aktualnego. Oznacza to konieczność 
poprawy jakości obsługi klienta.

Podsumowanie
Jakość obsługi klienta jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na funkcjonowanie i wizerunek 

instytucji finansowej. Poprzez satysfakcję klienta, jego zadowolenie z kontaktu z pracownikiem, 
niewątpliwie tworzy się pozytywny obraz instytucji. Ważna jest zatem postawa pracownika, jego 
profesjonalna autoprezentacja, organizacja pracy, fachowa wiedza, szybkość działania, a także 
sprawność w podejmowaniu decyzji. Satysfakcja jest odczuciem niewątpliwie pozytywnym, ale 
również subiektywnym. Z tego też powodu każdego klienta należy traktować indywidualnie30. 

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono poziom jakości obsługi klienta przez multia-
gencje w Olsztynie i Kownie. Klienci litewscy zdecydowanie wyżej oceniają świadczone usługi. 
Jednym z ważnych czynników jest rozmiar luki pomiędzy jakością oczekiwaną a otrzymaną. 

30 J. Witkowska, Factors affecting customers of financial services satisfaction, „Management and Production 
Engineering Review” vol. 2, no. 1, s. 60.
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Większy wzrost satysfakcji klienta osiąga się zwykle poprzez zamknięcie większej luki, mniejszy 
– poprzez zamknięcie mniejszej luki. Z badań wynika, iż największa luka dotyczy wymiaru em-
patii (średnio 1,2). Redukcja tej luki zależy zatem od pracowników multiagencji i ich właścicieli. 
Zamknięcie luki mniejszej, ale dotyczącej priorytetu klienta, może spowodować większy wzrost 
satysfakcji niż zajęcie się problemem luki większej, ale dotyczącej zagadnienia o mniejszej wa-
dze. Zgodnie z tą teorią zamknięcie luki w wymiarze fachowości i niezawodności (średnio ok. 
1,1) zwiększyłoby bardziej satysfakcję klienta niż zamknięcie luki w wymiarze materialnym. Dzia-
łania podjęte w ramach wymiaru fachowości są bowiem priorytetem dla klientów multiagencji, 
zaś wymiar materialny nie odgrywa tak znaczącej roli.

Przeprowadzone badania pozwoliły na weryfikację postawionych hipotez. Dwie pierwsze hi-
potezy zostały zweryfikowane pozytywnie. Zaobserwowano dużą lukę pomiędzy oczekiwaną 
a otrzymaną jakością obsługi – średnio wynosi ona 1,1. Występują także różnice w ocenie jakości 
obsługi w Olsztynie i Kownie w obrębie poszczególnych wymiarów. Różnice te dotyczą poziomu 
oczekiwanego, aktualnego oraz minimalnego. Natomiast hipoteza trzecia nie do końca zosta-
ła potwierdzona, gdyż na olsztyńskim rynku ubezpieczeniowym multiagencje nie dostarczają 
obsługi na poziomie akceptowanym przez klientów, z kolei w przypadku litewskich klientów wy-
miar aktualny pokrywa się z wymiarem minimalnym.
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Summary of the ar� cle

The comparison of consumer service quality in multiagencies operating 
in Olsztyn and Kowno

In the following article the quality of consumer service in multiagencies operating on the Pol-
ish and Lithuanian insurance market is discussed. Data was collected from the survey conducted 
with the use of Servqual model among the clients consulting multiagents. The aim of the research 
was to determine the importance of each of the dimensions directly influencing the consumer 
service quality: material dimension, reliability factor, approach to the consumer needs, profes-
sionalism and empathy. Additionally, the author determines the existing discrepancies between 
the consumer’s expectations and the perception of the service received. Additionally, the survey 
was to determine the quality level making the costumers satisfied with the service offered.

Keywords: consumer service quality, Servqual model, multiagencies, insurance market.

Dr Justyna Witkowska, Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie.



104



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 18(1/2015) 105

II. INNE OPRACOWANIA

Jubileusze prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza

Siedemdziesiąte urodziny oraz czterdziestopięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej stwarzają 
nadzwyczajną okazję, aby przedstawić prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza jako wybitnego nauczy-
ciela akademickiego, którego dorobek zawodowy miał i ma olbrzymi wpływ na teorię i praktykę 
działalności ubezpieczeniowej. Z pewnością jest to widoczne, gdy mówimy o społecznych aspek-
tach ubezpieczenia i rozwoju rynku ubezpieczeniowego, społecznej polityce ubezpieczeniowej, 
ubezpieczeniu gospodarstwa domowego, doubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu w poli-
tyce społecznej czy wreszcie o ubezpieczeniu w zabezpieczeniu zdrowotnym i emerytalnym.

Od grudnia 1970 r. aktywność zawodowa Jubilata jest związana ze Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie (wcześniej Szkołą Główną Planowania i Statystyki) i jej Kolegium Ekonomiczno-
Społecznym (wcześniej Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym), gdzie w latach 1970–1972 był 
asystentem, w latach 1972–1978 – starszym asystentem, w latach 1978–1996 – adiunktem, 
a w latach 1996–2008 – profesorem nadzwyczajnym. Począwszy od 2008 r. Tadeusz Szumlicz 
zajmuje w SGH stanowisko profesora zwyczajnego. Co najważniejsze, w 1995 r. Profesor był 
inicjatorem powołania w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH Katedry Ubezpieczenia Spo-
łecznego, której stale jest kierownikiem.

W latach 1970–1978 (do uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych) zainteresowania 
naukowo-badawcze Jubilata koncentrowały się na polityce zatrudnienia, ze szczególnym wyeks-
ponowaniem jej aspektów przestrzennych. Rozprawę doktorską pod tytułem Gospodarowanie 
zasobami siły roboczej w układzie przestrzennym Polski (1950–1980), której promotorem był 
doc. dr hab. Michał Olędzki (a recenzentami: prof. dr hab. Stanisław Berezowski i prof. dr hab. 
Antoni Rajkiewicz), Tadeusz Szumlicz obronił w czerwcu 1978 r. przed Radą Wydziału Ekono-
miczno-Społecznego SGPiS. Za pracę doktorską uzyskał nagrodę w konkursie Ministra Pracy, Płac 
i Spraw Socjalnych.

W 1980 r. przygotował wystąpienie seminaryjne na temat finansowania świadczeń społecznych, 
które było pierwszą próbą Profesora zmierzenia się z problematyką konstrukcji systemów zabez-
pieczenia społecznego. Zainteresowania te Profesor kontynuował znacznie później (w 1991 r. 
opublikował opracowanie: Zabezpieczenie społeczne na tle modeli polityki społecznej) i do dzi-
siaj jest to jeden z ważniejszych nurtów Jego zainteresowań naukowych.

W 1984 r., w trakcie półrocznego stażu naukowego na Uniwersytecie w Lublanie, Profesor 
nawiązał kontakt z grupą badawczą Local economy and planning, z którą współpracował przez 
pięć lat (do jej rozwiązania). Uczestniczył co roku w wielu spotkaniach seminaryjnych tej grupy 
(Lublana, Bristol, Sandomierz, Bradford, Londyn, Helsinki, Orsa w Szwecji), przygotowując rów-
nież autorskie wystąpienia (np. Employment at the large, regional and local scale, Bristol 1984). 
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Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora przesunęły się wtedy ponownie w kierunku 
przestrzennych aspektów polityki społecznej i zatrudnienia. W 1987 r. opublikował książkę pod 
tytułem Przestrzenne aspekty zatrudnienia, za którą otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Naro-
dowej. Książka stanowiła znaczne rozszerzenie doktoratu o teoretyczne aspekty zatrudnienia 
i zawierała oryginalne propozycje metodologiczne dotyczące analiz strukturalnych, zwłaszcza 
klasyfikacji procesów zatrudnieniowych. Szczególnie ważne były ustalenia klasyfikacyjne doty-
czące przeobrażeń zatrudnienia w ujęciu sektorowym gospodarki. Znane ujęcie „horyzontalne” 
i „wertykalne” zmian w układzie czwórsektorowym Profesor po raz pierwszy zaprezentował 
w referacie: Restructuring and Employment at Macro, Regional and Local Scales na między-
narodowej konferencji naukowej Technology, Restructuring and Urban-Regional Development 
w Dubrowniku w czerwcu 1987 r.

W 1988 r. w zainteresowaniach naukowych Jubilata nastąpił pierwszy niebywale ważny prze-
łom. Mianowicie w trakcie seminaryjnego referowania pomysłu na pracę habilitacyjną (na temat 
przestrzennych aspektów polityki społecznej), zarysował koncepcję podejścia modelowego do 
polityki społecznej. Zamysł ten najwyraźniej zrobił duże wrażenie na pracownikach Katedry 
Socjologii Pracy, Polityki Społecznej i Zatrudnienia, gdyż pod ich silnym wpływem, zwłaszcza 
wypowiedzi prof. Józefa Balcerka i prof. Michała Olędzkiego, Profesor „dał się namówić” na 
jednoznaczną zmianę tematu rozprawy habilitacyjnej. Od tego czasu przygotowywał wydanie 
książki pod znamiennym tytułem Modele polityki społecznej. 

W 1991 r. Profesor nawiązał nieetatową współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym, któ-
ry realizował polski projekt Labour Force Survey, nazwany Badaniem Aktywności Ekonomicznej 
Ludności (BAEL). W 1992 r. zwieńczeniem niezwykle pracochłonnego zadania badawczego było 
wydanie obszernego raportu (Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce. Raport z pierwszego 
w Polsce badania aktywności ekonomicznej ludności, przeprowadzonego w maju 1992 roku), 
którego Profesor był współautorem (wraz z Małgorzatą Kałaską i prof. dr. hab. Januszem Wit-
kowskim, późniejszym prezesem GUS).

W latach 1991–1997 Profesor uczestniczył w bardzo ważnych, ze względu na rozpoczęty pro-
ces transformacji ustrojowej, badaniach ankietowych na temat sytuacji społecznej i materialnej 
bezrobotnych oraz świadczeniobiorców pomocy społecznej w wybranych środowiskach lokal-
nych i zawodowych. Kierownikiem tych badań był prof. dr hab. Adam Kurzynowski, dyrektor 
Instytutu Gospodarstwa Społecznego.

Z kolei lata 1993–1996 to uczestnictwo Profesora w dużych projektach międzynarodowych na 
temat sytuacji młodzieży w nowej, „transformacyjnej” rzeczywistości i poważnych zmian doko-
nujących się na lokalnych rynkach pracy. Po stronie polskiej projektami tymi kierował prof. dr 
hab. Bohdan Jung, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych. Zakończyły się one dużym, 
podwójnym dziełem: Poland’s First Post-Communist Generation i Postkomunistyczne pokole-
nie, a także m. in. opracowaniami Young People and Their Employers in Present-Day Poland 
i Młodzież i jej pracodawcy we współczesnej Polsce. Z prof. Kenem Robertsem z Uniwersytetu 
w Liverpoolu (kierownikiem projektu po stronie angielskiej) Profesor przygotował dwa artyku-
ły wynikające z tej współpracy Transitions Into The Labour Market In Post-Communist Poland 
i Education and school-to-work transitions in post-communist Poland.

W 1994 r. na podstawie dotychczasowego dorobku naukowo-badawczego i pracy Mode-
le polityki społecznej Profesor uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie 
nauk ekonomicznych, przyznany przez Radę Naukową Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 
w Szkole Głównej Handlowej (recenzenci: prof. dr hab. Józef Balcerek, prof. dr hab. Jan Danec-
ki, prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz). W niebywale interesującej książce Profesor przedstawił 
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oryginalne podejście do modelowego identyfikowania polityki społecznej. Nad trudnymi za-
gadnieniami modelowania polityki społecznej Jubilat nadal pracuje i można z całą pewnością 
sądzić, że także w przyszłości będzie to ważny nurt zainteresowań naukowo-badawczych Pro-
fesora, gdyż stanowiący istotny kontekst podejścia ubezpieczeniowego do zabezpieczenia 
społecznego. 

W 1995 r. nastąpił drugi ważny przełom w zainteresowaniach naukowych Profesora. Zostało 
to spowodowane utworzeniem 24 października tegoż roku w Kolegium Ekonomiczno-Społecz-
nym SGH Katedry Ubezpieczenia Społecznego, której był głównym inicjatorem i organizatorem. 
Trzeba dodać, że było to właściwie instytucjonalne reaktywowanie w SGH – tak ważnych kiedyś 
– studiów, badań i dydaktyki w zakresie problematyki ubezpieczeniowej. Do zorganizowania ka-
tedry i naboru kadry Profesor przystąpił z wyraźnie już zarysowanym pomysłem na stworzenie 
szkoły ubezpieczenia społecznego, zajmującej się od strony teoretycznej zastosowaniem meto-
dy ubezpieczenia w polityce społecznej, a zwłaszcza w zabezpieczeniu społecznym. Jej podstawą 
miało być wyeksponowanie społecznych aspektów ubezpieczenia w znaczeniu: (1) szczególnej 
metody zarządzania ryzykiem społecznym (stąd bardzo ważne wyrażenie nazwy katedry w licz-
bie pojedynczej, do czego zostało przekonane ówczesne kierownictwo kolegium i uczelni), (2) 
umiejętnego zastosowania zasady ubezpieczenia w zabezpieczeniu społecznym, (3) promowa-
nia ochrony ubezpieczeniowej gospodarstwa domowego, zapewnianej równocześnie na drodze 
ubezpieczeń publicznych i ubezpieczeń prywatnych oraz (4) społecznej polityki ubezpiecze-
niowej, nastawionej na promocję rozwiązań ubezpieczeniowych i ochronę konsumenta usług 
ubezpieczeniowych. 

W latach 1995–1997 Profesor szczególnie aktywnie uczestniczył w dyskusjach dotyczących 
ubezpieczeniowych zmian w zabezpieczeniu emerytalnym i zdrowotnym (opublikował m.in. 
wypowiedzi: System ubezpieczeniowy czy redystrybucyjny. W sprawie ubezpieczeniowego po-
dejścia do polityki społecznej oraz Opinia o założeniach ogólnych i elementach finansowych 
projektu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym). Był też, w lutym 1997 r., uczestni-
kiem pierwszej dyskusji nad projektem „Bezpieczeństwo dzięki różnorodności”, który opisywał 
koncepcję zreformowania systemu emerytalnego w Polsce.

Od 1998 r. (rozpoczęcie cyklu artykułów – 30 tekstów – pod wspólnym tytułem Vademe-
cum funduszy emerytalnych w „Przeglądzie Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” oraz 
pierwsze wypowiedzi – ponad 50 tekstów – na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej”) Profesor 
podejmuje się dość trudnej i niekiedy niewdzięcznej roli konstruktywnego krytyka zmiany 
systemu zabezpieczenia emerytalnego, komentującego od strony społecznej rozwój rynku 
ubezpieczeniowego. W komentarzach często odwołuje się do refleksji metodycznej i pod-
kreśla znaczenie poprawności terminologicznej w rozważaniach dotyczących zabezpieczenia 
społecznego i problematyki ubezpieczeniowej. Te comiesięczne lub cotygodniowe wypowiedzi 
w dużej mierze zadecydowały o pozycji Profesora nie tylko w ubezpieczeniowym środowisku 
naukowym, ale też wśród praktyków ubezpieczeń. Wyrazem tego uznania było m.in. po-
wierzenie Profesorowi funkcji prezesa Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, 
wykonywanie przez Profesora wielu ekspertyz zlecanych przez instytucje publiczne i zakła-
dy ubezpieczeń, uczestnictwo w roli jurora w kilku ważnych konkursach ubezpieczeniowych. 
Zaangażowanie Profesora na styku nauki i praktyki cały czas owocuje wyjątkowo dobrymi kon-
taktami zawodowymi, które są też niebywale ważne w organizowaniu takich przedsięwzięć 
dydaktycznych, jak studia doktoranckie czy podyplomowe (Profesor jest kierownikiem już 
dziesiątej edycji Studiów Doktoranckich Ubezpieczeń i dwudziestej edycji Podyplomowych 
Studiów Ubezpieczeń).
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Profesor utrzymuje stałe kontakty ze środowiskiem polityków społecznych, uczestniczy aktyw-
nie w organizowanych corocznie konferencjach naukowych i jest też od wielu lat wiceprezesem 
Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. W ten sposób udało się Jubilatowi znaleźć miejsce 
na pograniczu problematyki polityko-społecznej i ubezpieczeniowej, co pozwala na prezentację 
myślenia ubezpieczeniowego w tej pierwszej dziedzinie oraz myślenia społecznego w drugiej.

Pewnym podsumowaniem dociekań naukowych na pograniczu polityki społecznej i ubez-
pieczeń była tzw. książka profesorska: Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Jest to 
opracowanie dotyczące zastosowania metody ubezpieczenia w sferze społecznej. Profesor 
zwraca w nim uwagę na szczególne – ale raczej niedoceniane – aspekty społeczne ubezpie-
czenia. Profesor – po pierwsze – przyjmuje, że związek wyrazowy „ubezpieczenie społeczne” 
eksponuje rangę ubezpieczenia jako wyjątkowego urządzenia społecznego. Po drugie, określe-
nie „ubezpieczenie społeczne” wskazuje, iż ubezpieczenie jest szczególną metodą zarządzania 
ryzykami społecznymi. Po trzecie, sformułowanie „ubezpieczenie społeczne” oznacza zastoso-
wanie ubezpieczenia w polityce społecznej, a zwłaszcza w systemie zabezpieczenia społecznego. 
To potrójne rozumienie ubezpieczenia społecznego – zdaniem Jubilata – wynika z faktu, że 
niezwykle ważnym podmiotem i przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest (rodzinne) go-
spodarstwo domowe, i to zarówno gdy ochrona przed skutkami pojawienia się ryzyka polega 
na publicznym systemie zabezpieczenia społecznego, jak też na ubezpieczeniach prywatnych 
(zwłaszcza w ramach preferowanego doubezpieczenia społecznego). Taką szkołę myślenia 
Profesor stara się od lat propagować w tak środowisku polityko-społecznym, jak i ubezpiecze-
niowym.

Rok 2006 to przyznanie przez Prezydenta RP tytułu profesora nauk ekonomicznych. 
Najwięcej publikacji Jubilata dotyczy – mówiąc najogólniej – ubezpieczenia w polityce społecz-

nej. Dobrą tego ilustracją jest wydana w tym roku książka (Ubezpieczenie w polityce społecznej. 
Teksty i komentarze), której treść została podzielona na trzy części: (1) o polityce społecznej, (2) 
o zabezpieczeniu społecznym, (3) o ubezpieczeniu. Warto przetoczyć tytuły tekstów, które Autor 
wybrał do publikacji jubileuszowej:

T. Szumlicz, � Rozważania definicyjne nad polityką społeczną, (w:) T. Szumlicz, Modele polityki 
społecznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994, s. 11–30.
T. Szumlicz, � Modele polityki społecznej – ustalenie kategorii konstrukcyjnych, (w:) T. Szum-
licz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz
–Warszawa 2005, s. 17–51.
T. Szumlicz, � Model antycypacyjny polityki społecznej – uwarunkowania realizacyjne, (w:) 
T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza „Branta”, 
Bydgoszcz–Warszawa 2005, s. 53–71.
T. Szumlicz, � Modele polityki społecznej jako metoda identyfikacji kapitalizmu, (w:) J. Osiński 
(red.), Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2012, s. 161–191.
T. Szumlicz, � O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów, (w:) K. Głą-
bicka, M. Brewiński (red.), Wokół polityki społecznej, PTPS, Warszawa 2008, s. 85–100.
T. Szumlicz, � Polityka społeczna jako zarządzanie ryzykiem społecznym, (w:) T. Szumlicz (red.), 
Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2010, s. 24–34.
T. Szumlicz, � O polityce społecznej jako zarządzaniu zmianą społeczną (wypowiedź pod pre-
tekstem kryzysu gospodarczego), (w:) J. Osiński (red.), Wymiary kryzysu. Między praktyczną 
teorią a wirtualną praktyką, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 261–276.
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T. Szumlicz, � Bezpieczeństwo socjalne jako problem cywilizacyjny, (w:) J. Osiński (red.), Współ-
czesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,
s. 83–101.
T. Szumlicz, � Reformowanie systemu zabezpieczenia społecznego – czy w kierunku rozwiązań 
ubezpieczeniowych?, (w:) T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna 
Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz-Warszawa 2005, s. 159–180.
T. Szumlicz, � Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego, (w:) T. Szum-
licz (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2010, s. 35–46.
T. Szumlicz, � Publiczne fundusze socjalne – istota oraz organizacja i funkcjonowanie w Polsce, 
„Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 1 (1), s. 81–100.
T. Szumlicz, � O filozofii doubezpieczenia, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 30 (78), s. 28.
T. Szumlicz, � O zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia, (w:) T. Szumlicz, Ubez-
pieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz-Warszawa 
2005, s. 181–200.
T. Szumlicz, � O finansowaniu systemu ochrony zdrowia, (w:) T. Szumlicz, Podmiotowość w za-
rządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia, GlaxoSmithKline, Warszawa 2007, s. 41–65.
T. Szumlicz, � Konstrukcja systemu społecznego zabezpieczenia zdrowotnego, (w:) T. Szumlicz, 
Podmiotowość w zarządzaniu zmiana systemu ochrony zdrowia, GlaxoSmithKline, Warsza-
wa 2007, s. 67–82.
T. Szumlicz, � Cel i finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego, (w:) K. Jajuga (red.), 
Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 212–238.
T. Szumlicz, � „Wprost” nie do wiary, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2001, nr 18 (109), s. 18.
T. Szumlicz, � System zabezpieczenia emerytalnego po 10 latach – jaki powód sporu o OFE?, 
„Polityka Społeczna” 2010, nr 5–6, s. 24–26.
T. Szumlicz, � Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – diagnoza i ubezpieczeniowy kierunek 
zmiany, (w:) T. Szumlicz (red.), III filar – recepta na wyższą emeryturę, „Wiadomości Ubez-
pieczeniowe” 2010, nr 3 specjalny, s. 5–24 i 79–91.
T. Szumlicz, � Solidaryzm i indywidualizm w ubezpieczeniu społecznym, (w:) Ł. Kucharczyk-
Rok, O. Rawski, A. Żołna (red.), Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś, ZUS, Polskie Stowa-
rzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław 2013, s. 143–167.
T. Szumlicz, � Rozwiązania publiczno-prywatne w systemie zabezpieczenia społecznego, (w:) 
K. Żukrowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2008, s. 423–436.
T. Szumlicz, � O systemie zabezpieczenia społecznego w kategoriach postępu i regresu spo-
łecznego, (w:) B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), Wokół teorii polityki społecznej, 
Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2003, s. 279–289.
T. Szumlicz, � Schemat ideowy metody ubezpieczenia – interpretacja społeczna, (w:) T. Szum-
licz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz
-Warszawa 2005, s. 89–114.
T. Szumlicz, � Klasyfikacja ubezpieczeń, (w:) J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpiecze-
nia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010, s. 75–81.
T. Szumlicz, � Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia (wykład ex cathedra), (w:) J. Handsch-
ke (red.), Studia ubezpieczeniowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu” nr 127, s. 558–569.
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T. Szumlicz, � O micie ubezpieczenia, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 29 (77), s. 27.
T. Szumlicz, � Pojęcie ryzyka społecznego i ubezpieczenie gospodarstwa domowego, 
(w:) M. Serwach (red.), Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 45–70.
T. Szumlicz, � O micie ubezpieczenia, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2000, nr 29 (77), s. 27.
T. Szumlicz, � Ubezpieczenie społeczne w koncepcji Kodeksu ubezpieczeń, (w:) E. Kowalewski 
(red.), O potrzebie polskiego Kodeksu ubezpieczeń, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2009, 
s. 55–112.
T. Szumlicz, � Konsument na rynku ubezpieczeniowym – z perspektywy gospodarki rynkowej 
w Polsce (Część 1), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2007, nr 11–12, s. 23–32.
T. Szumlicz, � Konsument na rynku ubezpieczeniowym – z perspektywy gospodarki rynkowej 
w Polsce (Część 2), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008, nr 1–2, s. 2–12.
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łecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
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Cyberprzestępczość w świecie finansów – ryzyka cybernetyczne

Wprowadzenie
Korzyści wynikające z rozwoju internetu i nowych technologii są ogromne. Wiążą się jednak 

z wieloma ryzykami, na które może być narażona każda firma – niezależnie od wielkości czy 
branży, w której działa. Ryzyka cybernetyczne mogą wystąpić w każdej organizacji – dotyczą nie 
tylko firm działających w internecie, międzynarodowych korporacji czy instytucji finansowych. 
Wszędzie tam, gdzie istnieje sieć, funkcjonuje jakiś system komputerowy, gdzie są używane te-
lefony komórkowe czy inne urządzenia mobilne, występuje ryzyko cybernaruszenia.

Ryzyko to dotyczy zdarzeń o różnej skali oddziaływania – od utraty informacji z pojedynczego 
komputera przenośnego do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych w chmurze.

Do głównych zagrożeń możemy zaliczyć :
wyciek danych osobowych lub handlowych,� 
zniszczenie danych lub informacji,� 
utratę zysku wskutek ataku informatycznego,� 
dodatkowe koszty związane z odpowiedzią na ataki komputerowe,� 
utratę lub naruszenie reputacji,� 
cyberwymuszenia,� 
cyberterroryzm.� 

Cyberryzyko to istotne zagrożenie dla wielu podmiotów komercyjnych i niekomercyjnych, ale 
powoli także chleb powszedni w prywatnej rzeczywistości i dlatego polisy „od hakerów” stają 
się coraz popularniejsze.

Można powiedzieć, że istnieją dwa typy firm: te, które wiedzą, że zostały ofiarami cyber-
przestępców, i te, które o tym jeszcze nie wiedzą. Pytanie nie brzmi, CZY twoja firma zostanie 
zaatakowana, ani nawet KIEDY. To już się stało! Prawdziwe pytanie brzmi:

Czy jesteś tego świadomy i jak dobrze jesteś zabezpieczony na przyszłość?
Temat jest ważny i aktualny dla rynku finansowego, bo właśnie firmy z tego segmentu są dziś 

głównym obiektem cyberataków i to nie tylko przeprowadzanych z zamiarem dokonywania nad-
użyć finansowych, lecz także w celu przechwytywania baz klientów, którymi te firmy dysponują. 

Liczba incydentów i ich skutki finansowe rosną lawinowo zarówno na świecie, jak i w Polsce, 
która nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Nie mówi się o tym głośno z racji potencjalnej utraty re-
putacji przez instytucje finansowe, jednak dostępne na ten temat raporty międzynarodowych firm 
doradczych pokazują skalę problemu. Średnia roczna stopa wzrostu liczby cyberataków to 66%. 

Nigdy dotąd w historii nie było tak wielu prób włamań do firm w celu wykradzenia cennych 
danych. Nigdy dotąd firmy nie były tak narażone na utratę majątków. Tam, gdzie występują in-
formacje, istnieje ryzyko włamania i ich utraty. Aby temu zapobiec, konieczne są spójna polityka 
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bezpieczeństwa i ścisła współpraca pomiędzy przedstawicielami departamentu usług informa-
tycznych, administratorem bezpieczeństwa informacji oraz pracownikami pozostałych działów.

1. Definicje podstawowych pojęć
Haker � (ang. hacker) – osoba o bardzo dużych praktycznych umiejętnościach informatycznych 
(lub elektronicznych), odznaczająca się bardzo dobrą orientacją w internecie, znajomością 
wielu języków programowania, a także świetną znajomością systemów operacyjnych, która 
wyszukuje i ewentualnie wykorzystuje dziury bezpieczeństwa w oprogramowaniu kompu-
terowym i może w ten sposób uzyskiwać dostęp do zabezpieczonych zasobów, jednak nie 
wykorzystuje tej wiedzy do szkodzenia innym. 
Cracker � – osoba łamiąca zabezpieczenia w celu dokonania przestępstwa, np. kradzieży da-
nych osobowych z serwera.
Cyberatak � – atak dokonywany za pośrednictwem internetu.
Incydent bezpieczeństwa � – naruszenie bezpieczeństwa jednego z elementów systemu IT: 
poufności, integralności lub dostępności.
Malware�  (ang. malicious software ‘złośliwe oprogramowanie’) – wszelkie aplikacje, skrypty 
itp. o szkodliwym, przestępczym lub złośliwym oddziaływaniu na użytkownika komputera.
Słup � – osoba fizyczna używana przez przestępców podczas dokonywania oszustw gospo-
darczych. Jako słupy często wykorzystuje się osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu lub 
narkotyków, które za niewielką sumę chętnie pożyczą swój dowód osobisty i podpiszą do-
wolny dokument.
Fraud � – oszustwo, nadużycie.
Podatność – � słabość zasobu lub mechanizmu kontrolnego, która może być wykorzystana 
przez zagrożenie (na podstawie normy ISO/IEC 27000:2012).
Phishing � – w branży komputerowej metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się 
pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logo-
wania, szczegółów karty kredytowej) lub nakłonienia ofiary do określonych działań. Jest to 
rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej.
SQL Injection � (z ang. dosłownie ‘zastrzyk SQL’) – metoda ataku komputerowego wykorzy-
stująca lukę w zabezpieczeniach aplikacji polegającą na nieodpowiednim filtrowaniu lub 
niedostatecznym typowaniu danych użytkownika, które to dane są później wykorzystywane 
przy wykonaniu zapytań (SQL) do bazy danych. Podatne są na nią wszystkie systemy przyj-
mujące dane od użytkownika i dynamicznie generujące zapytania do bazy danych. Wynika 
zwykle z braku doświadczenia programisty. 
Bańka internetowa � – okres euforii na giełdach całego świata w latach 1995–2001, związanej 
ze spółkami z branży informatycznej i z pokrewnych sektorów. Cechą charakterystyczną tego 
okresu było przecenianie przedsiębiorstw, które prowadziły działalność w internecie bądź 
zamierzały ją rozpocząć.
Cybercrime–LIVE MAP � – mapa firmy Kaspersky pokazująca w czasie rzeczywistym miejsca 
ataków na całym świecie (http://cybermap.kaspersky.com).

2. Trendy w cyberprzestępczości

2.1. Dane statystyczne
W oparciu o raporty branżowe, doświadczenia oraz zbiór informacji środowiskowych można 

stwierdzić, że ataki są skoncentrowane najbardziej na sektorze finansowym (66%) oraz sekto-
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rach publicznym i rządowym (57%). Z kolei zakres i częstotliwość ataków typu phishing zależy 
od wielkości danego kraju i jego gospodarki. W czołówce zawsze pojawiają się kraje najbardziej 
rozwinięte technologicznie (Stany Zjednoczone – 31%; Rosja – 11%). Jeżeli chodzi o cele ataków, 
to obecnie na pierwszym miejscu są sieci społecznościowe (31%), i jest to trend zdecydowanie 
rosnący. Ciekawostką jest fakt, że w przypadku phishingu 44% ataków było związanych z pod-
szywaniem się pod zespoły IT.

2.2. Kto popełnia cyberprzestępstwa? 
Wywiady: Chiny, USA, Izrael, Korea, � 
zorganizowana przestępczość,� 
grupy nacisku, np. Syryjska Armia Elektroniczna,� 
krajowe służby wywiadowcze, np. Edward J. Snowden,� 
konkurenci biznesowi,� 
obecni lub byli pracownicy,� 
„drobni” hakerzy,� 
„utalentowana” młodzież.� 

Przykłady:
Syryjska Armia Elektroniczna – zorganizowana grupa cyberprzestępcza popierająca prezyden-

ta Syrii Baszszara al-Assada. Atakuje różne organizacje, które uważa za wrogów prezydenta, np.: 
Ministerstwo Transportu Izraela, Ministerstwo Informatyzacji Turcji, FIFA.

Brutalny koreański atak na firmę Sony z uwagi na film ośmieszający przywódcę Korei Kim 
Dzong Una – zagrożenie było tak poważne, że firma Sony wycofała się z dystrybucji filmu. Po 
tym incydencie ceny akcji Sony spadły o 61,96%.

Byli i obecni pracownicy jako źródło incydentów – mogą czasami nieświadomie powodować 
zagrożenie dla bezpieczeństwa danych jako ofiary phishingu, wówczas są narzędziem w rękach 
rzeczywistych sprawców. Oczywiście nie można też wykluczyć świadomego działania pracowni-
ków.

2.3. Koszty związane z cyberprzestępczością
Około 33% incydentów ataku jest wykrywanych wewnętrznie, a w 67% przypadków wykorzy-

stana jest pomoc zewnętrzna. Średni czas przebywania intruzów w zaatakowanym środowisku 
to 229 dni (maksymalny 2260 dni).

Koszty związane z cyberprzestępczością szacuje się na:
gospodarka światowa – 375–575 mld USD,� 
Wielka Brytania – 27 mld funtów rocznie (firma Detica – 2013 r.), � 
koszt utraty pojedynczego rekordu podczas cyberwłamania – 188 USD (Instytut Ponemon � 
– 2013 r.),
średnia wartość incydentu bezpieczeństwa� 1: 
– małe i średnie firmy: 50 tys. USD, 
– duże przedsiębiorstwa: 650 tys. USD. 

1 Por. Kaspersky Lab, Global Corporate IT Security Risks: 2013, http://media.kaspersky.com/en/business-securi-
ty/Kaspersky_Global_IT_Security_Risks_Survey_report_Eng_final.pdf.
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Należy podkreślić, że wskazane kwoty są znacząco niższe od strat, jakie mogą wyniknąć z kra-
dzieży tajemnic handlowych i własności intelektualnej. Wpływ tego rodzaju utraty informacji 
można mierzyć zarówno wskaźnikami finansowymi, jak i niefinansowymi (utrata reputacji).

Warto też zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania kryptowaluty (bitcoin) jako wynagro-
dzenia za przeprowadzone akcje hakerskie, co jest dużą szansą dla czarnego rynku. W 2013 r. 
zaobserwowano korelację pomiędzy liczbą ataków i ofiar a wzrastającym kursem bitcoin. 

W internecie można znaleźć cennik pełnej gamy usług cyberprzestępców. Przykładowo wy-
pożyczenie specjalistycznego sprzętu kosztuje od 10 USD za 1 dzień do 150 USD za tydzień, 
pozyskania adresów mailowych czy blokada serwerów ok. 500 USD.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na lawinowy wzrost incydentów, popularność tematu 
oraz rozwój technologii, która pomaga zarówno przestępcom, jak i przedstawicielom cyberbez-
pieczeństwa, co oznacza, że walka cały czas trwa.

2.4. Przegląd najważniejszych zagrożeń w latach 2013–2015
W tym okresie najbardziej zagrożone były:

banki,� 
zakłady ubezpieczeń,� 
podmioty medyczne,� 
firmy telekomunikacyjne.� 

Banki europejskie
W 2014 r. nowa wersja złośliwego oprogramowania o nazwie Zeus przeznaczonego do urzą-

dzeń mobilnych spowodowała straty u ponad 30 tys. (!) klientów prywatnych i korporacyjnych. 
Celem hakerów stało się 16 banków we Włoszech, 7 w Hiszpanii, 6 w Niemczech oraz 3 w Ho-
landii. 

Całkowity koszt szkody to 47 mln USD.

RBS, NatWest, Ulster Bank
Niewielki błąd w systemie transakcyjnym banku RBS doprowadził do sytuacji, w której 12 mln 

klientów (!) nie mogło zalogować się i korzystać ze swoich kont bankowych przez okres 3 tygo-
dni. RBS, NatWest oraz Ulster Bank musiały ręcznie aktualizować bilans na wszystkich kontach. 
Błąd okazał się bardzo kosztowny – RBS przeznaczył łącznie 262 mln USD na rekompensaty dla 
poszkodowanych klientów, natomiast zwiększone koszty działalności oraz utrata przychodu po-
chłonęły dodatkowe 300 mln USD. 

Łączna wartość szkody to 562 mln USD.

Plus Bank, Polska
W czerwcu 2015 r. haker zaszantażował bank, żądając 200 tys. zł w zamian za nieujawnianie 

danych 25 tys. klientów oraz informacji na temat ich transakcji – również biznesowych. Haker na 
początku roku znalazł dziury w systemach informatycznych banku i dzięki nim wykonywał opera-
cje na kontach klientów, np. zmienił numery kont zaufanych odbiorców. Przestępca twierdził, że 
okradł klientów na ok. 1 mln zł. Bank potwierdził, że w pierwszym kwartale 2015 r. zidentyfiko-
wano próby przestępczej działalności, wykryto zagrożenia, wzmocniono system bezpieczeństwa 
i poinformowano KNF, policję i prokuraturę, która prowadzi śledztwo w sprawie o przestępstwo 
z art. 287 k.k. 
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Jeżeli haker pisze prawdę, byłoby to prawdopodobnie pierwsze w historii polskiej bankowości 
włamanie do systemów centralnych banku – a na pewno pierwsze ujawnione, ponieważ do tej 
pory informacje o działaniach hakerów dotyczyły włamań na pojedyncze konta klientów (kra-
dzież haseł za pomocą wirusów lub phishingu). Sprawa jest bardzo poważna, bo haker, który 
kontroluje webserwer banku, nie tylko widzi dane osobowe jego klientów, salda rachunków 
i historie transakcji, lecz także za pomocą wstrzyknięcia odpowiednich skryptów jest w stanie 
dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji, np. zmiany numerów kont. Na dowód prawdziwo-
ści swoich działań haker opublikował wyciąg z konta jednego z właścicieli Plus Banku.

Anthem, Stany Zjednoczone
Amerykańskiemu gigantowi ubezpieczeniowemu oferującemu ubezpieczenia zdrowotne w lu-

tym 2015 r. skradziono dane 80 mln obecnych i byłych klientów ubezpieczeń grupowych. 
Wielki skandal w Stanach Zjednoczonych. 

Presbyterian Hospital, Stany Zjednoczone
W 2014 r. dane 6,8 tys. pacjentów w nieznanych okolicznościach zostały umieszczone w sieci 

i były dostępne poprzez wyszukiwarkę Google. Szpital dowiedział się o naruszeniu bezpieczeń-
stwa dopiero wtedy, kiedy otrzymał skargę byłego pacjenta, który odnalazł swoje dane medyczne 
w sieci. W wyniku tego zdarzenia ujawnione zostały informacje dotyczące stanu zdrowia pa-
cjentów, przyjmowanych leków czy wyników laboratoryjnych. Nie są znane koszty odtworzenia 
zabezpieczeń, koszty powiadomienia ani pozostałe koszty likwidacji szkody.

Kwota pokrytych roszczeń osób poszkodowanych wyniosła 4,8 mln USD. 

Queensland Medical, Australia
W 2012 r. dane pacjentów tej placówki zostały zaatakowane przez rosyjskich hakerów, którzy 

zakodowali je i zażądali okupu. Szacuje się, że tygodniowo występuje około 10 tego typu ataków 
w samej Australii. 

Kwota żądanego okupu oraz fakt jego opłacenia – nieznane.

Orange
W 2013 r. ten międzynarodowy operator telekomunikacyjny potwierdził, że stał się ofiarą 

ataku nieznanej grupy hakerów, którzy zdobyli dostęp do kont ponad 800 tys. klientów posiada-
jących konta na stronach internetowych Orange. 

Koszt likwidacji szkody – nieznany.

Deutsche Telekom, Niemcy
W 2014 r. wyszło na jaw, że pewna liczba pracowników tej firmy w nieznany sposób uzyska-

ła dostęp do newralgicznych danych personalnych wszystkich pracowników Deutsche Telekom, 
które jako poufne powinny być dla nich niedostępne. W toku śledztwa nie wykryto, aby infor-
macje te zostały w jakikolwiek sposób wykorzystane, niemniej zarząd firmy wystosował oficjalne 
przeprosiny do wszystkich pracowników. W wyniku tego incydentu powołano zewnętrznego au-
dytora celem przeprowadzenia śledztwa, a związek zawodowy pracowników zażądał, aby brał 
w nim udział jego prawnik. 

Brak danych odnośnie kosztów obsługi i likwidacji tej szkody.
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3. Bezpieczeństwo aplikacji 
W dzisiejszej cyberprzestrzeni aplikacje są dla firm trochę jak okno na świat. Jak jednak 

wiadomo, przez okno najczęściej dokonuje się włamań. Patrząc na statystyki zgłaszanych rok-
rocznie podatności, których niestety jest cały czas bardzo dużo, można zauważyć, że zmienił 
się trend i w ostatnich latach najwięcej podatności jest właśnie zgłaszanych w warstwach 
aplikacji, gdyż tam łatwiej jest programistom popełnić błędy i wypuścić na rynek wadliwy, nie-
bezpieczny produkt. Z kolei systemy operacyjne i przeglądarki internetowe są coraz bardziej 
bezpieczne.

Wykres nr 1. Bezpieczeństwo aplikacji – ochrona danych klienta

Źródło: M. Kurek, konferencja „Cyberryzyka w finansach – problem banków i zakładów ubezpieczeń” na podsta-
wie: Microsoft Security Intelligence Report, vol. 17, czerwiec 2014.

Z analiz przeprowadzonych przez zespół Advanced Security Center firmy EY wynika, że na 100 
sprawdzonych aplikacji 80% zawierało w sobie podatności o priorytecie wysokim lub krytycz-
nym. Te właśnie podatności umożliwiają hakerom przeprowadzenie ataku mającego na celu 
wykradzenie danych, które są przetwarzane w aplikacji lub przejęcie sesji użytkowników danej 
aplikacji.

3.1. Do czego mogą doprowadzić luki w aplikacjach?
Najgroźniejsze podatności w aplikacjach to:

brak walidacji danych wejściowych:� 
– wstrzykiwanie danych (np. SQL Injection),
– cross-site scripting,
słabości w kontroli uprawnień, � 
błędy w logice biznesowej. � 

Atak w 2009 r. na RBS WorldPay polegał na tym, że za pomocą pojedynczej luki w aplika-
cji internetowej, SQL Injection, hakerzy wykradli kompletne dane z kart kredytowych, które 
umożliwiły im wytworzenie nowych kart. Wykorzystali konta, na których było najwięcej środków 
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i najwyższe limity dziennych wypłat, i w skoordynowanej akcji trwającej pół godziny wypłacili 
z bankomatów na całym świecie 9 mln USD.

Innym rodzajem ataku jest po prostu podmiana zawartości strony, np. atak-dowcip. 1 kwietnia 
2007 r. hakerzy ze Wschodu znaleźli na stronach Marii Szarapowej i Cisco podatność i rozesłali 
informację, że Maria Szarapowa rzuca karierę tenisistki, aby stać się ekspertem od bezpieczeń-
stwa w Cisco.

Przytoczone powyżej przykłady nadużyć dotyczyły aplikacji dostępnych głównie za pośrednic-
twem przeglądarek. Dzisiaj jednak bardzo dużo aplikacji powstaje dla telefonów komórkowych, 
a więc powstają ryzyka związane z aplikacjami mobilnymi. Dzisiaj smartfon jest już nie tylko te-
lefonem, lecz także źródłem informacji o charakterze osobistym (prywatne zdjęcia czy nagrania 
wideo, cała sieć kontaktów). To urządzenie o tak bogatych funkcjach może w rękach hakerów 
zmienić się w mikrofon do podsłuchiwania wszystkich rozmów użytkownika, bo przecież tę „plu-
skwę” ma cały czas przy sobie. Jest w nim kamera, która może pokazać hakerowi, gdzie użytkownik 
telefonu mieszka, co posiada w domu itd. Telefon, który najczęściej jest włączony 24 godziny na 
dobę, również w nocy, i podłączony do internetu, staje się idealnym narzędziem dla hakera, który 
za jego pomocą może prowadzić ataki na zewnątrz i mieć cały czas nad nim kontrolę. Telefon jest 
też często tokenem dającym dostęp do naszych pieniędzy, o czym często zapominamy, instalując 
różne aplikacje. W Polsce spotkać już można malware pojawiający na telefonach komórkowych, 
który pozwala na przekierowywanie esemesów do hakera, co znakomicie ułatwia mu np. okra-
dzenie konta bankowego użytkownika telefonu, poprzez poznanie jego hasła i loginu. 

3.2. Główne źródła występowania podatności w aplikacjach:
brak świadomości zagrożeń w firmach (wśród kadry zarządzającej),� 
braki w organizacji,� 
zła konfiguracja serwerów,� 
braki w wykształceniu programistów, których na studiach uczy się przede wszystkim tworzyć � 
funkcjonalność, a nie uczula się na zagadnienia związane z bezpieczeństwem oprogramo-
wania.

3.3. Najczęstsze błędy związane z bezpieczeństwem aplikacji: 
brak konieczności tworzenia wymagań bezpieczeństwa – oczywiste jest, że aplikacja musi � 
być bezpieczna, 
założenie, że audyt bezpieczeństwa przed wdrożeniem aplikacji rozwiązuje problem,� 
ignorowanie ryzyk dla aplikacji wewnętrznych, � 
brak regularnych testów bezpieczeństwa aplikacji. � 

3.4. Jakie metody zabezpieczeń należy stosować?
Przede wszystkim powinno nastąpić wdrożenie procesów zapewniających bezpieczeństwo 

w trakcie tworzenia oprogramowania, zarządzania podatnościami, zarządzania bezpieczeństwem 
konfiguracji, monitorowania bezpieczeństwa i właściwe reagowanie na incydenty bezpieczeń-
stwa. Należy też wdrożyć odpowiednie środki techniczne, jak np. filtrowanie ruchu w warstwie 
aplikacji czy wykrywanie i przeciwdziałanie atakom sieciowym.

Podatności w aplikacjach stanowią obecnie duży problem, znaczne zagrożenie i poważne ry-
zyko. Należy pamiętać, że koszty naprawy błędów rosną, im później są one wykrywane w cyklu 
rozwoju aplikacji. Dlatego tak konieczne jest wdrożenie kompleksowych zabezpieczeń w tym 
obszarze.
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3.5. Co nam grozi? (na podstawie danych Massachusetts Institute of Technology)
Wystarczy wykasować imiona, nazwiska, numery telefonów i numery PESEL (dane osobowe), 

aby baza przestała być chroniona i teoretycznie stała się anonimowa. Praktycznie nie ma ano-
nimowości we współczesnym świecie internetu, smartfonów czy terminali płatniczych. Z badań 
amerykańskich wynika, że wystarczą trzy informacje – Gdzie zjadłeś kolację?; Co kupiłeś w pią-
tek?; Za ile? – by znaleźć cię w anonimowej bazie danych transakcji kartami płatniczymi. Aż 90% 
osób można zidentyfikować w takiej anonimowej bazie danych. Czyli znaleźć Kowalskiego nie 
jest wcale trudno.

Analizowanie milionów informacji może być bardzo użyteczne, np. w walce z epidemią, przy 
projektowaniu miast, w walce z ubóstwem czy w badaniach naukowych. Z danych korzystają 
rządy, samorządy czy firmy, np. Google, które wykorzystują dane o położeniu swoich użytkowni-
ków, by dostarczyć im w czasie rzeczywistym wiadomości o natężeniu ruchu ulicznego. 

Konieczne są gwarancje anonimowości, zwłaszcza jeżeli są to bazy szeroko dostępne, bo ba-
dania pokazują, że nawet proste usunięcie z tych danych informacji osobowych nie oznacza, że 
bank, firma ubezpieczeniowa czy operator telefoniczny mogą je bezpiecznie ujawniać innym 
instytucjom. Jeżeli np. na podstawie odnalezienia osoby w bazie danych uzyskamy jej wykaz 
rozmów, wówczas dość łatwo możemy określić stan jej zdrowia czy inne parametry. Coraz więcej 
o zachowaniu konsumentów możemy dowiedzieć się dzięki ich bezgotówkowym czy interneto-
wym płatnościom. 80% Polaków uważa, że są to dane wrażliwe. Z drugiej strony bazy danych 
finansowych są użyteczne do oceny zdolności kredytowej, wykrywania oszustw czy tworzenia 
strategii marketingowych w handlu. Ważne jest jednak zapewnienie prywatności osobom, któ-
rych dotyczą, i przeanalizowanie problemu, czy obecne zabezpieczenia wystarczają. 

W Unii Europejskiej powstają nowe przepisy, które mają rozszerzyć ochronę prywatności, ale 
takie rozwiązanie może spowodować całkowite zablokowanie udostępniania danych, a przez to 
zahamować rozwój nauki czy handlu. Musi zostać wypracowany kompromis między tymi warto-
ściami, w postaci np. nowych technologii ochrony prywatności, które zmniejszyłyby szanse na 
identyfikację poszczególnych osób.

3.6. Bezpieczeństwo danych na przykładzie amerykańskiego rządu
Spektakularne historie WikiLeaks czy Snowdena nauczyły nas, jak łatwo ukraść ogromne ilości 

pozornie dobrze zabezpieczonych danych nawet z systemu amerykańskiego Departamentu Sta-
nu. Biały Dom również przyznaje, że często pada ofiarą cyberataków, podobnie jak dwie wielkie 
firmy – Sony i JP Morgan.

Żyjemy w świecie totalnej inwigilacji– otaczają nas mikrofony i urządzenia rejestrujące. Co 
w tej sytuacji robić? Coraz częściej – i dotyczy to nas wszystkich – odpowiedź brzmi: nie wysyłaj 
e-maili, nie korzystaj z telefonu, trzymaj się z dala od Facebooka, rozmawiaj bezpośrednio z dru-
gą osobą, najlepiej na dworze, oraz pisz tradycyjne listy.

Z czasem być może technologia dostarczy nam rozwiązań w tej sferze, np. w postaci przy-
jaznych dla użytkowników systemów kodowania poczty elektronicznej albo urządzeń nowej 
generacji wykrywających najnowsze modele mikrofonów.

3.7. Dobre rady odnośnie do zabezpieczeń przed cyberprzestępczością
Nie ufaj e-mailom z nieznanego źródła. � 
Nie klikaj załączonych w e-mailach linków. � 
Zwracaj uwagę na protokół https w pasku przeglądarki (aukcje, transakcje). � 
Zwracaj uwagę na niestandardowe elementy na stronach. � 
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Aktualizuj system operacyjny, przeglądarkę, system antywirusowy. � 
Sprawdzaj konfigurację routera domowego. � 
Dziel się zdobytą wiedzą z rodziną i znajomymi. � 

4. Aspekt karnoprawny cyberprzestępczości 
Spróbujmy odpowiedzieć pokrótce na pytanie, czy obowiązujące przepisy pozwalają na sku-

teczne ukaranie sprawców naruszeń.
W prawie polskim brak jest jednej regulacji prawnej zawierającej wszystkie przepisy dotyczące 

odpowiedzialności za nadużycia związane z technologia informacyjną. Normy tego rodzaju za-
warte są w kilku aktach prawnych, m.in. w: 

kodeksie karnym (art. 283, 287),� 
ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, � 
ustawie o ochronie danych osobowych, � 
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. � 

W polskim kodeksie karnym brak jest definicji prawnej takich pojęć, jak: przestępczość kom-
puterowa, przestępczość internetowa czy cyberprzestępczość. Pojawianiu się nowych metod 
i form naruszeń nie towarzyszą odpowiednie zmiany regulacji karnoprawnej. Obecna regulacja 
powoduje problemy z kwalifikacją prawną określonych zachowań i utrudnia ściganie sprawców 
naruszeń. 

Wymogi regulacyjne i organizacyjne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa IT w bankach 
zapewnia rekomendacja D Komisji Nadzoru Finansowego. Wymogi regulacyjne i organizacyjne 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa IT w zakładach ubezpieczeń określają wytyczne IT KNF. 
Zaczną one obowiązywać po 31 grudnia 2016 r., a zawierają wskazanie zakładom oczekiwań 
nadzorczych dotyczących ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyj-
nej i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach 
reasekuracji. Ryzyko IT to niepewność związana z prawidłowym, efektywnym i bezpiecznym 
wspieraniem działalności zakładu ubezpieczeń przez jego środowisko teleinformatyczne. Wiąże 
się z ryzykiem operacyjnym, ryzykiem prawnym oraz ryzykiem utraty reputacji. 

5. Ubezpieczenia cyberryzyk 
Jest to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin ubezpieczenia z uwagi na stały 

wzrost świadomości ubezpieczeniowej firm i instytucji, wymogi legislacyjne, stałe i coraz licz-
niejsze zagrożenia atakami cybernetycznymi oraz brak narzędzi zapewniających pełną ochronę 
danych w sieci.

W Stanach 95% dużych banków i 65% małych i średnich banków kupuje ubezpieczenie ryzyk 
cybernetycznych. Niestety w Europie jesteśmy na początku tej drogi i 14% dużych banków oraz 
tylko 5% małych i średnich korzysta z omawianego ubezpieczenia.

Polisa od cyberryzyk jest dopełnieniem ochrony systemów informatycznych, danych, regulacji 
legislacyjnych, szpiegostwa i reputacji. Pierwsza tego typu polisa powstała w Stanach Zjednoczo-
nych w latach 90. XX w. Oferta rynku polskiego w zakresie ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych 
jest ograniczona i dlatego firmy w Polsce korzystają z ofert zagranicznych ubezpieczycieli.

Polisa od cyberryzyk posiada szeroki zakres ochrony, dopasowany do specyfiki i charakteru 
ryzyk informatycznych i jest niezbędnym narzędziem w procesie zarządzania ryzykiem. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
ochronę ubezpieczonej spółki:

koszty związane z naruszeniem bezpieczeństwa sieci lub systemów, � 
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kary oraz grzywny cywilne i administracyjne, � 
szkody związane z przerwą w działalności, � 
straty (finansowe) związane ze sprzeniewierzeniem, � 
koszty odtworzenia danych lub systemów, � 
straty związane z ujawnieniem informacji konkurencji, � 
ochrona własności intelektualnej;� 

ochronę przed roszczeniami osób trzecich:
odpowiedzialność za bezpieczeństwo sieci lub systemów, � 
koszty obrony, � 
odpowiedzialność za dane osobowe, � 
odpowiedzialność z tytułu działalności multimedialnej, � 
kary oraz grzywny cywilne i administracyjne. � 

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych oferuje kilkudziesięciu ubezpieczycieli na świecie. Nie-
stety oferta rynku polskiego jest ograniczona. Dlatego polskie firmy korzystają często z oferty 
zagranicznych ubezpieczycieli, np. Marsh Poland.

Podsumowanie
Przyczyny rosnącej skali cyberprzestępczości to: rozwój technologii, brak świadomości spo-

łecznej, brak rozwiązań prawnych (Polska). Polskie firmy często nie posiadają opracowanych 
procedur reakcji w razie ziszczenia się cyberryzyka. Nie dysponują własnymi lub współpracu-
jącymi z nimi ekspertami. Często zajmują się same naprawianiem skutków cyberprzestępstw 
pracowników, nie angażując w to organów ścigania. Takie podejście ma konsekwencje dla całe-
go systemu biznesowego – bo brak reakcji z naszej strony powoduje narażenie na ryzyko innych 
organizacji, które w przyszłości mogą być naszym partnerem lub kontrahentem i mieć dostęp do 
naszych zasobów.

Podstawowe działania, które należy wykonać, to: 
zapobiegać – chronić – wykrywać – reagować.
Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa to klucz do przetrwania w cyfrowym, połączonym 

świecie. 

W artykule wykorzystałam dane przekazane przez Grzegorza Idzikowskiego, managera w Dzia-
le Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć EY oraz członka Zespołu Informatyków Śledczych, i Michała 
Kurka, dyrektora w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym EY, w trakcie konferencji „Cy-
berryzyka w finansach – problem banków i zakładów ubezpieczeń” – zorganizowanej 17 lutego 
2015 r. przez TG-Doradztwo i Zarządzanie Teresa Grabowska i V Financial Conferences.

Mgr Teresa Grabowska, TG Doradztwo i Zarządzanie.
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III. ARTYKUŁY RECENZYJNE
I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Tadeusz Szumlicz, „Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze”, Fundacja 
Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015, s. 555. – artykuł recenzyjny 
(Urszula Kalina-Prasznic)

Uwagi wstępne
Recenzowana książka jest zbiorem 34 wcześniej już opublikowanych tekstów Tadeusza Szumli-

cza, ujętych w trzy bloki tematyczne dotyczące: polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego 
oraz ubezpieczeń. Bloki te odpowiadają głównym nurtom zainteresowań badawczych autora. 
Wybór i układ opracowań nie mają charakteru chronologicznego, gdyż jak czytamy we Wpro-
wadzeniu, autorowi zależało przede wszystkim na „merytorycznej sekwencji rozważań” (s. 5), 
ukazującej ewolucję jego poglądów (np. w podejściu modelowym do polityki społecznej), mo-
dyfikacje terminologiczne (np. zastąpienie pojęcia „zasada opiekuńcza” określeniem „zasada 
filantropijna”) czy też zmiany w myśleniu o omawianych zagadnieniach.

Praca ta ma układ problemowy i prowadzi od ujęć ogólnych (o polityce społecznej) do szcze-
gółowych (o metodzie ubezpieczenia), co ma istotne znaczenie dla śledzenia intelektualnego 
procesu formułowania koncepcji szkoły ubezpieczenia społecznego. Przedstawienie autorskiego 
wkładu do szkoły ubezpieczenia społecznego jest według deklaracji Tadeusza Szumlicza „nad-
rzędnym celem tej publikacji” (s. 6). Interdyscyplinarne dociekania ekonomiczno-społeczne na 
pograniczu polityki społecznej oraz teorii ubezpieczeń stanowią o oryginalności książki, której 
zawartość treściowa, metoda analizy oraz formuła redakcyjna tak różnią się od opracowań tego 
typu (wyboru tekstów).

Część I. O polityce społecznej (s. 8–154)
Część ta zawiera 8 opracowań, których treścią są rozważania na temat definicji i modeli polityki 

społecznej. Politykę społeczną autor postrzega jako działalność praktyczną i specjalność nauko-
wą, która ma tę działalność racjonalizować (uzasadniać, wyjaśniać i usprawniać). W aspekcie 
praktycznym Tadeusz Szumlicz postuluje uznać politykę społeczną „za sztukę (wiedza i umie-
jętność) kształtowania rozwoju społecznego” lub sztukę „kształtowania stosunków społecznych 
poprzez oddziaływanie w formach zinstytucjonalizowanych” (s. 23). Za inspirującą należy uznać 
tezę autora o możliwości potraktowania polityki społecznej jako procesu uspołeczniania „czystej 
gospodarki rynkowej”. Skuteczność polityki społecznej (jako działalności) wiąże się z podejściem 
modelowym (teoretycznym, indukcyjnym), które nie powinno być zastępowane opisem typów 
i stylów uprawiania polityki społecznej (podejście empiryczne, dedukcyjne). Na bazie takiego 
założenia ważne jest ustalenie podstawowych modeli polityki społecznej. Tadeusz Szumlicz 
proponuje, aby procedurę modelowania oprzeć na trzech kategoriach konstrukcyjnych, ściśle 
opisujących poszczególne modele polityki społecznej, tj.: luce społecznej, ryzyku socjalnym 
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i konsumpcji społecznej. Szczegółowa analiza tych kategorii (s. 37–53) pozwala czytelnikowi do-
cenić ich znaczenie i rangę w budowaniu modeli polityki społecznej.

W prezentowanych tekstach autor konsekwentnie buduje modele polityki społecznej, opiera-
jąc je na fundamentach trzech wyróżnionych kategorii konstrukcyjnych, które określa mianem 
„spotęgowanych punktów widzenia”. Biorąc pod uwagę ich charakter i zakres wpływu (oddzia-
ływania) politycznego na rzeczywistość społeczną, proponuje nazwać odpowiednio modele: 
interwencji, dystrybucji i antycypacji (s. 54). Proponowana terminologia ma w zamierzeniach 
autora wyrażać typowe dla danej koncepcji polityki czynności społeczno-polityczne.

Szczególne znaczenie w konstruowaniu modelu polityki społecznej autor przypisuje kategorii 
ryzyk społecznych. Jego zdaniem w nowej polityce społecznej, która „dotyczy zmiany dokony-
wanej przez społeczeństwa demokratyczne w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, jak 
i w tej, która dotyczy zmiany przez społeczeństwo objęte transformacją ustrojową – zaczyna-
ją dominować działania o charakterze antycypacyjnym” (s. 152–153). Działania te, odnoszące 
się bezpośrednio do systemów zabezpieczenia społecznego, najogólniej można określić jako za-
rządzanie ryzykiem społecznym. Trafnie więc Tadeusz Szumlicz określa politykę społeczną jako 
zarządzanie ryzykiem społecznym w dwóch aspektach. Pierwszy – przedmiotowy – skoncen-
trowany jest na katalogu ryzyk, które należy objąć systemem zarządzania, drugi – podmiotowy 
– wymaga rozstrzygnięcia, kto powinien zarządzać ryzykami, którym nadano odpowiednią rangę 
(które objęto ochroną).

Ujmowanie polityki społecznej jako zarządzania ryzykiem społecznym oraz zmianą społeczną 
prowadzi do pytania o cel działania instytucji społecznych w zmieniającym się cywilizacyjnie 
otoczeniu. Zdaniem autora celem tym jest zapewnienie „bezpieczeństwa w ogóle, a bezpie-
czeństwa socjalnego w szczególności”. W takim kontekście zasadniczego znaczenia nabiera 
rozumienie solidaryzmu społecznego w zarządzaniu ryzykiem, odwołującego się do wspólnoty 
i wzajemności, a zwłaszcza do wspólnoty i wzajemności ubezpieczeniowej.

Rozważania autora w części „O polityce społecznej” mają istotną doniosłość teoretyczną 
i praktyczną. Przede wszystkim porządkują kwestie definicyjne i terminologiczne, co jest ważne 
dla śledzenia dalszych wywodów mających na celu przedłożenie niekonwencjonalnej koncepcji 
odnośnie do miejsca ubezpieczenia społecznego w polityce społecznej.

Część II. O zabezpieczeniu społecznym (s. 155–377)
Jest to najobszerniejsza część książki, zawierająca 14 opracowań. Dotyczą one szeroko poję-

tego procesu reformowania zabezpieczenia społecznego, a także jego wybranych segmentów 
(m.in. ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, zabezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego). 
Autor, wyróżniwszy wcześniej w polityce społecznej działania interwencyjne, kreujące i anty-
cypacyjne, za dominujące uznał działania antycypacyjne. Są one bowiem właściwe dla systemu 
zabezpieczenia społecznego, „którego celem jest – poprzez rozwiązania systemowe, uprzedza-
jące występowanie ryzyk społecznych – zapewnienie obywatelom (rodzinom, gospodarstwom 
domowym) ustalonego standardu bezpieczeństwa socjalnego” (s. 366).

Tadeusz Szumlicz trafnie zauważa, że w transformacji sfery socjalnej dotyczącej przede wszyst-
kim zabezpieczenia społecznego istotne jest rozstrzygnięcie, czy szczegółowe rozwiązania mają 
mieć charakter zaopatrzeniowy czy ubezpieczeniowy. Jednocześnie dostrzega dążenie do posłu-
giwania się bezzasadnie metodą ubezpieczeniową i rozwiązaniami ubezpieczeniowymi, a nawet 
jedynie tą terminologią. Wskazał m.in. na przykładzie zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, 
które początkowo miało charakter ubezpieczeniowy, nieracjonalność tego rozwiązania i celo-
wość zmiany na ochronę tego ryzyka metodą zaopatrzeniową.
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Poprzez szczegółowe analizy autor buduje elementy reformy zabezpieczenia społecznego, 
którego konstrukcja wymaga konsekwentnych rozstrzygnięć odnośnie do sześciu problemów 
zawartych w pytaniach: jakie ryzyko ma być objęte ochroną, kogo powinien obejmować system, 
jakie zasady zabezpieczenia społecznego należy zastosować, jakie reguły partycypacji finansowej 
należy ustalić, jaki zakres kompensacji strat można dopuścić, jakie prawne rozwiązania systemo-
we należy zastosować (s. 372). Konsekwentne i spójne rozstrzygnięcia powyższych problemów 
są warunkiem niezbędnym stabilności wprowadzanych rozwiązań.

Na szczególną uwagę zasługują rozważania autora na temat solidaryzmu i indywidualizmu 
w zabezpieczeniu społecznym. Jest to wątek rzadko poruszany w polskiej literaturze naukowej, 
a jeżeli – to jednostronnie; solidarność jest dyskredytowana, a indywidualizm gloryfikowany 
w „optyce neoliberalnej” albo solidarność jest gloryfikowana, a indywidualizm dyskredytowa-
ny w „duchu kolektywizmu”. Tymczasem Tadeusz Szumlicz słusznie podkreśla, że pytanie, ile 
powinno być solidarności, a ile indywidualizmu w społecznym zarządzaniu ryzykiem (i w zarzą-
dzaniu ryzykiem społecznym), jest kluczowe dla polityki społecznej. Jednak – zdaniem autora 
– problem ten musi być rozpatrywany z punktu widzenia poszczególnych ryzyk społecznych, ich 
charakteru, co powinno lepiej tłumaczyć konieczność i zasady tworzenia odpowiednich wspól-
not ryzyka oraz udziału w tym postępowaniu czynnika publicznego i prywatnego (s. 373).

Podejście takie pokazuje walor naukowy prezentowanych publikacji. Autor prezentuje wła-
sne poglądy na temat ochrony ryzyk socjalnych, podważając często zakorzenione w doktrynie 
schematy myślowe. Jednocześnie unika uproszczeń, wskazując na zróżnicowanie zakresu pod-
miotowego i przedmiotowego ochrony ryzyka społecznego, wymagającego adekwatnych, a nie 
uniwersalnych rozwiązań.

Część III. O ubezpieczeniu (s. 380–533)
Tytułowa problematyka zaprezentowana jest w 12 opracowaniach o zastosowaniu meto-

dy ubezpieczeniowej w zarządzaniu ryzykiem (wybór prac opiera się na schemacie ideowym 
tej metody). Autor czyni to w dwojaki sposób. Pierwszy polega na opisaniu toku rozumowa-
nia ubezpieczeniowego poprzez omówienie podstawowych kategorii i najistotniejszych pojęć 
z tego zakresu. Drugim sposobem jest analiza problemów szczegółowych, takich jak: sytuacja 
konsumenta na rynku ubezpieczeniowym (z perspektywy gospodarki rynkowej w Polsce), popyt 
na ochronę ubezpieczeniową, uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Specyfiką tej 
części jest to, że autor nie koncentruje uwagi na ubezpieczeniu „społecznym” i jego klasycznych 
definicjach, ale na ubezpieczeniu „bezprzymiotnikowym” (m.in. odwołanie do definicji J. Ła-
zowskiego). Autor dokonuje interpretacji społecznej schematu ideowego metody ubezpieczenia 
(s. 392–408), ale punktem odniesienia, podmiotem ochrony jest gospodarstwo domowe (a nie 
pracownik lub zatrudniony), a ryzyko społeczne skojarzone jest z możliwością powstania straty 
w jego zasobach. Tymczasem ubezpieczenie społeczne odnosi się, co do zasady, do pracowni-
ków (i innych zarobkujących), a stratą jest utrata dochodu z pracy (innej działalności zarobkowej) 
na skutek zrealizowania się określonego ryzyka objętego ochroną (np. choroby, kalectwa, sta-
rości).

Optyka ubezpieczenia „bezprzymiotnikowego” jest niewątpliwie świadomym zamysłem 
autora, istotnym dla konstrukcji pracy, i w przewrotny sposób pokazuje ewentualne kierunki 
reformowania ubezpieczenia społecznego, dla których punktem wyjścia powinna być postulo-
wana reinterpretacja obu członów tego pojęcia. Pierwszy człon – jak podkreśla Tadeusz Szumlicz 
– wyraża ekonomiczny aspekt ochrony ubezpieczeniowej (m.in. to funkcja redystrybucyjna 
i finansowa), drugi człon wiąże się z katalogiem ryzyk społecznych. W takim kontekście zasadni-
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czym zagadnieniem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy i jak w ramach realizowanego 
modelu polityki społecznej możliwe jest zastosowanie w systemie zabezpieczenia społecznego 
prawdziwej metody ubezpieczeniowej. Autor, odwołując się do omawianego wcześniej schematu 
ideowego metody ubezpieczenia, krytycznie ocenia realne rozwiązania występujące w systemie 
zabezpieczenia społecznego z punktu widzenia podstawowych cech ochrony ubezpieczeniowej 
(s. 418). Większość rozwiązań w systemie ubezpieczeń społecznych, zdaniem autora, ma charak-
ter paraubezpieczeniowy. Stawia więc on pytanie, czy w systemie ubezpieczenia społecznego 
może mieć zastosowanie ochrona ubezpieczeniowa (zasada ubezpieczeniowa zabezpieczenia). 
Próba odpowiedzi na to pytanie wskazuje na ograniczony zakres takiego zastosowania (i ko-
nieczność odstępstwa od reguł ubezpieczeniowych) i pozwala autorowi na wypełnienie owych 
„luk” konstrukcją doubezpieczenia (s. 419).

Część IV. Zamiast Zakończenia. Szkoła ubezpieczenia społecznego (s. 535–537)
Szkoła ubezpieczenia społecznego wywodzi się z modelowego antycypacyjnego podejścia do 

polityki społecznej. W podejściu tym osią analizy jest kategoria ryzyka społecznego bazująca 
na zasadach ubezpieczeniowych (s. 535). Jest to w istocie sposób myślenia ubezpieczeniowego 
konsekwentnie eksponujący społeczne uwarunkowania i społeczne aspekty działalności ubez-
pieczeniowej. Autor prezentuje paradygmaty, na których opiera się ta szkoła, a ich odniesienie 
do rzeczywistości pozwala na krytyczną ocenę funkcjonujących rozwiązań i wyznacza kierunki 
reform w zakresie polityki społecznej.

Uwagi końcowe
Recenzowana książka jest obszerna i wielowątkowa, ale śledzenie wywodu autora jest dość 

łatwe, co czytelnik zawdzięcza oryginalnej konstrukcji pracy. Każdy blok problemowy kończy się 
Komentarzem (do części I na s. 141–154, II – s. 371–377, III – s. 527–533), który zawiera niezbęd-
ne wyjaśnienia dotyczące założeń wywodu i toku rozumowania autora. Natomiast na początku 
każdego bloku tematycznego wskazane są źródła opracowań tam zamieszczonych, co wskazuje 
na czas ich publikacji. Informacje takie są szczególnie istotne w warunkach zmian zachodzących 
w polityce społecznej, a zwłaszcza w sferze zabezpieczenia społecznego. Praca zawiera bogatą 
bibliografię (s. 541–559) z zakresu literatury przedmiotu, niejako potwierdzającą interdyscy-
plinarny charakter tytułowej problematyki. Należałoby więc oczekiwać, aby to opracowanie, 
bogate w analizy, postulaty, a także oryginalne i przekonująco udowodnione wnioski dotyczące 
ubezpieczenia w polityce społecznej stało się lekturą nie tylko środowisk naukowych, lecz tak-
że (lub przede wszystkim) ugrupowań polityków i podmiotów instytucjonalnie powołanych do 
kształtowania tej sfery, uznanej współcześnie za wykładnik rozwoju cywilizacyjnego.

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego.
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Ilona Kwiecień, „Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody 
na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, 272 s. – artykuł recenzyjny (Jacek Lisowski)

Wybór i znaczenie tematyki pracy
Problematyka ekonomicznej analizy dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na 

osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej stanowi bardzo istotne zagadnienie badaw-
cze oraz praktyczne. Dziedzina i charakter działalności ubezpieczeniowej, m.in. jej niebagatelne 
i rosnące znaczenie w procesie rozwoju gospodarczego, również w zabezpieczeniu gospodarstw 
domowych, a także problematyka szkód na osobie mają szczególny wymiar społeczno-ekono-
miczny. Jak pisze autorka: „oddziałują na kondycję i położenie samej jednostki i jej najbliższego 
otoczenia, mają jednak, co oczywiste, negatywne implikacje dla społeczeństwa i gospodarki, 
poprzez chociażby obniżenie produktywności czy obciążenie systemu pomocy społecznej. Stąd 
niezwykle istotna jest ich kompensacja. Zagadnienie kompensacji generuje istotne problemy 
praktyczne. Z jednej strony obejmują one właściwe zaadresowanie roszczenia z tego tytułu. 
Współcześnie współistnieje wiele źródeł kompensacji, które pozostają wzajemnie w różnych re-
lacjach, przy tym najistotniejszą rolę odgrywają: system zabezpieczenia społecznego oraz system 
oparty na odpowiedzialności cywilnej sprawcy (lub podmiotu odpowiadającego za sprawcę). 
Odpowiedzialność ta może lub też musi w pewnych obszarach być przedmiotem ubezpieczenia, 
co stanowi de facto transfer obowiązku pokrycia szkody na zakład ubezpieczeń”. Dlatego można 
stwierdzić, że tak wybór tematyki, jak i jej znaczenie są szczególnie istotne dla dalszego rozwoju 
działalności ubezpieczeniowej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.

Cel pracy i jej potencjalni odbiorcy
Monografia dr Ilony Kwiecień jest udaną próbą analizy ekonomicznej bardzo trudnego ob-

szaru, jakim jest proces dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z tytułu 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. 

Książka jest adresowana do osób zajmujących się profesjonalnie problematyką ubezpieczeń 
gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz roszczeń z nich 
wynikających (m.in. pracowników likwidacji szkód, kancelarii odszkodowawczych, kancelarii 
prawnych), a także innych uczestników rynku ubezpieczeń oraz osób studiujących problematykę 
tego rynku.

Celem głównym pracy jest „ekonomiczna analiza procesu dochodzenia roszczeń o zadość-
uczynienie z tytułu szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, traktowanego 
jako proces finansowania szkody z określonego źródła”. W tym celu autorka poddała analizie 
dwa podstawowe problemy badawcze. Pierwszy z nich to determinanty ekonomiczne proce-
su dochodzenia roszczeń. Drugi to problem kwantyfikacji zadośćuczynienia, mającego stanowić 
świadczenie i pieniężną kompensację bólu i cierpienia. 

Główne tezy badawcze pracy zakładają, że:
kwantyfikacja zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową jest możliwa i konieczna dla prawi-� 
dłowego funkcjonowania ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jako źródła finansowania 
szkód na osobie;
nie tylko prawne regulacje i wnioski z orzecznictwa determinują proces dochodzenia rosz-� 
czeń o zadośćuczynienie, a decyzje poszkodowanych oraz zakres i realność kompensacji są 
warunkowane czynnikami społeczno-ekonomicznymi.
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Układ i treść pracy
Praca obejmuje: spis treści, wstęp, pięć rozdziałów, zakończenie oraz spis literatury. 
Rozdziały pracy poruszają następujące zagadnienia:

rozdział I – � Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej a szkody na osobie; 
rozdział II – � Dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie z ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej – aspekty ekonomiczne;
rozdział III – � Koncepcje ekonomiczne a wycena roszczeń za niemajątkowe szkody na osobie;
rozdział IV – � Modelowanie wysokości zadośćuczynienia w polskim systemie odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej;
rozdział V – � Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej a realizacja roszczeń po-
szkodowanych.

Struktura pracy jest klasyczna i właściwa oraz nie budzi zastrzeżeń. Rozdziały są odpowiednio 
ułożone i stanowią logiczną całość. W mojej ocenie tytuł monografii został poprawnie sformu-
łowany i trafnie oddaje treść i zawartość recenzowanej książki. Szczegółowe uwagi opisano 
w punkcie 4 recenzji. 

Książka liczy 272 strony, w tym 243 strony tekstu oraz spis literatury, spis rysunków i spis tabel, 
a także streszczenie w języku angielskim.

Uwagi merytoryczne
W recenzowanej książce osiągnięto założony cel, o czym świadczą wnioski wyprowadzone 

z postępowania analitycznego. Przeprowadzone badania potwierdzają główne tezy założone we 
wstępie, zgodnie z którymi „kwantyfikacja zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową jest możliwa 
i konieczna dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jako źró-
dła finansowania szkód na osobie” oraz „nie tylko prawne regulacje i wnioskowanie z orzecznictwa 
determinują proces dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie, a decyzje poszkodowanych oraz 
zakres i realność kompensacji są warunkowane czynnikami społeczno-ekonomicznymi”. W ocenie 
proponowanych modeli należy przyjąć zastrzeżenie, że trudności z wyceną specyficznego dobra, 
jakim jest życie i zdrowie, powodują, że modele te mogą być traktowane raczej jako wyznaczające 
pewne ramy ekonomiczne, mające na celu zapewnić przewidywalność, a w konsekwencji spra-
wiedliwość (równość) orzecznictwa, co jest istotnym postulatem w obszarze ekonomii prawa. 

Do szczególnie istotnych wniosków i kwestii zaprezentowanych w książce na podstawie zreali-
zowanych badań należy zaliczyć:

autorski podział źródeł kompensacji kosztów indywidualnych (rysunek 1.2.) – s. 23;� 
autorskie przedstawienie przebiegu procesu dochodzenia roszczeń (rysunek 2.2.) – s. 59;� 
analizę przypadków z obszaru szkód na osobie kompensowanych z obowiązkowego ubez-� 
pieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, która „pozwoliła na stwier-
dzenie, że skierowanie sprawy do sądu zwiększa uzyskane kwoty w znaczący sposób − kwoty 
wypłacane przez ubezpieczycieli w drodze uznania stanowią średnio 38% kwoty uzyskanej 
łącznie w sprawie po skierowaniu jej na drogę postępowania sądowego (wahając się w prze-
dziale od 2 do 70%)” – s. 74;
rozważania dotyczące strategii w dochodzeniu roszczeń – punkt 2.3.3. – s. 80–82;� 
przeprowadzenie autorskiego badania ankietowego postaw i opinii w zakresie dochodzenia � 
roszczeń za szkody na osobie wśród osób fizycznych na terenie Polski – s. 86–92;
wykazanie, że proces dochodzenia roszczeń za szkody na osobie, może i powinien być trak-� 
towany jako element zarządzania finansami osobistymi i podlega uwarunkowaniom właści-
wym dla decyzji finansowych;
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ciekawe i unikalne połączenie ekonomicznej teorii wartości z problematyką wyceny rosz-� 
czeń w rozdziale 3;
szczegółową analizę metod ekonomicznej wyceny wartości życia i zdrowia oraz ich wykorzy-� 
stania – s. 102–122;
przedstawienie rozwiązań systemowych w zakresie wykorzystania modeli ustalania wyso-� 
kości świadczeń za szkody niemajątkowe stosowanych w innych krajach (Wielka Brytania, 
Irlandia Północna, Irlandia, Niemcy, Austria, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Belgia, Włochy 
i Francja) – w punkcie 3.3;
przedstawienie wyników kwerendy orzecznictwa sądowego w zakresie szczegółowych zasad � 
ustalania wysokości zadośćuczynienia w Polsce (19 zasad) – s. 152–155; 
przedstawienie przeglądu decyzji ubezpieczycieli oraz orzecznictwa sądowego w zakresie � 
kwoty zadośćuczynienia dla poszkodowanych bezpośrednio – s. 158–163; 
przedstawienie przeglądu decyzji ubezpieczycieli oraz orzecznictwa sądowego w zakresie � 
kwoty zadośćuczynienia dla bliskich – s. 164–166;
unikalną analizę porównawczą kwot przyznawanych w przypadkach szkody na osobie wyni-� 
kającej z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci w odniesieniu do kwot zadośćuczy-
nienia przyznawanych w innych przypadkach naruszenia dóbr osobistych oraz cen innych 
dóbr (np. mieszkań) – s. 167–170;
rozważania dotyczące krzywdy i okresu jej odczuwania jako przesłanki wysokości zadość-� 
uczynienia w ujęciu ekonomicznym;
przedstawienie koncepcji wyceny w zakresie kwantyfikacji zadośćuczynienia dla polskiego � 
rynku – odrębnie dla poszkodowanych bezpośrednio z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju 
zdrowia oraz dla poszkodowanych pośrednio z tytułu śmierci osoby bliskiej; 
znakomite wykorzystanie interdyscyplinarnej literatury anglojęzycznej i polskiej w realizacji � 
celu pracy.

Podsumowanie
Autorka zrealizowała w pracy cel główny i zweryfikowała postawione tezy badawcze okre-

ślone we wstępie. Wykazała w pracy, „że proces dochodzenia roszczeń za szkody na osobie, 
może i powinien być traktowany jako element zarządzania finansami osobistymi i podlega 
uwarunkowaniom właściwym dla decyzji finansowych. Wymagało to osadzenia szkody na 
osobie oraz przysługującego w jej konsekwencji roszczenia o zadośćuczynienie w budżecie 
gospodarstwa domowego. Wskazano, że zadośćuczynienie, mimo że w ujęciu prawnym ma 
bardzo osobisty charakter (niezbywalność, odrębność majątkowa), w ujęciu ekonomicznym 
może być traktowane w gospodarstwach domowych niejednoosobowych jako składnik ma-
jątku wspólnego gospodarstwa, pochodzący ze źródła niezarobkowego. Kontynuując takie 
podejście, wykazano, że proces dochodzenia roszczeń jest ciągiem podejmowanych decyzji, 
stanowi zatem proces decyzyjny. Pozwoliło to na przeprowadzenie analizy tak specyfiki de-
cyzji podejmowanych w tym procesie, jak i czynników je determinujących. Podjęto przy tym 
próbę spojrzenia na decyzje w procesie dochodzenia roszczeń przez pryzmat teorii z obszaru 
analizy behawioralnej. Aplikacja ta wymagała uwzględnienia odrębności tego procesu, w tym: 
indywidualizacji świadczenia, jednorazowości procesu z punktu widzenia decydenta, jakim 
jest sam poszkodowany, oraz krótkiego horyzontu obserwacji zdarzeń i ich słabej porówny-
walności – tak na przestrzeni lat z uwagi na dynamiczny charakter regulacji oraz tendencji 
orzeczniczych, jak i w ujęciu terytorialnym (między rynkami) z uwagi na różnice systemów 
prawnych. Postawy i opinie w zakresie dochodzenia roszczeń za szkody na osobie zilustro-
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wane zostały wynikami badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób fizycznych na 
terenie Polski – w badaniach bezpośrednich oraz internetowych”. 

Analiza polskiego rynku pozwala na stwierdzenie, że brak jest rozwiązań systemowych 
w zakresie kwantyfikacji zadośćuczynienia. W związku z tym autorka zaproponowała własną 
koncepcję kwantyfikacji zadośćuczynienia w realiach polskiego systemu prawa cywilnego. Dla 
potrzeb stworzenia własnego modelu kwantyfikacji wybrano kluczowe przesłanki ustalania 
wysokości zadośćuczynienia identyfikowane w regulacjach i orzecznictwie: krzywdę, okres jej 
odczuwania oraz poziom życia społeczeństwa, dokonując ich analizy ekonomicznej. Autorka, 
przedstawiając swój model, stwierdza, że „w ocenie proponowanych modeli należy przyjąć za-
strzeżenie, że trudności z wyceną specyficznego dobra, jakim jest życie i zdrowie, powodują, że 
modele te mogą być traktowane raczej jako wyznaczające pewne ramy ekonomiczne, mające 
na celu zapewnić przewidywalność, a w konsekwencji sprawiedliwość (równość) orzecznic-
twa, co jest istotnym postulatem w obszarze ekonomii prawa”.

Autorka wyjaśniła i uporządkowała podstawowe kategorie, pojęcia i definicje związane z te-
matem pracy w świetle krytycznej analizy literatury przedmiotu, jak i ogólnych prawidłowości 
rynkowych, ponadto usystematyzowała dorobek naukowy w zakresie problematyki zadość-
uczynienia za szkody na osobie. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowała trafne 
wnioski zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. 

Recenzowana książka może być zaliczona do nielicznych w polskiej przestrzeni naukowej 
prac z zakresu analizy ekonomicznej prawa. Jednocześnie reprezentuje bardzo rzadkie podej-
ście do roszczenia i ryzyka ze strony poszkodowanego. Ma ona charakter interdyscyplinarny. 
Nie ulega wątpliwości, iż jej przygotowanie było znacznie trudniejsze niż pracy monotema-
tycznej. W przypadku recenzowanej książki jej napisanie wymagało rozległej wiedzy z zakresu 
nie tylko ubezpieczeń gospodarczych, lecz także prawa cywilnego, finansów (w tym behawio-
ralnych i osobistych), psychologii, teorii podejmowania decyzji (nauk organizacji i zarządzania) 
oraz socjologii. Wnikliwe zbadanie określonych we wstępie zagadnień wymagało nie tylko 
dobrej znajomości literatury krajowej, lecz także doskonałej kwerendy literatury zagranicznej 
oraz zagadnień praktycznych. Autorka dowiodła, iż tę znajomość posiada i potrafi ją odpo-
wiednio wykorzystać. Generalnie za najciekawsze uznaję rozdziały trzeci i czwarty, które są 
szalenie interesujące i mogą, w mojej ocenie, stanowić wzór, jak pisać o rzeczach trudnych 
w sposób ciekawy i kompetentny.

Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
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Nowości wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukazały się w I poł 2015 r. oraz uzupełnienie za 2014 r.)

I. Zagadnienia ogólne: finanse, prawo, ubezpieczenia

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Teresa Bednarczyk, Anna Korzeniowska, Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w do-
bie niestabilności: wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 237 s.

2. Piotr Dudziński, Teoria popytu na samoubezpieczenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2015, 140 s.

3. Andrzej Janowski, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, 98 s.

4. Bogusław Madej, Ubezpieczenia dla transportu, stan prawny na styczeń 2015 r., Akademia 
Transportu i Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, 135 s.

5. Wanda Ronka-Chmielowiec, Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Prace naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2014, 368 s.

C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Monitor Ubezpieczeniowy (wersja elektroniczna), nr 60; nr 61.

II. Ubezpieczenia gospodarcze

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Ilona Kwiecień, Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody 
na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, 272 s. 

2. Alicja Wolny-Dominiak, Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem 
modeli mieszanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 
2015, 176 s.
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C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Prawo Asekuracyjne, nr 1 (82) 2015; nr 2 (83) 2015.

2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3/2014; nr 4/2014; nr 1/2015.

III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo 

1. Małgorzata Kozłowska, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem, 
stan prawny na 5 lutego 2015 r., Infor Pl, Warszawa 2015, 146 s. 

2. Jerzy Kuźniar (red.), Ewa Dziubińska-Lechnio et al., Ubezpieczenia społeczne 2015, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2015, 1432 s. 

3. Prawo pracy i ubezpieczenia: ujednolicone przepisy: przewodnik po zmianach w prawie 
pracy i ubezpieczeniach 2014/2015, stan prawny na 10 kwietnia 2015 r., Legis, Warszawa 
2015, 440 s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Marcin Kawiński (red. nauk.), Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, Oficyna Wy-
dawnicza SGH, Warszawa 2015, 244 s.

2. Grażyna Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne: repetytorium, wyd. 2, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2015, 296 s.

3. Tadeusz Szumlicz, Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze, Fundacja In-
stytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015, s. 555.

Opracowała: mgr Barbara Sękowska.
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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Obszar Polski europejskiego rynku ubezpieczeń 
A.D. 2014 (wybrane problemy)” Warszawa, 27 listopada 2014 r. (Jarosław Wenancjusz 
Przybytniowski)

Polityka ubezpieczeń jako integralna część rynku finansowego staje się kluczowym zagadnie-
niem na szczeblu europejskim z powodu zmieniających się przepisów prawnych, jak i z braku 
odpowiedniego modelu makroekonomicznego. Okazją do dyskusji na ten temat była konferen-
cja naukowa „Obszar Polski europejskiego rynku ubezpieczeń A.D. 2014 (wybrane problemy)”, 
która odbyła się w dniu 27 listopada 2014 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy rynku 
ubezpieczeniowego oraz zainteresowana grupa studentów. Konferencję zorganizowano dzięki 
współpracy Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Wydziału Zarządzania Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Głównym sponsorem konferencji była jedna z głównych firm ubez-
pieczeniowych na polskim rynku – TU Compensa VIG. Patronat merytoryczny objęły: Polskie 
Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych 
i Reasekuracyjnych, Vienna Insurance Group oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pośredników 
Ubezpieczeniowych i Finansowych. Patronat medialny sprawowały „Rozprawy Ubezpieczenio-
we” oraz „Gazeta Ubezpieczeniowa”. 

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat pozytywnych i negatywnych skutków 
rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych, omówienie wyników aktu-
alnie prowadzonych badań z zakresu ubezpieczeń oraz podzielenie się doświadczeniami przez 
praktyków rynku ubezpieczeniowego.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, który przywitał zaproszonych gości oraz 
nawiązał do głównej tematyki konferencji. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Alojzy Nowak, 
prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy. W swoim wystą-
pieniu podkreślił znaczenie zastosowania właściwego modelu makroekonomicznego, który do 
chwili obecnej nie działa na polskim rynku. Zdaniem prelegenta liczba instrumentów finan-
sowych dostępnych na polskim rynku znacznie przekracza potrzeby, co w dłuższym okresie 
skutkuje problemami związanymi z płynnością finansową, utratą wiarygodności, a nawet ban-
kructwem. Jednocześnie prof. Nowak zwrócił uwagę na toksyczne instrumenty finansowe, które 
są powodem znacznych zaburzeń ekonomicznych na polskim i europejskim rynku ubezpieczeń. 
Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jan Turyna, dziekan Wydziału Zarządzania UW, który powitał 
gości oraz nawiązał do tematyki poprzednich konferencji, jakie odbyły się w budynku Wydziału 
Zarządzania UW. Potem przekazał mikrofon dr hab. inż. Jarosławowi Gołębiewskiemu, dzieka-
nowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Mówca pierwsze słowa skierował do 
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licznie przybyłych studentów, podkreślając ich szczególną rolę i zaangażowanie w przebieg kon-
ferencji. Nawiązał również do historii konferencji, która miała swe początki na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych SGGW w Warszawie. 

Po wystąpieniu przedstawicieli organizatorów konferencji głos zabrał dr Stanisław Nowak, 
prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, który powitał przybyłych gości i stu-
dentów, a potem poprosił dr Katarzynę Malinowską o uroczyste wręczenie nagród honorowych 
osobom zasłużonym dla rynku ubezpieczeń. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Mariusz Wich-
towski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Elżbieta Wanat-Połeć, prezes 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Zofia Pawlak-Borsuk, dyrektor Fundacji „Prawo 
Ubezpieczeniowe” oraz Tadeusz Lenart, prezes fundacji „Rentier”. Część nagrodzonych gości za-
brała głos, dziękując za otrzymane nagrody i wyróżnienia.

Po części wstępnej nastąpiła krótka przerwa kawowa, po której rozpoczęły się wykłady wpro-
wadzające. 

W ramach konferencji zorganizowano trzy panele dyskusyjne. Dotyczyły one następujących 
tematów: problemy rynku ubezpieczeń, ubezpieczenia komunikacyjne, nowe spojrzenie na 
ubezpieczenia zdrowotne oraz system zabezpieczeń społecznych.

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Jan Monkiewicz. Poruszył zagadnienie dotyczące global-
nych kierunków zmian w prawnych regulacjach funkcjonowania nadzoru ubezpieczeniowego. 
Tematyka wystąpienia skoncentrowana była na problematyce zmian w działalności rynku ubez-
pieczeniowego oraz jego bezpieczeństwa przed kryzysem gospodarczym zapoczątkowanym 
w 2007 r. i po nim. Prelegent zwrócił uwagę na istotę nowego paradygmatu regulacyjno-na-
dzorczego (zwanego także bazylejskim), który łączy kilka przesłanek, takich jak: procykliczność 
rynków, badanie struktury organizacji, ryzyko instytucji finansowych oraz perspektywę ma-
kroostrożnościową. Wystąpienie zakończyło perspektywiczne pytanie: „Dokąd zmierzamy 
w ubezpieczeniach?”. Odpowiedzi w tej kwestii okazały się złożone. Zdaniem prelegenta szans 
rozwoju rynku ubezpieczeń można upatrywać w rosnącej globalizacji regulacyjnej, wzroście 
uprawnień regulacyjno-nadzorczych państwa, rosnącym „ubankowieniu” regulacji, przejściu 
na wieloszczeblową architekturę regulacyjną, upowszechnieniu nadzoru wielofilarowego oraz 
zwiększeniu upolitycznienia nadzoru. Kolejny referat wygłosiła prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, 
która przedstawiała wybrane problemy rynku ubezpieczeń. Prelegentka podkreśliła fakt, iż ze 
względu na liczbę problemów, z jakimi zmaga się rynek ubezpieczeń, omówienie wszystkich 
zagadnień jest niemożliwe. W związku z powyższym skupiła się na kluczowych elementach, 
decydujących o dalszym rozwoju rynku ubezpieczeń: outsourcingu, zmianach organizacyjnych 
(wydzielanie biur zajmujących się problemami poszczególnych klientów), głodzie informacji 
(rosnąca rola wywiadowców ubezpieczycieli) oraz rosnącej świadomości odpowiedzialności za 
środowisko naturalne (na podstawie unijnej dyrektywy). Swoje wystąpienie prelegentka opar-
ła na myśli i teorii Jeana Tirole’a, znanego noblisty w dziedzinie ekonomii. Na koniec wysnuła 
pozytywny wniosek, iż istnieje wiele przesłanek, na których podstawie można stwierdzić, że 
rynek ubezpieczeń jest dojrzały i ma tendencję wzrostową, natomiast stałe wskaźniki rentow-
ności są wystarczająco dobre na tle innych branż i sektorów. Po wystąpieniu prof. Jędrzejczyk 
głos zabrał prowadzący obrady prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, który mówił na temat długu 
publicznego jako elementu ryzyka systemowego. Podkreślił fakt rolowania długu oraz proble-
my, z jakimi zmagają się rządzący, stawiający sobie za cel niemożliwą spłatę długu publicznego. 
Ostatnim gościem, którego wystąpienie zamykało blok wykładów wprowadzających, był Ma-
riusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który poruszył 
temat ubezpieczeń komunikacyjnych z perspektywy rynku europejskiego, czyli – jak to mówca 
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określił – „Co nowego w Europie? Dokąd zmierzamy?”. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na 
pierwszorzędną rolę konsumenta, który jest jednocześnie ubezpieczającym, poszkodowanym 
oraz uprawnionym. Następnie przeszedł do omówienia ryzyk wewnętrznych, do których zaliczył: 
niskie taryfy, wysokie prowizje, brak procedur, niski poziom obsługi, wysokie koszty, rosnące 
wypłaty; potem przedstawił ryzyka zewnętrzne: wysoki poziom nieubezpieczonych, oszustwa, 
słaby nadzór oraz nieprzewidywalność. Swoją prezentację zakończył pytaniem, które pozosta-
wił bez odpowiedzi: „Czy dyrektywa Wypłacalność (Solvency) II uratuje teraźniejszą sytuację na 
rynku europejskim?”. Po wystąpieniu prezesa Wichtowskiego miała miejsce krótka dyskusja na 
temat wcześniejszych referatów. 

Dalszą część konferencji, w której skupiono się na problemach rynku pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, poprowadzili moderatorzy: Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów 
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, oraz prof. dr hab. Kazimierz Ortyński z Katedry Finan-
sów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu. W tej części jako pierwszy głos zabrał Łukasz Zoń, który podkreślił istotną rolę sys-
temu prawnego regulującego rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego, zwrócił też uwagę na 
różnice w działalności tego rynku w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Kolejnymi prelegenta-
mi byli dr Jarosław Wenancjusz Przybytniowski i Sylwia Elżbieta Buczma, którzy przedstawili 
problem konkurencyjności rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego Polski na tle krajów Unii 
Europejskiej. Prelegentka zwróciła uwagę na aspekt teoretyczny związany z prezentowanym 
zagadnieniem, kierując uwagę na zmiany w funkcjonowaniu kanałów dystrybucji usług pośred-
nictwa ubezpieczeniowego na rynku polskim i krajów Unii Europejskiej. Natomiast prelegent 
w oparciu o badania własne przedstawił strukturę rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego 
w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Z kolei Maciej Łazęcki, prezes OSPUiF, oraz Andrzej 
Młynarczyk, wiceprezes IGUiOR, zwrócili uwagę na charakter i warunki wykonywania umów 
ubezpieczenia oraz problemy prawne wynikające z zapisów o.w.u. Zgodnie z duchem konferen-
cji po wystąpieniach prelegentów miała miejsce krótka dyskusja.

Kolejny panel koncentrował się na problemach związanych z funkcjonowaniem rynku ubez-
pieczeń komunikacyjnych. Moderatorami tego panelu byli: prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Piotr 
Narloch, prezes InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Mariusz Wichtowski, prezes PBUK, 
oraz Elżbieta Turkowska-Tyrluk. Wprowadzenia do tematu podjął się Piotr Narloch, który zwrócił 
uwagę na wyzwania, jakie dla branży ubezpieczeniowej rodzi polityka konkurencji oraz ewolucja 
nadzoru makroostrożnościowego w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych. Jako pierwsza wy-
stąpiła dr Katarzyna Malinowska, która przedstawiła „Dwugłos w kwestii porozumień w sprawie 
likwidacji szkód komunikacyjnych OC”. Prelegentka omówiła kwestię wprowadzenia tzw. bezpo-
średniej likwidacji szkód (BLS) w Polsce, historię, podstawę prawną oraz zasady funkcjonowania 
systemu BLS. Wywiązała się dyskusja na temat zagrożeń i korzyści wynikających z wprowadze-
nia tego projektu do polskiego systemu prawnego oraz konsekwencji związanych ze spadkiem 
składki przypisanej brutto z ubezpieczenia AC w krajach Unii Europejskiej. Następnie głos zabra-
ła Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych. W swoim wystąpieniu „Pozycja 
poszkodowanego w systemie ubezpieczeń komunikacyjnych. Regulacje prawne a praktyka re-
alizacyjna” prelegentka nawiązała do tematyki BLS. Podkreśliła, iż omawiany system jeszcze 
nie działa powszechnie, a do jego poprawnego funkcjonowania potrzebne są ujednolicenie 
i skonsolidowanie procedur likwidacji szkód komunikacyjnych. Zwróciła uwagę na problemy 
w systemie ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym stosowanie potrąceń amortyzacyjnych przez 
zakłady ubezpieczeń, naganne praktyki rynkowe związane z częściami zamiennymi oraz bezpod-
stawne wzbogacenie się pokrzywdzonego w procesie likwidacji szkody. 
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Ostatni panel konferencji dotyczył perspektyw rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych oraz syste-
mu zabezpieczeń społecznych. Moderatorami tego panelu byli: dr hab. Hanna Kuzińska, prof. 
Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie, dr Nina Drejerska oraz Tadeusz Lenart. Dyskusję 
rozpoczęła dr hab. Hanna Kuzińska, która przedstawiła zmiany w systemie ubezpieczeń spo-
łecznych w oparciu o badania statystyczne przeprowadzone w latach 2011–2017. Prelegentka 
zwróciła także uwagę na niespójność systemu ustawodawczego państwa. Jako ostatni wystąpił 
Tadeusz Lenart, który mówił o potrzebie budowy nowego systemu bezpieczeństwa socjalnego. 
Prelegent przedstawił zagrożenia wynikające z aktualnej działalności systemu bezpieczeństwa 
socjalnego. Wspomniał też o nowych problemach: braku dochodów z powodu bezrobocia 
technologicznego oraz o przejmowaniu przez Chiny i Indie rynku produkcyjnego i usługowego. 
Przywołane zostało pojęcie prekariatu – klasy ludzi wykształconych, pozbawionych społecznych 
gwarancji zdobycia pracy oraz przejścia na emeryturę. Zdaniem prelegenta nowymi filarami 
systemu bezpieczeństwa socjalnego staną się konsumpcja oraz życie z transferów. Przyszłość 
systemu bezpieczeństwa socjalnego będzie opierać się w głównej mierze na systemie świadczeń 
szczątkowych, np. na rencie konsumenckiej.

Zamknięcia i podsumowania obrad dokonali prof. dr hab. Andrzej Sopoćko oraz dr Stanisław 
Nowak. Podziękowali sponsorom, patronom medialnym, organizatorom i współorganizatorom 
konferencji oraz wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i aktywne uczestnictwo w obra-
dach. Zdaniem podsumowujących konferencję spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń 
i opinii przedstawicieli środowisk naukowych oraz praktyków rynku ubezpieczeniowego. Wy-
stąpienia i dyskusje nad prezentowanymi tematami pozwoliły na wymianę poglądów na temat 
rozwoju i poprawy funkcjonowania polskiego rynku ubezpieczeń. Dr Nowak stwierdził, iż euro-
pejski rynek ubezpieczeń wymaga ciągłego doskonalenia i wprowadzania nowych instrumentów 
finansowania inwestycji dla zagwarantowania konkurencyjności tego sektora w krajach Unii Eu-
ropejskiej. 

Dr Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, European Business Club Association e.V., Castel Oedheim, FRG.
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Sprawozdanie z konferencji „Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę
– wyzwania dla rynku ubezpieczeniowego”, Warszawa, 14 stycznia 2015 r. (Iwona Szymańska)

W dniu 14 stycznia 2015 r. odbyła się konferencja „Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego 
za krzywdę – wyzwania dla rynku ubezpieczeniowego”, zorganizowana przez Fundację Edukacji 
Ubezpieczeniowej. Celem konferencji było stworzenie okazji do profesjonalnej wymiany poglą-
dów na temat zadośćuczynienia, pojawiających się problemów w tym zakresie oraz możliwości 
ich rozwiązania. Konferencję podzielono na trzy części. Pierwsza dotyczyła zadośćuczynienia 
za krzywdy związane ze śmiercią osoby najbliższej powstałe w związku ze zdarzeniami, które 
miały miejsce przed zmianą kodeksu cywilnego w sierpniu 2008 r. Drugą część organizatorzy 
konferencji zatytułowali „Dyskusja nad potrzebą standaryzacji zadośćuczynień”. Trzecia część 
traktowała o przyszłości zadośćuczynień oraz możliwości wykorzystania rozwiązań międzynaro-
dowych w tej kwestii.

Jako pierwsza głos zabrała mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk reprezentująca Europejskie 
Centrum Odszkodowań S.A. W swoim wystąpieniu „Zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń sprzed 3 
sierpnia 2008 r. jako wartość dodana dla rodzin osób poszkodowanych” stwierdziła, że w chwi-
li obecnej nie może budzić już wątpliwości to, że istnieje odpowiedzialność ubezpieczycieli 
sprawcy wypadku komunikacyjnego zobowiązanego do zapłaty zadośćuczynienia na rzecz osób 
poszkodowanych czy na rzecz osób najbliższych osoby poszkodowanej, na podstawie umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych. Potwierdzają to w sposób jednoznaczny uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 
2012 r. (III CZP 67/12) oraz z dnia 20 grudnia 2012 r. (III CZP 93/12), a katalog dóbr osobistych 
w rozumieniu art. 23 k.c. ma charakter otwarty. Kwota zadośćuczynienia powinna zmierzać do 
skompensowania nieodwracalnej w skutkach, przedwczesnej utraty członka rodziny. Kwota ta 
nie może być ani dowolna, ani symboliczna. Zdaniem prelegentki bez wątpienia zadośćuczy-
nienie z tytułu zdarzeń sprzed dnia 3 sierpnia 2008 r. stanowi wartość dodaną dla rodzin osób 
poszkodowanych, dając możliwość kompensacji szkody niematerialnej, która do tej pory tak na-
prawdę nie była wymierna. Możliwość jednoczesnego dochodzenia roszczeń w oparciu o treść 
art. 446 § 1, 2 i 3 k.c. prowadzi do pełniejszego zaspokojenia roszczeń danej osoby i do pełnej 
kompensacji szkody.

Jako druga głos zabrała Zdzisława Cwalińska-Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Fun-
duszu Gwarancyjnego, która wskazała, z jak ogromnymi trudnościami dowodowymi spotyka 
się Fundusz w sprawach związanych z roszczeniami o zadośćuczynienie za krzywdę powsta-
łą w dalekiej przeszłości. W swoim wystąpieniu „Trudności dowodowe w przypadku roszczeń 
o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą w dalekiej przeszłości” zauważyła, że pojawiają się 
ogromne wątpliwości co do terminu zgłaszania roszczeń do Funduszu. Problemem jest też uzy-
skanie materialnych dokumentów i dowodów pozwalających na analizę słuszności zgłaszanych 
roszczeń w związku z przestępstwem, ponieważ wszystkie regulacje dotyczące zbrodni i wy-
stępku, a także archiwizacja dokumentów w Polsce dotyczą okresów dziesięcioletnich. Brak jest 
narzędzi pozwalających na obiektywne ustalenie istnienia, zakresu i rozmiaru krzywdy polega-
jącej na „zerwaniu więzi” czy naruszeniu „prawa do życia w rodzinie” na przestrzeni kilkunastu 
lat, które upłynęły od śmierci zmarłego. Mając na uwadze zasady słuszności społecznej, można 
sformułować pytanie, czy w przypadkach, w których ubezpieczyciele wypłacali odszkodowa-
nia o charakterze zadośćuczynienia za ból i krzywdę w ramach stosowanego odszkodowania, 
wypłacanego na podstawie art. 446 § 3 k.c., można spodziewać się roszczeń o wyrównanie nie-
wystarczająco wysokich świadczeń i odszkodowań, a także jak traktować roszczenia z art. 448 k.c. 
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w kontekście wcześniej zaspokojonych roszczeń z art. 446 § 3 k.c. tam, gdzie w wyroku sądowym 
wyraźnie wskazano, że jest to również kompensata za nadmiarowe cierpienie. Podsumowując 
swoje wystąpienie, prelegentka stwierdziła, że w świetle obowiązujących przepisów, w tym 
również uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2013 r., UFG nie posiada upraw-
nień do samodzielnego uznania danego czynu za przestępstwo, dlatego w zakresie przestępstw 
przypisywanych nieustalonemu sprawcy w przypadku zdarzeń z lat 1997–2017 może wypłacać 
odszkodowania przyznane tylko w wyniku rozstrzygnięć sądowych.

Na zakończenie pierwszej części konferencji dr hab. Marcin Orlicki, prof. Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, w wystąpieniu „Za i przeciw zadośćuczynieniom sprzed sierpnia 
2008 r. – prawne aspekty zagadnienia” przedstawił argumenty, które przemawiają za niedopusz-
czalnością zasądzenia zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń sprzed 3 sierpnia 2008 r. Jak stwierdził 
prelegent, art. 446 § 4 k.c., który wszedł w życie w sierpniu 2008 r., miał usunąć wszystkie wątpli-
wości interpretacyjne, które trwały przez długie lata w doktrynie prawa cywilnego, czy stosowne 
odszkodowanie obejmuje wyłącznie elementy majątkowe, czy też można uwzględnić w nim rów-
nież czynniki niemajątkowe. Orzeczenia Sądu Najwyższego wskazywały, że można uwzględniać 
elementy niemajątkowe, o ile miały one wpływ na pogorszenie sytuacji majątkowej. Dopiero 
po nowelizacji art. 446 k.c., która była traktowana przez środowisko jako zmiana oczekiwana 
i słuszna, dokonano identyfikacji dobra osobistego polegającego na utrzymaniu więzi pomiędzy 
najbliższymi członkami rodziny. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 października 2010 r. wskazał, 
że katalog dóbr osobistych ma charakter otwarty, a ochroną przewidzianą w art. 23 i 24 k.c. są 
objęte wszelkie dobra osobiste, rozumiane jako wartości niematerialne związane z istnieniem 
i funkcjonowaniem podmiotów prawa cywilnego, uznawane w życiu społecznym za doniosłe 
i zasługujące z tego względu na ochronę. Zdaniem prelegenta nie ma przeszkód, aby na nowo 
interpretować art. 23 i 24 k.c., ważne jest jednak, aby nie robić tego z mocą wsteczną. Obecnie 
sądy idą drogą wyznaczoną przez Sąd Najwyższy, który stworzył całkowicie nową normę prawną 
z przepisów obowiązujących już wcześniej, skutkiem czego nastąpiło rzeczywiste rozciągnięcie 
perspektywy czasowej stosowania art. 446 § 4 k.c. na okres przed jego wejściem w życie. Rodzi 
to problemy szczególnie dla zakładów ubezpieczeń, które nie miały w przeszłości możliwości 
przewidzieć, że zakresem odpowiedzialności należy objąć również zadośćuczynienie za śmierć 
osoby bliskiej i w związku z tym nie mogły prawidłowo skalkulować składki. W pełni akceptując 
istnienie w kodeksie cywilnym art. 446 § 4, trudno jest pogodzić się z tym, że zdarzenia powstałe 
przed dniem 3 sierpnia 2008 r. również muszą być tą regulacją de facto objęte.

Drugą część konferencji rozpoczął Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Polskiej Izby Doradców 
i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO). W swoim wystąpieniu „Standaryzacja zadość-
uczynień z punktu widzenia praktyki dochodzenia roszczeń” zastanawiał się, jakie są powody 
prowadzenia rozmów na temat standaryzacji zadośćuczynienia. Zdaniem prelegenta pierwot-
nym powodem jest liczba wypadków, a co za tym idzie rannych i zabitych, jednak prawdziwe 
przyczyny dotyczą rynku ubezpieczeniowego, a więc są to: szkodowość, koszty i składka. Bardzo 
ważna w tym wypadku wydaje się odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu należy się godzić 
z tym, że poszkodowani wzbogacają się na skutek przyznania im zadośćuczynienia, i czy rzeczy-
wiście do takiego wzbogacenia dochodzi. Istotą zadośćuczynienia jest to, aby stan majątkowy 
uległ poprawie w taki sposób, by stan emocjonalny miał szansę zbliżyć się do poziomu sprzed 
wystąpienia krzywdy. W ocenie mówcy standaryzacja na poziomie kwot zasądzanych przez sądy 
powszechne przyniosłaby korzyść, natomiast w sytuacjach szczególnych odbyłaby się ze stratą 
dla osób poszkodowanych. Liczba osób dochodząca roszczeń z tytułu śmierci jednego upraw-
nionego jest zmienna. Na rozmiar poczucia krzywdy wpływ ma również zachowanie się osoby 
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odpowiedzialnej za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym. Nienależycie udokumento-
wana krzywda spotyka się z odmową. W odpowiedzi na pytanie, czy w podobnych sprawach 
należy zbliżać do siebie kwoty wypłacane tytułem zadośćuczynienia, z pomocą przychodzi Sąd 
Najwyższy, który stwierdza, że: „wysokość świadczeń przyznanych w innych sprawach, choćby 
w podobnych stanach faktycznych, nie może stanowić dodatkowego kryterium miarkowania 
zadośćuczynienia”, a także że „ze względu na niemożność przeliczenia krzywdy na pieniądze, 
konfrontacja danego przypadku z innymi może dać orientacyjną wskazówkę co do wysokości 
odpowiedniego zadośćuczynienia w podobnych wypadkach i pozwolić uniknąć znaczących dys-
proporcji”. Abstrahując od tego, czy standaryzować kwoty zadośćuczynień, czy też nie, w ocenie 
prelegenta na pewno należy precyzyjniej określać skutki zdrowotne, które stanowią punkt wyj-
ścia dla oceny rozmiaru krzywdy i wielkości zadośćuczynienia. Problemem jest uzależnienie 
orzecznictwa medycznego od stron sporu, a także to, że kwoty bezsporne są traktowane jako 
mocno symboliczne. Standaryzacja na pewnym poziomie mogłaby te kwoty podnieść do takiej 
wysokości, która wynika z już stwierdzonego stanu zdrowia.

W wystąpieniu „HBT Index – nowy standard oceny rozmiaru szkody osobowej” dr Waldemar 
Truszkiewicz z HBT Polska Sp. z o.o. przedstawił narzędzie, które może być pomocne w stricte 
medycznej ocenie uszczerbku na zdrowiu. Wieloletnie doświadczenie współpracy z zakłada-
mi ubezpieczeń przy ustalaniu odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia pozwoliło grupie lekarzy 
przygotować schemat systemu oceny następstw zdrowotnych powstałych w wyniku zdarzeń 
komunikacyjnych i nie tylko. System HBT Index to instrument, który pomaga ocenić, jaki jest po-
ziom obrażeń ciała osoby poszkodowanej. System odchodzi od widełek stosowanych przy ocenie 
uszczerbku na rzecz konkretnych wartości punktowych, zależnych od m.in. ciężkości obrażeń cia-
ła oraz uciążliwości i długości leczenia. W przypadku braku zgody poszkodowanego na badanie 
lekarskie system ma możliwość oceny szkody w oparciu o dokumentację medyczną. Najważ-
niejsze są dokumenty zebrane w momencie udzielania pomocy, określające i potwierdzające 
obrażenia ciała, dlatego zdaniem prelegenta niezbędna jest stała edukacja podmiotów udzie-
lających pomocy osobom poszkodowanym w celu precyzyjnego określania i opisu wszystkich 
odniesionych w wypadku obrażeń ciała. Ocenę przy użyciu systemu HBT Index może przeprowa-
dzić każdy, zarówno poszkodowany, jak i pełnomocnik, ubezpieczyciel czy sędzia. Najważniejszą 
cechą systemu jest jego powtarzalność. System HBT Index pozwala na wielokrotny powrót do 
sprawy oraz na uzupełnienie danych o dodatkowe elementy. W trudnych przypadkach można 
skorzystać ze wsparcia ekspertów HBT Polska. W ramach systemu planowane jest stworzenie 
swoistej Akademii HBT, gdzie oprócz danych pozwalających na ocenę następstw wypadków 
byłyby prezentowane ciekawe spostrzeżenia, analizy, średnie wartości kosztów leczenia, czasu 
rehabilitacji. W ramach systemu HBT Index obrażenia są kodowane według Międzynarodowej 
Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz przygotowywane odpo-
wiednio wystandaryzowane, interaktywne schematy badania lekarskiego.

Podsumowując drugą część konferencji, Jakub Jacewicz, reprezentujący Polską Izbę Ubez-
pieczeń i PZU S.A., w swoim wystąpieniu „Standaryzacja szkody osobowej – nowe spojrzenie 
na człowieka” przedstawił analizę możliwości standaryzacji zasad miarkowania wysokości 
wypłacanych zadośćuczynień za krzywdę w obszarze szkody osobowej, wypracowaną przez 
Grupę Roboczą ds. Standaryzacji Szkód Osobowych, powołaną w połowie 2013 r. w Polskiej 
Izbie Ubezpieczeń. Na początku zdefiniowano zagrożenia i patologie trawiące polski rynek 
ubezpieczeń w obszarze szkód osobowych. Prace rozpoczęto od opracowania standardu opi-
su oraz wymiarowania szkody na osobie i krzywdy. Stworzono nowy standard podejścia do 
szkody osobowej, który będzie akceptowany nie tylko przez ubezpieczycieli, lecz także przez 
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otoczenie poszkodowanego. Koncepcja, którą rekomenduje PIU, jest walką o to, aby przywró-
cić poszkodowanego do normalnego życia. Aby to zrobić, należy ocenić, jakie straty poniósł 
poszkodowany w wyniku wypadku. Punktem wyjścia jest więc wieloaspektowa diagnostyka 
– obrazowa, kliniczna. Rola ubezpieczyciela ma się sprowadzać do zmiany procesu likwida-
cji szkody osobowej – z trybu zabiurkowego na aktywny. Firmy ubezpieczeniowe powinny 
wspomagać poszkodowanego w jego zmaganiach z systemem zdrowotnym, odpowiadać 
na zgłaszane potrzeby w zakresie leczenia i rehabilitacji, kierować na badania i opłacać je, 
inwestować w diagnostykę, która często jest niedostępna ze środków publicznych, a także an-
gażować się aktywnie w proces rehabilitacji i leczenia. Dzięki takiemu podejściu poszkodowany 
zyska szansę na wyjście z systemu publicznego, dostęp do nowoczesnych metod diagnostycz-
nych, a w efekcie leczenie stanie się szybsze i tańsze. Co istotniejsze, poszkodowany uniknie 
przykrej ewentualności trwałego inwalidztwa. Aby tak się stało, zdaniem prelegenta niezbęd-
na jest większa świadomość poszkodowanych oraz zgoda ubezpieczycieli na przyjęcie takiego 
standardu. Zgoda ta powinna wypływać ze społecznego braku akceptacji dla lokowania osób 
niepełnosprawnych na marginesie społecznym, dla biernej postawy otoczenia wobec inwalidz-
twa. Niezwykle istotnym krokiem na drodze ku standaryzacji jest stworzenie uniwersalnego 
języka opisu szkody. Po przeprowadzeniu szeregu analiz Grupa Robocza stwierdziła, że na tak 
zdefiniowane potrzeby najlepiej odpowiada Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, 
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), która daje możliwość tworzenia wieloaspektowych, zło-
żonych baz statystycznych, umożliwiających porównywanie podobnych stanów faktycznych. 
Polska Izba Ubezpieczeń planuje stworzyć i wydać rekomendację, w której klasyfikacja ICF 
mogłaby stać się standardem opisu szkody na osobie. Planowane jest przygotowanie wielu 
narzędzi w postaci podręczników, formularzy i procedur, które pomogą wypracować – przynaj-
mniej w teorii – nowy model szkód osobowych.

Trzeci panel konferencji rozpoczął mec. Tomasz Młynarski, który w swoim wystąpieniu „Za-
dośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych w kontekście ubezpieczeń OC” skupił się 
na aktualnych i problematycznych zagadnieniach związanych z prawidłową wykładnią art. 448 
k.c. w związku z art. 24 k.c., zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń 
wynikającej z zawartych umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, tak dobrowolnych, 
jak i obowiązkowych. Zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych – zdaniem pre-
legenta – jest bardzo specyficznym roszczeniem na rynku ubezpieczeniowym ze względu na 
kontrowersje powstałe w związku z pytaniami, w jakim kierunku zmierza wykładnia dokonywa-
na przez sądy, jak również czy wykładnia ta jest jednocześnie zmianą obowiązującego prawa 
oraz czy nie narusza ona zasady niedziałania prawa wstecz. Ustawodawca w odniesieniu do 
zadośćuczynienia i naruszenia dóbr osobistych pozostawił bardzo dużo swobody sędziowskiej. 
W świetle linii orzeczniczej zapoczątkowanej przez Sąd Najwyższy o zadośćuczynieniu można 
mówić tylko w stosunku do zdarzeń powstałych po 28 grudnia 1996 r. Główną osią dyskusji 
na temat tego świadczenia jest możliwość zasądzenia zadośćuczynienia z tytułu naruszenia 
dobra osobistego na rzecz osób bliskich osoby zmarłej przed dniem wprowadzenia do kodek-
su cywilnego wprost możliwości przyznania zadośćuczynienia, czyli art. 446 § 4 k.c. Zdaniem 
prelegenta nie należy rozpatrywać praktycznego znaczenia art. 448 k.c. dla ubezpieczeń tylko 
z punktu widzenia przyznawania i żądania zadośćuczynień przez osoby bliskie zmarłych w wyni-
ku wypadków, które miały miejsce przed zmianą kodeksu cywilnego. Ważną kwestią jest relacja 
pomiędzy art. 448 k.c. a art. 445 § 1 k.c. i 446 § 4 k.c., które również przewidują możliwość 
żądania zadośćuczynienia, ale z tytułu naruszenia określonych dóbr osobistych. W orzecznic-
twie Sądu Najwyższego do opisu kręgu osób uprawnionych używane były różne określenia: 
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„najbliżsi członkowie rodziny”, „osoby bliskie”, „osoby najbliższe”. W orzecznictwie nie przesą-
dzono jeszcze, czy niezbędnym składnikiem naruszonego dobra jest istnienie formalnych więzi 
rodzinnych. Rodzi się też pytanie, czy osoba, która w tego typu zdarzeniach występuje o zapła-
tę zadośćuczynienia, jest pośrednio czy bezpośrednio poszkodowana. W prawie cywilnym są 
możliwe dwa podejścia – koncepcja bezprawności względnej i bezwzględnej. Dominuje zde-
cydowanie ta pierwsza koncepcja, zgodnie z którą uprawnionym do żądania odszkodowania 
jest tylko ten, kto bezpośrednio poniósł szkodę w następstwie określonego zdarzenia, a wy-
jątkiem od tej zasady jest art. 446 k.c. Sprawę należy zawsze badać przez pryzmat normalnego 
związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a doznaną szkodą. Kryterium wyznacza-
jącym zakres odpowiedzialności odszkodowawczej jest adekwatny związek przyczynowy. Do 
podobnego problemu musiały się odnieść Sąd Najwyższy oraz sądy powszechne przy rozpa-
trywaniu możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą ze śmierci osoby 
bliskiej. Zdaniem prelegenta Sąd Najwyższy z jednej strony pozostał przy dominującej koncepcji 
bezprawności względnej, z drugiej bardzo dobitnie stwierdził, że członek rodziny jest osobą 
bezpośrednio poszkodowaną, a jego dobro osobiste działaniem sprawcy zostaje bezpośrednio 
naruszone. Jest wiele szczegółowych zagadnień wynikających wprost z poszczególnych przepi-
sów prawnych, w których jest mowa o poszkodowanym. Rodzi się pytanie, czy przy zasądzaniu 
zadośćuczynienia pieniężnego na podstawie art. 448 k.c. możliwe jest uwzględnianie wcześniej 
zasądzonego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby poszko-
dowanej. Na pewno sam art. 822 § 1 k.c. nie ogranicza możliwości zapłaty zadośćuczynienia 
i żądania zadośćuczynienia, jeżeli wchodzi to w zakres konkretnej umowy. W dobrowolnych 
ubezpieczeniach OC najczęstszym modelem jest przyjęcie, że odpowiedzialność jest ograniczo-
na do szkód na osobie, czyli powstałych wskutek śmierci, uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia 
oraz do szkód rzeczowych, czyli powstałych wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. 
Art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej wskazuje, że umowa OC obejmuje szko-
dy będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem ich 
zaniechania, z wyjątkiem szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy. 
Roszczenie o zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. oraz roszczenie o zadośćuczynienie będą-
ce następstwem zawinionego naruszenia prawa pacjenta mają odrębny charakter, określając 
zasady odpowiedzialności sprawców za odrębne czyny bezprawne. Ustawa o ubezpieczeniach 
obowiązkowych i odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych, w art. 34 również odnosi się do szkód będących następstwem śmierci, uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Wydaje się więc, że 
znaczenie zadośćuczynienia w tej chwili, po orzeczeniach Sądu Najwyższego, jest bardzo istot-
ne, jeśli wziąć pod uwagę, że zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli pokrywa się w znacznej 
mierze z zakresem odpowiedzialności bezpośrednich sprawców zdarzenia i że będzie on wzra-
stał w związku ze zmianą wykładni tych przepisów i zmianami katalogu dóbr osobistych.

W wystąpieniu „Przyszłość instytucji zadośćuczynienia pieniężnego na przykładzie ewolucji 
orzecznictwa w zakresie błędów medycznych” mec. Jolanta Budzowska z Kancelarii BFT pró-
bowała przedstawić przyszłość instytucji zadośćuczynienia pieniężnego na przykładzie ewolucji 
orzecznictwa w zakresie błędów medycznych. Zdaniem prelegentki kwoty zadośćuczynień będą 
na pewno rosnąć, ale nie w sposób nieograniczony, a likwidacja szkód medycznych powinna 
zmierzać w kierunku ugód i mediacji. W opinii prelegentki słowa, które padły na konferencji, na 
temat natychmiastowej pomocy poszkodowanym w żaden sposób nie dotyczą spraw związa-
nych z błędami medycznymi. W tych sprawach, jak w żadnych innych, zarówno pozwany szpital, 
jak i towarzystwo ubezpieczeń mają wszelkie narzędzia do tego, aby rzetelnie ocenić zasady 
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odpowiedzialności i rozmiar szkody, a tego nie czynią, na co wskazuje odsetek spraw przegrywa-
nych przez szpitale i towarzystwa ubezpieczeń. 

W wystąpieniu kończącym konferencję Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych, przedstawił międzynarodowe rozwiązania dotyczące kwestii 
zadośćuczynień, które jego zdaniem warto implementować do polskiego systemu prawnego. 
Nie we wszystkich krajach europejskich występuje możliwość uzyskania zadośćuczynienia. Cel 
tego świadczenia jest specyficzny, ponieważ w toku jego ustalania należy odnieść się do zdarzeń 
i emocji, które trudno wymierzyć w pieniądzu. Przedstawiając trzy różne rozwiązania prawne 
państw będących członkami International Motor Insurance Card System w stosunku do poszko-
dowanych w wypadkach komunikacyjnych, szczególnie jeśli chodzi o szkody osobowe, prelegent 
zwrócił uwagę na ich wspólną cechę – dąży się do tego, aby poszkodowany dostał tyle, ile mu się 
należy, ale by ta kwota była przewidywalna zarówno dla sprawców, jak i zakładów ubezpieczeń. 

Konferencję zakończył mec. Aleksander Daszewski, m.in. informując uczestników o dostęp-
ności przedstawionych prezentacji, zdjęć oraz szczegółowego sprawozdania z konferencji na 
stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl.

Mgr Iwona Szymańska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.
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Sprawozdanie z jubileuszowej konferencji „O ubezpieczeniu w polityce społecznej”, 
zorganizowanej dla uczczenia prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza, Warszawa, 22 stycznia 2015 r. 
(Marcin Kawiński)

Dnia 22 stycznia 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z okazji jubileuszu 70-lecia 
urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza odbyła się 
konferencja „O ubezpieczeniu w polityce społecznej”. 

Licznie zgromadzonych uczestników przywitali prof. dr hab. Tomasz Szapiro, rektor SGH, oraz 
dr hab. Joachim Osiński, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

Na program konferencji składały się cztery referaty przygotowane przez wybitne osobowości 
naukowe w dziedzinie nauk ekonomicznych i prawnych, specjalizujące się w zagadnieniach po-
lityki społecznej, systemów zabezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń. Tematyka omawiana 
przez prelegentów obejmowała zatem zainteresowania naukowo-badawcze Jubilata. Pierwszy 
referat przedstawiła prof. dr hab. Stanisława Golinowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, któ-
ra w kompleksowy sposób przedstawiła „Ekonomiczny oraz instytucjonalny wymiar systemu 
ochrony zdrowia – pro blemy uniwersalne i specyficzne dla Polski”. W kolejnym referacie prof. 
dr hab. Maciej Żukowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprezentował „Zabez-
pieczenie emerytalne – wy zwania i perspektywy”. Po przerwie prof. dr hab. Jan Monkiewicz 
z Politechniki Warszawskiej wieloaspektowo scharakteryzował, na czym polega „Ochrona kon-
sumenta w polityce ubezpieczeniowej”. Cześć merytoryczną zakończył prof. dr hab. Eugeniusz 
Kowalewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który w bardzo interesujący spo-
sób zaprezentował „Społeczne i psychologiczne predy lekcje i preferencje Polaków dotyczące 
ochrony ubezpieczeniowej”. Wszystkie wymienione referaty charakteryzowało podejście pro-
blemowe i prospektywne w kontekście wyzwań, jakie stoją przed Polską w zakresie pożądanej 
polityki społecznej i ubezpieczeniowej. Prezentacje będą dostępne na stronie Fundacji Instytut 
Zarządzania Ryzykiem Społecznym (http://www.izrs.org.pl). 

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób. Wśród przybyłych gości należy odnotować 
udział wysokiej rangi przedstawicieli instytucji państwowych. Obecni byli m.in.: Marek 
Bucior, wice minister pracy i polityki społecznej (przekazał Jubilatowi list gratulacyjny od mi-
nistra Władysława Kosiniaka-Kamysza), prof. dr hab. Janusz Witkowski, prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego, oraz Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Przybyli również przedstawiciele instytucji i firm ubezpieczeniowych, m.in.: dr Aleksandra 
Wiktorow, Rzecznik Ubez pieczonych, Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Fun-
duszu Gwarancyjnego, Zdzisława Cwalińska -Weychert, wiceprezes zarządu UFG, Jan Grzegorz 
 Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubez pieczeń, Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU, Łu-
kasz Kalinowski, prezes MetLife, Piotr Narloch, prezes InterRisk TU S.A. VIG, Ewa Małyszko, 
prezes PTE Bankowy, Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, prezes PTE Allianz, a także Krzysztof 
Pietraszkiewicz, pre zes Związku Banków Polskich. W konferencji uczestniczyli przedstawi-
ciele świata na uki ze wszystkich najważniejszych krajowych ośrodków akade mickich, wśród 
nich ponad trzydziestu profesorów. Obecni byli – co szczególnie warto podkreślić – prof. 
dr hab. Józef Orczyk, przewodniczący Ko mitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Pol skiej 
Akademii Nauk, oraz prof. dr hab. Julian Auleytner, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki 
Społecznej. 

Uczestnicy konferencji otrzymali dwie książki. Jedną autorstwa Tadeusza Szumlicza Ubez-
pieczenie w polityce społecznej – teksty i komentarze (Fundacja Instytut Zarządzania Ryzy kiem 
Społecznym, Warszawa 2015) oraz drugą – zadedykowaną Jubilatowi – Doubezpieczenie spo-
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łeczne. Idea i kontynuacja, pod redakcją naukową Marcina Kawińskiego (Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2015).

Po części merytorycznej konferencji nastąpiła część mniej formalna. Przybyli na konferencję 
składali życzenia, wręczali prezenty i przedstawiali adresy skierowane do Jubi lata, życząc Profe-
sorowi dalszych sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, a także utrzymania 
dotychczasowej pogody ducha i kondycji fizycznej.

Na pokreślenie zasługuje fakt, że tak udana konferencja nie byłaby możliwa bez wcześniej-
szych dokonań i szczerego uznania dla Profesora.

Dr Marcin Kawiński, Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie.
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Sprawozdanie z konferencji „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, 
ubezpieczyciela”, Warszawa, 14 kwietnia 2015 r. (Tomasz Młynarski)

W dniu 14 kwietnia 2015 r. w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie odby-
ła się konferencja „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”, 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przy współudziale Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jej celem było rozważenie potrze-
by standaryzacji oceny stanu zdrowia i funkcjonowania poszkodowanego oraz związanej z tym 
oceny szkód na osobie. Patronat honorowy nad konferencją objęli prof. dr hab. Małgorzata 
Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości, Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej oraz dr hab. Krzysztof Rączka, prof. 
Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW. 

Pierwszy blok tematyczny w ramach konferencji poświęcony został zagadnieniu rozbieżności 
w orzecznictwie (różnych instytucji) w zakresie uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności. Jako 
pierwsza referat „Szkoda i niepełnosprawność w ubezpieczeniowym postępowaniu odszkodo-
wawczym” wygłosiła Zdzisława Cwalińska-Weychert, wiceprezes zarządu Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego. Jednym z elementów jej wystąpienia było poddanie analizie celów 
i interesów podmiotów procesów powypadkowych pod kątem ich rozbieżności i wspólnoty. 
Prelegentka szeroko omówiła różnice w postrzeganiu świadczeń na rzecz bezpośrednio po-
szkodowanych w wypadkach z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. 
Zaznaczyła, że świadczenia te powinny być realizowane zgodnie z potrzebami poszkodowanego, 
które mają charakter dynamiczny i zmieniają się w czasie.

Dr n. med. Grażyna Hart, naczelny lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiła 
referat „Ocena niezdolności do pracy w ubezpieczeniu społecznym jako ocena stanu funkcjono-
wania”. W swoim wystąpieniu omówiła zasady oceniania całkowitej i częściowej niezdolności do 
pracy, a także celowości przekwalifikowania zawodowego. Podkreśliła przy tym rolę funkcjonal-
nej oceny możliwości rehabilitacji medycznej i zawodowej. Podstawowymi wyzwaniami w tym 
zakresie są profesjonalne przygotowanie lekarzy orzekających, jakość dokumentacji z przebiegu 
leczenia oraz wiarygodny wywiad zawodowy.

Jako kolejny głos zabrał Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepeł-
nosprawnych. Tematem jego wystąpienia były „Aspekty niepełnosprawności, sposoby orzekania, 
przywileje i ułatwienia”. Prelegent omówił obowiązujący system orzekania o niepełnosprawno-
ści. Podkreślił konieczność indywidualnego podejścia do każdej osoby, z uwzględnieniem nie 
tylko jej sytuacji zdrowotnej, ale i psychospołecznej. Zaznaczył, iż w dalszym ciągu wyzwaniem 
jest sposób wykorzystania informacji i dokumentów zgromadzonych na etapie orzekania o nie-
pełnosprawności w ramach systemu wsparcia tych osób.

Drugi blok tematyczny został poświęcony roli opisu funkcjonalnego Międzynarodowej Klasyfika-
cji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w ocenie niepełnosprawności. Pierwszy 
referat – „Co to jest ICF?” – został przygotowany przez dr hab. n. med. Annę Wilmowską-Pie-
truszyńską, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa 
Lekarskiego. W wystąpieniu przedstawione zostały przyczyny podjęcia prac nad klasyfikacją ICF, 
związane z potrzebą stworzenia uniwersalnych mierników efektywności poprawy stanu zdrowia 
w ramach systemów zdrowotnych. Zróżnicowane ujęcia i sposoby definiowania niepełnospraw-
ności stosowane w różnych państwach nie pozwalały bowiem na analizę porównawczą stanu 
zdrowia i niepełnosprawności ludności, powodując poważne trudności w podejmowaniu zinte-
growanych działań. Klasyfikacja ICF łączy modele biologiczny i społeczny niepełnosprawności, 
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kładąc nacisk na lepszą integrację osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania ich wy-
kluczeniu społecznemu. Może być narzędziem nie tylko statystycznym, lecz także klinicznym, 
badawczym, edukacyjnym czy ekonomicznym, jak również może znaleźć zastosowanie w poli-
tyce społecznej.

Robert Jagodziński z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji omówił zagadnienie „Zawodowy i spo-
łeczny wymiar funkcjonowania osoby niepełnosprawnej”. Swoje wystąpienie rozpoczął od 
przedstawienia ogólnych założeń zintegrowanego psychospołecznego modelu funkcjonowania 
i niepełnosprawności ICF. Podkreślił znaczenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych 
w takich dziedzinach, jak: zatrudnienie, edukacja, aktywność sportowa, zakładanie rodziny 
i prokreacja. Nadal problemem jest niski poziom świadomości potrzeb zdrowotnych pacjen-
tów z niepełnosprawnością, a także pomijanie w procesie leczenia i rehabilitacji wielu istotnych 
aspektów codziennego życia. 

Kolejny prelegent, specjalista rehabilitacji medycznej dr n. med. Witold Dudziński, przedsta-
wił referat „Nowe spojrzenie na funkcjonowanie człowieka”. Zaznaczył, że zapewnienie opieki 
osobie niepełnosprawnej jest zbiorowym nawykiem myślowym, nie może się jednak ograni-
czać tylko do takich działań, jak np. przyznanie renty. Pozostawienie osoby niepełnosprawnej 
w domu, oznaczające skazanie jej na margines społeczny, jest sprzeczne z uwarunkowaniami 
biologicznymi człowieka, które obejmują m.in. potrzebę pracy. Podstawowym wyznacznikiem 
działań podejmowanych przez państwo i społeczeństwo winna zatem stać się jakość życia osób 
poszkodowanych.

Radca prawny dr hab. Jakub Pokrzywniak, adiunkt Uniwersytetu Adama Mickiewicza, starał 
się w swoim wystąpieniu odpowiedzieć na pytanie „Czy język ICF opisuje krzywdę poszkodo-
wanego?”. Przedstawił w związku z tym aktualną praktykę polskich sadów w zakresie orzekania 
zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, a także podejmowa-
ne w orzecznictwie i doktrynie prawa próby obiektywizacji kryteriów ustalania wysokości tego 
świadczenia. Zdaniem prelegenta podstawowe korzyści z zastosowania klasyfikacji ICF to przede 
wszystkim możliwość ujednolicenia opisów stanów faktycznych oraz zwiększenie korzyści z pu-
blikacji orzeczeń sądowych, dzięki czemu łatwiej będzie można je porównywać. Warunkami 
popularyzacji tej idei w sądach są: szerokie stosowanie klasyfikacji ICF przez zakłady ubezpie-
czeń, przekonanie do niej biegłych sądowych oraz publikacja usystematyzowanych orzeczeń 
sądowych.

Trzeci blok tematyczny dotyczył przewidywalności orzecznictwa sądowego. Dr hab. Marta 
Romańska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego i sędzia Sądu Najwyższego, przedstawiła refe-
rat „Odszkodowanie przewidziane w art. 444 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego”. Zwróciła 
uwagę, że prawo cywilne funkcjonuje w stosunkach międzyludzkich, a nie w sądach, które jedy-
nie rozstrzygają spory. Podkreśliła też, że wprawdzie znacząco zmieniały się warunki społeczne, 
w których stosowany jest art. 444 k.c., lecz odnoszące się do niego orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego pozostaje stabilne. Najważniejsze problemy występujące w judykaturze wiążą się przede 
wszystkim z zagadnieniem legitymacji biernej, dynamicznym charakterem szkody na osobie, 
dookreśleniem celowości i niezbędności poszczególnych wydatków oraz prawomocnością orze-
czeń. 

Sędzia Sądu Najwyższego Jolanta Strusińska-Żukowska omówiła z kolei temat „Odpowie-
dzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi w orzecznictwie Sądu Najwyższego”. 
Zaznaczyła, że sposób wykładni art. 444 k.c. w ramach poszczególnych izb Sądu Najwyższego 
w zasadzie się nie różni, natomiast na gruncie spraw pracowniczych zasadniczą kwestią pozo-
staje sprecyzowanie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawców w sytuacji, gdy 
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określoną kompensację zapewnia system ubezpieczeń społecznych. Inne interesujące zagadnie-
nia to m.in. legitymacja bierna w przypadku szkód doznanych przez pracowników tymczasowych, 
a także wywołanie rozstroju zdrowia na skutek mobbingu. 

Dr hab. Beata Janiszewska, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga oraz wykładowca Uni-
wersytetu Warszawskiego, wygłosiła referat „Odszkodowanie z art. 444 k.c. w orzecznictwie 
sądów powszechnych”. Prelegentka krytycznie oceniła nadmierny rygoryzm sądów odnoszący 
się do konieczności całkowicie pewnego dowodzenia wysokości szkody. Jej zdaniem koniecz-
ne jest bardziej elastyczne podejście do postępowania dowodowego oraz częstsze korzystanie 
z art. 322 k.p.c. Orzecznictwo sądów jest jednak w wielu przypadkach dosyć korzystne dla poszko-
dowanych. Tak jest chociażby w odniesieniu do zagadnienia zwrotu kosztów opieki świadczonej 
przez członków rodziny, a także do uwzględniania faktycznej niemożności znalezienia zatrudnie-
nia na lokalnym rynku pracy czy realiów funkcjonowania uspołecznionej służby zdrowia. 

Radca prawny dr Tomasz Kwieciński zaprezentował temat „Szkoda na osobie w innych sys-
temach prawnych w Europie”. Zwrócił on uwagę na dominujące obecnie trendy w postaci 
pozostawienia przynajmniej częściowego uznania sędziowskiego w kształtowaniu wysokości 
zadośćuczynień albo też zastosowania określonych taryfikatorów. Co przy tym interesujące, 
w państwach, które nie wprowadziły ścisłych wytycznych zmierzających do standaryzacji wyso-
kości świadczeń, w praktyce sądy i tak często sięgają do nieautoryzowanych tabel lub zbiorów 
orzecznictwa, pomocnych w utrzymaniu zróżnicowania wysokości zadośćuczynień na akcepto-
walnym poziomie. 

Jako ostatni referat „Zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. w orzecznictwie sądowym” przed-
stawił Mikołaj Wild z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Podkreślił, że krzywda stanowi zespół 
uszczerbków podlegających kompensacji, a ukute przez ustawodawcę sformułowanie „odpo-
wiednia suma” odnosi się tak naprawdę do tego, na jaką wysokość świadczeń jesteśmy gotowi 
się zgodzić jako społeczeństwo. Prelegent zwrócił uwagę na brak rzeczywistego powiązania 
w uzasadnieniach orzeczeń między ustalonymi uszczerbkami a wysokością przyznawanych 
zadośćuczynień, co utrudnia polemikę z rozstrzygnięciami sądów oraz kontrolę instancyjną. 
Pomocne w ograniczaniu znaczących rozbieżności w stanowiskach zakładów ubezpieczeń i są-
dów byłoby jego zdaniem przyznawanie odsetek ustawowych liczonych od daty wezwania oraz 
wyższych zadośćuczynień w przypadkach, gdy zobowiązany nie naprawił szkody we właściwy 
sposób. Większe znaczenie powinno też mieć sięganie do orzeczeń wydanych w zbliżonych sta-
nach faktycznych. 

Konferencję zakończyła dyskusja. Jej uczestnicy w zasadzie jednomyślnie zgodzili się z tym, 
że obserwowane obecnie rozbieżności w podejściu poszczególnych podmiotów oraz orzecznic-
twie sądów są na tyle niekorzystne, że uzasadnia to potrzebę wprowadzenia rozwiązania, które 
ułatwi pracę sądom, zakładom ubezpieczeń i lekarzom orzecznikom, a jednocześnie zapewni 
odpowiednio szybką pomoc poszkodowanym, co z kolei wpłynie na przywrócenie ich do pełne-
go uczestnictwa w życiu społecznym. Propozycje, które w związku z tym padały, były oczywiście 
zróżnicowane. Wydaje się jednak, że znaczna część dyskutantów zgodziła się z potrzebą ewo-
lucyjnych zmian opartych przede wszystkim na stosowaniu jednolitych narzędzi opisu krzywdy. 
Wskazano również konieczność stworzenia bazy orzecznictwa sądowego, usystematyzowanego 
w sposób, który zapewniłby możliwość wyszukania i porównania rozstrzygnięć zapadłych na 
gruncie spraw o zbliżonym rozmiarze krzywdy.

Tomasz Młynarski, radca prawny, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.
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Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie 
prawnym ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych”, Warszawa, 23 kwietnia 2015 r. (Roman 
Fulneczek)

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie odbyła się 
konferencja naukowa „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ruchu 
pojazdów mechanicznych”. Organizatorem spotkania była AFiBV, którą reprezentował dr Roman 
Fulneczek, prof. nadzw. AFiBV oraz dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń. Part-
nerem merytorycznym był Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Patronat medialny objęła 
„Gazeta Ubezpieczeniowa”. 

Spotkanie w całości poświęcone było prawnym i praktycznym aspektom związanym z pro-
cesem dochodzenia zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym. Tematyka wystąpień 
dotyczyła zarówno ubezpieczycieli, poszkodowanych, jak i prawników oraz sądów. Celem konfe-
rencji było przedstawienie i przedyskutowanie zasad kształtowania instytucji zadośćuczynienia 
w rozumieniu tzw. sprawiedliwości społecznej. 

Konferencję otworzył dr Roman Fulneczek, który podziękował prelegentom, partnerowi 
merytorycznemu – Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, dr Bożenie M. Dołęgow-
skiej-Wysockiej – redaktor naczelnej „Gazety Ubezpieczeniowej”, gościom oraz uczestnikom 
konferencji za przybycie. Zgodnie z programem konferencja została podzielona na dwie części. 
W pierwszej znalazły się prezentacje dotyczące tematu głównego, drugą część przeznaczono na 
głosy i dyskusję. 

Niewątpliwie obecność marszałka seniora Sejmu RP dr. Józefa Zycha podniosła rangę spo-
tkania oraz nadała konferencji profesjonalny charakter. Głównym tematem wystąpienia 
marszałka seniora było ustalenie zadośćuczynienia w świetle doktryny oraz orzecznictwa sądów 
powszechnych. Marszałek zwrócił uwagę na to, iż zagadnienie zadośćuczynienia na rzecz najbliż-
szych członków rodziny w razie śmierci osoby bliskiej w polskim prawie znane było zarówno na 
gruncie art. 166 kodeksu zobowiązań, jak i art. 446 § 3 k.c., który to artykuł doczekał się wykład-
ni w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2007 r. (IV CSK 192/07). Sąd Najwyższy 
w przywołanym orzeczeniu stwierdził, że rekompensacie w ramach stosowanego odszkodo-
wania na podstawie art. 446 § 3 k.c. podlegają szkody majątkowe i niemajątkowe. Za szkodę 
niemajątkową w rozumieniu tegoż przepisu należy się właśnie zadośćuczynienie przyznawane 
w razie śmierci osoby najbliższej. Sprawę zadośćuczynienia na rzecz osoby najbliższej usankcjo-
nowała ustawa z dnia 3 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731). Cytowaną ustawą wprowadzono do kodeksu cywilnego przepis 
art. 446 § 4, który stanowi, że sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpo-
wiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Prelegent podkreślił, 
że art. 446 § 4 k.c. nie precyzuje, które osoby należy zaliczyć do kręgu osób najbliższych, nie 
definiuje pojęcia zadośćuczynienia, nie daje także wskazówek, w jaki sposób określić wysokość 
zadośćuczynienia czy też kwotę, która powinna stanowić właściwą kompensatę krzywdy związa-
nej ze śmiercią osoby najbliższej. Ustawa nie zawiera także żadnych wskazówek co do przesłanek 
uzasadniających przyznanie zadośćuczynienia. Dr Zych w swoim wystąpieniu nawiązał również 
do ustalania zadośćuczynienia i nawiązki w odniesieniu do kodeksu karnego (art. 46 k.k., art. 47 
§ 3 k.k., art. 48 k.k.). Projektowany art. 46 § 2 k.k. stanowi, że zamiast obowiązku określone-
go w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku 
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popełnionego przez skazanego przestępstwa, nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytu-
acja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa pogorszeniu. Prelegent stwierdził, iż po 
przeczytaniu tego zapisu nasuwają się pytania, kto decyduje o przyznaniu nawiązki zamiast od-
szkodowania i zadośćuczynienia oraz jaki charakter ma nawiązka. Wydaje się, że o tym nie może 
orzekać sąd bez wniosku pokrzywdzonego, gdyż nawiązka ma niejako rekompensować zarówno 
poniesioną szkodę, jak i stanowić zadośćuczynienie. Ponadto projektowany § 2 stanowi, że na-
wiązka jest zasądzana na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa uległa wskutek śmierci 
pokrzywdzonego znacznemu pogorszeniu. Zdaniem prelegenta zapis ten wyraźnie kłóci się z art. 
446 § 4 k.c., który stanowi, że sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego sto-
sowne zadośćuczynienie, nie warunkując tego pogorszeniem ich sytuacji. Skoro nawiązka może 
być przyznana zamiast odszkodowania i zadośćuczynienia, a przepisy kodeksu cywilnego, szcze-
gólnie art. 446 § 4, nie uzależniają przyznania zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków 
rodziny od znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej, to zapis w tej formie kłóci się wyraźnie 
z nauką prawa i orzecznictwem sądowym ostatnich lat.

Podsumowując swoje wystąpienie, dr Zych powiedział, że niejednokrotnie w doktrynie prawa, 
a także w zgłaszanych przez zakłady ubezpieczeń postulatach pojawia się kwestia standaryzacji 
przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Standaryzacja zadośćuczynienia w niektórych pań-
stwach europejskich oparta jest z reguły na jednym kryterium – określaniu uszczerbku w sensie 
anatomicznym (określenie procentowe lub kwotowe: za utratę ręki, nogi, oka itp.). Polski sys-
tem prawny jest wszechstronniejszy i – obiektywnie oceniając – bardziej sprawiedliwy, gdyż 
oprócz kalectwa biologicznego przy ustalaniu zadośćuczynienia bierze pod uwagę inne istotne 
okoliczności, które oddziałują na życie poszkodowanego po wypadku.

Po krótkiej przerwie głos zabrała wiceprezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego Zdzisława Cwalińska-Weychert. Poruszyła ona temat konsekwencji uchwał 
Sądu Najwyższego poszerzających zakres dóbr osobistych z art. 448 k.c. dla praktyki ubez-
pieczeniowej oraz przybliżyła uczestnikom problematykę ewolucji zakresu ochrony z umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz odpo-
wiedzialności ubezpieczyciela za śmierć w wypadku komunikacyjnym. Nawiązała również do 
prawnych podstaw roszczeń o zadośćuczynienie, powołując się na art. 446 § 4 i art. 448 k.c. 
Poważnym ryzykiem związanym z uznaniem przez Sąd Najwyższy art. 448 k.c. za podstawę 
dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej jest obecnie faktyczne istnienie dwóch 
podstaw prawnych roszczeń o zadośćuczynienie w przypadku zdarzeń zaistniałych po sierpniu 
2008 r. – czyli art. 446 § 4 oraz art. 448 k.c. Przy czym nie ma jasności, jak należy traktować 
te podstawy względem siebie – wykluczająco, uzupełniająco czy może niezależnie. W prze-
konaniu prelegentki sensowne byłoby ustandaryzowanie wypłat z tego tytułu, niezależnie 
od okoliczności, w których doszło do śmierci poszkodowanego, czy też od podmiotu, który 
jest zobowiązany do zadośćuczynienia. Prawodawca, wprowadzając artykuł 446 § 4 k.c., czyli 
regulację zadośćuczynienia za śmierć, wskazał konkretny moment w czasie, od którego nowy 
przepis miał obowiązywać. Jednakże w wyrokach sądów powszechnych pojawiały się zdarze-
nia mające miejsce przed wprowadzeniem w życie tej regulacji. Prelegentka zadała pytanie, 
czy w ogóle powinno być dopuszczalne wywodzenie skutków prawnych w przypadku umów 
zawartych przed kilkunastu laty i na zasadach wówczas obowiązujących, albowiem przed 
2008 r. ubezpieczyciel, kalkulując składkę, nie brał pod uwagę ewentualnych roszczeń z tytułu 
zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, gdyż zakres ten nie był objęty odpowiedzialnością 
ubezpieczyciela. W związku z tym za ten rodzaj szkód z polis OC płacą dzisiejsi posiadacze po-
jazdów. 
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Wskazując na charakter krzywd osób poszkodowanych śmiercią ofiar wypadków komunika-
cyjnych, prelegentka przybliżyła zebranym problemy ustalenia rozmiaru krzywdy w kontekście 
relacji rodzinnych i charakteru więzi łączących roszczących ze zmarłym, upływu czasu i zmian 
w życiu roszczących po zdarzeniu, wysokości roszczenia oraz należnego świadczenia. W końcowej 
części swojego wystąpienia wiceprezes Cwalińska-Weychert omówiła operacyjne i finansowe 
skutki obejmowania „wsteczną” ochroną z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych szkód z przeszłości. Prelegentka stwierdziła, że należy uregulować zapisy legisla-
cyjne w dziedzinie dochodzenia zadośćuczynienia. Na tym zakończyła swoje wystąpienie.

Jako ostatni wystąpił dyrektor biura likwidacji szkód Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych Michał Szyszko, który zaprezentował wystąpienie „Zadośćuczynienie a bezkrytyczna 
swoboda”. Prelegent spróbował dokonać oceny z punktu widzenia UFG i PBUK, czy w dziedzinie 
dochodzenia zadośćuczynienia oraz w praktyce zakładów ubezpieczeń wszystko funkcjonuje, jak 
należy. Nawiązał do prób uregulowania problemu, jakim jest brak czytelnych, prostych w użyciu 
wskazań dla likwidatorów szkód. Brak ów skutkuje nieprzewidywalnością w zakresie ustalenia 
zadośćuczynienia, które likwidator powinien wypłacić. Prelegent porównał sposoby ustalania 
zadośćuczynienia z różnych tytułów stosowane w innych krajach – Szwecji, Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii i Irlandii. Skoro w tych krajach są to sposoby sprawdzone, należałoby skorzystać z tych 
rozwiązań na polskim rynku.

Po wystąpieniach pytania zadali Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Polskiej Izby Doradców 
i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO), oraz doradca Andrzej Kulma. Odpowiedzi udzielili 
wiceprezes Cwalińska-Weychert oraz marszałek Zych.

Podsumowania dyskusji, a zarazem całej konferencji dokonał dr Roman Fulneczek. Podzię-
kował wszystkim uczestnikom za udział w konferencji i wyraził nadzieję, że spotkanie spełniło 
oczekiwania oraz pozwoliło uczestnikom zapoznać się z doświadczeniami przedstawicieli środo-
wisk ubezpieczeniowego i prawnego.

Dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. Akademii Finansów i Biznesu Vistula, dyrektor Centrum Stu-
diów Podyplomowych i Szkoleń.
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Sprawozdanie z IX międzynarodowej konferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań 
XXI wieku”, Rydzyna, 18–20 maja 2015 r. (Anna Jędrzychowska)

W dniach 18–20 maja 2015 r. odbyła się dziewiąta z kolei międzynarodowa konferencja na-
ukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”. Tradycyjnie już zamek w Rydzynie gościł 
przedstawicieli środowisk akademickich zajmujących się ubezpieczeniami oraz praktyków ubez-
pieczeniowych – przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, instytucji nadzorujących i wspierających 
rynek ubezpieczeń oraz podmiotów współpracujących z ubezpieczycielami. 

Konferencja była wspólną inicjatywą Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu (UEW) oraz Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). 
W tym roku głównym organizatorem konferencji był ośrodek wrocławski – w osobach dr Mar-
ty Bordy, dr Ilony Kwiecień, dr Anny Jędrzychowskiej, dr Patrycji Kowalczyk-Rólczyńskiej oraz 
dr Ewy Poprawskiej. W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli: w roli przewodniczącej 
prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec (UEW), jako wiceprzewodniczący dr hab. Jacek Lisow-
ski, prof. UEP, prof. Karel Van Hulle (Katolicki Uniwersytet w Lowanium (Leuven), Uniwersytet 
Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, członek Insurance and Reinsurance 
przy EIOPA), prof. dr hab. Nadezhda V. Kirillova (Uniwersytet Finansowy przy Rządzie Federacji 
Rosyjskiej w Moskwie), prof. dr hab. Jerzy Łańcucki (UEP), prof. dr hab. Tomasz Michalski (Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Jan Monkiewicz (Politechnika Warszawska), prof. 
dr hab. Kazimierz Ortyński (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puław-
skiego w Radomiu), prof. dr hab. Viera Pacakova (Uniwersytet Pardubice), prof. dr hab. Wanda 
Sułkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik (Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Mirosław Szreder (Uniwersytet Gdański), prof. 
dr hab. Tadeusz Szumlicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Stanisław Wie-
teska (Uniwersytet Łódzki).

Honorowy patronat nad tegoroczną konferencją objęli rektorzy uczelni odpowiedzialnych za 
organizację kolejnych konferencji: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz (rektor UEW) oraz prof. 
dr hab. Marian Gorynia (rektor UEP).

Zakres tematyczny konferencji obejmował następujące zagadnienia:
 rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny w Polsce i na świecie – aktualne problemy, nowe � 
rozwiązania regulacyjne, kierunki rozwoju,
 ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw,� 
 rola ubezpieczeń w finansach osobistych,� 
 ubezpieczenia społeczne,� 
 planowanie emerytalne,� 
 ubezpieczenia zdrowotne,� 
 zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń,� 
 innowacyjne rozwiązania w sektorze ubezpieczeń,� 
 metody aktuarialne,� 
 prawne aspekty ubezpieczeń.� 

Patronami medialnymi konferencji były uznane czasopisma naukowe specjalizujące się w te-
matyce ubezpieczeniowej: „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, „Prawo Asekuracyjne” i „Rozprawy 
Ubezpieczeniowe”.

W konferencji uczestniczyło około 80 osób reprezentujących krajowe ośrodki akademickie 
(m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uni-
wersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna 
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Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Politechnika Częstochowska, Politechnika Koszalińska) oraz przedstawiciele instytucji rynku 
ubezpieczeniowego (Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), a także 
osoby reprezentujące zakłady ubezpieczeń i biura brokerskie.

W konferencji uczestniczyli goście reprezentujący zagraniczne ośrodki akademickie: Uni-
wersytet Finansowy przy Rządzie Federacji Rosyjskiej w Moskwie (Federacja Rosyjska), 
Międzynarodowy Uniwersytet „MITSO” w Mińsku (Białoruś) oraz Uniwersytet Medyczny w Tar-
nopolu (Ukraina) oraz prof. dr Krzysztof Ostaszewski z Uniwersytetu Illinois (USA). Językami 
konferencyjnymi były angielski i polski. 

W trakcie konferencji odbyło się pięć sesji plenarnych, podczas których zostało wygłoszonych 
18 referatów. Ponadto odbyły się dwie sesje plakatowe, w trakcie których zaprezentowano 
23 referaty. Na początku konferencji goście zagraniczni przybliżyli słuchaczom obszary swo-
ich badań naukowych. Następnie dr Waldemar Truszkiewicz, przedstawiciel HBT Polska Sp. 
z o.o., zaprezentował rozwiązanie w zakresie oceny szkód na osobie, jakie dla rynku ubezpie-
czeniowego wypracowała ta spółka. Drugiego dnia wystąpienia przedstawicieli uczelni polskich 
i zagranicznych stanowiły swoisty dialog i uzupełnienie. Zaprezentowane w tym dniu refera-
ty dotyczyły: finansów osobistych, strategii finansowej ubezpieczycieli, nowych produktów 
ubezpieczeniowych, ubezpieczeń osobowych i na życie, mikroubezpieczeń, a także pewnych 
aspektów ubezpieczeń dla gmin. Sesja plakatowa, która miała miejsce po południu drugiego 
dnia konferencji, była dla uczestników konferencji okazją do wymiany poglądów i ożywionej 
dyskusji. Na kończącej konferencję sesji plenarnej trzeciego dnia wygłoszone zostały referaty 
dotyczące wykorzystania funkcji kopuła w taryfikacji oraz oszacowania rezerwy IBNR metodami 
bayesowskimi. 

Wszystkie przedstawione referaty po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego zostaną 
opublikowane w „Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” lub w an-
glojęzycznym numerze „Wiadomości Ubezpieczeniowych”.

Dr Anna Jędrzychowska, Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
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Sprawozdanie z XVIII Kongresu Brokerów „Konkurencja i konkurencyjność na rynku 
ubezpieczeniowym”, Ossa, 28–30 maja 2015 r. (Izabella Sapińska-Binda)

Jak co roku w maju odbył się osiemnasty już, „pełnoletni” Kongres Brokerów. Imprezę otworzył 
Łukasz Zoń, prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reaseku-
racyjnych (SPBUiR), organizatora tego największego spotkania branży ubezpieczeniowej, który 
powitał gości: osoby reprezentujące Ministerstwo Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego 
i Rzecznika Ubezpieczonych, ubezpieczycieli, ludzi nauki, pośredników ubezpieczeniowych, 
przedstawicieli firm współpracujących z brokerami i zakładami ubezpieczeń oraz przedstawicieli 
mediów. 

Wykład inauguracyjny wygłosiła Dorota Podedworna-Tarnowska, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Finansów, która podkreśliła dużą rolę brokerów w rozwoju sektora ubezpieczeniowego 
oraz kształtowaniu zasad etyki. Zwróciła też uwagę na znaczenie nowych europejskich i polskich 
regulacji prawnych dla rozwoju konkurencyjności.

Następnie wręczono tradycyjne już nagrody Fair Play przyznawane przez SPBUiR ubezpieczy-
cielom, z którymi brokerom najlepiej się współpracuje – na podstawie ankiety przygotowanej 
przez firmę A.T. Kearney. W ubezpieczeniach życiowych zwyciężyła Compensa TU na Życie S.A. 
przed Aviva TU na Życie S.A., TU Allianz Życie S.A., Pramerica Życie TUiR S.A. oraz Uniqa TU na 
Życie S.A. W ubezpieczeniach majątkowych pierwsze miejsce zajęła STU Ergo Hestia S.A., a miej-
sca kolejne zajęły: Uniqa TU S.A., TUiR Warta S.A., Gothaer TU S.A., AXA TUiR S.A.

Tegoroczny Kongres miał nieco inną niż dotychczasowe, bardziej zróżnicowaną, formułę. Część 
merytoryczną zapoczątkowało „popołudnie z mistrzami” – seminarium naukowe zatytułowa-
ne „Konkurencja i współpraca w ubezpieczeniach – problemy i rozwiązania” prowadzone przez 
dr Katarzynę Malinowską, w ramach którego wygłoszono cztery wykłady.

Prof. dr hab. Jan Monkiewicz przedstawił tytułowe zagadnienie na płaszczyźnie instytucjo-
nalnej. Odwołał się do książki „Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym”, 
która tradycyjnie już została przygotowana na Kongres, a w której omówiono problematykę 
konkurencji w różnych ujęciach (prawnym, ekonomiczno-finansowym i społecznym) z punktu 
widzenia nauki i praktyki. Prof. Monkiewicz stwierdził, że mamy do czynienia z państwem regu-
lacyjnym. Regulacje są ważnym instrumentem kształtowania konkurencji na rynku finansowym 
w sytuacji, gdy rynek jest niedoskonały (o czym może świadczyć ostatni kryzys), ale muszą być 
uzupełnianie przez nadzór i system sądowniczy. Regulacje mogą być instrumentem realizacji 
interesów społecznych i mogą korygować np. kształt systemu ubezpieczeń, jednak proces regu-
lacyjny jest złożony i nie zawsze prowadzi do społecznie pożądanych wyników. Regulacje mogą 
być także źródłem korzyści dla grupy interesów. Konkurencja i współpraca w ubezpieczeniach to 
walka o przyciąganie inwestorów i klientów. Szczególne miejsce ma tu konkurencja kapitałowa, 
rentowność (model Portera). Toczy się ostra walka o kształt regulacji w zależności od potrzeb 
głównych gospodarek na świecie, a dotyczy to rozwiązań międzysektorowych i globalnych. Nie 
zawsze konkurencja prowadzi do podwyższenia jakości. 

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz omówił zagadnienie konkurencji na płaszczyźnie ekonomicz-
no-społecznej. Zwrócił uwagę na malejący popyt na ubezpieczenia przy wzroście PKB, a przecież 
popyt ten powinien rosnąć wraz ze wzrostem dochodów. Zastanawiał się, co zrobić, aby zachęcić 
do zainteresowania się ubezpieczeniami średniozamożne gospodarstwa domowe, do których są 
one adresowane, jak stwarzać warunki do doubezpieczenia społecznego, zwłaszcza w zakresie 
oszczędzania na emeryturę i ochronę zdrowia. Wśród zachęt wymienił aspekt podatkowy, ale 
także wizerunek ubezpieczyciela, budowanie zaufania do niego i popularyzację ubezpieczeń po-
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przez reklamy na odpowiednim poziomie. Zakończył konkluzją, że zawód brokera powinien być 
zawodem nie tylko zaufania publicznego, ale i społecznego.

Problem konkurencyjności na płaszczyźnie finansowej zaprezentował prof. dr hab. Jacek 
Lisowski (szeroko zagadnienie to zostało omówione na s. 51–80 książki Konkurencja i konku-
rencyjność na rynku ubezpieczeniowym – praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Małgorzaty 
Serwach, wydanej dzięki Stowarzyszeniu Brokerów, którą otrzymali uczestnicy Kongresu). Zwró-
cił on uwagę, że w Polsce nadal dominuje najbardziej drapieżna forma konkurencji – wojna 
cenowa – co ma wpływ na niedoszacowanie składki i trudności z tworzeniem rezerw. Problemem 
jest również coraz niższa rentowność działalności lokacyjnej. Zbyt niska składka (nieprzestrzega-
nie przepisu art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) i walka o udział w rynku bez troski 
o jakość mogą prowadzić do niewypłacalności. 

Bardziej optymistyczne było wystąpienie prof. dr hab. Ireny Jędrzejczyk, dotyczące między-
narodowej płaszczyzny konkurencji. Według prelegentki w perspektywie 2020 r. tempo wzrostu 
zebranej składki będzie wynosić w Polsce 10%, przy tempie wzrostu gospodarki w 2015 i 2016 r. 
wynoszącym 3,5%, a więc na poziomie wzrostu gospodarki światowej. Prof. Jędrzejczyk przed-
stawiła procesy związane z konkurencją i współpracą, zachodzące na międzynarodowym rynku 
usług finansowych oraz związane z globalizacją efekty konsolidacji sektora ubezpieczeń: we-
wnątrz- i ponadsektorowej, a także znaczenie wielkich spółek, np. w zakresie lobbowania. 
Wskazała na źródła trwałej przewagi konkurencyjnej oraz metodologię oceny konkurencyjności. 
Interesujące były zaprezentowane wyniki badań dotyczących kontrowersyjnej wśród mene-
dżerów opinii, że „etyka zabija konkurencyjność”, oraz poziomu przyzwolenia dla korupcji, 
który w Polsce należy do najwyższych. Sposoby konkurowania powinny być zdaniem prelegent-
ki różnorodne, ponieważ konkurenci brokerów znajdują się w różnych sektorach: bankowym, 
turystycznym, medycznym itd. Prof. Jędrzejczyk przedstawiła też zmodyfikowany pod kątem 
brokerów model pięciu sił Portera.

Pierwszy dzień Kongresu zakończył zorganizowany przez firmę SALTUS Ubezpieczenia panel 
„Masowe ubezpieczenia zdrowotne – rewolucja czy ewolucja?”, który dynamicznie prowadził 
Witold Paweł Kalbarczyk – ekspert w dziedzinie systemów ochrony zdrowia i ubezpieczeń 
zdrowotnych. Wprowadzając w temat, zwrócił on uwagę, że o prywatnych ubezpieczeniach 
zdrowotnych mówi się od 20 lat, a w zakresie regulacji prawnych nastąpiły zmiany na gorsze. 
Prywatne wydatki na zdrowie wynoszą obecnie ok. 37,5 mld zł, co stanowi jeden z najwyższych 
wskaźników w UE. Wynika to ze złej dostępności do publicznej służby zdrowia i rosnącej za-
możności Polaków. Większość funkcjonujących obecnie ubezpieczeń to ubezpieczenia leczenia 
ambulatoryjnego, w formie grupowej, najczęściej zawierane przez korporacje, przy czym do-
minują abonamenty. Należy przewidywać, że rynek tych ubezpieczeń będzie się rozwijał m.in. 
w związku z sytuacją demograficzną.

Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień: jak zdefiniować długoterminowe potrzeby 
klienta; co zrobić, aby ubezpieczenia zdrowotne stały się masowe; jaka jest rola brokera w upo-
wszechnianiu ubezpieczeń zdrowotnych; czy te ubezpieczenia są rentowne; czy jest to produkt 
tylko dla VIP-ów. Ścierały się poglądy, czy klientom bardziej zależy na dostępności i bliskości opie-
ki zdrowotnej, czy na diagnostyce specjalistycznej. Stwierdzono, że istotne jest uświadamianie 
klientom długoterminowego charakteru leczenia, informowanie ich nie tylko o wysokości skład-
ki, lecz także o korzyściach – można tu wykorzystać marketing w zakładach pracy. Podawano 
argumenty dla pracodawcy: mniejsza absencja chorobowa, większa produktywność pracowni-
ków, korzyści finansowe, możliwość przyciągnięcia dobrych pracowników. Zgodzono się, że jest 
to trudny biznes – tak dla brokera, jak i dla ubezpieczyciela – biznes, którego trzeba się nauczyć. 
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Potrzebna jest tu wiedza nie tylko ubezpieczeniowa, lecz także medyczna. Podkreślono, że to 
ubezpieczyciel musi kontrolować jakość usług i komfort klienta. Stwierdzono, że ubezpieczenia 
zdrowotne mają przyszłość i będą się rozwijać raczej ewolucyjnie, ale aby był to rynek masowy, 
potrzebna jest rewolucja nie tyle w regulacjach, co w podejściu do tych ubezpieczeń i zaanga-
żowaniu brokerów.

Gośćmi specjalnymi drugiego dnia Kongresu byli profesorowie Jerzy Buzek i Witold Orłowski. 
Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek podkreślił ścisły związek ubezpieczeń z gospodarką: im silniejsza 
gospodarka, tym lepiej rozwijają się ubezpieczenia. Co zrobić, aby ruszyć gospodarkę, która jest 
obecnie w „pułapce średniego wzrostu”? Kołem ratunkowym jest plan Junckera, który ma wy-
generować inwestycje warte 315 mld euro, nad którym pracuje UE przy współudziale Insurance 
Europe, a także porozumienie o wolnym handlu pomiędzy UE a USA (TTIP).

Prof. dr hab. Witold Orłowski w prelekcji „Polski rynek ubezpieczeniowy w nadchodzącej 
dekadzie: wzrost i walka konkurencyjna” przedstawił sytuację sektora finansowego, na którą 
mają wpływ: zmiany w finansach światowych, zmiany zachowań Polaków oraz zmiany na rynku 
(nowe technologie, konkurencyjność). Zwrócił uwagę na rosnące dochody Polaków i zarazem 
dużo mniejszą skalę oszczędności w relacji do dochodów niż w Europie Zachodniej. Nie wzrasta 
też skłonność do ubezpieczania się. Główne pole rozwoju ubezpieczeń prelegent upatruje w za-
kresie doubezpieczenia na starość oraz ochrony zdrowia. Aby nastąpił przełom, konieczna jest 
edukacja ekonomiczna rozpoczynająca już w szkole podstawowej. Należy też zmienić metody 
docierania do nowej grupy młodych konsumentów. 

Organizatorem drugiego panelu „Animator czy zwykły naśladowca trendów w gospodarce 
– kim jest współczesny ubezpieczyciel?” była Korporacja Kredytów Eksportowych, a modera-
torem – dr Piotr Stolarczyk. Paneliści zastanawiali się nad przyszłością sektora ubezpieczeń, 
zwracając uwagę na negatywne czynniki, takie jak nikła świadomość ubezpieczeniowa (o czym 
mówili również uczestnicy poprzedniego panelu) oraz zachwianie zaufania do ubezpieczycie-
li spowodowane m.in. tym, że ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
były sprzedawane jako produkty inwestycyjno-spekulacyjne, a nie długoterminowe. Zaufanie 
to trzeba odbudować. Należy przewidywać równomierny rozwój rynku, wzrost ubezpieczeń 
majątkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, większą rolę powinni odegrać brokerzy, 
zwłaszcza w sprzedaży ubezpieczeń życiowych. Na rynku obserwujemy konsolidację ubezpieczy-
cieli i współpracę z bankami, która może przybierać różne formy: bancassurance, ubezpieczenia 
z UFK, assurfinance czy współpracy inwestycyjnej pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń. 
Do wyzwań należy m.in. poszukiwanie alternatywnych inwestycji w sytuacji niskich stóp procen-
towych i słabo rentownej działalności lokacyjnej oraz sprostanie wymogom nowych regulacji 
polskich i wspólnotowych. W konkluzji stwierdzono, że ubezpieczyciele mają wpływ na rozwój 
gospodarki jako inwestorzy i dostarczyciele kapitału, a przede wszystkim poprzez zapewnienie 
ochrony przed ryzykiem, co minimalizuje skalę niepewności i wpływa na stabilizację procesów 
gospodarczych. Są więc beneficjentami, ale i animatorami wzrostu gospodarczego. Można też 
spojrzeć na sektor ubezpieczeniowy jako na miejsce pracy ok. 250 tys. osób.

Trzeci panel, który miał miejsce w drugim dniu Kongresu, nosił tytuł „Właściwa metoda bu-
dowania specyfikacji przetargowych w kontekście wojny cenowej” i był zorganizowany przez 
InterRisk TU S.A. VIG. Moderatorem był Piotr Narloch, prezes zarządu InterRisk TU S.A. VIG. Pa-
neliści próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest zbudowanie równowagi interesów 
między ubezpieczycielem, klientem i pośrednikiem. Interesy tych grup są zbieżne w momen-
cie zawierania umowy ubezpieczenia, ale co potem? Bardzo interesujące z punktu widzenia 
praktyki negocjacji były wypowiedzi przedstawiciela klientów, Witolda Ziobrowskiego, byłe-
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go dyrektora „Wedla”, oraz Wojciecha Hamana, trenera i właściciela firmy szkoleniowej, który 
wśród sposobów na sprzedaż danego produktu po wyższej cenie wymienił rozpoznanie różnych 
potrzeb klientów („wiedza jest u klienta”) poprzez umiejętne zadawanie pytań i rozmowę. Argu-
mentem może być także marka produktu lub firmy. Oferty z najwyższą i najniższą ceną wiążą się 
zwykle z ryzykiem. Jednak cena nie powinna być jedynym i najważniejszym kryterium. Ostatnia 
nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych wręcz zakazuje stosowania ceny jako jedynego 
kryterium. Z punktu widzenia klienta ważne są: reputacja firmy, właściwe zdefiniowanie potrzeb 
(czyli zakresu ochrony ubezpieczeniowej), współpraca, pomoc przy ograniczaniu ryzyka po jego 
ocenie. Przykładowo w Niemczech istnieje odpowiedzialność pośrednika za zarekomendowanie 
zbyt wąskiego zakresu ubezpieczenia, czyli za wadliwe doradztwo.

Ostatni panel, zorganizowany przez gospodarzy Kongresu, „Zasady konkurencji w pośrednic-
twie ubezpieczeniowym. IMD II (IDD) a konkurencyjność pośrednictwa” prowadził dr hab. Jakub 
Pokrzywniak. Konkurencja jest jednym z elementów definiujących zawód brokera, dotyczy 
wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego, jednak nie wszystkie jej sposoby są pożąda-
ne. Wprawdzie skarg na nieetyczne zachowania brokerów jest niewiele, ale w środowisku od 
dawna zauważa się negatywne (pytanie czy zawsze negatywne?) zjawiska z nią związane, jak 
wielość pełnomocnictw i pojawiający się wówczas problem, któremu brokerowi należy się w tym 
przypadku wynagrodzenie. Zagadnienia te są różnie rozwiązywane, wydaje się, że to ubezpie-
czyciel powinien decydować, kto przyczynił się do zawarcia umowy ubezpieczenia i tym samym 
powinien otrzymać prowizję. W dyskusji pojawiły się też problemy związane z bancassurance.

Z punktu widzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń, jak stwierdził wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, 
na zdrową konkurencję na rynku będą miały wpływ nowe regulacje prawne (dyrektywa o po-
średnictwie, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), a także rekomendacje 
i wytyczne KNF i PIU. Są pola wystandaryzowane, gdzie nie ma miejsca na dowolną konkurencję, 
np. zakres informacji potrzebny do oceny ryzyka i poznania potrzeb klienta, określony w reko-
mendacji PIU.

Podkreślono znaczenie samoregulacji w rozwiązywaniu problemów występujących na ryn-
ku oraz rolę Komisji Etyki działającej przy SPBUiR, Kodeksu Etyki Zawodowej Brokera, a także 
„Zasad dobrej praktyki oraz współpracy brokerów ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń”. 
Zastanawiano się, czy warto rozszerzyć i doprecyzować niektóre rozwiązania przyjęte w tych 
dokumentach. Informacja o przestrzeganiu zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Brokera oraz samo 
członkostwo w SPBUiR, choć nieobowiązkowe i nieobwarowane sankcjami (jak w przypadku ad-
wokatów i radców prawnych), powinny pomóc w prowadzeniu biznesu. 

W XVIII Kongresie Brokerów wzięło udział 890 osób, w tym 335 brokerów. Prezes Łukasz Zoń 
podziękował uczestnikom i organizatorom paneli. Kongres należy uznać za udany. Zaprezento-
wana tematyka stanowiła przekrój zagadnień istotnych dla całego rynku ubezpieczeń. Należy też 
podkreślić wysoki poziom merytoryczny wystąpień.

Warto dodać, że obradom towarzyszyły telewizja kongresowa (patrz: http://www. polbrokers.
pl), spotkania organizowane m.in. przez TUiR Warta S.A. i Liberty Ubezpieczenia, prezentacja 
kompleksowego systemu informatycznego zarządzania sprzedażą produktów ubezpieczenio-
wych, pokazy działania instalacji tryskaczowych i wiele innych wydarzeń.

Mgr Izabella Sapińska-Binda.
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XIV edycja Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej 
oraz „Gazety Ubezpieczeniowej” na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką 
i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (Piotr Budzianowski)

Dnia 9 czerwca 2015 r. w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród w XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplo-
mową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. 

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. W czternastu edy-
cjach Konkursu zgłoszonych zostało ponad 590 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 
230. W obecnej edycji Konkursu zgłoszono 4 prace doktorskie, 23 prace magisterskie, 12 prac 
licencjackich oraz 8 prac podyplomowych. XIV edycja została objęta patronatem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów. 

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uni-
wersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, 
Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Akademia Leona Koźmińskiego.

Jury, pod przewodnictwem dr. Stanisława Rogowskiego, złożone z wybitnych przedstawicieli na-
uki ubezpieczeń, oceniało prace w czterech kategoriach. Przyznano trzy nagrody w kategorii prac 
doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, trzy w kategorii prac licencjackich oraz trzy 
w kategorii prac podyplomowych. Ponadto przewodniczący jury, prezes Fundacji Edukacji Ubezpie-
czeniowej, Rzecznik Ubezpieczonych i członkowie jury przyznali indywidualne wyróżnienia za prace, 
które osiągnęły wysoki poziom punktacji i zawierały interesujące ujęcie ważnej problematyki. 

Poniżej lista nagrodzonych.

W kategorii prac doktorskich:
I miejsce – � dr Marcin Wojtkowiak za pracę pt. Ochrona ubezpieczeniowa samorządu gmin-
nego w Polsce. Determinanty i zakres, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Lisowskiego 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
III miejsce (2 prace � ex aequo) – dr Dorota Michalak za pracę pt. Transfer ryzyka pogodowe-
go jako instrument adaptacji podmiotów gospodarczych do zmian klimatu, napisaną pod 
kierunkiem dr hab. Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej na Uniwersytecie Łódzkim

oraz 
dr Elżbieta Ociepa-Kicińska�  za pracę pt. Uwarunkowania efektywności inwestycyjnej otwar-
tych funduszy emerytalnych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych, napisaną pod kierun-
kiem prof. dr hab. Krystyny Brzozowskiej na Uniwersytecie Szczecińskim.

W kategorii prac magisterskich:
I miejsce (2 prace � ex aequo) – mgr Katarzyna Kacprzak za pracę pt. Ubezpieczenie tytułu 
prawnego do nieruchomości w procesie zarządzaniu ryzykiem finansowania nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Lisowskiego na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

oraz
mgr Patrycja Piechowiak�  za pracę pt. Wykorzystanie mediów społecznościowych w sektorze 
ubezpieczeń, napisaną pod kierunkiem dr. Krzysztofa Łyskawy na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Poznaniu.
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II miejsce – � mgr Patrycja Mocek za pracę pt. Regres ubezpieczeniowy w funkcjonowaniu 
szpitali w Polsce, napisaną pod kierunkiem dr. Krzysztofa Łyskawy na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Poznaniu.
III miejsce – � mgr Przemysław Łohutko za pracę pt. Pojęcie wypadku w ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków przy pracy i ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypad-
ków, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Inetty Jędrasik-Jankowskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim.

W kategorii prac licencjackich:
I miejsce – � Joachim Kałużny za pracę pt. Determinanty świadomości ubezpieczeniowej stu-
dentów poznańskich uczelni publicznych, napisaną pod kierunkiem dr. Sylwestra Białowąsa 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
II miejsce – � Marcin Michna za pracę pt. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 
– ocena atrakcyjności oszczędzania w świetle aktualnego stanu prawnego, napisaną pod 
kierunkiem dr. Marcina Gruszczyńskiego na Uniwersytecie Warszawskim.
III miejsce – � Katarzyna Książek-Kukowska za pracę pt. Wpływ technicznych systemów zabez-
pieczeń przeciwpożarowych na warunki ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń 
losowych, napisaną pod kierunkiem dr. Romana Fulneczka na Akademii Finansów i Biznesu 
Vistula.

W kategorii prac podyplomowych:
I miejsce – � Marta Meisner za pracę pt. Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych 
poprzez gwarancje ubezpieczeniowe z perspektywy ich beneficjenta, napisaną pod kierun-
kiem dr. hab. Jacka Lisowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
II miejsce – � Urszula Jastrzębska za pracę pt. Zastosowanie ubezpieczeń w pokrywaniu skut-
ków piractwa morskiego, napisaną pod kierunkiem dr. Krzysztofa Łyskawy na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu.
III miejsce – � Agnieszka Jarosławska-Kossakowska za pracę pt. Globalne programy ubezpie-
czeń, ich właściwości i zastosowanie, napisaną pod kierunkiem dr. Krzysztofa Łyskawy na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wyróżnienia indywidualne otrzymały następujące prace i ich autorzy:
Wyróżnienie przewodniczącego jury�  otrzymała Anna Podgórska za pracę magisterską 
pt. Finansowanie ubezpieczeń emerytalnych uprzywilejowanych grup zawodowych w Pol-
sce, napisaną pod kierunkiem dr. Damiana Walczaka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.
Wyróżnienie prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej�  otrzymał Robert Stachura za 
pracę podyplomową pt. Nadzór nad procesami zachodzącymi w Ośrodku Informacji Ubez-
pieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorza-
ty Iwanicz-Drozdowskiej w Szkole Głównej Handlowej.
Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych�  otrzymała Joanna Owczarek za pracę licencjacką 
pt. System emerytalny w Niemczech – geneza, aktualny kształt i tendencje zmian, napisaną 
pod kierunkiem dr Joanny Ruteckiej w Szkole Głównej Handlowej.
Specjalne wyróżnienie jury konkursu�  otrzymała Weronika Koralewska za pracę licencjacką 
pt. Uwarunkowania indywidualnych preferencji redystrybucyjnych, napisaną pod kierun-
kiem dr Joanny Ratajczak-Tuchołki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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Oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane 
przez wydawnictwa: C.H. Beck i Poltext. 

Konkurs wsparły finansowo: Concordia Ubezpieczenia, Compensa TU S.A. VIG oraz Compensa 
TU na Życie S.A. VIG, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, MetLife TU na Życie i Rease-
kuracji S.A., Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów 
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Związek Ban-
ków Polskich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Członkom jury, a także instytucjom, firmom i wydawnictwom, jak również wszystkim uczestni-
kom Konkursu, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Przede wszystkim serdeczne gratulacje należą się laureatom i promotorom nagrodzonych 
i wyróżnionych prac. Składając je, organizatorzy życzą im jednocześnie dalszych sukcesów w pra-
cy naukowej i życiu osobistym.

Zapraszamy do udziału w XV edycji Konkursu (2015/2016). Regulaminy i inne informacje znaj-
dą Państwo na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych – www.rzu.gov.pl – w zakładce 
„Nasze inicjatywy”. 

Mgr Piotr Budzianowski, sekretarz jury.
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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Redakcja „Rozpraw Ubezpieczeniowych” przyjmuje do publikacji zarówno materia³y wczeœniej

zamówione jak równie¿ inne – przes³ane przez autorów bez wstêpnego uzgodnienia.

Artyku³ naukowy przeznaczony do publikacji w dziale I. „Rozprawy i Artyku³y” oraz czêœciowo

w dziale II. „Inne Opracowania” powinien spe³niaæ wymogi dla tego rodzaju publikacji (nowe

treœci w warstwie opisowej lub/i interpretacyjnej, w³asne wnioski, uwzglêdnienie dotychczaso-

wych pogl¹dów literatury, propozycje itp.).

Wszystkie teksty kierowane do redakcji powinny zachowywaæ wszelkie wymogi formalne

(stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne) oraz estetykê formy zewnêtrznej

(szczegó³owe informacje zosta³y zawarte w „Instrukcji dla autorów” dostêpnej na stronie

http://www.rzu.gov.pl/publikacje/rozprawy-ubezpieczeniowe).

Wszystkie artyku³y publikowane w „Rozprawach Ubezpieczeniowych” podlegaj¹ ocenie przez

cz³onków redakcji oraz dwóch niezale¿nych recenzentów. Recenzje dokonywane s¹ przy zasto-

sowaniu modelu , tj. wzajemnego braku informacji dotycz¹cych

osób recenzenta i autora tekstu (szczegó³owe informacje zosta³y zawarte w „Procedurze recen-

zowania” dostêpnej na stronie http://www.rzu.gov.pl/publikacje/rozprawy-ubezpieczeniowe).

Artyku³ przeznaczony do publikacji w dziale I. – o objêtoœci miêdzy 20 000-40 000 znaków

– prosimy przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹. Dopuszczalne s¹, za zgod¹ redakcji, równie¿ inne

wielkoœci, o ile uzasadnione jest to wzglêdami merytorycznymi. Artyku³ powinien byæ

podzielony na odpowiednio zatytu³owane rozdzia³y. Do artyku³u nale¿y do³¹czyæ streszczenie

(o objêtoœci do 1500 znaków) w jêzyku polskim i angielskim oraz s³owa kluczowe (maksymalnie

5 s³ów) a tak¿e krótk¹ informacjê o autorze (personalnia, stopieñ b¹dŸ tytu³ naukowy wzgl.

zawodowy, stanowisko, macierzysta jednostka naukowa, adres e-mailowy, kontakt

telefoniczny). Objêtoœæ tekstów przeznaczonych do publikacji w pozosta³ych dzia³ach „Rozpraw

Ubezpieczeniowych” jest uzgadniana miêdzy redakcj¹ a autorem.

Autor, przekazuj¹c redakcji tekst, przenosi na wydawcê wy³¹czne prawo do jego publikacji

(prawa autorskie i wydawnicze). Redakcja zastrzega sobie mo¿liwoœæ dokonywania zmian

i skrótów w tekœcie. Przedruk artyku³ów publikowanych w „Rozprawach Ubezpieczeniowych”

wymaga zgody wydawcy, natomiast cytowanie fragmentów publikacji jest mo¿liwe wy³¹cznie

z powo³aniem siê na Ÿród³o, zgodnie z powszechnie przyjêtymi zasadami cytowania.

W celu przeciwdzia³ania zjawiskom okreœlanym jako „ ” redakcja wymaga

od autorów ujawnienia wk³adu poszczególnych osób w powstanie publikacji. Autorzy pub-

likacji s¹ zobowi¹zani do poinformowania redakcji o podmiotach, które przyczyni³y siê

do powstania publikacji, ewentualnym wk³adzie merytorycznym, finansowym oœrodków

naukowo-badawczych itp. (szczegó³owe informacje zamieszczone s¹ na stronie

http://www.rzu.gov.pl/publikacje/rozprawy-ubezpieczeniowe).
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