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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Tomasz Młynarski

Wnioski Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego
o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa

Podejmowanie przez Sąd Najwyższy uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne nie tylko 
stanowi element sprawowania wymiaru sprawiedliwości, lecz także jest narzędziem zapewnia-
jącym jednolitość orzecznictwa sądów. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym przesłanką 
wyjaśnienia abstrakcyjnego zagadnienia prawnego jest rozbieżność w wykładni prawa ujaw-
niona w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego. To na 
organie występującym o podjęcie uchwały spoczywa ciężar wykazania rozbieżności w orzecz-
nictwie przez wskazanie prawomocnych wyroków, w których rozstrzygnięcie zostało oparte na 
odmiennej wykładni prawa.

Uprawnienie do przedstawiania Sądowi Najwyższemu wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżno-
ści w wykładni prawa zostało przyznane Rzecznikowi Ubezpieczonych w 2003 r. Do momentu 
przekształcenia tej instytucji w Rzecznika Finansowego narządzie to zostało wykorzystane sie-
demnastokrotnie. Uchwały podjęte na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęły niewątpliwie 
na ujednolicenie orzecznictwa sądów i pozwoliły na zakończenie wielu sporów interpretacyjnych 
w obrębie prawa ubezpieczeniowego oraz prawa odszkodowawczego.

Jednocześnie tylko niektóre z rozstrzygnięć Sądu Najwyższego zostały w pełni zaakceptowa-
ne w ramach praktyk rynkowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń. Stąd też, szczególnie 
w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy po-
jazdów mechanicznych, doprowadzenie procesu likwidacji szkód przez zakłady ubezpieczeń do 
stanu zgodnego z prawem nadal pozostaje ważnym wyzwaniem dla instytucji państwowych.

Omawianym uprawnieniem dysponuje obecnie Rzecznik Finansowy, który posiadając znacznie 
szerszą od Rzecznika Ubezpieczonych właściwość, może kierować wnioski do Sądu Najwyższego 
nie tylko w sprawach obejmujących zagadnienia związane z prawem ubezpieczeniowym, lecz 
także odnoszących się do interesów pozostałych klientów podmiotów rynku finansowego.

Słowa kluczowe: Sąd Najwyższy, Rzecznik Ubezpieczonych, abstrakcyjne pytanie prawne, roz-
bieżności w wykładni prawa, jednolitość orzecznictwa. 

Uwagi wstępne
Przyznana z dniem 1 stycznia 2003 r. kompetencja obejmująca kierowanie pytań prawnych 

do Sądu Najwyższego dość szybko stała się dla instytucji Rzecznika Ubezpieczonych jednym 
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z najważniejszych instrumentów realizacji jego zadań związanych z reprezentowaniem intere-
sów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. 
Do końca jego działalności, tzn. do wejścia w życie z dniem 11 października 2015 r. ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym1, skierował on do Sądu Najwyższego siedemnaście wniosków. Na ich podstawie 
Sąd Najwyższy wydał dziewięć uchwał, w tym jedną w składzie pełnej Izby Cywilnej. W siedmiu 
przypadkach Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały, w tym pięć razy z przyczyn formalnych. 
Ostatni ze złożonych wniosków nie został jeszcze rozpoznany.

1. Przedstawienie Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni 
prawa

W stanie prawnym regulowanym przez przepisy obowiązującej do końca 2002 r. ustawy z dnia 
20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym2 jednym z zadań tego organu było podejmowanie 
uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w prakty-
ce lub których stosowanie wywołało rozbieżność w orzecznictwie (art. 13 pkt 3). Uprawnienie 
do występowania z wnioskiem w tym przedmiocie zostało przyznane Pierwszemu Prezesowi 
i prezesom Sądu Najwyższego, Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu oraz 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jak również w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych – Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawach z zakresu prawa administracyj-
nego – Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w sprawach z zakresu prawa własności 
przemysłowej – Prezesowi Urzędu Patentowego RP (art. 16 ust 2).

Projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym z 2002 r. przewidywał w swojej pierwotnej wersji 
istotne ograniczenie organów uprawnionych do przedstawiania wniosków o podjęcie uchwały 
w przedmiocie wykładni prawa – jedynie do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego3. Ostatecznie, zgodnie z brzmieniem art. 60 § 2 
ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym4, prawo do przedstawienia wniosku 
o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa przyznano również Rzecznikowi Ubezpieczo-
nych, ale jedynie w zakresie jego właściwości. W kolejnych latach katalog uprawnionych organów 
został poszerzony o Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (2006 r.), Rzecznika Praw 
Dziecka (2010 r.) oraz Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego (2015). 

Kolejna istotna zmiana w stosunku do wcześniejszej regulacji dotyczy przedmiotowych 
przesłanek dopuszczalności uchwał Sądu Najwyższego o charakterze abstrakcyjnym. Poprzed-
nio zagadnienie mogło zostać rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy, gdy przepis prawny budził 
wątpliwość nie tylko w orzecznictwie, lecz także w praktyce, w przypadku zaś judykatury wystar-
czająca była rozbieżność już w samym stosowaniu przepisu. W aktualnie obowiązującym stanie 
prawnym przesłanka wyjaśnienia abstrakcyjnego zagadnienia prawnego polega na rozbieżności 
w wykładni prawa ujawnionej w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub 
Sądu Najwyższego5.

Nie jest w związku z tym wystarczająca wątpliwość w rozumieniu określonego przepisu, ani 
też sama rozbieżność w stosowaniu prawa przez sądy, musi ona bowiem wynikać z odmien-
nej interpretacji tych samych przepisów, które w dodatku stanowiły podstawę rozstrzygnięcia, 

1 Dz. U. poz. 1348 z późn. zm.
2 Dz. U. Nr 45, poz. 241 z późn. zm.
3 Druk Sejmu IV kadencji nr 496, http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/druk?OpenAgent&496.
4 Dz. U. Nr 240, poz. 2052; dalej: ustawa o Sądzie Najwyższym.
5 Art. 60 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym.
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a nie tylko były przedmiotem rozważań na marginesie uzasadnienia orzeczenia6. Rozbieżność 
ta musi wystąpić w praktyce orzeczniczej sądów, co oczywiście nie jest spełnione, gdy dotyczy 
to chociażby różnicy w poglądach między wykładnią prawa dokonaną przez sądy a poglądami 
doktryny7. 

Na gruncie wniosków wniesionych przez Rzecznika Ubezpieczonych Sąd Najwyższy podkre-
ślił z kolei, że: „Rozbieżność jako przesłanka podjęcia uchwały dotyczy orzecznictwa sądów 
powszechnych lub Sądu Najwyższego, a nie praktyki zakładów ubezpieczeń, która, ze wzglę-
du na cywilny charakter stosunków prawnych na tle ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, 
powinna odpowiadać wykładni prawa kształtowanej orzeczeniami sądowymi. Rozbieżność tę 
powinien wykazać wnioskodawca przez wskazanie prawomocnych wyroków, w których rozstrzy-
gnięcie zostało oparte na odmiennej wykładni przepisów prawa, a nie tylko rozbieżności w ich 
stosowaniu, której przyczyną mogą być odmienne ustalenia podstawy faktycznej”8.

Wydaje się, że zwłaszcza w ostatnim czasie Sąd Najwyższy bardzo wąsko postrzega przesłankę 
rozbieżności w wykładni prawa ujawnionej w orzecznictwie. W odpowiedzi na jeden z najnow-
szych wniosków Rzecznika Ubezpieczonych Sąd Najwyższy podkreślił wręcz, że restrykcyjne 
ujęcie przesłanki pozwalającej na podejmowanie uchwał abstrakcyjnych jest spójne z funkcją, 
jaką mają one pełnić w systemie prawa, a którą jest ujednolicanie orzecznictwa9. Poddając anali-
zie podejście prezentowane przez Sąd Najwyższy, można dojść do wniosku, że jeśli w odniesieniu 
do danego problemu została już podjęta uchwała w trybie określonym w art. 390 k.p.c. – a więc 
na wniosek sądu drugiej instancji, który przy rozpoznawaniu apelacji zidentyfikował zagadnie-
nie prawne budzące jego zdaniem poważne wątpliwości – zaś później nie wydano już orzeczeń 
wyrażających pogląd odmienny do stanowiska Sądu Najwyższego, wątpliwości interpretacyjne 
należy traktować jako usunięte, a wydanie uchwały o charakterze abstrakcyjnym nie jest po-
trzebne10.

W judykaturze Sądu Najwyższego wyjaśniony został problem prawidłowego formułowania 
pytań przez wnioskodawcę. Ponieważ norma przewiduje rozstrzygnięcie zagadnienia praw-
nego, zadane powinno zostać pytanie „do rozstrzygnięcia”, a nie „do uzupełnienia”. Pytanie 
powinno zatem wyznaczać dwie możliwe odpowiedzi, z których jedna jest równoznaczna ze 
zdaniem będącym częścią tego pytania, a druga stanowi jego zaprzeczenie. Pytania rozstrzygnię-
cia rozpoczynają się od partykuły pytającej „czy”, w związku z czym zawierają one alternatywę 
odpowiedzi, a adresat pytania dokonuje wyboru odpowiedzi. Niedopuszczalne jest natomiast 
zadanie pytania typu „jaki”, „kiedy”, „co”, „ile” itp.11

Wniosek o podjęcie uchwały wymaga pisemnego uzasadnienia, w którym należy przedstawić 
argumenty wskazujące na ziszczenie się przesłanek wydania uchwały. To na organie występu-
jącym o podjęcie uchwały spoczywa więc ciężar wykazania rozbieżności w orzecznictwie przez 
wskazanie prawomocnych wyroków, w których rozstrzygnięcie zostało oparte na odmiennej 

6 R.A. Stefański, Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 29 października 2012 r., sygn. I KZP 17/12, „Pro-
kuratura i Prawo” 2013, nr 9, s. 188–189.
7 Postanowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 25 lutego 2005 r. (I KZP 33/04).
8 Postanowienia składu siedmiu sędziów SN z dnia 24 lutego 2006 r. (III CZP 91/05) oraz z dnia 12 stycznia 
2006 r. (III CZP 76/05).
9 Postanowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14).
10 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. 76–77.
11 Por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2000 r. (III CZP 2/00), z dnia 19 września 2000 r. 
(III CZP 28/00) oraz składu siedmiu sędziów z dnia 22 września 2004 r. (III CZP 25/04).
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wykładni prawa. Wnioskodawca nie ma natomiast obowiązku przedstawienia własnego stano-
wiska na temat prawidłowego sposobu wykładni rozbieżnie interpretowanego w orzecznictwie 
przepisu, choć ma oczywiście do tego prawo. Uprawnienie do zainicjowania postępowania zmie-
rzającego do podjęcia uchwały nie jest zatem zależne od tego, czy wnioskodawca ma wyrobione 
zdanie co do poprawności określonego kierunku wykładni12.

Co do zasady wnioski przedstawione na podstawie art. 60 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym 
rozpatruje skład siedmiu sędziów, jeśli jednak skład ten uzna, że znaczenie dla praktyki sądo-
wej lub powaga występujących wątpliwości to uzasadniają, może przedstawić wniosek składowi 
izby, natomiast izba – składowi dwóch lub więcej izb albo pełnemu składowi Sądu Najwyższego. 
W posiedzeniach pełnego składu Sądu Najwyższego oraz składu izby lub izb bierze udział Proku-
rator Generalny lub jego zastępca, a w posiedzeniu składu siedmiu sędziów wziąć może udział 
prokurator Prokuratury Generalnej. O posiedzeniu zawiadamiany jest także wnioskodawca. 
Skład Sądu Najwyższego podejmuje uchwałę, jeśli uzna, że przedstawione rozbieżności wyma-
gają rozstrzygnięcia. W przeciwnym razie odmawia jej podjęcia, a jeśli podjęcie uchwały stało się 
zbędne – umarza postępowanie13.

Regulamin Sądu Najwyższego14 przewiduje, że uchwałę zawierającą rozstrzygnięcie abs-
trakcyjnego zagadnienia prawnego podejmuje się na posiedzeniu niejawnym. Posiedzeniu 
składu siedmiu sędziów, jeżeli nie uczestniczy w nim Prezes Sądu Najwyższego, przewodniczy 
wyznaczony przez niego przewodniczący wydziału lub inny sędzia. Pozostałym posiedzeniom 
w powiększonym składzie przewodniczy Pierwszy Prezes lub Prezes. Uchwała zostaje podjęta 
po niejawnej naradzie sędziów uczestniczących w składzie orzekającym. Obejmuje ona spra-
wozdanie sędziego sprawozdawcy, dyskusję, głosowanie, omówienie zasadniczych motywów 
rozstrzygnięcia oraz sporządzenie uchwały. Uchwałę ogłasza się bezpośrednio po jej podjęciu, 
choć w wyjątkowych przypadkach Sąd może odroczyć ogłoszenie uchwały na okres do czterna-
stu dni. Uzasadnienie uchwały sporządza się natomiast w terminie trzydziestu dni.

Uchwały pełnego składu, składu połączonych izb oraz składu całej izby z chwilą ich podję-
cia uzyskują moc zasad prawnych. Skład siedmiu sędziów może z kolei postanowić o nadaniu 
uchwale mocy zasady prawnej15. Status zasady prawnej nie oznacza, że uchwały takie mają moc 
wiążącą inne sądy. Są nimi natomiast związane na przyszłość składy orzekające Sądu Najwyż-
szego, a odstąpienie od zasady prawnej może nastąpić w specjalnej procedurze, wymagającej 
rozstrzygnięcia przez co najmniej pełny skład izby16.

2. Wnioski do Sądu Najwyższego w praktyce działania Rzecznika Ubezpieczonych w latach 
2003–2005

Wniesiony w 2002 r. rządowy projekt ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych17 był przez pewien czas procedowany równolegle do projektu 
nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt ten przewidywał przyznanie Rzecznikowi Ubezpie-
czonych uprawnienia do występowania z wnioskami do Sądu Najwyższego, bazując w tej mierze 
na brzmieniu art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym. Mimo że 
w nowej ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym w istotny sposób zmodyfi-

12 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r. (I KZP 6/10).
13 Art. 61 § 1–3 ustawy o Sądzie Najwyższym.
14 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z dnia 1 grudnia 2003 r. (M. P. Nr 57, poz. 898 z późn. zm.).
15 Art. 61 § 6 ustawy o Sądzie Najwyższym.
16 Art. 62 ustawy o Sądzie Najwyższym.
17 Druk Sejmu IV kadencji nr 584, http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/druk?OpenAgent&584.
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kowano przesłanki podjęcia uchwały na wniosek określonych podmiotów i wymieniono wśród 
nich Rzecznika Ubezpieczonych, z projektu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych nie usunięto przepisu art. 28. Trudno przy tym jednoznacznie 
stwierdzić, czy był to świadomy zabieg legislacyjny. Wiele jednak, w tym fakt rychłej nowelizacji 
ustawy o Rzeczniku Ubezpieczonych, wskazywać może raczej na błąd ustawodawcy. 

W konsekwencji ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych18, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2004 r., przewidywała w art. 28, 
iż Rzecznik Ubezpieczonych może występować do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej 
na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało 
rozbieżności w orzecznictwie. Do czasu uchylenia tego przepisu Rzecznik Ubezpieczonych kierował 
zatem wnioski do Sądu Najwyższego, opierając swoje działania na normie, która nie uzależniała 
wniesienia wniosku od zaistnienia rozbieżności w orzecznictwie, co miało swoje konsekwencje 
także na płaszczyźnie sposobu rozstrzygnięcia kierowanych do Sądu Najwyższego zagadnień. 

W omawianym okresie Rzecznik Ubezpieczonych złożył następujące wnioski, wszystkie dotyczące 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych:

z dnia 16 kwietnia 2004 r. i z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za szkodę, � 
gdy posiadaczem zarówno pojazdu, w związku z ruchem którego szkodę wyrządzono, jak 
i tego, w wyniku uszkodzenia którego doszło do powstania szkody, jest leasingodawca lub 
bank, na rzecz którego przeniesiono własność obu pojazdów w drodze przewłaszczenia na 
zabezpieczenie; 
z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie dopuszczalności rozliczenia szkody w pojeździe jako całkowi-� 
tej w sytuacji, gdy koszty jego naprawy nie przekraczają wartości rynkowej pojazdu sprzed 
zdarzenia;
z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie odpowiedzialności za szkodę na osobie wyrządzoną pomię-� 
dzy małżonkami, między którymi istnieje wspólność majątkowa;
z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie dopuszczalności żądania od ubezpieczyciela spełnienia � 
orzeczonych od sprawcy środków karnych w postaci naprawienia szkody, nawiązki i świad-
czenia pieniężnego;
z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie dopuszczalności uwzględnienia przy wyliczaniu odszko-� 
dowania za szkodę w pojeździe cen nieoryginalnych części zamiennych oraz amortyzacji wy-
nikającej ze stopnia zużycia uszkodzonych części zamiennych19.

Rozpatrując pierwszy ze zgłoszonych wniosków, Sąd Najwyższy ocenił, że art. 28 ustawy o nad-
zorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych stanowi lex specialis 
względem art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym. W konsekwencji granice podejmowania uchwał 
przez Sąd Najwyższy ulegają rozszerzeniu, gdy z wnioskiem występuje Rzecznik Ubezpieczonych. 
Można to postrzegać jako wolę ustawodawcy, by uchwały abstrakcyjne były podejmowane przez 
Sąd Najwyższy także wówczas, gdy chodzi o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących określonego 
przepisu prawa w celu zapobiegnięcia jego naruszenia i antycypowania przyszłego stosowania 
tego przepisu, a nie jedynie wtedy, gdy stosowanie przepisu w praktyce sądowej spowodowa-
ło powstanie wątpliwości. Sąd Najwyższy uznał, że wprawdzie potrzeba wyjaśniania przepisów 
prawnych nie musi wynikać z wątpliwości mających swoje źródło w praktyce sądowej, lecz 
Rzecznik Ubezpieczonych powinien wykazać, że wątpliwości takie powstały w praktyce organów, 

18 Dz. U. Nr 124, poz. 1153 z późn. zm.
19 Wnioski dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego, http://rf.gov.pl/serwis-prawny/wnioski-
do-sn.



10

których działalność pozostaje w związku z jego ustawowymi zadaniami. Z powodu niewłaściwe-
go sposobu zadania pytania we wniosku z dnia 16 kwietnia 2004 r. Sąd Najwyższy odmówił 
jednak podjęcia uchwały20. 

Po ponownym wniesieniu w dniu 20 grudnia 2004 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych popra-
wionego wniosku Sąd Najwyższy podjął uchwałę: „Przepis art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) nie ma zasto-
sowania, jeżeli właścicielem uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego i pojazdu 
mechanicznego kierowanego przez sprawcę szkody jest bank kredytujący, na którego przewłasz-
czono własność tych pojazdów, lub finansujący na podstawie umowy leasingu, którzy oddali je 
w posiadanie zależne”21. W dużej mierze dzięki tej właśnie uchwale bardzo szybko, bo w ciągu 
kilku następnych miesięcy, ustawodawca zadecydował o nowelizacji wzmiankowanego przepisu 
i dodaniu do niego ust. 2 , zgodnie z którym wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpie-
czeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy 
mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posia-
daczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy 
tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności 
rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela22.

Cztery kolejne wnioski zostały złożone w krótkim odstępie czasu – pomiędzy 6 lipca a 5 sierpnia 
2005 r. Jak się wkrótce okazało, tuż po ich wniesieniu zmianie uległ stan prawny, jako że z dniem 
17 sierpnia 2005 r. uchylony został art. 28 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych23. Rozpoznając skierowanego do niego wnioski, Sąd Najwyższy 
uznał w związku z tym, że skoro ustawa nowelizacyjna nie zawiera przepisów przejściowych, to 
zastosowanie znajduje zasada bezzwłocznego działania normy procesowej. Tym samym Rzecz-
nik Ubezpieczonych w dacie rozpoznawania wniosków nie posiadał uprawnienia do wystąpienia 
o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości 
w praktyce zakładów ubezpieczeń, choć zachował, w zakresie swojej właściwości, uprawnienie 
oparte na art. 60 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym. Warunkiem podjęcia uchwały abstrakcyjnej 
było jednak w takim przypadku wykazanie, że w orzecznictwie sądowym ujawniły się wymaga-
jące rozstrzygnięcia rozbieżności w wykładni prawa. Jako że celem wniosków złożonych przez 
Rzecznika Ubezpieczonych było usunięcie rozbieżności w praktyce zakładów ubezpieczeń, Sąd 
Najwyższy odmówił podjęcia uchwał w tych sprawach24.

3. Wnioski do Sądu Najwyższego w praktyce działania Rzecznika Ubezpieczonych w latach 
2006–2015

Począwszy od 2006 r., wnioski przygotowywane przez Rzecznika Ubezpieczonych opierały się 
wyłącznie na podstawie prawnej zawartej w art. 60 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, a w ich 

20 Postanowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 22 września 2004 r. (III CZP 25/04).
21 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 22 kwietnia 2005 r. (III CZP 99/04).
22 Art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpie-
czeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 167, poz. 1396).
23 Na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1204).
24 Postanowienia składu siedmiu sędziów SN z dnia 12 stycznia 2006 r. (III CZP 76/05, III CZP 81/05) oraz z dnia 
24 lutego 2006 r. (III CZP 91/05, III CZP 95/05).
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uzasadnieniu Rzecznik wskazywał na niejednolite jego zdaniem orzecznictwo sądów odnoszące 
się do sposobu wykładni prawa. 

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 16 listopada 2006 r. Sąd Najwyż-
szy podjął uchwałę o treści: „Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia 
OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, 
ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług 
(VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę 
podatku naliczonego”25. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że cena stanowi wartość wyrażoną w jed-
nostkach pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 
usługę, a skoro w cenie tej uwzględnia się także podatek VAT, to miernikiem wysokości odszko-
dowania ustalonego według cen kosztów naprawy będzie tak określona cena naprawy pojazdu 
obejmująca podatek VAT. Nie ma przy tym żadnych podstaw, by odstąpić od tego samego stano-
wiska w przypadku kosztorysowej metody ustalania wysokości szkody komunikacyjnej26.

Po rozpoznaniu wniosku z dnia 6 września 2007 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści: 
„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowe-
go ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz 
z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu”27. Podkreślił przy tym, że skoro w świetle ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych wyłączeniem zostały objęte jedynie szkody polegające na 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojaz-
du mechanicznego, to szkody na osobie wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu są 
objęte odpowiedzialnością gwarancyjną ubezpieczyciela28.

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 25 kwietnia 2008 r. – z racji stopnia skomplikowania 
problemu i wagi występujących wątpliwości – został rozpoznany przez pełen skład Izby Cywilnej 
Sądu Najwyższego, który podjął uchwałę: „Zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 77 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. 
tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszko-
dowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c.”29. Sąd Najwyższy podkreślił, że występuje 
tu zbieg świadczeń przysługujących w oparciu o różne podstawy prawne, należące także do róż-
nych gałęzi prawa. Nie zachodzą w związku z tym podstawy do zastosowania ogólnej konstrukcji 
compensatio lucri cum damno, która jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy źródłem świadczeń jest 
to samo zdarzenie, między korzyścią a szkodą istnieje normalny związek przyczynowy, uzyskana 
korzyść zaspokaja te same interesy poszkodowanego i wynika z tej samej podstawy prawnej30.

Na podstawie wniosku z dnia 16 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął rozbieżności 
poprzez uchwałę o następującej treści: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia 

25 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 17 maja 2007 r. (III CZP 150/06).
26 Por. B. Chmielowiec, Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 36, s. 28–32.
27 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 7 lutego 2008 r. (III CZP 115/07).
28 Por. A. Daszewski, A. Dąbrowska, Odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela wynikająca z umowy obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na oso-
bie wyrządzone pasażerom przez kierującego pojazdem, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 4 (1/2008), s. 78–86.
29 Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 15 maja 2009 r. (III CZP 140/08).
30 Por. A. Daszewski, A. Dąbrowska, Zasiłek pogrzebowy a zwrot kosztów pogrzebu w orzecznictwie sądowym, 
„Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 7 (2/2009), s. 51–63.
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działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem po-
jazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego 
z komunikacji zbiorowej”31. Sąd Najwyższy uznał zatem, że w sytuacji niemożności odtworzenia 
możliwości korzystania z rzeczy przy pomocy innego posiadanego pojazdu wydatkiem celowym 
i ekonomicznie uzasadnionym jest koszt najmu pojazdu zastępczego o zasadniczo podobnej 
klasie do uszkodzonego lub zniszczonego, jeśli stawka czynszu najmu nie odbiegała od stawek 
obowiązujących na lokalnym rynku, a poszkodowany korzystał w czasie naprawy pojazdu lub 
w okresie niezbędnym do zakupu innego pojazdu z przedmiotu najmu do realizacji czynności 
życia codziennego. Korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie 
może być natomiast odtworzone dzięki wykorzystaniu środków komunikacji publicznej, jako że 
są to odmienne sposoby korzystania z rzeczy32.

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 14 września 2011 r. Sąd Najwyż-
szy podjął uchwałę o treści: „Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę 
mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu 
przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy 
stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)”33. Sąd 
Najwyższy zajął stanowisko, zgodnie z którym możliwość objęcia przez ubezpieczyciela kosz-
tów poniesionych na ustanowienie pełnomocnika nie została wyłączona przez przepisy ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych. Uznanie tych kosztów za szkodę majątkową uzależnione jest 
zaś od łącznego zaistnienia dwóch przesłanek: koszty te muszą być w okolicznościach konkret-
nej sprawy uzasadnione i konieczne, a pomoc jest świadczona przez osobę mającą niezbędne 
kwalifikacje zawodowe34.

Po rozpoznaniu wniosku z dnia 19 października 2011 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę: „Zakład 
ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzial-
ności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, 
odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i mate-
riałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi 
to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą 
temu wzrostowi”35. Sąd Najwyższy przyjął zatem zasadę, że kwota należnego odszkodowania 
winna być ustalana według cen nowych części zamiennych, a jej pomniejszenie jest wprawdzie 
możliwe w oparciu o zasadę compensantio lucri cum damno, ale tylko wyjątkowo, gdy faktycznie 
zamontowanie nowych części spowodowałoby wzrost wartości pojazdu jako całości36.

W dniu 8 listopada 2011 r. Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił Sądowi Najwyższemu następu-
jące zagadnienie prawne: „Czy w świetle art. 363 § 1 w związku z art. 361 § 2 k.c. poszkodowany 

31 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 5/11).
32 Por. P. Wawszczak, Najem pojazdu zastępczego – stan sprzed uchwały i po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 
17 listopada 2011 r., „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 12 (1/2012), s. 145–156.
33 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 13 marca 2012 r. (III CZP 75/11).
34 Por. T. Młynarski, Zwrot kosztów ustanowienia pełnomocnika na etapie postępowania przedsądowego – stan 
sprzed uchwały i po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r., „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 13 
(2/2012), s. 119–122.
35 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. (III CZP 80/11).
36 Por. B. Chmielowiec, Amortyzacja wartości części koniecznych do naprawy pojazdu w świetle uchwały Sądu 
Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 14 (1/2013), s. 160–165.
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może żądać od ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe według cen części oryginalnych 
bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego 
rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe?”. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia 
uchwały zawierającej odpowiedź na to pytanie, co uzasadnił tym, że zagadnienie to zostało już 
w części rozstrzygnięte wcześniejszą o miesiąc uchwałą o sygnaturze III CZP 80/11, w części zaś 
dotyczyło kwestii rozbieżności nie tyle w wykładni, co w stosowaniu prawa37. Pomimo tego Sąd 
Najwyższy obszernie wypowiedział się w kwestii zakresu restytucji w sytuacji, gdy w pojeździe 
uszkodzeniu uległy części oryginalne i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe38.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 5 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę: „Przepis 
art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lo-
kalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji”39. W uzasadnieniu 
tego stanowiska wskazano, że tradycyjne rozumienie art. 433 k.c. powinno być podzielane tak-
że i obecnie. Rozszerzająca wykładnia normy statuującej zasadę ryzyka może być dokonywana 
jedynie wyjątkowo, przy uwzględnieniu proporcji pomiędzy ochroną interesów poszkodowane-
go i osoby odpowiedzialnej za szkodę. Zdaniem Sądu Najwyższego w omawianym przypadku 
wystarczająca jest jednak regulacja zawarta w art. 415 k.c.40 Omawiana uchwała spotkała się 
z przynajmniej częściowo krytycznym przyjęciem ze strony doktryny41.

Po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 23 maja 2013 r. Sąd Najwyższy roz-
strzygnął zasygnalizowane rozbieżności w orzecznictwie w drodze uchwały o treści: „Roszczenie 
pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w oko-
licznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego 
lub kierującego pojazdem mechanicznym, których tożsamości nie ustalono (art. 98 ust. 1 pkt 1 
i 2 w związku z art. 109a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), przedawnia się na podstawie art. 4421 § 2 k.c.”42 Sąd 
Najwyższy przychylił się do stanowiska, zgodnie z którym dopuszczalne jest ustalenie podmio-
towych znamion przestępstwa w sprawie o odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego, gdy 
sprawca czynu nie został zidentyfikowany. Dokonywać tego należy na podstawie całokształtu 
okoliczności sprawy i przy zastosowaniu kryteriów obiektywnych43.

37 Postanowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 20 czerwca 2012 r. (III CZP 85/11).
38 Por. P. Wawszczak, Części zamienne – nowe, ale jakie? – wnioski i uwagi z lektury wystąpienia Rzecznika Ubez-
pieczonych z dnia 8 listopada 2011 r. i postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., „Rozprawy 
Ubezpieczeniowe” nr 14 (1/2013), s. 186–192.
39 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 19 lutego 2013 r. (III CZP 63/12).
40 Por. T. Młynarski, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zalaniem lokalu położonego na niższej kondygnacji 
w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013 r., „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 15 (2/2013), 
s. 66–70.
41 Por. B. Kucharski, P. Księżak, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r. 
(III CZP 63/12) w sprawie stosowania art. 433 k.c. do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu 
lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji, „Prawo Asekuracyjne” 2013, nr 4, 
s. 111–117.
42 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 29 października 2013 r. (III CZP 50/13).
43 Por. T. Młynarski, Problem przedawnienia roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w kon-
tekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2013 r. (III CZP 50/13), „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 
nr 16 (1/2014), s. 73–78.
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W dniu 2 stycznia 2014 r. Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił Sądowi Najwyższemu nastę-
pujące zagadnienie prawne: „Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczy-
nienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci 
szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 
2008 r.?”. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały zawierającej odpowiedź na to pytanie44. 
Stanowisko to uzasadnił brakiem dostatecznych podstaw do stwierdzenia rozbieżności w orzecz-
nictwie na dzień rozstrzygania, zostało już ono bowiem ujednolicone dzięki wcześniejszym 
orzeczeniom Sądu Najwyższego. Tym samym przesądzone zostało ostatecznie, iż osoba najbliż-
sza może dochodzić od ubezpieczyciela na podstawie art. 448 k.c. zadośćuczynienia pieniężnego 
z tytułu z naruszenia jej własnego dobra osobistego45. 

W dniu 18 czerwca 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił Sądowi Najwyższemu zagad-
nienie prawne: „Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu rosz-
czenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona 
od braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach 
uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub reha-
bilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?”. Powodem tego zapytania 
jest rozbieżność w orzecznictwie sądów powszechnych w zakresie przesłanek dochodzenia 
przez poszkodowanych pokrycia wydatków związanych z leczeniem prywatnym, nierefundowa-
nym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Spory na tym tle wynikają zaś z prezentowanego przez 
niektóre zakłady ubezpieczeń stanowiska, iż korzystanie z placówek prywatnych przez osoby po-
szkodowane w wypadkach drogowych może zostać uznane za uzasadnione jedynie wyjątkowo, 
gdy poszkodowany w ogóle nie mógł skorzystać ze świadczenia w ramach publicznej służby zdro-
wia albo też gdy wydłużony czas oczekiwania na takie świadczenie powodowałby negatywne 
konsekwencje dla jego zdrowia46. Sąd Najwyższy nie rozpoznał jak dotąd tego wniosku, zareje-
strowanego pod sygnaturą III CZP 63/15.

4. Znaczenie orzecznictwa Sądu Najwyższego wynikającego z wniosków Rzecznika 
Ubezpieczonych 

Omówione powyżej wnioski złożone przez Rzecznika Ubezpieczonych wskazują, że moty-
wem podejmowanych przez niego działań w ramach uprawnienia do występowania z pytaniami 
prawnymi było nie tylko dążenie do ujednolicenia orzecznictwa sądów przez Sąd Najwyższy, lecz 
także – a w niektórych przypadkach nawet przede wszystkim – spowodowanie istotnej poprawy 
w ramach praktyk stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w związku z likwidacją szkód. W świe-
tle bowiem obserwacji wynikających z analizy otrzymywanych skarg i prowadzonych interwencji 
to właśnie na tym tle dochodziło do najpoważniejszych naruszeń praw i interesów ubezpie-
czających, ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Segmentem 
rynku ubezpieczeniowego, gdzie zjawisko to było, i zapewne jest nadal, najlepiej widoczne, jest 
– w dużej mierze z racji swojej powszechności – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co oczywiście przekładało się bezpośrednio na 
znaczącą liczbę sporów sądowych i powiązaną z tym niejednolitość w orzecznictwie. Stąd też 

44 Postanowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14).
45 Por. T. Młynarski, Zadośćuczynienie pieniężne..., op. cit., s. 75–80.
46 Por. A. Dąbrowska, Problemy poszkodowanych w dochodzeniu roszczeń tytułem zwrotu kosztów leczenia i re-
habilitacji w placówkach prywatnych w orzecznictwie sądowym, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 44, s. 12–16.
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wynikało skupienie się przez Rzecznika Ubezpieczonych przede wszystkim na problematyce od-
powiedzialności gwarancyjnej w ramach tego ubezpieczenia, jak też w ogóle odpowiedzialności 
odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych47.

Podjęte na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych uchwały Sądu Najwyższego rzeczywiście nie 
tylko wywarły wpływ na samą judykaturę, lecz także skutkowały eliminacją lub ograniczeniem 
niektórych problemów już na etapie likwidacji szkód przez zakłady ubezpieczeń. Można tu przede 
wszystkim wskazać na uwzględnianie podatku VAT w ramach kosztorysowego szacowania wyso-
kości szkody, niepotrącanie zasiłku pogrzebowego przy dokonywaniu zwrotu kosztów pogrzebu, 
rozpatrywanie szkód wynikających z zalania lokalu w oparciu o zasadę winy czy też wypłatę za-
dośćuczynienia pieniężnego dla bliskich ofiar wypadków mających miejsce przed nowelizacją 
kodeksu cywilnego. Zagadnienie odpowiedzialności za szkodę na osobie doznaną przez współ-
posiadacza pojazdu nadal wywołuje różnorakie praktyczne kontrowersje, choć sama zasada 
wynikająca z uchwały Sądu Najwyższego na ogół nie bywa kwestionowana przez zakłady ubezpie-
czeń. Uchwała dotycząca zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika na etapie przedsądowym 
w praktyce odgrywa – jak się wydaje – mniejszą rolę, niż można by się było tego spodziewać, co 
w dużej mierze wynika z tego, że pełnomocnicy jedynie sporadycznie zgłaszają roszczenia w tym 
zakresie, choć także sami ubezpieczyciele rzadko uznają tego typu koszty za celowe w danym 
przypadku. Z kolei Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprawdzie podnosi jak dotychczas, 
że nie jest uprawniony do badania, czy nieznany sprawca szkody popełnił przestępstwo, a może 
to czynić jedynie sąd, to jednak rozpatrując takie roszczenia na etapie przedsądowym, w istotnej 
części spraw rezygnuje z podniesienia zarzutu przedawnienia, o ile zebrana dokumentacja wska-
zuje na odpowiednio duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

Analiza postępowań skargowych Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie likwidacji z obowiązko-
wego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód polegających na uszkodzeniu pojazdów 
mechanicznych prowadzi natomiast do wniosku, że znaczna część zakładów ubezpieczeń nadal 
dopuszcza się praktyk polegających na zaniżaniu wysokości przyznawanych odszkodowań, nie 
stosując się do obowiązujących norm prawa, które zostały poddane wykładni Sądu Najwyższego 
na wniosek Rzecznika. Jak wynika z opublikowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych raportu 
w tej sprawie48, w znacznej części przypadków zakłady ubezpieczeń wykształciły takie modele 
likwidacji szkód komunikacyjnych, które pozwalają wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność za 
szkodę w pojeździe poprzez niezasadne stosowanie cen części nieoryginalnych oraz różnego ro-
dzaju potrąceń o charakterze amortyzacyjnym, a także modyfikacje zasad odpowiedzialności za 
wydatki poniesione na najem pojazdu zastępczego. Rzecznik Ubezpieczonych stwierdził wręcz, 
że „praktyki te mają charakter ustandaryzowany oraz powszechny, w obszarze określonego rosz-
czenia różnią się niekiedy tylko uzasadnieniem”49. 

W związku z sygnalizowanymi przez Rzecznika Ubezpieczonych nieprawidłowościami, do któ-
rych dochodzi na rynku ubezpieczeniowym, Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła w dniu 
16 grudnia 2014 r. Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych50. Doku-

47 Por. A. Daszewski, Wnioski Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego instrumentem w budowaniu stan-
dardów w postępowaniach likwidacyjnych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 47, s. 5–11.
48 Raport Rzecznika Ubezpieczonych Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyj-
nych, Warszawa 2013, http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_SN_2013.pdf.
49 Ibidem, s. 193.
50 https://www.knf.gov.pl/Images/wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_
tcm75-40006.pdf.
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ment ten zawiera oczekiwany przez Komisję standard działania zakładów ubezpieczeń, dotyczący 
organizacji, zarządzania, kontroli i nadzoru nad procesem likwidacji szkód, a także sposobu 
prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz ustalania wysokości świadczeń. Analiza treści 
wytycznych wskazuje, że problematyka związana z ustalaniem należnego poziomu odszkodo-
wań została uregulowana w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komisja 
dała zakładom ubezpieczeń czas na dostosowanie się do wytycznych do dnia 31 marca 2015 r., 
jak do tej pory brak jednak publicznych informacji na temat rzeczywistego poziomu implemen-
tacji tych wytycznych.

Nieprawidłowości wynikające z niedostosowania likwidacji szkód komunikacyjnych do wnio-
sków wynikających z uchwał Sądu Najwyższego były także przedmiotem badania ze strony 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W decyzjach z dnia 18 listopada 2011 r. 
wydanych względem PZU S.A.51 i UNIQA TU S.A.52 stwierdził on, iż praktyka polegająca na 
uzależnianiu wypłaty odszkodowania od wykazania przez poszkodowanego szczególnych oko-
liczności uzasadniających niezbędność najmu samochodu zastępczego oraz nieuwzględnianiu 
w wypłacanych kwotach konieczności oczekiwania na części zamienne niezbędne do naprawy 
narusza zbiorowe interesy konsumentów. Oba zakłady ubezpieczeń odwołały się od tych de-
cyzji, podnosząc brak legitymacji Prezesa UOKiK, gdyż ich zdaniem poszkodowany dochodzący 
roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie posiada przymiotu konsumenta. Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów powziął przy rozpoznawaniu tych spraw wątpliwości 
i wystąpił z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. Tenże w dniu 9 września 2015 r. podjął 
uchwałę, w świetle której poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwaran-
cyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, nie jest konsumentem. W uzasadnieniu wydanego orzeczenia Sąd 
Najwyższy wskazał jednocześnie, że konsumentami są ubezpieczający, a zachowanie ubezpie-
czyciela ograniczającego swoją odpowiedzialność narusza także ich interesy, w związku z czym 
Prezes UOKiK może pośrednio chronić interesy poszkodowanych za pomocą ochrony interesów 
ubezpieczających53. Wydaje się w związku z tym, że nie ma przeszkód prawnych, by Prezes UOKiK 
kontynuował badanie praktyk zakładów ubezpieczeń pod kątem zaniżania świadczeń odszkodo-
wawczych należnych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Uwagi końcowe
Trudno byłoby dokonać pełnej oceny aktywności Rzecznika Ubezpieczonych w przedmiocie 

korzystania z omawianego w niniejszym artykule uprawnienia bez porównania jej z pozostałymi 
podmiotami wymienionymi w art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym. Porównanie to wypada zaś 
dla Rzecznika bardzo pozytywnie (tabela nr 1). Największą liczbę wniosków regularnie kierują do 
Sądu Najwyższego jego Pierwszy Prezes oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, są to jednak organy 
o nieporównanie szerszym zakresie kompetencji, niż przysługiwał Rzecznikowi Ubezpieczonych. 
Tymczasem pozostałe podmioty korzystały z omawianej kompetencji nieco rzadziej od Rzecznika 
(Prokurator Generalny), czyniły to incydentalnie (Rzecznik Praw Dziecka) lub też nie skorzystały 
ze swojego uprawnienia ani razu (Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego).

51 RPZ 30/2011.
52 RPZ 31/2011.
53 III SZP 2/15.
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Tabela nr 1. Liczba wniesionych w latach 2003–2014 wniosków do Sądu Najwyższego o roz-
strzygnięcie abstrakcyjnych zagadnień prawnych

Rok Pierwszy 
Prezes Sądu 
Najwyższego

Rzecznik
Praw

Obywatelskich

Prokurator 
Generalny

Rzecznik
Praw

Dziecka

Przewodniczący 
KNF

Rzecznik
Ubezpieczonych

2003 3 3 0 - - 0

2004 3 3 1 - - 2

2005 0 10 0 - - 4

2006 3 6 0 - 0 1

2007 5 7 0 - 0 1

2008 3 5 0 - 0 1

2009 4 8 0 - 0 0

2010 8 6 0 0 0 1

2011 9 7 0 1 0 3

2012 6 6 6 0 0 1

2013 3 3 4 0 0 1

2014 8 2 2 1 0 1

Razem 55 66 13 2 0 16

Źródło: Opracowanie własne.

Choć wiele kontrowersyjnych lub wywołujących wątpliwości zagadnień dotyczących prawa 
ubezpieczeniowego oraz odszkodowawczego zostało już rozstrzygniętych przez Sąd Najwyż-
szy w oparciu o wnioski skierowane przez Rzecznika Ubezpieczonych, to jednak wydaje się, że 
narzędzie to będzie w dalszym ciągu aktywnie wykorzystywane w tej mierze przez Rzecznika 
Finansowego, w którą to instytucję przeistoczył się Rzecznik Ubezpieczonych. Wprawdzie posel-
ski projekt ustawy o rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym54 nie przewidywał w ogóle przyznania tej instytucji omawianego uprawnienia, lecz 
uchwalona przez parlament ustawa zmieniła na mocy art. 47 przepis art. 60 § 2 ustawy o Są-
dzie Najwyższym, dzięki czemu Rzecznik Finansowy może wnosić o rozstrzygnięcie zagadnień 
prawnych, podobnie jak mógł to czynić Rzecznik Ubezpieczonych. W związku jednak ze zmianą 
właściwości Rzecznika Finansowego istotnej zmianie uległ zakres spraw, których dotyczyć będą 
mogły wnioski. Rzecznik Finansowy może przedstawiać Sądowi Najwyższemu wnioski dotyczące 
problematyki ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, tymi zaś są m.in. będący oso-
bami fizycznymi klienci banku, instytucji płatniczej, biura usług płatniczych, instytucji pieniądza 
elektronicznego, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, firmy inwestycyjnej i instytucji po-
życzkowej, a także członkowie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej czy uczestnicy 
funduszu inwestycyjnego55.

54 Druk Sejmu VII kadencji nr 3430, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3430.
55 Art. 2 pkt 1 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finanso-
wym.
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Summary of the ar� cle

Conclusions of the Insurance Ombudsman directed to the Supreme Court 
in order to eliminate discrepancies in the interpretation of the law

Passing the resolutions by the Supreme Court is not only the basic element of the system of 
justice but also a tool assuring consistency in the jurisdiction. Currently, the most prevailing need 
in the law interpretation is to eliminate the discrepancies noticed in the jurisdiction of common 
courts, military courts and the Supreme Court. The organ applying for a given resolution is re-
sponsible for finding out any discrepancies in the jurisdiction by indicating these of the final 
judgements in which decisions were based on different interpretation of the law.

In 2003 Polish Insurance Ombudsman was granted the right to present to the Supreme Court 
a request to eliminate the discrepancies in the law interpretation. Since the Insurance Ombud-
sman was transformed into Financial Ombudsman office this tool has been applied seven times. 
Resolutions adopted at the request of the Insurance Ombudsman undoubtedly have contributed 
to the introduction of more consistency in the court jurisdiction and enabled to resolve many 
disputes concerning the interpretation of insurance and compensation law.

However, not all of the Supreme Court solutions were fully accepted in reference to the market 
practices applied by the insurance companies. Mainly, in reference to the third party liability in-
surance of the owners of the vehicles it appears to be especially vivid for the national institutions 
to make the process of damage liquidation by the insurance companies legitimate.

The above competence has been granted to the Financial Ombudsman who can apply to the 
Supreme Court not only in cases referring to insurance law but also these concerning the interest 
of other clients of the financial market.

Keywords: Supreme Court, Insurance Ombudsman, abstract legal inquiry, discrepancies in the 
legal interpretation, consistency in jurisdiction.

Tomasz Młynarski, radca prawny, Biuro Rzecznika Finansowego.
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Wojciech Kamieński

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z uwagi na przyczyny 
wypadku dotyczące okresu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej

Orzecznictwo sądowe zaczyna postrzegać ubezpieczenia grupowe jako takie, w których ubez-
pieczyciele nie ponoszą żadnego ryzyka ubezpieczeniowego. Z uzasadnienia wyroku z dnia 
8 stycznia 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie (I ACa 762/14) wyłania się obraz mode-
lu, w którym „całe ryzyko, że wypadek będzie wynikać z chorób istniejących przed początkiem 
ubezpieczenia, obciąża ubezpieczonych – i to bezterminowo” – pomimo wielu lat trwania ubez-
pieczenia i opłacania składek.

W ocenie Sądu analizowana umowa ubezpieczenia „umożliwia ubezpieczycielom czerpanie 
zysków z umów zawartych z osobami przewlekle chorymi, w różnych stadiach chorób, bez po-
noszenia ryzyka, że w części przypadków choroby te po latach doprowadzą ubezpieczonych do 
niezdolności do pracy” (tamże). Niestety, podobne mechanizmy dostrzegane są także w ubezpie-
czeniach na wypadek śmierci czy ubezpieczeniach na wypadek poważnego zachorowania.

W obserwowanym modelu ubezpieczeń grupowych ubezpieczyciele nie żądają informacji 
o stanie zdrowia (art. 815 k.c.), jednocześnie zastrzegają możliwość oceny tego stanu ex post, już 
po zajściu wypadku ubezpieczeniowego – niejednokrotnie po to, aby uchylić się od odpowiedzial-
ności. Dopuszczalności takiego rozwiązania umownego jest poświęcona niniejsza publikacja.

Słowa kluczowe: bancassurance, pre-existing medical conditions, wyłączenia odpowiedzialno-
ści, deklaracja ryzyka.

Wstęp
W umowach ubezpieczenia osobowego, a zwłaszcza w grupowych ubezpieczeniach na życie 

w kanale bancassurance, ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność za zajście wypadku 
ubezpieczeniowego, jeżeli jego przyczyny istniały jeszcze przed początkiem ochrony ubezpiecze-
niowej.

Zagadnienie wyłączenia odpowiedzialności ze względu na wcześniejsze stany chorobowe zo-
stało zasygnalizowane przez autora w artykule Deklaracja ryzyka w umowie ubezpieczenia na 
życie1. Pomimo upływu bez mała dekady praktyka ubezpieczycieli w tym zakresie nie uległa 

1 W. Kamieński, Deklaracja ryzyka w umowie ubezpieczenia na życie, (w:) Problemy ochrony konsumenta na ryn-
ku ubezpieczeń, „Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” z. 6, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń 
i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2006, s. 99–106.
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zmianie. Co więcej, upowszechniła się na tyle, że obecnie standardem kanału bancassurance 
jest stosowanie wyłączeń odpowiedzialności typu pre-existing medical conditions2 (obejmują-
cych uwarunkowania zdrowotne istniejące przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej).

Celem publikacji jest wskazanie powodów, ze względu na które sprzeczne z prawem jest wy-
łączenie przez ubezpieczycieli odpowiedzialności za zajście wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli 
jego przyczyny istniały jeszcze przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej. W przekonaniu au-
tora poruszane w artykule zagadnienie jest wyjątkowo złożone, dotyka ono bowiem struktury 
i pojęcia wypadku ubezpieczeniowego, związku przyczynowego w ubezpieczeniach, deklara-
cji ryzyka jako przejawu dobrej wiary, implikacji wynikających z powinności deklaracji ryzyka, 
a w konsekwencji z zaniechania jej przeprowadzenia, i wreszcie istoty samej umowy ubezpie-
czenia, która poprzez zastąpienie deklaracji ryzyka wyłączeniem odpowiedzialności prowadzi do 
przerzucenia na ubezpieczającego ryzyka prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. 

Pomocny dla rozumienia zasygnalizowanych kwestii jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie z dnia 8 stycznia 2015 r. (I ACa 762/14)3. Skład orzekający stwierdził w nim, że ubezpieczyciel 
w sytuacji, kiedy „nie żąda informacji o stanie zdrowia zgodnie z art. 815 k.c., a jednocześnie 
zastrzega sobie możliwość oceny stanu zdrowia ubezpieczonego ex post, już po wystąpieniu 
wypadku ubezpieczeniowego i wyłączenia na tej podstawie swojej odpowiedzialności” dopro-
wadza w istocie do przerzucenia własnego ryzyka na ubezpieczonych, a zachowanie takie nie 
tylko jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, lecz także stanowi próbę uchylenia się od rygorów 
art. 815 § 3 k.c. w związku art. 815 § 1 zd. 3 k.c.

Autor ma świadomość, że poniższe rozważania nie wyczerpują wszystkich istotnych oko-
liczności i nie dają odpowiedzi na wszystkie pytania wynikające z zastosowania wyłączenia 
odpowiedzialności typu pre-existing medical conditions. Poszczególne wątki zostały zasygnali-
zowane i omówione, jednakże wymagają dalszego rozwinięcia. Autor wyraża także nadzieję, że 
kluczowe okażą się wyroki sądów, w tym Sądu Najwyższego, w sprawach dotyczących ubezpie-
czenia spłaty kredytu czy pożyczki (payment protection insurance).

1. Wyłączenie odpowiedzialności i deklaracja ryzyka z perspektywy ubezpieczycieli
Tematyka wyłączenia odpowiedzialności za wypadki ubezpieczeniowe, których przyczyny 

wystąpiły przed początkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela, została poruszona w dwóch 
artykułach autorstwa B. Mrozowskiej i A. Wnęk4 oraz B. Mrozowskiej-Bartkiewicz i A. Tarasiuk-
Flodrowskiej5. Koncentrują się one na zjawisku wyłączenia odpowiedzialności oraz deklaracji 
ryzyka z perspektywy ubezpieczycieli i prowadzonej przez nich działalności w kanale bancassu-
rance. W warstwie prawnej autorki prezentują dwie główne tezy:

w ubezpieczeniach grupowych w ramach współpracy bankowo-ubezpieczeniowej wyłą-� 
czenie odpowiedzialności typu pre-existing medical conditions zastępuje deklarację ryzyka 
(art. 815 k.c.6);

2 A pre-existing medical condition is a physical or mental medical condition that the consumer had before 
the policy started – http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/technical_notes/private-medical-
insurance.htm#pre. 
3 http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_Aca_000762_2014_Uz_2015-01-08_001.
4 B. Mrozowska, A. Wnęk, Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na życie udzielanej w trybie stosowa-
nia uproszczonego underwritingu a świadczenie główne, „Prawo Asekuracyjne” 2013, nr 3, s. 42–58.
5 B. Mrozowska-Bartkiewicz, A. Tarasiuk-Flodrowska, Grupowa umowa ubezpieczenia na życie a ocena ryzyka 
ubezpieczeniowego – problemy praktyczne, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 2, s. 21–33.
6 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
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wyłączenia odpowiedzialności za wypadki ubezpieczeniowe, których przyczyny wystąpiły � 
przed początkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela, nie mogą być badane w kontekście 
niedozwolonych postanowień umów (art. 3851 k.c.), gdyż dotyczą głównego świadczenia 
ubezpieczyciela, jakim jest świadczenie ochrony ubezpieczeniowej7.

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że zasadniczym motywem argumentacji zawartej we wspo-
mnianych artykułach jest dostarczenie uzasadnienia dla praktyki stosowanej powszechnie przez 
ubezpieczycieli i banki. Zaprezentowana analiza prawna nie wyjaśnia wątpliwości natury jury-
dycznej, gdyż pomija dopuszczalność wyłączenia odpowiedzialności w kontekście kauzy (casua 
cavendi) i celu ubezpieczenia bancassurance, jakim jest zabezpieczenie spłaty zobowiązania 
wynikającego z umowy kredytu lub pożyczki. Musi budzić sprzeciw nadanie oświadczeniom 
ubezpieczonych, składanym w ramach deklaracji ryzyka, wyłącznie charakteru informacyjnego. 
W artykułach nie znalazło się wyjaśnienie konsekwencji braku deklaracji ryzyka w kontekście 
niewzruszalności ubezpieczenia (art. 834 k.c.) i odpowiedzialności ubezpieczyciela za wypadki 
ubezpieczeniowe. Pominięta została także kwestia związku pomiędzy przyczyną wypadku a wy-
padkiem – w kontekście związku przyczynowego w ubezpieczeniach. 

Zauważalna jest tendencja do pozbawienia ubezpieczenia jego podstawowej funkcji gospo-
darczej, czyli przeniesienia ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego z ubezpieczonego na 
ubezpieczyciela. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, kiedy dotyczy szczególnej sytuacji związanej 
z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego. Nie jest odkrywcze stwierdzenie, że zawarcie tego 
ubezpieczenia nie jest możliwe w warunkach ubezpieczenia jednostkowego8, a konieczność „na-
bycia” ubezpieczenia stanowi jedną z mniej lub bardziej nieformalnych konsekwencji współpracy 
bankowo-ubezpieczeniowej. Nie jest też tajemnicą, że ubezpieczenie to jest bardziej narzucane 
ubezpieczonemu niż przez niego wybierane, a na koszt ubezpieczenia składa się nie tylko koszt 
ryzyka ubezpieczeniowego, lecz także prowizja banku występującego jako zwykły pośrednik ubez-
pieczeniowy; koszt ten to także ukryte oprocentowanie kredytu9. Nie stanowi również tajemnicy 
to, że nie ma kredytu bez ubezpieczenia, w którym „składka” (tzw. opłata za ochronę) nie byłaby 
kredytowana w ramach udzielanego kredytu. Powyższe prowadzi do pytania o rzeczywisty cel 
„pustego” ubezpieczenia. Nie wydaje się, aby była nim ochrona ubezpieczeniowa.

2. Normatywny model deklaracji ryzyka
Zgodnie z art. 815 § 1 k.c. ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczy-

ciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty 
albo przed zawarciem umowy w innych pismach10, a w razie zawarcia przez ubezpieczyciela 
umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania pominięte okoliczności 
uważa się za nieistotne. Przywołany artykuł jest wyrazem powinności deklaracji ryzyka11.

7 Uwagi krytyczne dotyczące pojmowania ochrony ubezpieczeniowej jako głównego świadczenia w umowie 
ubezpieczenia zostały zawarte w uzasadnieniu wyroku SN z dnia 20 października 2006 r. (IV CSK 125/06, OSNC 
2008/A, poz. 7); por. W. Kamieński, Główne świadczenia stron umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 17 (2/2014), s. 56–68.
8 Por. W. Kamieński, Bancassurance. Polisa na kredyt, „Rzeczpospolita” z 30 marca 2013 r.
9 Por. A. Popiołek, M. Samcik, Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy, 
„Gazeta Wyborcza” z 26 marca 2015 r. (wyborcza.biz).
10 Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek deklaracji ryzyka ciąży również na 
przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane – art. 815 § 2 zd. 2 k.c.
11 Rozważania autora dotyczące modelu deklaracji ryzyka w umowie ubezpieczenia na życie zostały wcześniej 
zawarte w artykule Deklaracja ryzyka w umowie ubezpieczenia na życie i stanową ich uzupełnienie – por. 
W. Kamieński, Deklaracja..., op. cit., s. 99–106.
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Z treści art. 815 § 1 k.c. wynika, że obowiązek deklaracji ryzyka dotyczy podania do wiadomości 
tylko takich okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytał ubezpieczającego na etapie zawierania 
umowy ubezpieczenia, zarówno w treści oferty (wniosku ubezpieczeniowego), jak i w innych 
pismach składanych ubezpieczycielowi jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia (np. róż-
nego rodzaju ankietach medycznych). Katalog pytań ma charakter zamknięty, a ubezpieczający 
nie ma obowiązku informowania ubezpieczyciela o innych okolicznościach niż te, o które został 
zapytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chociażby miały one istotne znaczenie dla 
oceny ryzyka ubezpieczeniowego12. Ubezpieczający nie ma obowiązku podawania informacji, 
które wykraczają poza zakres zadanych pytań. Ujemne konsekwencje błędnie lub nieprecyzyjnie 
sformułowanych pytań albo brak określonego pytania ponosi wyłącznie ubezpieczyciel13. Jest to 
jego ryzyko związane z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej.

Przewidziany w art. 815 § 1 k.c. system deklaracji ryzyka można określić mianem systemu od-
powiedzi na pytania: obowiązek udzielenia odpowiedzi dotyczy wyłącznie podania wiadomości 
znanych ubezpieczającemu14. Ubezpieczający nie ma obowiązku poszukiwania odpowiedzi na 
pytania wykraczające poza jego wiedzę nawet wtedy, kiedy z łatwością mógłby to uczynić15.

Deklaracja ryzyka dotyczy wiedzy o okolicznościach sensytywnych, głównie stanu zdrowia 
osoby ubezpieczonej, sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia, a aktualnych na dzień udzielania 
odpowiedzi na zadane pytanie. Zmiana okoliczności objętych deklaracją ryzyka oraz ujawnienie 
nowych okoliczności, które mogą wpłynąć na zmianę pierwotnego ryzyka ubezpieczeniowego, 
nie podlegają obowiązkowi notyfikacji (art. 815 § 2 k.c. oraz art. 816 k.c.). Przyjmuje się, że ry-
zyko zmian w stanie zdrowia ubezpieczonego, zachodzących z upływem czasu następującym już 
po zawarciu umowy ubezpieczenia, obciąża ubezpieczyciela16.

Obowiązek nałożony na ubezpieczającego „jest znamienny dla stosunku ubezpieczenia, 
w którym ubezpieczyciel przejmując ryzyko grożące ubezpieczającemu, musi [...] polegać na 
informacjach dostarczonych przez ubezpieczającego”17. Poleganie na okolicznościach przed-
stawianych przez ubezpieczającego pozwala określać umowę ubezpieczenia jako kontrakt 
najwyższego zaufania (contractus uberrimae fidei). Na podstawie udzielonych odpowiedzi ubez-
pieczyciel podejmuje decyzję, czy zawrzeć umowę ubezpieczenia i na jakich warunkach18.

Redakcja art. 815 § 1 zd. 3 k.c. dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczenia w sytuacji, kiedy 
ubezpieczający nie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania19. Przywołany przepis konstruuje 
domniemanie prawne, że okoliczności podniesione w pytaniach, na które zakład ubezpieczeń 
nie otrzymał odpowiedzi, są nieistotne dla odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

12 Por. W. Dubis, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do tytułu XXVIII k.c., (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), 
Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 1368; Z. Gawlik, Umowa ubezpieczenia, (w:) A. Kidyba 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 893; M. Kondek, Umowa ubezpie-
czenia, (w:) K. Osada (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Zobowiązania, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 1662.
13 Por. Z. Gawlik, op. cit., s. 894–895.
14  Por. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeniowe, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2002, s. 159; E. Kowa-
lewski, Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2002, s. 89.
15 Por. M. Kondek, op. cit., s. 1662.
16 Por. H. Ciepła, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do tytułu XXVIII k.c., (w:) J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. 
Komentarz, t. 3, cz. 2, Zobowiązania, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 848.
17 W. Warkałło, (w:) W. Czachórski (red.), System prawa cywilnego, t. 3, cz. 2, Prawo zobowiązań – część szczegó-
łowa, Ossolineum, Wrocław 1976, s. 922–923.
18 W. Dubis, op. cit.
19 Por. L. Ogiegło, Umowa ubezpieczenia, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, C.H. Beck, 
Warszawa 2004, s. 484.
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W konsekwencji bezwzględnie obowiązującego charakteru art. 815 k.c. jakiekolwiek 
odstępstwa w tym zakresie powodują ich nieważność (art. 807 k.c.). Uzasadnieniem dla niedo-
puszczalności odstępstwa od treści kogentnych przepisów tytułu XXVII kodeksu cywilnego jest 
zabezpieczenie interesów ubezpieczającego20.

Z normatywnego modelu deklaracji ryzyka wynikają następujące implikacje:
powinność deklaracji ryzyka powstaje przed zawarciem umowy ubezpieczenia i dotyczy sta-� 
nu sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia;
deklaracja ryzyka dotyczy wyłącznie okoliczności znanych ubezpieczającemu;� 
powinność deklaracji ryzyka jest realizowana wyłącznie poprzez udzielenie odpowiedzi na � 
zadane pytania;
ubezpieczający nie ma obowiązku informowania ubezpieczyciela o innych okolicznościach � 
niż te, o które został zapytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chociażby miały one 
istotne znaczenia dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego;
błędnie lub nieprecyzyjnie sformułowane pytania albo ich brak obciążają wyłącznie ubez-� 
pieczyciela;
zmiana okoliczności objętych deklaracją ryzyka, a także ujawnienie się nowych okoliczności � 
nie powodują obowiązku ich notyfikacji;
obowiązek podania wiadomości nie wynika z treści umowy ani z ogólnych warunków ubez-� 
pieczenia.

3. Deklaracja ryzyka i ciężar wykazania „bycia ubezpieczalnym”
Konsekwencją przyjętego przez polskiego ustawodawcę systemu deklaracji ryzyka opartego 

na kwestionariuszach jest obarczenie ubezpieczyciela ciężarem ustalenia okoliczności mających 
istotne znaczenia dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego21. To ubezpieczyciel decyduje, jakie oko-
liczności są istotne dla tej oceny. 

Koncepcja systemu odpowiedzi na pytania zakłada, że stroną inicjującą jest ubezpieczyciel, 
a aktywność ubezpieczającego jest uwarunkowana kierowanymi do niego pytaniami. Stąd też 
umowa ubezpieczenia może zostać zawarta bez ich zadawania. System kwestionariuszy cha-
rakterystyczny dla kontynentalnych porządków prawnych nie zezwala jednak na zredukowanie 
sposobu deklaracji ryzyka do „oświadczenia o dobrym stanie zdrowia”. Tego rodzaju oświad-
czenie stanowi bowiem próbę przerzucenia na ubezpieczonego ciężaru wykazania „bycia 
ubezpieczalnym”. Należy z całą mocą podkreślić, że ustalenie okoliczności wpływających na 
prawdopodobieństwo zajścia wypadku ubezpieczonego spoczywa na ubezpieczycielu i to on 
został obciążony obowiązkiem zdiagnozowania i oceny stanu zdrowia ubezpieczonego, a nie 
ubezpieczony oświadczeniem, że do tej pory nie chorował. Ocena stanu zdrowia ubezpieczone-
go dokonywana w trakcie procesu underwritingu medycznego stanowi element konstytutywnie 
wpisany w prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze-
śnia 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)22.

Reasumując, ocena ryzyka ubezpieczeniowego stanowi czynność ubezpieczeniową. Jest ona 
dokonywana wyłącznie przez ubezpieczyciela, przy czym od niego jedynie zależy, czy przepro-
wadzi proces deklaracji ryzyka opisany w art. 815 k.c., czy też ustali jego poziom na podstawie 
znanych sobie metod statystyczno-aktuarialnych. Substytutem deklaracji ryzyka nie może być 

20 Por. L. Ogiegło, op. cit., s. 474.
21 Por. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 126.
22 Dz. U. poz. 1844; odpowiednikiem art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy był art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1206 z późn. zm.).
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złożenie oświadczenia o stanie zdrowia, gdyż prowadzi to do przerzucenia na ubezpieczającego 
ciężaru wykazania bycia zdrowym. Ocenę taką może podjąć wyłącznie ubezpieczyciel.

4. Okoliczności podane i okoliczności niepodane do wiadomości ubezpieczyciela
Z deklaracji ryzyka wynika, że ubezpieczający powinien podać do wiadomości ubezpieczyciela 

okoliczności, o które zostanie zapytany. Zatem ubezpieczający może:
udzielić odpowiedzi zgodnej ze stanem swojej wiedzy i zgodnej z prawdą (subiektywnie � 
i obiektywnie prawdziwej);
udzielić odpowiedzi niezgodnej ze stanem swojej wiedzy i niezgodnej z prawdą (subiektyw-� 
nie i obiektywnie nieprawdziwej);
udzielić odpowiedzi zgodnej ze stanem swojej wiedzy, ale niezgodnej z prawdą (subiektyw-� 
nie prawdziwej, lecz obiektywnie nieprawdziwej);
udzielić odpowiedzi niezgodnej ze stanem swojej wiedzy, ale zgodnej z prawdą (subiektyw-� 
nie nieprawdziwej, lecz obiektywnie prawdziwej).

Z deklaracją ryzyka wiąże się domniemanie, że każda okoliczność, o którą ubezpieczyciel pyta 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jest relewantna. Istotność ta dotyczy zarówno pytań 
zawartych w formularzu oferty, jak i innych pism. Wniosek taki stanowi konsekwencję tego, że 
ciężar oceny ryzyka spoczywa na ubezpieczycielu. Domniemanie to może jednak zostać obalone 
per facta concludentia w sytuacji zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia pomimo 
braku odpowiedzi na pytanie dotyczące tych okoliczności. Okoliczności te, na gruncie art. 815 
§ 1 zd. 3 k.c., zostały objęte domniemaniem nieistotności. Domniemanie to jest niewzruszalne 
prawnie (praesumptio iuris ac de iure). Tym samym nawet wina nieumyślna albo brak zawi-
nienia po stronie ubezpieczyciela nie może stanowić przesłanki obalenia tego domniemania. 
Dotyczy to zarówno osób działających w imieniu ubezpieczyciela, jak i na jego zlecenie23. W razie 
zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne 
pytania pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

Brak odpowiedzi na zadane pytanie, niezależnie czy jest konsekwencją winy umyślnej, winy 
nieumyślnej, czy braku zawinienia, może stanowić negatywną przesłankę zawarcia umowy 
ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może dojść do przekonania, że brak okoliczności wpływającej na 
ocenę ryzyka jest istotny na tyle, że uniemożliwia zawarcie umowy. To znaczy, że okoliczność 
ta może nieść ze sobą wysokie ryzyko zajścia wypadku ubezpieczeniowego, co dyskwalifikuje 
daną osobę jako ubezpieczoną. Może jednak być i tak, że ubezpieczyciel – będąc świadom wy-
sokiego ryzyka – przyjmie je i zawrze umowę ubezpieczenia. Może zdarzyć się też i tak, że przez 
swoją niefrasobliwość zawrze umowę ubezpieczenia – pomimo świadomości wysokiego ryzy-
ka i negatywnych przesłanek wynikających z przeprowadzonego underwritingu. Istotne jest, że 
kodeks cywilny nie różnicuje stanu zawinienia i stanu niezawinienia po stronie ubezpieczyciela, 
lecz z każdą sytuacją zawarcia umowy ubezpieczenia – pomimo braku odpowiedzi na zadane 
pytania – wiąże skutek pominięcia okoliczności, które nie zostały podane do wiadomości ubez-
pieczyciela. Okoliczności te są uważane za nieistotne. Zawarcie umowy ubezpieczenia w takiej 
sytuacji czyni nieistotnym także powód braku udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dzieje 
się tak nawet wtedy, kiedy nieudzielenie odpowiedzi miało na celu ukrycie okoliczności istotnej 
dla oceny ryzyka, np. choroby. 

23 Sytuacja taka może mieć miejsce w kanale bancassurance, kiedy przez zawinienie osoby działającej w imieniu 
i na zlecenie ubezpieczyciela dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi na pytanie 
dotyczące stanu zdrowia. Przez analogię dotyczyć to będzie także przystąpienia do zawartej już wcześniej umo-
wy grupowego ubezpieczenia na życie.
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Reasumując:
każda okoliczność objęta zadanym pytaniem jest istotna dla oceny ryzyka ubezpieczenio-� 
wego;
każda istotna okoliczność objęta pytaniem, na które nie udzielono odpowiedzi, na skutek � 
zawarcia umowy ubezpieczenia staje się nieistotna prawnie;
umowa ubezpieczenia może zostać skutecznie zawarta przez ubezpieczyciela pomimo braku � 
odpowiedzi ubezpieczonego na niektóre lub wszystkie pytania.

5. Sankcja naruszenia powinności deklaracji ryzyka
Niedopełnienie przez ubezpieczającego powinności deklaracji ryzyka uprawnia ubezpieczyciela 

do odmowy wypłaty świadczenia tylko wtedy, kiedy pociąga za sobą określone skutki24. Zgod-
nie z art. 815 § 3 k.c. ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które 
z naruszeniem powinności deklaracji ryzyka nie zostały podane do jego wiadomości. Oznacza to, 
że jeżeli ubezpieczający z winy umyślnej udzielił nieprawdziwej odpowiedzi na zadane pytanie, 
okoliczność ta wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Ciężar wykazania winy umyślnej spo-
czywa na ubezpieczycielu. Gdyby istniały wątpliwości, czy okoliczności podane z naruszeniem 
art. 815 § 1 i 21 k.c. spowodowały wystąpienie wypadku, przyjmuje się w drodze domniemania 
prawnego, że przewidziany umową wypadek i jego następstwa są skutkiem tych okoliczności25.

Reasumując, sankcja za podanie niezgodnych z prawdą informacji została określona w art. 815 
§ 3 k.c.: jest nią uwolnienie się ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Stanowi to jedyną sank-
cję, jaką ponosi ubezpieczający.

6. Zasada dobrej wiary i domniemanie dobrej wiary (art. 7 k.c.)
Umowa ubezpieczenia powszechnie jest postrzegana jako kontrakt najwyższego zaufania. 

O takiej kwalifikacji decyduje to, że ubezpieczyciel, zawierając umowę ubezpieczenia, musi po-
legać na oświadczeniach składanych przez ubezpieczającego. Założenie, że podane informacje 
są prawdziwe, stanowi przejaw zasady dobrej wiary ubezpieczającego26. Ich prawdziwość jest 
zakładana, przypisywana ubezpieczającemu w ramach domniemania dobrej wiary (art. 7 k.c.).

Co prawda art. 815 § 1 k.c. oraz art. 834 k.c. nie zawierają słów „dobra” albo „zła wiara”, ale 
przez swoją redakcję uzależniają skutki prawne od stanu świadomości pytanego, wiedzy o „oko-
licznościach, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy 
w innych pismach”. Stan podmiotowy związany z posiadaniem wiedzy jest tożsamy ze stanem 
„bycia w dobrej wierze”27; takiego też zdania jest S. Grzybowski, w którego opinii sens norma-
tywny i funkcja przepisów odwołujących się do stanu wiedzy „nie różnią się niczym od sensu 
i funkcji przepisów określających przesłanki dobrej czy złej wiary”28. Domniemanie dobrej wiary 
pozwala w sposób normatywny przyjąć, że odpowiedzi udzielane przez ubezpieczającego na za-
dane pytania są zgodne z jego wiedzą. Obalenie domniemania podlega reżimowi art. 6 k.c.

24 Por. H. Ciepła, op. cit., s. 849–850.
25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 847.
27 Por, K. Przybyłowski, Dobra wiara w polskim prawie cywilnym (ogólne uwagi o pojęciu), PWN, Warszawa 1970, 
s. 10.
28 S. Grzybowski, (w:) W. Czachórski (red.), System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, Ossolineum, Wrocław 
1974, s. 280; tak też: M. Pyziak-Szafnicka, Komentarz do art. 7 Kodeksu cywilnego, (w:) Pyziak-Szafnicka M. (red.), 
Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, Warszawa 2009; K. Pietrzykowski (w:) K. Pietrzykowski (red.), Ko-
deks cywilny. Komentarz, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 74.
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Zaprzeczeniem domniemania dobrej wiary jest domniemanie złej wiary, tzn. założenie, że 
ubezpieczający, pytany, czy zachodzą okoliczności istotne z punktu widzenia deklaracji ryzyka, 
w szczególności okoliczności dotyczące stanu jego zdrowia (art. 815 § 1 k.c.), udzieliłby odpowie-
dzi nieprawdziwej. Domniemanie złej wiary wiąże się z obejściem art. 834 k.c. Jest ono wyrazem 
przekonania, że ubezpieczony zapytany o stan zdrowia podałby nieprawdę, a upływ trzech lat 
sankcjonowałby tę okoliczność, wykluczając możliwość podniesienia przez ubezpieczyciela 
zarzutu wyłączenia odpowiedzialności z tego tytułu. Stanowi ono emanację przekonania, że 
ubezpieczony ma na celu oszukanie ubezpieczyciela.

W takiej sytuacji eliminacja niebezpieczeństwa wynikającego ze stanu niezaczepialności ubez-
pieczenia może nastąpić w dwójnasób. Po pierwsze, ubezpieczyciele mogą ograniczyć długość 
trwania umowy ubezpieczenia do czasu nieprzekraczającego trzech lat. Po drugie, mogą wy-
łączyć swoją odpowiedzialność za wypadki ubezpieczeniowe, stanowiące skutek okoliczności, 
o które zapytany ubezpieczony udzieliłby domniemanej, nieprawdziwej odpowiedzi. W ten 
sposób nawet domniemana, nieprawdziwa odpowiedź ubezpieczonego wyłączy odpowie-
dzialności ubezpieczyciela za wypadki ubezpieczeniowe, które zajdą po upływie trzech lat od 
początku ochrony ubezpieczeniowej. Łatwiej ubezpieczycielowi jest wyłączyć odpowiedzialność 
za wszystkie znane i zdiagnozowane choroby ubezpieczonego, niż dopełnić należytej staranności 
w zakresie deklaracji ryzyka ubezpieczeniowego przewidzianej w art. 815 k.c.

7. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
Ogólne warunki ubezpieczeń mają charakter kontraktowy (lex contractus) i mogą zawierać po-

stanowienia służące ochronie interesu ubezpieczyciela29. Ze względu na naturę wzorca umowy 
oraz obligacyjny charakter podlegają ocenie (tak jak treść umów) zarówno w zakresie zgodno-
ści z prawem (art. 58 i art. 807 § 1 k.c.), jak i w zakresie niedozwolonych postanowień umów 
(art. 3851 § 1 k.c.).

Ogólne warunki ubezpieczeń mogą przewidywać wyłączenia odpowiedzialności, jeżeli nie po-
zostają one w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa30. Taki wniosek 
wynika z zasady swobody umów, a strony umowy ubezpieczenia w granicach określonych przez 
art. 3531 k.c. mogą ułożyć stosunek prawny według swojej woli31. Poza ustawą wyznacznika-
mi dla treści i celu czynności prawnej są właściwość (natura) stosunku prawnego oraz zasady 
współżycia społecznego32.

Właściwość stosunku prawnego ubezpieczenia w zasadniczej mierze wyznaczana jest przez 
funkcję, jaką pełni umowa ubezpieczenia, a którą jest zapewnienie rzeczywistej, a nie iluzorycz-
nej ochrony. W przypadku kiedy celem ochrony ubezpieczeniowej jest zabezpieczenie spłaty 
zobowiązania z umowy kredytowej lub umowy pożyczki, cel ten jest również determinantem 
zasady swobody umów, a co za tym idzie treści wyłączeń odpowiedzialności.

Wyłączenia odpowiedzialności także podlegają badaniu w kontekście art. 3851 k.c., czy nie są 
niedozwolonymi postanowieniami umowy, gdyż nie stanowią one głównego przedmiotu świad-

29 Por. uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 31 marca 1993 r. (III CZP 1/93, OSNC 1993, nr 10, poz. 170).
30 Por. wyroki SN z dnia 18 czerwca 1987 r. (II CKN, 823/97, niepubl.) oraz z dnia 17 września 2004 r. (V CK 54/04, 
niepubl.).
31 Por. wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2001 r. (I CKN 18/99, OSNC 2002, nr 5, poz. 64).
32 Por. uchwała SN z dnia 6 marca 1992 r. (III CZP 141/91, OSNC 1992, nr 6, poz. 90), a także utrzymana w podob-
nym duchu uchwała SN z dnia 28 kwietnia 1995 r. (III CZP 166/94, OSNC 1995, nr 10, poz. 135).



28

czenia ubezpieczyciela. Przesłankami uznania abuzywności są sprzeczność z dobrymi obyczaja-
mi oraz rażące naruszenie interesów konsumenta33.

Reasumując:
wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest co do zasady dopuszczalne, jako emana-� 
cja zasady swobody umów (art. 3531 k.c.);
treść wyłączenia odpowiedzialności nie może pozostawać w sprzeczności z ustawą, a cel � 
sprzeciwiać się istocie (naturze) umowy ubezpieczenia;
wyłączenie odpowiedzialności, jako klauzula umowna, może być badane pod kątem sprzecz-� 
ności z dobrymi obyczajami oraz rażącego naruszenia interesów konsumentów.

8. Wykładnia wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela
W artykule zatytułowanym Wykładnia postanowień wyłączających lub ograniczających od-

powiedzialność zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach majątkowych34 autorka – M. Serwach 
– wskazuje, że jak wynika z orzecznictwa ubezpieczeniowego, klauzule umowne wyznaczające 
zakres lub warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela:

muszą być wyraźnie przewidziane w umowie;� 
powinny być jasno, precyzyjnie sformułowane,� 
nie mogą być tak szerokie, aby ograniczały odpowiedzialność ubezpieczyciela do pewnego � 
minimum, nie spełniając celu zamierzonego przez ubezpieczającego35.

Wymóg transparentności treści wyłączeń odpowiedzialności stanowi pochodną nakazu for-
mułowania umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia w sposób jednoznaczny 
i zrozumiały oraz rozstrzygania powstałych wątpliwości interpretacyjnych na korzyść ubezpie-
czającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia – zgodnie 
z regułą in dubio contra proferentem36. Przesłanki tej natury stanowiły podstawę do uznania 
przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie za niedozwoloną klauzuli o brzmie-
niu: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego 
zachorowania dotyczy tylko tych rodzajów poważnych zachorowań, które nie wystąpiły u ubez-
pieczonego przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka poważnego 
zachorowania”37. Sąd argumentował, że ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zostało 
zapisane w sposób umożliwiający dowolną interpretację, a zastosowany zwrot „zachorowania, 

33 Przykładem takiej klauzuli jest postanowienie umowy, zgodnie z którym odpowiedzialność ubezpieczyciela nie 
obejmuje niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji będącej następstwem chorób lub stanów istniejących 
przed początkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do ubezpieczonego – wyrok SA w Warszawie 
z dnia 8 stycznia 2015 r. (I ACa 762/14), a także postanowienie o treści: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z ty-
tułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania dotyczy tylko tych rodzajów poważnych zacho-
rowań, które nie wystąpiły u ubezpieczonego przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie 
ryzyka poważnego zachorowania” – wyrok SOKiK z dnia 19 września 2011 r. (XVII AmC 145/10), wpis do rejestru 
niedozwolonych postanowień umownych nr 3456.
34 M. Serwach, Wykładnia postanowień wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność zakładu ubezpie-
czeń w ubezpieczeniach majątkowych, (w:) M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pa-
miątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze, Kraków 2004, s. 423–440.
35 Ibidem, s. 424.
36 Por. art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1206 z późń. zm.), art. 15 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i re-
asekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844); w poprzednim stanie prawnym: art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1206 z późń. zm.).
37 Wpis do rejestru klauzul niedozwolonych nr 3456, wyrok SOKiK z dnia 19 września 2011 r. przeciwko TU na 
Życie „Warta” S.A. (XVII AmC 145/10).
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które nie wystąpiły u ubezpieczonego przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia” 
nie jest ścisły i nie określa, na czym ma polegać „wystąpienie” poważnego zachorowania. Nie 
zostało także sprecyzowane, czy należy to rozumieć jako wystąpienie objawów tego schorze-
nia (zachorowania), czy też jako jego zdiagnozowanie przez lekarza udokumentowane kartą 
chorobową38. Pomocna przy wykładni postanowień ograniczających zakres odpowiedzialności 
ubezpieczyciela może być zasada exceptiones non sunt extendendae, zakazująca stosowania wy-
kładni rozszerzającej.

Analizując trzecie kryterium legalności wyłączenia odpowiedzialności, autorka zauważa, że 
wymóg wprowadzenia do umowy ubezpieczenia klauzuli wyłączającej odpowiedzialność za-
kładu ubezpieczeń w „umiarkowanym” zakresie przypomina warunek „ograniczonej” natury 
wyłączenia sformułowany w doktrynie francuskiej. Kryterium formelle et limiteé oznacza, że 
liczba i zakres postanowień limitujących odpowiedzialność ubezpieczyciela nie może prowa-
dzić do tego, aby umowa ubezpieczenia z punktu widzenia ubezpieczającego była pozbawiona 
większego znaczenia39. Powyższe zastrzeżenie wyraźnie wskazuje na powiązanie treści klauzuli 
wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela z podstawową funkcją pełnioną przez umowę 
ubezpieczenia, jaką jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zajścia określo-
nego zdarzenia. Myśl ta znalazła swój wyraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów 
niższych instancji40. Iluzoryczność korzyści płynącej z zawarcia umowy ubezpieczenia zmusza do 
postawienia pytania o sens i legalność umowy ubezpieczenia, w której ubezpieczyciel jest w sta-
nie uwolnić się od obowiązku własnego świadczenia niemalże w każdej sytuacji faktycznej41.

Reasumując:
wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest co do zasady dopuszczalne, jako emana-� 
cja zasady swobody umów (art. 3531 k.c.);
wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela musi spełniać wymóg jasności i zrozumiało-� 
ści;
zakres wyłączenia odpowiedzialności podlega ocenie pod względem zakresu ochrony ubez-� 
pieczeniowej i pod kątem funkcji pełnionej przez umowę ubezpieczenia.

9. Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach osobowych
Ustawowa terminologia ubezpieczeniowa nie jest jednolita w zakresie posługiwania się po-

jęciem wypadku ubezpieczeniowego (wypadku) i zdarzenia losowego. Definicja zdarzenia 
losowego zawarta w ustawie o działalności ubezpieczeniowej akcentuje niezależność od woli 
ubezpieczającego, przyszłość i niepewność, a także uszczerbek w dobrach osobistych lub ma-
jątkowych ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową42. Udzielanie 
ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych i wykonywanie czynności 

38 Por. J. Nawracała, Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ryzyk, które wystąpiły przed za-
warciem umowy ubezpieczenia (na przykładzie klauzuli wpisanej do rejestru niedozwolonych postanowień pod 
nr 3456), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr spec. 1, s. 63–64.
39 Por. M. Serwach, op. cit., s. 431. Autorka przywołuje stanowisko zawarte w: G. Viney, Traite de Droit Civil. Les 
obligations La Responsabilite: effets, L. G. D. J., Paris 1988, s. 483 i nast.; a także w: Y. Faivre-Lambert, Droit des 
Assurances, 7 edition, Dalloz, Paris 1990, s. 362 i nast.
40 Uchwała SN z dnia 12 grudnia 1997 r., wyrok SA w Katowicach z dnia 8 listopada 2000 r., orzeczenie SN z dnia 
27 stycznia 2001 r., orzeczenie SA w Warszawie z dnia 4 czerwca 1997 r.; por. M. Serwach, op. cit.
41 M. Serwach, op. cit., s. 430 – na kanwie wyroku SA w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 1992 r.
42 Art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1206 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844).
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z tym związanych stanowi przejaw działalności ubezpieczeniowej (art. 3 ust. 1 ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej43).

Na gruncie ubezpieczeń osobowych, wypadkiem ubezpieczeniowym mogą być: śmierć, doży-
cie określonego wieku, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku. Przedmiotem ubezpieczenia są dobra osobiste człowieka, takie jak życie czy zdrowie.

W umowie ubezpieczenia na życie wypadkiem ubezpieczeniowym może być śmierć osoby 
ubezpieczonej (art. 829 § 1 pkt 1 k.c.). Dla konstrukcji ubezpieczenia na życie – ubezpiecze-
nia na wypadek śmierci – przyczyna śmierci (przyczyna zajścia wypadku ubezpieczeniowego) 
nie jest istotna. Ubezpieczenie na wypadek śmierci jest ubezpieczeniem, w którym powstanie 
odpowiedzialności ubezpieczyciela nie jest uwarunkowane przyczyną zajścia wypadku ubezpie-
czeniowego; odpowiedzialność ubezpieczyciela jest odpowiedzialnością za skutek.

Wśród umów ubezpieczenia osobowego ustawodawca jedynie w ubezpieczeniu następstw 
nieszczęśliwych wypadków wymienia przyczynę jako element definiujący wypadek ubezpie-
czeniowy: śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, tj. śmierć spowodowana przyczyną nagłą, 
zewnętrzną, niezależną od woli, będącą dodatkowo przyczyną wyłączną i prowadzącą bezpo-
średnio do śmiertelnego skutku. Pomiędzy przyczyną a skutkiem ma zachodzić bezpośredni 
związek. Bezpośredniość skutku (śmiertelnego) nakazuje wyodrębnić z całego łańcucha przyczy-
nowo-skutkowego tylko tę okoliczność, która stanowi jego bezpośrednią przyczynę – przyczynę 
najbliższą (causa proxima). Odpowiedzialność ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków jest odpowiedzialnością za skutek wywołany określoną 
przyczyną.

Reasumując:
wypadek ubezpieczeniowy jako pojęcie normatywne ma swoją strukturę, składają się na � 
nią: przyczyna, skutek oraz związek przyczynowy pomiędzy nimi;
spośród wypadków w ubezpieczeniach osobowych ustawodawca wyróżnił takie, które są � 
definiowane przez skutek (ubezpieczenie skutku) oraz takie, które są definiowane przez 
przyczynę i skutek (ubezpieczenie przyczyny i skutku);
w ubezpieczeniach skutku przyczyna wypadku ubezpieczeniowego jest relewantna praw-� 
nie (np. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) bądź irrelewantna prawnie ze 
względu na swoją konstrukcję (np. ubezpieczenie na wypadek śmierci, czyli ubezpieczenie 
na życie).

10. Związek przyczynowy (prof. A. Koch)
Analizując zagadnienie związku przyczynowego w ubezpieczeniach, A. Koch pisał, że w nie-

których typach stosunków ubezpieczeniowych „przesłanka związku przyczynowego praktycznie 
w ogóle nie występuje, a przy innych pojmowana jest odmiennie niż w dziedzinie cywilnopraw-
nej odpowiedzialności odszkodowawczej […] z rozmaitą intensywnością i w różnym zakresie 
pełniąc funkcję podstawy i – zwłaszcza – granic odpowiedzialności”44. 

W powszechnym prawie odszkodowawczym przesłanka związku przyczynowego rozpatrywana 
jest na dwóch płaszczyznach: jako obiektywne powiązanie pomiędzy określonymi zdarzenia-
mi, wskazanymi przez prawo jako przyczyna, a określonymi następstwami – skutkami; jest to 
„płaszczyzna obiektywnych relacji i powiązań między zdarzeniami świata zewnętrznego, któ-
ra – w zabiegu ustalenia podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej – zostaje stwierdzona 

43 Art. 4 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
44 A. Koch, Związek przyczynowy w ubezpieczeniach, „Prawo Asekuracyjne” 1995, z. 3, s. 7–13.
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za pomocą testu conditio sine qua non oraz jest przedmiotem wartościowania z punktu wi-
dzenia kryterium normalności (art. 361 § 1 k.c.). Zabieg ten ma na celu udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, czy dane zdarzenie ze świata faktów zewnętrznych (np. śmierć, uszkodzenie ciała, 
zniszczenie rzeczy) jest obiektywnym następstwem innego zdarzenia, które jest przypisywane 
podmiotowi ponoszącemu odpowiedzialność”45. Bowiem „tylko tutaj mają miejsce właściwe 
analizy kauzalne, oparte na znajomości obiektywnych reguł determinujących procesy świata fak-
tów zewnętrznych”46. Druga płaszczyzna ustaleń dotyczy określenia wpływu, jaki w sferze dóbr 
i interesów poszkodowanego wywarło zdarzenie – skutek („następstwo szkodowe”)47. Chodzi 
tutaj o ustalenie rozmiarów indywidualnej szkody przez wskazanie uszczerbku, jaki w tej sferze 
spowodował skutek zdarzenia będącego podstawą odpowiedzialności. Jest to zabieg oznaczenia 
szkody, nie zaś powiązań kauzalnych.

Zagadnienie związku przyczynowego jako przesłanki określającej rozmiar odszkodowania 
pojawia się przede wszystkim w ubezpieczeniach majątkowych, w których świadczenie ubez-
pieczyciela ma postać „odszkodowania za szkodę” (art. 361 § 1 k.c.). Odmienność świadczenia 
ubezpieczyciela w ubezpieczeniach osobowych sprawia, że świadczenie ubezpieczeniowe, które 
nie jest odszkodowaniem za szkodę, abstrahuje od pojęcia związku przyczynowego w znaczeniu, 
w jakim występuje w relacjach kauzalnych ubezpieczeń majątkowych. Tym samym poza zakre-
sem ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach osobowych znajduje się 
kryterium „normalności następstw” jako instrument selekcji następstw48.

Autor artykułu dotyczącego związku przyczynowego w ubezpieczeniach zauważa, że po-
śród rodzajów umów ubezpieczenia osobowego występują zarówno takie, które określają 
przyczyny nieszczęśliwych wypadków, których wystąpienie rodzi obowiązek świadczenia (np. 
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób fizycznych w związku z wypadkami 
komunikacyjnymi), jak i takie, które przewidują obowiązek zapłaty przewidzianego w umowie 
ubezpieczenia świadczenia przez sam fakt pojawienia się oznaczonego zdarzenia, bez względu 
na jego przyczyny, jak np. w ubezpieczeniach na życie (tzw. bezprzyczynowa postać wypadku 
ubezpieczeniowego)49. W tych ostatnich ubezpieczeniach przyczyna śmierci lub nieosiągnięcie 
określonego wieku nie są pozytywną przesłanką świadczenia ubezpieczeniowego, mogą nato-
miast stanowić przesłankę negatywną, wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Reasumując, zdaniem A. Kocha w ubezpieczeniach osobowych drugiego typu problem kauzalno-
ści jawi się w swojej najprostszej postaci – jako konieczność dokonania ustalenia, czy „okoliczność 
negatywna” była conditio sine qua non śmierci. Nie zachodzi potrzeba wartościowania skutku 
z punktu widzenia kryterium normalności. Potrzeba taka nie zachodzi także w ubezpieczeniach 
osobowych pierwszego typu, gdyż „relacja kauzalna tworząca wypadek ubezpieczeniowy jest 
dokładnie opisana w umowie ubezpieczenia (ogólnych warunkach ubezpieczenia)”, a „na ogół 
chodzi o następstwa bezpośrednie danej przyczyny, pozostające z nią w związku przestrzenno-
czasowym”50.

45 Ibidem, s. 7.
46 Ibidem; także: A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim 
prawie cywilnym, PWN, Warszawa 1975, s. 72–86, 116–148.
47 A. Koch, Związek przyczynowy w ubezpieczeniach…, op. cit., s. 7.
48 Ibidem, s. 8.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
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11. Bezpośrednia przyczyna skutku (causa proxima)
Bezpośredni związek pomiędzy przyczyną a skutkiem nie musi być ograniczony formalnym po-

czątkiem ubezpieczenia: przyczyna, która pozostaje w bezpośrednim związku ze skutkiem, może 
wystąpić przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej. Bezpośredni związek pomiędzy przyczy-
ną a skutkiem implikuje konieczność wyłączenia z całego łańcucha przyczynowo-skutkowego 
wszystkich stanów rzeczy, które w sposób pośredni prowadzą do skutku objętego powstaniem 
odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Przeprowadzenie testu bezpośredniości polega na ustaleniu, czy rozpatrywany stan rzeczy 
wystąpił przed przyczyną rozpatrywaną jako bezpośrednia czy po niej; jeżeli wystąpił on po 
przyczynie rozpatrywanej jako bezpośrednia, a przed skutkiem, to oznacza, że przyczyna rozpa-
trywana jako bezpośrednia taką nie jest, a staje się pośrednią, zaś ta, która była rozpatrywana 
jako pośrednia – staje się bezpośrednią. Wykazanie, że przyczyna pośrednia wystąpiła przed 
przyczyną rozpatrywaną jako bezpośrednia utwierdza tylko w przekonaniu o istnieniu bez-
pośredniego związku przyczynowego pomiędzy dwoma stanami rzeczy, przyjętym jako takie. 
O przyczynie występującej przed przyczyną bezpośrednią można powiedzieć, że z perspektywy 
skutku jest ona przyczyną chronologicznie dalszą, a o przyczynie bezpośredniej – że jest przyczy-
ną bliższą skutkowi; ze względu na brak innych przyczyn przyczyna ta jest przyczyną najbliższą, 
czyli causa proxima. Dla ubezpieczeń osobowych bezpośrednia relacja pomiędzy przyczyną 
a skutkiem ujmowana jest w ramach zasady causa proxima non remota spectatur, co można 
przetłumaczyć jako regułę, która nakazuje brać pod uwagę najbliższą – a nie dalszą – przyczynę 
wypadku.

12. Skuteczność objęcia ubezpieczeniem przyczyn wypadku sprzed zawarcia umowy 
ubezpieczenia

Przepis art. 805 k.c. formułuje ogólną dopuszczalność zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli 
nie zaszedł jeszcze wypadek ubezpieczeniowy, chociażby wystąpiły przyczyny jego zajścia. Po-
wyższe można uszczegółowić wnioskami wynikającymi z art. 806 k.c.

Tym samym na gruncie definicji ubezpieczenia (art. 805 § 1 k.c.) dopuszczalne jest objęcie 
odpowiedzialnością ubezpieczyciela wypadku ubezpieczeniowego, którego przyczyny zajścia 
wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zarówno wtedy, kiedy w chwili zawarcia 
umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się do-
wiedzieć, albo nie wiedziała, że przyczyny te wystąpiły, jak i za wypadek ubezpieczeniowy, jeżeli 
zdarzenie losowe o cechach wypadku ubezpieczeniowego wystąpiło już wcześniej przed zawar-
ciem umowy ubezpieczenia, jednakże nie odpadła możliwość zajścia przewidzianego w umowie 
ubezpieczenia wypadku w trakcie jej trwania.

Podsumowanie
Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, które pozwalają ubezpieczycielowi, bez 

zadawania pytań o okoliczności istotne dla oceny ryzyka wyłączyć jego odpowiedzialność za 
przyszłe skutki tych okoliczności, szczególnie w tych ubezpieczeniach, w których przedmiotem 
ochrony jest życie lub zdrowie – w przekonaniu Sądu budzą uzasadnione wątpliwości co do 
zgodności z art. 815 k.c. Zdaniem Sądu, gdyby dopuścić możliwość tak ogólnikowego wyłącze-
nia odpowiedzialności i to bez potrzeby zapytania ubezpieczonego o konkretne schorzenia, to 
w zakresie ubezpieczeń osobowych art. 815 k.c., a także art. 834 k.c. stałyby się przepisami 
martwymi. Ubezpieczyciel, zamiast zadać sobie trud rozeznania w sytuacji zdrowotnej ubez-
pieczonego, mógłby poprzestać na ogólnym wyłączeniu odpowiedzialności za zdarzenia, które 
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pozostają w związku ze stanem zdrowia ubezpieczonego sprzed daty zawarcia umowy ubez-
pieczenia. To, że nie zapytał ubezpieczonego lub zawarł umowę mimo braku odpowiedzi na 
poszczególne pytania (art. 815 § 1 zd. 3 k.c.), nie niosłoby dla ubezpieczyciela żadnych nega-
tywnych skutków. Całe ryzyko, że wypadek wynikać będzie z chorób istniejących przed dniem 
zawarcia umowy, obciążałoby ubezpieczonego, i to bezterminowo, tj. również wówczas, gdy wy-
padek ubezpieczeniowy nastąpiłby po wielu latach kontynuowania umowy i opłacania składek 
(z uzasadnienia wyroku z dnia 8 stycznia 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie). 

A zatem jeżeli ubezpieczony nie został zapytany o konkretne schorzenia zdrowotne, to ogól-
ne wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za zajście wypadku ubezpieczeniowego z tych 
przyczyn jest nieskuteczne ze względu na sprzeczność z normatywnym modelem deklaracji ry-
zyka (art. 815 i art. 834 k.c.), naturą umowy ubezpieczenia (art. 3531 k.c.) oraz domniemaniem 
dobrej wiary (art. 7 k.c.). Domniemanie to nakazuje przyjąć, że znane ubezpieczonemu okolicz-
ności zostałyby podane do wiadomości ubezpieczyciela, jeżeli ten ostatni – zgodnie z art. 815 
§ 1 k.c. – zapytałby o nie. Jedyną sankcją podania przez ubezpieczonego nieprawdy jest wy-
łączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. System prawa polskiego nie przewiduje jednak 
obowiązku spontanicznej deklaracji ryzyka przez ubezpieczającego. Okoliczności, o których 
ubezpieczający wie, a o które nie został zapytany, stają się nieistotne dla podstaw odpowiedzial-
ności ubezpieczyciela.

Negatywnym skutkiem pominięcia deklaracji ryzyka, o którym napomina Sąd, jest odpowie-
dzialność ubezpieczyciela za zajście wypadku ubezpieczeniowego niezależnie od jego przyczyn: 
ubezpieczonemu, który nie został zapytany o stan swojego zdrowia, nie można przypisać poda-
nia nieprawdy.
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Summary of the ar� cle

Exclusion of the insurer’s liability determined by the accident causes 
concerning the pre-existing medical conditions

In the jurisdiction there is a tendency to consider group insurances as a type of insurances in 
which insurers do not handle any insurance risk. 

Judgement of January, 8 2015 of the Appeal Court of Warsaw (I ACa 762/14) introduces the 
model in which the whole insurance risk that the accident will result from pre-existing medical 
conditions is put at the insured without defining any deadline, even despite many years of la-
sting an insurance and paying the premiums. 

As the court evaluated, the insurance agreement makes it possible for the insurers to earn 
profits from the insurance agreements made with people suffering from a range of chronic dise-
ases in different stages of development without holding the risk that after the years they might 
lead to the insured party inability to work. Unfortunately, similar mechanism can be observed in 
death cover insurances and critical illness cover. 

In the observed model of group insurances, insurers do not require the information concerning 
the health conditions (article 815 of the Civil Code) at the same time they keep the right to make 
ex-post evaluation, usually in order to avoid the liability.

The following article is devoted to this issue.

Keywords: bancassurance, pre-existing medical conditions, liability exclusions, risk declaration.

Mgr Wojciech Kamieński, ekspert w Biurze Rzecznika Finansowego.
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Mateusz Kościelniak

Wpływ orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz Sądu Najwyższego na kształtowanie treści ogólnych warunków 
ubezpieczenia – wybrane zagadnienia

Artykuł prezentuje wpływ orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu 
Najwyższego na proces kształtowania się ogólnych warunków ubezpieczenia mienia. 

W przedmiotowym opracowaniu przedstawiono podstawowe zasady interpretacji treści o.w.u., 
przewidziane w przepisach powszechnie obowiązujących oraz judykaturze, a także wybrane orze-
czenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wpływ tych orzeczeń na kształtowanie 
postanowień wzorców umownych konstruowanych przez ubezpieczycieli. Opracowanie dotyczy 
ubezpieczeń mienia: autocasco oraz ubezpieczenia domów i budynków. Opracowanie porusza 
także zagadnienie dopuszczalności stosowania zasady proporcji w przypadku niedoubezpiecze-
nia mienia. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istotnego wpływu orzeczeń Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów na tworzenie ogólnych warunków ubezpieczenia oraz przedstawie-
nie dynamiki zmian w tym zakresie.

W artykule przedstawiono, zdaniem autora, najistotniejsze wyroki Sądu Najwyższego, na 
mocy których zakwestionowano zasadę proporcji. W opracowaniu wskazano także, że Rzecznik 
Finansowy będzie kontynuował zadania rozpoczęte przez Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie 
analizy wzorców umownych oraz badania poszczególnych postanowień niekorzystnych dla kon-
sumentów. 

Słowa kluczowe: ogólne warunki ubezpieczenia, orzecznictwo, klauzule abuzywne.

Wstęp 
Tworzenie ogólnych warunków ubezpieczenia może okazać się zadaniem niezwykle trudnym, 

które wymaga uwzględnienia wielu różnorodnych czynników prawnych. Przede wszystkim za-
kłady ubezpieczeń, które tworzą ogólne warunki ubezpieczenia (dalej: o.w.u.) powinny zdawać 
sobie sprawę, że dokument ten stanowi nieodłączny element umowy ubezpieczenia oraz powi-
nien w sposób szczegółowy i transparentny określać wszelkie kwestie związane ze świadczeniami 
stron oraz ich prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy. Kolejny czynnik, który powinien 
być brany pod uwagę przy tworzeniu o.w.u., to fakt, że pomiędzy konsumentem a przedsiębior-
cą istnieje znacząca dysproporcja w zakresie wzajemnych praw i obowiązków stron. 
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Trzeba bowiem pamiętać o tym, że umowa ubezpieczenia ma charakter adhezyjny. Oznacza to, 
że jej zawarcie następuje poprzez akceptację umowy przez konsumenta. W wyroku Sądu Apela-
cyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2014 r.1 wskazano, że wzorzec to takie klauzule, które zostały 
sformułowane przed zawarciem umowy i wprowadzone przez jedną ze stron do umowy lub przez 
podmiot działający na rzecz jednej ze stron umowy do stosunku prawnego w ten sposób, że 
druga strona nie miała wpływu na ich treść. Przydatną definicję wzorca można również znaleźć 
w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 listopada 2011 r.2, gdzie stwierdzono, że 
wzorce (w tym regulaminy) są to klauzule opracowane przed zawarciem umowy i wprowadza-
ne do stosunku prawnego przez jedną ze stron w ten sposób, że druga strona (adherent) nie 
ma wpływu na ich treść. Są one zwykle opracowywane w oderwaniu od konkretnego stosunku 
umownego i w sposób jednolity określają one treść przyszłych umów, stąd strona, która wyraziła 
zgodę na stosowanie wzorca, nie może według swojej woli i wiedzy zmieniać jego treści.

Wzorce umowne są zatem przygotowywane przez profesjonalne podmioty, których oferty 
kierowane są również do konsumentów. W praktyce rynku ubezpieczeniowego każda umowa 
ubezpieczenia dobrowolnego zawierana jest z konsumentem przy użyciu wzorca umownego. 
Cechą, która charakteryzuje zawarcie umowy z użyciem wzorca, jest bierna rola kontrahenta. 
Umowy te zawiera się w tzw. trybie przystąpienia, który polega na tym, iż kontrahent (kon-
sument) albo przystępuje do warunków podanych przez przedsiębiorcę, albo nie dochodzi do 
zawarcia umowy. Adhezyjna postać zawarcia umowy wyłącza zatem, co do zasady, negocja-
cje. W doktrynie oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażane są odmienne zapatrywania 
dotyczące zagadnienia zastosowania art. 65 k.c.3 w toku interpretacji wzorców umownych. Prze-
ważająca część przedstawicieli doktryny uważa, iż w odniesieniu do treści wzorców umownych 
zastosowanie będzie mieć tylko art. 65 § 1 k.c., i wyklucza możliwość korzystania z dyrektyw 
określonych w art. 65 § 2 k.c. ze względu na brak konsensusu w umowach adhezyjnych4.

W związku z powyższym nieprawidłowe określenie treści wzorca może powodować dla konsu-
menta szereg zagrożeń i pułapek, które mogą wynikać z bezprawności określonych postanowień, 
ich niejednoznaczności czy też abuzywności. Brak zrównoważenia pozycji konsumenta względem 
przedsiębiorcy skutkował tym, że ustawodawca przewidział w normach prawnych konkretne 
instrumenty, które nierównowagę tę mają za zadanie zmniejszyć. Aby wzmocnić pozycję kon-
sumenta-adherenta w obrocie z profesjonalistami, ustawodawca wprowadził ochronne normy, 
które wskazują pewne kierunki interpretacyjne. Tymi instrumentami są: nakaz formułowania 
wzorca w stopniu jednoznacznym i zrozumiałym, dyrektywa interpretacyjna nakazująca tłuma-
czenie (wykładnię) niejednoznacznych postanowień na korzyść konsumenta oraz dyrektywa 
interpretacyjna w umowach, która nakazuje w pierwszej kolejności badać zgodny zamiar stron 
i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym (literalnym) brzmieniu. Normy te zawarte są 
w przepisach art. 65 oraz art. 385 § 2 k.c. W odniesieniu do umów ubezpieczenia jest to prze-
pis szczególny art. 15 ust. 3 i 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej5, który 

1 VI ACa 1078/13.
2 V ACa 546/11.
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
4 Por. M. Bednarek, (w:) E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, 
C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 614 oraz autorzy tam wskazani.
5 Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Dz. U. poz. 1844) umowa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia oraz inne wzorce umowy są formułowa-
ne jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Z kolei art. 15 ust. 5 stanowi, iż postanowienia umowy ubezpieczenia, 
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorców umowy sformułowane niejednoznacznie interpretuje 
się na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
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w swej treści ujednolicony jest z przepisem art. 385 § 2 k.c. Normy te wyrażają tzw. zasadę trans-
parentności (przejrzystości) wzorca. Jak wskazuje się w doktrynie, nakaz zrozumiałości dotyczy 
zarówno treści, jak i formy (zewnętrznej postaci wzorca, a więc jego czytelności), zaś wymóg 
jednoznaczności wzorca odnosi się wyłącznie do jego treści6. Co prawda przepis art. 65 k.c. nie 
należy stricte do prawa konsumenckiego, a jego zastosowanie na tle wzorców umownych bu-
dzi wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie, to należy jednak wskazać, że zasady wykładni tam 
zawarte mogą mieć zastosowanie do ochrony konsumenta przystępującego do treści danego 
wzorca umownego. 

W związku z licznymi zagrożeniami, na które narażony jest konsument-adherent otrzymujący 
gotowy wzorzec umowny przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, pojawia się potrzeba przeana-
lizowania i wypracowania określonych kryteriów (ustawowych bądź pozaustawowych), które 
taki wzorzec powinien spełniać. Jeśli wziąć pod uwagę, że proponenci (profesjonaliści, którzy 
kreują wzorce) czerpią legitymację do kształtowania treści wzorca z zasady swobody umów, to 
źródła tychże kryteriów należy poszukiwać w przepisie art. 3531 k.c. Zgodnie z literalnym brzmie-
niem treści tej normy strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego 
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie 
ani zasadom współżycia społecznego. Jak wynika z wyżej przytoczonej normy, ustawodawca 
odnosi się zarówno do językowego ukształtowania stosunku prawnego (treści), jak i do pozajęzy-
kowego (celu danej umowy). Natomiast przepisy szczegółowe, które dotyczą wzorców, zawarte 
są w art. 3851–3853 k.c. Zgodnie z treścią art. 3851 k.c. postanowienia umowy zawieranej z kon-
sumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki 
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone po-
stanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, 
w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Tym samym 
zawężenie ogólnych granic kształtowania treści wzorca, określonych w art. 3531 k.c., znajduje się 
w przepisach art. 3851–3853 k.c. 

A zatem, biorąc pod uwagę treść norm art. 3531 oraz art. 3851–3853 k.c., można wyróżnić na-
stępujące fundamentalne kryteria poprawności wzorców umownych, które mają zastosowanie 
przy zawieraniu umów ubezpieczenia: zgodność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
prawa (natomiast treść wzorca może odbiegać od norm względnie obowiązujących), zgodność 
z naturą stosunku prawnego umowy ubezpieczenia oraz zgodność z zasadami współżycia spo-
łecznego (w szczególności z dobrymi obyczajami)7. 

Warto zwrócić uwagę, że z regulacji określonej w art. 3851 § 1 k.c. wyłączone są postanowienia 
uzgodnione indywidualnie oraz te, które regulują główne świadczenia stron. Konkretny zasięg 
pojęcia „główne świadczenia” ustalany jest in casu i może budzić kontrowersje8.

Jak wskazano słusznie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2001 r.9, „przy ubez-
pieczeniach dobrowolnych nie jest zatem wyłączone ograniczenie, nawet w indywidualnych 
umowach ubezpieczenia, zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Ogólne warunki ubezpieczenia 
mogą przewidywać wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeżeli nie pozostają 
w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (por. wyrok Sądu Najwyższe-

6 M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 99.
7 Por. M. Kościelniak, Dyrektywy wykładni w odniesieniu do wzorców umownych, „Monitor Ubezpieczeniowy” 
nr 46, s. 37–38. 
8 Por. E. Gniewek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego, ks. 3, Zobowiązania, t. 1, LexisNexis, Warszawa 2007, 
s. 146–150; a także E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 592–594.
9 I CKN 18/99.
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go z dnia 18 czerwca 1988 r., sygn. akt II CKN 823/97). Taki wniosek wynika z zasady swobo-
dy umów. Tam zatem, gdzie brak pozytywnego unormowania w bezwzględnie obowiązujących 
przepisach tytułu XXVII księgi trzeciej kodeksu cywilnego, strony mają, w granicach wynikają-
cych z art. 3531 k.c., swobodę ułożenia stosunku prawnego”.

Niezwykle ważna w procesie kształtowania o.w.u. jest znajomość orzecznictwa Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta (dalej: SOKiK). Wyroki tego organu sądowniczego determinują i okre-
ślają, jakie postanowienia mają charakter abuzywny, a jakie postanowienia mogą być stosowane 
przez przedsiębiorców. Konieczność uwzględnienia orzeczeń SOKiK powinna stanowić nieod-
łączny element tworzenia treści o.w.u. Rejestr postanowień abyzywnych jest bowiem cennym 
narzędziem, które kształtuje granicę ochrony konsumenta. 

Poniższy artykuł będzie zatem próbą wskazania, w jaki sposób orzecznictwo SOKiK wpłynąć 
może na reguły tworzenia o.w.u. oraz na kształt określonych postanowień w ubezpieczeniach 
mienia. Rzecznik Ubezpieczonych od dłuższego czasu zajmuje się bowiem weryfikacją abuzywno-
ści określonych postanowień i czynnie współpracuje w tym zakresie z Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK), informując go o dostrzeżonych nieprawidłowościach. 
Wyrazem aktywnych działań Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie analizy określonych posta-
nowień o.w.u. był raport Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej z lutego 2012 r., 
wzbogacony o aneks w sierpniu 2014 r. W raporcie przedstawiono opisy wyroków SOKiK oraz 
poszczególne klauzule znajdujące się w o.w.u., które zostały uznane przez SOKiK za abuzywne. 
Jest to niezwykle cenny materiał dla rynku ubezpieczeniowego10.

Nie budzi wątpliwości, że rejestr klauzul abuzywnych jest zjawiskiem dynamicznym i wyma-
ga stałego monitorowania zarówno przez przedsiębiorców, jak i organy ochrony konsumenta. 
Dlatego też poniżej przedstawiona zostanie analiza wybranych, najważniejszych i najbardziej 
kontrowersyjnych rozstrzygnięć SOKiK oraz wykazany zostanie ich wpływ na kształtowanie 
o.w.u. w ubezpieczeniach majątkowych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, które roz-
strzygnięcia SOKiK są – w subiektywnym przekonaniu autora – najbardziej kontrowersyjne oraz 
miały największy wpływ na kształtowanie się o.w.u. i pozycję konsumenta w umowie zawiera-
nej z przedsiębiorcą. W szczególności najistotniejsze są te postanowienia, które kształtują lub 
modyfikują główne świadczenia stron, m.in. świadczenie pieniężne wypłacane z ubezpieczenia 
autocasco bądź ubezpieczenia innego mienia, odpowiedzialność ubezpieczyciela oraz zasady 
zwrotu składki ubezpieczeniowej. 

1. Wpływ orzecznictwa SOKiK na treść ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco
Dokonując analizy najistotniejszych orzeczeń dotyczących wpisu niektórych postanowień 

wzorca do rejestru klauzul niedozwolonych, warto zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie, 
takie jak: zagadnienie dopuszczalności potrącenia VAT w świadczeniu należnym z umowy ubez-
pieczenia autocasco, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z powodu niedopełnienia 
określonych obowiązków nałożonych w treści wzorca na konsumenta oraz zagadnienia związane 
ze zwrotem składki i wypowiedzeniem umowy. 

Odnosząc się do poniekąd kontrowersyjnego zagadnienia dotyczącego dopuszczalności sto-
sowania przez ubezpieczycieli obniżenia wysokości świadczenia o podatek VAT, warto zwrócić 
uwagę, że pod numerami 1265, 2001, 2012 w rejestrze klauzul niedozwolonych znajdują się 
postanowienia, na mocy których ubezpieczyciele mogli obniżać świadczenia ustalone na pod-

10 Por. Raport Rzecznika Ubezpieczonych. Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej z lutego 2012 r. 
wraz z aneksem z sierpnia 2014 r., http://rf.gov.pl/pdf/Raport_Klauzule_abuzywne_tekst_jedn.pdf.
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stawie kosztorysu o należny podatek VAT11. Warto w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na 
rozważania, które zostały zawarte w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 
2007 r. Orzeczenie to zapadło na gruncie postępowania w sprawie o postanowienie, które wpi-
sane zostało do rejestru pod numerem 1265. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd powołał się 
na brzmienie przepisów art. 363 § 2 w związku z art. 361 § 2 k.c., mimo że normy te powinny 
mieć zasadniczo zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Sąd powołał się 
w tym zakresie na zasadę określoną w art. 363 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c., która sta-
nowi, iż ubezpieczający ma prawo do uzyskania pełnego odszkodowania. Zasada ta może być 
jednak modyfikowana na gruncie umowy ubezpieczenia mienia. Ubezpieczenie autocasco, któ-
re ma charakter dobrowolny, powinno podlegać reżimowi określonemu w przepisach art. 805 
i nast. k.c., a nie przepisom, które mają zastosowanie do odpowiedzialności cywilnej na za-
sadach ogólnych. Podobną argumentację zastosowano w rozstrzygnięciu SOKiK w Warszawie 
z dnia 5 marca 2009 r. (wpis do rejestru klauzul pod numerem 2012), gdzie wskazano, że zapis 
o ustaleniu wartości szkody bez uwzględniania podatku VAT (bez względu na to, czy był to wa-
riant kosztorysowy, czy liczony w oparciu o system Audatex) uznać należało za sprzeczny z art. 
363 § 2 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c. Wysokość odszkodowania winna być ustalona według 
cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy12.

Powyższe rozstrzygnięcia wzbudziły zatem pewne kontrowersje z uwagi na swoje prawne uza-
sadnienie. Po wpisaniu tych postanowień do rejestru klauzul niedozwolonych część podmiotów 
działających na rynku zaprzestała stosowania obniżenia świadczeń w oparciu o podatek VAT, 
natomiast część postanowiła zmodyfikować ogólne warunki ubezpieczenia w ten sposób, że 
wprowadziła zapis w postaci franszyzy redukcyjnej w wysokości ok. 20%. Zastosowanie franszy-
zy redukcyjnej miało skutek tożsamy z zastosowaniem obniżenia świadczenia o podatek VAT, 
bowiem celem zastosowania takiego mechanizmu było obniżenie świadczenia pieniężnego 
o określoną wysokość. 

W chwili obecnej doszło do pewnej zmiany w zakresie interpretacji zagadnienia dopuszczal-
ności stosowania podatku VAT w celu obniżenia świadczenia z umowy ubezpieczenia. Warto 
zwrócić uwagę na orzeczenie z dnia 27 listopada 2014 r.13 wydane przez Sąd Apelacyjny w War-
szawie, na mocy którego uchylono w całości decyzję Prezesa UOKiK zakazującą stosowania przez 
UNIQA TU S.A. postanowienia o.w.u. AC w wariancie kosztorysowym i nakładającą na ubezpie-
czyciela karę pieniężną w wysokości 303 139 zł. Orzeczenie dotyczyło decyzji Prezesa UOKiK 
nr RPZ-15/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., w której uznał on za praktykę naruszającą zbiorowe 
interesy działanie UNIQA TU S.A. W ocenie urzędu praktyka ta polegała na stosowaniu we wzor-
cu o.w.u. „Auto&Przestrzeń Ubezpieczenie Auto Casco” postanowienia wpisanego do rejestru 
postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone o następującej treści: „Ustalenie od-
szkodowania w wariancie kosztorysowym następuje na podstawie wyceny sporządzonej przez 
UNIQA TU S.A., według zasad zawartych w systemie Eurotax lub Audatex, bez podatku VAT”. 
Urząd uznał wówczas, że powyższe postanowienie jest tożsame z wpisanym w dniu 17 września 
2007 r. do rejestru klauzul abuzywnych pod numerem 1265. W ustnym uzasadnieniu wyroku 

11 Postanowienia te wpisane zostały do rejestru klauzul niedozwolonych na mocy wyroków: SO w Warszawie – 
SOKiK z dnia 23 października 2006 r. (XVII AmC 147/05), SA w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r. (VI ACa 110/07) 
– nr w rejestrze 1265; SO w Warszawie – SOKiK z dnia 10 czerwca 2008 r. (XVII AmC 300/07), SA w Warszawie 
z dnia 27 maja 2009 r. (VI ACa 1473/08) – nr w rejestrze 2001; SO w Warszawie – SOKiK z dnia 5 marca 2009 r. 
(XVII 155/08), SA w Warszawie z dnia 9 lutego 2010 r. (VI ACa 782/09 ) – nr w rejestrze 2012. 
12 Por. Raport..., op. cit., s. 18–25.
13 VI ACa 1961/13.
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Sąd Apelacyjny stwierdził, że wada wzorca umownego, która spowodowała wcześniejszy wpis 
do rejestru postanowień niedozwolonych, nie występuje w badanym wzorcu umownym. Sąd 
uznał też, że brak jest tożsamości pomiędzy klauzulą numer 1265 a ocenianym postanowieniem 
o.w.u.14

Warto również zwrócić uwagę na kolejny dosyć kontrowersyjny zapis o.w.u., który został 
wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerem 2008, na mocy orzeczenia Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2010 r.15 Zgodnie z przedmiotowym postanowie-
niem zakład ubezpieczeń mógł odmówić uznania odpowiedzialności za szkodę w sytuacji, gdy 
kierujący w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwości lub w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu, był pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie dzia-
łających środków, lub bez uzasadnionej przyczyny oddalił się z miejsca wypadku. Na marginesie, 
podobne postanowienie zostało wpisane do rejestru pod numerem 1315; w postanowieniu tym 
wskazano, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w sytuacji, gdy poszkodowany 
był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 

W uzasadnieniu orzeczenia będącego podstawą wpisu postanowienia do rejestru klauzul 
abuzywnych wskazano, że abuzywność analizowanego postanowienia wyraża się w tym, że 
postanowienie to z góry zakładało, że istnieje związek pomiędzy kierowaniem w stanie nie-
trzeźwości, odurzenia narkotykowego czy innym podobnym stanie a szkodą. Zdaniem SOKiK nie 
można z góry założyć, że stan nietrzeźwości czy odurzenia będzie zawsze miał związek ze szkodą. 
Dlatego też znaczna część ubezpieczycieli zmodyfikowała postanowienia o.w.u. autocasco oraz 
zawarła w nich sformułowanie, że szkoda powinna istnieć w związku ze stanem nietrzeźwości 
bądź stanem odurzenia. Przykładowo zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: „powstałe 
podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojaz-
du lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym:

a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odu-
rzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpie-
czeniowego lub

b) nieposiadającego uprawnień do kierowania pojazdem, wymaganych prawem państwa, na 
terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, chyba że nie miało to wpływu na 
zajście wypadku ubezpieczeniowego”16.

Odnosząc się do istnienia wspomnianego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy niedo-
pełnieniem określonego obowiązku a szkodą, warto zwrócić uwagę na postanowienie wpisane 
do rejestru klauzul abuzywnych pod numerem 2560. Zgodnie z nim zakład ubezpieczeń nie 
odpowiadał za szkody, jeśli pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania 
technicznego. Sąd Ochrony Konkurencji i Konkurencji uznał, że zakwestionowana klauzula sta-
nowiła niedozwolone postanowienie umowne w świetle art. 3851 § 1 k.c. Dla oceny abuzywności 
postanowienia umownego istotne znaczenie mają cel i charakter ubezpieczenia autocasco, któ-
re jest ubezpieczeniem dobrowolnym pojazdów mechanicznych na wypadek ich zniszczenia, 
uszkodzenia, ewentualnie kradzieży. Ubezpieczenie to ma za zadanie przede wszystkim zrekom-
pensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego 
– najczęściej wskutek zdarzenia zawinionego przez kierującego, kolizji z innym pojazdem lub 

14 http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54489:sd-apelacyjny-wzi-stron-
uniqa&catid=100&Itemid=103.
15 VI ACa 782/09.
16  https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=3bb8f569-d6da-49f7-8fdf-9f199e5daf2d&groupId=10172.
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przedmiotem znajdującym się na zewnątrz. Analogiczny zakres ochrony skonstruował pozwany 
ubezpieczyciel w treści o.w.u. Zakład ubezpieczeń ograniczył jednak swoją odpowiedzialność 
poprzez zakwestionowane postanowienie, które było niezgodne z celem i charakterem ubez-
pieczenia autocasco, a także zakresem ochrony ubezpieczeniowej, jaki sam wprowadził. 
Skoro umowa autocasco jest ubezpieczeniem na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia pojaz-
du, to sprzeczne z tym ubezpieczeniem jest wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, gdy 
w chwili zaistnienia szkody wprawdzie pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego, lecz 
jego stan techniczny nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmia-
rów. Co więcej, brak badania technicznego potwierdzonego wpisem w dowodzie rejestracyjnym 
nie jest równoznaczny z tym, że pojazd nie spełniał warunków technicznych określonych w art. 
66 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Pojazd może być bowiem faktycznie sprawny techniczne, 
zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w ustawie, mimo że nie posiada formalnego 
poświadczenia tej sprawności. W ocenie SOKiK uzasadnione byłoby takie wyłączenie, czy też 
ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, gdyby zaniedbanie stanu technicznego pojaz-
du pozostawało w związku przyczynowym z powstaniem szkody lub zwiększeniem jej rozmiarów. 
W przeciwnym wypadku – przykładowo w razie zawalenia się drzewa na pojazd, który nie po-
siadał ważnych badań technicznych – ubezpieczyciel mógłby odmówić wypłaty odszkodowania 
z powodu braku tych badań, co byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszałoby 
interes konsumenta, tym bardziej że zakład ubezpieczeń wskazał w o.w.u., iż odszkodowanie 
przysługuje w razie uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu wskutek działania sił przyrody. 

W ocenie SOKiK okoliczność ewentualnego stosowania przedmiotowego wyłączenia przez 
większość ubezpieczycieli i w tak przyjętej konstrukcji nie mogła usprawiedliwiać pozwanego. 
SOKiK wskazał także, że pozwany, podając podstawę prawną stosowania klauzuli, wskazał na 
obowiązujące wówczas przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które nakładały na wła-
ściciela pojazdu obowiązek przedstawienia pojazdu do badania technicznego jako warunek 
dokonania rejestracji pojazdu i dopuszczenia go do ruchu. Obowiązek ten nadal jednak istniał 
w chwili orzekania, co z jednej strony nie zmieniało faktu abuzywności przedmiotowej klauzuli, 
a z drugiej ocenę o braku konsekwencji pozwanego, skoro wobec poglądu o zgodności klauzuli 
z przepisami prawa zmienił dobrowolnie jej treść17.

Jak wynika z powyższego, również i w tym przypadku zakwestionowano stosowanie wyłączenia 
odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku badań technicznych, które nie uwzględ-
niało istnienia związku przyczynowego pomiędzy niewypełnieniem określonego obowiązku 
a szkodą. Powołano się również na cel i funkcję ubezpieczenia autocasco. Warto zwrócić uwagę, 
że powyższe rozstrzygnięcie jest trafne i słuszne, bowiem nie każda szkoda w pojeździe będzie 
powstawać na skutek braku badań technicznych. Sytuacje nadzwyczajne, takie jak kolizja z innym 
pojazdem z winy kierującego drugim pojazdem czy zniszczenie pojazdu na skutek zawalenia się 
drzewa lub fragmentu budynku, powinny podlegać ochronie w ramach ubezpieczenia autocasco 
bez względu na fakt, czy ubezpieczający posiada ważne badania techniczne, czy też nie. 

Na skutek przedmiotowego wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych znaczna część ubez-
pieczycieli zmodyfikowała swoje o.w.u. w ten sposób, że wprowadziła zapis mówiący o tym, 
iż ubezpieczyciel wyłącza swoją odpowiedzialność za szkodę tylko wówczas, gdy brak ważnych 
badań technicznych pozostaje w związku ze szkodą. Tym samym wprowadzono do postano-
wienia o.w.u. związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy brakiem ważnych badań technicznych 
a szkodą. 

17 Por. Raport..., op. cit., s. 148–151. 
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Nie budzi wątpliwości, że ubezpieczający będący jednocześnie kierującym pojazdem powi-
nien dochować wszelkich obowiązków przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi normami. 
W szczególności naganne i penalizowane jest poruszanie się pojazdem w stanie po spożyciu alko-
holu czy innych środków odurzających. Należy też zwrócić uwagę, że powszechnie obowiązujące 
przepisy nakładają na kierujących pojazdami obowiązek dokonywania corocznych okresowych 
badań technicznych. Na potrzeby realizacji funkcji ochronnej ubezpieczenia autocasco SOKiK 
uznał, że kierujący pojazdem może otrzymać świadczenie w sytuacjach naruszenia powyższych 
norm, pod warunkiem że stan odurzenia czy brak badań technicznych nie ma żadnego związku 
ze szkodą. Takie rozumowanie ma pewne aksjologiczne postawy, bowiem podstawową funkcją 
umowy ubezpieczenia jest realizacja ochrony interesu konsumenta, tj. jego mienia. Pozytywnie 
należy ocenić fakt, że ubezpieczyciele dokonali modyfikacji warunków ubezpieczenia w taki spo-
sób, aby nie były one abuzywne oraz aby były zgodne z wytycznymi płynącymi z orzecznictwa 
SOKiK. 

Kolejnym postanowieniem, które zostało wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, jest 
zapis umowny stanowiący, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powsta-
łe w okolicznościach innych, niż podano w zgłoszeniu szkody. Klauzula ta wpisana została do 
rejestru pod numerem 1654, na mocy wyroku SOKiK z dnia 25 lutego 2009 r.18 W ocenie Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapis ten stanowił niedozwolone postanowienie umowne 
w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. W uzasadnieniu orzeczenia będącego podstawą wpisu wskazano, 
że nie jest dobrym obyczajem kupieckim w umowach ubezpieczenia autocasco, tj. postępowa-
niem rzetelnym i uwzględniającym tylko interesy kontrahenta, uzależnianie odpowiedzialności 
kontraktowej ubezpieczyciela od prawidłowego wypełnienia dokumentu zgłoszenia szkody. 
Dokument jest tylko jednym z wielu, na których podstawie powinna być oceniana zasadność 
oraz zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Błędne wypełnienie zgłoszenia szkody nie 
może wprost prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Samo podanie in-
nych okoliczności nie może automatycznie stanowić podstawy odmowy uznania roszczenia, 
jeśli nie towarzyszą temu okoliczności skutkujące brakiem ochrony ubezpieczeniowej. Gdyby 
ubezpieczyciel wykazał, że w ustalonych przez niego okolicznościach wypadku w istocie ochro-
na ubezpieczeniowa nie powinna przysługiwać ubezpieczonemu, to wtedy takie wyłączenie 
odpowiedzialności byłoby uzasadnione. Przyjęte i stosowane do dnia 1 grudnia 2008 r. rozwią-
zanie przyznawało ubezpieczycielowi prawo do odmowy udzielania ochrony ubezpieczeniowej 
w sytuacji, gdy obiektywnie rzecz biorąc, przysługiwała ona kontrahentowi. Wskazano także, że 
umowa autocasco z takim postanowieniem prowadziła do sytuacji, w której ubezpieczyciel nie 
ponosiłby odpowiedzialności kontraktowej mimo istnienia jej obiektywnych przesłanek. Tym sa-
mym w ocenie SOKiK został naruszony interes majątkowy konsumenta19. W chwili obecnej zapis 
ten ma znikome znaczenie w praktyce, bowiem nie jest już zamieszczany przez ubezpieczycieli 
w o.w.u. 

2. Wpływ orzecznictwa SOKiK na treść ogólnych warunków innych ubezpieczeń majątkowych 
Odnosząc się do dalszych istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem mienia, warto zwrócić 

uwagę na postanowienia dotyczące zwrotu składki w sytuacji wypowiedzenia bądź odstąpienia 
od umowy ubezpieczenia. Na mocy orzeczenia z dnia 25 czerwca 2007 r.20 SOKiK uznał za nie-
dozwolone następujące postanowienie: „W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy 
18 XVII AmC 252/08.
19 Por. Raport..., op. cit., s. 82–83. 
20 XVII AmC 74/07.
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składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie 
ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do 
wypłacenia odszkodowania lub świadczenia”. Postanowienie to znalazło się w różnych wzorcach 
umownych tego samego ubezpieczyciela, w związku z czym na mocy jednego wyroku wpisano 
je do rejestru klauzul pod numerami: 1237, 1238, 1239, 1240 i 1241. 

Postanowienie to w przypadku jego zastosowania rodziło bardzo istotny i negatywny 
skutek w sferze majątkowej ubezpieczającego, bowiem nie otrzymywałby on składki za niewy-
korzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w sytuacji, gdyby ubezpieczyciel w trakcie trwania 
umowy wypłacił już świadczenie bądź byłby zobowiązany do jego wypłaty. Jak trafnie zauważył 
w swym orzeczeniu SOKiK, postanowienie to stanowi klauzulę abuzywną określoną w art. 3851 

oraz art. 3853 pkt 13 k.c. 
Sąd słusznie zauważył, że zapisy umowne wprowadzające ogólną regułę niezwracania ubez-

pieczającemu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w razie odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia w przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia nastąpiła 
wypłata odszkodowania lub gdy ubezpieczyciel zobowiązany jest do jego wypłacenia, nie znaj-
dowały uzasadnienia i prowadziły do ukształtowania stosunku zobowiązaniowego w sposób 
nierównorzędny dla konsumenta. Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia za-
kład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego 
w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Przepis ten określa 
ekwiwalentne świadczenia stron umowy. Świadczeniem zakładu ubezpieczeń, które odpowiada 
świadczeniu ubezpieczającego, jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, polegające na zo-
bowiązaniu do wypłaty odszkodowania w razie nastąpienia określonego w umowie zdarzenia. 
Słusznie stwierdzono, że koniecznym elementem każdej umowy ubezpieczenia jest określenie 
czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej. Powołano się tym samym na przepis art. 813 § 1 k.c., 
zgodnie z którym składkę stanowiącą świadczenie ubezpieczającego oblicza się za czas trwania 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Przepis ten nakazuje zatem zachowanie równowagi 
między świadczeniem konsumenta a świadczeniem przedsiębiorcy. 

Zdaniem SOKiK z powyższego wynika jednoznacznie, że odpowiednikiem świadczenia 
ubezpieczającego (zapłacenia składki) jest udzielenie przez zakład ubezpieczeń ochrony ubez-
pieczeniowej od określonych zdarzeń i w określonym czasie. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 
zatem przez cały czas obowiązywania umowy, niezależnie od faktu, czy w tym okresie nastąpiło, 
czy też nie nastąpiło zdarzenie objęte ochroną. Zatem świadczenie zakładu ubezpieczeń, pole-
gające na udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej, może zostać uznane za spełnione dopiero po 
upływie okresu, na jaki umowa została zawarta. Mając powyższe na względzie, uznać należało, 
że zakładowi ubezpieczeń nie należy się składka za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa 
nie będzie już świadczona, natomiast konsumentowi należy się zwrot składki za niewykorzystany 
okres ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia 
mamy do czynienia z sytuacją, w której świadczenie ubezpieczającego, polegające na zapłaceniu 
składki, spełnione zostało w całości, natomiast świadczenie zakładu ubezpieczeń, polegające 
na udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej, spełnione zostało tylko w części. W takim przypadku 
zakład ubezpieczeń, który uzyskał świadczenie ubezpieczającego, zwalniał się z obowiązku speł-
nienia świadczenia ekwiwalentnego, uzyskując tym samym kosztem ubezpieczającego niczym 
nieuzasadnione korzyści. Prowadziło to, w ocenie SOKiK, do zachwiania równowagi kontrakto-
wej stron. Takie ukształtowanie praw i obowiązków obu stron umowy było oczywiście sprzeczne 
z dobrymi obyczajami i rażąco naruszało interesy konsumenta. Zakwestionowane zapisy bez-
sprzecznie stanowiły niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. 
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Ponadto wyczerpywały wprost przesłanki typowej klauzuli abuzywnej wymienionej przez usta-
wodawcę w art. 3853 pkt 13 k.c. Przewidywały bowiem utratę prawa żądania zwrotu świadczenia 
konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają lub 
odstępują od umowy21. Orzeczenie to koresponduje również z treścią przepisu art. 813 k.c., 
który należy czytać literalnie, bowiem norma ta wskazuje, że ubezpieczającemu przysługuje 
zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy przed 
końcem jej trwania. Norma ma charakter bezwzględnie obowiązujący, w związku z powyższym 
nie powinno być żadnych wyjątków od zasady zwrotu składki. Ubezpieczyciel tych wyjątków 
nie może zamieszczać w treści postanowień o.w.u. W toku przeprowadzonych analiz – jeszcze 
w okresie funkcjonowania instytucji Rzecznika Ubezpieczonych – nie dopatrzono się zapisów, 
które uzależniałyby zwrot składki od faktu wypłaty świadczenia bądź zobowiązania do wypłaty 
świadczenia. 

3. Zasada proporcji jako klauzula niedozwolona w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 
Analizując dopuszczalność stosowania określonych postanowień o.w.u. w ubezpieczeniach 

majątkowych, warto również w tym miejscu zwrócić uwagę na zagadnienie tzw. zasady propor-
cji. Mimo że określenie zasadności stosowania mechanizmu proporcji nie było przedmiotem 
rozstrzygnięć SOKiK, to kwestia ta budziła spore kontrowersje do czasu wydania kluczowych 
orzeczeń Sądu Najwyższego. Zasada proporcji funkcjonowała głównie na gruncie postanowień 
o.w.u. domów i budynków. Zastosowanie mechanizmu proporcji polega na tym, że ubezpie-
czyciel może zmniejszyć wypłacane świadczenie w proporcji, jaka wynika z niedoubezpieczenia 
mienia. Innymi słowy, jeżeli konsument ubezpieczy dom na kwotę 100 000 zł, a w rzeczywistości 
wartość domu wynosi 200 000 zł, to ubezpieczyciel miałby prawo – według zastosowania zasady 
proporcji – zaniżyć świadczenie wynikające z umowy o 50%. 

Rzecznik Ubezpieczonych w swojej działalności uważał, że zasada proporcji jest mechanizmem 
wyjątkowo niekorzystnym dla konsumentów, a postanowienia statuujące zasadę proporcji 
powinny zostać uznane za abuzywne. Stanowisko to znalazło w konsekwencji potwierdzenie 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Rzecznik Ubezpieczonych, a obecnie Rzecznik Finansowy, uważa, iż zasada proporcji godzi 
w równowagę kontraktową oraz jest niekorzystna dla sfery interesów majątkowych i praw-
nych konsumenta. Przede wszystkim należy wskazać, że stosownie do treści przepisów art. 824 
§ 1 k.c. to suma ubezpieczenia, w braku odmiennej umowy, będzie stanowić górną granicę od-
powiedzialności ubezpieczyciela. Stosownie zaś do art. 8241 k.c., o ile nie umówiono się inaczej, 
świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela nie może być wyższe od poniesionej szkody. Nor-
my powyższe statuują zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, a w przypadku ubezpieczeń 
mienia określają granice tej odpowiedzialności. Skoro bowiem za odpowiednio naliczoną skład-
kę ubezpieczyciel zobowiązał się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej do wysokości kwoty 
określonej jako suma ubezpieczenia, to nieuzasadnione jest po zajściu zdarzenia ubezpiecze-
niowego następcze zmniejszanie wysokości świadczenia poprzez proporcjonalne obniżenie jego 
wysokości tylko z tego powodu, iż suma ubezpieczenia nie odpowiada deklarowanej wartości 
przedmiotu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia określa granicę odpowiedzialności ubezpie-
czyciela do określonej kwoty, która podawana jest w umowie. Warto też mieć na uwadze, że 
w przypadku umów ubezpieczenia równowaga kontraktowa pomiędzy ubezpieczycielem a kon-
sumentem jest zachwiana. Dlatego też konsument nie może mieć nałożonego odgórnie wymogu 

21 Por. Raport..., op. cit., s. 10–13.
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określenia sumy ubezpieczenia w sposób specjalistyczny i fachowy. Ubezpieczyciel będący pod-
miotem profesjonalnym, zobowiązanym również do współdziałania z konsumentem w świetle 
przepisów art. 355 § 2 w związku z art. 354 k.c., powinien zweryfikować, w ramach posiadanych 
środków i narzędzi, czy konsument prawidłowo podał wartość mienia. Weryfikacja ta nie może 
być następcza dopiero na etapie likwidacji szkody, podczas której ubezpieczyciel poweźmie in-
formację, że suma ubezpieczenia była niedoszacowana i zastosuje niekorzystne dla konsumenta 
zmniejszenie świadczenia. Rzecznik Ubezpieczonych, a obecnie Rzecznik Finansowy, wyraża 
zapatrywanie, iż postanowienie określające zasadę proporcji jest sprzeczne z istotą umowy 
ubezpieczenia i w sposób rażący narusza interesy konsumenta, a także stoi w sprzeczności z do-
brymi obyczajami.

Przedstawione stanowisko znalazło również pełne odzwierciedlenie na gruncie orzeczenia 
Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r.22 W przedmiotowym orzeczeniu Sąd Najwyższy 
zbadał zasadę proporcji pod kątem wystąpienia przesłanek abuzywności określonych w przepisie 
art. 3851 k.c. W konsekwencji Sąd uznał, że regułą powinno być świadczenie ustalane w wyso-
kości poniesionej szkody, a granica odpowiedzialności ubezpieczyciela to suma ubezpieczenia. 
W ocenie Sądu wszelkie odstępstwa od powyższych zasad stanowią daleko idący wyjątek, który 
wymaga wyraźnego i znanego ubezpieczającemu postanowienia umownego. Sąd w uzasadnie-
niu dokonywał również analizy, czy postanowienie ograniczające wypłatę świadczenie w oparciu 
o zasadę proporcji jest postanowieniem umownym określającym główne świadczenie strony. 
Sąd uznał, że jest to postanowienie określające główne świadczenie strony, jednakże nie jest 
sformułowane jednoznacznie. W konsekwencji w analizowanym orzeczeniu uznano, że zasada 
proporcji jest niezgodna z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interes konsumenta. Sąd trafnie 
wskazał, że w sprawie będącej podstawą rozstrzygnięcia razi nielojalność ubezpieczyciela wo-
bec ubezpieczającego-konsumenta, wyrażająca się w tym, że ubezpieczyciel zaakceptował bez 
żadnej własnej weryfikacji wartość rzeczy ubezpieczanej, proponowaną przez ubezpieczające-
go, będącą jednocześnie sumą ubezpieczenia i decydującą o wysokości składki. W ocenie Sądu 
składka ta stanowiła w przekonaniu ubezpieczającego (czemu dał wyraz wielokrotnie poprzez 
uzasadnienie zgłoszonego roszczenia) zapłatę za ryzyko ubezpieczeniowe podejmowane przez 
ubezpieczyciela, a więc była formą jego zgody na to, że jeśli zajdzie wypadek ubezpieczeniowy, 
to zapłaci za szkodę, ale nie więcej niż sumę ubezpieczenia. Dalej wskazano, że taka też kwo-
ta świadczenia ubezpieczyciela w przekonaniu przeciętnych konsumentów ubezpieczających 
mienie odpowiada wartości zapłaconej przez nich składki w razie wystąpienia wypadku ubezpie-
czeniowego. Dokonywanie weryfikacji zadeklarowanej sumy ubezpieczenia z realną wartością 
ubezpieczonego mienia następuje dopiero w fazie postępowania likwidacyjnego, co przeczy 
równości prawnej stron umowy, a więc nie może zostać pozytywnie ocenione z punktu widzenia 
zasad uczciwości w obrocie gospodarczym po stronie przedsiębiorcy, jakim jest ubezpieczyciel.

Kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego w przedmiocie zasady proporcji zostało wydane w dniu 
15 maja 2015 r.23 W uzasadnieniu wyroku Sąd trafnie powołał się na przepis art. 824 k.c. oraz 
wskazał, że zastosowanie zasady proporcji w razie niedoubezpieczenia mienia spowoduje wypła-
cenie odszkodowania, które nie zrekompensuje ubezpieczonemu faktycznie poniesionej szkody. 
Dalej w uzasadnieniu zaznaczono, że zastosowanie przez ubezpieczyciela tzw. zasady proporcji, 
rozumianej zawsze jako ograniczającej wysokość odszkodowania w razie tzw. niedoubezpiecze-
nia, musiałoby oznaczać, że pomimo określenia w umowie sumy ubezpieczenia w wysokości 

22 III CSK 302/13, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CSK%20302-13.pdf.
23 V CSK 470/14, http://194.181.24.25/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20csk%20470-14-1.pdf.
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powodującej niedoubezpieczenie mienia w dacie zawarcia umowy odszkodowanie ubezpiecze-
niowe nigdy nie mogłoby osiągnąć poziomu sumy ubezpieczenia, będącej przecież elementem 
wyznaczającym kalkulację wysokości składki ubezpieczeniowej. Zdaniem Sądu taka sytuacja jest 
nieakceptowalna i podzielił on w tym zakresie zarzuty skarżących. W ocenie Sądu analizowane 
postanowienie stosowane przez ubezpieczyciela jest niejednoznaczne, a na mocy art. 12 ust. 3 
i 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej musi być interpretowane na 
korzyść m.in. ubezpieczającego. Niejednoznaczność ta sprowadza się do zastrzeżenia w o.w.u. 
możliwości każdorazowego zmniejszenia przez ubezpieczyciela wysokości odszkodowania, 
poprzez zastosowanie zasady proporcji, w razie stwierdzenia w dniu szkody stanu niedoubez-
pieczenia mienia, pomimo ustalonej w umowie stron sumy ubezpieczenia, którą ubezpieczający 
ma prawo rozumieć jako górny pułap wysokości należnego mu odszkodowania. Jest to istotne 
zwłaszcza w sytuacji, w której wysokość poniesionej szkody będzie wyższa od wysokości okre-
ślonej umową sumy ubezpieczenia.

Podsumowanie
Jak wynika z analizy funkcjonowania rejestru klauzul niedozwolonych, rejestr ów zmienia się 

niezwykle dynamicznie. Sytuację dodatkowo utrudnia brak jednoznacznego poglądu pozwala-
jącego na określenie, czy wpis do rejestru klauzul niedozwolonych ma skutek prawomocności 
rozszerzonej, czy tylko obowiązuje przedsiębiorcę, wobec którego zapadło orzeczenie SOKiK. 

Rzecznik Finansowy będzie kontynuować swą misję oraz działalność w zakresie analizy wzorców 
umownych pod kątem występowania w nich postanowień niedozwolonych, niejednoznacznych 
oraz tożsamych z tymi, które zostały uprzednio wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. 
Działalność ta została bowiem zapoczątkowana przez Rzecznika Ubezpieczonych i przyniosła 
realne rezultaty. Celem tego działania jest mianowicie zwrócenie uwagi przedsiębiorcom, że po-
stanowienia przez nich stosowane mogą w sposób rażący naruszać interes konsumenta. 

W powyższych działaniach Rzecznika Finansowego chodzi o stworzenie sytuacji, w której ogól-
ne warunki ubezpieczenia będą maksymalnie zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa oraz orzecznictwem sądowym. Dodatkowo niezwykle istotne jest, aby wyeliminować 
postanowienia o.w.u. niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Rzecznik 
Finansowy – urząd utworzony na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu re-
klamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym24 – uzyskał dodatkowe 
uprawnienia mające na celu wzmożenie ochrony konsumentów usług finansowych. W art. 29 po-
wyższej ustawy wskazano, że Rzecznik Finansowy w zakresie swojej działalności może wytaczać 
powództwo w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Ustawodaw-
ca rozszerzył więc kompetencje Rzecznika w zakresie analizy wzorców umownych, a Rzecznik 
Finansowy otrzymał tym samym narzędzie umożliwiające realne działania procesowe. 

Warto tutaj zwrócić uwagę na niezwykle doniosłe w dziedzinie ochrony konsumenta regula-
cje, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw25. Zmiany te dotyczą m.in. wprowa-
dzenia do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów26 przepisu 
art. 23a statuującego zakaz stosowania przez przedsiębiorców we wzorcach umownych zawiera-
nych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych określonych w art. 3851 § 1 k.c. 
Dodatkowo do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadzono przepis art. 23b 
24 Dz. U. poz. 1348 z późn. zm.
25 Dz. U. poz. 1634.
26 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.
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ust. 1, który wskazuje, że Prezes UOKiK może wydać decyzję, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu 
w art. 23a. W decyzji takiej Prezes UOKiK przytacza treść postanowienia uznanego za niedozwo-
lone oraz może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu i zobowiązać 
przedsiębiorcę np. do poinformowania konsumentów będących stronami umów zawartych przy 
użyciu wzorca o uznaniu za niedozwolone postanowienia danego wzorca czy też do złożenia jed-
nokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. 

Do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dodano również bardzo istotną regulację, 
a mianowicie art. 99a, w którym wskazano krąg podmiotów uprawnionych do zawiadomie-
nia Prezesa UOKiK o podejrzeniu naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu stosowania klauzul 
abuzywnych. W kręgu tych podmiotów znajduje się Rzecznik Ubezpieczonych, który w dniu 
12 października 2015 r. przekształcił się w Rzecznika Finansowego. Ustawa wskazuje również, 
jakie dane powinno zawierać przedmiotowe zawiadomienie. W art. 99c wskazano, że podmiot 
uprawniony do złożenia zawiadomienia będzie mógł, za zgodą Prezesa UOKiK, wziąć udział w po-
stępowaniu po uprzednim złożeniu wniosku. Przedstawione przepisy dopiero wejdą w życie 
w kwietniu 2016 r. Otworzą one drogę do intensywniejszej współpracy Rzecznika Finansowego 
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wyznaczą ramy prawne dla aktywnej współ-
pracy tych dwóch organów, do których zadań należy ochrona konsumenta.
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Summary of the ar� cle

The influence of jurisdiction of the Court of Competition and Consumer 
Protection and the Supreme Court on the process of shaping the content 
of general insurance terms – selected issues

The article presents the influence of a jurisdiction of the Court of Competition and Consumer 
Protection and the Supreme Court on the process of shaping the general insurance terms. 

The following work highlights the basic rules for the interpretation of the general insurance 
terms determined in the current provisions and the jurisdiction. Moreover, the author describes 
selected judgements of the Court of Competition and Consumer Protection and the Supreme 
Court indicating their influence on the decisions concerning insurance agreements. The au-
thor tackles an issue of property insurance: autocasco and the property insurance. The article 
concerns also the issue of applying the rule of proportion in the underinsurance of a property. 
The aim of the article is to show how important influence the Court of Competition and Consu-
mer Protection has on the process of designing the insurance terms and to present the change 
dynamics in this scope.

The author presents the most substantial judgements of the Supreme Court which are the ba-
sis to question the proportion rule. In the article there is also an information that the Financial 
Ombudsman is going to continue the work started by Insurance Ombudsman in the scope of 
analysis of agreement schemes and labelling given decisions as unfavorable for the consumers.

Keywords: general insurance terms, jurisdiction, abusive clauses. 

Mgr Mateusz Kościelniak, Biuro Rzecznika Finansowego, aplikant radcowski.



50

Łukasz Mazurczak

Świadczenie kulancyjne a regres ubezpieczeniowy

Instytucja kulancji ubezpieczeniowej jest terminem powszechnie występującym w żargo-
nie finansowo-prawniczym oraz ma szerokie zastosowanie w praktyce działalności zakładów 
ubezpieczeń. Termin ten nie został jednak expressis verbis zdefiniowany w przepisach prawa 
ubezpieczeniowego. Obecny kształt tej instytucji ugruntowany został zatem w oparciu o poglądy 
przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwo sądów. W praktyce ubezpieczeniowej świadczenie 
kulancyjne jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym w sytuacji, gdy z formalnoprawnego 
punktu widzenia po stronie zakładu ubezpieczeń brak jest obowiązku jego spełnienia.

Przepis art. 828 k.c. wprowadził konstrukcję prawną, zgodnie z którą z mocy prawa na ubez-
pieczyciela przechodzi roszczenie ubezpieczającego przeciwko sprawcy szkody. Ubezpieczyciel 
z chwilą zapłaty odszkodowania wstępuje tym samym w prawa poszkodowanego będącego 
wierzycielem. Rodzi się zatem pytanie, czy fakt spełnienia świadczenia kulancyjnego skutkował 
będzie ustanowionym na mocy art. 828 k.c. prawem regresu ubezpieczyciela do podmiotu odpo-
wiedzialnego za zdarzenie szkodowe.

Brak regulacji instytucji kulancji ubezpieczeniowej w polskim prawie powoduje, iż praktycy 
ubezpieczeń spotykają się z trudnościami dotyczącymi z jednej strony zasadności jej zastosowa-
nia, a z drugiej – po spełnieniu świadczenia w tym trybie – możliwości dochodzenia roszczenia 
zwrotnego od sprawcy szkody. Wobec braku regulacji na poziomie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa przesłanki stosowania obu tych instytucji zawierane są zwyczajowo 
w wewnętrznych regulaminach, zarządzeniach lub wytycznych mających zastosowanie wy-
łącznie na potrzeby danego zakładu ubezpieczeń i uwzględniających jego aktualną politykę czy 
strategię rozwoju. Autor artykułu podejmuje próbę usystematyzowania prawnych aspektów 
dopuszczalności roszczenia regresowego po spełnieniu przez ubezpieczyciela świadczenia ku-
lancyjnego.

Słowa kluczowe: kulancja marketingowa, kulancja dyspensywna, świadczenie kulancyjne, re-
gres, ubezpieczenie.

Uwagi wstępne
Kulancja ubezpieczeniowa – pomimo iż termin jest powszechnie używany w żargonie finan-

sowo-prawniczym, a instytucja ta ma szerokie zastosowanie w praktyce działalności zakładów 
ubezpieczeń – nie posiada definicji legalnej. Termin ten nie został expressis verbis zdefiniowany 
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w przepisach prawa ubezpieczeniowego. Definicji legalnej omawianej instytucji nie zawiera ani 
kodeks cywilny1, ani żadna z tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych z 2003 r.2 Obecny kształt 
tej instytucji ugruntowany został zatem na podstawie poglądów przedstawicieli doktryny oraz 
orzecznictwa sądów, a w praktyce przesłanki dopuszczające wypłatę takiego świadczenia poszcze-
gólne zakłady ubezpieczeń ustalają w postaci zarządzeń, regulaminów lub innych postanowień 
wewnętrznych. Precyzują one oraz porządkują zasady i tryb wypłacania świadczeń poprzez okre-
ślenie przesłanek warunkujących dopuszczalność wypłaty oraz sprecyzowanie procedur i zasad 
ich przyznawania. Świadczy to nie tylko o samym fakcie istnienia w praktyce ubezpieczeniowej 
omawianej instytucji, lecz także o potrzebie jej prawnej regulacji i jednoznacznego określenia 
przez ustawodawcę dopuszczalnych granic wypłaty tego rodzaju świadczeń. 

W wypracowanej w Polsce doktrynie ubezpieczeniowej świadczenie kulancyjne zazwyczaj 
określane jest mianem świadczenia uznaniowego, przekazywanego ex gratia, „z łaski” zakładu 
ubezpieczeń lub jako świadczenie wypłacane w drodze wyjątku3. Świadczenie to nie ma pod-
stawy prawnej ani umownej. Instytucja kulancji istnieje także w innych systemach prawnych. 
Przykładowo w prawie niemieckim kulancja znana jest pod pojęciem Kulanz4, z kolei w syste-
mie common law określana jest mianem ex-gratia payment. Świadczenie kulancyjne to takie, 
które zostało spełnione w sytuacji braku jakiegokolwiek obowiązku zapłaty, na przykład w celu 
podtrzymania istotnej współpracy handlowej lub też dla uniknięcia kosztów i kontrowersji zwią-
zanych ze sporem sądowym, nawet gdy prawdopodobieństwo jego wygrania jest znaczne5.

Przyjmuje się, iż kulancja zachodzi wówczas, kiedy zakład ubezpieczeń w sposób częściowy 
lub pełny wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w sytuacji, gdy z formalnoprawnego punktu 
widzenia, tj. ze względu na treść art. 354 k.c., nie istnieje po jego stronie obowiązek spełnie-
nia tego świadczenia6. „Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przyjęto, że obowiązek 
spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela jest określany jako odpowiedzialność (ubezpie-
czeniowa)”7. W konsekwencji w przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego obowiązek 
ten skutkuje możliwością przymusowej realizacji należnego świadczenia na drodze egzekucji. 
„Istotą odpowiedzialności jest możliwość doprowadzenia przez wierzyciela, niezależnie od woli 
dłużnika, do przymusowego spełnienia przez niego świadczenia”8. Bezsprzeczne jest bowiem, iż 
umowa ubezpieczenia, jak każdy stosunek umowny, ma charakter stosunku zobowiązaniowego. 
W myśl § 1 powyżej przywołanego przepisu „dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie 
z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom 
współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób 

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.: ustawa o działalności ubezpieczeniowej; ustawa o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, UFG i PBUK; ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym; ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emery-
talnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.
3 Por. E. Kowalewski, (w:) E. Kowalewski et al., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza „Bran-
ta”, Bydgoszcz–Toruń 2006, s. 210.
4 Słowo die Kulanz oznacza między innymi ’grzeczność, sprawność w interesach‘; por. B. Banaszak (red.) Rechts- 
und Wirtschaftswörtebuch, Słownik prawa i gospodarki, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 392.
5 Por. E. Wollan, Handbook of reinsurance law, Aspen 2003, s. 2–32.
6 Por. M. Orlicki, Instytucja kulancji w polskim prawie ubezpieczeniowym, „Prawo Asekuracyjne” 1998, nr 4, 
s. 27.
7 M. Szczepańska-Bębenek, Granice odpowiedzialności ubezpieczeniowej, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 
i Zdrowotnych” 2002, nr 12, s. 9.
8 M. Tenenbaum, Zobowiązania naturalne, (w:) P. Machnikowski (red.), Odpowiedzialność w prawie cywilnym, 
„Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2897, Wrocław 2006, s. 241.
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odpowiadający tym zwyczajom”. Dla uzasadnienia świadczenia kulancyjnego niewystarczające 
jest jednak oparcie go na zasadach słuszności oraz treści przepisu art. 354 k.c. Wśród przed-
stawicieli doktryny oraz w orzecznictwie sądowym już dawno bowiem przestał obowiązywać 
pogląd, iż podstawy prawnej roszczeń o świadczenie można doszukiwać się wyłącznie w zasa-
dach współżycia społecznego9. Autor podziela stanowisko klasyfikujące omawiane świadczenie 
jako świadczenie nienależne. W polskim porządku prawnym świadczenie kulancyjne występuje 
w dwóch ustawach. Jedną z nich jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych10, w której to przykładowo art. 83 ust. 1 wprowadza 
świadczenie kulancyjne w ramach ubezpieczenia społecznego. Drugą z nich jest wprowadzający 
szczątkową regulację w tym zakresie kodeks cywilny. Niniejsze opracowanie będzie miało za 
przedmiot ten drugi przypadek.

W literaturze przedmiotu wykształcił się podział na dwa warianty świadczenia kulancyjnego. 
Kulancja dyspensywna występuje w sytuacji, gdy mimo istnienia ochrony ubezpieczeniowej 
ubezpieczyciel ma podstawy do odmowy spełnienia świadczenia, przykładowo w sytuacji zmate-
rializowania się jednego z wyłączeń odpowiedzialności zawartych w treści umowy ubezpieczenia. 
Co istotne, spełnienie takiego świadczenia nie powinno stać w sprzeczności z normą o cha-
rakterze imperatywnym, za której przykład niech posłuży art. 827 § 1 k.c. w odniesieniu do 
ubezpieczenia mienia. Kulancja dyspensywna co do zasady motywowana jest chęcią uwzględ-
nienia słusznego interesu ubezpieczonego podmiotu. Z kolei z kulancją marketingową mamy 
do czynienia wówczas, gdy świadczenie spełniane jest w celu realizacji krótko- lub długotermi-
nowych celów biznesowych ubezpieczyciela, np. w celu poprawy wizerunku wśród obecnych 
i potencjalnych klientów lub wsparcia planowanej kampanii marketingowej. Świadczenia tego 
rodzaju motywowane są chęcią podkreślenia atrakcyjności rynkowej danego zakładu ubez-
pieczeń wśród obecnych jak i potencjalnych ubezpieczających lub też obawą o reakcję klienta 
istotnego z punktu biznesowego, który w przypadku odmowy spełnienia świadczenia ubezpie-
czeniowego mógłby podjąć decyzję o zmianie ubezpieczyciela. Decyzje o spełnieniu świadczeń 
w drodze kulancji marketingowej uwzględniają status klienta strategicznego, a także interesy 
i stanowisko brokera czy też agenta ubezpieczeniowego. Świadczenia tego typu realizowane są 
także w przypadku braku zawarcia przez poszkodowanego umowy ubezpieczenia. W praktyce 
działalności zakładów ubezpieczeń nie da się jednak wykluczyć przypadków, w których posługu-
jąc się kulancją dyspensywną, będą realizowały one swoje cele marketingowe. Przyjąć jednak 
należy, że o ile spełnienie takiego świadczenia mieścić się będzie w granicach istniejącej ochrony 
ubezpieczeniowej, o tyle brak będzie podstaw do podważania jego zasadności. Rozstrzygające 
w tej materii będzie zatem ustalenie przesłanek, jakimi kierował się zakład ubezpieczeń, spełnia-
jąc świadczenie w drodze kulancji. W każdym przypadku charakter danego świadczenia winien 
być analizowany przez pryzmat treści art. 805 k.c., określającego kontraktowy charakter umowy 
ubezpieczenia. W myśl § 1 tegoż przepisu: „Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowią-
zuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie 
zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”. 
Jak podkreślił Sąd Najwyższy, „przepisu art. 805 k.c. określającego istotę umowy ubezpieczenia 
nie można interpretować w ten sposób, że umowa ubezpieczenia nie może zawierać żadnych 
zastrzeżeń ograniczających odpowiedzialność”11. Podkreślając funkcję ochronną ubezpieczeń 

9 Por. np. K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 
2002, s. 41–43.
10 Tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227.
11 Wyrok SN z dnia 29 listopada 1982 r. (I CR 407/82, LEX nr 8495).
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gospodarczych, Sąd Najwyższy zauważył, iż zakres tej ochrony uwarunkowany jest w głównej 
mierze zgodną wolą stron umowy ubezpieczenia. Co istotne, decyzje o spełnieniu świadczenia 
w drodze kulancji winny być transparentne i dobrze umotywowane. W przeciwnym wypadku, 
w ocenie części przedstawicieli doktryny, może to narazić ubezpieczyciela na zarzut postępo-
wania niezgodnego z prawem czy wręcz nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji12, 13. 

Ze względu na fakt, iż kulancja marketingowa w czystej postaci nie ma swego umocowania 
w obowiązującym w Polsce prawie, przedmiotem dalszej analizy będzie jedynie kulancja sen-
su stricto zwana dyspensywną. Mimo iż w świetle art. 805 § 2 k.c. możliwe jest teoretyczne 
rozważanie dotyczące spełnienia świadczenia kulancyjnego jako świadczenia rzeczowego lub 
spełnionego w drodze restytucji naturalnej, to ze względu na funkcjonujące w praktyce stan-
dardy w niniejszym opracowaniu analizie poddano wyłącznie świadczenie kulancyjne będące 
świadczeniem pieniężnym. Warte zauważenia jest, że w przypadku spełnienia świadczenia ku-
lancyjnego wobec prawnie spornej kwestii odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, a tym 
samym w celu uniknięcia sporu prawnego na poziomie sądu, może być ono traktowane jako 
umowa ugody zdefiniowana w art. 917 k.c. Ponieważ jednak zakład ubezpieczeń spełniający 
świadczenie ma pełną wiedzę, iż z formalnoprawnego punktu widzenia nie jest do tego zobo-
wiązany, z jednej strony nie uznaje on długu w klasycznym tego słowa znaczeniu, a z drugiej 
nie ma podstaw, aby takie świadczenie zakwalifikować jako typową ugodę14. Przyjmuje się, że 
do zakwalifikowania świadczenia jako kulancyjnego niezbędne jest, by rekompensowało ono 
szkodę na mieniu. Wynika to z wykładni systemowej. Ustawodawca wprowadził bowiem do ko-
deksu cywilnego możliwość wypłacenia odszkodowania ze względów słuszności tylko w dziale 
II (Ubezpieczenia majątkowe) tytułu XXVII (Umowa ubezpieczenia). Zatem świadczenie kulan-
cyjne może zostać spełnione wyłącznie w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, której 
przedmiotem jest majątek.

1. Przesłanki świadczenia kulancyjnego ubezpieczyciela
Poniżej przedstawione zostaną przesłanki, które muszą być kumulatywnie spełnione, aby 

świadczenie ubezpieczyciela było świadczeniem kulancyjnym. W ramach wstępu warto przy-
pomnieć, iż swoistym warunkiem sine qua non wypłaty przez ubezpieczyciela jakiegokolwiek 
odszkodowania jest powstanie szkody po stronie uprawnionego podmiotu.

Pierwszą z przesłanek jest obowiązek działania zakładu ubezpieczeń w granicach prawa, 
a w szczególności dokonywania czynności zaliczonych do katalogu czynności ubezpieczenio-
wych określonych w art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej15. 
Polski ustawodawca przyjął koncepcję tzw. czynności ubezpieczeniowych. W konsekwencji na 
mocy art. 3 ust. 1 powołanej ustawy: „Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wy-
konywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony 
na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych”. Enumeratywny katalog dozwolo-
nych czynności ubezpieczeniowych został wskazany w art. 3 ust. 3–8 wspomnianej ustawy. Co 
istotne, nie znalazły się tam dobrowolne wypłaty świadczeń oparte na zasadzie pełnej uzna-
niowości. Mimo iż w przepisie tym ustawodawca nie wymienił expressis verbis świadczenia 

12 Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.
13 Por. M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 207.
14 Por. M. Serwach, E. Kowalewski, Granice kulancji oraz jej nadużycia w praktyce ubezpieczeniowej, „Wiadomo-
ści Ubezpieczeniowe” 2008, nr 5–6, s. 7.
15 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1206 z późn. zm.
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kulancyjnego, przedstawiciele doktryny podstawę do jego spełnienia widzą w „innych świad-
czeniach należnych”, których wypłatę przewiduje art. 3 ust. 4 pkt 2 tejże ustawy. Wniosek 
taki można wysnuć w oparciu o wykładnię lege non distinguente, zgodnie z którą „tam gdzie 
rozróżnień nie wprowadza sam ustawodawca, tam nie jest wolno ich wprowadzać interpre-
tatorowi”16. Niezależnie od powyższego zgodnie z ugruntowanym już wśród przedstawicieli 
doktryny poglądem w obowiązującym stanie prawnym normy zezwalającej na świadczenie 
kulancyjne doszukać można się w art. 827 k.c., w myśl którego w okolicznościach rażącego 
niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego podstawą spełnienia świadczenia mogą 
być także względy słuszności. Zauważenia wymaga jednak, iż nie będziemy mieli do czynienia 
z kulancją w przypadku, gdy treść zawartej umowy ubezpieczenia przewiduje odpowiedzial-
ność ubezpieczyciela także w okolicznościach rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub 
ubezpieczonego. Powyższe uzasadnia fakt, iż brak jest wówczas podstaw do zwolnienia się 
przez ubezpieczyciela od odpowiedzialności gwarancyjnej, a świadczenie takie spełniane jest 
w granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Analogicznie do powyższego namiastkę 
kulancji ustawodawca przewidział w art. 411 k.c., w myśl którego: „Nie można żądać zwrotu 
świadczenia: 1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, 
chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przy-
musu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej; 2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni 
zadość zasadom współżycia społecznego”. Dotyczy to w szczególności przywołanych powyżej 
dwóch pierwszych punktów art. 411 k.c., gdzie ustawodawca odmawia (z wyjątkami określo-
nymi w pkt 1 in fine) spełniającemu świadczenie prawa do roszczenia zwrotnego, o ile wiedział 
on, że nie jest do jego spełnienia zobowiązany, oraz w przypadku, gdy spełnienie z zasady nie-
należnego świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Spełnienie świadczenia 
w tym trybie czyni zatem zadość zasadom współżycia społecznego oraz zrównanym z nimi 
zasadom słuszności, lojalności, uczciwego obrotu i dobrych obyczajów17. Przyjmuje się, że dla 
uznania danego świadczenia kulancyjnego za dopuszczalne niezbędne jest wykazanie koniunk-
cji art. 411 pkt 1 i 2 k.c., przy spełnieniu przesłanki z art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej18. 

Warte zauważenia jest, iż ustawodawca powyższy przepis umieścił w tytule V księgi III kodek-
su cywilnego (Bezpodstawne wzbogacenie), obok przepisu art. 410 dotyczącego nienależnego 
świadczenia. Może to zatem prowadzić do wniosku, iż podmiot otrzymujący świadczenie czy-
niące zadość zasadom współżycia społecznego może być utożsamiany z osobą bezpodstawnie 
wzbogaconą. W rzeczywistości kluczowe znaczenie ma tu – w myśl przywołanego już art. 354 k.c. 
– oparcie świadczenia w treści istniejącego zobowiązania, w jego społeczno-gospodarczym celu 
oraz istniejących zwyczajach. Według M. Orlickiego „ten, kto świadczy, czyniąc zadość jedynie 
zasadom współżycia społecznego, nie zaś treści zobowiązania, jego społeczno-gospodarczemu 
celowi i istniejącym zwyczajom, spełnia świadczenie nienależne”19. Świadczenie nienależne jest 
szczególnym rodzajem bezpodstawnego wzbogacenia, czyli instytucji prawnej mającej na celu 
zapobieżenie sytuacji przesunięć wartości majątkowych pomiędzy dwoma podmiotami bez 

16 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2006, s. 107–108.
17 Por. wyrok SN z dnia 16 października 1998 r. (II CKN 281/98, „Rejent” 1999, nr 5, s. 104); szerzej J. Lic, Zwyczaje 
i prawo zwyczajowe, (w:) S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, 
C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 198–199.
18 Por. D. Fuchs, Implikacje spełnienia świadczenia kulancyjnego przez ubezpieczyciela w szczególności dla jego 
prawa regresu wobec sprawcy szkody, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 7, s. 27.
19 M. Orlicki, Instytucja…, op. cit., s. 27.
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prawnego uzasadnienia20, która swoje oparcie znajduje w treści art. 405 k.c. Podsumowując, 
przy uwzględnieniu treści art. 3 ust 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej punktem wyjścia 
do rozważań o możliwości dochodzenia przez ubezpieczyciela regresu w oparciu o normę art. 828 
§ 1 k.c. jest przyjęcie, iż analizowane świadczenie zostało spełnione w granicach udzielonej ochro-
ny ubezpieczeniowej. Potwierdza to chociażby użyte przez ustawodawcę sformułowanie „zapłaty 
odszkodowania”, będące jedną z przesłanek nabycia regresu na mocy art. 828 § 1 k.c., które z kolei 
w granicach art. 805 k.c. winno być pochodną udzielonej uprzednio ochrony ubezpieczeniowej.

Powyższe łączy się z kolejną przesłanką dotyczącą wymogu, aby spełnione świadczenie miało 
oparcie w łączącym strony stosunku prawnym, jakim jest umowa ubezpieczenia. Z powodów 
określonych w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń 
nie może zgodnie z prawem spełnić świadczenia niemającego umocowania w umowie ubez-
pieczenia, reasekuracji lub gwarancji ubezpieczeniowej. W omawianej materii umocowanie 
takie musi zatem wynikać z treści zawartej umowy ubezpieczenia bądź z przepisu prawa, za 
którego przykład niech posłuży wspomniany już art. 827 k.c. stanowiący o zasadzie słuszno-
ści. Konsekwencją powyższego jest fakt, iż wypłata świadczenia kulancyjnego może obejmować 
wyłącznie następstwa zdarzenia szkodowego dotyczącego mienia objętego ochroną ubezpie-
czeniową. W odmiennym przypadku świadczenie takie mogłoby zostać zakwalifikowane jako 
forma darowizny. Co warte podkreślenia, w ocenie autora świadczenie kulancyjne uznać można 
za uzasadnione, mimo iż de facto umowa ubezpieczenia została rozwiązana. Za przykład niech 
posłuży tu zdarzenie szkodowe, do którego doszło w stosunkowo krótkim czasie po zakończeniu 
okresu odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela.

Niezbędną przesłanką jest także wymóg, aby podmiotem uprawnionym do świadczenia ku-
lancyjnego był wyłącznie ubezpieczający lub inny podmiot wskazany w umowie ubezpieczenia. 
Oczywiście w przypadku umów ubezpieczenia OC mogą to być także osoby trzecie. W przeciw-
nym wypadku działalność zakładu ubezpieczeń należałoby traktować w kategoriach działalności 
charytatywnej, pomocowej czy też sponsoringu, a spełnione świadczenie – uznać za darowi-
znę21. Mogłoby to także rodzić podejrzenia o wykorzystywanie świadczeń kulancyjnych w celu 
obejścia prawa, głównie podatkowego22. Przykładowo nie mogą zatem zostać uznane za świad-
czenia kulancyjne odszkodowania wypłacone nieubezpieczonym podmiotom dotkniętym 
klęskami żywiołowymi. Mimo iż za takimi świadczeniami mogą przemawiać względy słuszno-
ści, to brak istniejącego uprzednio stosunku umownego powoduje niemożność skorzystania 
z instytucji kulancji, a świadczenia takie należy rozpatrywać w kategoriach działalności charyta-
tywnej zakładów ubezpieczeń. Co warte podkreślenia, świadczenia kulancyjne występują także 
w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, gdzie ubezpieczyciel wypłaca świadcze-
nie w tym trybie bądź to bezpośrednio podmiotom poszkodowanym, bądź to ubezpieczonemu 
z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń osób poszkodowanych. Uznać jednak należy, że tego 
typu działanie nie będzie miało mocy wiążącej wobec rzeczonych podmiotów poszkodowanych. 
Do momentu całkowitego zaspokojenia lub przedawnienia ich roszczeń będą one mogły bo-
wiem kierować swoje roszczenia na zasadach ogólnych zarówno do ubezpieczonego, jak i na 
mocy actio directa do jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Zagadnienie świadczeń 
kulancyjnych na gruncie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest problemem szczególnie 
złożonym i budzącym najwięcej wątpliwości w praktyce działalności zakładów ubezpieczeń. 
Wymagałoby także odrębnego i szczegółowego omówienia. W ocenie autora na potrzeby ni-
20 Por. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 286 i nast.
21 Por. E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja ubezpieczeniowa, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 3, s. 3 i nast.
22 Por. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 86).
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niejszego opracowania za wystarczające uznać należy podkreślenie, iż spełnienie świadczenia 
kulancyjnego w ramach zawartej polisy odpowiedzialności cywilnej nie jest równoznaczne 
z przypisaniem danemu podmiotowi odpowiedzialności na podstawie zasad współżycia społecz-
nego. Potwierdza to chociażby treść interpretacji Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 
2005 r., w której to czytamy, iż „wypłata takiego odszkodowania mogłaby nastąpić w sytuacji, je-
śli odpowiedzialnym za wyrządzaną szkodę byłby ubezpieczający, w tym przypadku Uniwersytet 
Gdański. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika zaś, że ubezpieczający nie ponosił w tym 
przypadku odpowiedzialności za zaistniałą szkodę. Towarzystwo ubezpieczeniowe, kierując się 
zatem względami społecznymi, przyznało w drodze kulancji świadczenie pieniężne”23.

Dla uznania świadczenia za kulancyjne niezbędna jest także wiedza ubezpieczyciela o braku 
odpowiedzialności za dane zdarzenie szkodowe, przy jednoczesnej akceptacji tego faktu przez 
uprawnionego, który w związku z tym wnosi o świadczenie ex gratia. Wydaje się, iż w celu pełnej 
przejrzystości oraz wyraźnego określenia wzajemnej pozycji stron umowy ubezpieczenia oko-
liczności te winny być potwierdzone w drodze pisemnej informacji zawierającej podstawę braku 
odpowiedzialności, skierowanej przez ubezpieczyciela do potencjalnego beneficjenta. Infor-
macja o braku odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela może zostać stwierdzona także 
w treści prawomocnego wyroku sądowego. Ponadto wyłącznie w takiej sytuacji zakład ubez-
pieczeń będzie mógł dokonać sui generis uznania długu jako pochodzącego ze zobowiązania 
naturalnego24. Zauważenia wymaga, iż odmiennie od standardowego świadczenia ubezpiecze-
niowego, które spełniane jest causa solvendi, podobnie jak w przypadku darowizny świadczenie 
kulancyjne realizowane jest causa donandi. Zakład ubezpieczeń nie może się bowiem zwolnić 
z długu, który nie istnieje. W związku z powyższym podmiot, na rzecz którego spełnione zo-
stanie świadczenie kulancyjne, nie może skutecznie dochodzić zwiększonej kwoty świadczenia 
(w przypadku gdy otrzymane świadczenie nie pokrywa w pełni powstałej szkody), a także nie 
przysługuje mu roszczenie o odsetki związane z nieterminową wypłatą świadczenia.

Co warte zauważenia, procedura przyznawania i wypłaty świadczeń kulancyjnych nie pod-
lega trybowi dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych. Dotyczy to zarówno postępowania 
likwidacyjnego, odwoławczego, jak i sądowego. Przyznanie wypłaty w omawianym trybie nie 
jest tożsame z przyjęciem odpowiedzialności za dane zdarzenie szkodowe. Spełnienie takiego 
świadczenia lub odmowa jego spełnienia nie podlegają, podobnie jak w przypadku świadczeń 
naturalnych, zaskarżeniu sądowemu ani postępowaniu egzekucyjnemu. Jednakowoż jego 
spełnienie przez dłużnika, pomimo braku odpowiedzialności za dług, skutkuje zaspokojeniem 
wierzyciela. Jak już wspomniano, w przypadku omawianej instytucji na zakładzie ubezpieczeń 
nie ciąży obowiązek wypłaty odszkodowania, jednakże spełnienie świadczenia w tym trybie 
zamyka drogę do żądania jego zwrotu. Uzasadnia to uzależnienie spełnienia świadczenia w dro-
dze kulancji ubezpieczeniowej od autonomicznej woli ubezpieczyciela oraz wspomnianą jego 
niezaskarżalność. W związku z powyższym wyrażone w art. 411 pkt 2 k.c. zasady współżycia 
społecznego czynią świadczenie kulancyjne definitywnym, nie kreując równolegle jakichkolwiek 
roszczeń w tym zakresie. W ocenie E. Kowalewskiego oraz M. Serwach w omawianym przypadku 
mamy do czynienia ze zobowiązaniem naturalnym, w którym pomimo braku odpowiedzialności 
istnieje dług25.

23 Interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2005 r. (BI/4117-0001/05, http://interpretacje-
podatkowe.org/ubezpieczenia-majatkowe/bi-4117-0001-05).
24 Por. M. Serwach, E. Kowalewski, Granice kulancji…, op. cit., s. 2–12.
25 Por. E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja…, op. cit., s. 7.
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Co warte podkreślenia, sytuacja kształtuje się zupełnie inaczej, gdy ubezpieczyciel spełnia 
świadczenie pomimo pełnej świadomości braku takiego obowiązku, niż w przypadku, w którym 
dokonuje wypłaty na rzecz ubezpieczonego wobec braku pewności co do istnienia odpowie-
dzialności z umowy ubezpieczenia lub wysokości zobowiązania. W pierwszym przypadku brak 
jest roszczenia po stronie uprawnionego z umowy ubezpieczenia, z kolei w drugim – choć jest 
ono niepewne lub sporne – roszczenie takie istnieje.

Warte podkreślenia jest, iż w celu zapewnienia pełnej transparentności zakłady ubezpieczeń 
w stosunku do różnych ubezpieczonych winny stosować takie same kryteria przyznawania świad-
czeń w drodze kulancji. Niepożądane jest bowiem, aby spośród kilku różnych ubezpieczonych 
znajdujących się w podobnej sytuacji tylko jeden otrzymał odszkodowanie w ramach omawianej 
instytucji. Stosowanie kulancji na zasadzie dowolności może bowiem prowadzić do zakwalifiko-
wania owego świadczenia jako nienależnego. Zasadniczą kwestią jest tu stosowanie tych samych 
kryteriów w stosunku do różnych ubezpieczonych. Jeżeli bowiem w przypadku zaistnienia analo-
gicznych okoliczności faktycznych i prawnych zakład ubezpieczeń spełnia świadczenie kulancyjne 
wyłącznie na rzecz jednego z dotkniętych tymi samymi okolicznościami podmiotów, będzie zna-
czyło to, iż czynnikiem wpływającym na decyzję o wypłacie takiego świadczenia nie jest norma 
moralna, a okoliczności innej natury. Oczywiste jest, że możliwość uzyskania takiego świadcze-
nia uwarunkowana jest w dużej mierze aktualną sytuacją ekonomiczną. Zakłady ubezpieczeń są 
bowiem bardziej skłonne do świadczenia w tym trybie w okresie dobrej koniunktury gospodar-
czej niż w okresie o ujemnym wyniku finansowym, który najczęściej osiągany jest bezpośrednio 
po dużych klęskach żywiołowych generujących dużą liczbę szkód o znacznych rozmiarach.

Ze względu na fakt, iż świadczenie kulancyjne wypłacane jest bez obowiązku prawnego ciążą-
cego na spełniającym świadczenie, może być ono niższe niż należne odszkodowanie wyliczone 
w oparciu o treść zawartej umowy ubezpieczenia. W praktyce działalności zakładów ubezpieczeń 
przyjęło się, iż świadczenie tego typu nie może być wyższe od tego, które zostałoby wypłacone 
na mocy zapisów obowiązującej umowy ubezpieczenia. Zastosowanie winny mieć zatem wszel-
kie postanowienia dotyczące redukcji świadczenia, jak niedoubezpieczenie, franszyza lub udział 
własny. Wydaje się jednak, iż brak jest przeciwwskazań, aby ubezpieczyciel spełnił świadczenie 
w pełnej wysokości, z pominięciem wyżej wymienionych instytucji pomniejszających wysokość 
odszkodowania, tj. w kwocie wyższej, niż wynika to z treści zawartej umowy ubezpieczenia. 
W takim przypadku uzasadniać winny to szczególne okoliczności, chociażby oparcie na zasadach 
słuszności. W okolicznościach materializujących odpowiedzialność gwarancyjną ubezpieczyciela 
za świadczenie kulancyjne uznać należałoby różnicę pomiędzy kwotą odszkodowania wyliczoną 
na podstawie zawartych warunków ubezpieczenia a rzeczywiście spełnionym świadczeniem26.

2. Prawo do regresu w sytuacji kulancji ubezpieczeniowej
Jak już zaznaczono, w praktyce ubezpieczeniowej świadczenie kulancyjne jest świadczeniem 

pieniężnym wypłacanym w sytuacji, gdy z formalnoprawnego punktu widzenia po stronie za-
kładu ubezpieczeń brak jest obowiązku jego spełnienia. Rodzi się tym samym pytanie, czy fakt 
spełnienia świadczenia kulancyjnego skutkował będzie ustanowionym na mocy art. 828 k.c. pra-
wem regresu ubezpieczyciela do podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie szkodowe. Pojęcie 
regresu pochodzi od łacińskiego słowa regressus oznaczającego ‘cofnięcie się, powrót, poszu-
kiwanie na kimś szkody, wynagrodzenie strat, ucieczka, żądanie odszkodowania, roszczenie do 
poprzednika’. Polski ustawodawca nie ustanowił definicji normatywnej tegoż pojęcia. Instytucja 

26 Por. M. Orlicki, Instytucja kulancji…, op. cit., s. 31.
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ta została zdefiniowana między innymi w Wielkiej encyklopedii prawa, zgodnie z którą jest to 
zwrotne dochodzenie. „Ma ono miejsce wówczas, gdy dłużnik odpowiedzialny jest za dług w dal-
szej kolejności lub tylko częściowo zaspokoi wierzyciela, a następnie dochodzi od współdłużników 
należnych od nich części długu. Regres występuje zwłaszcza w zobowiązaniach solidarnych”27. 
W obecnym stanie prawnym, na mocy art. 828 k.c., ustawodawca ustanowił szczególny rodzaj 
subrogacji ustawowej (cessio legis) polegający na przejściu na ubezpieczyciela ex lege roszczenia 
ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody. W myśl § 1 
zd. 1 powyższego przepisu: „Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania 
przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za 
szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania”. 
Dzięki tej regulacji mimo naprawienia szkody zapłata odszkodowania nie skutkuje wygaśnięciem 
wierzytelności powstałej w wyniku wyrządzenia szkody ubezpieczającemu. Regres ubezpiecze-
niowy stanowi szczególny rodzaj wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela, uregulowany 
w art. 518 pkt 4 k.c., zgodnie z którym osoba trzecia, spłacając wierzyciela, nabywa spłaconą 
wierzytelność do wysokości dokonanej spłaty, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Takim 
przepisem szczególnym jest właśnie art. 828 k.c. Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca 
nie przyznał ubezpieczycielowi wprost, w postaci roszczenia regresowego, prawa do żądania 
od osoby odpowiedzialnej za szkodę zwrotu wypłaconego odszkodowania. Przepis art. 828 k.c. 
wprowadził konstrukcję prawną, zgodnie z którą z mocy prawa na ubezpieczyciela przechodzi 
roszczenie ubezpieczającego przeciwko sprawcy szkody. Ubezpieczyciel wstępuje tym samym 
w prawa poszkodowanego będącego wierzycielem. Wierzytelność nabyta przez ubezpieczyciela 
w wyniku zapłaty odszkodowania jest tą samą wierzytelnością, którą w granicach zapłaty miał 
ubezpieczający. Mamy tu do czynienia jedynie z przekształceniem podmiotowym roszczenia. 
Zauważenia wymaga, iż roszczenie regresowe ma charakter akcesoryjny; jego istnienie uzależ-
nione jest od istnienia i – co ważne – spełnienia zobowiązania pierwotnego28. Istotną cechą 
roszczenia zwrotnego jest fakt, iż występuje ono wyłącznie w pieniądzu. 

W obowiązującym stanie prawnym podstawową przesłanką umożliwiającą wystąpienie 
z regresem jest powstanie szkody w mieniu ubezpieczającego lub ubezpieczonego na skutek wy-
padku ubezpieczeniowego. Warunkiem koniecznym roszczenia regresowego jest także wypłata 
odszkodowania na rzecz poszkodowanego lub ubezpieczonego. Zgodnie z treścią art. 828 k.c. 
roszczenie regresowe jest ograniczone do wysokości wypłaconej kwoty i powstaje z chwilą 
zapłaty odszkodowania. Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku, „reguły subrogacji 
(art. 828 § 1 k.c. w związku z art. 518 § 1 pkt 4 k.c.) wykluczają możliwość przejęcia przez zakład 
ubezpieczeń roszczenia wierzyciela w większym rozmiarze niż do wysokości zapłaconego od-
szkodowania, a w tej części przepis art. 828 § 1 k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący”29. 
W pozostałym zakresie zapis art. 828 § 1 k.c. ma charakter dyspozytywny, w związku z czym 
powstanie roszczenia regresowego po stronie ubezpieczyciela może być wyłączone wolą stron 
umowy ubezpieczenia. Brak umownego wyłączenia subrogacji jest bowiem jednym z warunków 
skutecznego dochodzenia roszczenia regresowego.

Kolejną przesłanką konieczną do zaistnienia regresu ubezpieczeniowego jest istnienie pod-
miotu prawa cywilnego odpowiedzialnego za powstałą szkodę, niebędącego stroną stosunku 
ubezpieczenia majątkowego. Co istotne, przepis art. 828 § 1 k.c. powoduje, iż zakres odpowie-

27 J. Radwanowicz, (w:) E. Smoktunowicz (red.), Wielka encyklopedia prawa, Prawo i Praktyka Gospodarcza, 
Białystok 2000.
28 Por. T. Sangowski, Regres ubezpieczeniowy, PWE, Warszawa 1977, s. 21.
29 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1991 r. (I ACr 118/91, OSA 1991, nr 3, poz. 18).
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dzialności regresowej sprawcy szkody nie jest zależny od tego, czy odpowiada on na podstawie 
przepisów o czynach niedozwolonych (art. 415 i nast. k.c.), czy też z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 i nast. k.c.)30. Bez znaczenia pozostaje tu także 
zasada ponoszenia odpowiedzialności (zasada winy lub ryzyka). Kluczowe jest bowiem istnienie 
stosunku zobowiązaniowego pomiędzy poszkodowanym a odpowiedzialnym za szkodę. Jeżeli 
zatem właściciel rzeczy nie jest wierzycielem, ubezpieczyciel nie może wstąpić w jego prawa 
jako wierzyciela31.

Istotny jest fakt, iż ustawodawca, wprowadzając przywołaną podstawę regresu ubezpiecze-
niowego, odniósł ją do ubezpieczeń majątkowych. Przyjąć należy, iż wyłącznie w sytuacji, gdy 
ubezpieczyciel, spełniając świadczenie, działał w ramach umowy ubezpieczenia, przepis ten może 
stanowić podstawę cessio legis. Wskazuje na to chociażby zastosowane przez ustawodawcę, 
w stosunku do przesłanki nabycia prawa regresu na mocy art. 828 k.c., sformułowanie „zapłaty 
odszkodowania”, które w granicach art. 805 k.c. winno być pochodną udzielonej ochrony ubez-
pieczeniowej. W piśmiennictwie odnotowano pogląd, iż aby ubezpieczyciel na mocy art. 828 k.c. 
wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela, musi spełnić na rzecz poszkodowanego świadczenie 
nie tylko wynikające wprost z umowy ubezpieczenia, lecz także takie, do którego spełnienia ubez-
pieczyciel był zobowiązany; w konsekwencji, spełniając takie świadczenie, zakład ubezpieczeń 
musi wykonywać swoje zobowiązanie będące długiem w ujęciu prawnym, którego spełnienia 
ubezpieczony może się domagać także na drodze postępowania sądowego. Jak już wspomniano, 
w przypadku świadczenia kulancyjnego z jednej strony ubezpieczyciel nie ma prawnego obo-
wiązku spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, z drugiej strony ubezpieczający nie ma roszczenia 
o świadczenie kulancyjne, w szczególności nie może go skutecznie dochodzić przed sądem. Pro-
wadzi to do wniosku części przedstawicieli doktryny, iż po spełnieniu świadczenia kulancyjnego 
zakład ubezpieczeń nie nabywa bezpośrednio na mocy art. 828 k.c. roszczenia regresowego do 
osoby odpowiedzialnej cywilnie za powstałą szkodę32. W koncepcji tej uznawana jest jednak za-
sadność finalnego obciążenia sprawcy kosztami spowodowanej przez niego szkody. Nie sposób 
bowiem uzasadnić tezy o zwolnieniu sprawcy z odpowiedzialności cywilnej za spowodowa-
ną szkodę poprzez wypłatę świadczenia w drodze kulancji. Dlatego też zwolennicy omawianej 
koncepcji uznają, iż ubezpieczyciel w przypadku spełnienia świadczenia kulancyjnego winien sto-
sować reguły prawne regresu, niemniej w ich ocenie nie powinny one wynikać z art. 828 k.c., lecz 
z zawartej z ubezpieczonym umowy cesji wierzytelności. Zgodnie bowiem z treścią art. 509 k.c. 
ubezpieczony, będący jednocześnie poszkodowanym oraz adresatem świadczenia kulancyjne-
go czyniącego zadość szkodzie wyrządzonej przez osobę trzecią (dłużnika), może – nawet bez 
jego zgody – dokonać cesji przysługującej mu wierzytelności odszkodowawczej na inny podmiot, 
w tym ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę ubezpieczenia majątkowego33.

Analiza możliwości zastosowania art. 828 k.c. w przypadku spełnienia świadczenia w trybie 
kulancji dyspensywnej winna uwzględniać także treść art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej, który „prowadzenie postępowań regresowych […] związanych z wykonywa-
niem umów ubezpieczenia, reasekuracji oraz gwarancji ubezpieczeniowych” zalicza do katalogu 
czynności ubezpieczeniowych. W konsekwencji powyższego za nieuzasadnione należy uznać 
wszczęte na mocy 828 k.c. postępowania regresowe, które nie są związane z umową ubezpie-
czenia. Jak już wskazano, zawarte w art. 828 k.c. sformułowanie „zapłaty odszkodowania” winno 

30 Por. wyrok SN z dnia 30 czerwca 2005 r. (IV CK 784/04, LEX nr 183613).
31 Ibidem.
32 Por. E. Kowalewski, M. Serwach, Kulancja…, op. cit., s. 12.
33 Ibidem, s. 12.
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być pochodną udzielonej ochrony ubezpieczeniowej opartej na treści art. 805 k.c. Konsekwen-
cją braku definicji pojęcia „zapłata odszkodowania” jest możliwość jego szerokiego rozumienia. 
W związku z tym uprawniona staje się teza, iż z wypłatą odszkodowania mamy do czynienia tak-
że w sytuacji, w której zakład ubezpieczeń spełnia świadczenie, mimo iż w oparciu o wyłączenia 
przewidziane w zawartej umowie ubezpieczenia mogłoby odmówić wypłaty odszkodowania. 
Takie założenie doprowadziło część przedstawicieli doktryny do wniosku, iż w sytuacji spełnie-
nia świadczenia na zasadach kulancji dyspensywnej po wypłacie odszkodowania, z mocy prawa, 
ubezpieczyciel wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela i na mocy art. 828 k.c. nabywa pra-
wo regresu do osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody34.

Podsumowanie
Przyjąć zatem należy, iż po spełnieniu świadczenia w ramach kulancji marketingowej brak 

jest podstaw do roszczenia zwrotnego, ponieważ działanie to nie znajduje oparcia w istnieją-
cym stosunku ubezpieczenia. W ocenie autora możliwość taka istnieje w przypadku kulancji 
dyspensywnej, która ma swoje umocowanie w zawartej umowie ubezpieczenia. Rozstrzy-
gnięcie, z jakim rodzajem świadczenia mamy do czynienia, rzutuje nie tylko na możliwość 
skutecznego dochodzenia roszczenia zwrotnego, lecz także na kwestię opodatkowania tego 
świadczenia. Otóż w przypadku, gdy ubezpieczyciel spełni świadczenie pomimo braku takie-
go obowiązku, będzie ono podlegało opodatkowaniu z tytułu otrzymanego dochodu. Zakład 
ubezpieczeń nie przyjmuje bowiem odpowiedzialności za powstałą szkodę, a spełnione 
świadczenie nie stanowi odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych35, 
która w art. 21 ust. 1 pkt 4 i art. 30a ust. 1 pkt 5a reguluje opodatkowanie świadczeń ubez-
pieczeniowych. Przepisy te bowiem wyraźnie wskazują, iż ze zwolnienia z opodatkowania 
nie korzystają wszelkie kwoty wypłacone przez zakłady ubezpieczeń, a – z pewnymi wyjątka-
mi – jedynie te określone w art. 805 § 1 k.c., otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych 
i osobowych. Świadczenie kulancyjne jako świadczenie całkowicie dobrowolne i niewynika-
jące z realizacji umowy ubezpieczenia zaliczyć zatem należy na poczet dochodu beneficjenta. 
Może to być także zakwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej, o ile świadcze-
niobiorcą jest osoba prawna. Wynika to wprost z przywoływanej interpretacji podatkowej 
Izby Skarbowej w Gdańsku, zgodnie z którą „świadczenie pieniężne otrzymane od towarzy-
stwa ubezpieczeniowego w drodze kulancji nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. /tj. PIT/ i w myśl generalnej za-
sady, że wszelkie dochody podlegają opodatkowaniu – jako przychód z innych źródeł podlega 
opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wszelkie zwolnienia podatkowe są bowiem wyjąt-
kiem od konstytucyjnej (art. 84) zasady powszechności opodatkowania i dlatego wykładnia 
przepisów ustanawiających te zwolnienia, musi być wykładnią ścisłą”36. Świadczenia realizo-
wane w trybie kulancji ubezpieczeniowej są zatem wypłacane przez zakład ubezpieczeń bez 
potrącania należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ ubezpieczyciel 
nie jest w tym przypadku płatnikiem. Obowiązkiem jego płatności, na podstawie informacji 
PIT 8C otrzymanej od wypłacającego, obciążona zostaje osoba, na której rzecz świadczenie 
to zostało spełnione.

34 Por. D. Fuchs, Implikacje…, op. cit., s. 28.
35 Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.
36 Interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2005 r., op. cit.
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Pojęcie kulancji jest już mocno ugruntowane zarówno w teorii, jak i praktyce ubezpieczenio-
wej, dziwi zatem brak po stronie ustawodawcy inicjatywy kompleksowej regulacji omawianej 
instytucji. Mimo iż obecnie funkcjonujące unormowania prawne wspierane orzecznictwem są-
dowym oraz stanowiskiem przedstawicieli doktryny nie budzą już większych kontrowersji, to 
jednakowoż brak regulacji instytucji kulancji nie jest stanem pożądanym. W ocenie autora ist-
nienie oraz znaczenie analizowanej instytucji winny być podkreślone poprzez odpowiedni wpis 
w ramy obowiązującego prawa. Umożliwiłoby to kompleksowe i precyzyjne opisanie prawnych 
skutków kulancji, a tym samym poprawiłoby świadomość prawną obywateli (w tym przede 
wszystkim świadomość ubezpieczeniową), co w konsekwencji mogłoby wpłynąć, poprzez polu-
bowne rozstrzygnięcia na poziomie ubezpieczyciel–ubezpieczony, na zmniejszenie liczby spraw 
kierowanych na drogę postępowania sądowego. Brak stosownej regulacji instytucji kulancji 
ubezpieczeniowej w polskim prawie powoduje, iż praktycy ubezpieczeń nierzadko spotykają 
się z trudnościami dotyczącymi z jednej strony zasadności jej zastosowania, a z drugiej – po 
spełnieniu świadczenia w tym trybie – możliwości dochodzenia roszczenia zwrotnego od spraw-
cy szkody. Wobec braku regulacji na poziomie przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
przesłanki stosowania obu tych instytucji zawierane są zwyczajowo w wewnętrznych regula-
minach, zarządzeniach lub wytycznych, mających zastosowanie wyłącznie na potrzeby danego 
zakładu ubezpieczeń i uwzględniających jego aktualną politykę czy strategię rozwoju. W związ-
ku z brakiem precyzyjnie sformułowanych norm prawnych często świadczenie kulancyjne jest 
niejako kamuflowane poprzez spełnianie świadczeń w ramach zawieranych ugód. Dzieje się tak 
często w przypadku dużych, strategicznych klientów zakładów ubezpieczeń w postaci firm le-
asingowych lub istotnych klientów korporacyjnych. Ze względu na długofalowy wynik finansowy 
oraz w celu utrzymania dobrego wizerunku, nawet w przypadku pewności co do braku odpowie-
dzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń za dane zdarzenie szkodowe, często podpisywane 
są z ubezpieczonymi ugody, które z jednej strony zapewniają obu stronom utrzymanie dalszej 
biznesowej relacji, a z drugiej, poprzez zakwalifikowanie danego świadczenia jako należnego 
w ramach istniejącej umowy ubezpieczenia, pomijają fakt, iż spełnia ono wszelkie przesłanki 
świadczenia kulancyjnego. Ma to swoje pozytywne konsekwencje głównie dla ubezpieczonego, 
który otrzymując świadczenie w tym trybie, otrzymuje rekompensatę powstałego uszczerbku 
na majątku oraz może uniknąć dodatkowego obciążenia podatkowego, jakie musiałby ponieść 
w przypadku otrzymania świadczenia w drodze kulancji. 

Wskazane w niniejszym opracowaniu wątpliwości oraz przedstawiane w piśmiennictwie 
odmienne interpretacje obowiązujących przepisów skłaniają do postulatu de lege ferenda 
regulacji w polskim prawie instytucji kulancji ubezpieczeniowej, która ugruntowałaby roz-
ważania doktrynalne także w aspekcie możliwości zastosowania subrogacji ustawowej z art. 
828 k.c. W ocenie autora, ze względu na funkcje, które spełnia instytucja regresu ubezpie-
czeniowego, tj. represyjną, prewencyjno-wychowawczą oraz kompensacyjną, ustawodawca 
– tworząc podstawy normatywne instytucji kulancji ubezpieczeniowej – winien uwzględnić 
zasadę słuszności poprzez umożliwienie ubezpieczycielom występowania ex lege z roszcze-
niem zwrotnym do sprawcy szkody także w przypadku realizacji świadczeń w ramach kulancji 
dyspensywnej. Wszakże ukształtowane już na początku XX w. i obowiązujące do dziś ratio 
legis regresu ubezpieczeniowego sprowadza się do tego, iż z faktu zawarcia umowy ubezpie-
czenia mienia przez poszkodowanego nie powinna uzyskać korzyści osoba odpowiedzialna za 
powstanie szkody.
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Summary of the ar� cle

Ex-gratia payment and the insurance recourse

Ex-gratia payment is a term frequently met in the legal and financial environment and is also 
very widely used as far as the insurance activity is concerned. However, this notion has not been 
clearly defined in the insurance law provisions. The current shape of this compensation has 
been determined on the basis of opinions presented by the representatives of a doctrine and 
the judicial jurisdiction. In the insurance practice ex- gratia payment is the amount awarded in 
the situation when from the legal point of view an insurance service provider is not obliged to 
compensate for the loss.

Article 828 of the Civil Code introduced a legal construction according to which an insurer 
is taking the responsibility for a damage liquidation. Once an insurer pays the indemnity he is 
granted the same rights as a creditor. The question is whether the fact that an insurer makes 
the ex-gratia payment will not result in an emergence of the insurer’s right to subrogate against 
a party liable for the loss.

The lack of regulation concerning the ex-gratia payment in insurance, on the one hand brings 
the difficulties in deciding about its validity and on the other hand raises the doubts concerning 
the right of recourse. Polish legal provisions are silent as to the issue of ex-gratia payment what 
introduces some difficulties concerning its validity and the issue of subrogation against the per-
petrator. Due to lack of legal provisions concerning this case, most of the regulations pertaining 
to the ex-gratia payment are included in the inner rules apply by a given insurance company 
taking into account its current policy. Author of the article makes an attempt to systematize the 
issue of legal aspects of subrogation after an insurer make the ex-gratia payment.

Keywords: marketing ex-gratia, ex- gratia payment, insurance subrogation. 

Mgr Łukasz Mazurczak, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; kierownik 
Działu Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych Eksperci NEMU Sp. z o.o.
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Anna Dąbrowska 

Ochrona klienta usług ubezpieczeniowych – nowa ustawa o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawa o rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym – wybrane zagadnienia

Artykuł stanowi próbę przybliżenia wybranych przepisów, które można określić mianem pro-
konsumenckich. Przepisy te pochodzą z dwóch różnych ustaw: o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzecz-
niku Finansowym. Obie ustawy mają doniosłe znaczenie z punktu widzenia ochrony klientów, 
obie zawierają szereg nowych rozwiązań, które mają wzmocnić tę ochronę. Pierwsza część ar-
tykułu poświęcona jest ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i przepisom 
dotyczącym ubezpieczeń na cudzy rachunek oraz ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, 
druga zaś przybliża nową procedurę reklamacyjną dla klientów podmiotów rynku finansowego, 
kompetencję Rzecznika Finansowego oraz możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów.

Słowa kluczowe: ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, reklamacja, podmiot 
rynku finansowego, Rzecznik Finansowy, pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania 
sporów. 

Wprowadzenie
Nowy rok wiąże się często z wejściem w życie nowych przepisów. W prawie ubezpieczeniowym 

rok 2016 oznacza ważne zmiany dla klientów zakładów ubezpieczeń. W dniu 11 października 
2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez pod-
mioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym1, a w dniu 1 stycznia 2016 r. ustawa z dnia 
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej2, która zastąpiła starą 
ustawę o działalności ubezpieczeniowej3. 

Obie ustawy zawierają szereg nowych rozwiązań, które mają wzmocnić ochronę interesów 
klientów ubezpieczycieli. Czy tak się stanie w istocie? Nowe regulacje prawne są odpowiedzią 

1 Dz. U. poz. 1348 z późn. zm.
2 Dz. U. poz. 1844.
3 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1206 z późn. 
zm.).
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na wiele patologii, które występowały w ostatnich latach na rynku ubezpieczeń (w szczególności 
umów ubezpieczenia na cudzy rachunek oraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) 
i rynku bancassurance4, wdrażają i wykonują ponadto przepisy prawa europejskiego5. 

1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
Wśród nowych przepisów na uwagę zasługuje art. 15 ustawy. W ust. 3 bowiem wprowadzono 

nieco szerszy obowiązek jednoznacznego i zrozumiałego formułowania wzorców umów ubez-
pieczenia. Obecnie obowiązek ten dotyczy nie tylko umów i ogólnych warunków ubezpieczenia, 
lecz także wszelkich innych wzorców dotyczących umowy (np. regulaminu ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego). Postanowienia umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków ubez-
pieczenia oraz innych wzorców umowy sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na 
korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Od dnia 
1 stycznia 2016 r. ubezpieczyciele są ponadto zobowiązani do zamieszczania na swojej stronie 
internetowej ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorców umowy przez nich stoso-
wanych. 

Poprawie sytuacji klienta mają służyć także przepisy wprowadzające nowe obowiązki in-
formacyjne względem klienta. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zakład ubezpieczeń zawiera 
w stosowanych przez siebie wzorcach umów, w szczególności w ogólnych warunkach ubezpie-
czenia, informacje, które postanowienia określają:

przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia;� 
ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do od-� 
mowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia;
koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów � 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych;
wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczenio-� 
wej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje.

W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności ubez-
pieczenia grupowego, zakład ubezpieczeń przekazuje wymienione wyżej informacje, za 
pośrednictwem ubezpieczającego, osobie zainteresowanej, przed przystąpieniem do takiej umo-

4 Raport Rzecznika Ubezpieczonych Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; aneks 
do raportu Rzecznika Ubezpieczonych Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – skargi z zakresu bancas-
surance wniesione w 2012 r., dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.
5 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 335 z dnia 
17 grudnia 2009 r., s. 1, z późn. zm.); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 maja 
2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów eme-
rytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (Dz. Urz. UE 
L 145 z dnia 31 maja 2013 r., s. 1). Przepisy nowej ustawy mają również służyć stosowaniu rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i re-
asekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z dnia 17 stycznia 2015 r., s. 1) oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających klu-
czowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych pro-
duktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 9 grudnia 2014 r., s. 1, z późn. zm.).
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wy, na piśmie, lub jeżeli osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku. 
Należy podkreślić, iż obowiązek ten dotyczy wszystkich umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, 
a jego realizacja musi nastąpić jeszcze przed przystąpieniem ubezpieczonego do umowy. Prze-
pis przewiduje przekazanie tych informacji za pośrednictwem ubezpieczającego, co oznacza, że 
wykonanie tego obowiązku jest uzależnione od zachowania dwóch podmiotów. Wydaje się, iż 
ubezpieczyciel, aby dołożyć należytej staranności, powinien ustalić z ubezpieczającym taki tryb 
działania, który zapewni mu realizację tego zobowiązania.

Sposób sporządzania informacji uregulowany został rozporządzeniem Ministra Finansów6. 
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia: „Informacje wskazujące, które postanowienia wzorca umo-
wy określają:

1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpiecze-
nia,

2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do od-
mowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia, 

3) koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, 

4) wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpiecze-
niowej oraz okres, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje

– sporządza się w odrębnych sekcjach, odpowiadających powyższym punktom, wskazując nu-
mer jednostki redakcyjnej wzorca, w której zawarte są te postanowienia”.

W praktyce informacja ta będzie się sprowadzała do wymienienia jednostek redakcyjnych, 
pod którymi znajdują się określone postanowienia. Pozostaje pytanie, czy będzie to jednak 
wystarczające, aby zwrócić uwagę ubezpieczającego lub ubezpieczonego na najważniejsze dla 
niego warunki umowy. 

W art. 18 ust. 1 i 2 ustawy wprowadzono normę, zgodnie z którą w ubezpieczeniu na cudzy 
rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, ubezpieczający nie może otrzymywać 
wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony 
ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Nie 
wyklucza to możliwości zobowiązania się przez ubezpieczonego wobec ubezpieczającego do fi-
nansowania kosztu składki ubezpieczeniowej. Zakaz otrzymywania wynagrodzenia lub innych 
korzyści, obejmuje również osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego. W tym 
zakresie, podczas prac nad ustawą, zgłaszane były wątpliwości, czy nie będzie to przeszkodą 
w wypłacaniu wynagrodzenia brokerom, którzy działają przecież w imieniu klienta. Ze strony 
regulatora padały jednak zapewnienia, że ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym7 gwaran-
tuje wynagrodzenie brokerom. 

Niestety w ust. 3 tego przepisu zawarto wyjątek, który ogranicza stosowanie powyższych za-
sad w odniesieniu do umów ubezpieczenia grupowego zawartych na rachunek pracowników 
lub osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków ich rodzin, 
a także umów zawartych na rachunek członków stowarzyszeń, samorządów zawodowych lub 
związków zawodowych. Niestety, należy się obawiać, że będzie to furtka do dalszego obcho-
dzenia przepisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i że zrodzi to praktykę polegającą 

6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzor-
cach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2189).
7 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1450 z późn. zm.)
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na tym, iż niektórzy pośrednicy, aby nie stosować się do wymogów tej ustawy, będą tworzyć 
stowarzyszenia, które występując w roli ubezpieczającego, będą miały możliwość uzyskania wy-
nagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony 
ubezpieczeniowej lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

Obowiązujące brzmienie przepisu zawartego w art. 18 ustawy jest odległe od celu, który 
przyświecał jego powstaniu, a było nim wyeliminowanie sytuacji, w których ubezpieczający 
otrzymujący wynagrodzenie jest zainteresowany objęciem ubezpieczeniem jak największej licz-
by ubezpieczonych, niezależnie od tego, czy dana umowa jest im rzeczywiście przydatna i czy 
daje im realną ochronę. Szczególne obawy budzi tutaj zastosowanie wyjątku w przypadku 
umów zawieranych na rachunek członków stowarzyszeń, które mogą być powoływane np. przez 
pośredników.

Należy dodać, że przepis ten wchodzi w życie później niż zasadnicza część ustawy, a mianowi-
cie 1 kwietnia 2016 r.8

Wśród przepisów powstałych z myślą o poprawie sytuacji ubezpieczających i ubezpieczonych 
należy wskazać art. 19 ustawy9. Przewiduje on, iż w umowie ubezpieczenia zawieranej na cudzy 
rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, jeżeli konieczna jest zgoda ubezpieczo-
nego na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej lub ubezpieczony zgadza się na finansowanie 
kosztu składki ubezpieczeniowej, w przypadku niedoręczenia ubezpieczonemu warunków 
umowy przed wyrażeniem takiej zgody, zakład ubezpieczeń nie będzie mógł się powoływać na 
postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, a także 
przewidujące skutki naruszeń powinności ubezpieczonego lub obciążające go obowiązkami. 
Przepis nakłada na ubezpieczyciela obowiązek doręczenia ubezpieczonym – w ramach umowy 
na cudzy rachunek – warunków umowy przed wyrażeniem zgody na skorzystanie z ochrony 
ubezpieczeniowej, obowiązek ten powstaje w dwóch przypadkach: gdy mamy do czynienia 
z umową ubezpieczenia na życie lub gdy ubezpieczony ma finansować składkę. Niespełnie-
nie tego obowiązku zostało opatrzone sankcją polegającą na braku możliwości powoływania 
się przez zakład ubezpieczeń na wszelkie postanowienia zawężające lub wyłączające ochronę 
ubezpieczeniową.

Ten przepis niewątpliwie jest prokonsumencki. Dotychczas powszechnie zdarzały się przy-
padki przystępowania ubezpieczonych do ubezpieczenia bez możliwości zapoznania się, na 
jakich warunkach będzie świadczona ochrona ubezpieczeniowa. Oczywiście będzie to wy-
zwanie dla ubezpieczycieli, gdyż należy zdawać sobie sprawę, iż w przypadku umów na cudzy 
rachunek doręczenie warunków umowy przed zgodą na objęcie ochroną nie zawsze będzie 
rzeczą prostą, szczególnie w sytuacji gdy ubezpieczonych będzie znaczna liczba. Jest to oczy-
wiście ważny krok, niemniej jednak wymienione regulacje są nadal cząstkowe. W dalszym 
ciągu poza zakresem regulacji pozostają kwestie: rozpoczynania ochrony ubezpieczeniowej, 
zasady zmiany warunków umowy, które chroniłyby prawa ubezpieczonego, czy np. prawo 
kontynuacji umowy ubezpieczenia indywidualnie, na podobnych do dotychczasowych wa-
runkach.

Wzmocniona została ochrona konsumentów w odniesieniu do umów ubezpieczenia na ży-
cie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. ubezpieczenia z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym) oraz umów, w których wysokość świadczenia jest ustalana w oparciu 
o określone indeksy lub inne wartości bazowe (tzw. produkty strukturyzowane).

8 Art. 504 pkt 3 ustawy.
9 Przepis wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
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Przed zawarciem umowy ubezpieczania zakłady ubezpieczeń będą miały obowiązek przepro-
wadzenia analizy potrzeb, wiedzy i doświadczenia w zakresie ubezpieczeń na życie oraz sytuacji 
finansowej klienta. Dopiero na tej podstawie zakład ubezpieczeń przedstawi propozycję ubez-
pieczenia wraz z uzasadnieniem wskazującym, w jaki sposób odpowiada ona potrzebom 
klienta.

W sytuacji, gdy dane ubezpieczenie nie będzie adekwatne lub gdy ubezpieczyciel nie będzie 
w stanie zaoferować odpowiedniego ubezpieczenia, będzie on obowiązany przekazać tę infor-
mację klientowi z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wynik analizy lub oferta zakładu ubezpieczeń 
uniemożliwia zaoferowanie odpowiedniego ubezpieczenia. W takim przypadku umowa ubezpie-
czenia będzie mogła zostać zawarta tylko na podstawie pisemnego żądania klienta. Obowiązek 
ten ma również zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szcze-
gólności ubezpieczenia grupowego10.

W odniesieniu do wszystkich umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym usta-
wa wprowadza uprawnienie ubezpieczonego do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od 
dnia otrzymania po raz pierwszy rocznej informacji o wysokości świadczeń przysługujących z ty-
tułu zawartej umowy ubezpieczenia (co następuje w terminie od 10 do 14 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy). W przypadku decyzji o odstąpieniu wprowadzono przy tym ograniczenie do-
tyczące możliwości pomniejszenia wartości zwracanych środków o maksymalnie 4% wartości 
wpłaconych składek w przypadku produktów strukturyzowanych i tzw. polisolokat lub 4% war-
tości jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego według stanu na dzień 
otrzymania informacji o odstąpieniu w przypadku ubezpieczenia z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapitałowym11. 

Ustawa nie zakazuje jednak pobierania opłat likwidacyjnych – o ile nie są one zbyt wysokie 
i nie godzą w interesy konsumenta. W ustawie zabrakło definicji ubezpieczenia na życie z ubez-
pieczeniowym funduszem kapitałowym. Nie określono, czy ubezpieczenie to musi posiadać 
jakąkolwiek część ochronną. Pewne nadzieje można upatrywać w ankiecie i przygotowanych 
przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacjach dotyczących badania adekwatności 
produktu12. W projekcie rekomendacji znajduje się między innymi wskazanie, aby zakład ubez-
pieczeń pozyskał od klienta informacje dotyczące preferowanej proporcji przeznaczenia składki 
na część ochronną i inwestycyjną ubezpieczenia.

W konsekwencji umowy ubezpieczenia z grupy 3 działu I mogą z powodzeniem dalej funk-
cjonować, zakładając oczywiście, że ubezpieczający lub ubezpieczony zostanie odpowiednio 
poinformowany przed zawarciem umowy o możliwym ryzyku oraz umowa ta będzie dopasowa-
na do jego oczekiwań i możliwości finansowych. 

Omawiana ustawa jest wyjątkowo obszernym aktem prawnym i zawiera jeszcze wiele prze-
pisów wartych omówienia, choćby te dotyczące nowego systemu wypłacalności dla zakładów 
ubezpieczeń i reasekuracji, opartego na trzech filarach: wymogach ilościowych, wymogach 
jakościowych (wzmocnionym nadzorze) oraz obowiązkach informacyjnych. W niniejszym opra-
cowaniu wspomnieć trzeba o dwóch przepisach wprowadzonych ustawą. 

W art. 11 ustawy znalazła się norma, zgodnie z którą wskazanie w piśmie procesowym od-
działu zagranicznego zakładu ubezpieczeń jako strony postępowania dotyczącego roszczenia 
wynikającego z działalności zagranicznego zakładu ubezpieczeń wykonywanej na terytorium 

10 Art. 21 ustawy.
11 Art. 26 ustawy.
12 Projekt Rekomendacji dotyczących badania adekwatności produktu dostępny na stronie https://www.knf.gov.
pl/regulacje/praktyka/index.html.
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Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział jest jednoznaczne ze wskazaniem jako strony tego postę-
powania zagranicznego zakładu ubezpieczeń13. 

W ustawie znalazł się ponadto jeden bardzo istotny przepis zmieniający ustawę o ubezpiecze-
niach obowiązkowych, UFG i PBUK14. W ustawie tej został dodany art. 22a, który zobowiązuje 
zakład ubezpieczeń do informowania poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub OC rolnika, o możliwości wyczerpania się określo-
nej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, w przypadku gdy łączna kwota wypłaconych 
odszkodowań lub innych świadczeń przekroczy 80% określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwa-
rancyjnej. Przekazując tę informację, zakład ubezpieczeń informuje jednocześnie poszkodowanego 
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia o możliwości wytoczenia powództwa do właściwego 
sądu o ukształtowanie, na podstawie art. 3571 k.c.15, czyli dopuszczalności występowania przez po-
szkodowanego, który nie jest stroną umowy ubezpieczenia z roszczeniem o zastosowanie wobec 
zobowiązań wynikających z umowy klauzuli rebus sic stantibus.

2. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym

Przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym weszły w życie z dniem 11 października 2015 r. – z wyjąt-
kiem rozdziału 4, dotyczącego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów, 
który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Wprowadzone regulacje w swym założeniu mają 
stanowić remedium na powstały w praktyce stan dowolności w kwestii zasad procedury re-
klamacyjnej obowiązującej na rynku finansowym16, a również być odpowiedzią na konieczność 
stworzenia nowej jakości w systemie ochrony konsumenckiej.

13 Przepis ten wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, które miały problem z właściwym oznaczeniem pozwa-
nego, w przypadku gdy przed sądem chciały dochodzić roszczeń od zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który 
wykonuje działalność ubezpieczeniową na terytorium RP.
14 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.).
15 O wprowadzenie podobnego rozwiązania zabiegał w szczególności Rzecznik Finansowy (wcześniej Rzecznik 
Ubezpieczonych), który dostrzegł poważny problem związany z faktem, iż na przestrzeni dziesiątek lat funkcjo-
nowania obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązywały różne wyso-
kości minimalnych sum gwarancyjnych. Początkowo w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej związanej 
z posiadaniem pojazdu nie określono górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczycieli – funkcjonował jedynie 
niekorzystny dla poszkodowanych mechanizm, w wyniku którego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po-
wstawała dopiero po przekroczeniu określonej przepisami wysokości poniesionej szkody. Górny limit odpowie-
dzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń został wprowadzony z dniem 1 stycznia 1991 r. rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. 
Nr 89, poz. 527). Rozporządzenie to było aktem wykonawczym do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r., Nr 11, poz. 62 z późn. zm.) i wprowadziło sumę gwarancyjną 
w wysokości 7,2 mld zł (przed denominacją) w odniesieniu do jednego zdarzenia. W okresie późniejszym mini-
malne sumy gwarancyjne ulegały dalszym zmianom, by od dnia 11 czerwca 2012 r. osiągnąć poziom 5 mln euro 
w doniesieniu do szkód na osobie oraz 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu, w odniesieniu do jednego zda-
rzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. Jednakże w przypadku 
niektórych osób, które poniosły szkodę w latach 90., zdarzały się sytuacje wyczerpania się sumy gwarancyjnej 
i utraty możliwości dalszego uzyskiwania świadczeń – szczególnie rentowych – przy jednoczesnym braku możli-
wości uzyskiwania dalszych świadczeń bezpośrednio od sprawcy szkody.
16 D. Maśniak, Znaczenie ustawowych zasad wnoszenia reklamacji i powołania Rzecznika Finansowego dla rynku 
ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 4, s. 21.
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Na potrzebę nowego podejścia do zagadnień ochrony konsumentów na rynkach finansowych, 
w tym ubezpieczeniowych, wskazuje wiele czynników. Należy do nich w pierwszym rzędzie 
wspomniany brak wiary w skuteczność dyscypliny rynkowej, która promuje lepszych i eliminu-
je z życia gospodarczego gorszych. Jednym z czynników 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 działają17.

Z dniem wejścia w życie ustawy Rzecznik Ubezpieczonych przekształcił się w Rzecznika Finan-
sowego, a Biuro Rzecznika Ubezpieczonych stało się Biurem Rzecznika Finansowego18. Przyjęcie 
ustawy o Rzeczniku Finansowym nie spowodowało zatem powstania zupełnie nowej instytucji, 
a jedynie przekształcenie już istniejącej. Zagwarantowana została zatem ciągłość działania do-
tychczasowego Rzecznika.

Kluczową kwestią w stosowaniu ustawy o Rzeczniku Finansowym jest prawidłowe rozumienie 
zdefiniowanych w niej określeń i posługiwanie się nimi w odniesieniu do wszystkich podejmo-
wanych przez Rzecznika Finansowego czynności. Zmieniająca się terminologia dotyczy przede 
wszystkich pojęć zdefiniowanych w art. 2: klient podmiotu rynku finansowego, podmiot rynku 
finansowego i reklamacja.

Ustawa definiuje klienta podmiotu rynku finansowego jako: będącego osobą fizyczną ubez-
pieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, osobę 
dochodzącą roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, członka funduszu emerytalnego, uczestnika pracowniczego 
programu emerytalnego i osobę otrzymującą emeryturę kapitałową (oraz osobę uprawnioną 
lub oszczędzającą w rozumieniu odpowiednich ustaw), a także pozostałe kategorie osób wymie-
nione w art. 2 pkt 1 (klienta banku, członka SKOK, klienta instytucji płatniczej, klienta biura usług 
płatniczych, klienta instytucji pieniądza elektronicznego, klienta oddziału zagranicznej instytucji 
pieniądza elektronicznego, klienta instytucji finansowej, uczestnika funduszu inwestycyjnego, 
klienta firmy inwestycyjnej, klienta instytucji pożyczkowej). Klientami podmiotu rynku finan-
sowego są przy tym tylko i wyłącznie osoby fizyczne, i to niezależnie od tego, czy prowadzą 
działalność gospodarczą i czy przysługuje im status konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. 

Rzecznik Finansowy nie reprezentuje więc spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzy-
szeń, kościołów i związków wyznaniowych, Skarbu Państwa, organów administracji publicznej 
i obsługujących je urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, przedsiębiorstw 
państwowych, zakładów opieki zdrowotnej i wszelkich innych osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Ustawy nie stosuje się też do spółek 
cywilnych, ale już do jej wspólników tak, o ile są ubezpieczającymi, ubezpieczonymi itd. Należy 
zwrócić też uwagę, że klientem podmiotu rynku finansowego jest osoba dochodząca roszczeń 
od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nie jest nim więc 
np. posiadacz pojazdu mechanicznego albo rolnik, na którego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa-
rancyjny nałożył opłatę za niedopełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia, ani też posiadacz 
pojazdu lub kierujący albo rolnik, wobec którego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wy-
17 J. Monkiewicz, M. Monkiewicz, Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Nowe 
koncepcje i rozwiązania, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 18 (1/2015), s. 10.
18 Art. 55 ustawy.
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stępuje z roszczeniem regresowym. Rzecznik Finansowy nie posiada kompetencji do działania 
w tym zakresie, a sprawy takie powinny być rozwiązywane zgodnie z ogólnymi zasadami lub 
przepisami szczególnymi. 

Podmioty rynku finansowego są wymienione w art. 2 pkt 3 ustawy. W stosunku do Rzecz-
nika Ubezpieczonych, który zajmował się skargami na zakłady ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obecnie nastąpiło 
rozszerzenie katalogu podmiotów, na które można wnosić skargi, o: banki krajowe i zagraniczne 
oraz oddziały banków zagranicznych, SKOK-i, instytucje pożyczkowe, firmy inwestycyjne, to-
warzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, instytucje płatnicze, biura usług 
płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza 
elektronicznego, instytucje finansowe, oddziały instytucji kredytowych.

Na wymienione podmioty rynku finansowego nałożono obowiązki dotyczące reklamacji19. 
Reklamacją jest wystąpienie skierowane do podmiotu runku finansowego przez jego klienta, 
w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot20.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy reklamacja może być złożona: 
w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej � 
klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe; 
ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o któ-� 
rej mowa w ust. 1; 
w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie � 
środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

Przywołane regulacje odnoszą się do każdego wystąpienia do podmiotu rynku finansowego, 
zawierającego zastrzeżenia, niezależnie od tego, jak zostanie zatytułowane przez klienta (rekla-
macja, skarga, odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy itp.). Nie ma też znaczenia, 
na jakim etapie obowiązywania czy też wykonania umowy lub zobowiązania takie wystąpienie 
zostaje przez klienta skierowane. 

Ustna forma złożenia reklamacji do protokołu obarczona jest dużym ryzykiem dla ubezpie-
czycieli, w szczególności w przypadku przyjmowania reklamacji za pośrednictwem agentów. 
Dlatego ważne jest opracowanie przez ubezpieczyciela restrykcyjnych procedur składania i roz-
patrywania reklamacji21.

W przypadku ubezpieczeń reklamacja obejmować będzie zarówno wystąpienia dotyczące za-
warcia umowy czy wszelkich kwestii związanych ze składkami, jak i np. odstąpienia od umowy, 
wypowiedzenia jej, dostępu do informacji dotyczącej zawartej umowy i jej wykonania, utrud-
nień związanych z kontaktem z ubezpieczycielem na odległość, ale też oczywiście postępowania 
likwidacyjnego w całej jego rozciągłości (zgłoszenie szkody, oględziny, komisje lekarskie, ocena 
rozmiaru szkody majątkowej i osobowej, żądanie dokumentów i informacji przez ubezpieczyciela, 
dostęp do akt szkody itd.). Ubezpieczyciel nie może wstrzymywać się z udzieleniem odpowie-
dzi na reklamację wniesioną w toku postępowania likwidacyjnego do czasu jego zakończenia. 

19 Należy pamiętać, że obok ustawowych regulacji w tym zakresie, obowiązują Zasady dotyczące procesu obsługi 
skarg przez instytucje finansowe, uchwalone przez KNF w dniu 26 maja 2015 r., które zawierają dotychczaso-
we wytyczne KNF w sprawie rozpatrywania reklamacji oraz wytyczne opublikowane przez Europejskie Urzędy 
Nadzoru; https://www.knf.gov.pl/Images/projekt_zasady_dot_procesu_obslugi_skarg_przez_instytucje_finan-
sowe_tcm75-40467.pdf. 
20 Art. 2 pkt 2 ustawy.
21 D. Maśniak, op. cit., s. 27.
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Reklamacją w rozumieniu ustawy o Rzeczniku Finansowym nie jest natomiast wystąpienie skie-
rowane do podmiotu rynku finansowego przez inną osobę niż jego klient (oczywiście klient 
może działać przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika). Nie jest też reklamacją wy-
stąpienie klienta podmiotu rynku finansowego, które nie zawiera zastrzeżeń dotyczących usług 
świadczonych przez ten podmiot, lecz odnosi się innych sfer jego działalności. 

Podmiot rynku finansowego zamieszcza w umowie zawieranej z klientem następujące infor-
macje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji:

miejsce i formę złożenia reklamacji;� 
termin rozpatrzenia reklamacji;� 
sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji.� 

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy klient nie zawarł umowy z podmiotem rynku finansowego, 
wówczas ww. informacje powinny zostać dostarczone w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło 
zgłoszenie roszczeń klienta wobec podmiotu rynku finansowego22.

Po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami ustawy, podmiot rynku finansowe-
go rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą 
innego trwałego nośnika informacji. Pocztą elektroniczną odpowiedź może być dostarczona wy-
łącznie na wniosek klienta23.

Odpowiedzi tej należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego 
upływem24. W świetle tej regulacji podmiot rynku finansowego musi zareagować niezwłocznie, 
ale nie później niż terminie 30 dni. 

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji 
i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, podmiot rynku finansowego w in-
formacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

wyjaśnia przyczynę opóźnienia;� 
wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;� 
określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie � 
może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji25.

W przypadku niedotrzymania powyższych terminów reklamację uważa się za rozpatrzoną 
zgodnie z wolą klienta26.

 Odpowiedź na reklamację powinna zawierać w szczególności:
uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą � 
klienta;
wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie � 
skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub 
umowy;
imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;� 
określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie � 
z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpo-
wiedzi27.

22 Art. 4 ustawy.
23 Art. 5 ustawy.
24 Art. 6 ustawy.
25 Art. 7 ustawy.
26 Art. 8 ustawy.
27 Art. 9 ustawy.
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Powołany na mocy ustawy Rzecznik Finansowy nie jest instytucją nową dla ubezpieczają-
cych, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Jest to natomiast nowa instytucja 
w przypadku pozostałych klientów podmiotów rynku finansowego. W odniesieniu do wniosków 
kierowanych przez klientów podmiotu rynku finansowego do Rzecznika Finansowego należy 
zwrócić uwagę na następujące regulacje dotyczące możliwości podjęcia czynności.

Jeżeli chodzi o rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek 
nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania re-
klamacji, istotną kwestią jest konieczność wyczerpania przez klienta drogi reklamacyjnej, której 
dotyczą przepisy rozdziału 2 ustawy. Z treści wniosku lub z załączonych do niego dokumentów 
powinno zatem wynikać, że klient złożył uprzednio reklamację do podmiotu rynku finansowe-
go oraz że nie została ona przez podmiot rynku finansowego uwzględniona. Jeśli na tym etapie 
brak takiej informacji, Rzecznik Finansowy będzie wzywał klienta do jej uzupełnienia. Jeżeli zaś 
z treści wniosku wynika, że klient nie wniósł reklamacji, bądź też uczynił to, lecz nie minął jeszcze 
czas na jej rozpatrzenie, wówczas Rzecznik Finansowy nie będzie podejmował czynności, uza-
sadniając to w odpowiedni sposób (art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy). 

Odnośnie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpa-
trzonej zgodnie z wolą klienta w terminie, o którym mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, klient może 
się zwrócić do Rzecznika Finansowego nie tylko wówczas, gdy podmiot rynku finansowego nie 
uwzględni reklamacji, lecz także w sytuacji, gdy podmiot rynku finansowego w odpowiedzi na 
reklamacje poinformował klienta o jej rozpatrzeniu zgodnie z wolą klienta, lecz mimo upływu 
terminu wskazanego w udzielonej odpowiedzi (który nie może być dłuższy niż 30 od dnia spo-
rządzenia odpowiedzi) nie spełnił roszczenia podniesionego w reklamacji. W przypadku gdy 
termin ten jeszcze nie upłynął, brak jest oczywiście podstaw do podejmowania czynności przez 
Rzecznika Finansowego. Podobnie gdy reklamacja została uwzględniona, a podmiot rynku finan-
sowego we właściwym terminie zrealizował roszczenie w niej podniesione. 

Jeszcze jedną sytuacją, w której istnieją podstawy do podjęcia czynności na wniosek 
klienta podmiotu rynku finansowego, jest niedopełnienie przez podmiot rynku finansowe-
go jednego z obowiązków ciążących na nim na podstawie przepisów rozdziału 2 ustawy: 
zamieszczenia w umowie zawieranej z klientem informacji dotyczących procedury składania 
i rozpatrywania reklamacji; dostarczenia ww. informacji klientowi, który zgłosił roszczenie 
wobec podmiotu rynku finansowego, a nie zawał z nim umowy; udzielenia odpowiedzi 
na reklamację w odpowiedniej formie; udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 
30 dni lub 60 dni; przekazania klientowi w terminie 30 dni informacji o przewidywanym 
terminie udzielenia odpowiedzi dłuższym niż 30 dni oraz przyczynach opóźnienia i okolicz-
nościach koniecznych do ustalenia; przekazania wymaganych informacji w odpowiedzi na 
reklamację. 

Zbadania przez Rzecznika Finansowego wymagają ponadto przypadki, w których podmiot 
rynku finansowego nie dotrzymał terminu określonego w art. 6 lub art. 7 ustawy, a następ-
nie – mimo wyrażonego w art. 8 ustawy skutku takiego zaniechania, polegającego na tym, że 
reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta – nie zrealizował roszczenia podnie-
sionego w reklamacji. Zbadanie powyżej wskazanych kwestii jest uzasadnione nie tylko tym, że 
klient otrzyma od Rzecznika Finansowego zwrotną informację co do zasadności lub nie podno-
szonych zarzutów, ale także z tego względu, że w razie dostrzeżenia nieprawidłowości Rzecznik 
Finansowy może w drodze decyzji nałożyć na podmiot rynku finansowego, który narusza obo-
wiązki nałożone w art. 4 ust. 1 oraz art. 6–10 ustawy, karę pieniężną do wysokości 100 000 zł 
(art. 32 ust. 1 ustawy). Każda sprawa, w której istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia 
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powyżej wskazanych obowiązków, powinna więc być analizowana pod kątem ewentualnego 
wszczęcia postępowania administracyjnego i zbadania, czy zachodzą w niej przesłanki do nało-
żenia kary na podmiot rynku finansowego. 

Do zadań Rzecznika Finansowego należy również informowanie właściwych organów nadzoru 
i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finanso-
wego, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 
albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjo-
nowania rynku finansowego, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji 
i funkcjonowania podmiotu rynku finansowego, a także inicjowanie oraz organizowanie działal-
ności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku 
finansowego. Prawidłowe realizowanie powyższych zadań jest w dużej mierze uzależnione od 
skutecznego identyfikowania najważniejszych problemów wynikających z otrzymywanych skarg 
oraz ujawnianych w toku poszczególnych postępowań interwencyjnych prowadzonych przez 
Rzecznika. Dlatego też najbardziej istotne zagadnienia, związane przede wszystkim z nieprawi-
dłowymi praktykami rynkowymi poszczególnych podmiotów rynku finansowego, trudnościami 
z właściwą wykładnią przepisów prawa, dostrzeżonymi błędami legislacyjnymi czy lukami w pra-
wie, niejednolitym orzecznictwem sądów, a także koniecznością przekazania szerszej grupie 
klientów podmiotów runku finansowego określonych informacji lub porad, powinny również 
być sygnalizowane przez ekspertów, tak by były one analizowane i agregowane przez Biuro 
Rzecznika Finansowego w celu podjęcia w imieniu Rzecznika odpowiednich działań o wymiarze 
ogólnym. 

Omówiona powyżej kwestia łączy się też z możliwością wykorzystania przez Rzecznika Finan-
sowego zarówno dotychczasowych, jak i nowych instrumentów prawnych. Rzecznik Finansowy 
zachował prawo do kierowania wniosku do Sądu Najwyższego, wyrażania istotnego poglądu 
w sprawach toczących się przed sądami cywilnymi oraz wytaczania powództwa w sprawach 
dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych oraz brania udziału w toczących się tego typu po-
stępowaniach, przy czym na mocy zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
Rzecznik Finansowy został z tych kosztów zwolniony28. 

Rzecznik Finansowy może także wytaczać powództwo przed SOKiK o uznanie postanowienia 
wzorca umownego za niedozwolone29, przy czym uprawnienie to będzie funkcjonowało tylko 
przez kilka miesięcy, bowiem 11 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę 
o ochronie konkurencji i konsumentów30, której skutkiem będzie przeniesienie rozstrzygania 
o klauzulach abuzywnych z SOKiK na Prezesa UOKiK wydającego w tej mierze decyzje admi-
nistracyjne. Efektywne wykorzystanie tych narzędzi przez Rzecznika Finansowego także jest 
uwarunkowane odpowiednią identyfikacją dokonywaną przy okazji rozpatrywania skarg. 

Zupełnie nowym zadaniem Rzecznika Finansowego jest prowadzenie pozasądowych postępo-
wań w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi 
podmiotami31. Postępowanie to szczegółowo regulują art. 35–43 ustawy oraz rozporządzenie 
Ministra Finansów32. 

28 Art. 50 ustawy.
29 Art. 29 ustawy.
30 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1634).
31 Art. 17 ust. 2 ustawy.
32 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed 
Rzecznikiem Finansowym (Dz. U. poz. 92).
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Rzecznik przeprowadza owo postępowanie na wniosek klienta podmiotu rynku finansowego33. 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia wniosek o przeprowadzenie postępowania można wnieść 
w formie pisemnej na adres Biura Rzecznika Finansowego albo za pośrednictwem środków komu-
nikacji elektronicznej w formie i na adres wskazany na stronie internetowej Rzecznika. Rzecznik 
informuje strony o podejmowanych czynnościach w formie pisemnej, a jeśli to możliwe i przema-
wiają za tym okoliczności sprawy – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej34.

Do wniosku należy dołączyć:
posiadane dokumenty na poparcie opisanego stanu faktycznego;� 
dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego lub wskazanie oko-� 
liczności, które uniemożliwiają jego dołączenie;
dowód uiszczenia opłaty lub wniosek o zwolnienie z obowiązku jej uiszczania;� 
pełnomocnictwo, jeżeli wniosek wnosi pełnomocnik;� 
oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności określonych w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy � 
o Rzeczniku Finansowym35.

Ustawa przewiduje pięć sytuacji, w których Rzecznik Finansowy może odmówić wszczęcia po-
stępowania. Może mieć to miejsce, jeśli:

klient nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego, o którym mowa była wcześniej;� 
wniosek służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony;� 
spór jest lub był rozpatrywany przez sąd, inny organ powołany do rozpoznania spraw danego � 
rodzaju lub podmiot uprawniony do przeprowadzenia pozasądowego rozwiązywania sporów;
rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie skutecznego przeprowadzenia po-� 
stępowania przy Rzeczniku;
klient nie uiścił opłaty z tytułem postępowania i nie został od niej zwolniony.� 

Co bardzo istotne, udział podmiotu rynku finansowego w postępowaniu jest obowiązkowy36.
W toku postępowania Rzecznik zapoznaje podmiot rynku finansowego z roszczeniem klienta, 

przedstawia stronom postępowania przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz pro-
pozycję zakończenia sporu37.

Jeżeli nie dojdzie do polubownego zakończenia postępowania, Rzecznik sporządza opinię, 
w której musi zawrzeć w szczególności ocenę prawną stanu faktycznego w przedmiotowym po-
stępowaniu38.

Do wniesienia wniosku o wszczęcie postępowania pozasądowego przed Rzecznikiem ko-
nieczne jest wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego, nie musi jednak poprzedzać go 
wniosek do Rzecznika Finansowego o wszczęcie interwencji względem podmiotu rynku finanso-
wego. Są to więc dwa odrębne tryby działania Rzecznika. Należy przypuszczać, iż w czasach, gdy 
na rozstrzygnięcie sporu przed sądem trzeba czekać stosunkowo długo, a ponadto postępowa-
nie to jest sformalizowane na tyle, że u wielu osób budzi bezradność, wszczęcie postępowania 
pozasądowego będzie się cieszyło popularnością.

Ustawa o Rzeczniku Finansowym przewiduje ponadto podjęcie przez Rzecznika czynności 
w formie podobnej do działania uprzedniego Rzecznika Ubezpieczonych, zwanego postępowa-
niem skargowym lub interwencyjnym. Tutaj działanie następuje z urzędu lub na wniosek klienta 

33 Art. 36 ust. 1 ustawy.
34 § 2 rozporządzenia.
35 § 3 ust. 2 rozporządzenia.
36 Art. 37 ustawy.
37 Art. 39 ustawy.
38 Art. 40 ustawy.
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podmiotu rynku finansowego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez podmiot rynku 
finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji bądź na wniosek właściwego organu nadzoru, 
kontroli lub innego organu władzy publicznej39. Rzecznik Finansowy, po zapoznaniu się ze skie-
rowanym do niego wnioskiem, może: 

podjąć czynność; � 
wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania; � 
przekazać sprawę według właściwości; � 
skierować sprawę do pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów mię-� 
dzy klientem a podmiotem rynku finansowego; 
nie podjąć czynności, o czym zawiadamia, uzasadniając swoje stanowisko, wnioskodawcę � 
oraz osobę, której sprawa dotyczy.

Nawet więc w przypadku, gdy wniosek spełnia wymogi formalne, a także warunki do pod-
jęcia interwencji (związane przede wszystkim ze skorzystaniem z trybu reklamacyjnego), jej 
podjęcie przez Rzecznika Finansowego nie jest obligatoryjne, zatem każdorazowo Rzecznik 
musi poddać analizie celowość wszczęcia czynności. Interwencja Rzecznika jest uzasadniona, 
jeśli w świetle złożonego wniosku celowe jest, by Rzecznik Finansowy zbadał, czy wskutek 
działania lub zaniechania podmiotu rynku finansowego nie nastąpiło naruszenie praw lub in-
teresów klienta40. 

Poza działaniami mającymi na celu przeprowadzenie zmian o charakterze legislacyjnym oraz 
prowadzeniem badań dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego41 Rzecznik 
Finansowy może występować do podmiotów rynku finansowego oraz innych podmiotów, któ-
rych działalność wiąże się z rozpatrywaną sprawą (a więc np. pośredników ubezpieczeniowych, 
doradców finansowych, kancelarii odszkodowawczych itp., przy czym ustawa nie daje narzędzi 
do wyegzekwowania odpowiedzi od tych podmiotów) o udzielenie informacji lub wyjaśnień 
oraz udostępnienie akt lub dokumentów, które dotyczą nie tylko spraw indywidualnych, ale tak-
że wzorców umów, wewnętrznych regulacji podmiotów rynku finansowego i nieprawidłowej 
obsługi klientów świadczonej przez te podmioty42. 

Podmiot rynku finansowego, który otrzymał wniosek Rzecznika Finansowego w sprawach ob-
jętych zakresem jego działalności, jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 
dni od dnia otrzymania wniosku, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym 
stanowisku oraz przekazać żądane dokumenty43. Jest to termin nieprzekraczalny, zatem nieza-
leżnie od tego, czy akta znajdują się w archiwum bądź wyjaśnienie sprawy wymaga podjęcia 
dodatkowych czynności, podmiot rynku finansowego musi przekazać Rzecznikowi Finansowe-
mu żądane dokumenty oraz poinformować go o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. 
Jeśli natomiast wystąpienie Rzecznika Finansowego obejmuje tylko i wyłącznie żądanie przeka-
zania wzorca umowy o świadczenie usług albo innych dokumentów lub formularzy stosowanych 
przy zawieraniu i wykonywaniu umów, wówczas podmiot rynku finansowego ma obowiązek 
przekazać je w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku44. 

Rzecznik Finansowy, podobnie jak wcześniej Rzecznik Ubezpieczonych, w zakresie swojej dzia-
łalności może kierować do Sądu Najwyższego wnioski o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni 

39 Art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
40 Art. 24 ust. 3 ustawy.
41 Art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
42 Art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy.
43 Art. 31 ustawy.
44 Art. 30 ustawy.
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prawa występujących w orzecznictwie sądów powszechnych45. Nadal Rzecznik będzie mógł 
korzystać z kompetencji określonej w art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego, a więc przedstawiać sądowi tzw. istotny pogląd w sprawie.

Do dnia 16 kwietna 2016 r. Rzecznik w zakresie swojej właściwości może wytaczać powódz-
two w sprawach, o których mowa w art. 47936 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego. Od dnia 17 kwietnia 2016 r. bowiem wchodzą w życie przepisy ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, które 
wprowadzają nową procedurę w zakresie postępowania w sprawach o uznanie postanowień 
wzorca umowy za niedozwolone przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
– procedura ta będzie mogła zostać wszczęta, m.in. na wniosek Rzecznika.

Zakończenie
Nowe przepisy mają za zadanie poprawić poziom ochrony ubezpieczających, ubezpieczonych 

i uprawnionych z umów ubezpieczenia, a w przypadku ustawy o Rzeczniku – klientów rynku 
finansowego w rozumieniu przepisów tej ustawy. W pracach nad obydwiema ustawami aktyw-
ny udział brał Rzecznik Finansowy (wcześniej Rzecznik Ubezpieczonych). W przypadku ustawy 
o Rzeczniku Finansowym, wówczas jeszcze Rzecznika Ubezpieczonych, zgłosił do pierwotnego 
brzmienia projektu ustawy46 wiele istotnych uwag47, które w rezultacie miały znaczący wpływ na 
ostateczny kształt i brzmienie ustawy.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawa o Rzeczniku Finansowym 
obowiązują od niedawna. Stosowanie nowych przepisów z pewnością będzie rodzić jeszcze wiele 
pytań i wątpliwości, miejmy jednak nadzieję, że w praktyce będą one uwzględniać cel przyświeca-
jący wprowadzeniu nowych regulacji, a więc ochronę słabszej strony stosunku prawnego. 

Przedstawione zmiany prawne pokazują, jak szybko ewoluuje rynek finansowy, w tym rynek 
ubezpieczeń. Prawo za tymi zmianami próbuje nadążyć, choć nie zawsze jest to możliwe.
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Małgorzata Maliszewska

Reklamacja na rynku usług ubezpieczeniowych

Artykuł dotyczy nowej konstrukcji prawnej reklamacji przewidzianej przez przepisy pra-
wa ubezpieczeniowego. Opisuje istotę reklamacji i formę jej złożenia, strony postępowania 
reklamacyjnego oraz obowiązki zakładu ubezpieczeń po zastosowaniu postępowania reklama-
cyjnego. W artykule wykazano, iż reklamacja nie była dotychczas stosowana przez podmioty 
rynku finansowego. Zwrócono uwagę na fakt, iż wykorzystanie reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego skutkuje rozszerzeniem stosowania reklamacji nie tylko w sferze usług material-
nych, lecz także w usługach niematerialnych.

Słowa kluczowe: reklamacja, przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, podmioty rynku finansowego, 
klient.

Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie istoty reklamacji jako narzędzia umożliwiającego klientowi 

zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. 
W artykule zostaną przedstawione także zagadnienia dotyczące obowiązków zakładu ubezpie-
czeń po zgłoszeniu reklamacji przez klienta.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta1 miała na celu wdrożenie do prawa 
polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 
w sprawie praw konsumentów2. Przepisy dyrektywy o prawach konsumentów doprowadziły do 
ujednolicenia zagadnień konsumenckich na terenie Unii Europejskiej. Zainteresowanie pozycją 
klienta oraz jego prawami doprowadziło do uregulowania konstrukcji reklamacji na rynku usług 
finansowych. 

1 Dz. U. poz. 827.
2 Dz. Urz. UE L 304 z dnia 22 listopada 2011 r., s. 64–88. Zgodnie z art. 28 dyrektywy 2011/83/UE państwa 
członkowskie były zobowiązane do przyjęcia i opublikowania przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych, które były niezbędne do wykonania dyrektywy, do dnia 13 grudnia 2013 r., przy czym przepisy miały 
być wprowadzone najpóźniej do dnia 13 czerwca 2014 r. Dyrektywa w sprawie praw konsumentów zmieniła 
dyrektywę Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz dyrektywę 
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyj-
nych i związanych z tym gwarancji oraz uchyliła dyrektywę Rady 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumentów 
w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.
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1. Istota reklamacji
Reklamacja stanowi wyraz niezadowolenia klienta z zakupionego towaru lub nabytej usługi. Jest 

to „żądanie klienta skierowane do sprzedawcy bądź wykonawcy usługi, pozostające w związku 
z niezadowalającą jakością towaru czy usługi, przede wszystkim żądanie zwrotu pieniędzy zapła-
conych za towar czy usługę albo obniżenia ceny”3. Reklamacja jest wynikiem zastosowania przez 
sprzedawcę niewłaściwego sposobu obsługi klienta. Pozostaje w związku przyczynowo-skutko-
wym z niezadowoleniem klienta z jakości świadczonych usług czy sprzedawanych towarów. Jest 
wynikiem zastosowania niewłaściwego poziomu obsługi klienta. Negatywnie wpływa na markę 
sprzedawcy.

Reklamację można uznać za rodzaj zażalenia klienta na jakość świadczonej przez sprzedawcę 
usługi lub towaru. Jest sprzeciwem konsumenta. 

1.1. Podziały reklamacji
Reklamacje nie mają jednolitego charakteru. Możemy wyróżnić różne ich rodzaje. Róż-

norodność reklamacji świadczy o złożoności problematyki, umożliwia ukazanie reklamacji 
w odniesieniu do jej przedmiotu, czasu zgłoszenia oraz stosunku sprzedawcy.

1.1.1. Reklamacja rzeczowa lub wartościowa
Podział ten obejmuje swoim zakresem przedmiot reklamacji. Składane mogą być reklamacje 

rzeczowe oraz wartościowe. Przedmiotem reklamacji rzeczowych jest ilość lub jakość towarów, 
np. dostarczenie mniejszej ilości towarów niż zamawiana lub dostarczenie artykułów wadliwych. 
Reklamacje wartościowe obejmują zaś swoim zakresem nie przedmiot transakcji, lecz cenę za 
towar lub usługę.

1.1.2. Moment zgłoszenia reklamacji i stosunek sprzedawcy
Zgłoszenie reklamacji przed uiszczeniem należności umożliwia zapłacenie niższej ceny za zaku-

piony towar lub usługę. Zgłoszenie po zapłaceniu ceny za zakupiony towar lub usługę umożliwia 
dochodzenie roszczeń z tytułu bezzasadnie zapłaconych należności lub z wykorzystaniem postę-
powania sadowego – w przypadku braku osiągnięcia porozumienia.

Reklamacja może być uznana przez sprzedawcę. W takiej sytuacji klient ustala ze sprzedawcą 
sposób rozliczeń wynikających ze złożonej reklamacji. Natomiast przeciwieństwem wskazanej 
reklamacji mogą być te, które nie zostały uznane przez sprzedawcę. W takim przypadku klient 
może dochodzić swoich praw przed sądem.

2. Świadomość reklamacyjna
Konsumenci w małym stopniu korzystają z przysługujących im praw w zakresie reklamowania 

wadliwych produktów4. Nie składają reklamacji pisemnie i pozbawiają się posiadania dowodów 
w przypadku sporu, nie są świadomi, że nieprawdziwe informacje o produkcie mogą być pod-
stawą reklamacji, nie wiedzą, w jakim terminie reklamacja powinna być rozpatrzona5. Niska 
świadomość reklamacyjna powoduje, iż konsumenci nie mają przyzwyczajeń w zakresie re-
alizacji nabytych praw podmiotowych i nie wykazują się należytą dbałością o dowody zakupu 

3 A. Jeleńska, Jak przyjmować reklamacje, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2014.
4 Por. R. Stefanicki (red.), Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 2010.
5 Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1125 dorosłych Polaków w ramach projektu finansowa-
nego przez Komisję Europejską i UOKiK.
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w postaci paragonów. Ta bierna postawa spowodowana jest z pewnością niską świadomością 
prawną konsumentów, którzy nie wykorzystują reklamacji jako narzędzia obrony przed nierze-
telnymi świadczeniodawcami towarów i usług.

3. Reklamacja na rynku usług finansowych
Ustawodawca w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmio-

ty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: ustawa o rozpatrywaniu reklamacji)6 
wprowadził pojęcie podmiotu rynku finansowego oraz reklamacji. Podmioty rynku finansowego 
zostały enumeratywnie wskazane z przywołaniem ustaw regulujących funkcjonowanie poszcze-
gólnych przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe. Do podmiotów rynku finansowego 
w branży ubezpieczeniowej zalicza się: krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubez-
pieczeń, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, oddział zagranicznego zakładu 
ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych. 

Podmiotami rynku finansowego są nie tylko przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe zorganizowa-
ne w prawnej formie spółki akcyjnej, europejskiej spółki akcyjnej oraz towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, lecz także dwie instytucje pomocnicze rynku finansowego. Pojęcie podmiotu ryn-
ku finansowego nie jest tożsame z pojęciem instytucji finansowej stosowanym przez kodeks 
spółek handlowych7. Zgodnie z nim instytucją finansową jest: bank, fundusz inwestycyjny, to-
warzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład 
ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz eme-
rytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w innym państwie 
należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD – Organisation for Coope-
ration and Development)8. Wprowadzona definicja instytucji finansowej dokonała faktycznego, 
enumeratywnego wyszczególnienia podmiotowego instytucji świadczących niematerialne usłu-
gi finansowe, pomijając prezentację zakresu przedmiotowego świadczonych usług. 

Różnica w zakresie regulacji podmiotu rynku finansowego oraz instytucji finansowej odnosi się 
do braku tożsamego katalogu podmiotów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii poję-
ciowych. Definicja podmiotu rynku finansowego w obszarze ustawy o rozpoznawaniu reklamacji 
jest szersza i obejmuje także instytucje pomocnicze rynku finansowego, takie jak Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jednakże obie 
przedstawione definicje nie precyzują istoty działalności prowadzonej przez poszczególne pod-
mioty świadczące usługi finansowe. 

Analizując obie regulacje, stwierdzić należy, iż w definicji podmiotu rynku finansowego nastą-
pił istotny postęp legislacyjny, albowiem ustawodawca wprawdzie bezpośrednio nie dokonał 
klasyfikacji czynności podejmowanych i prowadzonych przez instytucje finansowe, ale uczynił to 
w sposób pośredni – poprzez odniesienie się do ustaw regulujących organizację i funkcjonowa-
nie poszczególnych instytucji finansowych. 

Pojęcie reklamacji nie funkcjonowało dotychczas w regulacjach prawnych dotyczących 
rynku ubezpieczeniowego. Normatywna definicja reklamacji pomieszczona w ustawie o roz-
patrywaniu reklamacji wskazuje, iż obejmuje ona wystąpienie skierowane do podmiotu rynku 
finansowego przez jego klienta, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych 

6 Dz. U. poz. 1348 z późn. zm.
7 Art. 4 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 
zm.).
8 Polska stała się członkiem OECD w dniu 22 listopada 1996 r.
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przez podmiot rynku finansowego9. Reklamacja jest zgłaszana przez klienta. Może on działać 
przez swojego pełnomocnika. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na 
oświadczeniu reprezentowanego klienta10. W przypadku, w którym klient jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, podmiot rynku finansowego powinien przeprowadzić kontrolę meryto-
ryczną pisemnego dokumentu pełnomocnictwa. Jej przedmiotem wino być sprawdzenie daty 
udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu. Przedmiotowa kontrola ma za zadanie spraw-
dzenie, czy pełnomocnik ma umocowanie do reprezentowania interesów klienta w sprawach 
dotyczących złożenia reklamacji w jego imieniu.

Wprowadzona definicja reklamacji ma charakter ramowy. Reklamacja dotyczy usług świadczo-
nych przez podmiot rynku finansowego. Z literalnego brzmienia definicji wynika, iż reklamacja 
dotyczy ogółu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo finansowe, przewidzianych w statucie, 
a wprowadzanych w formie produktów ubezpieczeniowych. Definicja reklamacji nie precyzuje, 
iż jej przedmiotem mogą być wyłącznie te usługi, w których klient jest bezpośrednim ich od-
biorcą. Wydaje się, iż wprowadzona definicja reklamacji ma charakter niepełny, gdyż powinna 
zawierać zastrzeżenie, iż wystąpienie reklamacyjne powinno dotyczyć usług świadczonych przez 
podmiot rynku finansowego, a odnoszących się do klienta. Należy przyjąć, że treścią reklamacji 
są zastrzeżenia uzależnione od rodzaju produktu oraz podmiotu rynku finansowego. Reklamacja 
tworzy stosunek prawny między klientem a podmiotem rynku finansowego. Inicjatorem rekla-
macji jest odbiorca usługi finansowej, którego można nazwać składającym reklamację. Podmiot 
rynku finansowego to przyjmujący reklamację. 

Wykorzystując zaproponowany aparat pojęciowy, można uznać, że reklamacja to wystąpienie 
kreujące niejednolity stosunek między klientem a podmiotem rynku finansowego. Niejednoli-
tość powstającego stosunku pozostaje w związku ze sposobem odniesienia się przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowego do złożonej przez klienta reklamacji. Może on posiadać formułę stosunku 
faktycznego lub prawnego.

Stosunek faktyczny istniejący w następstwie złożonej reklamacji powstaje, gdy postępowanie 
reklamacyjne nie spowoduje uwzględnienia zastrzeżeń klienta, a podmiot rynku finansowego 
udzieli informacji o przysługujących klientowi możliwościach podejmowania działań po wy-
czerpaniu trybu reklamacyjnego. Skoro reklamacja nie przyniosła oczekiwanego przez klienta 
skutku, to oznacza, że będzie on miał możliwość skorzystania z innych sposobów zakończenia 
stanu niepewności w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń – nie wyłączając prawa do skorzystania 
z mediacji, sądu polubownego, innego mechanizmu polubownego rozwiązania sporu lub wystą-
pienia z powództwem do sądu powszechnego. Pouczenie o przysługujących klientowi środkach 
dochodzenia roszczeń nakazuje wnioskować, iż czynności reklamacyjne nie przyczyniły się do 
rozstrzygnięcia sporu, a zatem nie doprowadziły do naprawienia istniejącego stosunku zobowią-
zaniowego między stronami.

Stosunek prawny istniejący w następstwie złożonej reklamacji powstaje, gdy postępowanie 
reklamacyjne spowodowało uwzględnienie przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe roszczeń 
klienta. Reklamacja w bezpośredni sposób spowodowała zmianę dotychczasowego stanowiska 
podmiotu rynku finansowego.

Zastrzeżenia stanowiące przedmiot reklamacji powinny pozostawać w związku przyczynowo-
skutkowym z właściwościami sprzedanej usługi. Reklamacja jest zatem następstwem zawartej 
umowy o świadczenie usług. W przypadku przedsiębiorstw ubezpieczeniowych reklamacja sta-

9 Art. 2 pkt 2 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
10 Art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
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nowi skutek niezadowolenia z usługi świadczonej przez zakład ubezpieczeń. Ustawodawca nie 
wprowadził uregulowań dotyczących treści reklamacji. Oznacza to, że reklamacja ma zawierać 
zastrzeżenia dotyczące usług. Mogą posiadać one rozbudowaną formułę merytoryczną albo 
być ograniczone do przedstawienia niezadowolenia z usług świadczonych przez podmiot rynku 
finansowego. Można postawić tezę, iż w przypadku reklamacji istotne jest wskazanie zastrze-
żeń, bez konieczności ich szczegółowego omówienia. Wprowadzona formuła ułatwia klientom 
skorzystanie z postępowania reklamacyjnego – klient może zgłosić zastrzeżenia, ale nie ma obo-
wiązku ich uzasadniania z wykorzystaniem argumentacji prawnej. 

3.1. Miejsce złożenia reklamacji
Reklamacja może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługują-

cej klientów11. Odnosząc się w dalszej części opracowania do reklamacji składanej do zakładu 
ubezpieczeń, należy stwierdzić, iż może być ona złożona w każdej jednostce organizacyjnej 
przedsiębiorstwa zajmującej się obsługą klientów. W ustawie o rozpatrywaniu reklamacji nie 
wprowadzono jakichkolwiek ograniczeń w dostępie do jednostki zakładu ubezpieczeń. Klientowi 
przysługuje zatem prawo do dowolnego wyboru placówki, w której skorzysta z prawa do złożenia 
reklamacji. Nie musi być ona złożona w placówce, w której została zawarta umowa ubezpiecze-
nia, ani też w tej, w której zgłoszono szkodę. Nie istnieją żadne ograniczenia po stronie klienta. 
Zakład ubezpieczeń jako profesjonalista na rynku usług finansowych jest zobowiązany ułatwić 
klientowi skorzystanie z prawa reklamacji.

Uprawnienie przyznane klientowi zobowiązuje zakład ubezpieczeń do spójnego przekazywa-
nia reklamacji w strukturze organizacyjnej. 

Reklamacja może być złożona w trojakiej formie, tj. pisemnie, ustnie oraz z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej12. 

3.2. Forma złożenia reklamacji
Przewidziane formy reklamacji można podzielić na dwie grupy:

obligatoryjna: pisemna lub ustna;� 
fakultatywna: w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicz-� 
nej, stosowana tylko wtedy, gdy podmiot rynku finansowego wskazał taką formę.

Skoro ustawodawca dopuszcza różne formy złożenia reklamacji, to forma pisemna została 
zastrzeżona wyłącznie dla wywołania oznaczonych skutków prawnych i nie ma charakteru do-
minującego.

Zachowanie formy pisemnej wymaga złożenia reklamacji osobiście w jednostce podmiotu 
rynku finansowego lub wysłania za pomocą przesyłki pocztowej13 w rozumieniu art. 3 pkt 21 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe14.

Reklamacja złożona w formie ustnej może być przedstawiona telefonicznie lub do protokołu 
w siedzibie jednostki podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów. Prawo ubezpieczenio-
we wprowadziło niefunkcjonującą dotychczas konstrukcję protokołu. Ustawodawca wprawdzie 
nie precyzuje pojęcia protokołu, ale bez wątpienia jest to protokół reklamacyjny, w którym klient 
zgłasza zastrzeżenia dotyczące usługi realizowanej przez podmiot rynku finansowego. Ustawo-

11 Art. 3 ust. 1 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
12 Art. 3 ust. 2 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
13 Przesyłka pocztowa – rzecz opatrzona oznaczeniem adresata i adresem, przedłożona do przyjęcia lub przyjęta 
przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi.
14 Dz. U. poz. 1529. 



84

dawca nie wyszczególnił elementów treściowych protokołu, jednak powinien on identyfikować: 
klienta zgłaszającego zastrzeżenia, przedmiot reklamacji, miejsce i datę złożenia reklamacji, 
podpis klienta oraz dane osobowe reprezentanta podmiotu rynku finansowego.

4. Obowiązki informacyjne podmiotu rynku finansowego w procesie zawarcia umowy 
ubezpieczenia

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji nakłada na podmiot rynku obowiązek realizacji nieistnie-
jących do tej pory obowiązków15.

W umowie ubezpieczenia podmiot rynku finansowego jest zobowiązany zamieścić informa-
cje dotyczące procedury składania reklamacji oraz jej rozpatrywania. Informacje reklamacyjne 
mają charakter zamknięty i obejmują wskazanie miejsca i formy złożenia reklamacji, termin jej 
rozpatrzenia oraz sposób powiadomienia o jej rozpatrzeniu.

5. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację
Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 30 dni od dnia otrzymania rekla-

macji. Powyższy termin zostanie zachowany również w przypadku, gdy odpowiedź na reklamację 
zostanie wysłana w formie pisemnej przed upływem wskazanego terminu16. Ustawowy termin 
rozpatrzenia reklamacji może być przedłużony. Dotyczy to udzielenia odpowiedzi w przypadkach 
szczególnie skomplikowanych17. Ustawodawca nie wyjaśnia istoty szczególnie skomplikowanego 
przypadku, bez wątpienia jednak szczególnie skomplikowany przypadek skutkuje niemożnością 
rozpatrzenia reklamacji w wyznaczonym 30-dniowym terminie i udzielenia odpowiedzi kliento-
wi. Możliwość przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację pozwala po stronie 
ubezpieczyciela na dowolność w procesie identyfikacji szczególnie skomplikowanych przypad-
ków. Wydaje się, iż praktyka obrotu ubezpieczeniowego spowoduje, iż wyodrębnią się przesłanki 
uzasadniające uznanie sprawy za szczególnie skomplikowaną. 

Rekomendować należy, że przypadki szczególnie skomplikowane odnosić się będą do reklamacji 
dotyczących różnych roszczeń zgłaszanych z tego samego zdarzenia losowego objętego ochro-
ną ubezpieczeniową, np. roszczenia z tytułu zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania za 
znaczne pogorszenie sytuacji życiowej z tytułu śmierci najbliższych członków rodziny zmarłego, 
kosztów pogrzebu oraz świadczeń rentowych. Skomplikowany charakter roszczeń będzie bo-
wiem wymagał od przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego dokonania analizy reklamacji z punktu 
widzenia złożonego i niewymiernego charakteru zgłoszonych roszczeń będących przedmiotem 
postępowania reklamacyjnego. Oznacza to, iż podmiot rynku finansowego na podstawie oko-
liczności sprawy będzie mógł dokonać przedłużenia procesu rozpatrzenia reklamacji. Stan taki 
może wywołać niejasności dotyczące początkowej daty naliczania odsetek ustawowych z tytułu 
nieterminowego zajęcia stanowiska w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia 
o wypadku18.

Uznanie sprawy będącej przedmiotem reklamacji za szczególnie skomplikowany przypadek 
nie zwalnia podmiotu rynku finansowego od udzielenia klientowi odpowiedzi w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź udzielona klientowi nie może mieć charakteru ogól-
nego, lecz powinna zawierać elementy przedmiotowo istotne, takie jak: wyjaśnienie przyczyny 
opóźnienia, wskazanie okoliczności niezbędnych do rozpatrzenia sprawy, określenie przewidy-

15 Art. 4 ust. 1 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
16 Art. 6 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
17 Art. 7 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
18 Art. 817 § 1 k.c.
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wanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 
60 dni od dnia otrzymania reklamacji19. Przyczyna opóźnienia rozpatrzenia reklamacji ma być 
zatem konkretna i uzasadniona. Podmiot rynku finansowego, wskazując okoliczności niezbędne 
do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację i przedstawiając w piśmie klientowi informacje 
uzasadniające niemożność udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni, de facto do-
konuje uzasadnienia uznania oznaczonej sprawy za szczególnie skomplikowaną, jak również jest 
zobowiązany do wskazania wyłącznie tych okoliczności, które pozostają w normalnym związku 
przyczynowo-skutkowym z istotą reklamacji, a które są niezbędne do jej rozpatrzenia. Skoro pod-
miot rynku finansowego jest zobowiązany do wskazania przewidywanego terminu rozpatrzenia 
reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia otrzymania 
reklamacji, to oznacza, iż zakwalifikowanie sprawy jako szczególnie skomplikowanej uzasadnia 
przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację o kolejne 30 dni. Bieg 60-dniowego 
terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w sprawie szczególnie skomplikowanej 
rozpoczyna się od dnia otrzymania reklamacji, a nie od dnia przekazania klientowi informacji 
o uznaniu sprawy za skomplikowaną w sposób szczególny.

Wskazane terminy udzielenia odpowiedzi na reklamację złożoną w sprawie, która nie zosta-
ła uznana za szczególnie skomplikowaną, jak również w tej, która zawiera cechy szczególnego 
skomplikowania, nie mogą być przedłużane przez podmiot rynku finansowego. W przypadku 
gdy podmiot rynku finansowego nie dotrzyma terminów opisanych powyżej, reklamacja uwa-
żana jest za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta20. Z wykładni analizowanego przepisu prawnego 
wynika, iż podmiot rynku finansowego powinien jako profesjonalista zachować należytą sta-
ranność w procesie terminowego udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dyscyplina dotycząca 
terminowego udzielania odpowiedzi na reklamacje nakłada na podmiot rynku finansowego po-
dejmowanie działań mających na celu dokumentowanie udzielania odpowiedzi na reklamacje 
we wskazanych terminach. 

6. Środki prawne przysługujące klientowi w przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających 
z reklamacji

W przypadku gdy podmiotu rynku finansowego nie uwzględni roszczeń klienta, odpowiedź na 
reklamację powinna zawierać pouczenie o przysługujących klientowi środkach prawnych21. Na-
leżą do nich: odwołanie od stanowiska podmiotu rynku finansowego zawartego w odpowiedzi, 
o ile podmiot ten przewiduje tryb odwoławczy, skorzystanie z mediacji albo sądu polubownego 
lub innego mechanizmu polubownego rozstrzygania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego 
przewiduje taką możliwość, wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika 
Finansowego, wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu 
pozwanego i sądu właściwego miejscowo do rozpoznawania sprawy.

Nieuwzględnienie roszczeń klienta, skutkujące de facto brakiem pozytywnego rozpoznania re-
klamacji i uznaniem jej przez podmiot rynku finansowego za niezasadną, umożliwia klientowi 
wykorzystanie dalszych praw w procesie dochodzenia roszczeń. Możliwości te można podzielić 
na dwie grupy.

Do pierwszej z nich należą uprawnienia, które są uzależnione od stanowiska podmiotu ryn-
ku finansowego. Zaliczyć do nich należy odwołanie od stanowiska zawartego w odpowiedzi, 
jak również skorzystanie z instytucji mediacji lub innych mechanizmów alternatywnego roz-
19 Art. 7 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
20 Art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
21 Art. 10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
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poznawania sporów. W obu bowiem przypadkach podmiot rynku finansowego ma prawo 
wprowadzenia takiej możliwości, jednak wewnętrzna struktura organizacyjna tego podmiotu 
nie musi przewidywać trybu odwoławczego, a ponadto podmiot ten może nie przewidywać 
możliwości skorzystania z instytucji mediacji, sądu polubownego lub innego mechanizmu polu-
bownego rozpoznawania sporów. 

Mediacja ma charakter dobrowolny i nie jest prowadzona, jeżeli w terminie tygodnia od dnia 
ogłoszenia lub doręczenia stronie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji strona nie 
wyraziła zgody na mediację22. Skorzystanie z konstrukcji sądu polubownego wymaga zawarcia 
umowy zwanej zapisem na sąd polubowny. Poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polu-
bownego wymaga zgody stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, 
z którego spór wyniknął lub może wyniknąć23. Strony zgodnie z obowiązującą zasadą wolności 
i swobody kontraktowania mogą nie wyrazić zgody za zawarcie umowy w przedmiocie poddania 
sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. 

Innymi mechanizmami polubownego rozpoznawania sporów mogą być także negocjacje. Są 
techniką otwartą, „nienarzucającą określonych schematów czy modeli działania”24, i zaliczane 
są do podstawowych, alternatywnych w stosunku do sadownictwa polubownego metod roz-
strzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution). 

Do drugiej grupy możliwości dochodzenia roszczeń należą uprawnienia, które klient może wy-
korzystać bez względu na stanowisko podmiotu rynku finansowego. Wystąpienie z wnioskiem 
o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego powoduje, iż Rzecznik może: podjąć czyn-
ność, wskazać wnioskodawcy przysługujące prawa i środki działania, przekazać sprawę według 
właściwości lub skierować sprawę do pozasądowego postępowania, które jest obowiązkowe25. 
Rzecznik Finansowy może też nie podjąć czynności, zawiadamiając o tym wnioskodawcę i uza-
sadniając swoje stanowisko26.

7. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rynku finansowego wobec Rzecznika Finansowego
Postępowania reklamacyjne prowadzone przez podmioty rynku finansowego podlega-

ją procesowi sprawozdawczemu wobec Rzecznika Finansowego. Podmiot rynku finansowego 
w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego przekazuje Rzecznikowi Finansowemu 
sprawozdanie dotyczące postępowań reklamacyjnych27. Sprawozdanie powinno uwzględniać: 
liczbę reklamacji, uznane i nieuwzględnione roszczenia wynikające z wniesionych reklamacji, 
informację o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi 
orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym. Obowiązek sprawozdaw-
czy wobec Rzecznika Finansowego przyczyni się do oceny przez podmiot rynku finansowego 
zasadności reklamacji i ich wpływu na dalsze zachowania klientów. Sprawozdanie dotyczy rekla-
macji uwzględnionych i nieuznanych przez podmiot rynku finansowego. Skoro podmiot rynku 
finansowego przekaże Rzecznikowi Finansowemu informacje o wartości roszczeń zgłoszonych 
w pozwach i kwot zasadzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów w okresie sprawozdawczym, 

22 Art. 1838 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 101 z późn. zm.). Przepis ten został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595).
23 Art. 1161 § 1 k.p.c.
24 Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), C.H. Beck, Warszawa 2007.
25 Art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
26 Art. 24 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
27 Art. 33 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.
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to podmiot ten będzie miał możliwość dokonania wewnętrznej oceny skuteczności podejmowa-
nych działań w przypadku nieuwzględniania roszczeń w procesie postępowania reklamacyjnego 
oraz wyliczenia roszczeń zasądzanych przez sądy. Zauważyć należy, iż sprawozdanie nie obejmu-
je wskazania kosztów prowadzonych przez podmiot rynku finansowego postępowań sądowych, 
w tym kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego. Nie dotyczy ono także informacji 
o zasądzonych w prawomocnych postępowaniach sądowych odsetkach ustawowych z tytu-
łu nieterminowego spełnienia świadczeń przez podmiot rynku finansowego. W rzeczywistości 
sprawozdanie nie będzie obejmowało wszystkich należności wypłacanych przez podmiot rynku 
finansowego, pozostających w związku z nierozpatrzeniem reklamacji, jednakże podmiot ten 
będzie miał możliwość przeprowadzania kompleksowych analiz ukazujących wpływ nieuwzględ-
nienia reklamacji na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego.

Uwagi końcowe
Reklamacja stanowi nowe narzędzie stosowane przez klienta podmiotu rynku finansowego. 

Jest elementem postępowania likwidacyjnego skutkującego zajęciem przez przedsiębiorstwo 
ubezpieczeniowe stanowiska w sprawie. Należy także do instrumentów umożliwiających prowa-
dzenie przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe statystyk reklamacyjnych oraz analizę wpływu 
nieuwzględniania reklamacji na zachowania klientów. 

Reklamację należy ocenić jako wyraz niezadowolenia klienta ze sposobu rozpatrzenia roszcze-
nia przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, środek umożliwiający zastosowanie wewnętrznej 
procedury bez konieczności bezpośredniego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania 
sądowego lub z wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania problemów. Jeśli przed-
siębiorstwo ubezpieczeniowe przewiduje odwołanie, reklamacja jest dodatkową procedurą 
odwoławczą stosowaną przez klienta w procesie rozpatrywania roszczeń. Dotychczas procedura 
reklamacyjna nie była stosowana w usługach ubezpieczeniowych. 

Aktualnie – ze względu na zaledwie kilkumiesięczne funkcjonowanie reklamacji w postępo-
waniu przed przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi – nie można jeszcze ocenić skuteczności 
postępowań reklamacyjnych i ich wpływu na stanowiska instytucji ubezpieczeniowych. Bez 
wątpienia jednak po dopełnieniu przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe obowiązku sprawoz-
dawczego względem Rzecznika Finansowego zaistnieje możliwość oceny reklamacji i ich wpływu 
na gospodarkę finansową przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Wykorzystanie reklamacji nie 
tylko w sferze usług materialnych, lecz także niematerialnych powoduje zrównanie uprawnień 
klientów bez względu na rodzaj świadczonych przez przedsiębiorstwa usług. Wprowadzenie re-
klamacji umożliwi zakładowi ubezpieczeń wnikliwe rozpoznawanie roszczeń w procesie likwidacji 
szkód. Należy oczekiwać, iż postępowania reklamacyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowe przyczynią się do zmniejszenia liczby spraw kierowanych bezpośrednio do są-
dów. 
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Summary of the ar� cle

Complaint handling procedure on the insurance service market

The article pertains to the new legal construction introduced by the insurance law provisions: 
complaint. It describes the core of the complaint and the way it should be issued, the parties to 
the complaint procedure and the obligations of the insurance company after this procedure is 
applied. 

The author indicates that the complaint handling procedure has been applied so far mainly 
by the financial market subjects. The attention was drawn to the fact that using the complaint 
procedure by the financial market subjects results in the extension of using this method, not only 
in the material service but also in non-material one.

Keywords: complaint procedure, insurance enterprise, financial market subjects, a client.
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Joanna Iwko, Jacek Iwko

Świadomość ubezpieczeniowa indywidualnych klientów zakładów 
ubezpieczeń z terenu województwa dolnośląskiego na tle badań 
ankietowych

Świadomość ubezpieczeniowa jest ważnym elementem dobrze funkcjonującego rynku 
ubezpieczeń. Pozwala ona na racjonalne korzystanie przez społeczeństwo z dostępnej oferty 
ubezpieczeń, która stanowi ochronę przed ryzykiem niekorzystnych zdarzeń losowych. Nasuwa 
się pytanie, czy wraz z dynamicznym rozwojem rynku ubezpieczeń w Polsce świadomość ubez-
pieczeniowa polskiego społeczeństwa rośnie równie szybko.

W artykule autorzy podjęli próbę zbadania poziomu świadomości ubezpieczeniowej indywidu-
alnych klientów zakładów ubezpieczeń zamieszkujących teren województwa dolnośląskiego. Do 
badania zostały wykorzystane autorskie kwestionariusze ankietowe. Badanie objęło ostatecznie 
160 respondentów, przy czym wykazano, iż badana grupa nie nosiła cech grupy reprezenta-
tywnej. Pytania w ankiecie dotyczyły wiedzy respondentów o usługach ubezpieczeniowych oraz 
rynku ubezpieczeniowym w Polsce i w efekcie posłużyły do określenia poziomu świadomości 
ubezpieczeniowej ankietowanych. Wyniki badań zostały przeanalizowane w ujęciu całościowym 
oraz w rozbiciu na takie cechy, jak wiek, płeć, wykształcenie i status zawodowy. Na podsta-
wie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w większości respondenci cechowali się średnim 
bądź niskim poziomem świadomości ubezpieczeniowej. Wiedza respondentów na temat rynku 
i produktów ubezpieczeniowych w Polsce była dość wysoka. Natomiast poziom świadomości 
ankietowanych w zakresie środków odwoławczych w przypadku sporu z zakładem ubezpieczeń, 
instytucji zajmujących się ochroną konsumentów czy też kancelarii odszkodowawczych był nieco 
niższy. Wskazuje to na fakt, iż niezbędne jest wprowadzenie bardziej kompleksowych działań na 
rzecz podnoszenia świadomości ubezpieczeniowej, prowadzonych przez podmioty rynku ubez-
pieczeniowego. 

Słowa kluczowe: świadomość ubezpieczeniowa, klienci indywidualni, usługi ubezpieczeniowe, 
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wprowadzenie
Ubezpieczenia odgrywają znaczącą rolę w życiu każdego człowieka, gdyż dają ochronę przed 

ryzykiem niekorzystnych zdarzeń losowych, dlatego też duże znaczenie ma świadomość ubez-
pieczeniowa społeczeństwa. Dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce w ostatnich 
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latach niestety nie idzie w parze ze wzrostem świadomości ubezpieczeniowej polskiego spo-
łeczeństwa1. Z dnia na dzień na rynku ubezpieczeniowym pojawiają się nowe produkty, ogólne 
warunki ubezpieczeń coraz bardziej różnią się od siebie, istnieją także znaczne różnice w wyso-
kości oferowanych stawek. Wszystko to powoduje, że klientom coraz trudniej jest zorientować 
się w ofercie produktowej, a to właśnie świadomość w zakresie funkcjonowania ubezpieczeń 
gospodarczych odgrywa zasadniczą rolę przy wyborze konkretnego produktu ubezpieczenio-
wego i zakresu jego ochrony oraz w procesie likwidacji szkody. Dokonywanie wyboru produktu 
przez pryzmat płaconej składki ubezpieczeniowej, stanowiącej niejednokrotnie jedyne kryte-
rium wyboru zakładu ubezpieczeń2, w momencie zaistnienia szkody może narazić klientów na 
wiele rozczarowań i strat. Zatem świadomość ubezpieczeniowa jest jednym z ważniejszych ele-
mentów dobrze funkcjonującego rynku ubezpieczeń, gdyż pozwala na racjonalne korzystanie 
przez społeczeństwo z dostępnej oferty ubezpieczeń.

Ze względu na powyższe uwarunkowania w niniejszym artykule w oparciu o badania ankieto-
we autorzy podjęli próbę określenia poziomu świadomości ubezpieczeniowej klientów zakładów 
ubezpieczeń. Wyniki przeprowadzonej ankiety zostały przeanalizowane w ujęciu całościowym 
oraz w rozbiciu na następujące cechy: wiek, płeć, wykształcenie i status zawodowy.

1. Świadomość ubezpieczeniowa na polskim rynku i bariery jej wzrostu
Na wstępie warto zaznaczyć, jak w literaturze przedmiotu jest definiowana świadomość 

ubezpieczeniowa. Według N.M. Pazio i A. Formanowskiej3 świadomość ubezpieczeniowa jest 
określonym, ale zmiennym w czasie stanem intelektualnym jednostek i społeczeństwa, który 
wynika ze stopnia znajomości, zrozumienia oraz racjonalnego wartościowania faktów i zda-
rzeń zachodzących na rynku ubezpieczeniowym. Z kolei W. Sułkowska4 definiuje ją jako wartość 
społeczną, względnie stałą, jeden z podstawowych wyznaczników poziomu intelektualnego jed-
nostek i grup społecznych. Zdaniem A. Szromnika5 na poziom świadomości ubezpieczeniowej 
składają się m.in.: 

postrzeganie zagrożeń,� 
znajomość dóbr i usług zaspokajających potrzeby bezpieczeństwa,� 
znajomość zakładów ubezpieczeń, oferowanych przez nie produktów oraz warunków ob-� 
sługi,
znajomość praw i obowiązków ubezpieczonych,� 
umiejętność oceny poziomu dotychczasowej konsumpcji usług ubezpieczeniowych w sto-� 
sunku do rzeczywistych potrzeb,
umiejętność oceny korzyści wynikających z ochrony ubezpieczeniowej i innych środków za-� 
spokajających potrzebę bezpieczeństwa,

1 Badania polskiego rynku ubezpieczeń dowodzą, że świadomość społeczeństwa nie jest wysoka, jednak z roku 
na rok wzrasta, por. S. Wieteska, Świadomość czy samoświadomość ubezpieczeniowa, „Annales. Etyka w życiu 
gospodarczym” 2010, vol. 13, nr 1, s. 236–237.
2 Z badań przeprowadzonych w 2003 r. wynika, że najważniejszym kryterium przesądzającym o wyborze zakła-
du ubezpieczeń przez gospodarstwo domowe była wysokość składki za wykupione ubezpieczenie; por. J. Gar-
czarczyk (red.), Model jakości usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2004, s. 88–89.
3 N.M. Pazio, A. Formanowska, Struktura świadomości ubezpieczeniowej w świetle badań, „Wiadomości Ubez-
pieczeniowe” 2002, nr 3–4, s. 4.
4 W. Sułkowska (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Zakamycze, Kraków 2000, s. 72.
5 A. Szromnik, Negatywne procesy zmian rynku ubezpieczeniowego w świetle koncepcji „błędnych kół”, „Wiado-
mości Ubezpieczeniowe” 2000, nr 7–8, s. 3-15.
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zamierzenia w zakresie korzystania z ochrony ubezpieczeniowej, wynikające z realnych po-� 
trzeb, a nie tylko dotychczasowych nawyków.

Natomiast zdaniem T. Szumlicza6 świadomość ubezpieczeniowa to wiedza i umiejętności po-
zwalające racjonalnie skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej, czyli w konsekwencji wykazać 
stosowną przezorność ubezpieczeniową. Jest ona pochodną świadomości prawniczej, ekono-
micznej i społecznej. Do zakresów wiedzy i umiejętności składających się na tę świadomość 
autor ten zalicza7:

kategorię ryzyka,� 
funkcję ochronną ubezpieczenia,� 
wspólnotę ryzyka,� 
ogólne warunki ubezpieczenia,� 
doubezpieczenie.� 

W związku z tym, iż każdej działalności człowieka dotyczącej życia osobistego i zawodowe-
go towarzyszy ryzyko, zrozumienie kategorii ryzyka jest bez wątpienia pierwotnym warunkiem 
wzrostu świadomości i przezorności ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie jest swoistą inwestycją 
w zapewnienie bezpieczeństwa materialnego, dlatego też zrozumienie funkcji ochronnej ubez-
pieczenia uznaje się za jeden z najistotniejszych czynników podniesienia stopnia przezorności 
ubezpieczeniowej. W ramach wspólnoty ryzyka istnieje możliwość rozłożenia konsekwencji 
finansowych zaistnienia ryzyka na wielu jej członków, którzy płacą odpowiednie składki ubez-
pieczeniowe.

Kolejne istotne zagadnienie to ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.), z którymi każdy klient 
powinien zapoznać się przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, co potwierdza na polisie 
własnoręcznym podpisem. Nie jest to niestety powszechna praktyka wśród klientów. Jedną 
z przyczyn są zawiłe formuły oraz niejasne zapisy. Zapoznanie się z o.w.u. wymaga znajomości 
podstawowych pojęć ubezpieczeniowych, specyficznych dla branży, bez których trudno zro-
zumieć zakres kupowanej ochrony ubezpieczeniowej8. Właściwe odczytanie tekstu ogólnych 
warunków ubezpieczenia pozwala na racjonalny wybór produktu, co jest pochodną stopnia po-
siadanej świadomości ubezpieczeniowej. 

Ostatnią kwestią wymagającą wyjaśnienia jest tzw. doubezpieczenie, będące dodatkiem do 
systemu zabezpieczenia społecznego organizowanego przez państwo, które zapewnia tylko 
podstawowy standard bezpieczeństwa socjalnego. Dlatego też każde gospodarstwo domowe 
powinno zadbać o wyższy poziom zabezpieczenia z własnej inicjatywy. Duże znaczenie w tym 
zakresie może mieć polityka państwa, promująca doubezpieczenie m.in. poprzez wprowadzenie 
ulg podatkowych czy innych zachęt. Niestety, wielu osobom wydaje się, że ochrona wynikająca 
z systemu zabezpieczenia społecznego jest wystarczająca. Zdaniem T. Szumlicza9 na zrozumienie 
doubezpieczenia składa się m.in. właśnie posiadanie przez członków gospodarstwa domowego 
świadomości ubezpieczeniowej, pozwalającej racjonalnie skorzystać z dostępnej oferty ubez-
pieczeń.

6 T. Szumlicz, Wspólnota ryzyka, „Monitor Ubezpieczeniowy” nr 26, s. 3–4.
7 T. Szumlicz, Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 1 
(1/2006), s. 21–26.
8 Świadomość zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz swoich praw i obowiązków zabezpiecza klienta przed 
nieświadomym popełnieniem błędów, które w sytuacji zaistnienia szkody mogą skutkować obniżeniem wysoko-
ści lub odmową wypłaty odszkodowania bądź świadczenia.
9 T. Szumlicz, Atrybuty…, op. cit., s. 25.
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Na rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce bezpośrednio na liczbę i rodzaj kupowanych 
produktów ubezpieczeniowych wpływa wysokość dochodu. Oczywiście istnieją produkty ubez-
pieczeniowe, których zakup wynika z obowiązku ustawowego, jednak jak wskazują badania10, 
wpływ wysokości dochodu również na zakup tych ubezpieczeń jest wysoki. Niestety, na pol-
skim rynku usług ubezpieczeniowych klienci przy wyborze określonego produktu bardzo często 
kierują się jedynie ceną, która wyznacza przecież poziom ochrony ubezpieczeniowej. Poziom do-
brobytu społeczeństwa i związanej z tym dostępności ochrony ubezpieczeniowej wynikają m.in. 
z tempa wzrostu gospodarczego oraz poziomu dochodów osiąganych przez podmioty gospodar-
cze i gospodarstwa domowe. Wzrost poziomu świadomości ubezpieczeniowej mógłby wywołać 
zwiększenie zainteresowania usługami ubezpieczeniowymi11. Niestety, na rynku ubezpieczenio-
wym w Polsce od lat można zaobserwować wiele negatywnych zjawisk, które hamowały wzrost 
poziomu świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa. Zalicza się do nich m.in.12:

brak wystarczającej edukacji w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego,� 
brak świadomości pozycji prawnej ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia,� 
brak nawyku zapoznawania się z treścią polis i ogólnych warunków ubezpieczenia,� 
zjawisko nierzetelnej reklamy i informacji wprowadzającej w błąd potencjalnego klienta,� 
zakup polis niedostosowanych do potrzeb ubezpieczonych,� 
ignorowanie ryzyk przez potencjalnych ubezpieczonych.� 

Ze względu na istnienie tych zjawisk na rynku ubezpieczeń w Polsce oraz z uwagi na to, iż 
niewiele osób właściwie ocenia rolę i miejsce ubezpieczeń w swoim życiu, konieczne jest 
prowadzanie przez różne podmioty i instytucje działań propagujących ideę ubezpieczenia i wy-
jaśniających cel oraz znaczenie ubezpieczeń w życiu każdego człowieka i całego społeczeństwa. 

2. Rola podmiotów rynku ubezpieczeniowego w kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej 
społeczeństwa

Istotną rolę w kształtowaniu i rozwijaniu świadomości ubezpieczeniowej odgrywa edukacja 
ubezpieczeniowa, która powinna odbywać się na kilku płaszczyznach. Objęte nią powinny być 
zarówno osoby pracujące w branży ubezpieczeniowej, jaki i całe społeczeństwo, a stopień jej 
zaawansowania powinien być dostosowany do potrzeb poszczególnych grup odbiorców13. 

Ze względu na wysoki poziom skomplikowania usług ubezpieczeniowych i brak pełnej wie-
dzy na ich temat wśród klientów w pierwszej kolejności dana instytucja finansowa powinna 
być odpowiedzialna za kształcenie swoich pracowników i pośredników, aby wiedzieli, co sprze-
dają, jak również klientów, aby wiedzieli, co tak naprawdę kupują14. Zatem szczególną rolę 
w kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej mają do odegrania główne podmioty rynku 
ubezpieczeniowego, nie wyłączając samych klientów (tabela nr 1).

10 Na jazdę bez ubezpieczenia OC p.p.m. decydują się osoby gorzej sytuowane, o średnim dochodzie na osobę 
w rodzinie nie przekraczającym 500 zł miesięcznie, por. wyniki badań Świadomość ubezpieczeniowa Polaków – 
polisy OC, przeprowadzonych na zlecenie UFG przez GfK Polonia, Warszawa 2011.
11 Por. W. Sułkowska, Bariery rozwoju…, op. cit., s. 86–87.
12 Por. S. Rogowski, B. Wolińska, Jakość usług ubezpieczeniowych w świetle skarg skierowanych do Rzecznika 
Ubezpieczonych, (w:) J. Garczarczyk (red.), Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 90.
13 Por. J.W. Przybytniowski, Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane 
problemy), „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 2 (1/2007), s. 111–118.
14 Por. T. Ansell, Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997, 
s. 6.
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Tabela nr 1. Wpływ rynku ubezpieczeniowego na kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej

Rynek ubezpieczeniowy powinien być:

nastawiony na zjednywanie
(zdobywanie i utrzymanie)
klientów poprzez działania

edukacyjne

skutecznie „cywilizowany” 
poprzez powołane do tego 
instytucje (m.in. RzF, KNF, 

UOKiK)

rzeczywiście współkształtowany przez 
wymagających, bo charakteryzujących 

się wysoką świadomością 
ubezpieczeniową, konsumentów

akwizycja dla edukacji edukacja dla akwizycji ogólna edukacja ubezpieczeniowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Szumlicz, O kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej, (w:) 
Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, Oficyna Wydawnicza „Bran-
ta”, Warszawa 2004, s. 609–616.

Z powyższego wynika, iż działania o charakterze edukacyjnym są zadaniem wielu podmio-
tów i instytucji, bo dzięki nim można przeciwdziałać wielu nieprawidłowościom na rynku usług 
ubezpieczeniowych. W tym miejscu warto zacytować byłego Rzecznika Ubezpieczonych S. Ro-
gowskiego15, który podczas III Kongresu Brokerów w Mikołajkach w 2000 r. stwierdził, iż dobrze 
funkcjonujący rynek to taki, na którym wszystkie podmioty są odpowiednio świadome.

Szereg działań edukacyjno-informacyjnych na rzecz polskiego społeczeństwa inicjuje i organi-
zuje od początku swej działalności Rzecznik Ubezpieczonych (obecnie: Rzecznik Finansowy)16, 
m.in. poprzez działalność wydawniczą, organizowanie konferencji i sympozjów, publikacje na-
ukowe i popularnonaukowe autorstwa pracowników i współpracowników Biura Rzecznika oraz 
współpracę ze środkami masowego przekazu. Swoją działalność edukacyjno-informacyjną Rzecz-
nik realizuje głównie poprzez stronę internetową www.rf.gov.pl17, której znaczenie w obecnych 
czasach stale rośnie. Zawiera ona wiele aktualnych zagadnień przydatnych dla konsumentów 
usług ubezpieczeniowych, które mogą być pomocne przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz 
przy realizacji odszkodowań i świadczeń z umów ubezpieczenia. Ważną formą działalności Rzecz-
nik Ubezpieczonych jako ośrodka informacji i edukacji prawno-ubezpieczeniowej są eksperckie 
dyżury telefoniczne, których znaczenie wciąż rośnie. Dzięki takiej formie kontaktów wszyscy kon-
sumenci, bez względu na miejsce zamieszkania, otrzymują natychmiastową, rzeczową i bezpłatną 
pomoc, a także wskazówki dotyczące możliwości i sposobów samodzielnego prowadzenia spra-
wy. Napływające drogą telefoniczną sygnały od konsumentów stanowią bogate źródło wiedzy 
o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeniowego, a także pozwalają na wczesne i szybkie reagowanie 
na dostrzeżone i sygnalizowane nieprawidłowości w działalności ubezpieczycieli18. 

Kwestia konieczności kształtowania świadomości ubezpieczeniowej została już dawno do-
strzeżona przez główne podmioty rynku ubezpieczeniowego. Zakłady ubezpieczeń zrzeszone 

15 S. Rogowski, Świadomość ubezpieczeniowa jako warunek właściwego funkcjonowania rynku ubezpieczenio-
wego, III Kongres Brokerów, Mikołajki 25–28 maja 2000 r.
16 Z dniem 11 października 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych przekształcił się w Rzecznika Finansowego (art. 54 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym; Dz. U. poz. 1348).
17 Źródło: Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za 2011 rok, Warszawa 2012, s. 160.
18 W prowadzonych rozmowach najczęściej pojawiają się kwestie wysokości przyznanego odszkodowania, od-
dalenia roszczenia zgłaszanego z tytułu umowy ubezpieczenia czy interpretacji przepisów ubezpieczeniowych, 
prośby o ukierunkowanie w działaniu np. odnośnie do sposobu postępowania w przypadku powstania szkody, 
katalogu przysługujących roszczeń czy prowadzenia postępowania reklamacyjnego, a także zagadnienia związa-
ne ze sposobem naliczania, wysokością, zwrotem, wezwaniem do zapłaty składki, w tym często przedawnionej, 
opieszałością w prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym lub podwójnym ubezpieczeniem. 
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w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, przyjmując w 2009 r. Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych19 
trzykrotnie zaakcentowały konieczność podejmowania działań na rzecz rozwoju świadomo-
ści ubezpieczeniowej w społeczeństwie, tj. zarówno w relacjach z klientami, jak i z organem 
nadzoru, Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz mediami. Wysoka świadomość ubezpieczeniowa 
w społeczeństwie pozwala na wyeliminowanie wielu niepotrzebnych sporów, jest również gwa-
rancją wysokiej jakości usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeń. 

Istotnym podmiotem wpływającym na poziom świadomości ubezpieczeniowej są media. 
Wynika to z faktu, iż wiele osób swoją wiedzę o ubezpieczeniach kształtuje w oparciu o prze-
kazywane przez nie informacje, niestety w większości o charakterze reklamowym. W takich 
formach przekazu często zawarte są jedynie korzyści, które kupujący dane ubezpieczenie może 
osiągnąć, a rzadko pojawiają się informacje dotyczące ryzyka związanego z zakupem. Dlatego 
też istotne jest, aby zakłady ubezpieczeń podejmowały – również wraz z innymi uczestnikami 
rynku ubezpieczeniowego – inicjatywy służące popularyzacji wiedzy ubezpieczeniowej. Z uwagi 
na to, iż reklama i informacja reklamowa są istotnym instrumentem komunikowania się zakła-
dów ubezpieczeń z obecnymi i potencjalnymi klientami, zakłady ubezpieczeń w ramach Zasad 
Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych przyjęły zasadę, iż dokumenty o charakterze reklamowym 
powinny być formułowane w sposób przejrzysty i jednoznaczny. Na aspekt rzetelnej reklamy 
zwrócono również uwagę przy opracowywaniu w 2008 r. Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finan-
sowego, rekomendowanego do stosowania przez Komisję Nadzoru Finansowego20. W jednym 
z punktów Kanonu podkreślono, iż: „Podmiot finansowy, prowadząc działalność reklamową, 
kieruje się zasadami uczciwej konkurencji oraz dba o to, by przekazywane informacje były rze-
telne i nie wprowadzały w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka związanego z możliwymi do 
osiągnięcia korzyściami”.

Edukacja i informacja prowadzona przez różne podmioty na rzecz konsumentów znacząco 
wzmacnia ich pozycję na rynku ubezpieczeniowym. Dzięki temu konsumenci, mając wyższą 
świadomość ubezpieczeniową, są lepiej przygotowani do kontaktów z ubezpieczycielem, wie-
dzą więcej o swoich prawach i coraz skuteczniej potrafią je wyegzekwować, korzystając również 
z instytucjonalnych form pomocy.

3. Badania świadomości ubezpieczeniowej klientów indywidualnych zakładów ubezpieczeń

3.1. Charakterystyka próby badawczej
Badania przeprowadzono w 2012 r. na próbie losowo wybranych21 indywidualnych klientów 

zakładów ubezpieczeń z województwa dolnośląskiego. Badanie miało charakter anonimowy. 
Jako instrument pomiarowy wybrano kwestionariusz ankiety, który pozwolił na pozyskanie 
informacji bezpośrednio od respondentów. Metoda ankietowa wykorzystywana jest głównie 
w sytuacjach, w których badacz chce ustalić nie tylko fakty, ale również opinie o nich. Badacz 
nie prowadzi bezpośrednio obserwacji, lecz zwraca się z prośbą do ankietowanych o udziel-
nie informacji22. Spośród 182 ankiet wypełnionych kompletnie było 160, i to one posłużyły do 

19 http://www.piu.org.pl/.
20 http://www.knf.gov.pl/index.html.
21 Dobór losowy (probabilistyczny) występuje wtedy, gdy każdy element populacji ma jednakową szansę znale-
zienia się w próbie. Dobór jednostek do analizy jest przypadkowy, przypadek decyduje o tym, które jednostki 
znajdą się w próbie; por. J. Kramer (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1994, s. 46; K. Ma-
zurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s. 110–113.
22 Por. T. Michalski, Statystyka, WSiP, Warszawa 1994, s. 25.
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analizy. W kwestionariuszu posłużono się różnymi rodzajami pytań. Zastosowano m.in. pytania 
rozstrzygnięcia („czy”) i dopełnienia („który”, „jaki”) oraz pytania otwarte i zamknięte – za-
równo w postaci logicznej, jak i gramatycznej (w szczególności pytania w formie alternatywy, 
koniunkcji23, półotwarte24)25. Respondenci mogli zaznaczać jedną lub więcej odpowiedzi, które 
najbardziej odpowiadały ich wiedzy i doświadczeniu. Pytania w ankiecie dotyczyły wiedzy re-
spondentów o usługach ubezpieczeniowych oraz rynku ubezpieczeniowym w Polsce i w efekcie 
posłużyły do określenia poziomu świadomości ubezpieczeniowej ankietowanych. 

W grupie respondentów przeważały osoby w wieku 20–30 lat (łącznie 84%), natomiast za-
ledwie 5% stanowiły osoby z przedziału 46–60 lat. Te proporcje należy mieć na względzie, 
interpretując wyniki badań. Strukturę próby badawczej przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Struktura próby badawczej według wieku, płci, wykształcenia i statusu zawodo-
wego

Cecha Liczba osób według wybranego wariantu odpowiedzi

Wiek
20–30 lat 31–45 lat 46–60 lat

135 17 8

Płeć
kobieta mężczyzna

77 83

Wykształcenie
podstawowe średnie wyższe

2 83 75

Status
zawodowy

student bezrobotny pracujący zawodowo
44 7 109

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona w tabeli nr 2 struktura respondentów świadczy o braku reprezentatywności 
próby26. Badana próba nie odzwierciedla struktury populacji, zbyt dużą część ankietowanych 
stanowiły osoby młode (studiujące zaocznie i pracujące zawodowo), dlatego wnioski mają 
charakter raczej przesłanek niż rozstrzygających twierdzeń. Autorzy mają świadomość, że 
niereprezentatywność próby stanowi problem, jednak takie były możliwości i warunki organiza-
cyjno-techniczno-finansowe badań.

3.2. Świadomość ubezpieczeniowa respondentów – wyniki badań
Zebrane w trakcie badań dane pozwoliły na określenie poziomu świadomości ubezpie-

czeniowej respondentów – indywidualnych klientów zakładów ubezpieczeń z województwa 
dolnośląskiego. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytania zawarte w ankiecie respondenci 
mogli uzyskać określoną liczbę punktów, która została ustalona w sposób ekspercki, w zależności 

23 Pytanie z kafeteriami – respondent może wybrać więcej niż jedną z możliwych odpowiedzi.
24 Możliwość udzielenia odpowiedzi innej niż w kafeterii.
25 Szerzej na temat rodzaju pytań stosowanych w kwestionariuszach oraz ich przydatności, celowości i funkcjach 
por. G. Babiński, Metodologia a rzeczywistość społeczna, Nomos, Kraków 2004, s. 98–115.
26 Podstawowa zasada wnioskowania statystycznego mówi, że aby wnioskowanie o populacji na podstawie pró-
by było poprawne, próba badawcza musi być reprezentatywna dla populacji, na temat której chcemy formuło-
wać wnioski. Próbę reprezentatywną konstruuje się ze względu na określone cechy. Najczęściej jest to repre-
zentatywność ze względu na cechy społeczno-demograficzne. Mogą to być wiek, płeć, miejsce zamieszkania, 
wykształcenie, zarobki itd. Zmiennych, dla których dostępne są dane statystyczne, jest niewiele.



96

od tego jak dane zagadnienie było istotne dla określenia poziomu świadomości ubezpieczenio-
wej. Zagadnienia związane z wiedzą na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych było na tyle istotne w całym zbiorze pytań, iż respondenci mogli za 
nie uzyskać dwa punkty. Natomiast za pozostałe zagadnienia z obszaru ubezpieczeń obowiązko-
wych czy środków odwoławczych przysługujących z umowy ubezpieczenia respondenci za każdą 
prawidłową odpowiedź mogli uzyskać po jednym punkcie. Za odpowiedzi na pozostałe pytania, 
związane m.in. z orientacją w podmiotach, produktach, posiadanych umowach ubezpieczenia 
czy też instytucjach zajmujących się ochroną konsumentów na polskim rynku respondenci mogli 
otrzymać po pół punktu. Za błędną odpowiedź nie otrzymywali punktów.

Wstępną orientację dotyczącą poziomu świadomości ubezpieczeniowej badanej grupy re-
spondentów uzyskano, biorąc pod uwagę znajomość zakładów ubezpieczeń i produktów 
ubezpieczeniowych występujących na polskim rynku. Jak wynika z przeprowadzonych badań27 
na temat znajomości zakładów ubezpieczeń, w 26% odpowiedzi respondenci wskazali PZU S.A., 
w 14% – TUiR Warta S.A., w 10% – STU Ergo Hestia S.A. oraz TU Aviva S.A., w 9% – TUiR Allianz 
Polska S.A. Jest to uzasadnione z uwagi na udział tych zakładów ubezpieczeń w rynku. Istotne 
jest, iż w odpowiedziach (poniżej 2% odpowiedzi) pojawiały się również mniej znane zakłady 
ubezpieczeń, m.in. Agropolisa, Concordia, PTU, InterRisk, AIG, Uniqa, Amplico Life28. Wynika 
z tego, iż część respondentów miała okazję zetknąć się z innymi firmami, czy to w związku z za-
kupem produktu, czy też z likwidowaną szkodą. Respondenci wymieniali od 0 do 5 zakładów 
ubezpieczeń, z tego 36% respondentów wymieniło 5 zakładów ubezpieczeń, natomiast 1% re-
spondentów pozostawił to pytanie bez odpowiedzi (wykres nr 1).

Wykres nr 1. Struktura respondentów według liczby wymienionych zakładów ubezpieczeń 
(0–5 zakładów ubezpieczeń)

Źródło: Opracowanie własne.

Większość respondentów (80%) potrafiła wymienić od 3 do 5 zakładów ubezpieczeń. Świad-
czy to o wysokiej znajomości tych instytucji wśród badanych. Może mieć na to wpływ m.in. 
struktura grupy badawczej, którą stanowią głównie osoby pracujące zawodowo z wykształce-

27 Badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
28 Z dniem 15 maja 2014 r. Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Re-
asekuracji S.A. (Amplico Life S.A.) zmieniło nawę na MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji 
Spółka Akcyjna (MetLife TUnŻiR S.A.).
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niem średnim bądź wyższym lub będące studentami. W pytaniu można było podać maksymalnie 
5 zakładów ubezpieczeń.

Z badań przeprowadzonych na temat znajomości produktów ubezpieczeniowych ofero-
wanych na polskim rynku wynika, że w 55% odpowiedzi respondenci wskazali ubezpieczenia 
majątkowe (w tym m.in. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
autocasco, nieruchomości), 41% – ubezpieczenia osobowe (w tym m.in. ubezpieczenie na ży-
cie, emerytalne, następstw nieszczęśliwych wypadków, zdrowotne) i 4% – inne ubezpieczenia29. 
Respondenci wymieniali od 0 do 5 produktów ubezpieczeniowych, z tego 39% respondentów 
podało 5 produktów ubezpieczeniowych, natomiast 3% respondentów nie znało żadnego pro-
duktu ubezpieczeniowego. Strukturę respondentów według liczby wymienionych produktów 
ubezpieczeniowych pokazano na wykresie nr 2.

Wynika z niego, iż – podobnie jak w przypadku znajomości zakładów ubezpieczeń – znajo-
mość produktów ubezpieczeniowych w badanej grupie okazała się być dość wysoka. Aż 88% 
respondentów wymieniło 3 produkty ubezpieczeniowe lub więcej. Może mieć na to wpływ m.in. 
struktura grupy badawczej, w której większość stanowiły osoby ze średnim i wyższym wykształ-
ceniem. Usługi ubezpieczeniowe należą do rynku usług profesjonalnych, zatem zrozumienie ich 
istoty wymaga pewnego wysiłku i większej wiedzy. Ponadto badaną grupę w większości stano-
wiły osoby pracujące zawodowo, co też dało im możliwość posiadania większego rozeznania 
w tej dziedzinie. W pytaniu można było podać maksymalnie 5 produktów ubezpieczeniowych.

Wykres nr 2. Struktura respondentów według liczby wymienionych produktów ubezpiecze-
niowych (0–5 produktów)

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom świadomości ubezpieczeniowej po części można określić również na podstawie licz-
by zawartych przez klientów umów ubezpieczenia. Jak wynika z przeprowadzonych badań30, aż 
67% respondentów miało zawartą umowę ubezpieczenia NNW, w dalszej części respondenci 
wskazywali umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (66% responden-
tów), a także umowę ubezpieczenia OC w życiu prywatnym (29% respondentów), umowy 

29 Z uwagi na to, iż było to pytanie otwarte, a respondenci używali różnego słownictwa na określenie tych sa-
mych pojęć, dokonano podziału wszystkich produktów ubezpieczeniowych wymienionych przez respondentów 
na trzy grupy, tj. ubezpieczenia osobowe, majątkowe i inne ubezpieczenia.
30 Badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (28% respondentów), umowę 
ubezpieczenia AC (22% respondentów) oraz umowę ubezpieczenia mieszkania (19% responden-
tów). Natomiast 14% ankietowanych udzieliło innej odpowiedzi niż zamieszczone w ankiecie31. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo w większości młodego wieku ponad jedna czwarta ankieto-
wanych posiadała zawartą umowę ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Jest to szczególnie 
istotne, gdyż odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym jest jednym z tych ryzyk, których 
w Polsce się powszechnie nie dostrzega32. Strukturę respondentów według liczby zawartych 
umów ubezpieczenia przedstawiono na wykresie nr 3. 

Wykres nr 3. Struktura respondentów według liczby zawartych umów ubezpieczenia (0–7 za-
wartych umów)

Źródło: Opracowanie własne.

Badania wykazały, iż w większości respondenci posiadali zawarte różne umowy ubezpiecze-
nia. Ponad jedna czwarta badanych posiadała od 4 do 7 zawartych umów, a prawie połowa 
posiadała 2 lub 3 umowy. Świadczy to również o pewnym zaangażowaniu w kwestie związane 
z ubezpieczeniami, co wynika z poziomu świadomości ubezpieczeniowej badanej grupy i wy-
kazywaniem się przez respondentów pewnym stopniem przezorności ubezpieczeniowej, która 
na ten poziom świadomości wpływa. W pytaniu można było zaznaczyć maksymalnie 7 umów 
ubezpieczenia.

Ubezpieczenia są zagadnieniem wielowymiarowym, a wysoka świadomość ubezpieczeniowa 
powinna nasuwać klientom jak najwięcej skojarzeń z tym pojęciem. Zgodnie z definicją zawartą 
w Słowniku Języka Polskiego33 „skojarzenie” to połączenie ze sobą wrażeń, wyobrażeń i innych 
zjawisk psychicznych w taki sposób, że pojawienie się w świadomości jednych z nich powodu-
je uświadomienie sobie innych. Jak wynika z przeprowadzonych badań34, 61% respondentów 
pojęcie „ubezpieczenie” kojarzyło się z wypadkiem drogowym, 44% – ze śmiercią, 42% – z dzia-
łalnością gospodarczą, 36% – z emeryturą. Jedynie 18% respondentów udzieliło innej odpowiedzi 

31 Jako inną zawartą umowę ubezpieczenia respondenci wskazywali głównie ubezpieczenia na życie, zdrowotne 
i turystyczne (82%).
32 Por. T. Szumlicz, Atrybuty…, op. cit., s. 22. 
33 http://sjp.pwn.pl/slownik/2521168/skojarzenie.
34 Badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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niż zamieszczone w kwestionariuszu ankiety35. Respondenci mieli od 1 do 5 skojarzeń z pojęciem 
„ubezpieczenie”, z tego 3% respondentów miało 5 skojarzeń, 11% – 4 skojarzenia, 14% – 3 sko-
jarzenia, 32% – 2 skojarzenia, 41% – 1 skojarzenie. Żaden z respondentów nie pozostawił tego 
pytania bez odpowiedzi (wykres nr 4).

Wykres nr 4. Struktura respondentów według liczby skojarzeń z pojęciem „ubezpieczenie” 
(1–5 skojarzeń)

Źródło: Opracowanie własne.

Badania wskazują, iż jedynie czwarta część respondentów miała 3 lub więcej skojarzeń z poję-
ciem ubezpieczenia. Jest to niewielki procent, zważywszy, że każda z odpowiedzi zawarta w tym 
pytaniu mogła sugerować respondentowi konkretny produkt ubezpieczeniowy bądź konkretne 
ryzyko. Może to wynikać z faktu, iż prawie połowa respondentów miała zawartą 1 lub 2 umowy 
ubezpieczenia i przez to ich skojarzenia z tym pojęciem ograniczyły się jedynie do posiadanych 
przez nich umów. W pytaniu można było zaznaczyć maksymalnie 5 skojarzeń z pojęciem „ubez-
pieczenie”.

Osoby posiadające wysoki poziom świadomości ubezpieczeniowej powinny być świadome, 
do czego może być wykorzystana wiedza o ubezpieczeniach. Jak wynika z przeprowadzonych 
badań, 63% respondentów zdawało sobie sprawę, iż wiedza o ubezpieczeniach może przydać 
się zarówno w momencie zakupu ubezpieczenia, jak i powstania szkody, 22% respondentów 
uznało, iż wiedza o ubezpieczeniach może przydać im się tylko w momencie zakupu ubezpiecze-
nia, zaś 13% ankietowanych wskazało przydatność ubezpieczenia tylko w momencie powstania 
szkody. Jedynie 3% respondentów uznało, iż wiedza ta jest nieprzydatna lub nie wie, do czego 
może się przydać (wykres nr 5).

35 Jako inną odpowiedź respondenci najczęściej wskazywali:
1) konkretny produkt ubezpieczeniowy (34% respondentów), np. ubezpieczenie domu, mieszkania, kredytu, 
życia, OC, AC;
2) zdarzenie losowe (32% respondentów), np. klęski żywiołowe, kradzież, kontuzja, wypadek, uszczerbek na 
zdrowiu, wypadek w pracy, wypadek losowy, nieszczęśliwy wypadek;
3) ochrona/bezpieczeństwo (34% respondentów), np. zapewnienie bezpieczeństwa, pomoc w razie zaistnienia 
jakiegoś „niepomyślnego” zdarzenia, zabezpieczenie przed jakąkolwiek szkodą, zabezpieczenie na wypadek zda-
rzeń losowych, zabezpieczenie finansowe, każde dobro dające się wycenić w pieniądzu, którego strata może być 
zrekompensowana odszkodowaniem itp.
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Wykres nr 5. Struktura respondentów według udzielonych odpowiedzi na pytanie „Do czego 
może się przydać wiedza o ubezpieczeniach?”

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując, ponad połowa respondentów uznała, iż wiedza o ubezpieczeniach może przy-
dać się zarówno w momencie zakupu ubezpieczenia, jak i powstania szkody. Wynik ten wskazuje, 
iż większość osób z badanej grupy posiada pewien ugruntowany poziom świadomości ubezpie-
czeniowej.

Wykres nr 6. Struktura respondentów według udzielonych odpowiedzi na pytanie „Przed 
czym chroni posiadacza lub kierującego pojazdem obowiązkowe ubezpieczenie OC posiada-
czy pojazdów mechanicznych?”

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejnym elementem świadomości ubezpieczeniowej klientów, o czym wspomniano wcze-
śniej, jest posiadanie przez nich wiedzy o ubezpieczeniach. W celu jej sprawdzenia poproszono 
badanych o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: OC p.p.m.). Pierwsze pytanie brzmiało: „Przed 
czym chroni posiadacza lub kierującego pojazdem obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych?”. Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż 85% respondentów wie-
działo, iż OC p.p.m. chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi skutkami 
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szkody wyrządzonej osobom trzecim. Pozostali respondenci albo udzielili błędnej odpowiedzi, 
uznając, że ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi skutkami szkody wyrządzonej samemu 
sobie, albo nie znali odpowiedzi na to pytanie (1% badanych). Na wykresie nr 6 przedstawiono 
strukturę respondentów według udzielonych odpowiedzi.

Wynika z tego, iż respondenci także w tym obszarze wykazali wysoki poziom świadomości 
ubezpieczeniowej. Jest to szczególnie ważne, gdyż ubezpieczenie OC p.p.m. jest ubezpiecze-
niem obowiązkowym i posiadało je 66% respondentów. Wiedza na ten temat może ustrzec 
przed wieloma negatywnymi konsekwencjami, o czym niejednokrotnie napominał Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)36.

Kolejne pytanie związane z tym zagadnieniem brzmiało: „Jakie konsekwencje grożą posiadaczo-
wi pojazdu za brak aktualnej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?”. 
Respondenci najczęściej wskazywali na konieczność: naprawienia szkody na własny koszt, 
w przypadku wyrządzenia szkody nieubezpieczonym pojazdem (41% odpowiedzi), następnie 
wniesienia na rzecz UFG kary za brak ubezpieczenia OC (31% odpowiedzi) oraz zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC (22% odpowiedzi). Jedynie 13% respondentów w pełni zdawało sobie sprawę 
z konsekwencji nieposiadania przez posiadacza pojazdu aktualnej umowy ubezpieczenia OC, tj. 
udzieliło trzech prawidłowych odpowiedzi37, 35% – udzieliło dwóch prawidłowych odpowiedzi, 
42% podało jedną prawidłową odpowiedź (wykres nr 7).

Wykres nr 7. Struktura respondentów według liczby prawidłowych odpowiedzi na pytanie: 
„Jakie konsekwencje grożą posiadaczowi pojazdu za brak aktualnej umowy ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych?” (0–3 prawidłowych odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wykazały badania, mimo posiadania przez większość respondentów świadomości zwią-
zanej z istotą obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 

36 Przykładowo UFG jest inicjatorem i głównym sponsorem kampanii informacyjnej w internecie pod hasłem:
„Nie wstępuj w związek, na który nie jesteś gotowy” (partnerzy akcji PIU, PBUK, Rzecznik Ubezpieczonych, KNF), 
http://www.rzu.gov.pl/inicjatywy/dzialalnosc-edukacyjna/ Nieznane_Polakom_konsekwencje_jazdy_bez_OC_
wspolna_kampania_branzy_ubezpieczeniowej_21797, http://www.ufg.pl/web/guest/filmy (dostęp 12 sierpnia 
2014 r.).
37 To jest: konieczność wniesienia na rzecz UFG kary za brak ubezpieczenia OC, konieczność zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC, w przypadku wyrządzenia szkody nieubezpieczonym pojazdem, konieczność jej naprawienia 
na własny koszt.
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posiadania tego ubezpieczenia, jedynie niewielki procent ankietowanych w pełni zdawał sobie 
sprawę z konsekwencji nieposiadania przez posiadacza pojazdu aktualnej polisy. Badani w więk-
szości (aż 77%) zdawali sobie sprawę z dwóch lub jednej konsekwencji jazdy bez aktualnej polisy 
OC. Na uwagę zasługuje również to, iż aż 10% respondentów nie zdawało sobie sprawy z kon-
sekwencji jazdy bez aktualnej polisy OC lub uznało, iż takich konsekwencji nie ma. W związku 
z tym instytucje rynku ubezpieczeniowego nadal powinny prowadzić na szeroką skalę działania 
edukacyjne w tym zakresie, aby uchronić nieubezpieczonych kierowców i ich rodziny przed kon-
sekwencjami jazdy bez aktualnej polisy OC. Wydaje się, że dużą rolę mogą mieć tu do odegrania 
agenci ubezpieczeniowi, gdyż jak wskazują badania38, dużo osób nabywa ubezpieczenia komu-
nikacyjne właśnie za ich pośrednictwem.

Wykres nr 8. Struktura respondentów według liczby prawidłowych odpowiedzi na pytanie 
„Jakie środki odwoławcze przysługują ubezpieczonym w przypadku sporu z zakładem ubez-
pieczeń dotyczącego zawartej umowy?” (0–3 prawidłowych odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejne pytania kwestionariusza dotyczyły zagadnień związanych z rynkiem ubezpieczenio-
wym. Na pytanie „Jakie środki odwoławcze przysługują ubezpieczonym w przypadku sporu 
z zakładem ubezpieczeń dotyczącego zawartej umowy?” respondenci najczęściej wskazywali 
na możliwość: dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (48% odpowiedzi), wniesienia skar-
gi do Rzecznika Ubezpieczonych (33% odpowiedzi), wniesienia sprawy do sądu polubownego 
przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub przy Komisji Nadzoru Finansowego (16% odpowiedzi). Na 
podkreślenie zasługuje fakt, iż klienci nadal mają niewielką świadomość istnienia możliwości roz-
strzygania sporów z zakładami ubezpieczeń na drodze polubownej39. W związku z tym zarówno 
KNF, jak i Rzecznik Ubezpieczonych (obecnie: Rzecznik Finansowy) prowadzą działania infor-
macyjno-edukacyjne, aby zachęcić klientów do korzystania z usług sądownictwa polubownego 
w Polsce. Jak wynika z przeprowadzonych badań, jedynie 15% respondentów w pełni zdawało 
sobie sprawę z istnienia środków odwoławczych w przypadku sporu z zakładem ubezpieczeń 

38 W tym miejscu odniesiono się w szczególności do badań, które przeprowadzono m.in. w województwie dolno-
śląskim, a z których wynika, iż aż 47,09% badanych nabywało ubezpieczenia komunikacyjne za pośrednictwem 
agenta ubezpieczeniowego; por. M. Borda, A. Jędrzychowska, Analiza postaw nabywców ubezpieczeń komuni-
kacyjnych na rynku polskim, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 13 (2/2012), s. 75.
39 Na przykład w 2013 r. do Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych wpłynęło – 27 wniosków, a przy 
KNF – 171 wniosków.
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dotyczącego zawartej umowy, tj. udzieliło trzech prawidłowych odpowiedzi40, 24% responden-
tów udzieliło dwóch prawidłowych odpowiedzi, 57% – jednej prawidłowej odpowiedzi. Tylko 4% 
respondentów uznało, iż w przypadku sporu z zakładem ubezpieczeń klienci nie mają żadnych 
środków odwoławczych (wykres nr 8).

Jak wynika z powyższego, większość respondentów ma świadomość, iż w przypadku sporu 
z zakładem ubezpieczeń dotyczącym zawartej umowy ubezpieczenia istnieją środki odwoławcze. 
Może to wynikać z faktu, iż większość respondentów zdobywała swoją wiedzę o ubezpieczeniach 
z internetu i telewizji, a tam można najczęściej natrafić na informacje związane z wygranymi 
przez klientów procesami sądowymi w sporze z zakładami ubezpieczeń. Stąd też prawie połowa 
respondentów uznała drogę sądową za sposób dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń.

Wykres nr 9. Struktura respondentów według liczby prawidłowych odpowiedzi na pytanie 
„Które instytucje zajmują się ochroną konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych?” 
(1–6 prawidłowych odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne.

Istotną kwestią z punktu widzenia określenia poziomu świadomości jest wiedza respondentów 
na temat instytucji, które zajmują się ochroną konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych. 
Jest to ważne również z tego względu, iż respondenci byli indywidualnymi klientami zakładów 
ubezpieczeń, których w dużej mierze można zaliczyć do grona konsumentów usług ubezpie-
czeniowych. Respondenci, zapytani o instytucję zajmującą się ochroną konsumentów na rynku 
usług ubezpieczeniowych, najczęściej wskazywali: Rzecznika Ubezpieczonych (24% udzielo-
nych odpowiedzi), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (20% udzielonych odpowiedzi), 
rzeczników konsumentów (17% udzielonych odpowiedzi), Rzecznika Praw Obywatelskich (16% 
udzielonych odpowiedzi), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (12% udzielonych odpo-
wiedzi) oraz Komisję Nadzoru Finansowego (11% udzielonych odpowiedzi). W pytaniu można 
było zaznaczyć maksymalnie sześć instytucji. Jak wynika z przeprowadzonych badań, jedynie 
18% respondentów miało pełną wiedzę o instytucjach zajmujących się ochroną konsumentów 
na rynku usług ubezpieczeniowych, tj. udzieliło sześciu prawidłowych odpowiedzi41, 13% re-

40 To jest: wniesienie skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, wniesienie 
sprawy do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub przy KNF.
41 To jest: Rzecznik Ubezpieczonych (RzU), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), rzecznicy konsumentów, Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), Rzecznik Praw 
Obywatelskich (RPO).
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spondentów udzieliło czterech lub pięciu prawidłowych odpowiedzi, 24% – dwóch lub trzech 
prawidłowych odpowiedzi. Jedną prawidłową odpowiedź zaznaczyło aż 36% respondentów 
(wykres nr 9).

Przeprowadzone badania wskazują, iż wszyscy respondenci mają świadomość istnienia in-
stytucji zajmujących się ochroną konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Prawie 
połowa z nich zaznaczyła od 3 do 6 takich instytucji. Pozostali znali tylko jedną lub dwie takie 
instytucje. Może to wynikać z faktu, iż od wielu lat m.in. Rzecznik Ubezpieczeniowych (obec-
nie: Rzecznik Finansowy) podejmuje na szeroką skalę działania informacyjno-edukacyjne, 
dzięki którym wiele osób może dowiedzieć się m.in. o prowadzonym przez ten urząd postępo-
waniu skargowym. Stąd też może wynikać, że respondenci właśnie Rzecznika Ubezpieczonych 
najczęściej wskazywali jako instytucję zajmującą się ochroną konsumentów na polskim rynku 
ubezpieczeniowym.

Istotnym elementem polskiego rynku ubezpieczeń, w szczególności związanym z ubezpie-
czeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, są tzw. kancelarie odszkodowawcze. Na 
potrzeby tego opracowania zbadano wśród ankietowanych świadomość istnienia tych kance-
larii oraz zakresu ich działania. Jak wynika z przeprowadzonych badań, 46,7% respondentów 
nigdy nie słyszało o kancelariach odszkodowawczych, 20% respondentów uznało, iż kancelarie 
odszkodowawcze są niezbędnymi podmiotami rynku, bez których poszkodowani nie otrzy-
maliby należnych od zakładów ubezpieczeń odszkodowań i świadczeń, 15,8% respondentów 
wskazało, iż są to podmioty, które posiadają podstawy prawne do świadczenia pomocy 
prawnej obywatelom (np. przedstawiciele korporacji prawniczych), natomiast 17,6% ankie-
towanych uważało, iż są to niekompetentni pośrednicy, którzy żerują na cudzym nieszczęściu 
i są zbędni, gdyż bez nich poszkodowani również otrzymają od zakładów ubezpieczeń należne 
im odszkodowania bądź świadczenia (wykres nr 10). 

Wykres nr 10. Struktura respondentów według odpowiedzi na pytanie o tzw. kancelarie od-
szkodowawcze

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z powyższego, prawie połowa respondentów nie miała świadomości istnienia 
kancelarii odszkodowawczych. Mogło to wynikać m.in. z tego, iż osoby te nigdy nie likwidowa-
ły szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności szkód osobowych z ubezpieczenia 
OC p.p.m. Obecnie duża część szkód osobowych z tego ubezpieczenia jest likwidowana za 



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 19(2/2015) 105

pośrednictwem takich podmiotów42. Może to zatem nasuwać wniosek, że osoby, które likwi-
dowały jakąkolwiek szkodę z ubezpieczenia komunikacyjnego, miałyby większą świadomość 
istnienia kancelarii odszkodowawczych. Istnieje jednak pewna grupa osób (15,8% badanych), 
która ma błędne wyobrażenie na temat tych podmiotów, gdyż uznaje, że posiadają one pod-
stawy prawne do świadczenia pomocy prawnej obywatelom. Mimo że były prowadzone 
działania zmierzające do uregulowania tego obszaru, do chwili obecnej działalność kancelarii 
odszkodowawczych nie jest uregulowana prawnie. Pytanie to miało na celu sprawdzenie, czy 
respondenci mają świadomość istnienia kancelarii odszkodowawczych i wiedzą, na czym po-
lega ich funkcjonowanie, dlatego też do analizy poziomu świadomości ubezpieczeniowej nie 
było brane pod uwagę, co respondenci sądzą o tych podmiotach. Zatem w pytaniu można 
było uzyskać jeden punkt za jakąkolwiek odpowiedź (jeśli nie była błędna). Uznano, iż respon-
denci z niskim poziomem świadomości ubezpieczeniowej nie muszą wiedzieć, czy istnieją i jak 
funkcjonują te podmioty, natomiast respondenci ze średnim i wysokim poziomem powinni 
być tego świadomi.

Ostatni obszar związany z określaniem poziomu wiedzy respondentów dotyczył ubezpieczeń 
obowiązkowych. Respondenci mieli za zadanie wskazać, które z wymienionych ubezpieczeń 
są obowiązkowe. W pytaniu można było zaznaczyć cztery prawidłowe odpowiedzi. Jak wynika 
z przeprowadzonych badań, aż 96% respondentów wskazało ubezpieczenie OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych. Poziom wiedzy na temat pozostałych ubezpieczeń okazał się być o wiele 
niższy, tj. 37% respondentów wskazało ubezpieczenie budynków rolniczych, 35% – ubezpiecze-
nie OC rolników, 24% – ubezpieczenie OC zakładów opieki zdrowotnej. Badania pokazały, iż 
jedynie 13% respondentów potrafiło wskazać prawidłowo wszystkie ubezpieczenia obowiązko-
we, czyli udzieliło czterech poprawnych odpowiedzi43, a 3% ankietowanych nie wiedziało, które 
z wymienionych ubezpieczeń są obowiązkowe. Strukturę respondentów według liczby prawi-
dłowych odpowiedzi przedstawiono na wykresie nr 11. 

Wykres nr 11. Struktura respondentów według liczby prawidłowych odpowiedzi na pytanie 
„Które ubezpieczenia są obowiązkowe?” [0-4 prawidłowych odpowiedzi]

Źródło: Opracowanie własne.

42 Według szacunkowych danych ok. 40% odszkodowań za szkody osobowe z tytułu ubezpieczenia OC jest egze-
kwowanych za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczych; materiały z konferencji Rzecznika Ubezpieczonych 
i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej „Kancelarie i doradcy odszkodowawczy”, Warszawa, 16 listopada 2010 r.
43 To jest: ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC podmiotu przyjmującego zamówienie na 
świadczenia zdrowotne, OC budynków w gospodarstwie rolnym, OC rolników.
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Jak wynika z powyższego, ponad połowa badanych potrafiła wymienić więcej niż jedno 
ubezpieczenie obowiązkowe (poza ubezpieczeniem OC p.p.m.). Zatem respondenci mieli świa-
domość istnienia również innych ubezpieczeń obowiązkowych. Warto w tym miejscu powrócić 
do konsekwencji jazdy bez aktualnej polisy OC, gdyż aż 10% respondentów uznało, iż takich kon-
sekwencji nie ma albo ich nie znają. Jest to ciekawe, gdyż osoby te, zdając sobie sprawę, że dane 
ubezpieczenie jest obowiązkowe, tzn. że obowiązek jego zawarcia wynika z przepisów prawa, 
powinny również być świadome, że brak ubezpieczenia rodzi pewne konsekwencje.

Odpowiedzi na pytania z kwestionariusza ankietowego dotyczące wiedzy respondentów na 
temat różnych zagadnień związanych z ubezpieczeniami oraz z rynkiem ubezpieczeniowym 
w Polsce pokazały, iż poziom świadomości ubezpieczeniowej badanych był zróżnicowany w za-
leżności od obszaru. Wiedza ogólna na temat ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowego w Polsce 
była na zdecydowanie wyższym poziomie. Respondenci w większości znali zakłady ubezpieczeń 
i produkty ubezpieczeniowe dostępne na polskim rynku, mieli zawarte dwie umowy ubezpiecze-
nia lub więcej. Ponadto wiedzieli, do czego może przydać im się wiedza o ubezpieczeniach i przed 
czym chroni posiadacza lub kierującego pojazdem obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych. Badani natomiast mieli mniejszą świadomość m.in. w zakresie konse-
kwencji jazdy bez aktualnej polisy OC czy rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych występujących 
na polskim rynku. Poziom świadomości ubezpieczeniowej w zakresie środków odwoławczych 
w przypadku sporu z zakładem ubezpieczeń dotyczącego zawartej umowy, istnienia instytucji 
zajmujących się ochroną konsumentów na polskim rynku ubezpieczeniowym oraz istnienia tzw. 
kancelarii odszkodowawczych również nie był zbyt wysoki. W tych obszarach należałoby zatem 
zintensyfikować działania na rzecz podniesienia świadomości ubezpieczeniowej, gdyż grozi to 
niejednokrotnie poważnymi skutkami finansowymi dla klientów i ich rodzin. 

3.3. Poziomy świadomości ubezpieczeniowej respondentów
W oparciu o uzyskane wyniki określono poziomy świadomości ubezpieczeniowej badanej gru-

py respondentów, tj. indywidualnych klientów zakładów ubezpieczeń zamieszkujących obszar 
województwa dolnośląskiego. Każdy respondent na podstawie udzielanych odpowiedzi mógł 
uzyskać maksymalnie 30 punktów. W badanej grupie respondent z najniższym poziomem świa-
domości ubezpieczeniowej uzyskał 8,5 punktu, a z najwyższym – 26,5 punktu.

Do wstępnego opracowania wyników posłużono się statystyką opisową. Celem zastosowania 
metod statystyki opisowej było podsumowanie zbioru danych dotyczących poziomu świado-
mości ubezpieczeniowej respondentów poprzez charakterystyki oraz wyciągnięcie wniosków 
i uogólnień na temat badanej zbiorowości. Wykorzystując program Statistica, dokonano oblicze-
nia poszczególnych rodzajów statystyk opisowych, dzięki czemu zbudowano szereg rozdzielczy 
przedstawiony w formie graficznej w postaci histogramu na wykresie nr 12. Histogram obrazuje 
strukturę badanej zbiorowości pod względem poziomu świadomości ubezpieczeniowej bada-
nych (rozkład jest jednomodalny). 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, poziom świadomości ubezpieczeniowej respon-
dentów wyniósł średnio 16,70 punktu. Mediana natomiast wyniosła 16 punktów, co oznacza, 
że co najmniej u połowy badanych poziom świadomości ubezpieczeniowej wynosił co najwy-
żej 16 punktów. Jak widać, wartość średniej arytmetycznej jest zbliżona do wartości mediany. 
Następnie wyznaczono wariancję, która mierzy stopień rozproszenia pomiarów wokół średniej 
arytmetycznej (12,57), oraz odchylenie standardowe, które mierzy stopień rozproszenia po-
miarów wokół średniej arytmetycznej. Zatem średnio poziom świadomości ubezpieczeniowej 
w grupie badanych odchyla się od średniej arytmetycznej o 3,54 punktu. Wyznaczono również 
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współczynnik zmienności, który podobnie jak odchylenie standardowe pozwala na ocenę stop-
nia jednorodności badanej zbiorowości. Wyniósł on 21,23%, a zatem znajduje się on w przedziale 
20–40%44, co świadczy, że badana grupa respondentów była w stopniu umiarkowanym zróżnico-
wana pod względem poziomu świadomości ubezpieczeniowej. Określono również współczynnik 
skośności, który wyniósł w przybliżeniu 0,49. Jest to miara mówiąca o tym, jak bardzo rozkład 
danych różni się od rozkładu symetrycznego. Podana wartość współczynnika oznacza, że roz-
kład poziomu świadomości ubezpieczeniowej badanej grupy respondentów charakteryzuje się 
umiarkowaną skośnością dodatnią (prawostronną)45.

Wykres nr 13. Liczebność grup respondentów według poziomu świadomości ubezpieczeniowej

Źródło: Opracowanie własne.

44 Por. B. Pułaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011, s. 86.
45 Ibidem, s. 92.

Wykres nr 12. Poziom świadomości ubezpieczeniowej respondentów (histogram)

Źródło: Opracowanie własne.



108

Do dalszych analiz – tj. do badania zależności pomiędzy poziomem świadomości ubezpiecze-
niowej respondentów a ich wiekiem, płcią, wykształceniem i statusem zawodowym – dokonano 
podziału respondentów na trzy grupy różniące się poziomem świadomości ubezpieczeniowej. 
Sumy punktów określające poszczególne poziomy świadomości ubezpieczeniowej respon-
dentów, tj. niski, średni lub wysoki, ustalono w sposób ekspercki, biorąc pod uwagę ważność 
poszczególnych zagadnień wpływających na dany poziom (zsumowano punkty przypisane każ-
dej odpowiedzi, która wpływała na ten poziom). Po zsumowaniu liczby punktów ustalonych 
dla niskiego poziomu świadomości ubezpieczeniowej granica przedziału wyniosła 16 punktów, 
zatem poziom świadomości ubezpieczeniowej poniżej tej liczby określono jako niski, a równy 
i większy – jako średni46. Postanowiono wyodrębnić też grupę respondentów o wysokim po-
ziomie świadomości ubezpieczeniowej, który po zsumowaniu punktów ustalonych dla tego 
poziomu wyniósł 23 punkty. Na wykresie nr 13 przedstawiono liczebność grup respondentów 
według poziomu ich świadomości ubezpieczeniowej.

Z powyższego wynika, iż w większości respondenci cechowali się średnim i niskim poziomem 
świadomości ubezpieczeniowej. Niestety, liczebność grupy respondentów charakteryzujących 
się wysokim poziomem świadomości ubezpieczeniowej jest bardzo mała, zatem wniosków 
z analiz dla tej grupy nie można uogólniać na większą zbiorowość. 

Analiza otrzymanych wyników badania poziomu świadomości ubezpieczeniowej indywidu-
alnych klientów zakładów ubezpieczeń zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego 
pozwoliła zauważyć pewne różnice w poziomie tej świadomości wśród ankietowanych w za-
leżności od ich wieku, płci, wykształcenia i statusu zawodowego (tj. danych z metryczki), co 
przedstawiono na wykresach nr 14–17.

Wykres nr 14. Poziom świadomości ubezpieczeniowej respondentów według wieku

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z wykresu nr 14, największy udział respondentów z niskim poziomem świadomo-
ści ubezpieczeniowej był w grupie osób w wieku 46–60 lat, a w grupie tej nie znalazła się ani 
jedna osoba z wysokim poziomem świadomości ubezpieczeniowej. Jednak z uwagi na małą li-
czebność tej grupy wiekowej trudno przekładać ten wniosek na większą zbiorowość. W grupach 
wiekowych 20–30 lat i 31–45 lat udział osób z niskim, średnim i wysokim poziomie świadomości 

46 Ze względu na strukturę próby badawczej, treść pytań z ankiety i przypisane im wagi świadomość poniżej 
16 pkt. uznano za niską, mimo iż średnio respondenci uzyskali 16,70 pkt.
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ubezpieczeniowej był na podobnym poziomie (średnio po połowie rozkładał się w nich udział 
osób z niskim i średnim poziomem świadomości ubezpieczeniowej). 

Wykres nr 15. Poziom świadomości ubezpieczeniowej respondentów według wykształcenia

Źródło: Opracowanie własne.

Z wykresu nr 15 wynika, iż w grupie osób z wykształceniem podstawowym nie znalazła się 
ani jedna osoba z wysokim poziomem świadomości ubezpieczeniowej. Wydaje się to być uza-
sadnione, gdyż zrozumienie zagadnień związanych z ubezpieczeniami wymaga szerokiej wiedzy 
z różnych zakresów, którą zdobywa się na kolejnych etapach edukacji. Jednak z uwagi na małą 
liczebność tej grupy trudno uznać te wnioski za ogólne, chociaż intuicyjnie wydaje się, że jest to 
możliwe. Największy udział osób posiadających wysoki poziom świadomości ubezpieczeniowej 
był w grupie badanych z wykształceniem wyższym. Uzasadniać to mogą analogiczne argumenty 
jak w przypadku osób z wykształceniem podstawowym.

Wykres nr 16. Poziom świadomości ubezpieczeniowej respondentów według płci

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki badań przedstawione na wykresie nr 16 wykazały, iż większy udział respondentów 
z wysokim poziomem świadomości ubezpieczeniowej był w grupie kobiet, natomiast udział 
osób z niskim poziomem świadomości ubezpieczeniowej był podobny zarówno w grupie kobiet, 
jak i mężczyzn.

Podobny udział osób z niskim poziomem świadomości ubezpieczeniowej był zarówno w gru-
pie osób bezrobotnych, jak i studentów (wykres nr 17), jednak z uwagi na małą liczebność grupy 
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bezrobotnych trudno przekładać wnioski na większą zbiorowość. Wszystkie osoby z wysokim 
poziomem świadomości ubezpieczeniowej znalazły się w grupie osób pracujących zawodowo. 
Również w tej grupie znalazło się najwięcej osób ze średnim poziomem świadomości ubezpie-
czeniowej.

Wykres nr 17. Poziom świadomości ubezpieczeniowej respondentów według statusu zawo-
dowego

Źródło: Opracowanie własne.

A zatem wśród badanych indywidualnych klientów zakładów ubezpieczeń z województwa 
dolnośląskiego w większości znalazły się osoby charakteryzujące się niskim bądź średnim pozio-
mem świadomości ubezpieczeniowej. Jeśli wziąć pod uwagę, iż każdy z respondentów poprzez 
swoje odpowiedzi mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów, a średnia arytmetyczna wyniosła 
16,70 punktu, ogólny poziom świadomości ubezpieczeniowej badanej grupy nie jest zbyt wy-
soki. Może to wynikać po części ze struktury grupy. Można przypuszczać, że gdyby znalazło się 
w niej więcej osób w wieku 46–60 lat, osób z wykształceniem podstawowym czy też bezro-
botnych wyniki badania poziomu świadomości ubezpieczeniowej mogłyby być jeszcze niższe. 
Wyniki te są zbieżne z badaniami przeprowadzonymi na polskim rynku, które dowodzą, iż świa-
domość ubezpieczeniowa społeczeństwa jest dość niska47. W związku z tym szereg instytucji 
rynku ubezpieczeniowego podejmuje wiele inicjatyw na rzecz edukacji ubezpieczeniowej Pola-
ków, w szczególności za pośrednictwem mediów, w dużej mierze internetu, z którego korzysta 
coraz więcej osób. Działania te mają wpływ na podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej 
społeczeństwa, dzięki czemu z roku na rok ulega ona poprawie. Również w kwestionariuszu an-
kiety zapytano respondentów o ich źródło wiedzy o ubezpieczeniach (wykres nr 18).

Z powyższego wynika, iż głównym źródłem wiedzy badanej grupy respondentów o ubezpiecze-
niach był internet. W dalszej kolejności ankietowani wskazywali radio i telewizję oraz zajęcia na 
uczelni. Ważne okazały się inne źródła wiedzy o ubezpieczeniach, które respondenci mogli okre-
ślić sami. Jako inne źródła badani wskazywali głównie przedstawicieli firm ubezpieczeniowych 
(24%), rodzinę/znajomych (36%), własne doświadczenie z życia codziennego i pracy zawodowej 
(19%) oraz materiały reklamowe (22%). Wśród badanych znalazło się jedynie 4% respondentów, 
którzy w ogóle nie interesowali się tym tematem. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych 

47 Por. Świadomość ubezpieczeniowa to priorytet. Wywiad z Rzecznikiem Ubezpieczonych dr A. Wiktorow, „Ban-
kier Press” z 1 grudnia 2011 r. 
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badań, można zakładać, że w badanej grupie respondentów poziom świadomości ubezpiecze-
niowej będzie wzrastał, gdyż swoją wiedzę o ubezpieczeniach badani w dużej mierze czerpali 
właśnie z internetu. Obecnie każdy zakład ubezpieczeń posiada swoją stronę internetową, na 
wiele różnych sposobów można skontaktować się ze specjalistami z dziedziny ubezpieczeń oraz 
szukać informacji w innych dostępnych źródłach – z każdego miejsca i w każdym czasie48.

Wykres nr 18. Źródło wiedzy respondentów o ubezpieczeniach według płci49

Źródło: Opracowanie własne.

Na zakończenie warto dodać pewne istotne uwagi. Autorzy zdają sobie sprawę, iż bada-
nia statystyczne przez nich wykonane miały miejsce w roku 2012, nie są więc najbardziej 
aktualne. Z drugiej jednak strony nic nie wskazuje na wystąpienie jakichkolwiek szczegól-
nych czynników, które w ostatnich trzech latach miałyby znacząco podnieść świadomość 
ubezpieczeniową Polaków. Założono zatem, iż z dobrym przybliżeniem stan świadomości 
ubezpieczeniowej Polaków sprzed kilku lat będzie bardzo podobny do stanu dzisiejszego. 
Ponadto w związku z przeprowadzeniem badań na dość wąskiej grupie społeczeństwa, tj. 
wyłącznie osób z województwa dolnośląskiego, z dużą przewagą osób młodych, do 30. roku 
życia, najczęściej z wykształceniem średnim lub wyższym, w przeważającej części pracujących 
już zawodowo, autorzy są w pełni świadomi, iż próba ta jest niereprezentatywna w odniesie-
niu do całego społeczeństwa. Jednak należy wskazać, iż badania oraz zaprezentowane wyniki 
stanowią jedynie pewien przyczynek do szerszych badań w tym zakresie, a zakresem badań 
należy w przyszłości objąć większą próbę, co pozwoliłoby wyciągnąć wnioski odnośnie do ca-
łej populacji polskiej.

48 Między innymi od 2005 r. dzięki technologii przetwarzania języka naturalnego na stronie internetowej STU 
Ergo Hestii S.A. pracuje pierwszy w branży ubezpieczeniowej wirtualny doradca Hubert, który całodobowo 
wspomaga i optymalizuje działanie biura obsługi klienta, wspiera procesy sprzedażowe oraz procesy likwidacji 
szkód (http://hubert.hestia.pl/hubert.htm).
49 Badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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Podsumowanie
Analiza wyników badań wskazuje, iż badana grupa respondentów charakteryzowała się 

w większości niskim i średnim poziomem świadomości ubezpieczeniowej. Zatem konieczne jest, 
aby wszystkie podmioty i instytucje podejmowały stałe wysiłki na rzecz podniesienia poziomu 
świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa, gdyż przynosi to wiele korzyści, m.in.:

racjonalny wybór przez klientów produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do po-� 
trzeb,
możliwość dokonania przez klientów właściwej oceny jakości usługi ubezpieczeniowej, dzię-� 
ki znajomości swoich praw i obowiązków oraz zakresu zakupionej ochrony ubezpieczenio-
wej,
niższe straty dla państwa w przypadku wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych w sytu-� 
acji zaistnienia klęsk żywiołowych,
większe bezpieczeństwo finansowe poszczególnych jednostek i całego społeczeństwa,� 
większe przychody zakładów ubezpieczeń w związku z zakupem produktów przez klientów, � 
którzy wcześniej nie zdawali sobie sprawy z konieczności czy potrzeby ich zakupu,
wzrost zaufania do zakładów ubezpieczeń.� 

Z przeprowadzonych badań dotyczących poziomu świadomości ubezpieczeniowej indywidu-
alnych klientów zakładów ubezpieczeń zamieszkujących teren województwa dolnośląskiego 
można wysnuć następujące wnioski ogólne:

Największy udział osób z wysokim poziomem świadomości ubezpieczeniowej był w grupie � 
osób z wykształceniem wyższym oraz osób pracujących zawodowo. Wydaje się to być zrozu-
miałe, gdyż osoby takie zarówno dzięki zdobywaniu kolejnych szczebli edukacji, jak i pracy 
zawodowej stykają się z różnymi zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami, dzięki cze-
mu rośnie ich poziom świadomości ubezpieczeniowej.
Więcej kobiet niż mężczyzn wykazało się wysokim poziomem świadomości ubezpieczenio-� 
wej. Może to wynikać z faktu, iż czasem kobiety są bardziej wnikliwe i sumienne w zdoby-
waniu wiedzy i bardziej szczegółowo zgłębiają pewne zagadnienia, w tym również związane 
z ubezpieczeniami.
Największy udział osób z niskim poziomem świadomości ubezpieczeniowej zaobserwowano � 
w grupie osób w wieku 46–60 lat oraz osób bezrobotnych. Może to wynikać z faktu, iż lu-
dzie, którzy nie studiują ani nie pracują zawodowo, mogą mieć mniejszą potrzebę zgłębiania 
zagadnień ubezpieczeniowych, gdyż m.in. nie stymuluje ich do tego otoczenie, np. uczelnia 
czy zakład pracy, oraz nie mają wystarczających dochodów i związanego z nimi majątku, 
który rodziłby potrzebę jego ubezpieczenia.
Wiedzę o ubezpieczeniach respondenci najczęściej czerpali z internetu. Jeśli jednak wziąć � 
pod uwagę płeć, kobiety częściej wskazywały inne źródła, m.in. przedstawicieli firm ubez-
pieczeniowych, rodzinę/znajomych, własne doświadczenie z życia codziennego i pracy za-
wodowej czy materiały reklamowe, natomiast mężczyźni wskazywali zajęcia na uczelni. 

Tytułem podsumowania warto dodać, że świadomość ubezpieczeniowa jest jednym z waż-
niejszych elementów dobrze funkcjonującego rynku ubezpieczeń. Wprowadzane od wielu lat 
zmiany systemowe w zakresie funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych i związany z tym 
dynamiczny rozwój rynku niestety nie idą w parze ze wzrostem świadomości ubezpieczenio-
wej Polaków. Świadomość ubezpieczeniowa jest konieczna, aby klienci po pierwsze w ogóle 
odczuwali potrzebę ubezpieczenia, a w dalszej kolejności potrafili wybrać odpowiednią ofertę 
ubezpieczenia oraz wiedzieli, co zrobić w momencie zaistnienia szkody.
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Summary of the ar� cle

Insurance awareness of the individual clients of insurance companies 
from the area of Lower Silesia – survey results

The insurance awareness is an important part of a well-functioning insurance market. It al-
lows for the rational use of available insurance offerings and provides protection against the risk 
of adverse events. Unfortunately, the insurance awareness of Polish society is not growing as 
fast as the dynamic development of the insurance market in Poland.

In the article, the authors attempt to examine the insurance awareness of the individual 
clients of insurance companies that inhabit the area of the Lower Silesia. The study with the use 
of special questionnaire covered 160 respondents, however as it was shown the test group was 
not representative. The questions related to the knowledge of insurance services and insurance 
market in Poland were used to determine the level of insurance awareness of the respondents. 
Results from the study were analyzed both holistically and in reference to specific factors. Based 
on the survey it was found that the majority of respondents were characterized by a medium or 
low level of insurance awareness. Knowledge of respondents about the market and insurance 
products in Poland was quite high, but the level of awareness in terms of remedies, institutions 
dealing with the consumer protection or the office of compensation was slightly lower. This 
points to the fact that it is necessary to introduce more comprehensive efforts to raise the insu-
rance awareness by subjects of the insurance market.

Keywords: insurance awareness, individual clients, insurance services, third party liability insu-
rance of motor vehicle owners.
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Joachim Kałużny

Determinanty świadomości ubezpieczeniowej studentów poznańskich 
uczelni publicznych

Rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce zależy przede wszystkim od popytu na usługi 
ubezpieczeniowe. Popyt ten powstaje przy zaistnieniu u konsumenta konkretnej potrzeby 
ubezpieczeniowej. Potrzeba ubezpieczeniowa wiąże się z kolei ze świadomością ubezpiecze-
niową. Interesem więc zarówno zakładów ubezpieczeń, jak i całego rynku jest podnoszenie 
poziomu tejże świadomości, co winno mieć przełożenie na wzrost popytu na oferowaną usłu-
gę. Istotne staje się więc przyjrzenie się temu, co kształtuje świadomość ubezpieczeniową. 
Poznanie jej determinant prowadzi do określenia, na czym zakłady ubezpieczeń powinny się 
skupić w kształtowaniu własnego rynku. Dotyczy to też pozostałych podmiotów rynku ubez-
pieczeniowego. Ważne staje się więc określenie czynników determinujących świadomość 
ubezpieczeniową, jak również ustalenie poziomu owej świadomości. W tym celu przepro-
wadzone zostało badanie dotyczące świadomości ubezpieczeniowej studentów poznańskich 
uczelni publicznych oraz determinant ją kształtujących. Problem analizowany w artykule 
wpisuje się w kilkunastoletnią dyskusję dotyczącą rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. Świa-
domość ubezpieczeniowa analizowana jest przeważnie od strony wiedzy ubezpieczeniowej. 
Niniejszy artykuł pozwala przyjrzeć się jej w szerszym zakresie. Co więcej, określenie de-
terminant pozwala prócz określenia poziomu świadomości ubezpieczeniowej ustalić, co ją 
kształtuje i w rezultacie jakie działania należy podejmować, by jej podnoszenie sprzyjało roz-
wojowi sektora ubezpieczeń.

Słowa kluczowe: świadomość ubezpieczeniowa, determinanty, potrzeba ubezpieczeniowa, ry-
nek ubezpieczeniowy, zakłady ubezpieczeń.

Wprowadzenie
Analizując pojęcie, jakim jest świadomość ubezpieczeniowa, należy w pierwszej kolejności 

zauważyć niejednoznaczność samego pojęcia świadomość. Otóż owa świadomość bywa roz-
patrywana pod kątem różnych nauk, takich jak medycyna, psychologia, socjologia, a nawet 
filozofia. W przypadku świadomości ubezpieczeniowej będzie ona wynikać ze świadomości spo-
łecznej, a więc powinna zostać ona ujęta w kategoriach socjologicznych. W ten sposób według 
A. Szromnika wyrażona jest jako „nabyta cecha indywidualna jednostek i zbiorowości oraz jako 
pochodna świadomości społecznej i ekonomicznej, która silnie wpływa na decyzje i zachowa-
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nia rynkowe konsumentów”1. Z kolei A. Starczewska uważa, że „świadomość ubezpieczeniową 
można zdefiniować jako określony, ale zmienny w czasie stan intelektualny jednostek i społe-
czeństwa, który wynika ze stopnia znajomości, rozumienia oraz racjonalnego wartościowania 
faktów i zdarzeń zachodzących na rynku ubezpieczeniowym”2. Stąd rozważana świadomość 
może być określona jako stan intelektualny konsumenta na rynku ubezpieczeniowym, który to 
stan wynika ze znajomości tego rynku oraz ulega zmianie wraz ze zmieniającym się otoczeniem. 
Jednocześnie tak ujęta świadomość ubezpieczeniowa wynika z dokonywania przez konsumen-
ta oceny rynku ubezpieczeniowego i w konsekwencji nabierania względem niego określonych 
postaw. Wyrażona w tym aspekcie świadomość ujęta zostaje także przez A. Grzebieniaka jako 
„stan psychiczny, w którym konsument zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, to znaczy 
z procesów myślowych dotyczących ubezpieczeń, i zewnętrznych, czyli ze zjawisk zachodzących 
na rynku ubezpieczeń”3. Podobnie też do świadomości ubezpieczeniowej podchodzi S. Rogow-
ski, określając ją po prostu jako „świadomość swojej roli na rynku ubezpieczeniowym, swoich 
zadań i swoich celów”4.

To wieloznaczne ujęcie świadomości ubezpieczeniowej pozwala w końcu określić ją jako 
wewnętrzne procesy myślowe konsumentów, dotyczące zarówno potrzeby ubezpieczania 
się, jak i sfery ubezpieczeniowej, w skład której wchodzą istota i rola ubezpieczeń w życiu 
konsumentów oraz rynek ubezpieczeniowy. Takie ujęcie wymaga powiązania świadomości 
ubezpieczeniowej z procesem odbioru przez konsumenta zewnętrznych zjawisk zachodzących 
na rynku ubezpieczeniowym, na podstawie których podejmuje on działania, a w szczególności 
prawa ubezpieczeniowego.

W ten sposób świadomość ubezpieczeniowa, podobnie jak inne rodzaje świadomości, będzie 
się składać ze znajomości określonego obiektu, jego oceny, jak i postaw wobec niego, które po-
nadto wzajemnie się warunkują5. Jest to jednak ogólne ujęcie elementów składających się na 
ową świadomość. Ze względu na jej wielowymiarowy charakter należy określić różne jej obszary. 
W ten sposób – odwołując się do pracy M. Mikosy6 – dokonać można rozróżnienia świadomo-
ści ubezpieczeniowej na sferę poznawczą ludzkiej psychiki, która wyraża się przede wszystkim 
w znajomości i wiedzy na temat obiektu, jakim jest ubezpieczenie, jak i na sferę emocjonalno-
motywacyjną, określającą motywy działań konsumentów na rynku ubezpieczeniowym.

Należy jednak pamiętać, że świadomość wyraża się nie tylko różnorodnością elementów, jakie 
ją określają, ale także skomplikowanym mechanizmem jej kształtowania. Konieczne staje się 
zatem przybliżenie – określonych przez A. Szromnika – założeń, na jakich mechanizm ten jest 
oparty, a zatem: 

„1) świadomość ubezpieczeniową jednostki kształtuje jej środowisko bytowania; 

1 A. Szromnik, Negatywne procesy zmian rynku ubezpieczeniowego w świetle koncepcji „błędnych kół”, „Wiado-
mości Ubezpieczeniowe” 2000, nr 7–8, s. 4.
2  A. Starczewska, Świadomość ubezpieczeniowa rolników cz. I, https://www.allianz.pl/port2/Allianz/ekspert/
ekspert-badabia_swiadomosci_14058.jsp.
3 A. Grzebieniak, Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpie-
czeń, „Studia Gdańskie” t. V, s. 276.
4 S. Rogowski, Świadomość ubezpieczeniowa jako warunek właściwego funkcjonowania rynku ubezpieczenio-
wego, http://www.polbrokers.pl/ (dostęp 21.10.2015).
5 N.M. Pazio, A. Formanowska, Struktura świadomości ubezpieczeniowej w świetle badań, „Wiadomości Ubez-
pieczeniowe” 2002, nr 3–4.
6 M. Mikosa, Świadomość ubezpieczeniowa współczesnych Polaków – próba analizy, praca magisterska, Szko-
ła Główna Handlowa, Warszawa, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=8843&catid=129:rynek-ubezpieczeniowy&Itemid=151.
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2) siła wpływu różnych sfer środowiska na świadomość ubezpieczeniową jednostki zależy od 
powiązań formalnych i nieformalnych jednostki z odpowiednimi elementami zewnętrzny-
mi, generującymi wzajemne procesy komunikacji; 

3) osoby oraz instytucje kształtujące świadomość ubezpieczeniową jednostki społecznej two-
rzą sfery oddziaływań, w tym sferę oddziaływań bezpośrednich (grupową, rodzinną) oraz 
uporządkowane według malejącej siły oddziaływania sfery oddziaływań pośrednich; 

4) świadomość ubezpieczeniowa jednostki pod wpływem oddziaływań środowiska zewnętrz-
nego ulega zmianom pozytywnym (podnoszącym poziom świadomości) lub negatywnym; 

5) mechanizm kształtowania się świadomości ubezpieczeniowej opiera się na zespole oddzia-
ływań bezpośrednich środowiska bliższego oraz wzajemnie redukujących się oddziaływań 
pozytywnych i negatywnych”7. 

Pozwala to zauważyć, że kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej jest równocześnie 
procesem oddziaływania świadomości ubezpieczeniowej jednostki na jej środowisko funkcjo-
nowania, jak i odwrotnie – owego środowiska na świadomość ubezpieczeniową. 

Chcąc zatem szerzej analizować świadomość ubezpieczeniową, należy nie tylko mieć na 
uwadze jej właściwą definicję i elementy ją kształtujące, lecz także trzymać się założeń już w lite-
raturze przedmiotu wypracowanych. Celem przeprowadzonego badania było poznanie poziomu 
świadomości ubezpieczeniowej wśród studentów oraz zdiagnozowanie głównych czynników, 
które ten poziom determinują8. 

Badaniem objęto cztery największe uczelnie publiczne w Poznaniu: Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza (UAM), Politechnikę Poznańską (PP), Uniwersytet Przyrodniczy (UP) i Uniwersytet 
Ekonomiczny (UE). Studiuje na nich około 90% (86 112) łącznej liczby studentów uczelni publicz-
nych w Poznaniu. Badaniem objęto 140 studentów wybranych uczelni. Wykorzystana została 
przy tym metoda nielosowego doboru próby, jakim jest metoda doboru kwotowego, która po-
zwala podzielić badaną próbę wedle rzeczywistego udziału danej grupy studentów w przyjętej 
populacji. Ze względu na fakt, że 50% studentów wybranych uczelni (43 197 studentów) stano-
wią studenci UAM, 23% (20 197 studentów) – PP, 14% (11 549 studentów) – UP, a pozostałe 13% 
(11 169 studentów) – UE, dla badanej próby jest to odpowiednio 70 studentów UAM, 34 stu-
dentów PP, 19 studentów UP i 17 studentów UEP. Za główne kryterium różnicujące na potrzeby 
przeprowadzonego badania uznano więc typ uczelni. 

Nie można uznać badania za reprezentatywne w stosunku do struktury wszystkich poznań-
skich studentów, ponieważ nie uwzględniono w nim uczelni prywatnych. Jest ono jednak 
reprezentatywne w kontekście struktury występującej u studentów poznańskich uczelni pu-
blicznych.

Warto również przyjrzeć się badaniom empirycznym, które do tej pory dotyczyły problematyki 
świadomości ubezpieczeniowej, a także podjąć temat, co składa się na jej determinanty. 

7 A. Szromnik, op. cit.
8 Badanie to zostało przeprowadzone na poznańskich uczelniach publicznych w okresie od 21 grudnia 2013 r. 
do 15 marca 2014 r. Wybór ten pokierowany był przeważającą liczbą studentów preferujących ten rodzaj uczelni 
w Poznaniu (85% według danych GUS na rok 2012). Skupiono się tutaj na czterech najpopularniejszych typach 
uczelni, jakimi są: uniwersytet, uczelnia techniczna, uczelnia przyrodnicza i uczelnia ekonomiczna. Większość 
studentów stanowiły kobiety. Co więcej, w badaniu udział wzięły przeważnie osoby w przedziale wiekowym 
19–24 lat oraz w większości osoby, które nie skończyły jeszcze trzeciego roku studiów. Zaledwie co czwarty 
student ma pracę i tylko prawie co piąty dysponuje dochodem powyżej 2500 zł. Związek małżeński tworzy z ko-
lei co dwudziesty student. Przeważająca część osób uczestniczących w badaniu pochodzi z miasta. Są to więc 
w większości osoby młode i będące dopiero na początkowym etapie swojego życia.
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1. Badania empiryczne dotyczące świadomości ubezpieczeniowej w oparciu o jej determinanty
Warto odnieść się – tak jak M. Mikosa – do sfery poznawczej ludzkiej psychiki i sfery emocjo-

nalno-motywacyjnej, określającej motywy działań konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. 
Na sferę poznawczą składa się tu wiedza ubezpieczeniowa, czyli szeroko rozumiana znajomość 
rynku ubezpieczeniowego. W sferze emocjonalno-motywacyjnej uwzględnić natomiast należy 
wszystkie te elementy, które odpowiadają za motywy działań podejmowanych przez konsumen-
tów na rynku ubezpieczeniowym, czyli między innymi cele, dla których konsumenci nabywają 
ubezpieczenia, i przyczyny, dla których z takiej możliwości rezygnują. Zachowania konsumen-
tów na rynku ubezpieczeniowym uwarunkowane są przede wszystkim ekonomią, rozumianą 
jako wszystkie aspekty dotyczące konsumpcji i użytkowania danego produktu oraz usługi. W ten 
sposób M. Karczewska9 w zakresie zachowań konsumentów na rynku wyróżnia determinanty 
ekonomiczne, psychologiczne, społeczno-kulturowe oraz personalno-demograficzne. Stąd też 
na determinanty ekonomiczne składać się będą: cena danej usługi, produkty, dochody, reklama 
i lokalizacja sprzedażowa. Z kolei w przypadku determinant psychologicznych będą to: motywy, 
wyrażane postawy, sposób postrzegania oraz uczenia się, nawyki i zwyczaje, jak i osobowość kon-
sumentów. Determinanty społeczno-kulturowe wyrażone są poprzez grupę odniesienia, grupę 
społeczną, rodzinę oraz liderów opinii. Obrazują one zatem czynniki zewnętrzne, które określa-
ją zachowania konsumentów w procesie decyzyjnym. Determinanty personalno-demograficzne 
odnoszą się natomiast do czynników wewnętrznych; są nimi: wiek, płeć, wykształcenie, faza ży-
cia rodziny, styl życia, a także wspomniane już dochody. Owe determinanty będą warunkowały 
nie tylko samo zachowanie konsumentów na rynku, lecz także ich świadomość.

Tabela nr 1. Badania wiedzy ubezpieczeniowej

Autor Nowotarska
- Romaniak

Sułkowska Walczak
i Żołądkiewicz

Rok 
Przedmiot

2008 2010 2011

Skojarzenia dotyczące ubezpieczeń – – –

Znajomość rodzajów ubezpieczeń – – –

Znajomość zakładu ubezpieczeń X X –

Czytanie ogólnych warunków umowy – – X

Źródła informacji o ubezpieczeniach X X –

Potrzeba edukacji ubezpieczeniowej – – –

X oznacza przeprowadzone badanie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Nowotarska-Romaniak, Zachowania klientów indywidualnych 
w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013; W. Sułkowska, Ubezpieczenia 
gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011; D. Walczak, 
A. Żołądkiewicz, Świadomość ubezpieczeniowa oraz skłonność do ryzyka studentów, „Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 228, s. 515–524.

Przypuścić można, że w przypadku świadomości ubezpieczeniowej na czynniki zewnętrzne 
składać się mogą: doświadczenie związane z potrzebą zabezpieczenia własnej sytuacji finanso-
9 M. Karczewska, Determinanty zachowań konsumenckich na rynku, (w:) Materiały Krakowskiej Konferencji 
Młodych Uczonych 2010, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków 2010, s. 475.
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wej, hierarchizacja rodzajów ubezpieczeń, posiadanie produktu ubezpieczeniowego, działalność 
zakładów ubezpieczeń, źródła informacji o ubezpieczeniach i rynku ubezpieczeniowym oraz 
działalność informacyjno-edukacyjna. Czynnikami wewnętrznymi kształtującymi ową świado-
mość mogą być z kolei: miejsce zamieszkania, wiek, płeć, wykształcenie, dochód, zawód czy też 
fazy cyklu życia. Przeprowadzone do tej pory badania koncentrowały się jednak na wiedzy ubez-
pieczeniowej i nie obejmowały wszystkich aspektów świadomości ubezpieczeniowej. Ich zakres 
przedstawiają tabele nr 1 i 2.

Tabela nr 2. Badania sfery emocjonalno-motywacyjnej

Autor Nowotarska
- Romaniak

Sułkowska Walczak
i Żołądkiewicz

Rok 
Przedmiot

2008 2010 2011

Powody ubezpieczania się X – X

Powody nieubezpieczania się X – –

Ocena wypłaty odszkodowania – – –

Ocena ubezpieczeń X X –

Ocena własnej wiedzy ubezpieczeniowej X – –

X oznacza przeprowadzone badanie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Nowotarska-Romaniak, Zachowania klientów indywidualnych 
w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013; W. Sułkowska, Ubezpieczenia 
gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011; D. Walczak, 
A. Żołądkiewicz, Świadomość ubezpieczeniowa oraz skłonność do ryzyka studentów, „Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 228, s. 515–524.

Na podstawie przytoczonych badań nie da się w pełni potwierdzić, czy wszystkie przypusz-
czalnie wymienione czynniki mają wpływ na świadomość ubezpieczeniową ani tym bardziej 
stwierdzić, jak bardzo ją kształtują. Istotnym stało się zatem przeprowadzenie własnego bada-
nia empirycznego. 

Badanie przeprowadzone na potrzeby artykułu pozwala przyjrzeć się świadomości ubez-
pieczeniowej pod kątem czynników ją determinujących. Kwestia ta jest równie istotna dla 
funkcjonowania podmiotów gospodarczych działających na rynku ubezpieczeniowym, jak i dla 
kreowania popytu na usługi ubezpieczeniowe.

2. Wnioski z przeprowadzonego badania empirycznego
Wspólnota ryzyka, pewność, gwarancja i ochrona są to terminy, które właściwie oddają 

ideę ubezpieczenia. Tymczasem studenci przeważnie kojarzą ubezpieczenie ze składką ubez-
pieczeniową, a następnie z umową ubezpieczenia i rekompensatą. Ubezpieczenie jest więc 
postrzegane w kontekście jego użytkowania, czyli kojarzone z ponoszeniem z jego tytułu kosz-
tów w formie składki i z wcześniejszym zawarciem umowy pomiędzy klientem a zakładem 
ubezpieczeń. Dotyczy to również świadczenia, które zostaje zrealizowane po wystąpieniu 
zdarzenia losowego. Studenci dobrze więc znają ubezpieczenie od strony jego praktyczne-
go zastosowania, mniej jednak wiążą ideę ubezpieczenia z ochroną ubezpieczeniową oraz ze 
wspólnotą ryzyka. 
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Z zakładów ubezpieczeń studenci najczęściej wymieniają PZU (82,7%) oraz odpowiednio War-
tę (30,7%), Allianz (29,9%), Avivę (29,9%) i Axę (21,3%). Są to zakłady duże w skali krajowej 
i zajmujące wysoką pozycję na rynku ubezpieczeniowym. Studenci mają więc większe pojęcie 
o podmiotach występujących na tym rynku niż o samych ubezpieczeniach. Z kolei lepsza znajo-
mość instytucji rynku ubezpieczeniowego występuje przeważnie u osób o dochodzie mniejszym 
niż 2500 zł i studiujących poniżej czwartego roku studiów. 

Ponad dwie trzecie studentów (69%) posiada ubezpieczenie. Studenci są więc przeważnie 
konsumentami usługi ubezpieczeniowej, a ich wiedza opiera się głównie na dobrej znajomości 
rodzajów ubezpieczeń i zakładów ubezpieczeń, co przedstawia wykres nr 1. Z kolei osoby nie-
posiadające ubezpieczenia mają lepszą wiedzę w zakresie instytucji rynku ubezpieczeniowego, 
przez co rozumiane są podmioty reprezentujące stronę popytową rynku ubezpieczeń, takie jak 
Rzecznik Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, Komisja Nadzoru Finansowego czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
Wynika to prawdopodobnie z ostrożniejszego podejścia tych osób do zakładów działających na 
rynku i troski o ich własne prawa związane z zakupem ubezpieczenia. W trosce o owe prawa 
mogą wiedzieć zatem, do kogo można się zwrócić.

Wykres nr 1. Wpływ posiadanego ubezpieczenia na wiedzę ubezpieczeniową

Źródło: Opracowanie własne na podstawie samodzielnie przeprowadzonego badania.

Częściej o potrzebę powszechnej edukacji ubezpieczeniowej apelują kobiety, studenci powyżej 
trzeciego roku studiów, bezrobotni oraz dysponujący dochodami poniżej 2500 zł  – co pokazują 
wyniki badań przedstawione w tabeli nr 3. Stan zawodowy i dochód nie wpływają znacząco na 
różnice w dokonywanej ocenie. Nie są to więc w tym wypadku czynniki determinujące, tak samo 
jak miejsce zamieszkania studentów. 

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce przy ocenie zakładów ubezpieczeń, co prezentuje tabela nr 
4. Zakłady ubezpieczeń w oczach ich obecnych klientów wypadają przeważnie negatywnie. Wy-
nikać to może ze zdystansowanego podejścia studentów do owych podmiotów gospodarczych 
w związku z ich negatywnym wizerunkiem na rynku. Brak pozytywnej oceny rynku ubezpiecze-
niowego (średnia 2,79 wśród studentów) jest niemałym ograniczeniem w podnoszeniu poziomu 
świadomości ubezpieczeniowej studentów przez same zakłady ubezpieczeń, które powinny po-
dejmować w tym zakresie jeszcze intensywniejsze działania niż obecnie.
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Tabela nr 3. Potrzeba powszechnej edukacji ubezpieczeniowej (średnia ocen)

Wyszczególnienie I Ogółem
Płeć Rok studiów Uczelnia

K M Do III Od IV UEP PP UAM UP
Potrzeba powszechnej

edukacji 3,98 4,09 3,83 3,95 4,13 3,82 3,85 4,09 3,95

Wyszczególnienie II
Stan zawodowy Dochód Miejsce zamieszkania

Pracujący Bezrobotny Do 2500 Od 2501 Miasto Wieś
Potrzeba powszechnej

edukacji 3,94 4,02 3,99 3,92 4,00 4,00

Skala Likerta: od 1 – najmniej potrzebna do 5 – bardzo potrzebna.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie samodzielnie przeprowadzonego badania.

Tabela nr 4. Ocena zakładów ubezpieczeń (średnia ocen)

Wyszczególnienie I Ogółem
Płeć Rok studiów Uczelnia

K M Do III Od IV UEP PP UAM UP
Ocena zakładów

ubezpieczeń 2,79 2,83 2,73 2,79 2,74 2,88 2,82 2,81 2,53

Wyszczególnienie II
Stan zawodowy Dochód Miejsce zamieszkania

Pracujący Bezrobotny Do 2500 Od 2501 Miasto Wieś
Ocena zakładów

ubezpieczeń 2,76 2,81 2,79 2,76 2,69 3,09

Skala Likerta: od 1 – bardzo negatywna do 5 – bardzo pozytywna.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie samodzielnie przeprowadzonego badania.

Najbliższe środowisko uwarunkowane jest przez grupy społeczne, do jakich przynależy kon-
sument. Podejmuje on również na rynku różnorodne decyzje, uzależnione od procesów na nim 
występujących. Uwzględnienie świadomości ubezpieczeniowej w kontekście owych mechani-
zmów pozwala dostrzec jej związek z potrzebą ubezpieczeniową i całym procesem decyzyjnym 
konsumenta. Stąd też zauważono, że szczególny wpływ na ocenę zakładów ubezpieczeń mają 
źródła informacji studentów na temat ubezpieczeń. Przedstawia to tabela nr 5 obrazująca ocenę 
studentów w zależności od obecności wśród nich danego źródła wiedzy ubezpieczeniowej. 

Najlepszą przeciętnie ocenę ubezpieczeń wyrażają studenci, którzy informację o ubezpie-
czeniach czerpią od rodziny i znajomych. W przypadku zakładów ubezpieczeń najniższą ich 
przeciętną ocenę wyrażają studenci korzystający z internetu oraz z reklam tych zakładów. Po-
siadanie przez studentów ubezpieczenia wpływa z kolei na wzrost oceny zarówno ubezpieczeń, 
jak i zakładów ubezpieczeń. Rodzina i znajomi oraz posiadanie przez studentów ubezpieczenia 
determinują zatem wyrażaną przez nich ocenę sfery ubezpieczeniowej.

Świadomość prawna konsumentów wpływa także na świadomość ubezpieczeniową stu-
dentów, nie tylko jeśli bierze się pod uwagę znajomość tego prawa, ale także jego ocenę oraz 
postawy studentów wobec niego. Wpływ ten odnosi się przede wszystkim do znajomości ryn-
ku ubezpieczeniowego przez studentów, motywów ich działań na tym rynku oraz ocen wobec 
niego wyrażanych. Studenci na prawo ubezpieczeniowe spoglądają w kontekście podmiotów, 
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których ono dotyczy, a mniej odwołują się do przedmiotu rynku ubezpieczeniowego. Znajduje 
to swoje odzwierciedlenie w wyrażanym przez studentów podejściu.

Tabela nr 5. Wpływ czynników zewnętrznych na ocenę sfery ubezpieczeniowej (średnia ocen)

Wyszczególnienie

Źródła wiedzy ubezpieczeniowej
Posiadanie

ubezpieczeniaRodzina i znajomi Internet Reklama zakładów 
ubezpieczeń

Nieobecne Obecne Nieobecne Obecne Nieobecne Obecne Nie Tak
Ocena

ubezpieczeń 3,41 3,97 3,69 3,79 3,77 3,69 3,35 3,93

Ocena zakładów
ubezpieczeń 2,70 2,84 2,80 2,78 2,79 2,78 2,63 2,86

Skala Likerta: od 1 – najbardziej negatywna do 5 – najbardziej pozytywna.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie samodzielnie przeprowadzonego badania

W przypadku analizy obszaru ogólnej wiedzy studentów o konsumenckich aspektach prawa 
ubezpieczeniowego sprawdzono ich dokładną znajomość miejsca występowania zakresu ochro-
ny ubezpieczeniowej. Znajomość tę w następnej kolejności odnieść można do jej wpływu na 
wiedzę ubezpieczeniową studentów, co prezentuje wykres nr 2.

Wykres nr 2. Wpływ znajomości miejsca i zakresu ochrony ubezpieczenia na wiedzę ubezpie-
czeniową

Według odsetku studentów mających dobrą znajomość wiedzy ubezpieczeniowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie samodzielnie przeprowadzonego badana.

Studenci, którzy mają dobrą znajomość instytucji i zakładów ubezpieczeń, przeważnie dobrze 
znają też miejsce występowania zakresu ogólnych warunków ubezpieczenia. Lepszą znajomość 
rodzajów ubezpieczeń posiadają natomiast w większości osoby, które uważają, że zapisy dotyczą-
ce ochrony ubezpieczeniowej występują w prawie ubezpieczeniowym. Można więc zauważyć, iż 
właściwa znajomość zakresu ubezpieczenia warunkuje lepszą znajomość rynku ubezpieczenio-
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wego, a odwołanie do prawa ubezpieczeniowego z kolei lepsze zorientowanie w ubezpieczeniach 
będących przedmiotem tego rynku. Wybór umowy ubezpieczenia czy zupełny brak znajomości 
miejsca występowania szczegółowego zakresu ubezpieczenia nie wpływa tu determinująco. 

Z perspektywy znajomości zakresu ochrony ubezpieczenia znaczenie ma przede wszystkim 
prawo ubezpieczeniowe mające pierwszeństwo przed zapisami w umowie ubezpieczenia czy 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, sporządzanych przez zakłady ubezpieczeń. Dobra znajo-
mość ubezpieczeń i regulacji ma przełożenie na znajomość prawa ubezpieczeniowego. Świadczy 
to więc, że świadomość prawna konsumentów odgrywa tu niemałe znaczenie.

Podsumowanie
Posiadanie produktu ubezpieczeniowego wśród studentów podnosiło ich wiedzę ubezpie-

czeniową, a tym samym ich świadomość. Wiedza ta koncentrowała się jednak przeważnie na 
znajomości zakładów i ewentualnie instytucji rynku ubezpieczeniowego. Z kolei brak pozytyw-
nej oceny rynku ubezpieczeniowego jest niemałym ograniczeniem w podnoszeniu poziomu 
świadomości ubezpieczeniowej studentów przez same zakłady ubezpieczeń, które powinny po-
dejmować w tym zakresie intensywniejsze działania niż obecnie.

Stwierdzono, że znaczący wpływ na świadomość ubezpieczeniową studentów mają w szcze-
gólności wykształcenie oraz odpowiednio miejsce zamieszkania, płeć, wiek, dochód. Najmniejszy 
zaś wpływ mają stan zawodowy, a z czynników zewnętrznych – posiadanie produktu ubezpie-
czeniowego, źródła wiedzy ubezpieczeniowej oraz hierarchizacja rodzajów ubezpieczeń.

Przeprowadzone badanie wpisuje się w cykl badawczy dotyczący problematyki świadomo-
ści ubezpieczeniowej oraz sektora ubezpieczeniowego. Odpowiednie podejście do klientów 
wraz z respektowaniem ich praw oraz potrzeb zagwarantuje branży ubezpieczeniowej w Pol-
sce jej dalsze i właściwe kształtowanie. Co więcej, popyt na usługi ubezpieczeniowe wiąże się 
z potrzebą ubezpieczeniową, a ta z kolei jest zależna od kształtu i poziomu świadomości ubez-
pieczeniowej. Stąd badanie tego, co pomaga kształtować świadomość ubezpieczeniową, będzie 
z perspektywy czasu bardzo przydatne dla podmiotów rynku ubezpieczeniowego.
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Summary of the ar� cle

Determinants of insurance awareness among public university students 
in Poznań

Development of the insurance market in Poland depends primarily on the demand for insuran-
ce services. This demand created by the existence of the consumer’s specific insurance needs. 
The need for insurance is associated with insurance awareness. In the interests of the insurance 
companies and the entire market is to raise the level of insurance awareness, which should re-
sult in an increased demand for the offered services. It is thus important to look at what shapes 
the insurance awareness. In this way, knowledge of the determinants allows the insurance com-
panies to focus on shaping their own market. This also applies to other entities of the insurance 
market. It is thus important to identify determinants of insurance awareness, as well as to deter-
mine its level. For this purpose, examination was carried out with the participation of students 
of Poznan public universities determining their insurance awareness and indicating the factors 
that shape it. The problem analyzed in the article for several years has been the part of a bigger 
discussion concerning development of the insurance market in Poland. Insurance awareness is 
analyzed mostly from the insurance knowledge. This article helps to look at this awareness more 
widely. Moreover, indication of its determinants also allows to specify the level of the insurance 
awareness and determine the factors shaping it. Moreover, It helps to identify the actions that 
would support the development of the insurance sector.

Keywords: insurance awareness, determinants, insurance needs, insurance sector, insurance 
companies.

Joachim Kałużny, absolwent kierunku Zarządzanie na specjalności Konsulting Gospodarczy na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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Paulina Woś

Zmiany w sposobie obliczania zasiłków na wypadek choroby 
i macierzyństwa dla przedsiębiorców

W dniu 15 maja 2015 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która wprowadza szereg zmian 
w dotychczas obowiązujących przepisach dotyczących uprawnień z ubezpieczenia społecznego. 
Zaproponowano m.in. poszerzenie przesłanek uprawniających ojca do urlopu macierzyńskiego, 
zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego, a także umożliwienie korzystania z urlopu opie-
kuńczego na opiekę nad dzieckiem do lat 8 rodzicom niepozostającym w związku małżeńskim. 
Nowelizacja wprowadza też zmiany w sposobie wystawiania przez lekarzy zaświadczeń o cza-
sowej niezdolności do pracy, a nade wszystko istotne zmiany w sposobie obliczania podstawy 
wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego dla osób dobrowolnie objętych ubezpiecze-
niem chorobowym.

Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie zmian w przepisach dotyczących upraw-
nień do zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 
Zmiany te są na tyle istotne i daleko idące, że przedsiębiorcy powinni zawczasu zapoznać się 
z nimi i przygotować na obowiązywanie nowych rozwiązań, chociażby poprzez świadome zade-
cydowanie o dostosowaniu poziomu składek i przyszłych świadczeń do przewidywalnych sytuacji 
życiowych, takich jak urodzenie dziecka czy przewlekła choroba. 

W pracy została wykorzystana przede wszystkim metoda dogmatyczno-prawna.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie chorobowe, zasiłek macierzyński, działalność gospodarcza, 
przedsiębiorcy.

Wstęp
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubez-

pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwana popularnie ustawą zasiłkową1. 
Nowelizację przedmiotowej ustawy dokonano ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz 

1 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choro-
by i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 159), zwana potocznie ustawą zasiłkową (dalej: ustawa 
o świadczeniach pieniężnych).
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niektórych innych ustaw2. Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą: rozszerzenia kręgu osób 
uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego; zabezpieczenia prawa do zasiłku macierzyńskiego 
dla ubezpieczonego ojca dziecka lub ubezpieczonego członka najbliższej rodziny – w przypad-
ku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania przez nią opieki 
z uwagi na niezdolność do samodzielnej egzystencji; zakresu prawa do dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego dla ojca dziecka; umożliwienia korzystania z urlopu opiekuńczego na opiekę nad 
dzieckiem do lat 8 rodzicom niepozostającym w związku małżeńskim oraz formy zaświadczeń 
lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Ponadto i przede wszystkim nowelizacja modyfiku-
je dotychczasowe zasady przyznawania zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez 
wprowadzenie istotnych zmian w sposobie ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla osób dobro-
wolnie objętych ubezpieczeniem chorobowym.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe funkcjonuje w odniesieniu do:
osób wykonujących pracę nakładczą;� 
osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej � 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia oraz osób z nimi współpracujących;
osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących;� 
osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywa-� 
nia kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
duchownych. � 

Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe dotyczy m.in. pracowników, członków rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osób odbywających służbę zastępczą.

Ubezpieczonych obowiązkowo i dobrowolnie obowiązuje taka sama stopa procentowa składki 
na ubezpieczenie chorobowe, tj. 2,45% podstawy wymiaru składki. 

Do obu grup ubezpieczonych miały dotychczas zastosowanie takie same zasady określania 
podstawy wymiaru zasiłku (dochody/przychody z ostatnich 12 miesięcy) oraz wysokość zasiłków. 
Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego stanowił przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, za 
pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Za przychód uważa się kwotę stanowiącą podsta-
wę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, 
po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie cho-
robowe3.

Osoby objęte dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym różni od osób obowiązkowo pod-
legających ubezpieczeniu dłuższy tzw. okres wyczekiwania (90 dni wobec 30 dni w przypadku 
pracowników) na uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego, wyrównawczego i opiekuńczego 
oraz swoboda w deklarowaniu wysokości podstawy wymiaru składki4. Podstawą wymiaru skład-
ki chorobowej – tak samo jak składki na ubezpieczenie wypadkowe – musi być ta sama kwota, 
która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Mimo że 

2 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066).
3 Szerzej por.: I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 218 
i nast.; I. Jędrasik-Jankowska, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa. Omówienie, (w:) I. Jędrasik-Jankowska (red.), Prawo socjalne, LexisNexis, Warszawa 2001, LEX; 
J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków 2001, s. 220.
4 Por. E. Darmorost, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, LEX.
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składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna, nie można zadeklarować, że tylko ta 
składka będzie opłacana od wyższej podstawy, a reszta składek (na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe i wypadkowe) – od podstawy najniższej.

Z uwagi na to, że wprowadzone nowelizacją zmiany w zakresie zasiłków z ubezpieczenia spo-
łecznego na wypadek choroby i macierzyństwa dotyczą jedynie ubezpieczonych, dla których 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota – a więc 
osób prowadzących działalność gospodarczą – niniejsza praca będzie dotyczyła zmienionej sy-
tuacji prawnej przedsiębiorców. Nacisk zostanie położony na nową sytuację prawną kobiet 
przedsiębiorczyń – a to z tej przyczyny, że zmiany w ustawie zostały sprowokowane działaniami 
podejmowanymi przez kobiety prowadzące działalność gospodarczą, związanymi z uzyskiwa-
niem uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Celem publikacji jest przedstawienie zmian w przepisach dotyczących uprawnień do zasił-
ków z ubezpieczenia społecznego, w tym przede wszystkim nowego sposobu wyliczania tych 
zasiłków dla osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz omówienie konsekwencji wpro-
wadzonych zmian.

1. Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą – nowe zasady 
wyliczania zasiłków

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą określono minimalną podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, która odpowiada kwocie 60% przeciętnego prognozowanego 
wynagrodzenia (w 2015 r. – 2375,40 zł), a dla osób rozpoczynających działalność pozarolniczą – 
30% minimalnego wynagrodzenia (w 2015 r. – 525,00 zł). Najwyższa podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenie społeczne nie może przekraczać 250% przeciętnego prognozowanego wyna-
grodzenia (w 2015 r. – 9897,50 zł). W 2015 r. minimalna miesięczna składka na ubezpieczenie 
chorobowe wynosi 58,20 zł, a dla osób rozpoczynających działalność (tzw. preferencyjny ZUS) 
– 12,86 zł, zaś maksymalna składka – 242,49 zł5. 

Zdaniem pomysłodawców nowelizacji celem zaproponowanej zmiany sposobu obliczania 
podstawy wymiaru zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) jest ograniczenie 
skali występujących nadużyć, polegających na zgłaszaniu wysokiej podstawy wymiaru składki 
i pobieraniu z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia (często 1–2 miesiące) wysokich zasiłków 
z ubezpieczenia chorobowego6. 

Zmiany polegają na odmiennym uregulowaniu zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego, a tym samym macierzyńskiego i opiekuńczego7, w przypadku, gdy ubezpieczony 
prowadzący działalności gospodarczą podlega ubezpieczeniu krócej niż 12 miesięcy, bądź też 
opłaca składkę wyższą od minimalnej. Dotychczas było tak, że podstawę wymiaru zasiłku przysłu-
gującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowił przychód za okres 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, natomiast 
w sytuacji krótszego niż 12-miesięczny okresu ubezpieczenia chorobowego podstawę stanowiła 
mieszcząca się w ustawowym limicie zadeklarowana kwota przychodu, liczona za nieprzerwa-
ny okres ubezpieczenia chorobowego. Nowelizacja w dodanym do ustawy z dnia 25 czerwca 

5 http://www.zus.pl/seminariaprognozy/default.asp?p=1&id=35 (dostęp: 7.10.2015 r.).
6 Por. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, druk Sejmu VII ka-
dencji nr 2832.
7 Zgodnie z art. 52 ustawy o świadczeniach pieniężnych przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego 
czy opiekuńczego stosuje się zasady przewidziane przy wyliczeniach zasiłków chorobowych. 
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1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa art. 48a przewiduje natomiast, aby w przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego 
ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych poprzedza-
jących miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, podstawę wymiaru stanowiła suma 
najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwota stanowiąca 1/12 kwot nadwyżek ponad najniż-
szą podstawę za każdy kolejny miesiąc ubezpieczenia8. 

Zaproponowany sposób obliczenia pozwoli na uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku 
zadeklarowanego przychodu, ale uśrednionego na okres 12 miesięcy kalendarzowych. Takie roz-
wiązanie oznacza, że aby otrzymać zasiłek liczony od wyższej zadeklarowanej podstawy, należy 
przez 12 miesięcy poprzedzające czas pobierania zasiłku opłacać składki na ubezpieczenia, liczo-
ne od zadeklarowanej wyższej podstawy. 

Przepisy obowiązujące w brzmieniu dotychczasowym były tak skonstruowane, że umożliwiały 
otrzymywanie zasiłku z ubezpieczenia chorobowego w wysokości ustalanej w oparciu o zadekla-
rowaną podstawę wymiaru składki, bez konieczności uśrednienia jej przez okres 12 miesięcy9. 

W ostatnich latach obserwowany był wyraźny wzrost liczby osób dobrowolnie ubezpieczonych, 
zgłaszających wysoką podstawę wymiaru składki i po krótkim okresie podlegania ubezpieczeniu 
chorobowemu nabywających prawo do zasiłków, szczególnie do zasiłku macierzyńskiego i zasił-
ku chorobowego10. 

W dotychczasowym stanie prawnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał duże trudności 
z przeciwdziałaniem zjawisku zgłaszania do ubezpieczenia chorobowego wysokiej podstawy 
wymiaru składki w celu pobierania wysokich zasiłków. W świetle obowiązujących przepisów 
oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego11 ZUS nie może podważać zasadności podniesienia pod-
stawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe nawet w sytuacji, gdy nastąpi to tuż przed 
przewidywalną datą uzyskania prawa do zasiłku, a po okresie zakończenia pobierania zasiłku 
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe zostanie ponownie obniżona, jeżeli 
kwota zadeklarowana przez osobę prowadzącą działalność jako podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenie społeczne mieści się w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń 
społecznych. ZUS może jednak kwestionować istnienie tytułu objęcia tymi ubezpieczeniami, je-
żeli podjęta działalność ma charakter pozorny – co też wielokrotnie czyni. 

8 Zmianę tę wprowadził art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
9 Por. D. Lach, (w:) M. Gersdorf, B. Gudowska (red.), Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komen-
tarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 683–689.
10 Według danych ZUS, zawartych w uzasadnieniu do projektu ustawy, zasiłki macierzyńskie wypłacane są naj-
częściej po okresie od 31 do 60 dni podlegania ubezpieczeniu lub podwyższenia podstawy wymiaru. W 2011 r. 
wypłacono 494 zasiłków macierzyńskich od podstawy powyżej 6000 zł i więcej, natomiast w 2013 r. aż 2036. 
Ogółem liczba zasiłków macierzyńskich od podstawy wymiaru powyżej 6000 zł, wypłaconych po krótkim okresie 
podlegania ubezpieczeniu (do 120 dni) wyniosła 812 w 2011 r., 1915 w 2012 r. i 3388 w 2013 r. Brak okresu 
wyczekiwania przy prawie do zasiłku macierzyńskiego (wystarczy opłacić jedną składkę w wymaganym termi-
nie) oraz wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wprowadzenie płatnego 26-tygodniowego urlopu 
rodzicielskiego czyni takie praktyki bardzo opłacalnymi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zasiłków 
chorobowych, które najczęściej od wysokiej podstawy wymiaru wypłacane są po okresie od 61 do 120 dni pod-
legania ubezpieczeniu lub podwyższenia podstawy wymiaru. W 2011 r. wypłacono 619 zasiłków chorobowych 
od podstawy powyżej 6000 zł, natomiast w 2013 r. zasiłków było już 3742. Ogółem liczba wszystkich zasiłków 
chorobowych od podstawy wymiaru powyżej 6000 zł wyniosła 845 w 2011 r., 2287 w 2012 r. i 5342 w 2013 r. 
11 Uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 21 kwietnia 2010 r. (II UZP 1/10, LEX nr 575822); wyrok SN z dnia 12 kwiet-
nia 2012 r. (I UK 350/11, LEX nr 1215610).
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2. Skutki wprowadzonych zmian dla przedsiębiorców
Wprowadzona zmiana sposobu ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób deklarujących 

podstawę wymiaru składki, polegająca na uzależnieniu wysokości podstawy wymiaru zasiłku od 
okresu opłacania składek, jest uzasadniona i powinna ograniczyć skalę nadużyć obwiązujących 
regulacji prawnych. Coraz częściej zdarzało się, że zakładano fikcyjne firmy jedynie po to, by 
otrzymać stosunkowo wysoki zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po otrzymaniu które-
go działalność gospodarczą zawieszano lub firmę zamykano. Na potrzebę zmian zwrócił uwagę 
także Sąd Najwyższy, który podziela zdanie o istniejących nadużyciach oraz ich rosnącej skali12.

Niemniej jednak, pomimo dobrych intencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które 
jest pomysłodawcą i autorem projektu zmian, wprowadzone rozwiązanie nie zostało dogłęb-
nie przemyślane i zamiast przeciwdziałać zakładaniu fikcyjnych firm, uderza przede wszystkim 
w osoby, które uczciwie prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż 1–2 miesiące. Omawiana 
zmiana najbardziej godzi w przedsiębiorców prowadzących własny biznes w pierwszych dwóch 
latach działalności. Jest to konsekwencją faktu, że większość przedsiębiorców deklaruje na 
początku działalności tzw. preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne13. W tej sytuacji 
przedsiębiorca, który opłacał składki liczone od preferencyjnej podstawy, otrzyma dużo niższe 
świadczenie chorobowe lub macierzyńskie niż ten, który dopiero rozpoczął prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej i zadeklarował np. trzy podstawy od 60% przeciętnego wynagrodzenia 
lub wyższej, do 250% przeciętnego wynagrodzenia. Nadto nowe rozwiązania stawiają przed-
siębiorców, a zwłaszcza przedsiębiorcze kobiety, w gorszej pozycji pod względem uprawnień do 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego w stosunku do kobiet pracujących na umowach o pracę, 
a także bezrobotnych, studentek czy pracujących na umowach cywilnoprawnych. 

Brak równości można zauważyć przede wszystkim w przypadku pracowników i przedsiębior-
ców. Osoba pracująca na umowie o pracę zyskuje prawo do zasiłku chorobowego już po 30 
dniach, jeśli jej okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego wynosił krócej niż 10 lat14, 
a w przypadku osób, które dłużej niż przez 10 lat podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu cho-
robowemu, zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania15. Przedsiębiorca natomiast uzyskuje 
prawo do zasiłku chorobowego dopiero po 90 dniach opłacania dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego16. W takim przypadku podstawy wymiaru składek pracownika i przedsiębiorcy nie 
są naliczane w podobny sposób. 

W konsekwencji powyższego kobietom zatrudnionym na umowę o pracę, objętym obowiąz-
kowym ubezpieczeniem, już po jednym pełnym miesiącu pracy przysługuje zasiłek w kwocie 
otrzymywanego średniego wynagrodzenia. Nie jest tutaj ważna ilość pieniędzy wprowadzonych 
przez ubezpieczone do systemu czy liczba rzeczywiście przepracowanych miesięcy. Natomiast 
zgodnie z nowymi przepisami dopiero po roku opłacania przez przedsiębiorcę wyższej składki 
(od zadeklarowanej kwoty, maksymalnie do 250% przeciętnego wynagrodzenia) będzie on mógł 
pobierać zasiłek w wysokości wyliczonej od zadeklarowanej podstawy. Porównanie tych dwóch 
sytuacji nasuwa wniosek o braku poszanowania zasady równości i sprawiedliwości społecznej przy 
tworzeniu przepisów prawa, tak silnie różnicujących uprawnienia osób ubezpieczonych dobrowol-

12 Por. uzasadnienie uchwały siedmiu sędziów SN z dnia 21 kwietnia 2010 r. (II UZP 1/10, LEX nr 575822).
13 Preferencyjne składki ZUS są skierowane do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności 
gospodarczej. Obniżone składki mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy. 
W 2015 r. wynosiły one łącznie 525,00 zł.
14 Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych.
15 Art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych.
16 Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych.
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nie i obowiązkowo. Warto się zastanowić, czy takie zmiany i rozróżnienie w dostępie do uprawnień 
z ubezpieczenia społecznego nie godzą w konstytucyjną zasadę równości wobec prawa17.

Paradoksalnie proponowane zmiany uderzają nie w kobiety wyłudzające wysoki zasiłek ma-
cierzyński i zakładające firmy krótko przed porodem, ale w te, które prowadzą działalność 
gospodarczą przez dłuższy czas i odprowadzają uczciwie i regularnie składki, podatki dochodo-
we, VAT oraz zatrudniają pracowników.

3. Kontrowersje wokół przepisów przejściowych oraz vacatio legis
Poza krytycznym stosunkiem do zaproponowanego rozwiązania dotyczącego wyliczenia za-

siłków środowisko przedsiębiorców oburzyły przepisy przejściowe omawianej nowelizacji. 
Z protestem wystąpiły zwłaszcza kobiety przedsiębiorczynie, będące w ciąży w momencie uchwa-
lenia nowelizacji ustawy zasiłkowej.

Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. był przepisem przejściowym, określającym za-
kres i czas obowiązywania (stosowania) przepisów prawnych uchylonych lub zmienionych przez 
nowy akt normatywny. Przepis ten brzmiał następująco: „Jeżeli prawo do zasiłku osoby niebę-
dącej pracownikiem powstało przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 8–12, a po wejściu w życie 
tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana rodzaju pobierania 
zasiłku, przepisu art. 43 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się”. Przywołany art. 43 usta-
wy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
brzmi: „Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania 
zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była 
krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe”. 

Zatem nowelizacja ustawy w art. 22 ust. 3 wprowadziła lex specialis wyłączający zastosowa-
nie lex generalis przewidzianego w art. 43 ustawy zasiłkowej, który to artykuł (22 ust. 3) godził 
w istotę ochrony praw nabytych i interesów w toku, a dodatkowo dyskryminował, gdyż swoim 
zakresem obejmował tylko i wyłącznie przedsiębiorców.

Omawiany zapis uderzał przede wszystkim w kobiety przedsiębiorczynie będące w czasie zmia-
ny przepisów w ciąży i przebywające ze wskazań medycznych (np. zagrożona ciąża, ciąża mnoga) 
na zwolnieniu lekarskim. Kobieta w takiej sytuacji faktycznej nie ma możliwości podwyższenia 
podstawy wymiaru swojej składki (gdyż przebywa na zwolnieniu chorobowym), a tym samym 
wpłynięcia na wysokość swojego zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego po wejściu w życie 
nowej ustawy, według nowych zasad. Powoduje to naruszenie konstytucyjnej zasady wypro-
wadzonej z zasady demokratycznego państwa prawnego, a mianowicie zasady ochrony praw 
nabytych. Istota tego naruszenia sprowadza się do rozciągnięcia obowiązywania nowych przepi-
sów niekorzystnie modyfikujących posiadane uprawnienia na osoby, które prawo do świadczeń 
według dotychczasowych zasad już nabyły, przed wejściem przepisów ustalających nowe zasa-
dy wyliczania zasiłków na wypadek choroby i macierzyństwa. Zatem przedsiębiorczynie będące 
w ciąży zostały pozbawione możliwości swobodnego podjęcia decyzji, czy chcą nabyć prawo, 
którego treść później w trakcie realizacji prawa zostanie zmieniona na ich niekorzyść. 

Każdy obywatel żyjący w demokratycznym państwie prawa ma prawo sądzić, iż w czasie reali-
zacji prawa będzie ono – jako prawo nabyte legalnie – podlegało ochronie państwa. Ingerencja 
ustawodawcy w prawa nabyte jest dopuszczalna, gdy jest uzasadniona ważnym interesem pu-
blicznym, ale tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji tego interesu i pod warunkiem pełnego 
wyrównania, zadośćuczynienia podmiotom tych praw – utraconych uprawnień (korzyści); nadto 

17 Art. 32 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
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i przede wszystkim powinna ona być złagodzona odpowiednim vacatio legis, czego kwestiono-
wana ustawa nie zapewnia18. Zasada ochrony praw nabytych zapewnia szczególnie intensywną 
ochronę prawom do świadczeń z ubezpieczeń społecznych19. Szczególna ochrona tych praw 
pozostaje w ścisłym związku z zasadą wzajemności świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ubez-
pieczony przecież bierze udział w tworzeniu funduszu ubezpieczeniowego, z którego wypłacane 
są świadczenia. Ma on zatem prawo oczekiwać, że w razie zajścia określonych zdarzeń, uniemoż-
liwiających mu działalność zarobkową, uzyska określone przez prawo świadczenia.

O vacatio legis ustawy stanowił art. 26, który w pkt 2 przewidywał, że przepisy dotyczące 
zmiany sposobu wyliczania zasiłków chorobowych i macierzyńskich wchodzą w życie pierwszego 
dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia20. Tak przedziwnie skonstruowa-
ny przepis określający vacatio legis powoduje, że nie ma sprecyzowanej daty wejścia w życie 
artykułów ustawy zmieniającej zasady przydzielania zasiłków chorobowego i macierzyńskiego, 
przez co nie można przewidzieć, w jakiej sytuacji prawnej znajdzie się przedsiębiorca w momen-
cie zdarzenia losowego, jakim jest choroba lub urodzenie dziecka.

Niemniej jednak z całą stanowczością można stwierdzić, że skoro ciąża trwa 9 miesięcy, to 
trzymiesięczne vacatio legis zapisane w ustawie to okres zbyt krótki na wprowadzenie tak po-
ważnych i daleko idących zmian. Taka zmiana godzi w kobiety, które są w ciąży w momencie 
wejścia w życie ustawy i nie mają możliwości wpłynięcia na wysokość zasiłku. 

Warto zatem zadać pytanie, czy takie stanowienie prawa nie stoi w konflikcie z art. 2 Konsty-
tucji Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Art. 2 Konstytu-
cji ma znaczenie dla tych zasad, które nie zostały odrębnie wyrażone w Konsty tucji, a mieszczą 
się w zasadzie demokratycznego państwa prawnego. Cho dzi głównie o zasadę zaufania do pań-
stwa i stanowionego przez nie prawa i wynikający z niej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa 
prawnego, ochrony praw nabytych i interesów w toku, zakaz niedziałania prawa wstecz, nakaz 
przestrzegania reguł przyzwoitej legislacji, w tym przestrzeganie zasady dostatecznej okre-
śloności przepisów pra wa oraz ustanawiania odpowiedniego vacatio legis21. Zasada państwa 
prawnego wymaga stanowienia norm nienagan nych z punktu widzenia techniki legislacyjnej. 
Normy te powinny re alizować założenia leżące u podstaw porządku konstytucyjnego w Polsce 
i strzec tego zespołu wartości, który wyraża Konstytucja. 

W związku z powyższymi kontrowersjami bezpośrednio zainteresowane środowisko przedsię-
biorców postulowało wydłużenie okresu vacatio legis do 12 miesięcy, aby kobiety prowadzące 
działalność gospodarczą, będące w ciąży, nie były zaskakiwane zmianą stanu prawa tuż przed 
urodzeniem dziecka, natomiast te, które planują posiadanie dziecka, mogły podejmować decy-
zje o wysokości odprowadzanej składki w wybranej przez siebie wysokości, znając konsekwencje 
tych decyzji. Nie można bowiem wymagać od kobiet, które już są w zaawansowanej ciąży, żeby 
wpłacały przez 12 miesięcy wyższe składki na ubezpieczenie chorobowe, bo zwyczajnie nie moż-
na cofnąć czasu. 

Wątpliwości co do długości vacatio legis przepisów zmieniających sposób wyliczania zasił-
ków były zgłaszane w trakcje procesu legislacyjnego22. Niestety, odpowiedź resortu pracy na 

18 Por. orzeczenie TK z dnia 15 września 1998 r. (K 10/98, OTK 1998, nr 5, poz. 64, s. 399).
19 Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 25.
20 Chodzi o art. 1 pkt 8–12, art. 12 i art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
21 B. Banaszak, op. cit., s. 21–38.
22 Przykład: interpelacja poseł Ewy Wolak do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
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powyższe zawierała jedynie lakoniczne uzasadnienie wprowadzenia zmiany, natomiast w ogóle 
nie odnosiła się do niekonstytucyjnego problemu zbyt krótkiego terminu wprowadzenia zmian 
odnoszących się do sytuacji obywatelki, zarazem kobiety i przedsiębiorcy. Także Krajowa Izba 
Gospodarcza postulowała, żeby nowe przepisy weszły w życie po 12 miesiącach od ich uchwa-
lenia. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej zasadne byłoby wydłużenie okresu vacatio legis do 
12 miesięcy, aby kobiety prowadzące działalność gospodarczą, będące w ciąży, objęte zostały 
obecnie obowiązującymi zasadami, natomiast te, które planują posiadanie dziecka, mogły przez 
ten okres odprowadzać składki w wybranej przez siebie wysokości. Zdaniem Krajowej Izby Go-
spodarczej trudno wymagać od kobiet już będących w ciąży przekazywania do ZUS wyższych 
składek przez 12 miesięcy. Takie osoby nie będą miały możliwości dostosowania się do nowej 
normy prawnej, pogarszającej ich uprawnienia w okresie vacatio legis, co może stać się podsta-
wą do określenia regulacji jako niekonstytucyjnej23.

Tak zastosowane przepisy wydają się też być niezgodne z celem instytucji vacatio legis. Zgodnie 
z powszechnym poglądem doktryny funkcją vacatio legis jest umożliwienie wszystkim adresa-
tom zapoznania się  z nowymi przepisami i dostosowania się  do skutków zmian24. 

Konieczność i funkcje vacatio legis wielokrotnie akcentowało także orzecznictwo, w tym orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego25. Roczne vacatio legis pozwoliłoby dostosować się do zmian, 
których okres obejmuje 12 miesięcy wstecz. Uniemożliwienie przedsiębiorcom dostosowania 
się do zmian w trakcie vacatio legis stanowi zaprzeczenie jednej z podstawowych celów tej in-
stytucji. Sytuacja prawna osób dotkniętych nową regulacją winna być poddana takim przepisom 
przejściowym, by mogły mieć one czas na dokończenie przedsięwzięć podjętych na pod stawie 
wcześniejszej regulacji w przeświadczeniu, że będzie ona miała charakter stabilny26. 

Wydaje się zatem, że tak skonstruowane przepisy przejściowe naruszają zasadę ochrony praw 
nabytych i interesów w toku, lex retro non agit oraz nakaz stosowania odpowiedniego vacatio 
legis, przez co można doszukać się także naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa i sta-
nowionego przezeń prawa oraz zasady bezpieczeństwa prawnego obywateli.

Zasada zaufania w stosunkach między obywatelem a państwem przejawia się m.in. w takim 
stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby 
mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł 
przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego działania 
podejmowane pod rządami obowiązującego prawa i wszelkie związane z nim następstwa będą 
także i później uznane przez porządek prawny. 

Podejmowane przez ustawodawcę nowe unormowania nie mogą zaskakiwać ich adresatów, 
którzy powinni mieć czas na dostosowanie się do zmienionych regulacji i spokojne podjęcie 
decyzji co do dalszego postępowania. Należy pamiętać, że kobiety decydujące się zajść w ciążę 
i opłacające składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi w czasie podjęcia de-

23 Opinia Krajowej Izy Gospodarczej w związku z projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych 
ustaw, http://www.kig.pl/zdaniem-kig/politykagospodarcza/3372-opinia-kig-w-zwizku-z-projektem-zaoe-pro-
jektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wiadczeniach-pieninych-z-ubezpieczenia-spoecznego-w-razie-choroby-i-ma-
cierzystwa-oraz-niektorych-innych-ustaw.html (dostęp: 20.10.2015).
24 Por.: G. Wierczyński, Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, LEX.
25 Por. orzeczenia TK z dnia 2 marca 1993 r. (K 9/92, OTK 1993, nr 1, poz. 6), z dnia 1 czerwca 1993 r. (P 2/92, OTK 
1993, nr 2, poz. 20), z dnia 24 maja 1994 r. (K 1/94, OTK 1994, nr 1, poz. 10) oraz z dnia 18 października 1994 r. 
(K 2/94, OTK 1994, nr 2, poz. 36).
26 Por. uzasadnienia wyroków TK z dnia 8 grudnia 2011 r. (P 31/10, OTK-A 2011, nr 10, poz. 114) oraz z dnia 
24 października 2000 r. (SK 7/00, OTK 2000, nr 7, poz. 256).
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cyzji przepisami regulującymi zasady obliczania zasiłków miały prawo sądzić, że nabyte legalnie 
przez nie prawo będzie podlegało ochronie państwa. 

Powyższa argumentacja wskazuje, że takie rozwiązanie może okazać się niekonstytucyjne, 
a także może stanowić podstawę do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi od Skarbu 
Państwa27 po stwierdzeniu niekonstytucyjności przepisów przez Trybunał Konstytucyjny. 

Wskazane powyżej grono uprawnionych było najbardziej pokrzywdzoną grupą przedsiębior-
ców, ponieważ nowe prawo przewidywało dla niej o wiele mniej korzystne zasady wypłaty 
zasiłku, jednocześnie nie dając możliwości dostosowania się do wprowadzanych zmian poprzez 
odprowadzanie wyższych składek przez odpowiednio długi czas. Uzasadniona była więc inter-
wencja ustawodawcy wprowadzająca odpowiednią korektę przepisów przejściowych, która 
umożliwia dostosowanie się do nowej ustawy. 

W dniu 2 września 2015 r. wpłynął do Sejmu RP projekt zmiany dopiero co uchwalonej ustawy 
zasiłkowej, którego rozwiązania stanowiły kompromis pomiędzy stroną rządową a stroną spo-
łeczną. Wypracowany kompromis zapewnia przedłużenie okresu vacatio legis wejścia w życie 
przepisów dotyczących przedsiębiorców do dnia 1 stycznia 2016 r., a także usunięcie z art. 22 
ustawy ust. 2 i 3, przewidujących – niezrozumiałe z punktu widzenia ochrony praw nabytych – 
reguły nabywania uprawnień do zasiłków w przypadku zmiany rodzaju pobieranego świadczenia 
lub czasowej przerwy w jego pobieraniu. Przedmiotowa nowelizacja została uchwalona przez 
Sejm w dniu 25 września 2015 r.28 W dniu 1 października 2015 r. ustawa została przyjęta przez 
Senat bez poprawek, a następnie podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
26 października 2015 r.29

Zdaniem autorki taka decyzja ustawodawcy uchroniła omawiane przepisy przed poważnym 
ryzykiem orzeczenia o ich niekonstytucyjności, co w konsekwencji uruchomiłoby lawinę po-
zwów o wypłatę wysokich odszkodowań od Skarbu Państwa.

Uwagi końcowe
Omawiane zmiany sposobu wyliczania zasiłków dla osób prowadzących działalność gospo-

darczą wedle pierwotnego założenia ustawy miały zacząć obowiązywać już od dnia 1 listopada 
2015 r. i byłoby tak, gdyby nie interwencja bezpośrednio zainteresowanych przedsiębiorczych 
matek, zrzeszonych w ruchu społecznym Matki na Działalności Gospodarczej30. Dzięki wielkie-
mu wysiłkowi, jakie włożyły działaczki ruchu, udało się wypracować kompromis i przeprowadzić 
szybką nowelizację ustawy, tak by wydłużyć vacatio legis oraz przywrócić stosowanie art. 43 
ustawy zasiłkowej na równi z pozostałymi grupami uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych. Niemniej jednak przepisy w nowym brzmieniu zaczną obowiązywać od 1 stycznia 
2016 r. Zmiany są na tyle istotne i daleko idące, że warto, by przedsiębiorcy zawczasu zapoznali 
się z nimi i przygotowali na obowiązywanie nowych rozwiązań, chociażby poprzez świadome 
zadecydowanie o dostosowaniu poziomu składek i przyszłych świadczeń do przewidywalnych 
sytuacji życiowych, takich jak urodzenie dziecka czy przewlekła choroba. 

27 Na podstawie art. 4171 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 
z późn. zm.).
28 Za przyjęciem głosowało 427 posłów, przeciw 1, 4 wstrzymało się od głosowania.
29 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1735).
30 https://www.facebook.com/MatkinaDG.
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Summary of the ar� cle

Changes in the procedure for calculating sickness and maternity 
allowance for entrepreneurs

On 15 May 2015 the Sejm has adopted an amendment on financial allowances from social funds 
in case of sickness or maternity, introducing a number of changes in hereto existing provisions 
concerning rights under social security. The changes proposed e.g. extending the scope of premi-
ses entitling a father to a paternity leave, maternity allowance, and care allowance, enabling the 
use of care leave in order to take care of a child under 8 years of age by unmarried parents. The 
amendment also introduces changes in the way the doctors issue certificates on temporary inabi-
lity to work and, above all, introduces important changes in the procedure for calculating the sick 
pay and maternity allowance for people voluntarily contributing to sickness insurance.

The basic aim of this publication is to describe changes in the provisions concerning sickness 
and maternity allowance for people conducting business activity. These amendments should be 
considered substantial and far-reaching by the entrepreneurs so they find themselves motivated 
to get familiar with them and get ready for these changes by adjusting the premium rate and 
future benefits to the predictable life situations as childbirth or chronic diseases. 

The article is mainly based on the dogmatic and legal method.

Keywords: health insurance, maternity allowance, business activity, entrepreneurs.

Paulina Woś, radca prawny; doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
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Joanna Owczarek

Powszechny system emerytalny w Niemczech – geneza i aktualny kształt 

Powszechny system emerytalny powstał w Niemczech już w XIX w. W późniejszych latach prze-
prowadzono wiele reform. Obecnie powszechne ubezpieczenie emerytalne jest oparte na modelu 
repartycyjnym. Najważniejsze zmiany nastąpiły po 2001 r., kiedy wprowadzono uzupełniające 
kapitałowe formy ubezpieczenia emerytalnego. System jest finansowany głównie ze składek 
ubezpieczonych, ale również z dotacji budżetu państwa. Zarządzanie odbywa się poprzez Nie-
mieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe (Deutsche Rentenversicherung). Ubezpieczonymi 
są wszyscy zatrudnieni. Każdy ubezpieczony podczas aktywności zawodowej zbiera tzw. punkty 
płacowe (Entgeltpunkte), na podstawie których następnie jest obliczana wysokość świadczenia. 
Wiek emerytalny jest podnoszony stopniowo z 65 lat do 67 lat w 2031 r. Istnieje również moż-
liwość przejścia na pełną emeryturę po 45 latach odprowadzania składek. Obecnie nie planuje 
się dalszych zmian w systemie, jednak niekorzystne zmiany demograficzne mogą w przyszłości 
wpłynąć negatywnie na jego stabilność i wymusić kolejne reformy. 

Słowa kluczowe: niemiecki, system emerytalny, powszechny.

Wstęp
W związku ze zjawiskiem starzenia się ludności temat systemów emerytalnych i sposobów 

zabezpieczenia na starość cieszy się zarówno w Polsce, jak i w Niemczech coraz większym za-
interesowaniem. Państwa i ich obywatele są coraz bardziej świadomi tego, że powszechne 
ubezpieczenia emerytalne wkrótce nie będą w stanie zapewnić oczekiwanego standardu ży-
cia po przejściu na emeryturę. Niemcy szczególnie odczuwają efekty zmian demograficznych, 
a jednocześnie są najsilniejszą gospodarką Unii Europejskiej i prekursorem wielu rozwiązań 
gospodarczych. To również w tym państwie powstał pierwszy powszechny system emerytalny. 
Systemy emerytalne w większości krajów rozwiniętych są dziś oparte na umowie międzypokole-
niowej. To powstałe ponad sto lat temu rozwiązanie nie jest jednak dzisiaj, w obliczu aktualnych 
zmian demograficznych i społecznych, wystarczające. Obecnie system emerytalny w Niemczech 
jest rozbudowywany o dodatkowe filary. Oprócz powszechnego ubezpieczenia emerytalnego, 
które jest tematem niniejszego tekstu, funkcjonują pracownicze programy emerytalne Basisren-
te oraz Riester-Rente. Wszystkie wymienione dodatkowe formy ubezpieczenia emerytalnego są 
oparte na gromadzeniu kapitału i są wspierane przez państwo, np. poprzez ulgi podatkowe czy 
bezpośrednie dofinansowanie. Dywersyfikacja źródeł świadczeń emerytalnych, jaką zastosowa-
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no w Niemczech, może być traktowana jako propozycja reform dla innych krajów dotkniętych 
podobnymi problemami emerytalnymi, w tym także Polski.

1. Historia powstania i reform powszechnego systemu emerytalnego
W XIX w., w związku z szybkim rozwojem przemysłu, robotnicy stali się liczną i ważną grupą 

społeczną. Kanclerz Otto von Bismarck w odpowiedzi na potrzeby tak dużej grupy zaproponował 
reformy zakładające wprowadzenie ubezpieczeń społecznych dla pracowników. W 1881 r. cesarz 
Wilhelm I, przychylając się do propozycji reform, wprowadził w Niemczech pierwsze obowiąz-
kowe ubezpieczenie społeczne na świecie, na którym następnie wzorowano się, wprowadzając 
podobne rozwiązania w innych krajach europejskich. Ustawa o zabezpieczeniu na starość i na wy-
padek niezdolności do pracy z przyczyn innych niż wypadek przy pracy została wydana w 1889 r. 
Składki były finansowane przez pracownika, pracodawcę, a także budżet państwa. Świadczenie 
emerytalne mogli uzyskać robotnicy i pracownicy umysłowi niższego szczebla, którzy ukończyli 
70 lat i opłacali składkę przez co najmniej 30 lat1.

Ubezpieczenie emerytalne wprowadzone w Niemczech w XIX w. nie było systemem reparty-
cyjnym, tak jak jest dziś w większości krajów, ale systemem opartym na gromadzeniu kapitału. 
Jak się okazało, model ten miał poważne wady. Kryzys w latach 20. XX w. oraz reforma wa-
lutowa w 1948 r. doprowadziły do znacznego zmniejszenia wartości zgromadzonych środków. 
Ustawa dotycząca całego systemu ubezpieczeń społecznych z 1911 r. przestała obowiązywać 
dopiero po drugiej wojnie światowej2. W 1949 r. rozpoczęto stopniowe przekształcanie systemu 
w obowiązujące do dziś rozwiązanie oparte na umowie międzypokoleniowej. W 1957 r. zaczął 
obowiązywać model repartycyjny i została wprowadzona tzw. emerytura dynamiczna, co ozna-
czało, że wielkość świadczeń zmieniała się proporcjonalnie do zmian wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia. Osoby o najwyższych dochodach, które ubezpieczały się we własnym zakresie, 
mogły nie uczestniczyć w powszechnym systemie3.

Po zjednoczeniu Niemiec w 1992 r. przeprowadzono dużą reformę systemu emerytalnego, 
zwaną skrótowo RRG (Rentenreformgesetz). Wprowadzono tzw. punkty płacowe (Entgeltpukten) 
będące podstawową jednostką używaną do obliczania wysokości świadczenia. System punktów 
płacowych obowiązuje do dziś. Reforma zakładała stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego 
z 60 lat dla kobiet i 63 lat dla mężczyzn do zrównanego wieku 65 lat w 2017 r. W przypadku przej-
ścia na emeryturę wcześniej niż w wyznaczonym wieku emerytalnym, świadczenie miało być 
pomniejszane o 3,6% za każdy rok wcześniejszej emerytury. Stopa rewaloryzacji emerytur miała 
być uzależniona od stopy wzrostu przeciętnego wynagrodzenia netto (wcześniej była proporcjo-
nalna do przeciętnego wynagrodzenia brutto). Zmiana ta sprawiła, że wysokość świadczeń stała 
się wrażliwa na podwyższanie lub obniżanie podatków oraz innych składek odprowadzanych od 
wynagrodzeń4, 5.

W 2001 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca wsparcie ze strony państwa dla prywatnego 
i pracowniczego ubezpieczenia emerytalnego tzw. Riester-Rentenreform. Ustawa ta jest uważa-
na za najważniejszą od 1957 r. Część kapitałowa ma choćby częściowo zrekompensować spadek 

1 W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne, PWN, Warszawa, 2008, s. 36.
2 Ibidem, s. 36–39.
3 J. Tepper, Die drei Saulen der Altersvorsorge. Konzepte auf dem Prüfstand, GWV Fachverlage GmbH, Wiesba-
den, 2003, s. 35.
4 Ibidem, s. 73–75.
5 Institut für Wachstumsstudien, IWS-Studie: Sozialreformen seit 1989. Die Reform der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung, 2006.
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poziomu emerytur oferowanych przez państwo. Ustawa przewidywała również, że do 2020 r. 
składka emerytalna nie powinna wzrosnąć powyżej poziomu 20%, a do 2030 r. powyżej 22%. 
Jednocześnie ustawodawca ustalił, że stopa zastąpienia brutto (stosunek emerytury odpowiada-
jącej 45 punktom płacowym do przeciętnego wynagrodzenia brutto) powinna wynosić w 2020 r. 
nie mniej niż 46% i nie mniej niż 43% w 2030 r. Stopa zastąpienia netto (stosunek emerytury 
odpowiadającej 45 punktom płacowym do przeciętnego wynagrodzenia netto) miała natomiast 
spaść z 70% w 2001 r. do poziomu nie mniejszego niż 64% w 2030 r. Reforma rozłożyła odpo-
wiedzialność za przyszłe emerytury na inne podmioty oprócz państwa, co zostało pozytywnie 
przyjęte przez ubezpieczycieli i pozostałe instytucje świadczące usługi finansowe6.

Kolejną reformę, nazywaną Nachhaltigkeitsgesetz, przeprowadzono w 2004 r. Zmodyfikowano 
formułę obliczania waloryzacji, tak aby był brany pod uwagę nie wzrost wszystkich wynagrodzeń 
brutto, a jedynie wzrost wynagrodzeń brutto będących podstawą naliczania składek. Oznacza 
to, że pobierający świadczenia przestali zyskiwać na wzroście najwyższych wynagrodzeń – przy-
kładowo w 2004 r. maksymalna podstawa wymiaru emerytury wynosiła 5150 euro. Podstawa 
wymiaru emerytury jest ustalana co roku przez rząd drogą rozporządzenia.

Wprowadzono nowy czynnik do formuły obliczania waloryzacji, tzw. Nachhaltigkeitsfaktor, 
związany z długowiecznością. Nowy składnik uwzględnia stosunek liczby osób aktywnych zawo-
dowo płacących składki do liczby osób pobierających świadczenia. Współczynnik ten z roku na 
rok rośnie, a więc spowalnia wzrost emerytur. Czynnik ten jednak, podobnie jak wprowadzony 
wcześniej Riester-Faktor, nie może spowodować zmniejszenia wysokości emerytur w porówna-
niu z rokiem poprzednim. W takiej sytuacji zawiesza się jego stosowanie7.

Oprócz powyższych zmian ustawa zmniejszyła maksymalny okres edukacji wliczający się do 
okresu składkowego do 3 lat. Czas studiów wyższych jest obecnie wliczany do stażu uprawniają-
cego do emerytury, ale nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości świadczenia. Ustawa 
podwyższyła również obowiązkową rezerwę na wypadek przejściowych trudności finansowych 
dla organów wypłacających emeryturę do wysokości 1,5-krotności ich miesięcznych wydatków. 
Na mocy ustawy od 2006 r. zaczął wzrastać z 60 lat do 63 lat minimalny wiek, w którym można 
zacząć pobierać wcześniejsze świadczenie emerytalne.

W 2007 r. dokonano kolejnej zmiany w systemie emerytalnym. Dotyczyła ona podniesienia 
wieku emerytalnego. Od 2012 r. wiek ten dla osób urodzonych po 1947 r. zaczął stopniowo 
wzrastać z 65 do 67 lat, co oznacza, że wszystkie osoby urodzone po 1964 r. będą mogły przejść 
na emeryturę w wieku 67 lat. Od 2012 r. przejście na wcześniejszą emeryturę w wieku 65 lat po-
woduje jej zmniejszenie o 7,2%. Dla ubezpieczonych ze stażem pracy wynoszącym co najmniej 
45 lat istnieje możliwość przejścia na pełną emeryturę w wieku 65 lat. W przypadku 35 lat stażu 
pracy i przejścia na emeryturę w wieku 63 lat świadczenie jest mniejsze o 14,4%. Ogólna zasada 
mówi, że przejście na emeryturę o jeden miesiąc wcześniej niż przewidziany wiek emerytalny 
powoduje zmniejszenie świadczenia o 0,3%8.

2. Źródła finansowania powszechnego systemu emerytalnego
Powszechny system emerytalny w Niemczech jest systemem repartycyjnym, co oznacza, że 

środki wpłacane do niego są przeznaczane na wypłatę bieżących emerytur. Zasadniczo system 

6 F. Gräßler, Die Restabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine evolutionstheoretische Analyse der 
Reformen zwischen 2001 und 2007, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2012, s. 58–61.
7 Ibidem, s. 62–65.
8 Institut für Wachstumsstudien, IWS-Studie: Sozialreformen seit 1989. Die Reform der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung, 2006.
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zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech jest finansowany poprzez wpłacane składki (opła-
cane w połowie przez pracownika, a w połowie przez pracodawcę). Od 2013 r. stopa składki 
wynosi 18,9%. Wpływy ze składek nie są jednak wystarczające, aby pokryć wypłaty. System jest 
finansowany w większości ze składek – stanowią one około 75,8% wpływów. Kolejne 23,6% 
przychodów stanowią dotacje państwowe. Oprócz tego pozostała niewielka część przychodów 
pochodzi z zysków nadzwyczajnych. Po stronie wydatków wyróżniono wydatki na świadczenia 
emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne emerytów oraz koszty administracyjne, które stanowiły 
w 2012 r. 1,4% ogółu wydatków. Z przedstawionych danych finansowych wynika, że wpływy są 
wyższe niż wydatki, a więc w systemie pojawia się nadwyżka finansowa. Jednak aby zapewnić 
ciągłą zdolność płatniczą, zarządzające środkami jednostki w ramach Niemieckiego Ubezpiecze-
nia Emerytalno-Rentowego zobowiązane są tworzyć rezerwy. 

Aktualna oraz przewidywana wysokość zgromadzonych rezerw jest bardzo ważna, ponieważ 
ustawodawca ustalił, że na tej podstawie podejmowana jest decyzja o podwyższeniu lub obni-
żeniu wysokości składki emerytalnej. Jeśli przewidywana wartość rezerw na koniec danego roku 
jest mniejsza niż 20% miesięcznych wydatków systemu, składka na ten rok jest podwyższana. 
Jeśli przewidywana wartość rezerw przekroczy 150% miesięcznych wydatków, składka jest ob-
niżana. 

Składki płacone w przypadku zatrudnionych są finansowane w połowie przez pracodawcę, 
a w połowie przez pracownika. System oprócz składek jest zasilany również poprzez dotacje 
państwa. Dzięki dotacjom świadczeniobiorcy mają zagwarantowaną wypłatę świadczeń na usta-
lonym poziomie bez względu na zmianę kwoty składek, które wpływają do systemu, oraz zmianę 
liczby emerytów. Wysokość ogólnej dotacji jest ustalana każdego roku na podstawie danych 
o zmianie wysokości wynagrodzeń brutto oraz wysokości składek z roku poprzedniego.

W 1998 r. została wprowadzona dodatkowa dotacja przeznaczona na finansowanie świadczeń 
dla osób, które nie płaciły składek, a mimo to według państwa powinny otrzymywać świadcze-
nia. Dotyczy to np. wysiedleńców oraz osób pochodzenia niemieckiego mieszkających wcześniej 
na wschodzie Europy, które wróciły do kraju. Dotacja dodatkowa jest finansowana bezpośrednio 
z wpływów z podatku od towarów i usług. Dotacja ta stanowi z góry ustaloną część dochodów 
z podatku VAT, w związku z czym wzrost wpływów z tego podatku skutkuje większymi dotacja-
mi dla systemu ubezpieczenia emerytalnego. Rok później poszerzono finansowanie dodatkowej 
dotacji o wpływy z tzw. podatku ekologicznego. Wysokość dofinansowania z tego źródła jest 
ustalana na podstawie zmiany wysokości wynagrodzeń brutto w ostatnim roku w porównaniu 
do przedostatniego roku.

3. Sposób zarządzania systemem
Podmiotem zarządzającym powszechnym systemem emerytalnym jest powstałe w 2005 r. Nie-

mieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe (Deutsche Rentenversicherung). Jest to największa 
tego typu instytucja w Europie, a jej klientami są ponad 52 miliony ubezpieczonych, w tym pra-
wie 17 milionów pobierających świadczenia emerytalne. Do jej zadań należą: 

prowadzenie kont ubezpieczeniowych, � 
podejmowanie decyzji o obowiązku ubezpieczenia, � 
rozpowszechnianie informacji o systemie emerytalnym, � 
udzielanie świadczeń medycznych w ramach rehabilitacji leczniczej i zawodowej w celu � 
wspierania powrotu do aktywności zawodowej, 
wypłata świadczeń emerytalnych i ubezpieczenie zdrowotne emerytów, � 
doradztwo i udzielanie pomocy ubezpieczonym i pracodawcom, � 
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obliczanie i wypłacanie dodatków do pracowniczych i prywatnych wspieranych przez pań-� 
stwo planów emerytalnych. Jednostką zajmującą się dopłatami do kapitałowych form ubez-
pieczenia emerytalnego jest Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen, działająca przy Fe-
deralnym Niemieckim Ubezpieczeniu Rentowo-Emerytalnym9.

4. Zasady uczestnictwa w systemie i przyznawania świadczeń emerytalnych
Uczestnictwo w systemie powszechnego zabezpieczenia emerytalnego jest obowiązkowe dla 

wszystkich zatrudnionych. Oprócz tego osoby, które nie są zobowiązane uczestniczyć w publicz-
nym systemie ubezpieczenia emerytalnego, mogą do niego przystąpić dobrowolnie. Minimalny 
czas ubezpieczenia, uprawniający do otrzymania świadczenia, wynosi 5 lat. Wiek emerytalny 
jest od 2012 r. stopniowo podwyższany z 65 lat dla osób urodzonych od 1946 r. o jeden miesiąc 
dla każdego kolejnego rocznika aż do 1958 r., a dla osób urodzonych w latach 1958–1964 o dwa 
miesiące dla każdego kolejnego rocznika. Wszyscy urodzeni po 1964 r. planowo przejdą na eme-
ryturę w wieku 67 lat. 

Zasadę przyznawania i obliczania świadczenia można w ogólności przedstawić następująco: 
każdy pracownik podczas aktywności zawodowej zbiera tzw. punkty płacowe (Entgeltpunkte). 
Jeden punkt płacowy odpowiada przepracowaniu jednego roku przez przeciętnie zarabiającego 
zatrudnionego. Ubezpieczony po przejściu na emeryturę za każdy punkt otrzymuje świadczenie 
w ustalonej wysokości10. Aktualnie (od 1 lipca 2013 r.) wartość przypisana jednemu punktowi 
płacowemu wynosi 28,14 euro w zachodnich landach oraz 25,74 euro we wschodnich landach11. 
Oznacza to, że np. miesięczna emerytura przeciętnie zarabiającej osoby, która wpłacała składki 
przez 40 lat, wynosi odpowiednio 1125,6 lub 1029,6 euro. Jeśli jednak wziąć pod uwagę okresy 
nieskładkowe i inne okoliczności, formuła obliczania przyszłej emerytury staje się nieco bardziej 
skomplikowana i wygląda następująco:

miesięczna emerytura = punkty płacowe x współczynnik czasu przejścia na emeryturę x współ-
czynnik rodzaju emerytury x kwota odpowiadająca punktowi płacowemu. 

Liczbę punktów płacowych należnych za miesiąc ubezpieczenia ustala się co roku, dzieląc 
wynagrodzenie brutto ubezpieczonego przez przeciętne wynagrodzenie wszystkich ubezpie-
czonych. Istnieje maksymalna podstawa wynagrodzenia, od której są odprowadzane składki 
(w 2014 r. wynosiła 5950 euro dla landów zachodnich oraz 5000 euro dla landów wschodnich). 
Ponieważ podstawa ta jest mniejsza niż dwukrotność średniego wynagrodzenia, oznacza to, że 
w praktyce nie jest możliwe zgromadzenie więcej niż 2 punktów płacowych rocznie.

W przypadku rozpoczęcia pobierania świadczenia emerytalnego wcześniej lub później, niż 
przewiduje ustawowy wiek emerytalny dla danej osoby, liczba punktów płacowych jest korygo-
wana przez współczynnik czasu przejścia na emeryturę. W przypadku wcześniejszej emerytury 
współczynnik przyjmuje wartość 1–0,003 x liczba miesięcy pozostałych do regularnego wieku 
emerytalnego, a w przypadku dłuższego czasu pracy niż przewidywany: 1+0,005 x liczba dodat-
kowych miesięcy. 

9 http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/6_Wir_ueber_uns/02_Fakten_und_
Zahlen/03_statistiken/wichtige_eckzahlen_node.html (dostęp: 9.04.2014).
10 F. Nevels, Praxishandbuch Förderung der Altersvorsorge, Mit staatlicher Hilfe zur optimalen Versorgung, GWV 
Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009, s. 34.
11 http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/03_fakten_und_
zahlen/01_werte_der_rentenversicherung/werte_der_rentenversicherung.html (dostęp: 9.04.2014).
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Współczynnik rodzaju emerytury wynosi 1 dla pełnej emerytury wypłacanej na podstawie 
płaconych wcześniej przez ubezpieczonego składek. Inne współczynniki dotyczą emerytur czę-
ściowych (0,5), emerytury po zmarłym małżonku (0,25–0,6), rent po zmarłym rodzicu (0,1) lub 
obydwu rodzicach (0,2)12.

Ostatnim zmiennym i niezależnym od ubezpieczonego, a jednocześnie kluczowym elemen-
tem formuły obliczania wysokości świadczenia jest kwota odpowiadająca jednemu punktowi 
płacowemu. Do jej ustalenia w każdym roku używana jest formuła uwzględniająca: wysokość tej 
kwoty w roku poprzednim, zmianę wysokości wynagrodzeń brutto w ostatnim roku w stosunku 
do przedostatniego roku, zmianę wysokości składki emerytalnej w ostatnim roku w stosunku 
do przedostatniego, część składki przekazywaną na ubezpieczenie Riester oraz stosunek liczby 
ubezpieczonych do liczby emerytów13.

W przypadku przejścia na pełną emeryturę oraz emeryturę częściową, tzn. przy jednoczesnej 
pracy zawodowej, istnieją ustalone maksymalne przychody z pracy, które uprawniają do pobie-
rania świadczenia.

5. Ostatnie zmiany w systemie i prognozy dotyczące stabilności systemu 
W celu utrzymania wypłacalności powszechnego systemu emerytalnego podjęto w ostatnich 

latach kilka działań. Od 2012 r. rośnie wiek emerytalny z 65 do 67 lat. Podnoszenie wieku emery-
talnego następuje stopniowo, tak że wszystkie osoby urodzone po 1964 r. przejdą na emeryturę 
w wieku 67 lat. Wcześniej przełomowe było wprowadzenie kapitałowych ubezpieczeń eme-
rytalnych wraz z zasadami ich współfinansowania przez państwo. Do 2030 r. planowane jest 
podniesienie stawki składki na ubezpieczenie emerytalne oraz obniżenie realnego poziomu 
świadczeń emerytalnych. Jednak ustawa z 2001 r. ustaliła maksymalną dopuszczalną wysokość 
składek na poziomie 20% do 2020 r. oraz 22% do 2030 r. W związku z tym na podstawie istnieją-
cych dziś zapisów ustawodawca nie może dowolnie sterować wysokością składek. Aby spowolnić 
waloryzację emerytur, wprowadzono do formuły, według której są one obliczane, czynnik zwią-
zany z długowiecznością. Czynnik ten uwzględnia stosunek liczby osób aktywnych zawodowo do 
liczby osób pobierających świadczenia. Jeśli stosunek ten maleje, wzrost wysokości emerytur 
jest hamowany, co w pewnym stopniu odpowiada na niekorzystne zmiany demograficzne14.

Ostatnia zmiana w systemie emerytalnym miała miejsce w 2014 r. W dniu 1 lipca tego roku we-
szły w życie zmiany pozwalające przejść na pełną emeryturę w wieku 63 lat osobom z 45-letnim 
okresem składkowym. Wiek ten będzie jednak wydłużany stopniowo aż do 65 lat dla osób uro-
dzonych po 1964 r. Do okresu składkowego zaczęto wliczać również urlopy wychowawcze oraz 
czas bezrobocia z wyjątkiem ostatnich dwóch lat przed przejściem na emeryturę – chyba że 
utrata pracy jest związana z likwidacją zakładu pracy. Rząd zakłada, że z możliwości wcześniej-
szego przejścia na pełną emeryturę będzie mogło skorzystać 200 tys. osób rocznie. Szacuje się, 
że najnowsze zmiany w systemie będą do 2018 r. kosztowały ponad 13 mld euro. Krytycy za-
uważają, że ostatnia reforma była krokiem wstecz w stosunku do wcześniejszego podwyższenia 
wieku emerytalnego. W związku z pogorszeniem bilansu powszechnego systemu emerytalne-
go składka na ubezpieczenie emerytalne będzie wyższa, niż byłaby bez wprowadzonych zmian. 
Składka na 2015 r. powinna była według dotychczas obowiązującego prawa być obniżona do 
18,3%, ale w związku z wejściem w życie reformy nie mogło to nastąpić. Koszty reformy pokryją 

12 F. Nevels, op. cit., s. 34–36.
13 F. Gräßler, op. cit., s. 31–32.
14 Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April 2008: Perspektiven der gesetzlichen Rentenversicherung in 
Deutschland, 2008, s. 52–55.
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więc w dużej mierze zatrudnieni i pracodawcy, a także emeryci, ponieważ wysokość waloryzacji 
emerytur zależy od stosunku liczby osób pobierających świadczenie do liczby osób płacących 
składki oraz od wysokości składek.

Według obliczeń rządu, sporządzonych w 2007 r., do 2020 r. będzie możliwe utrzymanie śred-
niej wysokości emerytur na poziomie 46% średniego wynagrodzenia brutto, przy składce na 
powszechne ubezpieczenie emerytalne nieprzekraczającej poziomu 20%. Do 2030 r. średnia sto-
pa zastąpienia ma wynosić co najmniej 43% przy składce w wysokości 22%. W związku z tymi 
założeniami popartymi obliczeniami rządowymi można przyjąć, że do 2030 r. system pozostanie 
stabilny. Niestety, w kolejnych latach prawdopodobnie powszechne ubezpieczenie emerytal-
ne nie będzie w stanie finansować emerytur w takiej wysokości przy utrzymaniu składek na 
wcześniejszym poziomie. Nie przedstawiono jeszcze rozwiązań, które miałyby być zastosowa-
ne w tym czasie, jednak w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat, kiedy nie tylko aktywni 
zawodowo, ale również emeryci będą pochodzili z mniej licznych roczników, sytuacja poprawi 
się. W długiej perspektywie problemem dla powszechnego systemu emerytalnego pozostaje 
rosnąca oczekiwana długość życia. Fakt ten prawdopodobnie będzie skutkował dalszym podno-
szeniem wieku emerytalnego. Zakłada się również, że w dochodzie emerytów stale będzie rósł 
udział świadczenia pochodzącego z kapitałowych form oszczędzenia. Obywateli powinna skła-
niać do korzystania z tej formy ubezpieczenia malejąca stopa zwrotu z powszechnego systemu 
emerytalnego, wynikająca z podwyższania składki i obniżenia poziomu świadczeń. Gromadzenie 
kapitału będzie prawdopodobnie na tym tle przynosić większe korzyści15. 

Zakończenie
Powszechne ubezpieczenie społeczne w Niemczech powstało jeszcze w XIX w. i od tej pory 

przeszło wiele przemian. Z systemu kapitałowego przekształciło się w system repartycyjny, który 
obowiązuje do dziś. Powszechne ubezpieczenie emerytalne działa na podobnych zasadach jak 
w Polsce i w większości krajów europejskich. W Niemczech jednak nie wszyscy podlegają temu 
ubezpieczeniu, np. dla przedsiębiorców czy urzędników państwowych przewidziano osobne 
formy zabezpieczenia. System repartycyjny jest finansowany głównie ze składek, ale z powodu 
zmian demograficznych nie są one wystarczające. W związku z tym do powszechnego systemu 
emerytalnego trafiają też dotacje pochodzące z budżetu państwa. W ostatnich latach wpływy 
do powszechnego systemu emerytalnego ze składek rosną, a system dysponuje nadwyżką fi-
nansową, co oznacza, że nie odczuwa jeszcze w dużym stopniu skutków zmian demograficznych. 
Nadwyżka finansowa wynika również z rosnących dotacji państwowych. Wysokość składki na 
ubezpieczenie emerytalne w ostatnich latach nie wzrosła, a nawet spadła – w związku z zasadą, 
że składka może być podwyższana lub obniżana w konsekwencji zgromadzenia odpowiedniego 
poziomu rezerw w systemie. Rezerwy, do których utrzymywania jest zobowiązany powszech-
ny system emerytalny, są gwarancją zachowania płynności w krótkim okresie. System jest 
więc aktualnie stabilny, ale rządzący nie ukrywają, że poziom emerytur spadnie w przyszłości. 
W związku z tym podwyższono wiek emerytalny do 67 lat i wprowadzono dodatkowe kapita-
łowe formy oszczędzania na emeryturę. Państwo zachęca do korzystania z nich poprzez ulgi 
podatkowe, dopłaty oraz kampanie informacyjne, aby uświadomić przyszłych emerytów, że 
emerytura pochodząca z powszechnego systemu emerytalnego najprawdopodobniej nie bę-
dzie zadowalająca.

15 Ibidem, s. 62–63.
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Summary of the ar� cle

State Pension Insurance in Germany – origin and its current dimension

State Pension Insurance was established in Germany in the nineteenth century. In later years, 
there were many reforms carried out. Currently, State Pension Insurance is based on the PAYG 
model. The most important changes were implemented after 2001, when the private pension 
schemes were introduced. The system is financed mainly by contributions from employees, but 
also by budget subsidies. System management is carried out by the German pension insurance 
agency (Ger. Deutsche Rentenversicherung). All insured employees collect so-called remune-
ration points (Entgeltpunkte) during their professional activity. The amount paid to retirees is 
based on number of collected remuneration points. The retirement age will be increased gra-
dually, reaching 67 in 2031. There is also an opportunity to retire after 45 years of contribution. 
Currently there are no plans for further changes in the system, but in the future unfavorable 
demographic changes may affect its stability and force some changes.

Keywords: German, pension system, state.
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II. ARTYKUŁY RECENZYJNE
I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Małgorzata Serwach (red. nauk.), „Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym”, 
Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015, 336 s. – artykuł 
recenzyjny (Stanisław Nowak, Radosław Nowak)

Wprowadzenie
Po raz kolejny z okazji Kongresu Brokerów (XVIII już kongres odbył się w maju 2015 r.) ukazała 

się nowa pozycja wydawnicza, sponsorowana przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpie-
czeniowych i Reasekuracyjnych. Tak jak przy kilku uprzednich tytułach redaktorem naukowym 
jest dr Małgorzata Serwach. 

Podobnie jak miało to miejsce przy poprzednich tomach, dr Małgorzata Serwach podjęła 
trud merytorycznego okiełznania problematyki, której rozległość wynika zarówno z samego 
tytułu pracy, jak i złożoności dostarczonych artykułów, traktujących o nader skomplikowanej 
problematyce teoretyczno-praktycznej zjawisk konkurencji i konkurencyjności na polskim ryn-
ku ubezpieczeń, obserwowanych od ćwierćwiecza w realiach gospodarki rynkowej i od ponad 
11 lat w obszarze polskiego, a zarazem europejskiego rynku ubezpieczeń, z racji przynależności 
Polski do Unii Europejskiej.

Skąd owa złożoność problematyki, zasygnalizowana w tytule książki? Skomplikowanie teore-
tyczno-praktyczne tematu wynika z szeregu uwarunkowań. Zdaniem autorów niniejszej recenzji, 
wspartym poglądami współautorów kilku monografii, jedną z najistotniejszych pozostaje kwe-
stia niedokończonego procesu budowy polskiego rynku ubezpieczeń w różnych jego aspektach, 
w tym prawno-ekonomicznym, organizacyjnym, a nawet ustrojowym. To „niedokończenie” do-
tyczy także zjawisk wskazanych w tytule pracy.

Na fakt niezakończenia procesów budowy polskiego rynku ubezpieczeń zwraca uwagę w ar-
tykule wprowadzającym redaktor naukowa, dr Małgorzata Serwach, stwierdzając: „Czy dojdzie 
do faktycznego uporządkowania tego rynku i usunięcia z niego negatywnych działań, czy raczej 
będziemy mieć do czynienia z nadregulacją, globalizacją rozwiązań i osłabieniem, tak charakte-
rystycznej dla gospodarki wolnorynkowej, konkurencji i konkurencyjności” (s. 29).

Wśród autorów, których teksty zostały zamieszczone w recenzowanym tomie, pogląd o nie-
dokończonej budowie wydają się podzielać: dr Stanisław Nowak („Gotowość konkurencyjna 
polskiego rynku ubezpieczeń. Refleksje na tle stanu prawnego i praktyki ubezpieczeniowej”, 
s. 297–315) oraz prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz („Konkurencja i konkurencyjność na rynku 
ubezpieczeniowym – podejście ekonomiczno-społeczne, s. 33–49), a zdanie w kwestiach bra-
ku normatywnego charakteru „dla wytycznych centralnych organów administracji rządowej” 
wyrazili prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski i Michał P. Ziemiak („Wytyczne KNF – aspekty 
prawno-konstytucyjne oraz wpływ na konkurencyjność w branży usług ubezpieczeniowych”, 
s. 81–100).
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Pierwszy ze wspomnianych autorów, dr Stanisław Nowak, wręcz podnosi, że aby można było 
mówić o prawidłowej praktyce stosowania na rynku ubezpieczeń zasad konkurencji i konku-
rencyjności, to „rynek ów powinien przejść kolejne procesy modernizacyjne i naprawcze”. 
W podobnym tonie wypowiada się prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, który pisze: „Mimo upływu 
dwudziestu pięciu lat od urynkowienia gospodarki, rynek ubezpieczeń w Polsce, jeśli wziąć pod 
uwagę jego podstawowe parametry, nadal trzeba uznać za słabo rozwinięty”1.

Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski i Michał P. Ziemiak, w krytycznym artykule, odnosząc się do 
– ich zdaniem – niebezpiecznej ustrojowo w ostatnich czasach w Polsce praktyki nadawania cha-
rakteru normatywnego aktom organów administracji, na gruncie ubezpieczeń gospodarczych 
negatywnie oceniają podejmowane próby wprowadzenia do prawnych regulacji ubezpieczenio-
wych „wytycznych centralnych organów administracji rządowej” – jako źródeł prawa. Zdaniem 
piszących (i nie tylko ich) praktyka ta oznacza wadliwość konstytucyjną owych aktów. Stąd akty 
takie (jak należy sądzić) nie utrwalają normatywnie rynku, a wręcz go destabilizują.

Niedokończonemu, również od strony implementacyjno-prawnej, procesowi kształtowania 
polskiego rynku ubezpieczeń towarzyszą nowe problemy organizacyjno-strukturalne i ubezpie-
czeniowo-odszkodowawcze. Także kłopoty akcjonariatu zakładów ubezpieczeń, wywodzącego 
się też ze sfery rynków finansowo-kapitałowych, przenoszą się na grunt zachowań ubezpieczycieli 
w ich praktyce ubezpieczeniowo-odszkodowawczej. Zwraca na to uwagę redaktor prowadząca, 
podnosząc jednak (s. 28–29), że dla ubezpieczycieli problemy takie mogą także być przyczyną 
pozytywnych działań. W odróżnieniu do wcześniejszej praktyki rynkowej odnośnie do konku-
rencji: „która sprowadzona do niedawna do czystej konkurencji cenowej, zaczyna coraz częściej 
zawierać także elementy konkurencji pozacenowej” te nowe postawy mają pozytywny wpływ 
na rynek.

Recenzowana praca rozpoczyna się artykułem wprowadzającym autorstwa dr Małgorzaty Ser-
wach, redaktor naukowej publikacji. Teksty zebrano w dwóch częściach merytorycznych: część 
I (tzw. ogólna, s. 33–186) i część II (praktyczna, s. 191–334). Opracowanie zbiorowe kończy roz-
dział podsumowujący (s. 335–336). Przyjęty podział na części ogólną i praktyczną nie do końca 
przystaje do treści artykułów przypisanych odpowiednio do części I i II. 

Refleksje nad merytorycznymi rozważaniami o istocie zjawiska konkurencji i konkurencyjności 
na polskim rynku ubezpieczeń (zawartymi w obu częściach książki)

Rozważania merytoryczne zawarte w omawianej pracy zbiorowej w dotychczasowej literatu-
rze przedmiotu z zasady nie były podejmowane lub też podejmowane były fragmentarycznie. 
O takim stanowisku zdecydował szereg przesłanek, a wśród nich: brak zainteresowania tematem 
ze strony ubezpieczycieli i praktyków ubezpieczeniowych (niechęć do prezentowania nieprzyno-
szących chwały zdarzeń), przyjęte prawno-organizacyjne zasady działania oraz wszechobecna 
na rynku demonizacja poglądu o potrzebie jednolitego frontu ubezpieczycieli, skupionych wokół 
obowiązkowego w formie i treści organizmu, powołanego do życia w 1995 r.2

Wywodzona z idei gospodarki neoliberalnej zasada samoregulacji rynku, idąca w parze z tezą 
o ograniczeniu interwencyjnej roli państwa, a na rynkach gospodarczych uzupełniona naczelną 
w każdej działalności gospodarczej zasadą stałego wzrostu zysku, spowodowały, że w polskich 

1 Przyczyn tego stanu rzeczy autor upatruje w niskim popycie na ochronę ubezpieczeniową ze strony gospo-
darstw domowych.
2 Który to pogląd, po 25 latach funkcjonowania wolnego rynku ubezpieczeń gospodarczych, z zapałem (niestety 
w interesie podmiotów grupy wielkiego kapitału) prezentuje polski ustawodawca w procesowaniu sejmowo-
senackim nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 2015 r. 
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ubezpieczeniach podstawowa funkcja ubezpieczeń – ochrona podmiotów owej ochrony potrze-
bujących – została zastąpiona rynkową dominacją ubezpieczycieli jako podmiotów oferujących 
swój produkt, z której to oferty, w formie adhezyjnej, korzystają ubezpieczający3.

Autorzy artykułów zamieszczonych w części wprowadzająco-ogólnej, dr Małgorzata Serwach 
i dr hab. Jacek Lisowski („Wybrane aspekty konkurencji na rynku ubezpieczeniowym – ujęcie 
ekonomiczno-finansowe”, s. 31–76), starają się dotrzeć do istoty konkurencji na polskim rynku 
ubezpieczeń. Omawiają swoistość tego rynku (J. Lisowski), w tym miękkie cechy rynku (s. 51 
i nast.), specyficzny charakter konkurencji na tym obszarze (s. 57 i nast.) oraz możliwość funkcjo-
nowania wielu modeli konkurencji (M. Serwach, s. 11 i nast.; J. Lisowski, s. 61 i nast.). Próbują 
poprzez porównania natury ogólnej (szczególnie J. Lisowski, s. 62–64) obrazować analizowane 
zjawiska za pomocą modeli rynkowej konkurencji. Wnioski z owych prezentacji, pozostawiane 
są do oceny czytelnika, któremu przedstawia się rodzajowe obrazy metod owej konkurencji – 
monopol, oligopol, konkurencje monopolistyczną, czy wreszcie najbardziej pożądany, a przez to 
raczej nierealny, model konkurencji doskonałej (J. Lisowski – s. 61 i nast.). W podobny sposób 
M. Serwach opisuje (s. 11–13) konkurencję doskonałą: do czystego monopolu, przez jego pośred-
nie postaci – oligopolu, konkurencji autonomicznej czy monopolu ograniczonego. Przywoływana 
autorka wspomina przy okazji także o jednym z elementów owej wyliczanki, pisząc o modelu 
„konkurencji chorej” – jako metodzie negatywnej, ze sfery tzw. konkurencji efektywnej.

Mając świadomość abstrakcyjności owych stopniowań oraz ich poprawności z perspektywy 
ogólno-porównawczej, autorzy winni odnieść się do praktyki realizacyjnej rynku ubezpiecze-
niowego. Przydatność prezentacji dla praktyki rynkowej powinny zweryfikować bezpośrednie 
badania wskazywanych zjawisk w realiach rynku.

Przykładowo, analiza sfery ubezpieczeń tzw. medycznych w warunkach rynkowych prowadzi 
M. Serwach do wysnucia wniosków o quasi-konkurencyjności4 rodzajowej tych ubezpieczeń, 
na temat których, podobnie jak z badań praktycznych na rynku, autorka wywodzi słusznie, że: 
„de facto konkurencja nie istnieje”, bowiem „ubezpieczenia medyczne zdominowane są przez 
jednego ubezpieczyciela […] z braku zainteresowania ze strony innych podmiotów” (s. 16). Ale 
jeśli ta sama autorka powołuje się na przykład systemu BLS5, określając go jako rodzaj „konkret-
nego udogodnienia dla klienta”, upraszczającego konkurencyjność ubezpieczycieli (s. 17–18), to 
należałoby przypomnieć o tej części głosów rynku ubezpieczeń, które w owych porozumieniach 
dopatrują się zmowy ubezpieczycieli, zabronionej prawem UE6.

Podobnie ogólny (choć nie zostały poparte konkretnymi przykładami z rynku) noszą – praw-
dziwe zresztą – wspomniane przez M. Serwach zjawiska nieprawidłowości w konkurencji 
pośredników ubezpieczeniowych (także brokerów), ze szczególną ich formą (znaną także ubez-
pieczycielom) w postaci negatywnej opinii na temat konkurującego podmiotu pośredniczącego 
(s. 17–18).

Wprowadzający, wielowątkowy artykuł redaktor tomu, zatytułowany „Konkurencja i kon-
kurencyjność na rynku ubezpieczeń – aspekty prawne”, poza treścią merytoryczną rozważań, 

3 Komentując ten stan, przywoływany już T. Szumlicz pisze: „Pokutuje w myśleniu o rynku ubezpieczeń stwier-
dzenie, że zabezpieczenia się sprzedaje, a nie kupuje” (s. 47).
4 Negatywnie odnosząc się do takiej niby-konkurencyjności działań zakładów ubezpieczeń, polegającej np. na 
odbieraniu sobie klientów, T. Szumlicz (s. 46–47), wskazuje, że w tych przypadkach „obserwujemy walkę o udział 
w rynku, a nie o rozwój rynku”.
5 Bezpośrednia Likwidacja Szkód.
6 Por. materiały konferencji naukowej Obszar polski europejskiego rynku ubezpieczeń zorganizowanej 26 listo-
pada 2014 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały w posiadaniu IGUiOR.
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tj. prawnych aspektów problematyki konkurencji i konkurencyjności na rynku, zapoznaje czy-
telnika z kręgiem definicji i pojęć, problemów, wielości wątków i zagadnień odnoszących się do 
podstawowego tematu opracowania. Jest także miejscem prezentacji artykułów, samych auto-
rów oraz ich stanowisk, uzależnianych od miejsca ich afiliacji profesjonalnej czy pracowniczej.

Wieloaspektowość tematów konkurencji i konkurencyjności (w znaczeniu prawnym, eko-
nomicznym i społecznym) w praktyce sprowadzana jest do prostej konstatacji, iż definicję 
konkurencji można rozumieć „jako swoistego rodzaju współzawodnictwo”, które może przybie-
rać różne formy – od pozytywnych do mniej przychylnych, zależnie od różnorodnych kategorii 
uczestników rynku ubezpieczeń.

Zdaniem recenzentów należałoby zwrócić uwagę na podniesione przez M. Serwach dwa me-
rytorycznie ważne aspekty, które można zaliczyć do najważniejszych, podstawowych wręcz 
wniosków płynących z opracowania. Dr M. Serwach zwraca uwagę na:

wspomniany już i potwierdzany stan nieuporządkowania (także prawnego) polskiego rynku � 
ubezpieczeń;
stwierdzenie (s. 12), przy okazji rozważań o „wielopłaszczyznowości” problematyki kon-� 
kurencji i konkurencyjności na polskim rynku ubezpieczeń, iż ubezpieczony w stosunkach 
umownych ubezpieczenia pozostaje ich słabszą stroną, nawet mimo szeregu uregulowań go 
chroniących, także tych z grupy tzw. praw konsumenckich; konstatując rozważania, autorka 
pisze: „Podobnie jak w przypadku innych stosunków zobowiązaniowych, tak i na płaszczyź-
nie ubezpieczeń, ochrona ta wydaje się jednak dość iluzoryczna”7.

Problematyka konkurencji i konkurencyjności w opracowaniach autorskich (s. 11–319)
Poza elementami wprowadzającymi do rozważań wyznaczonych tematem omawianego opra-

cowania zbiorowego M. Serwach, w przywoływanym już artykule „Konkurencja i konkurencyjność 
na rynku ubezpieczeń – aspekty prawne”, przedstawia własne spostrzeżenia dotyczące proble-
matyki prawnej. Kwestiom tym redaktor tomu poświęciła kolejne podrozdziały zatytułowane: 
„Konkurencja i konkurencyjność pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku ubezpieczeń”, 
„Rozwiązania prawne w zakresie konkurencji i konkurencyjności na rynku ubezpieczeń”, „Regu-
lacje unijne”, „Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”. Artykuł kończy 
„Podsumowanie”, w którym autorka w kwestiach przyszłości prawnej prezentowanej problema-
tyki tak wywodzi: „Najbliższy czas pokaże, jaki ostatecznie kształt przybiorą projekty dyrektyw 
oraz ustaw wewnętrznych, wydanych z ich implementacją oraz w jakim zakresie nowe przepisy 
wpłyną na rozwój konkurencyjności ubezpieczeń. Czy dojdzie do faktycznego uporządkowania 
tego rynku i usunięcia z niego negatywnych działań, czy będziemy mieć do czynienia z nadregu-
lacją, globalizacją rozwiązań i osłabień […] konkurencji i konkurencyjności”.

Zagadnieniom „pożądanego zakresu rozwiązań ekonomiczno-społecznych dotyczących konku-
rencji i konkurencyjności na rynku ubezpieczeń” poświęcony jest kolejny artykuł, rozpoczynający 
część I (s. 33–49), autorstwa prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza, zatytułowany „Konkurencja i kon-

7 W stanie prawnym pod koniec 2015 r. oczekiwania i nadzieje (w odczuciu szeregu autorów opracowujących 
swe artykuły ponad pół roku temu) dotyczące nowych regulacji ustawowych polskiego prawa ubezpieczeniowe-
go, zarówno w kwestiach uporządkowania problemów organizacyjnych, jak i ochrony praw ubezpieczeniowych 
– niestety nie do końca się spełniły. Dowodzono tego powszechnie na konferencji naukowej „Konsument na 
rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?” zorganizowanej 21 października 2015 r., na 
której mowa było o ochronie konsumenta w ubezpieczeniach, czy też na konferencji zorganizowanej 18 listopa-
da 2015 r. w SGGW w Warszawie „Obszar polski europejskiego rynku ubezpieczeń A.D. 2015. Ochrona ubezpie-
czeniowa na rzecz sektorów i regionów”.
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kurencyjność na rynku ubezpieczeniowym – podejście ekonomiczno-społeczne”. Przyjmując 
założenia, iż rynek ubezpieczeniowy wyróżnia się wielością i szczególnym rodzajem produktów, 
nadzwyczajnym wymiarem instytucjonalizacji oraz zasadniczym zróżnicowaniem konsumentów, 
rozważania swe autor prezentuje w kolejnych podrozdziałach: „O pojęciach konkurencji i konku-
rencyjności na rynku ubezpieczeniowym”, „Konkurencyjność sektora ubezpieczeniowego. Jaki 
jest wpływ polityki ubezpieczeniowej państwa?”.

Szczególnie ważki merytorycznie jest podrozdział drugi, a w nim rozważania autora na temat 
realizowania (także przez państwo) polityki proubezpieczeniowej, pod pojęciem której autor 
rozumie „oddziaływanie (instytucjonalne i pozainstytucjonalne) na organizację i funkcjono-
wanie rynku ubezpieczeniowego, mające na celu kształtowanie warunków oferowania usług 
ubezpieczeniowych i korzystania z ochrony ubezpieczeniowej”. Na tle owej definicji (jak ją autor 
nazywa: „podażowo-popytowej”), realizowanej współcześnie w Polsce, daje się zauważyć „wy-
raźną przewagę oddziaływań podażowych nad popytowymi”8, okraszonych hasłami, iż czyni się 
to w poczuciu realizacji interesu tzw. konsumenta usługi ubezpieczeniowej. Autor nazywa to 
zjawisko „instytucjonalizacją o charakterze podażowym”, którą w razie potrzeby zabezpiecza 
przymus ubezpieczenia. Odnosząc się do potrzeb ubezpieczeniowych gospodarstwa domowego, 
prof. T. Szumlicz stawia pytanie, na czym powinna polegać polityka ubezpieczeniowa, sprzyjają-
ca rozwojowi popytu ubezpieczeniowego gospodarstw domowych. Postuluje, by w działaniach 
wspierających wykorzystać niedoceniane dotąd aspekty (możliwości) z zakresu: informacji 
i edukacji ubezpieczeniowej9 oraz preferencji podatkowych dla korzystających z ochrony ubez-
pieczeniowej.

O postulacie podatkowym autor pisze m.in.: „Bardziej dyskusyjne, ale warte rozważania są 
preferencje podatkowe i dopłaty dotyczące ochrony ubezpieczeniowej spoza tradycyjnie rozu-
mianego systemu zabezpieczenia społecznego. Chodzi o preferencje polegające na zwolnieniu 
składek od podatku i dopłaty wchodzące do zakupu ubezpieczeń”.

Ekonomiczno-finansowej problematyce konkurencji na rynku ubezpieczeniowym poświęca 
swe rozważania dr hab. Jacek Lisowski, autor artykułu „Wybrane aspekty konkurencji na rynku 
ubezpieczeniowym – ujęcie ekonomiczno-finansowe” (s. 51–80).

Rozważania swe autor opiera na bazie następujących założeń:
konkurencja to proces pojawiający się „na gruncie struktur rynkowych, wówczas gdy w da-� 
nym segmencie rynku działa przynajmniej dwóch sprzedawców i istnieje między nimi kon-
flikt interesów”;
konkurencja w sektorze usług ubezpieczeniowych charakteryzuje się (w odróżnieniu od sfe-� 
ry produkcji) specyficznymi cechami, wśród których wyróżniają się „odrębności produktów 
i działalności”;
zainteresowanie działalnością konkurencyjną na rynku ubezpieczeń wzrasta w okresie � 
kształtowania jego tzw. miękkich cech.

Przedmiotem zainteresowania autora jest zespół wybranych aspektów ekonomiczno-fi-
nansowych zjawiska konkurencji na rynku ubezpieczeń. Rozważania swe autor prezentuje 
w następujących podrozdziałach: „Pojęcie i struktura rynku ubezpieczeniowego”, w którym oma-
wia definicje związane z rynkiem ubezpieczeniowym, wspierając się literaturą przedmiotu; 
„Konkurencja i konkurencyjność – pojęcie i specyfika na rynku ubezpieczeniowym” – tu autor 
akcentuje, wykorzystując bogaty materiał opisowo-analityczny, produkty rynku ubezpieczeń 
8 Punkt widzenia prof. T. Szumlicza wydaje się pokrywać z poglądem autorów recenzji o przejęciu pozycji domi-
nującej na rynku przez ubezpieczycieli, oferujących korzystne dla siebie warunki ochrony ubezpieczeniowej.
9 O rozwój tejże prof. T. Szumlicz zabiega szczególnie.
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i procesy ich dystrybucji; „Płaszczyzny analizowania konkurencji na rynku ubezpieczeniowym”, 
czyli rywalizacji rynkowej ze wskazaniem jej modelowych przykładów i mnogości zjawisk doty-
czących owej konkurencji; „Przykłady czynników wpływających na konkurencyjność na rynku 
ubezpieczeniowym” – podrozdział, w którym autor poddaje analizie różnice taryfowe oraz oto-
czenie prawne, makroekonomiczne i wpływ dynamiki branży.

W „Podsumowaniu” autor wywodzi, że „ocena konkurencyjności zakładów ubezpieczeń 
i pozostałych uczestników rynku ubezpieczeniowego […] powinna odbywać się poprzez anali-
zę aspektów mikroekonomicznych, branżowych, regulacyjnych i makroekonomicznych” – przy 
dodatkowym uwzględnieniu szeregu innych wymogów, takich jak kapitałowe, osobowe, odpo-
wiedzialności i sprawozdawczości.

Artykuł prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego i Michała P. Ziemiaka, zatytułowany 
„Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego – aspekty prawno-konstytucyjne oraz wpływ na kon-
kurencyjność w branży usług ubezpieczeniowych”, dotyczy istoty ważnego zjawiska rodzącego 
się na rynku ubezpieczeniowym, tzw. miękkiego prawa. I choć z pozoru wydaje się to tema-
tycznie pozostawać na uboczu problemów rynków finansowo-ubezpieczeniowych, to jednak 
problem ów dotyczy także zjawiska konkurencji, również przez pryzmat tego, co leży u podstaw 
stosunku prawnego umowy ubezpieczenia, czyli cywilnoprawnej równości stron tego stosunku 
oraz wszelkiego rodzaju działań prawnych i faktycznych, które ową równość zapewnić powinny, 
a naruszoną – przywrócić.

Powrót, po pół wieku obowiązywania modelu ubezpieczenia w warunkach gospodarki nakazo-
wo-rozdzielczej, do wolnego rynku ubezpieczeń wydawał się być doskonałą okazją do stworzenia 
warunków, które ową cywilnoprawną równość stron umowy zabezpieczą, a postulowana przez 
osobowości nauki, w tym prof. dr. hab. Jana Łopuskiego, swoboda stron „regulowania stosun-
ków ubezpieczeniowych”10 była normą powszechną.

Tymczasem w okresie 25 lat działalności rynku ubezpieczeniowego, wobec przyjęcia przez 
tenże rynek praktyki realizowania umów ubezpieczenia, zawieranych w przeważającej mierze 
z zakładami ubezpieczeń w formule komercyjnej, za pomocą której obecnie spełnia się ponad 
90% umów, doprowadzono do absolutnej dominacji umów o formule adhezyjnej, oferowanych 
przez ubezpieczycieli komercyjnych, przy szczególnej minimalizacji formy wzajemnościowej11.

Dominujący na rynku ubezpieczeń, zgodnie z obowiązującą modą na wdrażanie idei gospodar-
ki neoliberalnej, sektor ubezpieczycieli komercyjnych, wsparty wiodącą w gospodarce liberalnej 
zasadą stałego wzrostu zysku12, w toku prowadzonej działalności ubezpieczeniowej doprowadził 
do zmiany pozycji ubezpieczającego, który nie występuje jako partner w umowie wzajemno-
ściowej, lecz konsument usługi ubezpieczeniowej, świadczonej przez ubezpieczycieli (głównie 
rodowodu komercyjnego)13.

10 J. Łopuski, Reforma cywilnego prawa ubezpieczeniowego: uwagi na marginesie proponowanych zmian prze-
pisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy ubezpieczenia, (w:) D. Fuchs, S. Nowak, A. Nowak (red.), Umowa 
ubezpieczenia. Dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2007, s. 57.
11 Przy okazji tej operacji uwarunkowania polskiego sektora ubezpieczeń gospodarczych zaprzepaszczono ist-
niejącą wówczas, w końcu lat 90. XX w., okazję do powrotu do formy wzajemnościowej i stworzenia polskiego 
publicznego podmiotu ubezpieczeniowego o charakterze wzajemnościowym. Można było tego dokonać, wyko-
rzystując blisko dwustuletnie doświadczenie PZUW i jego poprzedników.
12 W skrajnej postaci zysku za wszelką cenę, także przy użyciu nieuczciwej gry konkurencyjnej; por. S. Nowak, 
Gotowość konkurencyjna…, s. 297–316 recenzowanej książki.
13 Por. S. Nowak, Problemy 25-lecia polskiego rynku ubezpieczeń (Przymus ubezpieczenia w rolnictwie), (w:) I. 
Jędrzejczyk (red.), Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, OW Edward Mitek, Byd-
goszcz 2015, s. 95–111.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 19(2/2015) 149

Pęd do zysku, jako norma i wytyczna dla ubezpieczycieli, prowadzi do stopniowego pogar-
szania zasad i praktyki ochrony ubezpieczeniowej świadczonej konsumentom, a wobec coraz 
głośniejszych i bardziej wyrazistych protestów i presji ze strony ubezpieczonych (poszkodowa-
nych) do głosu dochodzi prawnie ustanowiony publiczny model zabezpieczeń, w postaci działań 
instytucjonalnych podmiotów (organizacji, instytucji typu nadzór ubezpieczeniowy czy konsu-
mencki oraz sądów) wraz z przypisanymi im uprawnieniami, próbujący przywrócić pożądany 
stan prawnej równowagi.

Tworzy się więc swoisty pościg przepisów zakazująco-nakazujących i penalnych, wraz z odpo-
wiednimi uprawnieniami i rozbudowywanym coraz bardziej aparatem nadzoru rynku i ochrony 
konsumenta (łącznie z quasi-mediacyjną praktyką), nienadążających14 jednak za zmianami rodza-
jów ubezpieczeń, procedur postępowania i rekomendacji samorządu ubezpieczycieli, tworzeniu 
systemów lobbingowych (także w pracach ustawodawczych) – wynikającymi z działań rynku 
ubezpieczycieli. W wyniku rozbudowy przedsięwzięć ochronnych sfery praw konsumenta ubez-
pieczeniowego rodzą się wśród części analityków obawy dotyczące zarówno prób ustanawiania 
przewagi konsumenta na rynku, jak i powoływania coraz to nowych instytucji analityczno-
nadzorczych rynku. Czy owe instytucje, w świetle nakładanych na nich zadań i posiadanych 
uprawnień, nie będą dążyć do tworzenia coraz to nowych uprawnień, procedur postępowania 
(typu rekomendacje, standardy czy wytyczne) definiujących pojęcia lub terminy ubezpieczenio-
we, których nawet normy prawa cywilnego czy bogata praktyka sądowa dotąd nie były w stanie 
zdefiniować? Czy nie będą żądać prawa do wykładni prawnej przepisów (z warunkami ubezpie-
czeń włącznie) lub uprawnień do inicjatywy legislacyjnej?

Rychło się może okazać, że – co istotne w tego rodzaju działalności – przy stale rozbudowy-
wanych strukturach kadrowych może pojawić się dążenie do alienacji postaw urzędniczych. Oby 
nie stało się to, co przewiduje słynne prawo Parkinsona, iż mający otrzymywać ochronę konsu-
ment, klient, ubezpieczony stanie się dodatkiem do procedur urzędów, zajętych uzasadnianiem 
podejmowanych działań i dowodzących racji urzędniczych.

Opisując zatem modny ostatnio na rynkach gospodarczych (w tym ubezpieczeniowych) trend 
do poszukiwania rozwiązań w ramach tzw. miękkiego prawa, autorzy – poza oczywistym wy-
kazaniem quasi-legislacyjnego charakteru – wskazują na niebezpieczeństwa nadużywania tej 
formuły (zależnie od przypadku) w interesie którejś ze stron umowy, a nawet w interesie same-
go zainteresowanego organu wypełniającego powinności nadzorcze. Stąd też owe wątpliwości 
wydają się być oczywiste.

Dotyczy to również prawnych regulacji w zakresie pojęć konkurencji i konkurencyjności. Au-
torzy, analizując wpływ przywoływanej praktyki wytycznych KNF na konkurencyjność na rynku 
ubezpieczeniowym, sygnalizują, że „jeśli na kompetencję KNF do wydawania wytycznych pa-
trzeć przez pryzmat instrumentów nadzoru nad funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń jako 
całości – oddziaływanie na aspekt konkurencyjności wydaje się nie tylko oczywiste, ale i stosun-
kowo znaczące” (s. 82).

Ważności owej tezy dowodzą w podrozdziałach: „Wytyczne KNF – instrument normatywny czy 
standardy typu soft law?”, „Charakter prawny wytycznych KNF”, „Wytyczne KNF a dyrektywa So-
lvency II”, „Wytyczne a rekomendacje dla sektora bankowego”, „Stanowiska KNF i Ministerstwa 
Finansów”, „Wytyczne KNF a wytyczne SN”, „Wytyczne KNF a dokumenty opracowane z samo-
rządami gospodarczymi”, „Wytyczne KNF a prawa i obowiązki osób trzecich”. W zamykającym 

14 Jak słusznie to zauważa na s. 207 recenzowanego opracowania I. Flakiewicz, który pisze, że „rynek jest zawsze 
krok przed nadzorem”.
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podrozdziale („Konkluzje” s. 100–103), rekapitulując uprawnienia do procedowania KNF przy 
użyciu wytycznych czy innych podobnych form nadzoru nad rynkami, przewidzianych również 
w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 361) jako rekomenda-
cje, autorzy dzielą się obawami przed nadmierną możliwością KNF „quasi-legislacyjnej ingerencji 
w niemalże każdy aspekt funkcjonowania zakładu ubezpieczeń”. Tym samym sygnalizowane oba-
wy dotyczące prawnej prawidłowości quasi-legislacyjności wytycznych KNF i ich potencjalnych 
skutków, nie tylko z perspektywy ubezpieczycieli, lecz także prawidłowości i prawnej przejrzy-
stości uregulowań rynku, mogą być uzasadnione.

Dowodem na nieskuteczność działań mających przywracać równowagę na rynku, a wynika-
jących z istniejącego zespołu unormowań, mogą być niepowodzenia misji mediacji w sferach 
ubezpieczeń czy bankowości przy użyciu prawnie powołanego systemu takich mediacji lub są-
dów polubownych, ulokowanych przy instytucjach nadzorczych oraz organizacjach ochrony 
konsumentów czy ubezpieczeniowo-bankowych.

Przykładem starań o wiodącą pozycję na rynku ubezpieczeniowym jest przywoływany w ko-
lejnym artykule, autorstwa dr hab. Doroty Maśniak „Interes prawny ubezpieczeniowej grupy 
kapitałowej” (s. 107–125), problem rynków ubezpieczeniowych, będący – jak pisze autorka 
– „efektem globalizacji”. Rozpoczynając prezentację treści tego artykułu, warto ją zacząć od 
twierdzeń autorki zawartych w „Posumowaniu” (s. 123–124): „obecnie dominującą cechą rynku 
są […] koncentracja działań, współpraca oparta na powiązaniach finansowych i gospodarczych 
[które] stanowią efekt globalizacji. Decydują tym samym o pozycji konkretnego ubezpieczycie-
la”.

Istotne dla owych tendencji są dalsze stwierdzenia autorki: „ubezpieczeniowe grupy kapitało-
we znajdują się w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w Unii Europejskiej 
(Polska nie stanowi pod tym względem wyjątku). Są jak wielkie smoki, których siła rażenia 
przekracza granice i które – źle zarządzane – mogą zagrażać bezpieczeństwu, w tym wypadku 
bezpieczeństwu finansowemu Unii Europejskiej”.

Ten merytorycznie nader trafny pogląd autorki jest wynikiem jej głębokich przemyśleń do-
tyczących problematyki, która w recenzowanym artykule została zaprezentowana w sześciu 
kolejnych podrozdziałach o tytułach: ”Ubezpieczeniowa grupa kapitałowa”, „Historyczny rozwój 
regulacji dotyczących grup w UE”, „Zasadność unijnej koncepcji interesu grupy”, „Interes grupy 
a normy krajowe”, „Poglądy doktryny na temat interesu spółki”, „Interes grupy w świetle orzecz-
nictwa”. Rozważania kończy przywoływane „Podsumowanie”, w którym poza stwierdzeniami 
już cytowanymi warto zwrócić uwagę na kolejne wnioski autorki, a w tym: „Powstaje potrzeba 
mechanizmów prawnych przystosowujących do tak wielkich stworzeń, tradycyjne rozwiązania 
nie są bowiem adekwatne, jeśli przyjmiemy, że grupy ubezpieczeniowe wymagają szczególnego 
nadzoru, traktować je powinniśmy jako odrębne twory prawne, kierujące się swoim interesem. 
Jeśli przyjmiemy […] (tę tezę) – wykorzystując dalej smoczą metaforę – że to (po)twory, złożo-
ne z wielu spółek, niczym smoczych głów, to trudno będzie nam wykorzystać ich potworną siłę 
dla dobra rynku bez uwzględnienia ich odrębności – zarówno w sferze publicznoprawnej, jak 
i prywatnoprawnej. Oczywiste jest, iż zagrożeniem dla uznania interesu grupy jest umacnianie 
„potwora”, a w szczególności jego największej głowy – podmiotu dominującego”.

Interesującą sentencją Michała de Montaigne „Człowiek, który dla interesu poświęca swój ho-
nor, traci i swój honor, i swój interes” rozpoczyna swój artykuł, zatytułowany „Konflikt interesów 
w działalności brokerskiej w świetle obowiązującego prawa i tendencji europejskich” (s. 127–
163), dr Katarzyna Malinowska. Chodzi tu o kwestię konfliktów interesów, która w biznesowych 
regulacjach prawnych wydawała się „niewymagającą regulacji ustawowej” („Wprowadzenie”, 
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s. 127). Autorka zauważa, że „obecnie jednak pojęcie to zdaje się urastać do jednej z głównych 
zasad wpływających na kształt wykonywania niektórych zawodów, w tym związanych z usługami 
finansowymi”. 

Zasygnalizowaną tytułem treść artykułu autorka przedstawia w merytorycznych rozważaniach, 
pomieszczonych w pięciu podrozdziałach: „Konflikt interesów we współczesnych relacjach go-
spodarczych”, „Konflikt interesów w prawie polskim na przykładzie działalności brokerskiej”, 
„Znaczenie konfliktu interesów w usługach finansowych w ustawodawstwie europejskim”, 
„IMD2 a regulacja konfliktu interesów”, „Metody regulowania konfliktu interesów: hard law vs 
soft law”.

Z bogatej problematyki podnoszonej przez autorkę na 35 stronach opracowania (jest to jedno 
z najpełniejszych merytorycznie opracowań w całej dotychczasowej polskiej literaturze przed-
miotu, odnoszącej się zarówno do uregulowań unijnych, jaki i krajowych) warto polecić treści 
odnoszące się do projektowanych uregulowań konfliktu interesów w pośrednictwie ubezpiecze-
niowym, w dyskutowanych założeniach dyrektywy IMD2, wobec których państwa członkowskie 
UE prezentują odmienne stanowiska (s. 152–153), oraz do metod regulowania konfliktu intere-
sów uregulowaniami z zakresu tzw. twardego i miękkiego prawa, czego przykładem jest przyjęty 
dnia 23 maja 2013 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Rease-
kuracyjnych Kodeks Etyki Zawodowej Brokerów. 

We wnioskach płynących z rozważań (s. 160–161) autorka ze smutkiem zauważa: „Obser-
wowane obecnie tendencje regulacyjne w zakresie konfliktu interesów – choć niewątpliwie 
konieczne… – oznaczają w istocie zagrożenie deprecjacji zasady dobrej wiary w regulacjach 
opartych na zaufaniu. Szczególnie bolesna jest taka konstatacja w regulacjach do umowy ubez-
pieczenia, dla której zasada dobrej wiary, przyjmująca charakter najwyższego zaufania, była 
fundamentem tworzenia relacji ubezpieczeniowej, a następnie całego rynku ubezpieczeniowe-
go. Obecnie zasada ta […] jest zastępowana przez całe spektrum zakazów i nakazów”.

O zagadnieniu możliwości niekonkurencyjnej współpracy zakładów ubezpieczeń w tworzeniu 
standardów ochrony piszą dr Justyna Orlicka i dr hab. Marcin Orlicki w artykule „Dopuszczal-
ność współpracy ubezpieczycieli przy ustalaniu standardów ogólnych warunków ubezpieczeń” 
(s. 165–187). Autorzy podkreślają, że w sferze podjętych w ostatnim czasie, nasilonych dzia-
łań instytucji nadzoru ubezpieczeniowego i konsumenckiego oraz Rzecznika Ubezpieczonych 
znalazły się również takie, które zmierzają do poprawy jakości usług ubezpieczeniowych – 
w kwestii poprawności i rzetelności informacji ze strony ubezpieczycieli, dotyczących tak treści, 
jak i warunków proponowanych umów ubezpieczeń. W praktyce zawierania umów wytwarza 
się u ubezpieczających zwyczajowa wiedza „o tym, czym jest (a raczej zwykle bywa) i czym 
w związku z tym powinny być” określone rodzajowo warunki ubezpieczenia. Wobec tego, że ani 
ustawodawca, ani też samorząd gospodarczy ubezpieczycieli nie stworzyli reguł, według których 
można by było uporządkować ofertę ubezpieczeniową (s. 167), autorzy proponują, aby ubezpie-
czyciele podjęli „inicjatywę swoistej racjonalizacji i kodyfikacji stereotypów dotychczasowych 
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń”, czyli by doszło do stworzenia „standardowych ogólnych 
warunków ubezpieczeń” (s. 168). Uzasadnienie dla tego rodzaju inicjatywy autorzy prezentują 
w trzech kolejnych podrozdziałach: „Rodzaje »produktów« ubezpieczeniowych a przejrzystość 
oferty ubezpieczycieli”, „Standardowe ogólne warunki ubezpieczeń”15, „Współpraca ubezpieczy-
cieli dotycząca standardowych warunków ubezpieczenia a prawo konkurencji”. Ową inicjatywę 
15 Autorzy piszą tu m.in.: „Ćwierćwiecze doświadczeń uprawnia do tego, by podjąć starania w celu uporządko-
wania oferty rynkowej poprzez opracowanie standardów ogólnych warunków ubezpieczenia, najczęściej zawie-
ranych w Polsce ubezpieczeń dobrowolnych”. 
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standaryzacji autorzy podtrzymują w „Podsumowaniu” (s. 186), pisząc: „Wydaje się, że polski 
rynek ubezpieczeniowy dojrzał już na tyle, aby wspólne stworzenie przez zakłady ubezpieczeń 
s.o.w.u. mogło w pełni ujawnić swoje walory. Standardy takie, będąc wypadkową doświadczeń 
poszczególnych ubezpieczycieli, miałyby szansę stać się częścią »kultury ubezpieczeniowej« 
w Polsce”.

Opracowanie Łukasza Zonia, prezesa zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpiecze-
niowych i Reasekuracyjnych, zatytułowane „Konkurencja na rynku usług brokerskich i jej wpływ 
na konkurencyjność branży ubezpieczeniowej” (s. 191–205), wydaje się być, poza problema-
tyką stricte merytoryczną, próbą podsumowania dorobku profesji brokera ubezpieczeniowego 
z perspektywy ćwierćwiecza, zatem od czasu jej powrotu do systemu rynkowego polskich ubez-
pieczycieli gospodarczych. W tej kwestii we „Wprowadzeniu” do artykułu (s. 191–192) autor 
przypomina, że „w tym czasie nastąpił rozwój całej branży ubezpieczeniowej, a wraz z nią zwięk-
szenie się liczby i wzrost znaczenia ubezpieczeń dla przedsiębiorstw i instytucji”.

Rola brokera jako pośrednika ubezpieczeniowego i jego udział w konkurencyjnej batalii 
o klienta, i to nie tylko poprzez cenę produktu i zakres ochrony, lecz także „obsługę przed- i po-
sprzedażową”, wymagają ciągłego poszerzania i doskonalenia ofert (s. 192). Uzasadniając ów 
wywód, autor prowadzi czytelnika przez zawiłości rozwiązań prawnych i praktyki brokerskiej, 
w kolejnych podrozdziałach: „Konkurencja w zakresie usług” i „Pozostałe zachowania konkuren-
cyjne w fazie pozyskania klienta”, wskazując na szereg przeszkód i problemów, z jakimi boryka 
się polskie pośrednictwo brokerskie, w tym na kwestie wynagrodzenia brokera za czynności 
pośrednictwa ubezpieczeniowego. Przypominając, że również na rynku pośrednictwa ubezpie-
czeniowego trwa – coraz bardziej bezpardonowa – walka o pozyskanie klienta (s. 203), autor 
w „Podsumowaniu” (s. 203–205) przywołuje prezentowany od lat przez SPBUiR pogląd, że: 
„nadmierna i nieodnosząca się do specyfiki danej profesji regulacja z poziomu państwowego nie 
jest pomysłem dobrym. Właściwą alternatywą, przewidzianą zarówno przez polską Konstytucję, 
jak i prawo unijne, jest samorząd zawodowy wyposażony w możliwość kształtowania deonto-
logii zawodu, co umożliwiłoby prawidłowy rozwój i poszczególnych brokerów, i całego rynku 
ubezpieczeniowego, a klientom zapewniałoby optymalny poziom ochrony ich interesów”.

Artykuł Izabeli Flakiewicz (s. 207–229) „Soft law, czyli wytyczne i rekomendacje na polskim 
rynku ubezpieczeniowym” stanowi dobry przykład rekomendacji (w znaczeniu wskazania na 
potrzebę przyswajania) trudnej wiedzy o nowych rozwiązaniach, których implementacja na 
rynkach ubezpieczeniowych, jako tzw. miękkiego prawa, może przyczynić się do rozwiązania 
wielu problemów, powstałych w związku z sygnalizowanymi powszechnie globalizacją i kryzy-
sami rynków finansowych oraz związanymi z tym zagrożeniami dla etyki biznesu czy ochrony 
konsumenta (w ubezpieczeniach).

Zdaniem autorki negatywne tendencje pojawiające się w praktyce rynkowej ubezpieczycie-
li europejskich, spowodowały, że „ustawodawca europejski oraz instytucje nadzoru w krajach 
europejskich (choć nie tylko one), zaczęły bliżej przyglądać się kwestiom etycznego działa-
nia podmiotów nadzorowanych, a także szerzej zajmować się ochroną konsumenta” (s. 207). 
W owym śledzeniu i procedowaniu przebiegu procesów rynkowych coraz istotniejszą rolę po-
czyna odgrywać tzw. miękkie prawo, które wobec zawodzenia zasady samoregulacji rynku oraz 
regulacji ustawowych może stanowić ważny element regulacji rynków ubezpieczeniowych. 

Autorka w sposób nader przystępny wprowadza czytelnika w zawiły gąszcz pojęć i terminów, 
prezentując problemy w kolejnych podrozdziałach: „Samoregulacja rynku a konkurencyj-
ność”, „»Miękkie prawo« a pojęcie prawa”, „Źródła prawa i niezorganizowane źródła prawa 
administracyjnego”, „»Miękkie prawo«”, „Wytyczne organu nadzoru”, „Cele, zadania i funk-
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cje nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w kontekście tworzenia regulacji”, „Nadzorcze 
uprawnienia regulacyjne na rynku ubezpieczeniowym”. Rekapitulując problematykę, autorka 
konstatuje w „Podsumowaniu” (s. 228–229): „Kształtowanie »miękkiego prawa« przez polski 
organ nadzoru sprzyja stabilizacji rynku ubezpieczeniowego i przyczynia się do długotrwałego, 
zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem praw jego wszystkich uczestników, w szczególności 
osób ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia”.

Ale jeśli autorka, prezentująca w tekście artykułu własne poglądy, liczy, że „środowiskowa in-
ternalizacja wartości zawartych w kodeksach etycznych to proces stopniowego przyswajania 
i przyjmowania za własne poglądów, postaw, norm i wartości narzuconych z zewnątrz […] będzie 
sprzyjał rozwojowi polskiego sektora ubezpieczeniowego i budowania zaufania konsumentów”, 
to recenzujący pozwalają sobie przypomnieć przekornie przytoczony wcześniej przez nią samą 
(s. 207) fragment wypowiedzi: „zwykło się mawiać, że rynek jest zawsze krok przed nadzorem 
[tu chyba szerzej – wszelkimi działaniami zaradczo-naprawczymi – dopisek S.N., R.N.], ten zaś 
usiłuje go dogonić i tonować niekorzystne skutki nowości rynkowych”. (Zdaniem recenzujących 
nie tylko nowości, bowiem przyczyny problemów rynków ubezpieczeń są głębsze. Nie są to tylko 
te wskazane wyżej, lecz mają także naturę ustrojową).

Aleksander Daszewski i Anna Dąbrowska (Biuro Rzecznika Ubezpieczonych) w artykule „Cho-
ra konkurencja cenowa czy zdrowa konkurencyjność jakościowa?” (s. 231–251) przypominają 
o tej stronie rynku ubezpieczeniowego, która zdaniem autorów w ostatnich latach jest zaniedby-
wana w toku realizacji praw i interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i poszkodowanych. 
We „Wprowadzeniu” (s. 231–233) autorzy wspominają o niepokojących zjawiskach rynku ubez-
pieczeniowego, w tym o utracie „zaufania społecznego do instytucji ubezpieczenia, o złych 
praktykach ubezpieczycieli w prawidłowej realizacji umowy ubezpieczenia, nieuzasadnionym 
redukowaniu odszkodowań i świadczeń, wykorzystywaniu słabszej pozycji ubezpieczającego, 
ubezpieczonego czy poszkodowanego, oraz zastosowaniu missellingu” (s. 231). Ponadto piszą, 
iż w ostatnim czasie nastąpiła kumulacja problemów konsumentów ubezpieczeniowych, szcze-
gólnie w ubezpieczeniach komunikacyjnych, życiowych i bancassurance.

Przykłady owych krzywdzących działań oraz prób naprawczych autorzy prezentują w kolej-
nych podrozdziałach zatytułowanych: „Konkurencja”, „Składka ubezpieczeniowa”, „Konkurencja 
cenowa bez konkurencyjności jakościowej”, „Zdrowa konkurencja jakościowa”. W „Podsumowa-
niu” autorzy wymieniają niezbędne warunki, które muszą być spełnione, by można było mówić 
o poprawie stanu rynku. Piszą więc: „zmiany w funkcjonowaniu ubezpieczycieli w pierwszej 
kolejności powinny zmierzać do wprowadzenia takich standardów działania, które w efekcie za-
pewnią zgodność funkcjonowania ubezpieczeń z przepisami prawa, jak i dobrymi obyczajami, 
zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym celem zobowiązania oraz ustaw” 
(tu wymieniają system ustaw ubezpieczeniowo-konsumenckich).

Ciekawą merytorycznie problematykę, sygnalizowaną tytułem „Konkurencyjność zakładów 
ubezpieczeń na rynku usług prawniczych”, podjęła Renata Orzechowska (s. 253–276). W bo-
gatych merytorycznie i ciekawych pod względem zakresu rozważaniach, odnoszących się do 
konkurencyjności działań zakładów ubezpieczeń na rynku usług prawniczych (kojarzonych 
w praktyce ubezpieczeniowej z ubezpieczeniami ochrony prawnej), autorka prowadzi czytelnika 
przez zawiłości prawno-praktyczne rozwiązań na rynku polskim i na rynkach UE, od „Wprowa-
dzenia” (s. 253) przez podrozdziały: „Pojęcie konkurencji i konkurencyjności”, „Rynek usług 
prawniczych jako arena konkurencji”, „Potencjał konkurencyjności zakładów ubezpieczeń”, „Po-
zycja zakładów ubezpieczeń”.
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Na wstępie rozważań autorka zaznacza, iż działalność ubezpieczeniowa, często rozumiana 
jako klasyczna ochrona przed skutkami realizacji ryzyka, może być we współczesnych warunkach 
rozwojowych wykorzystywana także w innych płaszczyznach, „wspierających lub ułatwiających 
ważne społeczne zadania”. Wśród nich jest też ubezpieczenie ochrony prawnej. Należałoby 
dodać, że ten rodzaj ubezpieczenia należy do nielicznych kategorii usług ubezpieczeniowych, 
w których zarówno ubezpieczyciel, jak i ubezpieczony stają po tej samej stronie, nie należąc (jak 
w wielu innych rodzajach ubezpieczeń) do grup o odmiennych interesach.

Po zaprezentowaniu istoty owego ubezpieczenia, jego podstaw prawno-organizacyjnych, 
zasad świadczenia ochrony, podmiotów poszukujących i świadczących ochronę prawną oraz 
przykładów rozwiązań składkowo-świadczeniowych realizowanych na rynku polskim autorka 
w podsumowaniu swoich rozważań podkreśla wagę i potrzebę rozwoju tej formy ochrony ubez-
pieczeniowej. Wartym podkreślenia jest twierdzenie o partnerstwie stron umowy ubezpieczenia 
ochrony prawnej, poprzez formy współpracy i współzależności stron umowy (s. 275).

Opracowanie Roberta Stachury i Stanisława Garstki (Ośrodek Informacji UFG), zatytułowa-
ne „Wykorzystanie bazy Ośrodka Informacji UFG jako źródła przewagi konkurencyjnej zakładów 
ubezpieczeń” (s. 277–294), jest próbą nie tyle udowodnienia oczywistej powszechnie prawdy 
o roli i przydatności informacji w każdej działalności gospodarczej (także w ubezpieczeniach), ile 
przedstawienia tezy dotyczącej poszukiwania i wyszukiwania wiedzy z owej informacji, która jest 
niezbędna dla ubezpieczycieli i „prowadzi do zdynamizowania rozwoju zakładów ubezpieczeń, 
które nauczyły się korzystać z danych zgromadzonych w bazie”. Dane zgromadzone w bazie UFG, 
zdaniem autorów „rzetelne i wiarygodne, konieczne do podejmowania racjonalnych decyzji biz-
nesowych” (s. 294), stanowią wspólny dorobek ubezpieczycieli, a rolą użytkowników jest ich 
właściwe wykorzystanie w działaniach biznesowych. Zadaniem zaś administratora bazy (UFG) 
jest zapewnienie rozwoju technologii informatycznych, stworzenie nowych możliwości technicz-
nych analizy zbiorów danych oraz zabezpieczenie stanu gromadzonych informacji.

Ową przydatną wiedzę o bazie autorzy prezentują w kilku podrozdziałach: „Funkcja informa-
cyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”, „Zarządzanie jakością danych w bazie 
Ośrodka Informacji UFG”, „Konkurencja w oparciu o dane z bazy Ol UFG”. Artykuł kończy „Pod-
sumowanie” (s. 294), w którym autorzy wyrażają przekonanie (a wręcz pewność), iż „efektywne 
wykorzystanie przez zakłady ubezpieczeń zasobów i narzędzi bazy OI UFG może stanowić istotny 
element budowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku”.

Już sam tytuł artykułu dr. Stanisława Nowaka „Gotowość konkurencyjna polskiego rynku ubezpie-
czeń. Refleksje na tle stanu prawnego i praktyki ubezpieczeniowej” sugeruje, iż opracowanie jest 
próbą odpowiedzi na pytanie, czy stan prawny i praktyka zjawiska, które określa się terminem „pol-
ski rynek ubezpieczeń”, są już na tyle trwale ukształtowane, by mogły tu zachodzić zjawiska typowe 
dla rozwiniętego rynku ubezpieczeń, w tym także z zakresu konkurencji i konkurencyjności. Już we 
„Wprowadzeniu” do swoich rozważań autor pisze, że mimo ćwierćwiecza istnienia rynkowej formu-
ły polskich ubezpieczeń (w tym ponad dziesięciu lat jako członka europejskiego rynku ubezpieczeń) 
„nie widać wyraźnych oznak, że proces ów został zakończony, a polski obszar rynku ubezpieczeń stał 
się w pełni sprawną i uregulowaną częścią rynku europejskiego (unijnego)” (s. 297).

Uzasadnienie dla tak postawionej tezy autor przedstawia w kolejnych podrozdziałach swego 
opracowania: „O problemach europejskich rynków gospodarczych”, „Ubezpieczenia wobec kry-
zysu gospodarki. Konieczność uporządkowania nabrzmiałych problemów ubezpieczeniowych 
rynku jako warunek sine qua non w realizacji zasady konkurencji i konkurencyjności”, „O zaufa-
niu do rynku ubezpieczeń”, by w „Podsumowaniu” potwierdzić tezę wstępną o braku podstaw 
do głoszenia opinii o zakończonym procesie budowy rynku ubezpieczeń w Polsce.
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Autor wskazuje na przyczyny owego stanu rzeczy. Są wśród nich przesłanki natury ogólnej, 
wręcz ustrojowej (globalizacja rynków gospodarczych, neoliberalna zasada zysku jako stałego, 
często jedynego miernika powodzenia działalności gospodarczej, utrata samodzielności decyzyj-
nej ubezpieczycieli, w konsekwencji powodująca kolejną utratę zdolności i możliwości pełnienia 
funkcji ochronnej, wobec dominacji zasady stałego wzrostu zysku), zanikanie wzajemnościo-
wej formuły ochrony ubezpieczeniowej oraz zarówno stare, jak i nowo pojawiające się zjawiska 
ograniczające prawidłowość funkcjonowania rynku, bez których usunięcia trudno oczekiwać 
prawidłowego funkcjonowania zasad zdrowej konkurencji i konkurencyjności. Wśród owych 
zjawisk, jako szczególnie niszcząca prawidła rynku, jawi się utrata zaufania ubezpieczających, 
ubezpieczonych oraz poszkodowanych. Bez odzyskania owego zaufania jest wręcz niemożliwy 
prawidłowy rozwój rynku.

Artykuł mec. Beaty Mrozowskiej-Bartkiewicz, zatytułowany „Wpływ standardów regula-
cyjnych dotyczących produktów ubezpieczeniowych i obsługi klienta na konkurencyjność 
działalności zakładów ubezpieczeń” (s. 319–336), stanowi próbę ukazania „standaryzacji pro-
wadzenia działalności ubezpieczeniowej, wymuszonej zarówno przez samoregulacje rynku, 
jak i wytyczne KNF” (s. 335) oraz ich wpływu na rynek. Autorka przewiduje reakcję negatywną 
rynku, bowiem „zmniejszy się znacząco swoboda podmiotów gospodarczych w kształtowa-
niu stosunków umownych oraz zasad prowadzonej działalności”, a więc w praktyce zawarcia 
i wykonywania umowy ubezpieczenia według oczekiwań ubezpieczyciela. Autorka postrzega-
ny stan prawno-realizacyjny polskiego rynku ubezpieczeniowego próbuje umiejscowić na tle 
zjawisk ekonomiczno-prawnych rynku UE oraz unijnych usiłowań zabezpieczenia silnej pozycji 
gospodarczej zarówno całej Unii, jak i jej krajów członkowskich, a to m.in. poprzez „zapewnienie 
wysokiej konkurencyjności” (s. 320).

Dostrzegając problemy trapiące Unię, w tym zbyt wolne tempo rozwoju gospodarki europej-
skiej (s. 320), B. Mrozowska-Bartkiewicz – jak się wydaje – upatruje rozwiązania problemów 
w pracach UE nad utworzeniem jednolitego rynku kapitałowego, które to zdaniem urzędników 
unijnych (i zdaje się autorki) mają wpłynąć pozytywnie na rozwój także działalności trans-
granicznej. Przewidywana standaryzacja procesów obsługi klientów oraz wypłaty świadczeń 
i odszkodowań ma przynieść przewidywalność zakresu zobowiązań finansowych i być korzystna 
„dla klientów, gdyż może wyeliminować niepewność, co do zasad ustalania wysokości odszko-
dowań lub świadczeń (szczególnie) w szkodach powstałych w związku z ruchem pojazdów 
mechanicznych”16.

Przyjęta przez autorkę formuła rozważań o rynku, realizowana w kolejnych podrozdziałach: 
„Potrzeba konkurencyjności”, „Ryzyko prawne a konkurencyjność”, „Standaryzacja produk-
tów ubezpieczeniowych a ochrona konsumentów”, „Konkurencyjność a swoboda świadczenia 
usług w Unii Europejskiej – uwagi wstępne”, „Konieczność ochrony konsumenta”, „Procesy 
standaryzacyjne w działalności ubezpieczeniowej”, „Inicjatywy runku ubezpieczeniowego”, pro-
wadzi do wniosku, że ów rynek, w rozumieniu zawartym w artykule, to ubezpieczyciele, wraz 
z prawnym i przedmiotowym oprzyrządowaniem rynku, inne instytucje działające na rynku, 
a w końcu – w łańcuchu wydarzeń rynkowych – konsument, jako nabywca usługi. Niestety coraz 
powszechniejsze rozumienie rynku ubezpieczeniowego to praktycznie wyłącznie ubezpieczycie-
le, „sprzedawcy polis”, którzy podejmują inicjatywy „wprowadzania standardów obsługi klienta”, 
a „nawet regulujących produkty ubezpieczeniowe” (s. 331), wśród nich BLS, „dobre praktyki 
16 Dla poszkodowanych byłoby to korzystne, jeśli oznaczałoby to uniemożliwienie dowolnego kształtowania 
przez ubezpieczyciela zasad ustalania zakresu i wysokości odszkodowania. Przykładowo zakłady w ramach stan-
daryzacji mogłyby przyjąć jednolitą procentowo granicę uszkodzenia pojazdu dla tzw. szkody całkowitej.
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rynkowe wprowadzane przez samorząd ubezpieczeniowy” (s. 332–333). W takim rozumieniu 
rolą konsumenta (ubezpieczającego, ubezpieczonego) jest wykupić produkt przygotowany przez 
ubezpieczyciela – sprzedawcę. To nie klient ma tu decydować o tym, czego potrzebuje, lecz za-
kład, który proponuje tylko taki produkt, jaki jest dlań korzystny.

Autorka swą prezentację poświęca, zgodnie z tytułem artykułu, tej części rynku, która zwie 
się rynkiem ubezpieczycieli. Jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu zmarginalizowania w jej 
rozważaniach tych sfer rynku, które funkcjonują poza zakładami ubezpieczeń17. Tymczasem 
na współczesnych rynkach ubezpieczeniowych UE, a także polskim w pełnym jego znaczeniu, 
dostrzega się coraz bardziej zajadłą wojnę, szczególnie w stosunkach ubezpieczyciele contra 
ubezpieczający, ubezpieczeni, poszkodowani. Ostra również jest rywalizacja (często bez za-
chowania zasad zdrowej konkurencji) między zakładami ubezpieczeń. Dopatrywanie się zatem 
zgodnego consensusu (s. 331) ubezpieczycieli w tworzeniu wspomnianych inicjatyw standa-
ryzacji (BLS) czy w kilku rekomendacjach wydanych pod egidą samorządu ubezpieczycieli jest 
nieuprawnione albo świadczy o nieznajomości realiów rynkowych.

W tej sytuacji dziwi również przywoływanie wspomnianych przykładów standaryzacji jako 
modelowego działania „w celu ochrony klientów” (s. 331). Podobny charakter ma odnoszenie 
celów standaryzacji w ubezpieczeniach do ogólnego modelu standaryzacji (z przywoływanej 
przez autorkę ustawy o standaryzacji, s. 330). Jeśli wspomnianym celem owej standaryzacji typu 
BLS jest „działanie m.in. w interesie konsumentów” (s. 330), to skąd rosnąca lawinowo liczba 
skarg poszkodowanych kierowanych do Rzecznika Finansowego (dawniej: Rzecznika Ubezpie-
czonych) czy pozwów zbiorowych w ubezpieczeniach z funduszem inwestycyjnym albo spraw 
prowadzonych przez kancelarie odszkodowawcze? Ich liczba nie spadła w wyniku stosowania 
owych praktyk standaryzacyjnych. 

W sposób widzenia rynku z perspektywy dobra zakładów ubezpieczeń wpisuje się sformuło-
wanie o możliwych negatywnych skutkach dla ubezpieczycieli, wynikających z wprowadzanych 
wytycznych i rekomendacji. A to dlatego, że ”jednak należy zaznaczyć, że wskutek standaryzacji 
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, wymuszanej zarówno przez samoregulacje rynku, 
jak i wytyczne KNF, zmniejszy się znacząco swoboda podmiotów gospodarczych w kształtowaniu 
stosunków umownych oraz zasad prowadzonej działalności” (s. 335). Czyżby autorka, mówiąc 
o „swobodzie podmiotów”, miała na myśli tylko ubezpieczycieli?

Na koniec uwaga odnośnie do praktyki zatwierdzania przed dwudziestu pięciu laty standar-
dowych ogólnych warunków ubezpieczenia (s. 335–336) i obaw co do powrotu owej praktyki. 
Wyliczając mnogość orzeczeń sądowych dotyczących abuzywności sformułowań o.w.u., war-
to byłoby rozważyć, ilu procesów i niekorzystnych dla ubezpieczycieli orzeczeń można by było 
uniknąć, gdyby nastąpił powrót do owej praktyki, nawet gdyby była ona spełniana tylko przez 
samorząd ubezpieczycieli.

Podsumowanie
Przyczyny problemów dotyczących sfery konkurencji i konkurencyjności na polskim rynku 

ubezpieczeń są różnorakie. Decydują zjawiska zarówno ustrojowe (Europa przeżywa kryzys go-
spodarczo-polityczny), jak i cząstkowe (te dotykają także polskiego obszaru europejskiego rynku 
ubezpieczeń).

17 Autorka, przywołując inicjatywy standaryzacyjne, pisze, że „są to inicjatywy rynku ubezpieczeniowego” w ro-
zumieniu rynku ubezpieczycieli, a pod pojęciem „samorządu ubezpieczeniowego” dopatruje się obligatoryjnego 
samorządu zakładów ubezpieczeń. Zresztą w tym drugim punkcie nie jest odosobniona. Faworyzowanie samo-
rządu ubezpieczycieli jest również od 20 lat cechą legislacyjną polskiego ustawodawcy.
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Próba analizy funkcjonowania na rynku polskim zasad konkurencji i konkurencyjności – tak 
charakterystycznych dla form rozwiniętej gospodarki liberalnej – jest o tyle trudna, że jak po-
twierdzają to autorzy komentowanych tu artykułów, polski rynek nie osiągnął niestety cech rynku 
dojrzałego, trwają nadal procesy adaptacyjne, zarówno formuły prawnej, jak i gospodarczej, 
a sama Unia Europejska przeżywa fale kolejnych kryzysów – rynków finansowych, gospodarczych, 
politycznych, a ostatnio natury społecznej – które w efekcie przekładają się na kryzys ustrojowy. 

Mimo owych złożonych problemów, zarówno własnych, jak i światowych oraz europejskich, 
recenzowana pozycja wydawnicza przybliża poznanie przyczyn zjawisk, z którymi boryka się 
polski rynek ubezpieczeniowy. Jest więc to praca przydatna dla praktyki ubezpieczeniowej, obja-
śniająca istotę problemów pojawiających się w tym obszarze; pokazuje sytuację polskiego rynku 
ubezpieczeń „tu i teraz”, kreśląc również przewidywane scenariusze kierunków rozwoju, wraz 
z koniecznymi uwarunkowaniami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi.

Recenzowana pozycja może być również wykorzystana w kolejnych badaniach praktyki ryn-
kowej (w tym zakresie określonych tematem opracowania), w szkoleniach pracowników rynku 
oraz – co istotne – może być wykorzystana w badaniach naukowych i edukacji akademickiej.

Podsumowując znaczenie pracy, można pokusić się o wskazanie przynajmniej części wniosków 
płynących z przedstawionych przez rozmaitych autorów rozważań.

Zebrane w tomie artykuły stanowią znaczącą porcję wiedzy na temat współczesnego pol-� 
skiego rynku ubezpieczeń, jego instytucji, nękających go problemów, prawnych uwarunko-
wań i oczekiwań względem kierunków dalszego istnienia i rozwoju.
Autorzy pokazują słabe strony realizacyjne teorii liberalnej, dominującej na polskim i euro-� 
pejskim rynku ubezpieczeń, w tym nierówność ekonomiczną i dominację na rynku podażo-
wej strony ubezpieczeń gospodarczych. 
Autorzy opracowania dowodzą nieukończenia procesów tworzenia polskiego rynku, mimo � 
upływu dwudziestu pięciu lat od jego uformowania się w obecnej postaci, przy okazji wyra-
żając obawy o dalszy jego prawidłowy rozwój (także w analizowanych płaszczyznach konku-
rencji i konkurencyjności).
Szczególny niepokój strony popytowej polskiego rynku ubezpieczeń budzą procesy głębo-� 
kiej globalizacji na światowych i europejskich rynkach ubezpieczeniowych, które to zjawiska 
mogą niekorzystnie przysłużyć się rozwojowi rynku oraz nadzorowi i kontroli rynków przej-
mowanych przez wielki kapitał.
Powstaje obawa, że niekorzystne dla klientów rynku zjawiska spowodowały głęboki społecz-� 
ny kryzys zaufania strony popytowej do dotychczasowych metod ochrony ubezpieczenio-
wej. Stan zaufania będzie nader trudno odbudować.
W kwestiach zaradczych powszechnie wskazuje się na coraz powszechniejsze wykorzysta-� 
nie, w procesach doskonalenia zasad organizacji i nadzorczo-kontrolnych na rynkach ubez-
pieczeniowych, norm tzw. miękkiego prawa, zalecanego zarówno przez ustawodawstwo 
Unii Europejskiej, jak i polskie. Dopuszczalność norm soft law przewiduje też polska ustawa 
o działalności ubezpieczeniowej. Zasady te wchodzą również do praktyki rynkowej.

Inną kwestią jest indywidualny stosunek szeregu autorów artykułów do zakresu jego stosowa-
nia. Tu wyraźnie wydaje się panować zasada, że punkt widzenia zależy od… (powiedzmy, że od 
miejsca afiliacji).

Dr Stanisław Nowak, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
Mgr Radosław Nowak, Zakład Usług Ubezpieczeniowych Inter-Tur.
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Marcin Kawiński (red. nauk.), „Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja”, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, 244 s. – artykuł recenzyjny (Kazimierz Ortyński)

1. Problematyka wykorzystania metody ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu społecznym ma 
istotne znaczenie teoretyczne oraz praktyczne. Ubezpieczenie społeczne jest ważną metodą 
zarządzania ryzykiem społecznym1, zapewniającą finansowanie tego ryzyka. Jako instytucja 
ubezpieczenie społeczne opiera się na szeregu zasad, w szczególności na zasadzie solidarności, 
i w określonym zakresie na metodzie ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczenie społeczne, wykorzystujące w większym stopniu metodę ubezpieczeniową, 
pozwala lepiej uwzględnić odrębność i zróżnicowane potrzeby zabezpieczenia poszczególnych 
grup zawodowych (ubezpieczonych i w określonym zakresie członków ich rodzin), np. przy wyż-
szych niż minimum socjalne potrzebach, poprzez świadczenia będące w relacji do osiąganych 
wcześniej dochodów z pracy2, przyczyniając się do stabilizacji materialnych warunków życia 
ubezpieczonych.

Zasada ekwiwalentności, stanowiąca istotny element metody ubezpieczeniowej, określa, że 
winna być zachowana (w określonym przedziale czasu) równowaga między składkami i świad-
czeniami ubezpieczeniowymi (porównanie sumy składek z sumą świadczeń), zapewniona zostać 
powinna również określona relacja między składką a wielkością ubezpieczanego ryzyka (wy-
sokość składki adekwatna do poziomu ryzyka) oraz relacja między składką a oczekiwanym 
świadczeniem (porównanie wysokości składki z wysokością świadczenia)3. Metodę ubezpiecze-
niową wykorzystuje się w ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem odstępstw wynikających 
z przyczyn społecznych w kryteriach ekwiwalentności, np. w relacjach składka – ryzyko oraz/lub 
składka – świadczenie4.

Składka na ubezpieczenie społeczne nie odzwierciedla wielkości ubezpieczanego ryzyka spo-
łecznego, tj. różni się od indywidualnych jego charakterystyk i stanowi wkład (contribution) 
ubezpieczonego i/lub pracodawcy w finansowanie świadczeń oraz jest zróżnicowana w zależno-
ści od sytuacji dochodowej ubezpieczonego, czyli ustala się ją w określonej relacji do dochodu 
ubezpieczonego5.

Istotną cechą ubezpieczenia społecznego jest również jego obowiązkowość o charakterze 
ustawowym (dla określonej części populacji), co wiąże się z interwencją państwa w dziedzinę 
ubezpieczeń społecznych6. Podkreśla się, że dzięki obowiązkowości uzyskuje się powszechność 
ubezpieczenia; w konsekwencji pozwala to na efektywniejszą i tańszą realizację zakładanych 

1 Por. T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Warszawa–Byd-
goszcz 2006, s. 80-81. Autor określa ryzyko społeczne jako „zagrożenie zdarzeniem, którego zaistnienie spowo-
duje stratę w posiadanych lub spodziewanych zasobach gospodarstwa domowego” oraz uzupełnia tzw. klasycz-
ny katalog ośmiu ryzyk, zdefiniowany w zaleceniu nr 67 MOP z 1944 r., o ryzyka: niedołęstwa starczego, nagłego 
braku (utrata mienia), niedostatku (sytuacja ubóstwa wynikająca ze skumulowania skutków ryzyk).
2 W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, PWN, Warszawa 1987, s. 65.
3 T. Szumlicz ekwiwalentność w pierwszym rozumieniu proponuje nazwać „ekwiwalentnością funduszową”, 
w trzecim rozumieniu zaś„ekwiwalentnością kompensacyjną”. Por. T. Szumlicz, op. cit., s. 105.
4 Por. M. Baumann, Das Solidaritaetsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Schulthess Juristische 
Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2008, s. 129.
5 Por. T. Szumlicz, O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów, (w:) T. Szumlicz, Ubezpie-
czenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warsza-
wa 2015, s. 98–99. Autor wskazuje na dopuszczalność odstępstwa od zasad ekwiwalentności ubezpieczeniowej 
w ubezpieczeniach dotyczących ryzyk społecznych.
6 M. Żukowski, Dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe?, (w:) M. Żukowski (red.), Systemy ubezpie-
czeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem, ZUS, KUL, Warszawa–Lublin 2014, s. 131–139.
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przez ubezpieczenie celów. Natomiast brak obowiązkowości ograniczyłby powszechność ubez-
pieczenia m.in. z powodu niedocenienia ryzyka przez osoby nieubezpieczone, a także wskutek 
występowania zjawiska efektu zewnętrznego, tj. celowego przerzucania przez te osoby kosztu 
ryzyka na inne podmioty, np. instytucje pomocy społecznej (zachowanie określane mianem free 
rider). Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia prowadzi do internalizacji tego efektu. 

W amerykańskiej literaturze dotyczącej ubezpieczenia społecznego, w związku z istotnym 
wzrostem kosztów rządowych programów ubezpieczenia społecznego, tj. z 10% budżetu fe-
deralnego we wczesnych latach 50. XX w. do prawie 60% pod koniec 2010 r., podjęto próbę 
określenia, co jest istotnym motywem tej interwencji na prywatnych rynkach ubezpieczeń7. 
W badaniach empirycznych wykazano, że ważną przyczyną nieprawidłowości funkcjonowania 
mechanizmu rynkowego w ubezpieczeniach, będącą argumentem za interwencją w rynek w for-
mie ubezpieczenia społecznego, jest występowanie negatywnej selekcji wynikającej z asymetrii 
informacyjnej. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem dla rządowych programów ubezpieczenia społecznego jest 
występowanie wraz z rozszerzaniem tego ubezpieczenia hazardu moralnego (pokusy naduży-
cia), zakłócającego bodźce (zniekształcając postawy ubezpieczonych) w zakresie redukowania 
ekspozycji na ryzyko społeczne8. 

Dotychczasowy rozwój systemów ubezpieczenia społecznego, w wielu krajach uwarunkowany 
m.in. rozwojem gospodarczym, spowodował, że zakres obowiązku ubezpieczenia społecznego 
istotnie przewyższał wymagany z punktu widzenia bezpieczeństwa socjalnego minimalny poziom. 

Występujące również w Polsce problemy sfinansowania świadczeń z ubezpieczenia społecz-
nego ze składek oraz nadmierny wzrost dotacji uzupełniającej ze środków budżetu państwa na 
pokrycie deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) czyni aktualnym zagadnienie ogra-
niczenia systemów obowiązkowych9 na rzecz rozwoju systemów dobrowolnych, w tym w formie 
doubezpieczenia. 

Na celowość wykorzystania w ubezpieczeniu społecznym doubezpieczenia, ściślej doubezpie-
czenia społecznego, wskazuje T. Szumlicz10, który definiuje je jako: „komplementarne wobec 
bazowego systemu zabezpieczenia społecznego, objęte konkretnymi preferencjami, rozwiązania 
społeczne, stymulujące przede wszystkim (rodzinne) gospodarstwa domowe do podniesienia 
standardu bezpieczeństwa socjalnego ich członkom dzięki dodatkowej ochronie ubezpieczenio-
wej”. Stosowane zachęty powinny skłaniać gospodarstwa domowe do uzyskania preferowanego 
poziomu bezpieczeństwa socjalnego11.

2. Książka pod redakcją naukową Marcina Kawińskiego „Doubezpieczenie społeczne. Idea 
i kontynuacja” bada zagadnienia szerszego wykorzystania metody ubezpieczeniowej w wybra-
nych segmentach ubezpieczenia społecznego, w nawiązaniu do myśli prof. Tadeusza Szumlicza 
zawartych w szeregu jego wybitnych publikacjach naukowych. Pozycja ta została wydana z oka-
zji jubileuszu 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy dydaktycznej i naukowej Jubilata. 

7 R. Chetty, A. Finkelstein, Social Insurance: Connecting Theory to Data, 2012, s. 1–3, http://www.nber.org/
papers/w18433 (dostęp 23.08.2015).
8 Do innych wad mechanizmu rynkowego w ubezpieczeniach zalicza się zawodność rynku w przypadku wystę-
powania znaczących zjawisk inflacyjnych, a także niższe koszty systemów społecznych niż rynkowych. 
9 M. Żukowski, op. cit., s. 138.
10 T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne…, op. cit., s. 134–145.
11 Por. K. Ortyński, Polityka ubezpieczeń społecznych w Polsce, (w:) A. Kosztowniak (red.), Współczesna polityka 
gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2015 (w druku).
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W opracowaniu dzieła uczestniczyło trzynastu pracowników krajowych prestiżowych wyższych 
uczelni, zajmujących się problematyką ubezpieczeniową, w tym zagadnieniami ubezpieczeń 
społecznych.

Książka obejmuje: wstęp, trzynaście rozdziałów, podsumowanie i bibliografię (w każdym roz-
dziale), a także spis treści oraz wykaz autorów i ich rozpraw doktorskich, których promotorem 
był prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz.

W strukturze pracy jedenaście rozdziałów odnosi się do problematyki ubezpieczenia spo-
łecznego (wraz z zagadnieniami ubezpieczenia zdrowotnego), jeden do problematyki polityki 
społecznej oraz jeden do zagadnień ubezpieczenia komunikacyjnego, w tym samochodowych 
funduszy gwarancyjnych.

W rozdziale pierwszym R. Szarfenberg podjął ważkie zagadnienia polityki społecznej. Autor naj-
pierw bada koncepcję polityki społecznej w trzech perspektywach, tj. neutralności aksjologicznej, 
pluralizmu aksjologicznego oraz monizmu aksjologicznego. Podkreśla się, że polityka społeczna 
jest sytuowana w opozycji do efektywności wolnego rynku, a więc że istnieje sprzeczność pomię-
dzy tą efektywnością a egalitaryzującą redystrybucją dochodów. Zwraca się też uwagę (w nurcie 
egalitarystycznego monizmu) na znaczenie problematyki równości w organizacji społeczeństwa 
(miar, szans i sytuacji). Dalej w modelu społeczeństwa równości wyróżnia się równość formalną 
i realną oraz wskazuje się na rolę polityki społecznej (solidaryzmu społecznego).

Przedmiotem rozważań autora są też zagadnienia równości elementarnej, równości szans 
i równości sytuacji oraz zakres możliwych działań, ograniczających w praktyce występowanie 
tych nierówności. W tym kontekście wskazuje, że „nierówności ponad niezbędne minimum są 
uzasadnione przestrzenią do indywidualnego wysiłku i cieszenia się jego owocami”. Podkreśla 
także znaczenie indywidualnej odpowiedzialności jednostki za jej osiągnięcia życiowe. W końco-
wej części opracowania przedmiotem analizy są wyniki badań empirycznych nierówności szans 
w Niemczech i w USA. W sumie opracowanie jest wnikliwą analizą zagadnień egalitaryzmu i roli 
polityki społecznej w ograniczaniu nierówności na rzecz społeczeństwa równości.

W rozdziale drugim M. Kawiński początkowo charakteryzuje istotę ubezpieczenia społecznego, 
eksponując rolę tej instytucji głównie jako metody finansowania ryzyka społecznego. Wskazuje 
także na genezę ubezpieczenia społecznego w XIX w. oraz na płynność standardu zakresu i jakości 
ochrony ubezpieczenia społecznego. Rozważa też konstrukcję metody ubezpieczeniowej, analizując 
ją od strony skuteczności, efektywności, adekwatności i realności. Dyskusja tych zagadnień jest inte-
resująca, chociaż w moim przekonaniu wyprowadzane wnioski nie są w pełni przekonywujące.

W dalszej części opracowania autor analizuje problematykę finansów osobistych na tle solid-
nej literatury przedmiotu. Zaprezentowane ujęcia są logiczne, a wnioski właściwie uzasadnione. 
W końcowej części pracy wskazane zostały relacje między ubezpieczeniem społecznym a finan-
sami osobistymi ze szczególnym podkreśleniem koncepcji doubezpieczenia i dozabezpieczenia 
– autorstwa prof. Szumlicza.

Rozdział trzeci (autorstwa M. Mierzejewskiej) jest poświęcony problematyce składek na ubez-
pieczenie społeczne oraz podatków i ich wpływie na finanse gospodarstwa domowego. Autorka 
rozpoczyna rozważania od ujęć definicyjnych pojęcia gospodarstwa domowego na podstawie 
literatury przedmiotu. Wskazuje też na rolę gospodarstwa domowego w generowaniu popytu 
na dobra i usługi oraz jako źródła siły roboczej. Następnie analizuje rodzaje ryzyk, na jakie są 
narażone gospodarstwa domowe; w ujęciu autorki chodzi o katalog ryzyk osobowych (według 
zalecenia nr 67 MOP z Filadelfii z 1944 r. oraz według Konwencji nr 103 MOP z 1952 r.). 

W dalszej części opracowania autorka odnosi się do postawy gospodarstw domowych w sfe-
rze finansowania systemu zabezpieczenia, twierdząc, że wysokość tego finansowania powinna 
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być ustalana z uwzględnieniem istotnych cech gospodarstwa domowego, np. w zależności od 
jego wielkości.

Dalsze rozważania autorki (s. 50) w kwestii zasad finansowania ryzyk społecznych w ramach 
ubezpieczenia społecznego są co najmniej dyskusyjne i odbiegają od powszechnie przyjętych 
wniosków. Z kolei uwagi (s. 51) co do określonych rozwiązań systemowych w ubezpieczeniach 
społecznych można uznać za uzasadnione. W końcowej części opracowania autorka odnosi 
się do problematyki obciążeń podatkowych gospodarstwa domowego, zarzucając obecnemu 
systemowi podatkowemu, że nie uwzględnia liczby osób (dzieci) w gospodarstwie domowym. 
W sumie opracowanie można rozpatrywać jako wstęp (po części dyskusyjny) do dalszych badań 
rozpatrywanej problematyki.

Rozdział kolejny (autorstwa R. Pacuda) obejmuje problematykę zasad i form gwarancji re-
alizowania (płatności) świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Autor wychodzi od koncepcji 
instytucjonalnej ubezpieczenia społecznego i państwa jako gwaranta ustalonych świadczeń 
ubezpieczeniowych (s. 58), wskazując jednocześnie na wagę unormowań prawnych oraz źródeł 
finansowania analizowanych świadczeń. Dalej bada prognozowane dochody i wydatki Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w latach 2015–2019, uwypuklając zagrożenia dla wypłacalności 
FUS. Odnosi się on też do metody kapitałowej oraz metody opartej na solidarności ubezpieczo-
nych, w tym solidarności międzypokoleniowej, w finansowaniu świadczeń długoterminowych 
(rent i emerytur). Brak tu jednak refleksji o zaletach i ograniczeniach tych metod finansowania 
świadczeń emerytalno-rentowych.

W dalszej części rozważań autor nawiązuje do istoty i podstawowych zasad ubezpieczenia 
społecznego ze szczególnym podkreśleniem redystrybucji ryzyk społecznych i środków finanso-
wych ze składek w ramach wspólnoty ubezpieczonych (w systemie ubezpieczenia społecznego), 
z uwzględnieniem ujęć prawnych tego zagadnienia. Zasadnie wskazuje na konieczność przymusu 
(obowiązku) uczestnictwa (dla określonych grup zawodowych) oraz na sensowność wykorzy-
stania zasady ekwiwalentności (w ujęciu autora jest to zróżnicowanie udziału ubezpieczonych 
w finansowaniu bieżących świadczeń).

Końcowa część opracowania jest poświęcona roli dotacji budżetowej w finansowaniu wydat-
ków FUS oraz analizie wielkości deficytu FUS w latach 2009–2011, a także dyskusji na temat 
unormowań prawnych związanych z zapewnieniem przez państwo gwarancji płatności świad-
czeń z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale piątym D. Stańko koncentruje się na problematyce systemów ubezpieczenia eme-
rytalnego. Przedmiotem badania są systemy emerytalne o zdefiniowanym świadczeniu (defined 
benefits – DB) oraz o zdefiniowanej składce (defined contribution – DC). Autor wskazuje ich ce-
chy charakterystyczne oraz występujące między nimi różnice (korzyści i ograniczenia), a także 
ryzyka związane z przejściem od systemu emerytalnego DB do systemu DC (ryzyka: rynku pracy, 
inflacji czy długowieczności). Wskazuje również na możliwości współdzielenia się tymi ryzykami, 
głównie w planach emerytalnych, pomiędzy różnymi podmiotami, np. między grupami oszczę-
dzającymi czy pracującymi a świadczeniobiorcami (emerytami), względnie z udziałem sponsora 
(pracodawcy). Autor optuje za nową koncepcją systemu emerytalnego, określaną jako system 
emerytalny z wyznaczonym celem emerytalnym (target retirement income – TRI). Jest to roz-
wiązanie łączące zalety systemu emerytalnego DC i systemu DB.

W dalszej części opracowania autor skupia się na badaniu elementów składowych nowego 
systemu TRI, analizując jego cechy charakterystyczne, w szczególności architekturę, w tym in-
frastrukturę legislacyjną oraz instytucjonalną, a także poddaje analizie zasady funkcjonowania 
poszczególnych elementów tego systemu emerytalnego. Kolejne części opracowania poświęco-
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ne są wyzwaniom, jakie stają przed projektantami systemu TRI, regulatorami oraz instytucjami 
nadzorującymi nowy system emerytalny.

Opracowanie odnosi się przede wszystkim do kapitałowych form systemów emerytalnych. 
Cechuje je wysoki poziom merytoryczny, autor rozpatruje zagadnienia zarówno w procesie 
oszczędzania na emeryturę, jak i w procesie deakumulacji zgromadzonych oszczędności emery-
talnych (w czasie pobierania świadczeń emerytalnych).

W kolejnym rozdziale W. Sieczkowski na początku rozważa czynniki wpływające na decyzje o gro-
madzeniu oszczędności emerytalnych. Dalej dyskutuje kwestie obowiązkowości i dobrowolności 
uczestnictwa w programach oszczędzania w ramach III filaru emerytalnego. Autor prezentuje roz-
wiązania prawne zachęcające do oszczędzania na emeryturę, np. opcje domyślne w formie zasady 
automatycznego zapisu do programów oszczędzania. Analizuje również zasady programów oszczę-
dzania, np. regułę automatycznego zwiększania składki przy każdej podwyżce wynagrodzenia 
zatrudnionego. Przedmiotem rozważań są także zagadnienia zakresu wykorzystania wielofundu-
szowości w systemach oszczędzania, co pozwala na dywersyfikację gromadzonych aktywów, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na upraszczanie struktury produktów emerytalnych.

Autor prezentuje również techniki zapewniające zatrzymanie uczestników w programach 
oszczędzania na emeryturę, w ramach określonych strategii inwestowania zgromadzonych 
środków, np. automatyczne przypisywanie profilu ryzyka inwestowania do wieku uczestnika 
programu oszczędzania czy reforma Riestera w Niemczech (prawo do konwersji części wynagro-
dzenia na tzw. wynagrodzenia odroczone, umożliwiające korzystanie z ulgi podatkowej, czy brak 
dodatkowych wymogów korzystania ze zorganizowanych wpłat środków do ubezpieczyciela).

W dalszej części opracowania poruszona została problematyka podejmowania decyzji przez 
oszczędzającego w fazie korzystania przez niego ze zgromadzonych oszczędności emerytalnych, 
tj. w tzw. fazie dystrybucji (po zakończeniu fazy akumulacji środków emerytalnych). Autor ana-
lizuje trzy możliwe scenariusze, jakie może wybrać oszczędzający, tj. podjęcie całości środków 
ze zgromadzonego funduszu, wykupienie renty dożywotniej oraz reinwestycja z możliwością 
pobierania środków w formie tzw. wypłat programowanych. Autor wypowiada się pozytywnie 
o automatycznym wykupie renty dożywotniej lub wykupie renty częściowej. Proponuje ustano-
wienie progu dochodowego (dożywotniego dochodu o określonej wysokości) i zasady dowolności 
wykorzystania reszty zgromadzonego kapitału przez uczestnika programu. Do wartościowych 
cech opracowania należy zaliczyć w szczególności jego dużą użyteczność dla praktycznych roz-
wiązań przy konstruowaniu reguł III filaru emerytalnego.

Autorka kolejnego opracowania, S. Pieńkowska-Kamieniecka, podejmuje problematykę za-
sad tworzenia i funkcjonowania planów emerytalnych. Autorka najpierw wyróżnia trzy formy 
uczestnictwa w planach emerytalnych, tj. dobrowolną, obowiązkową oraz automatycznego włą-
czania do programu, jeśli uczestnik nie podejmie decyzji o wyjściu z programu (opcja opt-out). 
Następnie dyskutuje przesłanki przemawiające za automatyczną formą uczestnictwa w planach 
emerytalnych z preferencjami podatkowymi i subsydiami rządowymi, podkreślając znaczenie 
zachęt dla uczestników planów emerytalnych do kontynuacji oszczędzania w okresie ich aktyw-
ności zawodowej.

W kolejnej części opracowania autorka bada cechy automatycznych planów emerytalnych, 
które jej zdaniem powinny zapewnić adekwatne oszczędzanie na emeryturę (automatyczne 
uczestnictwo, dostępność, automatyczne opcje inwestowania z domyślną strategią umożli-
wiającą wybór preferowanego kierunku inwestowania środków, automatyczne dostosowanie 
wysokości oszczędzanych środków do możliwości finansowych uczestnika – o określony punkt 
procentowy lub o określoną kwotę, w ustalonych przedziałach czasowych).
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Końcowa część opracowania zawiera analizę systemów uczestnictwa w dodatkowych progra-
mach emerytalnych w USA, Wielkiej Brytanii oraz w Nowej Zelandii.

Kolejny rozdział (autorstwa J. Ratajczak-Tuchołki) odnosi się do dodatkowej, poza zabezpie-
czeniem zakładowym, formy zabezpieczenia emerytalnego w postaci oszczędności na starość 
wprowadzonej w Niemczech przez ministra Waltera Riestera w 2002 r. Przedmiotem analizy są 
zasady tego doubezpieczenia (Riester-Rente), obejmujące oprócz środków oszczędzających tak-
że wsparcie finansowe budżetu państwa (dopłaty lub odliczenia podatkowe).

W drugiej części opracowania autorka dokonuje analizy zakresu podmiotowego i stóp zastą-
pienia z trzech warstw zabezpieczenia emerytalnego. Przytacza również oceny nowej formy 
zabezpieczenia emerytalnego.

W następnym rozdziale T. Orlik bada rolę programów emerytalnych w Polsce, ze szczegól-
nym uwzględnieniem oszczędzania w formie funduszy inwestycyjnych. Autor najpierw analizuje 
charakter oszczędzania na emeryturę w oparciu o wyniki Diagnozy Społecznej (opracowanej 
przez zespół pod kierownictwem prof. J. Czapińskiego). Dalszym przedmiotem rozważań autora 
są wyniki analiz struktury oszczędzania przez gospodarstwa domowe z uwzględnieniem wpły-
wu światowego kryzysu finansowego (na podstawie danych NBP). Poddana analizie została też 
liczba uczestników i wartość zgromadzonych aktywów w ramach dobrowolnych form oszczędza-
nia na emeryturę, tj. Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), Indywidualnych Kontach 
Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

W końcowej części opracowania autor bada strukturę funduszy inwestycyjnych, średnie stopy 
zwrotu z tych funduszy oraz opłaty obciążające nabywców funduszy. Analizuje również oszczęd-
ności zgromadzone w funduszach inwestycyjnych per capita w wybranych krajach oraz czynniki 
wpływające na rozwój funduszy inwestycyjnych.

W następnym rozdziale B. Więckowska analizuje zagadnienia polityki ubezpieczeniowej 
w systemie ochrony zdrowia. Autorka na początku dyskutuje problematykę oraz relacje między 
solidaryzmem ubezpieczeniowym a solidaryzmem tzw. obywatelskim. Wskazuje także na ogra-
niczenia ubezpieczalności ryzyk w obszarze ochrony zdrowia oraz na konieczność stosowania 
odstępstw od zasady ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu ryzyk zdrowotnych. 

Analizuje także cechy charakterystyczne systemów ochrony zdrowia, w tym problematykę 
wyrównywania ryzyka, systemów wyrównywania szkodowości, wpływu braku górnej granicy 
świadczenia ubezpieczeniowego na konsumpcję świadczeń medycznych (występowanie mak-
symalnego czasu oczekiwania na świadczenie zdrowotne). Dyskutowana jest również kwestia 
tzw. współubezpieczenia (ochrona ubezpieczeniowa np. członków rodzin bez wnoszenia skład-
ki), występująca w systemach ochrony zdrowia wielu krajów.

W dalszej części opracowania autorka rozpatruje zagadnienie tzw. bezlimitowości finan-
sowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych w Polsce (od 2008 r.) do wysokości 
kontraktu z podmiotem (leczenie szpitalne) świadczącym zdefiniowane usługi zdrowotne dla 
jednorodnych grup pacjentów.

Końcowa część artykułu skupia się na przeobrażeniach polityki ubezpieczeniowej w systemach 
ochrony zdrowia w kierunku społecznego doubezpieczenia. Autorka podkreśla, że rosnące potrzeby 
konsumpcji świadczeń zdrowotnych wraz z postępem technologicznym w medycynie przyczyniają 
się do wzrostu obciążeń finansowych systemów zdrowotnych. Zdaniem autorki w tych warunkach 
bazowy system zabezpieczenia zdrowotnego (koszyk świadczeń zdrowotnych) powinien być uzu-
pełniony systemem komplementarnym, z niezbędnymi preferencjami państwa w tym zakresie.

Autorka kolejnego rozdziału, M. Osak, również odnosi się do zagadnień zabezpieczenia zdro-
wotnego. Wykazuje, że bazowe zabezpieczenie zdrowotne wymaga wsparcia finansowego ze 
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środków doubezpieczenia społecznego, które powinno być promowane zachętami fiskalnymi 
ze strony państwa. Rozważając zakres dodatkowego zabezpieczenia zdrowotnego, podkreśla, 
że powinno ono być określone ustawowo (jako luka w publicznym zabezpieczeniu zdrowotnym) 
wraz z określeniem świadczeń gwarantowanych (w zakresie procedur, pokrycia populacji i po-
krycia kosztu standardowych świadczeń).

Według autorki dodatkowe zabezpieczenie powinno uwzględniać współfinansowanie z wy-
korzystaniem franszyzy i udziału własnego, winno umożliwiać osiąganie wyższego standardu 
świadczeń (niż świadczenia wynikające ze standardowego koszyka), mieć ograniczony zakres 
terytorialny (tylko do leczenia krajowego) oraz spełniać inne kryteria. Przedmiotem dalszych roz-
ważań autorki są również inne formy doubezpieczenia społecznego w zakresie zabezpieczenia 
zdrowotnego. W końcowej części opracowania przedmiotem analizy są rozwiązania doubezpie-
czenia społecznego w zabezpieczeniu zdrowotnym implementowane w Australii.

Następny rozdział książki (autorstwa W. Koczura) jest poświęcony świadczeniom z ubezpie-
czenia społecznego przyznawanym bądź na specjalnych warunkach, bądź w drodze wyjątku. 
Rozważania autora mają charakter analizy prawnej, wskazującej zarówno na kontrowersyj-
ność tych rozwiązań ze względu na usytuowanie niektórych przepisów w kategorii świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego (świadczenia na specjalnych warunkach), jak i niedookreśloność 
niektórych terminów, co skutkuje różnorodnością interpretacji w orzecznictwie (świadczenia 
w drodze wyjątku). Autor przeprowadza również analizę orzecznictwa sądowego oraz stanowisk 
wyrażanych w literaturze przedmiotu w badanych kwestiach.

W ostatnim rozdziale książki M. Monkiewicz podejmuje problematykę spoza ubezpieczenia 
społecznego, jednak istotną w szczególności dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyj-
nych.

Autor bada rozwiązania normatywne (Porozumienie Wielostronne, dyrektywa komunikacyjna 
UE) oraz instytucjonalne (System Zielonej Karty, fundusze samochodowe) służące ochronie po-
szkodowanych w krajach EOG oraz w Szwajcarii. Analizie poddaje również zadania (o charakterze 
odszkodowawczym i prewencyjnym) wykonywane przez samochodowe fundusze gwarancyj-
ne w rozpatrywanych krajach. W części końcowej opracowania dyskutowane są zagadnienia 
współdziałania samochodowych funduszy gwarancyjnych w zakresie świadczeń wypłacanych 
w procesie likwidacji szkód z transgranicznych wypadków komunikacyjnych.

3. Recenzowana książka stanowi udaną próbę wykazania niezbędności rozwijania doubezpie-
czenia w wyróżnionych rodzajach ubezpieczeń społecznych. Podjęty w książce problem badawczy 
został w pełni przebadany. Wnioski z przeprowadzonych analiz są cenne zarówno dla teorii, jak 
i dla praktyki ubezpieczenia społecznego. Książka reprezentuje wysoki poziom naukowy i jest 
poprawnie zredagowana. Stanowi istotny głos w dyskusji o przyszłym modelu ubezpieczenia 
społecznego w Polsce ze szczególnym podkreśleniem roli państwa w jego racjonalizowaniu. 

Adresatami książki mogą być zarówno teoretycy, jak i praktycy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych, studenci wyższych uczelni, a także inne osoby zainteresowane problematyką ubez-
pieczeniową.

Prof. dr hab. Kazimierz Ortyński, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego w Radomiu.
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Marek Szczepański (ed.), „Social security systems in the light of demographic, economic and 
technological challenges”, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2015, 
142 s. – artykuł recenzyjny (Joanna Rutecka)

Uwagi wstępne
Tematyka emerytalna gości nieustannie zarówno w dyskusji naukowej, jak i w debacie poli-

tycznej. Nie jest to jednak zaskoczeniem, zważywszy na zakres ostatnich korekt w politykach 
publicznych, wprowadzanych w konsekwencji zmian ludnościowych i kryzysów w obszarze 
finansów publicznych nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach na świecie. Recen-
zowana publikacja doskonale wpisuje się w najważniejsze nurty tej debaty, gdyż porusza kwestie 
finansowania systemów emerytalnych, ich długoterminowej stabilności, czynników i barier roz-
woju poszczególnych jego części oraz metod zarządzania.

Książka jest zbiorem jedenastu artykułów naukowych prezentowanych na międzynarodowej 
konferencji naukowej „Social security systems in the light of demographic, economic and tech-
nological challenges” („Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, 
ekonomicznych i technologicznych”), która odbyła się na Politechnice Poznańskiej w dniach 
24 i 25 września 2015 r. Wśród autorów znaleźli się zarówno krajowi przedstawiciele nauki 
i praktyki (m.in. Kamila Bielawska, Andrzej Sołdek, Marek Szczepański czy Marcin Wojewódka), 
jak i eksperci doskonale rozpoznawani w środowisku międzynarodowym (Gerard Hughes, John 
Turner, Jaroslaw Vostatek i Jeko Milev).

Część autorów podjęła się analizy trendów i zjawisk występujących we wszystkich systemach 
zabezpieczenia na starość, zwracając uwagę na najważniejsze kierunki zmian, zagrożenia i ko-
nieczność przedefiniowania opracowanych wcześniej podejść modelowych. Inni natomiast 
skoncentrowali się na prezentacji i ocenie doświadczeń poszczególnych krajów w taki sposób, 
aby wnioski płynące z przeprowadzonych badań stanowiły inspirację (a czasem także prze-
strogę) do działań planowanych, bądź już wprowadzanych, w systemach emerytalnych innych 
państw. 

Uwagi szczegółowe
Do grupy artykułów omawiających ogólne trendy, doświadczenia i problemy związane z tema-

tyką emerytalną zaliczyć należy rozdziały opracowane przez: Gerarda Hughesa i Johna Turnera 
(Demographic challenge and longevity insurance benefits for public Pension reform), Kamilę 
Bielawską (Pension reforms and long-term sustainability of public finances of the Central and 
Eastern European countries), Olgierda Lissowskiego (Challenges for the European Social Model), 
Agnieszkę Morawiak (New challenges. Knowledge and age management in a modern enter-
prise) oraz Wioletę Dębczyńską i Tadeusza Zaborowskiego (Social responsibility of insurance 
companies).

G. Hughes i J. Turner, rozpoczynając cykl niezwykle interesujących artykułów, skoncentrowali 
się na analizie potrzeb indywidualnych uczestników w zakresie ochrony przed ryzykiem dłu-
gowieczności (longevity insurance). Co ciekawe, jako najbardziej pożądane produkty autorzy 
wskazują nie tyle klasyczne natychmiastowe renty dożywotnie, wypłacane po zakończeniu ak-
tywności zawodowej, lecz renty odroczone, których beneficjenci osiągnęli wiek później starości 
(80 lat), czyli ubezpieczenie na okres niedołężnej starości. Autorzy przeanalizowali wady i zalety 
oferowania takiego zabezpieczenia poprzez systemy publiczny i prywatny, wskazując pierwszy 
z nich jako bardziej efektywny. Oferowanie rent przez system publiczny pozwala bowiem ogra-
niczyć m.in. ryzyko długowieczności (zmian w długości życia) oraz zjawisko negatywnej selekcji. 
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Jako przykład praktycznego zastosowania takiego rozwiązania autorzy wskazali produkty ofero-
wane w Irlandii. 

Bardzo aktualną tematykę poruszyła także K. Bielawska, przedstawiając obszerną analizę pro-
gnoz stabilności finansowej systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
które dokonały w ostatnich latach istotnych zmian, z likwidacją kapitałowych elementów obo-
wiązkowego zabezpieczenia emerytalnego włącznie. Badania przeprowadzone przez autorkę 
wykazały, że reformy kapitałowych elementów połączone z parametrycznymi zmianami w sys-
temach publicznych zwiększyły średnio- i długoterminową stabilność systemów emerytalnych. 
Jednak w krajach, które zdecydowały o trwałym ograniczeniu lub likwidacji kapitałowej części sys-
temu emerytalnego, prognozowany spadek wydatków na publiczne emerytury nie jest znaczny 
i towarzyszy mu wzrost wydatków na inne świadczenia oferowane osobom w podeszłym wieku 
(opieka zdrowotna i świadczenia pielęgnacyjne). Tych efektów nie wzięto prawdopodobnie pod 
uwagę, reformując systemy emerytalne pod presją czasu i w świetle rosnących deficytów bu-
dżetowych.

Zmiany w systemach emerytalnych mają zwykle charakter krajowy. Jednak działania refor-
matorskie powinny uwzględniać zewnętrzne międzynarodowe wytyczne, takie jak założenia 
Europejskiego Modelu Społecznego (European Social Model – ESM). O. Lissowski wskazuje nato-
miast, że pierwotne założenia tego modelu, tj. osiągnięcie społecznie akceptowalnego poziomu 
solidarności, spójności i redystrybucji dochodów, to jedynie „lista życzeń”, a nie efektywne roz-
wiązanie stosowane w poszczególnych krajach. Model ten nie przystaje do aktualnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej i nie odpowiada na potrzebę wypracowania antykryzysowych rozwią-
zań, poszukiwanych obecnie we wszystkich krajach europejskich. Wszystkie dotychczasowe 
rozwiązania zawiodły, powodując m.in. falę eurosceptycyzmu. Nowy model musi zatem zostać 
jak najszybciej opracowany, aby Europa powróciła na ścieżkę postępu, nie tylko gospodarczego, 
lecz także społecznego.

Druga grupa artykułów omawia zjawiska, które wystąpiły na lokalnych (krajowych) rynkach 
emerytalnych, wskazując na najważniejsze aspekty wdrażania zmian, towarzyszące im szanse 
i zagrożenia oraz zaobserwowane efekty. Do tej grupy zaliczyć należy rozdziały: Andrzeja Sołd-
ka (Asset allocation in the Polish Pension system), Jeko Mileva (Pay-as-you-go vs. fully funded 
Pension system. Alternative or complementary components in the pension system? The case 
of Bulgaria), Jaroslava Vostatka (Child pension and free-rider taxation), Marka Szczepańskiego 
(Barriers and drivers of development of occupational pension schemes in Poland), Marcina Wo-
jewódki (The impact of trade unions on occupational pension schemes in Poland) i Magdaleny 
Gadomskiej (Management through the empowerment in the context changing the Polish labour 
market). 

Polityka rodzinna znajduje się, na równi z systemem emerytalnym, w centrum debaty 
polityków i ekspertów w większości krajów. Efektem wypracowanych rozwiązań są zwykle 
narzędzia w postaci kredytowania (finansowania z budżetu) składek za okresy opieki nad 
dzieckiem czy dopłaty do indywidualnych kont emerytalnych. W Czechach dyskutowana jest 
natomiast propozycja utworzenia nowego filara systemu emerytalnego, z którego wypłacane 
byłyby świadczenia emerytalne dla rodziców posiadających co najmniej trójkę dzieci. Dokład-
ną analizę tego rozwiązania znaleźć można w artykule J. Vostatka, który analizuje zarówno 
finansowe aspekty zgłoszonej propozycji, jak i jej wymiar społeczny, zwłaszcza w kontekście 
solidarności i sprawiedliwości międzypokoleniowej. Podejście niezwykle ciekawe, zakładające 
istotne zmiany w międzygeneracyjnej umowie emerytalnej, która miałaby objąć więcej niż 
dwa pokolenia.
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Do klasycznej wielofilarowej koncepcji systemu emerytalnego nawiązuje także artykuł J. Mi-
leva, weryfikujący tezę o komplementarności finansowych i niefinansowych (repartycyjnych) 
elementów bazowych systemów emerytalnych. Autor wykazał, że różne metody finansowania 
zabezpieczenia emerytalnego są związane z różnymi ryzykami (występującymi z rozmaitym natę-
żeniem). W analizowanym przez niego kraju – rodzimej Bułgarii – filar kapitałowy jest niezbędny, 
aby sprostać zmianom demograficznym prognozowanym w przyszłości. System Pay-as-you-go 
nie sprosta bowiem wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa.

Adekwatne świadczenia emerytalne można uzyskać z publicznego systemu emerytalnego 
lub z wykorzystaniem dodatkowych form zabezpieczenia, takich jak np. pracownicze programy 
emerytalne. W Polsce nie są one jednak dostatecznie rozwinięte, głównie z uwagi na małą ich 
atrakcyjność dla pracodawców. Potwierdzają to wyniki badań prowadzonych przez M. Szcze-
pańskiego, które zostały przedstawione w artykule dotyczącym barier i bodźców rozwoju 
rynku PPE. Bazując na doświadczeniach zagranicznych, autor proponuje wprowadzenie quasi-
obowiązkowych programów w dużych firmach czy rozważenie dopłat z budżetu do rachunków 
emerytalnych indywidualnych uczestników systemu. Takie metody sprawdziły się m.in. w Wiel-
kiej Brytanii, Czechach czy Niemczech i w stosunkowo krótkim czasie spowodowały wzrost stopy 
uczestnictwa w PPE. Każdy system dopłat i zachęt podatkowych powoduje jednak obciążenie 
finansów publicznych i powinien być dostosowany do aktualnych możliwości budżetowych. 

Uwagi końcowe
Książka stanowi niezwykle interesującą lekturę, autorzy poruszają bowiem wiele (często 

niestandardowych) aspektów związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego. Do nie-
wątpliwych zalet należy interdyscyplinarny charakter publikacji, lektura tekstów kieruje bowiem 
spojrzenie czytelników zarówno ku ekonomii, jak i ku kwestiom polityczno-społecznym. Finan-
siści będą mogli spojrzeć na zagadnienia systemu emerytalnego z punktu widzenia dobrobytu 
społecznego, a politycy społeczni zapoznają się z ostatnimi badaniami dotyczącymi prognoz fi-
nansowania i zarządzania różnymi elementami zabezpieczenia na starość oraz analizami w skali 
makro i mikro w wymienionym obszarze. Szczególnie cenne są niepublikowane dotychczas ana-
lizy bazujące na autorskich badaniach, w tym finansowanych z grantów instytucji krajowych 
i międzynarodowych, oraz prezentacja doświadczeń innych krajów.

Polecam tę publikację szerokiemu gronu odbiorców, chociaż aby docenić jej walory, niezbęd-
na jest przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemów emerytalnych, 
ekonomii i zarządzania. Jest to bowiem publikacja naukowa, która nie może być traktowana, 
nawet w części, jako podręcznik z zakresu reformowania systemów emerytalnych. Dzięki wyso-
kiemu poziomowi rozważań będzie ona jednak na pewno stanowiła cenną lekturę dla praktyków 
i teoretyków polityki społecznej, rynku pracy, finansistów i ekonomistów. 

Dr Joanna Rutecka, Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 
Polska Grupa Emerytalna SGH (PPG-SGH).
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Mariusz Fras, „Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne”, Wolters Kluwer, Warszawa 
2015, 458 s. – artykuł recenzyjny (Dariusz Fuchs)

Wprowadzenie
Recenzowana pozycja ma głównie walor teoretyczny oraz porządkujący, przede wszystkim ze 

względu na systematyczny wykład podstawowych instytucji prawa ubezpieczeń gospodarczych 
związanych z ubezpieczeniami grupowymi. Istotną zaletą pracy są także rozważania wykracza-
jące poza samą analizę umowy ubezpieczenia grupowego opartą na prawodawstwie krajowym, 
a także interesujące omówienie aspektów jurysdykcyjno-materialnych w prawie międzynarodo-
wym. 

Praca jest warta uważnej lektury przez osoby zainteresowane problematyką ubezpieczeń 
grupowych, przede wszystkim ze względu na skrupulatną analizę orzecznictwa sądów powszech-
nych (zarówno krajowych, jak i wybranych państw UE) odnoszącą się do materii ubezpieczeń 
grupowych, a także z uwagi na odniesienie się autora (co recenzent odnotowuje ze szczególną 
satysfakcją) do dorobku Insurance Restatement Group w postaci projektu PEICL.

Godnym podkreślenia aspektem monografii jest także uwzględnienie problematyki niezwykle 
ważkiej w praktyce zawierania, a przede wszystkim wykonywania umów ubezpieczenia gru-
powego, jaką jest charakter prawny tejże umowy (rozdział 2). Słusznie autor odrębną uwagę 
poświęca zagadnieniu konsumenta umowy ubezpieczenia grupowego, co także ze względów 
praktycznych ma doniosłe znaczenie, gdyż specyfika majątkowych ubezpieczeń grupowych za-
zwyczaj w rodzimych opracowaniach jest to wątek pomijany.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów, które zawierają konsekwentny wywód zagadnień 
i w przemyślany oraz logiczny sposób łączą się w strukturę zawierającą analizę specyfiki ubez-
pieczenia grupowego. Jej niewątpliwą zaletą jest także fakt, iż poprzez dobór tematyki oraz 
klarowny sposób prezentacji książka jest przydatna dla teoretyków – wykładowców akademic-
kich zajmujących się zarówno ubezpieczeniami osobowymi, jak i w szczególności majątkowymi, 
a także jest nie do przecenienia dla praktyków – zarówno tych, którzy w swej pracy zawodowej 
zarządzają zakładami ubezpieczeń lub współdecydują na co dzień o bycie ubezpieczycieli ofe-
rujących na rynku ubezpieczenia grupowe, jak i prawników praktyków, którzy mają styczność 
z roszczeniami wywodzonymi z takiego stosunku ubezpieczenia. Niewątpliwie nie trzeba podkre-
ślać przydatności tej publikacji dla wszystkich usługobiorców, którzy bądź jako ubezpieczający, 
bądź jako ubezpieczeni są zainteresowani uprawnieniami wynikającymi z zawartych umów 
w ramach ubezpieczenia grupowego. Waloru opracowania jako źródła inspiracji dla uposażo-
nych – poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego przez pracodawcę i przystąpienie 
do niej w charakterze ubezpieczonych – autor recenzji w tym miejscu nie będzie nadmiernie 
podkreślał1. Należy także z aprobatą odnieść się do koncepcji prezentacji instytucji omawianych 
w monografii. Wywody są przejrzyste i zrozumiałe dla czytelnika, szczególnie gdy autor odno-
si się do dorobku europejskiej doktryny prawa ubezpieczeniowego, chociaż czyni to bardziej 
w wymiarze poszczególnych państw członkowskich UE i ich wewnętrznego porządku prawnego 
niż w kontekście acquis communautaire. Niewątpliwą zaletą monografii jest opatrzenie treści 
rozdziałów bogatymi przypisami oraz bibliografią umieszczoną zwyczajowo na końcu pracy. 

1 Tym bardziej że zespół problemowy ds. umowy ubezpieczenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, pod 
przewodnictwem prof. M. Romanowskiego i z udziałem recenzenta, opracował projekt nowelizacji kodeksu cy-
wilnego w tym zakresie – poprzez propozycję dodania odrębnego działu dotyczącego ubezpieczeń grupowych 
do tytułu XXVII kodeksu cywilnego (tekst dostępny na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-ko-
dyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego/).
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Uwagi szczegółowe
Na aprobatę zasługuje wysiłek autora, aby – prócz odrębnego omówienia zasad i instytucji 

prawa ubezpieczeń charakterystycznych szczególnie dla ubezpieczeń grupowych, wraz z genezą 
omawianej instytucji (rozdział 1) – szczegółowo opisać niezwykle istotne zagadnienie ryzyka cha-
rakteru prawnego umowy ubezpieczenia grupowego, z omówieniem poszczególnych koncepcji: 
unitarnej, dualistycznej oraz tzw. rozproszonego stosunku ubezpieczenia (rozdział 2), dzięki 
czemu recenzowana praca zyskuje teoretyczny charakter. Można w tym miejscu sformułować 
sugestię pod adresem autora, aby w ewentualnych dalszych edycjach monografii wykorzystał 
w większym zakresie bogatą, a nie w pełni uwzględnioną, polską literaturę odnoszącą się do 
ochrony ubezpieczeniowej oraz dyskusji o synalagmatyczności umowy ubezpieczenia, która to-
czy się przynajmniej od lat 70. ubiegłego stulecia (s. 52–54), chociaż zdaniem recenzenta ten 
spór ma bardziej charakter historyczny – wobec treści art. 3 ust. 1 ustawy o działalności ubezpie-
czeniowej w związku z art. 805 § 1 k.c.2 Należy potwierdzić celowość uwzględnienia w monografii 
zagadnień odnoszących się do zawarcia umowy oraz przystąpienia do umowy ubezpieczenia 
grupowego (rozdział 3). W tym zakresie konsekwencją wcześniejszych rozważań jest treść roz-
działu czwartego, poświęconego wykonywaniu praw i obowiązków wynikających z takiej umowy. 
Zdaniem recenzenta warto w kolejnym wydaniu więcej uwagi poświęcić konstrukcji bancassu-
rance sensu stricto, zarówno w kontekście analizy prawnej fenomenu ubezpieczeń grupowych, 
jak i w szczególności w odniesieniu do sfery wykonywania praw i obowiązków (scil. przez or-
ganizatora grupy). W rozdziale piątym, poświęconym przede wszystkim wygaśnięciu umowy 
i – à rebours – kwestii jej kontynuacji, należy w przyszłości więcej uwagi poświęcić praktycznym 
wadom i zaletom praktyki obecnej w tym zakresie na rynku polskim. 

Szczególną uwagę i aprobatę recenzenta zyskuje treść rozdziału ostatniego, poświęconego 
aspektom międzynarodowym umowy ubezpieczenia grupowego, przede wszystkim dlatego, że 
oprócz omówienia problematyki kolizyjnej oraz jurysdykcyjnej na przykładzie rozporządzenia UE 
Bruksela I bis autor wskazał na różnorakie konsekwencje opracowania projektu prawa jednolite-
go w odniesieniu do umowy ubezpieczenia grupowego przez grupę ekspercką, której recenzent 
był członkiem od 2006 r., a która opracowała PEICL (Principles of European Insurance Contract 
Law – Zasady Europejskiego Prawa o Umowie Ubezpieczenia).

Obecny stan ogólnoeuropejskich prac nad ujednoliconym prawem o umowie ubezpieczenia 
jest efektem długotrwałej ewolucji, zapoczątkowanej już w latach 60. ubiegłego stulecia, która 
znalazła najpełniejszy wyraz w aktach prawnych przygotowanych wówczas przez Komisję Euro-
pejską. W połowie lat 90. podjęto po raz kolejny próbę opracowania projektu jednolitej regulacji 
praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia. W związku z pracami tzw. Sieci Europejskiego 
Prawa Prywatnego (powstałej 1 maja 2005 r. na podstawie porozumienia zawartego z Komi-
sją Europejską) zintensyfikowano prace nad wspólnotowym, jednolitym prawem o umowie 
ubezpieczenia. Opracowany tekst został przetłumaczony przez recenzenta na język polski (tekst 
dostępny na stronie: www.restatement.info). 

Treść Insurance Restatement podzielono na części tematyczne, z których w piątej zawarto 
regulację odnoszącą się do ubezpieczeń grupowych. Wobec powyższego należy podkreślić, że 
zarówno ubezpieczenia grupowe w ogólności, jak też ich wariant z ubezpieczeniowym fundu-
szem kapitałowym są w pełni akceptowane w PEICL. Nie spotkały się one także w trakcie prac 

2 Por. D. Fuchs, Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę 
cech umowy ubezpieczenia, (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, 
Zakamycze, Kraków 2005, s. 920–925.
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z zarzutem, że stanowią wypaczenie czy też wynaturzenie umowy ubezpieczenia. Byłoby to 
zresztą zaprzeczeniem utrwalonej, ogólnoeuropejskiej praktyki państw członkowskich UE.

W założeniach do prac nad projektem przyjęto jako zasadę naczelną wiążące uregulowanie 
samej definicji ubezpieczenia grupowego w treści PEICL. Przyjęto, że za ubezpieczenie grupowe 
uznać można takie, które spełnia trzy przesłanki. Po pierwsze, na podstawie umowy ubezpie-
czenia jest udzielana ochrona członkom danej grupy (pracownikom zakładu pracy, członkom 
stowarzyszenia). Po drugie, ubezpieczyciel zapewnia tę ochronę całej grupie ubezpieczonych 
a nie poszczególnym jej członkom indywidualnie. Dana osoba staje się zatem ubezpieczonym 
na skutek członkostwa w grupie, ewentualnie po zawiadomieniu ubezpieczyciela o chęci przy-
stąpienia do kręgu osób ubezpieczonych. Zarazem przygotowany projekt zakłada swoiście 
rozumianą ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, gdyż dopuszczono kontynuację ubezpieczenia, 
w razie gdy umowa tak stanowi, a ubezpieczony utracił status członka grupy, co pierwotnie sta-
nowiło przesłankę uzyskania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia 
grupowego. Projekt zakłada, podobnie jak to występuje w rodzimej praktyce polskiego rynku 
ubezpieczeniowego, że na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego ochronę mogą uzyskać 
także członkowie rodziny ubezpieczonego.

Na tej podstawie można stwierdzić, że ubezpieczenia grupowe różnią się zasadniczo od ubez-
pieczeń indywidualnych, na co autor monografii słusznie zwraca uwagę, a co także podkreślono 
w proponowanej, ostatecznej redakcji PEICL. 

Podsumowanie
Należy podkreślić kompleksowy charakter recenzowanej monografii, co jest szczególnie waż-

ne wobec braku wystarczającej jakości literatury prawniczej odnoszącej się do ubezpieczeń 
grupowych, która zarazem charakteryzowałaby aktualny stan prawny. Recenzent jest przeko-
nany, iż praca ta stanie się także inspiracją do dalszych badań oraz będzie pomocna dla praktyki 
ubezpieczeniowej. Szczególnie praktycy powinni być zainteresowani dokonaniami autora w za-
kresie systematyzacji zagadnień prawnych odnoszących się do ubezpieczeń grupowych w prawie 
polskim i z tego względu należy zachęcić autora do przygotowania kolejnego, wzbogaconego 
wydania tej interesującej pracy.

Dr Dariusz Fuchs, radca prawny; Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodo-
wego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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Nowości wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukazały się w II poł. 2015 r.)

I. Zagadnienia ogólne; finanse, prawo, ubezpieczenia

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Bogusław Hadyniak, Ubezpieczenia prywatne: kompendium, Poltext, Warszawa 2015, 
260 s.

2. Marietta Janowicz-Lomott, Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, Instytut Sobieskiego, Fundacja Wspierania Ubezpie-
czeń Wzajemnych, Sopot 2015, 43 s.

3. Eugeniusz Kowalewski (red. nauk.), Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regu-
lacji prawnej, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2015, 359 s.

4. Małgorzata Serwach (red. nauk.), Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczenio-
wym, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015, 336 s.

5. Przestępczość ubezpieczeniowa, XVIII konferencja, Szczecin, 19-20 marca 2015, Hogben, 
Szczecin 2015, 169 s.

C. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Monitor Ubezpieczeniowy (wersja elektroniczna), nr 62; nr 63.

D. Leksykony i słowniki

1. Bogusław Hadyniak, Jagoda Hadyniak, Ubezpieczenia. Słownik i leksykon polsko-angielski 
i angielsko-polski, Poltext, Warszawa 2015, 472 s.

II. Ubezpieczenia gospodarcze

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Konrad Buczkowski, Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubez-
pieczeniowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 236 s.

2. Piotr Dudziński, Teoria popytu na samoubezpieczenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2015, 140 s.
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3. Paweł Janus, Problem równoległości ubezpieczeń obowiązkowych z tytułu odpowiedzialno-
ści cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Rozpisani.pl, Warszawa 2015, 80 s.

4. Agata Majerska, Agnieszka Sowa, Ubezpieczenia w transporcie: praktyczne uwagi dla 
przedsiębiorców z branży TSL, C.H. Beck, Warszawa 2015, 312 s.

5. Wojciech Otto, Ubezpieczenia majątkowe. Cz. 1. Teoria ryzyka, Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2015, 348 s.

6. Agnieszka Roguska-Kikoła, Szkody komunikacyjne – dochodzenie roszczeń, Difin, Warszawa 
2015, 209 s. 

A. Periodyki, zeszyty naukowe, zbiory materiałów, raporty

1. Prawo Asekuracyjne, nr 3(84) 2015; nr 4(85) 2015.

2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2/2015; nr 3/2015.

III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

1. Krzysztof Baran (red. nauk.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, stan prawny na 31 mar-
ca 2015 r., Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 853 s. 

2. Prawo pracy i ubezpieczenia: ujednolicone przepisy, stan prawny na 10 lipca 2015 r., Legis, 
Warszawa 2015, 440 s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie

1. Kamil Antonów (et al.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: podręcznik, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2015, 856 s.

2. Teresa Bińczycka-Majewska, Mirosław Włodarczyk (red. nauk.), Współczesne problemy 
prawa emerytalnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 388 s.

3. Krzysztof Ślebzak (red. nauk.), Składki na ubezpieczenie społeczne, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Poznań-Warszawa 2015, 141 s. (materiały z ogólnopolskiej konferencji na-
ukowej, Poznań, 25-26 września 2014 r.).

4. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Wałchowska, Jacek Wantoch-Rekowski (red. 
nauk.), Umowy cywilno-prawne w ubezpieczeniach społecznych, Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2015, 432 s.

5. Marek Szczepański (ed.), Social security systems in the light of demographic, economic and 
technological challenges, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 
2015, 142 s.

Opracowała: mgr Barbara Sękowska.
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III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie w świetle projektu prawa europejskiego (PEICL) 
(Dariusz Fuchs)

Wprowadzenie
Obecny stan ogólnoeuropejskich prac nad ujednoliconym prawem o umowie ubezpieczenia 

jest efektem długotrwałej ewolucji, zapoczątkowanej już w latach 60. ubiegłego stulecia, co 
znalazło najpełniejszy wyraz w aktach prawnych przygotowanych wówczas przez Komisję Eu-
ropejską. W połowie lat 90. XX w. podjęto po raz kolejny ideę opracowania projektu jednolitej 
regulacji praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia. W związku z działaniem Sieci Euro-
pejskiego Prawa Prywatnego (powstałej 1 maja 2005 r. na podstawie porozumienia zawartego 
z Komisją Europejską) zintensyfikowano prace nad wspólnotowym, jednolitym prawem o umo-
wie ubezpieczenia. W założeniu efekt tych prac ma stanowić treść instrumentu opcjonalnego 
o nazwie Restatement of European Insurance Contract Act (którego oficjalna nazwa brzmi Zasady 
Europejskiego Kontraktowego Prawa Ubezpieczeniowego; Principles of European Insurance Con-
tract Law – PEICL, nazwa robocza: Insurance Restatement). Dokument został przetłumaczony 
przez autora na język polski1. Ze względu na fakt, iż w tym roku kalendarzowym dobiegają kresu 
prace grupy eksperckiej nad projektem, celowe jest omówienie przynajmniej najbardziej aktu-
alnego fragmentu PEICL z uwagi na przygotowane już projekty nowelizacji kodeksu cywilnego. 
Jest to użyteczne zarówno z naukowego, legislacyjnego, jak i edukacyjnego punktu widzenia.

Założenia PEICL
Zasadniczy postulat, który ma zostać zrealizowany za pomocą PEICL (oficjalny komentarz do 

projektu ukazał się na początku 2016 r.2, co niewątpliwie rzutuje zarówno na konstrukcję klau-
zul, jak i na ich treść), to zapewnienie w skali całej Europy jednolitej regulacji w zakresie umowy 
ubezpieczenia, et ipso modo ochrony ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu 
do świadczeń z umowy ubezpieczenia, jak i ochrony interesu publicznego, co dotychczas mia-
ło miejsce w poszczególnych państwach członkowskich w ograniczonym zakresie. Tym samym 
Insurance Restatement Project może zarówno być punktem odniesienia podczas ewentualnej 
realizacji projektowanych zmian treści kodeksu cywilnego, jak i stanowić niezbędną inspirację 
dla polskiego prawodawcy. W tym ostatnim przypadku Insurance Restatement może także sta-
nowić wzorzec dla rodzimych projektów ze względu na przyjętą w tym dokumencie systematykę 
oraz podział materii regulacji. Zarazem rozsądne byłoby sięganie do wypracowanych tam roz-

1 http://www.restatement.info, zakładka PEICL in full text. Tamże polska wersja językowa w przekładzie D. Fuch-
sa, Ł. Szymańskiego i M. Boguskiej.
2 J. Basedow et al. (ed.), Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), Verlag Otto Schmidt, Köln 
2016.
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wiązań w trakcie toczonych dysput nad dopuszczalnością czy też nawet legalnością niektórych 
instytucji prawa ubezpieczeniowego, co odnosi się obecnie przede wszystkim do ubezpieczenia 
grupowego na życie oraz ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Treść Insurance Restatement podzielono na części tematyczne, z których w piątej zawarto re-
gulację odnoszącą się do ubezpieczeń grupowych. Niewątpliwie ze względu na dyskusję, która 
obecnie toczy się w środowisku ubezpieczeniowym, jak też przygotowany w ramach prac Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego projekt działu IV tytułu XXVII kodeksu cywilnego3, szczególnie 
istotne (zarówno ze względów praktycznych, jak i teoretycznych) jest przedstawienie koncepcji 
ubezpieczeń grupowych w Insurance Restatement.

Wobec powyższego należy podkreślić, że zarówno ubezpieczenia grupowe w ogólności, jak 
i wariant z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym są w pełni akceptowane w tym projek-
cie. W trakcie prac nad projektem nie został sformułowany zarzut, że takie rozwiązania stanowią 
wypaczenie czy też wynaturzenie umowy ubezpieczenia. Byłoby to zresztą zaprzeczeniem 
utrwalonej, ogólnoeuropejskiej praktyki państw członkowskich UE.

W założeniach do prac nad projektem przyjęto jako zasadę naczelną wiążące regulowanie 
samej definicji ubezpieczenia grupowego w treści PEICL. Za ubezpieczenie grupowe można 
uznać takie, które spełnia trzy przesłanki. Po pierwsze, na podstawie umowy ubezpieczenia 
jest udzielana ochrona – są nią objęci członkowie danej grupy (np. pracownicy zakładu pracy, 
członkowie stowarzyszenia). Po drugie, ubezpieczyciel zapewnia ochronę całej grupie ubezpie-
czonych, a nie poszczególnym jej członkom indywidualnie. Dana osoba staje się ubezpieczonym 
na skutek członkostwa w danej grupie, ewentualnie po zawiadomieniu ubezpieczyciela o chęci 
przystąpienia do kręgu osób ubezpieczonych. Zarazem po trzecie, przygotowany projekt zakłada 
swoiście rozumianą ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, gdyż dopuszczano kontynuację ubez-
pieczenia, o ile umowa tak stanowi, a ubezpieczony utracił status członka grupy, co pierwotnie 
stanowiło przesłankę uzyskania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia 
grupowego. Projekt zakłada, podobnie jak to występuje w rodzimej praktyce polskiego rynku 
ubezpieczeniowego, że na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego ochronę mogą uzyskać 
także członkowie rodziny ubezpieczonego.

Założono, że ubezpieczyciel ma powinności informacyjne jedynie wobec ubezpieczającego, 
a nie względem ubezpieczonych członków grupy, natomiast ubezpieczający ma obowiązek prze-
kazywać informacje ubezpieczonym, jak też zawiadamiać ich o ewentualnych zmianach w treści 
umowy ubezpieczenia.

Na tej podstawie można stwierdzić, że ubezpieczenia grupowe różnią się zasadniczo od ubez-
pieczeń indywidualnych w trzech zasadniczych aspektach, uwzględnionych w proponowanej, 
ostatecznej regulacji PEICL. 

Przede wszystkim odrębność wynika z różnego sposobu wskazania osoby ubezpieczonej 
w umowie. Po drugie, odmiennie kształtuje się wiedza ubezpieczyciela na temat ubezpiecza-
nych ryzyk, co w ubezpieczeniach grupowych z zasady nie ma charakteru zindywidualizowanego 
ryzyka. Po trzecie, zawarowano dla ubezpieczeń grupowych na życie, co podkreślono powyżej, 
że (w ramach kontynuacji) ubezpieczyciel akceptuje przekształcenie ubezpieczenia grupowego 
w indywidualne ubezpieczenie członka danej grupy, jeżeli ten ostatni wykaże wolę utrzymania 
ochrony ubezpieczeniowej.

Ostatecznie w części piątej PEICL zawarto rozwiązania odnoszące się do szczegółowych za-
gadnień ubezpieczeń grupowych. Między innymi uznano, że umowy ubezpieczenia grupowego 

3 http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego/.
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są co do zasady umowami ubezpieczenia podlegającymi ogólnej definicji umowy ubezpiecze-
nia. Ubezpieczający powinien negocjować z ubezpieczycielem warunki umowy ubezpieczenia 
w oparciu o zasadę dobrej wiary i zgodnie z wolą reprezentowania słusznych interesów poten-
cjalnych członków grupy. Każdy przystępujący do grupy ubezpieczony powinien otrzymać od 
tzw. organizatora grupy (a nie od ubezpieczyciela) podstawowe informacje dotyczące danego 
stosunku prawnego, a mianowicie o zakresie czasowym i przedmiotowym ochrony ubezpiecze-
niowej oraz regułach odnoszący się do dochodzenia roszczeń. Ciężar dowodu, że takie dane 
zostały przekazane członkowi grupy, spoczywa na ubezpieczającym.

Dla grupowych ubezpieczeń na życie przewidziano rozwiązanie, zgodnie z którym w razie roz-
wiązania umowy albo wystąpienia ubezpieczonego z grupy ochrona ubezpieczeniowa kończy 
się dopiero po upływie 3 miesięcy od tego faktu. W razie zaistnienia takiej sytuacji ubezpieczo-
ny ma prawo kontynuacji ubezpieczenia na podstawie odrębnej umowy ubezpieczenia, czego 
ubezpieczyciel nie może uzależniać od przeprowadzenia uprzedniej, odrębnej i indywidualnej 
oceny ryzyka. Tym samym ubezpieczyciel nie może w tych okolicznościach podwyższyć składki 
z powołaniem się na aktualny stan zdrowia z daty zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia 
na życie.

Powyższe uwagi można także odnieść do ubezpieczenia grupowego na życie z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym. Ten, także dopuszczony w tzw. II dziale załącznika do polskiej 
ustawy ubezpieczeniowej, „produkt” składa się w istocie z dwóch odrębnych zakresów ubez-
pieczenia (czynności ubezpieczeniowych): klasycznego ubezpieczenia na życie oraz usługi 
finansowej polegającej na pomocy w lokowaniu środków w funduszach inwestycyjnych. 

Podsumowanie
Reasumując, należy podkreślić, że umowy ubezpieczenia grupowego (na życie, jak i wariant 

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) są powszechnie akceptowane w prawodawstwie 
państw członkowskich UE, a także stanowią przedmiot regulacji projektu prawa europejskiego. 
Tym samym należy przyjąć, że stanowią one także niezbędny komponent rynku rodzimego, który 
– jeżeli wymogi projektu zostaną implementowane do prawa polskiego – doczeka się nowocze-
snej regulacji w tym zakresie. Na zakończenie warto podkreślić, że problematykę ubezpieczeń 
grupowych powinniśmy oceniać, a przede wszystkim kształtować normatywnie zgodnie z rzym-
ską zasadą zachowania umiaru w ocenach (sic modus in rebus).

Dr Dariusz Fuchs, radca prawny; Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzyna-
rodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie; członek zespołu problemowego ds. umowy ubezpieczenia Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Cywilnego; członek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law 
(zespołu eksperckiego, który opracował na zlecenie Komisji Europejskiej projekt regulacji prawa 
o umowie ubezpieczenia); członek Project Group on a Reinsurance Contract Law (zespołu eks-
perckiego opracowującego aktualnie międzynarodową regulację umowy reasekuracji).
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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Stan i rozwój bilateralnej współpracy 
gospodarczej Polski i Ukrainy”, Warszawa, 16 listopada 2015 r. (Małgorzata Maliszewska)

W dniu 16 listopada 2015 r. w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) w War-
szawie przy ulicy Stokłosy 3 odbyła się międzynarodowa konferencja „Stan i rozwój bilateralnej 
współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy” z udziałem przedstawicieli ośrodków naukowo-dydak-
tycznych z Ukrainy oraz reprezentantów gospodarza. Wydarzeniu patronowała Polsko-Ukraińska 
Izba Gospodarcza. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Dotyczyła zagadnień współ-
pracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie ekonomii, finansów, ubezpieczeń gospodarczych oraz 
edukacji. 

Konferencję otworzył prof. dr hab. Juliusz Kotyński, dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków 
Międzynarodowych, który przywitał zgromadzonych gości i zwrócił uwagę na potencjał współ-
pracy między Polska a Ukrainą – krajami sąsiadującymi ze sobą. Następnie głos zabrał Mehmet 
Orhun Eskici, prezydent Grupy Uczelni Vistula. W swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, iż ukra-
ińskie ośrodki edukacyjne będą nawiązywały edukacyjną i biznesową współpracę z Akademią 
Finansów i Biznesu Vistula. Następnie dr Marek Kulczycki, rektor Akademii Finansów i Biznesu 
Vistula, wyraził przekonanie, iż zainspirowana przez Grupę Uczelni Vistula inicjatywa dotycząca 
wymiany doświadczeń między polskimi i ukraińskimi uczelniami przyczyni się do rozwoju po-
szczególnych działów nauki oraz umożliwi pracownikom naukowym rozwój intelektualny w wielu 
dziedzinach nauki. Ostatnim mówcą części inaugurującej był Jacek Piechota, prezes Polsko-
Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Konferencja została podzielona na dwie sesje, obie zawierające prezentacje autorskie oraz 
czas przeznaczony na dyskusję.

Pierwsza sesja dotyczyła prezentacji sytuacji makroekonomicznej oraz problemów transforma-
cji i rozwoju gospodarczego Ukrainy i Polski na drodze do integracji europejskiej. Moderatorem 
był dr hab. Marek Grela, prof. AFiBV. W sesji wzięło udział sześciu prelegentów, którzy przed-
stawili następujące referaty dotyczące problemów makroekonomicznych i gospodarczych: 
„Gospodarka Ukrainy: problemy i perspektywy” (prof. Igor Makarenko z Narodowej Akademii 
Nauk Ukrainy), „Rozwój gospodarczy Polski w drugiej dekadzie XXI wieku na tle zmian global-
nych” (prof. dr hab. Juliusz Kotyński z AFiBV), „Luka w poziomach rozwoju ekonomicznego 
Ukrainy i krajów UE jako obiektywna rzeczywistość eurointegracji Ukrainy” (dr hab. Kateryna 
Romanchuk z Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego), „Osiągnięcia 
i niedostatki Partnerstwa Wschodniego UE” (dr Zdzisław Rapacki z Collegium Civitas w Warsza-
wie), „Synergetyczne podejście do bezpieczeństwa regionów transgranicznych w ramach polityki 
Partnerstwa Wschodniego UE (prof. Olena Gonta z Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu 
Technologicznego), „What prospects for Ukraine’s external competitiveness under the DCFTA 
(deep and comprehensive free trade area) with the EU? What role for Polish actors under Ukra-
ine’s implementation of its DCFTA commitments?” (Jan Truszczyński z AFiBV).

Druga sesja miała charakter sektorowy i odnosiła się do współpracy gospodarczej Ukrainy 
i Polski. Została podzielona na trzy równoległe sesje. Pierwsza z nich obejmowała problematykę 
dwustronnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej Ukrainy i Polski. Moderatorem był 
tu dr hab. Ryszard Michalski, prof. AFiBV. Prelegenci przedstawili następujące tematy: „Stan 
i perspektywy handlu zagranicznego między Polską i Ukrainą (dr Kateryna Shymanska z Ży-
tomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego), „Polsko-ukraińska współpraca 
gospodarcza w latach 2008–2014” (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła z Instytutu Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), „Transgraniczna współpraca gospodarcza Polski z Ukra-
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iną” (dr Olga Charucka z AFiBV), „Priorytetowe kierunki rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy 
inwestycyjnej” (dr hab. Lila Kozachenko z Instytutu Rozwoju Człowieka w Nikołajewie), „Instytu-
cjonalne możliwości rozwoju agrobiznesu w ramach realizacji umowy o stowarzyszeniu między 
Ukrainą a UE” (dr Oleksandr Kowalczuk z Żytomierskiego Narodowego Uniwersytetu Agroeko-
logicznego), „Perspektywy współpracy inwestycyjnej między Ukrainą i Polską w rozwoju branży 
budowlanej” (prof. Lyudmyla Remnova z Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Techno-
logicznego).

Druga sesja sektorowa, moderowana przez dr. hab. Jan Fazlagicia, prof. AFiBV, dotyczyła 
edukacji, rynku pracy, migracji, rozwoju społecznego i regionalnego. Zaprezentowane zostały 
następujące referaty: „System szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie: tendencje refor-
my” (dr Olena Majboroda z Uniwersytetu „Ukraina” w Kijowie), „Studenci z Ukrainy w Polsce. 
Oczekiwania, potrzeby i opinie w świetle badania terenowego” (dr Maria Gasińska z AFiBV), 
„Perspektywy współpracy Ukrainy i Polski w zakresie programów edukacyjnych” (dr hab. Olena 
Lagowska z Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego), „Rynek pracy na 
Ukrainie i migracja” (prof. Antonina Korotiejewa z Uniwersytetu „Ukraina” w Kijowie), „Zna-
czenie migracji zarobkowej z Ukrainy dla przedsiębiorców i rynku pracy w Polsce” (dr Dariusz 
Klimek z Politechniki Łódzkiej), „Metodologia badań społecznych i gospodarczych rozwoju regio-
nu” (prof. Iryna Moisejenko z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych).

Trzecia sesja, której moderatorem była dr inż. Barbara Karlikowska, prof. AFiBV, została po-
święcona problematyce sektora rolno-spożywczego oraz środowisku, inwestycjom, energii, 
marketingowi i finansom. Mówcy przedstawili następujące wystąpienia: „Doświadczenia Polski 
w rozwoju agrobiznesu na Ukrainie: ujęcie finansowo-rachunkowe” (prof. Larysa Sulimen-
ko z Żytomierskiego Narodowego Uniwersytetu Agroekologicznego), „Możliwości współpracy 
sektora rolno-spożywczego między Ukrainą a Polską” (prof. Tetyana Zinchuk z Żytomierskie-
go Narodowego Uniwersytetu Agroekologicznego), „Współpraca Polski z Ukrainą w zakresie 
pobudzania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i zwiększania konkurencyjności” (dr Kry-
styna Mościbrodzka z AFiBV), „Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i Ukrainie” (dr Małgorzata 
Maliszewska z AFiBV), „Rola mediów w kampanii reklamowej organizacji” (prof. Swietłana Ne-
sterenko z Uniwersytetu „Ukraina” w Kijowie), „Wycena ukraińskich przedsiębiorstw w procesie 
diagnozy ich atrakcyjności inwestycyjnej” (dr Iuliia Moroz z Żytomierskiego Narodowego Uni-
wersytetu Agroekologicznego), „Teoretyczne i praktyczne aspekty godziwej wyceny aktywów 
w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie” (prof. Iuzef Tsal-Tsalko z Żytomierskiego Narodo-
wego Uniwersytetu Agroekologicznego).

Zagadnienia dotyczące ubezpieczeń w relacjach polsko-ukraińskich przedstawiła dr Mał-
gorzata Maliszewska. Było to jedyne wystąpienie poświęcone problematyce ubezpieczeń 
gospodarczych. W swoim referacie autorka zwróciła uwagę na potencjał rozwoju współpracy 
polsko-ukraińskiej w obszarze działalności ubezpieczeniowej na terytorium Ukrainy. Prelegent-
ka przedstawiła zasady funkcjonowania przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w obu krajach oraz 
wskazała różnice między polskim i ukraińskim rynkiem ubezpieczeń. Autorka omówiła źródła 
prawa ubezpieczeniowego regulującego ubezpieczenia w Polsce i na Ukrainie. Zaprezentowała 
formy prawne działalności ubezpieczeniowej w obu krajach, wskazując, iż w Polsce przedsiębior-
stwa ubezpieczeniowe działają w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
a także europejskiej spółki (od dnia 1 stycznia 2016 r.), zaś na Ukrainie w formie spółki akcyj-
nej, komandytowej, pełnej oraz z dodatkową odpowiedzialnością. Prelegentka dokonała analizy 
wybranych zagadnień rynków ubezpieczeniowych polskiego i ukraińskiego, uwzględniając: licz-
bę zakładów ubezpieczeń, wysokość składki, różnice w wysokości składki przypisanej brutto 
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w ubezpieczeniach na życie oraz ubezpieczeniach majątkowych. Autorka przedstawiła również 
strukturę udziałową polskiego i ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego oraz wskazała pocho-
dzenie kapitału obcego w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych prowadzących działalność 
ubezpieczeniową w obu krajach. W wystąpieniu zostały przedstawione postulaty rozwoju współ-
pracy między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi, z wykorzystaniem 
polskich doświadczeń rynkowych, w tym zasady dobrych praktyk i społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Wystąpienie dotyczące ubezpieczeń gospodarczych spotkało się z zainteresowaniem 
uczestników i było przedmiotem ożywionej dyskusji.

Konferencja przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów naukowych i zacieśnienia 
współpracy między badaczami. Umożliwiła prelegentom przedstawienie swoich poglądów oraz 
poszerzenie wiedzy w dziedzinach ekonomii, finansów i biznesu. Wspólne przedsięwzięcia Aka-
demii Finansów i Biznesu Vistula oraz ukraińskich uczelni będą kontynuowane i przyczynią się do 
rozwoju współpracy międzynarodowej, a także wzmożenia wymiany studenckiej. Wszystkie ma-
teriały konferencyjne zostaną wydane w formie recenzowanej publikacji, która nie tylko będzie 
stanowić dokumentację merytoryczną spotkania, lecz także pozwoli kontynuować współpracę 
międzynarodową w zakresie wymiany interdyscyplinarnych poglądów.

Dr Małgorzata Maliszewska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
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Sprawozdanie z III Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia 
w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Kraków, 26-27 listopada 
2015 r. (Maria Płonka, Tomasz Jedynak, Monika Szaraniec)

Informacja o konferencji
W dniach 26–27 listopada 2015 r. w krakowskim hotelu Wyspiański odbyła się III Krakowska 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnie-
nia ekonomiczno-prawne” zorganizowana przez dwie katedry Wydziału Finansów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie: Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego, kierowaną przez prof. 
dr hab. Bogusławę Gnelę, oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, kierowaną przez 
prof. dr hab. Wandę Sułkowską. 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Jacek Majchrowski, prezydent mia-
sta Krakowa, dr hab. Andrzej Chochół, profesor i zarazem rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, prof. dr hab. Bogumiła Szopa, dziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, a także Komisja Nadzoru Finansowego oraz Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny. Patronat medialny nad konferencją sprawowały „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, 
„Dziennik Ubezpieczeniowy”, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, RMF MAXXX, portal Magiczny 
Kraków oraz PZU S.A.

Tradycyjnie już krakowska konferencja była miejscem spotkania i ożywionej dyskusji prawników 
i ekonomistów. W tym roku wzięło w niej udział około blisko 90 uczestników: przedstawicieli 
krajowych uniwersytetów i szkół wyższych, reprezentantów zagranicznych ośrodków akademic-
kich, a także praktyków rynku ubezpieczeń. Uczestnicy konferencji w trakcie obrad plenarnych 
oraz panelowych, a także w dyskusjach kuluarowych omawiali wyniki badań nad współczesnymi 
prawnymi i ekonomicznymi aspektami ewolucji i rozwoju ubezpieczeń w państwach europej-
skich.

Warto zauważyć, że konferencja odbywała się w niezwykle ważnym dla rynku ubezpieczeń 
momencie – z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o dzia-
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, uwzględniająca wymogi dyrektywy UE Solvency II 
z terminem jej implementacji od 2016 r. Okoliczność ta w dużej mierze zdeterminowała główny 
nurt rozważań oraz tematykę dyskusji podejmowanych w trakcie poszczególnych sesji oraz w ku-
luarach konferencji.

Uczestnicy konferencji reprezentowali większość krajowych ośrodków naukowych zajmu-
jących się problematyką ubezpieczeń, tj.: Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, 
Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet 
Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Krakowską Akademię 
im. Frycza Modrzewskiego, Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie, Politechni-
kę Rzeszowską, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwową Wyższą Szkołę 
Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu. W konferencji brali udział również przedstawiciele zagra-
nicznych środowisk naukowych z Europy Wschodniej: Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego 
im. Plechanowa (Moskwa), Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego 
oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. W. Hetmana. Oprócz środo-
wisk naukowych uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele ważniejszych instytucji 
rynku ubezpieczeniowego: Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego, Narodowego Banku Polskiego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
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S.A., a także studenci z Koła Naukowego „Risk Management” Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie.

Podobnie jak w poprzednich latach konferencja odbywała się w dwóch równoległych panelach: 
ekonomicznym i prawnym, co zintensyfikowało wymianę poglądów i stworzyło interdyscyplinar-
ną platformę badań nad różnymi aspektami rozwoju ubezpieczeń. Wspólne sesje miały miejsce 
na początku konferencji jako wykłady inauguracyjne oraz na zakończenie konferencji – w formie 
sesji podsumowującej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Andrzej Chochół, profesor i zarazem 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz prof. dr hab. Bogumiła Szopa, dziekan 
Wydziału Finansów. Następnie prof. dr hab. Bogusława Gnela, kierownik Katedry Prawa Cywil-
nego i Gospodarczego UEK w Krakowie, oraz prof. dr hab. Wanda Sułkowska, kierownik Katedry 
Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK w Krakowie, przywitały przybyłych gości i zaprosiły 
prelegentów do wygłoszenia wykładów inauguracyjnych. Robert Stachura, przedstawiciel Ubez-
pieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, przedstawił wykład zatytułowany „UFG jako centrum 
przetwarzania danych dla sektora ubezpieczeń”. Tematem wystąpienia prof. dr. hab. Jana 
Monkiewicza, przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego, była „Zmiana paradygmatu regu-
lacyjno-nadzorczego”.

Tak wprowadzeni w aktualne problemy sprawozdawcze, regulacyjne i nadzorcze sektora ubez-
pieczeń oraz krajowych i unijnych instytucji finansowych uczestnicy konferencji kontynuowali 
dyskurs w panelach: prawnym i ekonomicznym.

Wystąpienia i dyskusja w ramach panelu prawnego
Głównym tematem panelu prawnego w tym roku była „Informacja w prawie ubezpieczeń go-

spodarczych”. Tytuł ten okazał się niezwykle aktualny w kontekście zwiększania obowiązków 
informacyjnych po stronie ubezpieczyciela zarówno przez ustawodawcę europejskiego, jak i kra-
jowego – zwłaszcza w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Istotne 
znaczenie w tym zakresie mają także rekomendacje i wytyczne KNF skierowane do zakładów 
ubezpieczeń.

W pierwszym dniu konferencji zostały wygłoszone referaty o problematyce ogólnej, przed-
stawiające zagadnienia prawne informacji kierowanej do ubezpieczyciela oraz prawne aspekty 
wykonywania oraz naruszenia jego obowiązków informacyjnych. W drugim dniu poruszone 
zostały zagadnienia szczegółowe, m.in. dotyczące informacji w ubezpieczeniach na życie, w po-
średnictwie ubezpieczeniowym, w ubezpieczeniach bancassurance, w ubezpieczeniach 
związanych z turystyką, w ubezpieczeniach w odniesieniu do ochrony praw pacjenta oraz kon-
sumenta w umowach zawieranych na odległość.

W trakcie pierwszej sesji panelu prawnego, zatytułowanej „Zagadnienia prawne informacji 
kierowanej do ubezpieczyciela”, której przewodniczyła prof. dr hab. Teresa Mróz (Uniwersy-
tet w Białymstoku), wygłoszone zostały referaty: dr. hab. Marcina Krajewskiego (Uniwersytet 
Warszawski) „Sankcje wadliwej deklaracji lub notyfikacji ryzyka”, dr. Aleksandra Raczyńskiego 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Prawo do informacji a kumulacja świadczeń 
z umów ubezpieczenia”, mgr Agnieszki Sowy (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskie-
go) „Charakter prawny powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku” oraz dr. Mariusza Frasa 
i mgr. Krzysztofa Pacuły (Uniwersytet Śląski) „Utrata szansy ubezpieczenia wskutek naruszenia 
powinności informacyjnych. Zagadnienia kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne”.

Podczas drugiej sesji panelu prawnego „Prawne aspekty wykonywania i naruszenia obo-
wiązków informacyjnych ubezpieczyciela”, którą moderowała dr hab. Magdalena Szczepańska 
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(Uniwersytet Warszawski), zaprezentowane zostały referaty: dr Katarzyny Malinowskiej (Akade-
mia Leona Koźmińskiego w Warszawie) „Transparentność w umowie ubezpieczenia – przemiana 
zasady najwyższego zaufania w prawo do informacji”, dr Moniki Szaraniec (Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie) „Ochronne reżimy adresata informacji jako słabszej strony stosunku 
ubezpieczenia”, dr. hab. Marcina Orlickiego, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, „Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela w ubezpieczeniu na cudzy rachunek”, 
dr Aldony Piotrowskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Publicznoprawne obowiąz-
ki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych”, 
dr. Jana Byrskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Przekazywanie informacji w postaci 
elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń”.

Drugiego dnia konferencji, w ramach trzeciej sesji panelu prawnego „Informacja w ubez-
pieczeniach na życie oraz w pośrednictwie ubezpieczeniowym”, której moderatorem był 
prof. dr hab. Wojciech J. Katner (Uniwersytet Łódzki), uczestnicy mogli zapoznać się z refera-
tami: mgr Anny Klein-Kaski (Uniwersytet Gdański) „Przedkontraktowe obowiązki informacyjne 
w ubezpieczeniach na życie z komponentem inwestycyjnym w świetle rozporządzenia PRIIP”, 
dr hab. Magdaleny Szczepańskiej (Uniwersytet Warszawski) „Analiza potrzeb klienta jako 
szczególny obowiązek informacyjny ubezpieczyciela”, dr. Bartosza Kucharskiego (Uniwersytet 
Łódzki) „O zawiadomieniach i oświadczeniach składanych agentowi ubezpieczeniowemu” oraz 
mgr Edyty Figury-Góralczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Zmiany odnośnie ujawnia-
nia informacji dotyczących wynagrodzenia agentów w projekcie IMD2”.

Czwarta sesja prawna „Informacja w ubezpieczeniach bancassurance oraz w ubezpieczeniach 
związanych z turystyką”, którą moderowała dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. Uni-
wersytetu Gdańskiego, rozpoczęła się od wygłoszenia referatu przez dr hab. Dorotę Maśniak, 
prof. Uniwersytetu Gdańskiego, „Doinformowanie czy przeciążenie informacyjne w stosunkach 
bancassurance, czyli o zakresie informowania ubezpieczonych”. Następnie zebrani wysłuchali 
referatów: mgr. Piotra Wrzesińskiego (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) „Uprawnie-
nia informacyjne ubezpieczonego w ubezpieczeniach bancassurance”, mgr. Macieja Samsona 
„Obowiązki informacyjne banku w umowach ubezpieczenia stanowiących zabezpieczenie kredy-
tu z punktu widzenia Rekomendacji U”, a także mgr Marty Karpińskiej (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) „Konflikt interesów a obowiązki informacyjne organizatora turystyki 
i agenta turystycznego jako ubezpieczającego oraz pośrednika ubezpieczeniowego”.

Piątą sesję prawną „Informacja w ubezpieczeniach a problem ochrony praw pacjenta oraz 
konsumenta w umowach zawieranych na odległość” moderował dr hab. Marcin Orlicki, prof. 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem prezentacji w tej sesji były 
referaty: dr Urszuli Drozdowskiej (Uniwersytet w Białymstoku) „Zakres i sposób udzielania infor-
macji zakładom ubezpieczeniowym o stanie zdrowia pacjenta. Uwagi na tle prawa medycznego 
i prawa ubezpieczeniowego”, dr Kingi Michałowskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
„Wpływ danych medycznych i danych genetycznych na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego 
w ubezpieczeniach na życie”, mgr Anny Patalon (Uniwersytet Gdański) „Obowiązki informacyj-
ne wobec konsumenta w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość” oraz dr. Piotra 
Kukuryka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiąz-
ków informacyjnych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość”.

Każda sesja panelu prawnego kończyła się ożywioną, bardzo merytoryczną dyskusją. Uczestnicy 
konferencji zgłaszali uwagi, że system informacji, który ma chronić klienta usługi ubezpieczenio-
wej, jest niespójny (zbyt rozbudowany przy ubezpieczeniach na życie, a niedoregulowany przy 
innych typach ubezpieczenia). Podkreślano, że nowe przepisy zawarte w ustawie o działalności 
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ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczące analizy potrzeb klienta czy karty produktu są nie-
dookreślone i częściowo niezgodne z rekomendacjami oraz wytycznymi KNF w tym zakresie. 
Ogólnie uznano, że nadmiar informacji nie chroni klienta usługi ubezpieczeniowej i należy po-
szukiwać równowagi pomiędzy niedoborem a nadmiarem informacji.

Wystąpienia i dyskusja w ramach panelu ekonomicznego
Pierwszą sesję panelu ekonomicznego, moderowaną przez prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza, 

poświęcono wybranym aspektom zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. W ramach tej sesji 
referaty zaprezentowali: dr hab. Jacek Lisowski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu, i mgr Maciej Jakubowski, z tejże uczelni, „Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem szkód 
rowerowych”, dr Marzena Bac (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), „Wybrane 
zagadnienia zarządzania ryzykiem na przykładzie firmy produkcyjnej z branży motoryzacyjnej”, 
dr Joanna Błach, dr Monika Wieczorek-Kosmala, dr Anna Doś i dr Maria Gorczyńska (Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach) „Znaczenie ryzyka w zarządzaniu innowacjami przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowego”, dr Robert Dankiewicz (Politechnika Rzeszowska) „Ubezpieczenia a proces 
identyfikacji ryzyk finansowych w przedsiębiorstwach”, dr Robert Kurek (Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu) „Bitcoin jako przedmiot ubezpieczenia a paradygmat ubezpieczalności 
ryzyka”. Różnorodność przedstawionych rodzajów ryzyka i aspekty ich ubezpieczalności były 
przedmiotem wymiany poglądów w części dyskusyjnej panelu.

Druga sesję panelu ekonomicznego, poświęconą wybranym aspektom rynku ubezpiecze-
niowego, moderował dr hab. Adam Śliwiński, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
W ramach tej sesji swoje prezentacje wygłosili: mgr Jacek Szyda (Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu) „Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jako narzędzie wspomagające proces za-
rządzania ryzykiem kontrahenta”, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz (Szkoła Główna Handlowa) 
„O gospodarstwie domowym na rynku ubezpieczeniowym”, dr Anna Ostrowska-Dankiewicz 
(Politechnika Rzeszowska) „Wykorzystanie wybranych wskaźników w analizie oceny efektywności 
oraz ryzyka inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe”, dr Marietta Janowicz-
Lomott (Szkoła Główna Handlowa) „Polityka instytucji Unii Europejskiej wobec towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych”, dr Renata Pajewska-Kwaśny (Szkoła Główna Handlowa) „Zmiany 
na rynku komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce” oraz dr Marcin Kawiński (Szkoła 
Główna Handlowa) „Koncepcja ochrony ubezpieczeniowej finansów osobistych”. Przedstawio-
ne zagadnienia były przedmiotem dyskusji głównie w kontekście wejścia w życie uregulowań 
związanych z dyrektywą Solvency II oraz rekomendacjami KNF. 

Drugiego dnia konferencji odbyły się kolejne trzy sesje. Pierwszą z nich moderowała 
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. W ramach tej sesji przedstawiono makroeko-
nomiczne i międzynarodowe zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń i ich powiązań 
z gospodarką. Zgromadzeni wysłuchali referatów: dr hab. Teresy H. Bednarczyk, prof. Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, i mgr Anny Jańskiej, z tejże uczelni, „Innowacyjność 
polskiej gospodarki i rozwój ubezpieczeń na tle wybranych krajów Unii Europejskiej”, dr hab. Te-
resy Czerwińskiej, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, „Aktywność inwestycyjna instytucji 
ubezpieczeniowych a zjawisko shadow banking”, dr Tatiany Rotowej (Kijowski Narodowy Uniwer-
sytet Handlowo-Ekonomiczny) „Infrastruktura rynku ubezpieczeniowego: przegląd, problemy, 
perspektywy”, która swoje wystąpienie w dużej mierze poświęciła zagadnieniom związanym 
z edukacją ubezpieczeniową, a także dr. Ryszarda Pukały (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-
Ekonomiczna w Jarosławiu) „Rynki ubezpieczeniowe krajów Grupy Wyszehradzkiej w warunkach 
spowolnienia gospodarczego”.
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Czwartą sesję panelu ekonomicznego moderowała dr hab. Teresa Czerwińska, prof. Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W ramach tej sesji przedstawiono następujące referaty: dr hab. Beata 
Nowotarska-Romaniak i dr Helena Ogrodnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 
„Ubezpieczenia mieszkaniowe. Konstrukcja, decyzje zakupu”, dr hab. Jacek Lisowski, prof. Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, i mgr Sergiusz Lenhardt, z tejże uczelni, „Złożoność 
ryzyka działalności gwarantów na rynku ubezpieczeniowym”, dr Wiktor Trynczuk (Kijowski Na-
rodowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny) „Rynek ubezpieczeniowy Ukrainy: Współczesne 
problemy rozwoju”. Głos w dyskusji zabrał i jednocześnie przedstawił wystąpienie na temat 
aktualnych problemów ukraińskiego rynku ubezpieczeń dr Vołodymir Veretnov (Kijowski Naro-
dowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana). Zróżnicowana problematyka wystąpień 
pozwoliła poszerzyć wiedzę uczestników konferencji o aktualnych problemach rynku ubezpie-
czeniowego na Ukrainie i zainicjowała dyskusję na temat porównania polskiego i ukraińskiego 
rynku ubezpieczeń.

Ostatnią, piątą sesję ekonomiczną poprowadziła prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk. W ramach tej 
sesji referaty wygłosili: prof. Yulia Y. Finogenova (Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny im. Plecha-
nowa) „Współczesne przekształcenia w rosyjskim systemie emerytalno-rentowym”, mgr Paweł 
Rozumek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) „Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie 
ubezpieczeń upraw”, dr Kamila Bielawska (Uniwersytet Gdański) „Skutki finansowe odwrotu od 
reformy emerytalnej z 1999 roku dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. Prezentacje oraz dys-
kusja były dopełnieniem tematyki omawianej w poprzedniej sesji oraz poruszały problematykę 
ubezpieczeń emerytalnych w Rosji i w Polsce.

Z uwagi na znaczną liczbę zgłoszonych referatów i konieczność zachowania dyscypliny cza-
sowej, a jednocześnie chęć oddania głosu gościom konferencji, niektórzy prelegenci (głównie 
przedstawiciele organizatorów, pracownicy Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK 
w Krakowie) byli zmuszeni zrezygnować z przedstawienia swych prezentacji.

Podsumowanie konferencji
Konferencję zakończyła sesja plenarna prowadzona przez prof. dr hab. Wandę Sułkowską 

oraz prof. dr hab. Bogusławę Gnelę, w której wzięli udział uczestnicy połączonych paneli: praw-
nego i ekonomicznego. 

W podsumowaniu podkreślono interdyscyplinarny wymiar konferencji, stwarzający możliwość 
podjęcia dyskusji w szerokim kontekście ekonomiczno-prawnym na temat zmian regulacyjnych 
na polskim rynku ubezpieczeń, wprowadzonych nową ustawą o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej oraz dyrektywą Solvency II. Wyrażono nadzieję i przekonanie, że krakowska 
konferencja poświęcona ubezpieczeniom będzie kontynuowana w przyszłości z możliwością 
stworzenia wspólnych paneli ekonomiczno-prawnych oraz rozwijania wiedzy na temat rynków 
ubezpieczeniowych krajów Europy Wschodniej. Następnie obie panie profesor podziękowały 
uczestnikom za przybycie, przygotowanie i wygłoszenie interesujących referatów na wysokim 
poziomie merytorycznym oraz za udział w dyskusji.

Niewątpliwym atutem spotkania jest fakt, iż prezentacje wygłoszone podczas konferencji oraz 
nadesłane referaty zostały opublikowane przed konferencją w dwóch monografiach: Dylema-
ty teorii i praktyki ubezpieczeń, pod redakcją Wandy Sułkowskiej i Grzegorza Strupczewskiego, 
Poltext, Warszawa 2015 (recenzenci: prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk oraz dr hab. Teresa Czerwiń-
ska, prof. UW ), oraz Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, pod redakcją Bogusławy 
Gneli i Moniki Szaraniec, Wolters Kluwer, Warszawa 2015 (tom zrecenzowany przez prof. dr hab. 
Annę Walaszek-Pyzioł).
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Warto również odnotować, że oprócz części merytorycznej organizatorzy konferencji przygo-
towali dla uczestników atrakcję o charakterze towarzysko-integracyjnym. Pierwszego dnia, po 
zakończeniu obrad, uczestnicy mieli okazję zejść do podziemi krakowskiego rynku, by zwiedzić 
interaktywną wystawę Śladem europejskiej tożsamości Krakowa. Podziemia rynku. Zarówno 
możliwość spaceru w niesamowitej scenerii podziemi, jak i późniejszy bankiet integracyjny w re-
stauracji Dom Polonii na Rynku Głównym stanowiły oryginalny akcent, który z pewnością stanie 
się jednym ze znaków rozpoznawczych tegorocznego spotkania praktyków i teoretyków rynku 
ubezpieczeń.

Konferencja okazała się bardzo udanym i owocnym wydarzeniem naukowym oraz towarzy-
skim. Dyskusje na sesjach panelowych oraz w kuluarach, zainspirowane wieloaspektowością 
obszarów badawczych, były okazją do wymiany poglądów na temat systemu ubezpieczeń 
w Polsce, na Ukrainie i w Rosji, określenia jego kluczowych problemów i nakreślenia kierunków 
rozwoju. Tym samym spotkanie spełniło założone cele i zadania. Było ono także okazją do na-
wiązania kontaktów oraz zacieśnienia istniejącej współpracy między teoretykami i praktykami 
z branży ubezpieczeniowej w kraju i za granicą, co – miejmy nadzieję – będzie kontynuowane 
w dalszych kontaktach i publikacjach międzynarodowych. 

Dr hab. Maria Płonka, dr Tomasz Jedynak, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Dr Monika Szaraniec, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie.
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