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Zabezpieczenie oczekiwaƒ na przysz∏e Êwiadczenia ubezpieczeniowe
SpoÊród ubezpieczeƒ spo∏ecznych i ubezpieczeƒ osobowych najbardziej frapujàce sà te, które

stanowià d∏ugoterminowà operacj´ finansowà, gdzie okres p∏acenia sk∏adek w zamian za prawo
do ewentualnego Êwiadczenia ubezpieczeniowego jest rozciàgni´ty w czasie, si´gajàc nierzadko
ca∏ego okresu aktywnoÊci zawodowej. Na tym tle, w ubezpieczeniach emerytalno-rentowych, jak
równie˝ w ubezpieczeniach ˝yciowych powstaje dodatkowa niepewnoÊç zwiàzana z tym, czy
i w jakiej wysokoÊci ubezpieczyciel wyp∏aci /Êwiadczenie po dziesiàtkach lat up∏ywajàcych od na-
wiàzania stosunku ubezpieczeniowego. W ocenie wielu ubezpieczonych jest to istotna bariera
przy podejmowaniu decyzji o tym, czy w ogóle si´ ubezpieczyç (w przypadku ubezpieczeƒ dobro-
wolnych) oraz czy ubezpieczaç si´ na wy˝sze kwoty (w przypadku ubezpieczeƒ dobrowolnych lub
obowiàzkowych, w których istnieje swoboda kszta∏towania wysokoÊci sk∏adki albo mo˝liwoÊci
unikni´cia obowiàzku sk∏adkowego). 

Paƒstwo jako twórca prawnych regu∏ funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, jak
równie˝ prawnych regulacji ubezpieczenia spo∏ecznego, mo˝e tak kszta∏towaç sfer´ praw
ubezpieczonego, aby dysponowa∏ on w´˝szym lub szerszym wachlarzem uprawnieƒ, których
wykonywanie pozwoli zabezpieczyç rzeczywiste otrzymywanie obiecanych Êwiadczeƒ ubezpie-
czeniowych. Konstruowanie i monitorowanie tej sfery uprawnieƒ jest ciàg∏ym zadaniem poli-
tyki zabezpieczenia spo∏ecznego (obejmujàcej tak˝e ubezpieczenia osobowe), albowiem raz
ustalona wiàzka uprawnieƒ dla ubezpieczonych albo dzia∏ajàcych w ich interesie organów, mo-
˝e w praktyce byç niewystarczajàca do zabezpieczenia pozycji ubezpieczonych. W zwiàzku
z tym pojawia si´ pytanie, jak zbudowaç metod´ analizy sytuacji prawnej ubezpieczonego,
a nast´pnie jako efekt tej˝e analizy, metod´ kreowania nowych, lepszych rozwiàzaƒ, które po-
winny byç w∏àczane do porzàdku prawnego. Potrzeba si´gania do takiej metody lub metod po-
jawia si´ nie tylko na p∏aszczyênie tworzenia prawa, ale bardziej nawet stosowania prawa.
Okazuje si´ bowiem, ˝e w procesie stosowania prawa sàdy powszechne nie muszà orzekaç tyl-
ko jako „usta ustawy”, lecz równie˝ dokonywaç takiej wyk∏adni prawa, która uwzgl´dnia wy-
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znaczone przez ustawodawstwo cele, które mogà byç doprecyzowane przez nauk´. Co wi´cej,
w procesie wyk∏adni prawa mo˝na dopasowaç brzmienie norm do ca∏oÊci systemowej rozwià-
zaƒ prawnych, która tak˝e mo˝e byç zredefiniowana przez wypowiedzi teoretyczne. Twórcze
podchodzenie do j´zyka prawa mo˝e bowiem si´gaç nawet inferowania „niezapisanych” w pra-
wie norm prawnych. 

Trudno wskazaç uniwersalnà metod´ pozwalajàcà odpowiedzieç jak tworzyç odpowiednie dla
ochrony ubezpieczonych prawo i jak stosowaç prawo aby takà ochron´ zabezpieczaç. W poszuki-
waniu takiej metody, która ma niewàtpliwe teoretyczny charakter, mo˝na dostrzec, ˝e jej elemen-
tami konstrukcyjnymi mogà byç cywilnoprawne regu∏y wykonania zobowiàzaƒ ubezpieczenio-
wych, zasada ochrony praw nabytych, poj´cie prawne ekspektatyw ubezpieczeniowych, jak
równie˝ kategoria gwarancji ubezpieczeniowej. Niniejsza rozpraw´ poÊwi´cono zastosowaniu teo-
rii ekspektatyw, która jest przydatna dla wyjaÊnienia pozycji prawnej ubezpieczonego pozostajà-
cego w okreÊlonej relacji do przysz∏ych obiecanych Êwiadczeƒ ubezpieczyciela. Pos∏ugiwanie si´
przyk∏adem drugiego filaru ubezpieczeƒ emerytalnych ma unaoczniç praktyczny wymiar ekspek-
tatywy ubezpieczeniowej. 

Ekspektatywa jako postaç ogó∏u praw ubezpieczonego przed nabyciem 
Êwiadczenia

Poj´cie ekspektatywy (oczekiwania prawnego) wywodzi si´ z teorii prawa cywilnego, okreÊlajàc
sytuacj´ prawnà w trakcie nabywania uprawnienia, w oczekiwaniu na Êwiadczenie przysz∏e, kie-
dy to ju˝ na wczeÊniejszych etapach tego oczekiwania dochodzi do powstawania jakiejÊ postaci
prawa, które mo˝e mieç ju˝ okreÊlonà wartoÊç majàtkowà oraz instrumenty prawne s∏u˝àce jego
ochronie1. Dla osób nie zajmujàcych si´ prawoznawstwem docieranie do „zalà˝kowej” postaci
uprawnienia – swoistego przeduprawnienia – mo˝e nie byç zrozumia∏e, skoro wszystko jest ro-
dzajem uprawnienia. Dla jurystów i teoretyków prawa jest to ju˝ bardziej uzasadnione, skoro
tymczasowe prawa podmiotowe sà uznane za jeden z mo˝liwych przedmiotów stosunków cywil-
noprawnych. Niestety ekspektatywa jest znana g∏ównie jako poj´cie j´zyka prawniczego, prak-
tycznie nie wychodzàce ze sfery teorii do praktyki prawa. O dziwo jednak poj´cie ekspektatywy
zosta∏o po raz pierwszy wprowadzone do obecnego ustawodawstwa w prawie spó∏dzielczym, gdzie
w art. 174 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. wyst´puje ekspektatywa spó∏dzielczego w∏asnoÊcio-
wego prawa do lokalu2, a przecie˝ ju˝ przed I wojnà Êwiatowà instytucja prawna ekspektatytywy
ubezpieczeniowej funkcjonowa∏a w ustawodawstwie. 

PrzydatnoÊç konstrukcji ekspektatywy w ubezpieczeniach dostrze˝ono na poczàtku kszta∏to-
wania instytucji ubezpieczeniowych w XIX w. Dlatego te˝ cesarskie Rozporzàdzenia na terenach
Austro-W´gier, przeniesione nast´pnie do prawa nowo utworzonego Paƒstwa polskiego w „Usta-
wie z 10 czerwca 1921 o ubezpieczeniu pensyjnem”, szeroko pos∏uguje si´ instytucjà prawnà eks-
pektatywy ubezpieczeniowej3, jako poj´ciem okreÊlajàcym ca∏okszta∏t praw ubezpieczonego przy-
s∏ugujàcych mu przed nabyciem Êwiadczenia w jednym zak∏adzie pensyjnym (zak∏ad ubezpieczeƒ
emerytalnych), które to mogà byç przenoszone do innego zak∏adu pensyjnego. Tak˝e w ubezpie-
czeniach spo∏ecznych okresu mi´dzywojennego postrzeganie sytuacji ubezpieczonych przez pry-
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1 K. Gandor, Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Ossolineum, Warszawa – Wroc∏aw-Kraków 1968, s. 13.
2 Dz.U. z 2001 r. nr 4, poz. 57 ze zm. Oprócz ekspektatywy w∏asnoÊciowego prawa do lokalu, art. 19 przewiduje od-
mienne prawo podmiotowe okreÊlanego mianem ekspektatywy odr´bnej w∏asnoÊci lokalu.
3 Dz.U. z 1921 r. nr 59, poz. 370. Warto zauwa˝yç, ˝e w art. 17 tej ustawy przyjmuje si´, ˝e „w razie ponownego wstà-
pienia do ubezpieczenia nowe ekspektatywy dolicza si´ do poprzednio nabytych”.



zmat ekspektatywy znajdowa∏o podstaw´ w porzàdku prawnym4. Ruina paƒstwa polskiego w cza-
sie II wojny Êwiatowej i selektywna odbudowa porzàdku instytucjonalnego okresu PRL negatyw-
nie wp∏yn´∏y na popularnoÊç tej konstrukcji prawnej, chocia˝ ciàgle dostrzegano jej znaczenie
w prawie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, mniej w ubezpieczeniach gospodarczych. 

Na czym polega przydatnoÊç teorii ekspektatyw w ubezpieczeniach? Ekspektatywa jest samo-
dzielnym prawem podmiotowym. Jakkolwiek ubezpieczony w okresie p∏acenia sk∏adek nie posia-
da jeszcze prawa do Êwiadczenia, to jednak nabycie tzw. ochrony ubezpieczeniowej stanowi w sen-
sie prawnym o nabyciu ju˝ okreÊlonego prawa podmiotowego, na którego kanwie pojawia si´ –
w razie zajÊcia ryzyka ubezpieczeniowego – prawo do Êwiadczenia. Podobnie jak w prawie cywil-
nym byt i trwanie ekspektatywy ubezpieczeniowej jest w du˝ym stopniu niezale˝ne od woli oso-
by, gdy˝ jej uwarunkowanie wywodzi si´ z przepisów prawnych5, które sà dodatkowo uzupe∏nia-
ne w ubezpieczeniach prywatnych o elementy umowne. W stosunku ubezpieczenia prawo do
Êwiadczenia przys∏uguje warunkowo, stàd samo przysz∏e Êwiadczenie jest w rozumieniu cywilno-
prawnym prawem warunkowym, natomiast wyznaczanie pozycji prawnej ubezpieczonego przed
zajÊciem ryzyka ubezpieczeniowego jest zwiàzane z posiadaniem szerszej p∏aszczyzny uprawnieƒ,
które okreÊla si´ mianem ekspektatywy ubezpieczeniowej6. Sens tak wyodr´bnianej ekspektaty-
wy przejawia si´ w tym, ˝e takie prawo podmiotowe mo˝e uczestniczyç w obrocie prawnym (tzn.
byç przedmiotem stosunku prawnego). Ekspektatywa ubezpieczeniowa mo˝e byç przenoszona na
inne osoby, tak, ˝e prawo do Êwiadczenia nab´dzie ewentualnie ten, komu przys∏ugiwa∏a ekspek-
tatywa. Taka ekspektatywa mo˝e byç równie˝ przedmiotem zabezpieczenia, szczególnie gdy sta-
nowi prawo majàtkowe o identyfikowalnej wartoÊci. Z pewnoÊcià w ubezpieczeniach osobowych,
gdzie polisa ma okreÊlonà wartoÊç wykupu takà wartoÊç ekonomicznà mo˝na zdefiniowaç. Trud-
niej to uczyniç w „czystych” ubezpieczeniach na ˝ycie, gdzie wartoÊç ubezpieczenia b´dzie wyni-
kaç g∏ównie z nadp∏aty sk∏adek ponad pokrycie rezerwy matematycznej. WartoÊç ekspektatywy
ubezpieczeniowej mo˝e byç identyfikowana tak˝e na kanwie wzrostu prawdopodobieƒstwa zda-
rzenia losowego w ubezpieczeniach osobowych. Skoro ubezpieczyciel nie mo˝e rozwiàzaç umowy
ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ze wzgl´du na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zajÊcia
zdarzenia ubezpieczeniowego, to musi potem znosiç wi´ksze ryzyko w zamian za ni˝ej okreÊlonà
sk∏adk´. Powstanie takiej relatywnej przewagi prawnej ubezpieczonego nad ubezpieczycielem ma
swojà ekonomicznà wartoÊç, która jest szczególnie wymierna w sytuacji zachorowania na choro-
by Êmiertelne. Mo˝na wtedy powiedzieç, ˝e wzrost prawdopodobieƒstwa wypadku ubezpieczenio-
wego ju˝ stanowi o przyroÊcie ekspektatywy ubezpieczeniowej. W∏aÊnie ten przyk∏ad gwa∏towne-
go wzrostu ryzyka Êmierci w ubezpieczeniu na ˝ycie tworzy podstawy do obrotu ekspektatywami
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4 Zgodnie z art. 26 ust. 1 Umowy z 22 maja 1931 r. pomi´dzy Rzeczpospolità Polskà a Rzeszà Niemieckà o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym , je˝eli ubezpieczony przeby∏ miesiàce sk∏adkowe w obu dwóch paƒstwach, to „te miesiàce sk∏ad-
kowe winny byç zliczona tak dla zachowania ekspektatywy jak i wype∏nienia ogólnego okresu wyczekiwania. 
5 Por. K. Gandor, Prawa podmiotowe, s.22.
6 Kwestia to nie jest wyraênie sprecyzowana w doktrynie prawa cywilnego. J. Strzebiƒczyk wskazuje, ˝e ekspektaty-
wa wynika z czynnoÊci warunkowej, a sytuacj´ stron w okresie od jej dokonania do spe∏nienia si´ warunku wyjaÊnia
si´ najcz´Êciej przy konstrukcji tymczasowego prawa podmiotowego. Zob. Ten˝e, kodeks cywilny, T. I, Komentarz do
art. 1-534 (red. E. Gniewek), s. 356-357. Sam K. Gandor, do którego odwo∏uje si´ rzeczony autor wyraênie od˝egnu-
je si´ od zrównania praw warunkowych i ekspektatyw, przyjmujàc, ˝e prawo warunkowe ma innà funkcje ni˝ oczeki-
wanie prawne, posiada swojà treÊç dopiero w momencie ziszczenia si´ warunku w przysz∏oÊci. W sumie ekspektaty-
wa tym si´ ró˝ni od prawa warunkowego, ˝e ma swojà treÊç, w∏asnoÊç majàtkowà i mo˝liwoÊç prawnego
funkcjonowania, wtedy gdy treÊç prawa warunkowego jest „zawieszona” Ten˝e, Prawa podmiotowe..., op. cit., s. 73.
Nie mniej jednak, moim zdaniem nie jest nieprawid∏owe poszukiwanie mo˝liwoÊci wy∏onienia ekspektatywy prawnej
w ramach ochrony oczekiwanych praw warunkowych.



ubezpieczeniowymi, które przy wysokich sumach ubezpieczenia, majà okreÊlonà wysokà wartoÊç,
liczonà jako znaczàcà cz´Êç sumy ubezpieczenia. W ubezpieczeniach krótkoterminowych przydat-
noÊç teorii ekspektatyw jest znacznie mniejsza. W praktyce znane sà umowy przenoszàce prawa
do przysz∏ych Êwiadczeƒ z ubezpieczeniach auto casco, cz´sto z leasingobiorcy na leasingodawc´.
Dokonywane jest to na podstawie tzw. cesji praw z ubezpieczenia, ale nie jest to konstrukcja do-
skona∏a, zwa˝ywszy ˝e dotyczy prawa nieistniejàcego w momencie dokonywania cesji. Doktryna
dopuszcza aby prawa przysz∏e jako przedmiot obrotu nie by∏y pewne co do tego czy powstanà. Ist-
niejà w tym zakresie jednak pewne rozbie˝noÊci7, wobec których nale˝y przyjàç, ˝e przedmiotem
cesji prawa z ubezpieczenia jest zaledwie „zalà˝ek” przysz∏ego prawa do Êwiadczenia ubezpiecze-
niowego, z którego mo˝e si´ wykszta∏towaç przysz∏e prawo do Êwiadczenia8. Z tego te˝ powodu
istniejà podstawy do tezy, i˝ w ubezpieczeniach krótkoterminowych nie mamy do czynienia z eks-
pektatywà, ale okreÊlonà nadziejà (spes) na powstanie prawa9. W przeciwieƒstwie do ubezpieczeƒ
d∏ugoterminowych nie mo˝na tu bowiem wskazaç nabytej wartoÊci majàtkowej prawa podmioto-
wego na podstawie zakumulowanych sk∏adek czy te˝ zwi´kszonego prawdopodobieƒstwa zajÊcia
ryzyka ubezpieczonego. Brak jakiegokolwiek substratu majàtkowego prawa podmiotowego ubez-
pieczonego na etapie sk∏adkowym ubezpieczenia krótkoterminowego sprawia, ˝e sytuacja praw-
na ubezpieczonego powinna byç opisywana g∏ównie w kategoriach praw warunkowych, a nie za
pomocà teorii ekspektatyw ubezpieczeniowych.

Rozwa˝ajàc mo˝liwoÊç zastosowania teorii ekspektatyw w charakterystyce pozycji ubezpie-
czonego nale˝y odnieÊç si´ tak˝e do relacji istniejàcej mi´dzy ekspektatywà Êwiadczenia ubez-
pieczeniowego oraz prawem do przysz∏ego Êwiadczenia ubezpieczeniowego. Podstawowa ró˝ni-
ca pomi´dzy tymi koncepcjami jest taka, ˝e ekspektawa ubezpieczeniowego jest prawem
podmiotowym obejmujàcym ogó∏ praw przys∏ugujàcych ubezpieczonemu przed zajÊciem ryzy-
ka ubezpieczeniowego, a prawo do przysz∏ego Êwiadczenia jest samo w sobie ograniczone do ˝à-
dania Êwiadczenia ubezpieczeniowego, pod warunkiem zajÊcia ryzyka. Ponadto, trzeba te˝ za-
uwa˝yç, ˝e o ile w ubezpieczeniu spo∏ecznych, czy te˝ w niektórych ubezpieczeniach osobowych
ekspektatywa ubezpieczeniowa stanowi okreÊlone prawo majàtkowe niezale˝nie od zajÊcia ry-
zyka, o tyle wierzytelnoÊci przysz∏ych Êwiadczeƒ pieni´˝nych majà zupe∏nie innà dynamik´
tworzenia wartoÊci, nie stanowiàc jej praktycznie do momentu, kiedy prawdopodobieƒstwo na-
bycia Êwiadczenia przysz∏ego ulegnie ponadnormatywnemu zwi´kszeniu. Stanowi to potwier-
dzenie tezy, ˝e ekspektatywa ubezpieczeniowa jest prawem podmiotowym, którego byt powsta-
je niezale˝nie od tego, czy zajdzie warunek w postaci zajÊcia ryzyka ubezpieczeniowego,
natomiast prawo do przysz∏ego Êwiadczenia jest zawsze warunkowe. Okazuje si´ wi´c, ze pra-
wo do przysz∏ego Êwiadczenia ubezpieczeniowego albo zawiera si´ w spektrum prawnym eks-
pektatywy ubezpieczeniowej, ale poj´cia te si´ zaledwie „krzy˝ujà”. Powstaje tu jednak niejed-
no pytanie badawcze, na przyk∏ad czy przeniesienie ekspektatywy ma dalej idàce skutki
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7 Por. A. Mojak, Obrót wierzytelnoÊciami, Lublin 1995, s.15l, J. Kuropatwiƒski, Cesja wierzytelnoÊci przysz∏ych, PPH
1998, nr 9, E. ¸´towska, System prawa cywilnego, T. III, cz.1, Ossolineum 1981, s. 903.
8 Innym przyk∏adem rozwik∏ania regu∏y przenoszenia praw z ubezpieczenia mo˝e byç poglàd, ˝e mo˝liwe jest przeno-
szenie wierzytelnoÊci przysz∏ych jako ekspektatyw nie na zasadzie przelewu wierzytelnoÊci, tylko umowy zbycia,
w stosunku do których nale˝y stosowaç przepisy o przelewie tylko analogicznie, K. Zagrobelny, Kodeks Cywilny. Ko-
mentarz do artyku∏ów 1-534, E. Gniewek (red.), Warszawa 2004, s. 1319. 
9 Uwa˝am zatem, ˝e wtedy gdy przysz∏e Êwiadczenia jest nieznane, to ubezpieczonemu przys∏uguje mniejszy rodzaj
prawa podmiotowego czyli ekspektatywa ubezpieczeniowa i to ona powinna byç przedmiotem obrotu prawnego, na-
wet w ubezpieczeniach krótkoterminowych. Obrót ekspektatywami cywilnoprawnymi jest potwierdzony w literatu-
rze m.in. J. Kuropatwiƒski, Ekspektatywa powstania wierzytelnoÊci w polskim prawie cywilnym, Branta 2006.



prawne ani˝eli przeniesienie wierzytelnoÊci przysz∏ej? Mo˝e si´ bowiem okazaç, ˝e teoretycz-
nie poprawnie rozró˝nienie ekspektatywy od prawa do przysz∏ego Êwiadczenia w praktyce sto-
sowania prawa jest niezauwa˝alne. 

Oczekiwania prawne (ekspektatywy) w ubezpieczeniu emerytalnym
PrzydatnoÊç teorii ekspektatyw jest szczególnie widoczna w ubezpieczeniu emerytalnym. Dla-

tego te˝ w literaturze przedmiotu, jak równie˝ w orzecznictwie Trybuna∏u Konstytucyjnego od
lat znane jest poj´cie ekspektatywy emerytalnej10, która stanowi odmian´ ekspektatywy ubez-
pieczeniowej na gruncie ubezpieczeƒ emerytalnych. Zainteresowanie ekspektatywami emerytal-
nymi wzrasta w czasach reform prawa emerytalnego, kiedy to wykszta∏towane na gruncie jedne-
go porzàdku prawnego oczekiwania co do przysz∏ej emerytury, mogà ulec zmianie po
wprowadzeniu nowego porzàdku prawnego. Stanowi to przedmiot zainteresowaƒ Trybuna∏u
Konstytucyjnego, który bada, czy taka przymusowa zmiana nabytych ekspektatyw jest uzasad-
niona w Êwietle zasady paƒstwa prawnego, a w szczególnoÊci zasady ochrony praw nabytych11.
Dyscyplinuje to w pewien sposób proces tworzenia prawa, a zarazem wywo∏uje przypuszczenie,
˝e po to powo∏ano instytucj´ kapita∏u poczàtkowego, a jednoczeÊnie grupom starszych ubezpie-
czonych pozostawiono decyzj´, co do zmiany regu∏ nabywania emerytur, aby nie naruszaç naby-
tych ekspektatyw emerytalnych, które podlegajà takiej ochronie prawnej jak Êwiadczenia emery-
talne. 

Praktyczna u˝ytecznoÊç teorii ekspektatyw nie koƒczy si´ jednak na etapie tworzenia i kon-
troli tworzenia prawa emerytalnego w okresie zmian, ale z uwagi na nowà struktur´ organiza-
cyjnà filaru drugiego, rozdzielenie organizacji gromadzenia sk∏adek emerytalnych, organizacji
gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi ze sk∏adek oraz organizacji wyp∏aty Êwiadczeƒ, dopie-
ro zyskuje na znaczeniu. Zwa˝ywszy, ˝e poszczególne czynnoÊci ubezpieczeniowe w drugim fila-
rze ubezpieczeƒ emerytalnych wykonujà trzy ró˝ne podmioty: ZUS, OFE oraz Zak∏ad Emerytal-
ny, pomi´dzy którymi przekazywane sà w d∏ugim okresie czasu relatywnie du˝e Êrodki
finansowe, ustawodawca musia∏ zabezpieczyç te przep∏ywy równie˝ poprzez przyznanie samym
zainteresowanym ubezpieczonym instrumentów ochrony prawnej. Sà nimi konkretne upraw-
nienia, które ró˝nie zdefiniowano na poszczególnych etapach gromadzenia sk∏adek i zarzàdza-
nia Êrodkami emerytalnymi (z wyjàtkiem tego ostatniego etapu, który nie zyska∏ jeszcze regula-
cji prawnej). 

Przy organizowaniu ca∏kiem nowego unormowania prawnego, ju˝ nie rolà ustawodawcy, a dok-
tryny pozostaje wskazanie wspólnej p∏aszczyzny prawnej, na której zgodnie z filozofià systemu
ubezpieczenia o zdefiniowanej sk∏adce, wyst´puje relacja prawna pomi´dzy wp∏aconà do ZUS
sk∏adkà a Êwiadczeniem wyp∏aconym przez Zak∏ad Emerytalny. Takà p∏aszczyzn´ prawnà znaj-
dujemy w teorii ekspektatyw, która pozwala charakteryzowaç tymczasowe prawo ubezpieczone-
go. Skoro od iloÊci i wielkoÊci wp∏aconych sk∏adek ma zale˝eç przysz∏a emerytura do˝ywotnia, to
ka˝da wp∏acona sk∏adka i ka˝dy dochód otwartego funduszu emerytalnego powodujà narastanie
ekspektatywy emerytalnej, jako konkretnej pozycji prawnej. Ekspektatywa emerytury do˝ywot-
niej jawi si´ jako prawo podmiotowe oraz interes prawny polegajàcy na usankcjonowaniu praw-
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10 Zob. Orzeczenie Trybuna∏u Konstytucyjnego z 11 lutego 1992 r. (K 14/91), s. 65 – 81.
11 Ekspektatywy emerytalne na pewnym poziomie swojego rozwoju (tzw. maksymalnego ukszta∏towania) podlegajà
ochronie tak jak ju˝ nabyte prawa do Êwiadczeƒ emerytalnych. Zob. R. Pacud, Oczekiwanie prawne na emerytur´ do-
˝ywotnià (ekspektatywa), Branta, Bydgoszcz-Katowice 2006, s. 64, K. Antonów, Prawo do emerytury, Zakamysze,
Kraków 2003, s. 72.



nym stanu i etapu oczekiwania. Wypracowanie takiej konstrukcji w doktrynie jest po˝yteczne dla
orzecznictwa, a z czasem mo˝e pos∏u˝yç nawet jako poj´cie prawne w ustawodawstwie.

Niezale˝nie od powy˝szego zawsze pozostaje pytanie, czy istnieje inna nazwa lub rodzaj tym-
czasowego prawa podmiotowego, które w∏aÊciwie pozwoli∏oby scharakteryzowaç pozycj´ prawnà
ubezpieczonego przed nabyciem emerytury do˝ywotniej. Byç mo˝e w∏aÊciwe odniesienie mo˝na
odnaleêç w ogólnych regu∏ach praw warunkowych12, ale skoro teoretyczne aspekty ekspektatyw
jest doÊç wyraênie zarysowane, to chyba trzeba zaakceptowaç okreÊlenie „przeduprawnienia„
ubezpieczonego jako oczekiwanie prawne na emerytur´ do˝ywotnià. Taki sposób charakteryzo-
wania pozycji prawnej cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego emerytury stwarzaç b´dzie do-
datkowe argumenty w procesie stosowania prawa, kiedy wa˝yç si´ b´dà losy wyk∏adni przepisów
decydujàcych o ochronie Êrodków emerytalnych zarzàdzanych przez OFE. Skoro ekspektatywy
traktuje si´ w prawie konstytucyjnym i mi´dzynarodowym jako formy w∏asnoÊci13, to tak˝e eks-
pektatywa emerytury do˝ywotniej tak powinna byç traktowana. Dlatego te˝ warto zadbaç o kon-
wencje prezentacji praw cz∏onka OFE jako uprawnieƒ ubezpieczonego posiadajàcego ekspekata-
tyw´ emerytalnà. ¸atwiej b´dzie mu wtedy zadbaç o swoje interesy, skoro od samego poczàtku
b´dzie wykazywa∏ swój interes prawnych w procesie w oparciu o ekspektatyw´ jako swoiste pra-
wo do przysz∏ej emerytury ani˝eli w oparciu o ekonomicznà w∏asnoÊç sk∏adek, które w sensie
prawnym ju˝ do niego nie nale˝à. Tu le˝y atrakcyjnoÊç ekspektatyw, która przys∏uguje ubezpie-
czonemu i cz∏onkowi OFE, nale˝y do jego mienia, natomiast Êrodki gromadzone przez ZUS a na-
st´pnie zgromadzone w OFE nie stanowià jego mienia.

Uprawnienia cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego w procesie 
kszta∏towania oczekiwania prawnego na emerytur´ do˝ywotnià 

Przy ka˝dej prezentacji praw cz∏onka OFE mo˝na to czyniç wy∏àcznie z perspektywy cz∏onko-
stwa, co najcz´Êciej znajduje swe miejsce w literaturze, albo te˝ z perspektywy przysz∏ej emery-
tury, dla której w sensie ekonomiczne ma znaczenie kapita∏ gromadzony w celu sfinansowania
przysz∏ej emerytury. Ten ekonomiczny wymiar ma oczywiÊcie postaç i walory prawne, skoro
w efekcie gromadzenia i lokaty sk∏adek przez OFE, ubezpieczeni, b´dàcy cz∏onkami OFE, naby-
wajà uprawnienia majàtkowe, które posiadajà narastajàcà wartoÊç majàtkowà. Na tym tle mo -̋
na wyznaczyç funkcje ekspektatywy prawa do emerytury do˝ywotniej oraz wywodziç treÊci praw-
ne, jakie charakteryzujà oczekiwanie prawne na emerytur´ do˝ywotnià.

G∏ównà treÊcià prawa wywodzonego z posiadania ekspektatywy jest przys∏ugujàca ubezpieczo-
nemu mo˝liwoÊç ˝àdania od OFE przyjmowania sk∏adek emerytalnych oraz wyp∏aty tych Êrod-
ków po osiàgni´ciu wieku emerytalnego do Zak∏adu emerytalnego (lub zak∏adu rentowego) celem
wykupienia emerytury do˝ywotniej (ewentualnie renty14). Prawo ˝àdania od OFE przyj´cia sk∏a-
dek wynika z charakteru prawnego tego funduszu, zasady otwartoÊci cz∏onkostwa potwierdzone-
go w art. 81 ust. 2 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
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12 W. Czachórski, Recenzja monografii K. Gandora, Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), „Nowe Prawo”,
1969, nr 4, s. 625.
13 W∏àczenie ekspektatyw prawnych do sfery prawnomi´dzynarodowej ochrony mienia wià˝e si´ z wydaniem w 1995 r.
orzeczenia przez Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka w sprawie Pressos Compania Naviera przeciwko Belgii, w któ-
rym przyj´to, ˝e skar˝àcemu przys∏ugiwa∏a ekspektatywa (uprawnienione oczekiwanie), ˝e odpowiedzialnoÊç za nie-
które wypadki w ˝egludze wià˝e paƒstwo i inne podmioty prawa publicznego, i taka ekspektatywa nie mo˝e zostaç
zniweczona przez ustaw´.
14 Jak zapowiada dotychczas ustawodawstwo w art. 112 ustawy o offe, kiedy to dojdzie do nieuregulowanej dotychczas
konfuzji ekspektatyw emerytalnej i rentowej.



talnych15 (zwana dalej ustawà). Z kolei prawo do wykupienia emerytury do˝ywotniej jest ustalo-
ne art. 111 ust. 1 ustawy, który przewiduje, ˝e „Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na rachunku
w otwartym funduszu nast´puje przez przeniesienie tych Êrodków do wskazanego przez cz∏onka
zak∏adu ubezpieczeƒ emerytalnych, w którym wykupi∏ on emerytur´ do˝ywotnià”. Jak okreÊliç
wartoÊç majàtkowà ekspektatywy na wiele lat przed nabyciem emerytury do˝ywotniej? JesteÊmy
skazani tu na wiele uproszczeƒ i teoretycznych za∏o˝eƒ, bo tylko w sposób przybli˝ony i uwarun-
kowany mo˝na spróbowaç okreÊliç wielkoÊç przysz∏ego Êwiadczenia, od którego nast´pnie trzeba
by wyliczyç bie˝àcà wartoÊç przysz∏ej emerytury. Ekspektatywa nie mo˝e byç równowarta przy-
sz∏ej emeryturze, chyba, ̋ e po jej bie˝àcym wyliczeniu ubezpieczony b´dzie móg∏ nabyç ju˝ Êwiad-
czenie. Ekspektatywa jest prawem narastajàcym, które ostatecznie zostaje przekszta∏cone w pra-
wo do emerytury w ramach tzw. wykupu emerytury. Mo˝na wyraziç akurat sprzeciw przeciwko
ukszta∏towania czynnoÊci przekszta∏cenia ekspektawy jako wykup emerytury, który w swoim
sensie zak∏ada, ˝e z prywatnych pieni´dzy ubezpieczony kupuje sobie Êwiadczenie, jak w syste-
mie ubezpieczenia rentowego ze sk∏adkà jednorazowà. Pomy∏ka polega tu na tym, ˝e sk∏adk´
ubezpieczony p∏aci wczeÊniej, przez ca∏y okres aktywnoÊci zawodowej (czas podlegania ubezpie-
czeniu spo∏ecznemu) i ze wzgl´du na te sk∏adki otrzymuje Êwiadczenie, a nie dlatego ˝e nast´pu-
je jakiÊ wykup lub zakup, który mo˝e s∏u˝yç jedynie do technicznego opisu czynnoÊci. W ustawo-
dawstwie przewidziano te˝ wyjàtek od zabiegu przekszta∏cenia ekspektatywy, z racji tego, ˝e
ubezpieczony nie naby∏ prawa do emerytury w ustawowym wieku emerytalnym albo zgromadzi∏
zbyt ma∏e Êrodki aby wykupiç emerytur´16. Wtedy to ekspektatywa podlega umorzeniu.

W zwiàzku z posiadaniem ekspektatywy emerytalnej, ubezpieczony jako cz∏onek OFE, dyspo-
nuje uprawnieniami o charakterze materialnoprawnym, których realizacja pozwala mu samo-
dzielnie ubiegaç si´ o ochron´ nabywanej ekspektatywy. Takie indywidualne uprawnienia z pew-
noÊcià zabezpieczajà proces prawid∏owego zarzàdzania Êrodkami emerytalnymi, nad którymi
swojà drogà ma czuwaç organ nadzoru jak i depozytariusz. Uprawnieniami chroniàcymi ekspek-
tatywy sà roszczenia wzgl´dem OFE o nale˝ytà ochron´ ekspektatyw przed ubytkiem jej warto-
Êci w trakcie oczekiwania, które mo˝na wywodziç z art. 48 ust 1 ustawy, zgodnie z którym „To-
warzystwo odpowiada wobec cz∏onków funduszu za wszelkie szkody spowodowane
niewykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem swych obowiàzków w zakresie zarzàdzania fun-
duszem i jego reprezentacji, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie tych obowiàzków
jest spowodowane okolicznoÊciami, za które towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci i którym
nie mog∏o zapobiec mimo do∏o˝enia najwy˝szej starannoÊci”. Innym przewidzianym w ustawo-
dawstwie prawem chroniàcym nabywanà ekspektatyw´ jest zakaz egzekucji cywilnoprawnej lub
administracyjnoprawnej z mienia zawartego w ekspektatywy emerytalnej (art. 108 ustawy), co
jest o tyle istotne, ˝e póêniej emerytury podlega ju˝ egzekucji, tyle, ˝e w ograniczonym zakresie.
Dodatkowe uprawnienia chroniàce ekspektatywy przy wykonywaniu zobowiàzaƒ dotyczàcych
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15 Dz.U z 2004 r. nr 1667, poz. 159 ze zm. Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy „Otwarty fundusz nie mo˝e odmówiç zawar-
cia umowy, o ile osoba wyst´pujàca z wnioskiem o przyj´cie do funduszu spe∏nia warunki okreÊlone w przepisach
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych„, JednoczeÊnie art. 99 ust 1 ustawy przewiduje, ˝e sk∏adki wp∏acane do fundu-
szu oraz otrzymane wyp∏aty transferowe sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe.
16 Zgodnie z art. 129a ustawy do jednorazowej wyp∏aty nast´puje na wniosek osób urodzonych przed dniem 1 stycz-
nia 1969 r. je˝eli zgromadzone na ich rachunku Êrodki w kwocie ustalonej w dniu z∏o˝enia wniosku nie sà wy˝sze od
kwoty stanowiàcej 50 % przeci´tnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, je˝eli otwarcie rachunku nastàpi∏o przed dniem 1 stycznia 2002 r, albo 150 %
przeci´tnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, je˝eli otwarcie rachunku nastàpi∏o po dniu 1 stycznia 2002 r.



przekazywania sk∏adek (ZUS) oraz zarzàdzania i nadzoru nad Êrodkami emerytalnymi mo˝na
wywodziç z przepisów prawa cywilnego albo inferowaç z przepisów prawa ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, na co zaczyna zezwalaç judykatura. 5 kwietnia 2006 r. Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏´ w któ-
rej przyj´to, ̋ e art. 83 ust. 1 ustawy o s.u.s. mo˝e stanowiç podstaw´ do wydania na ̋ àdanie ubez-
pieczonego – cz∏onka funduszu – decyzji w przedmiocie przekazania cz´Êci sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne do OFE, dzi´ki czemu stwarza si´ „podstawy dla ochrony ubezpieczone-
go w stosunku do ZUS w odniesieniu do cz´Êci sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne, przekazy-
wanej do ZUS ju˝ na etapie gromadzenia Êrodków, co jest istotne z punktu widzenia przysz∏ej
emerytury (ochrona ekspektatywy)”17.

Od instrumentów s∏u˝àcych ochronie przed ubytkiem w ekspektatywie nale˝y odró˝niç takie,
które zabezpieczajà ustawowo ich wzrost w razie braku efektów inwestycyjnych. Takie powi´k-
szanie wartoÊci ekspektatywy o tzw. minimalnà stop´ wzrostu18 przewiduje art. 176 ust. 1 usta-
wy przyjmujàc, ˝e „W razie wystàpienia niedoboru otwarty fundusz jest obowiàzany (...) umo-
rzyç jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku rezerwowym (...) w iloÊci zapewniajàcej
pokrycie powsta∏ego niedoboru. Ârodki uzyskane w wyniku ich umorzenia zwi´kszajà wartoÊç
jednostki rozrachunkowej funduszu”. Gwarancja wzrostu jest poÊrednio odnoszona do ekspekta-
tywy, gdy˝ bezpoÊrednio tyczy si´ jedynie wartoÊci jednostek rozrachunkowych. Niemniej jednak,
powy˝sza regulacja kreuje uprawnienie zabezpieczajàce wzrost ekspektatyw emerytalnych, któ-
ry w praktyce mia∏ ju˝ miejsce19.

Nale˝y zwróciç uwag´ na grup´ uprawnieƒ przys∏ugujàcych ubezpieczonym w ramach dozwol-
nych prawem czynnoÊci prawnych, które dotyczà nie tylko samych Êrodków emerytalnych, ale
w rzeczywistoÊci ekspektatyw emerytalnych. Pierwszym takim uprawnieniem jest ˝àdanie przenie-
sienie ekspektatywy do innego OFE. Ustawodawstwo pos∏uguje si´ w tym zakresie instytucjà „wy-
p∏aty transferowej”. Gdyby OFE mia∏y mo˝liwoÊç wyp∏acania emerytur, to taka wyp∏ata transfero-
wa w pe∏ni odpowiada∏aby przenoszeniu ekspektatyw emerytalnych w zak∏adach pensyjnych
w by∏ym zaborze Austro-W´gierskim, ale i teraz podobieƒstwo instytucjonalne jest tu dostatecznie
widoczne. Drugà dopuszczalnà czynnoÊcià jest podzia∏ ekspektatywy w przypadku ustania wspólno-
Êci majàtkowej. Zgodnie z art. 126 ustawy o offe „Je˝eli ma∏˝eƒstwo cz∏onka otwartego funduszu
uleg∏o rozwiàzaniu przez rozwód lub zosta∏o uniewa˝nione, Êrodki zgromadzone na rachunku
cz∏onka funduszu, przypadajàce by∏emu wspó∏ma∏˝onkowi w wyniku podzia∏u majàtku wspólnego
ma∏˝onków, sà przekazywane w ramach wyp∏aty transferowej na rachunek by∏ego wspó∏ma∏˝onka
w otwartym funduszu”. Tak˝e i tutaj instytucja podzia∏u Êrodków emerytalnych ma bezpoÊrednie
odniesienie do ekspektatywy emerytalnej a zarazem przysz∏ej emerytury do˝ywotniej, skoro okazu-
je si´, ˝e z powodu rozwodu ma∏˝onek mo˝e straciç nie tylko po∏ow´ swojego majàtku, ale równie˝
po∏ow´ przysz∏ego Êwiadczenia emerytalnego. Taka regulacja jest oczywiÊcie spowodowana zasada-
mi ma∏˝eƒskiego ustroju majàtkowego, co potwierdza, ̋ e oczekiwanie na emerytur´ do˝ywotnià jest
ju˝ sk∏adnikiem majàtku prywatnego. Z zasadà tà jest skorelowane uprawnienie z art. 131 ustawy,
które przewiduje, ˝e w razie Êmierci i tak „fundusz dokonuje wyp∏aty transferowej po∏owy Êrodków
zgromadzonych na rachunku zmar∏ego na rachunek ma∏˝onka zmar∏ego w otwartym funduszu,
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17 Sygn. III CZP 121/05, wpisana do ksi´gi zasad prawnych. Por. R. Pacud, Glosa do Uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego – Izba
Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 sierpnia 2004 r., II UZP 7/04, OSP 2005, nr 4, s.190 i n.
18 Minimalnà wymaganà stopà zwrotu jest stopa zwrotu ni˝sza o 50 % od Êredniej wa˝onej stopy zwrotu wszystkich
otwartych funduszy w tym okresie lub o 4 punkty procentowe od tej Êredniej, w zale˝noÊci od tego, która z tych wiel-
koÊci jest ni˝sza.
19 R. Pacud, Finansowe gwarancje wzrostu wk∏adów emerytalnych w otwartych funduszach emerytalnych, PiZS 2005
nr 12, s. 10 i n.



w zakresie, w jakim Êrodki te stanowi∏y przedmiot ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej”. Trzecim
rodzajem rozporzàdzenia ekspektatywà jest przekazanie jej wskazanej osobie. Prawo do przekaza-
nia zgromadzonych Êrodków w OFE uposa˝onemu wynika z art. 82 ust. 1 ustawy, który zezwala na
wskazywanie nast´pcy prawnego ekspektatywy imiennie jako jednà lub wi´cej osób fizycznych, na
których rzecz ma nastàpiç, po jej Êmierci, wyp∏ata Êrodków po podziale ma∏˝eƒskim. W przypadku
braku uposa˝enia ustawa przewiduje nast´pstwo prawne ukszta∏towanej ekspektatywy na zasa-
dach dziedziczenia ustawowego, tak jak ka˝de inne prawo wchodzàce do majàtku spadkowego. 

Nale˝y wreszcie wskazaç, ˝e prawid∏owa realizacja uprawnieƒ ubezpieczonego le˝y w prawie do
otrzymania informacji o stanie nabytej ekspektatywy. Taka informacja pozwala racjonalnie kszta∏to-
waç postawy wobec oszcz´dzenia mobilizujàc do zwi´kszenia dochodów obj´tych obowiàzkiem sk∏ad-
kowym, albo ograniczenia bie˝àcej konsumpcji na rzecz ubezpieczenia emerytalnego w filarze III. 

Opisane wy˝ej uprawnienia, nie sà z pewnoÊcià wszystkimi które charakteryzujà ekspektatyw´
emerytalnà, ale jak si´ wydaje, sà one najwa˝niejsze. Grupujàc te uprawnienia cz∏onkowskie
w perspektywie celu emerytalnego20 oraz równoleg∏ego bytu ekspektatywy mo˝na przyjàç, ˝e sta-
nowià one: prawo w∏asnoÊci ekspektatywy emerytalnej wraz z uprawnieniami chroniàce t´ w∏a-
snoÊç (gwarancyjne i kompensacyjne roszczenia o powi´kszenie ekspektatywy), prawa rozporzà-
dzenia ekspektatywà (przenoszenie ekspektatywy oraz przekazania ekspektatywy), prawo
informacji o ekspektatywie. Ekspektatywa emerytury do˝ywotniej nie jest oczywiÊcie prawem
rzeczowym wi´c mówienie o w∏asnoÊci tego prawa zobowiàzaniowego (nie cywilnoprawnego21) ma
wymiar w∏asnoÊci w rozumieniu prawa konstytucyjnego i mi´dzynarodowego publicznego. 

Doszukujàc si´ sensu w konstruowaniu uprawnieƒ cz∏onka OFE widoczny staje si´ fakt, ̋ e pra-
wa te bardziej zwiàzane sà z oczekiwaniem prawnym na emerytur´ do˝ywotnià, ani˝eli cz∏onko-
stwem samym w sobie. Sta˝ cz∏onkowski sam w sobie nie realizuje takiego celu prawnego, który
pozwala zyskaç jakiekolwiek Êwiadczenie wzajemne, natomiast sens ekspektatywy polega na
przygotowaniu i zabezpieczeniu przysz∏ego prawa podmiotowego. Skoro cz∏onek OFE nie mo˝e
wypowiedzieç umowy i odzyskaç powierzonych Êrodków, to wykonywanie tych wszystkich upraw-
nieƒ ma sens wy∏àcznie z perspektywy przysz∏ej emerytury. Usprawiedliwione staje si´ twierdze-
nie, ˝e okres cz∏onkowski jest okresem przejÊciowym, tymczasowym, przed nadejÊciem zdarzeƒ
prawnych, które nie sà obj´te treÊcià i naturà cz∏onkostwa, jest okresem zamkni´tym na przysz∏e
zdarzenia, z którymi przecie˝ jest bezpoÊrednio zwiàzany. Z kolei natura ekspektatywy pos∏ugu-
je si´ otwartym okresem oczekiwania, które p∏ynnie przechodzi w docelowe prawo podmiotowe,
a zatem wszystkie cele i ekonomiczne funkcje zwiàzane z wykonywaniem uprawnieƒ mogà byç
zrealizowane dopiero na p∏aszczyênie ekspektatywy emerytalnej. 

Uwagi koƒcowe
G∏ównym celem rozprawy jest przedstawienie dla nauki i praktyki, praktycznej u˝ytecznoÊci teo-

rii ekspektatyw w ubezpieczeniach i prawie ubezpieczeniowych. Szczegó∏owe omówienie konstruk-
cji uprawnieƒ w filarze drugim jest nie tylko przyk∏adem zastosowanie teorii, ale tak˝e odpowie-
dzià na zbyt zaw´˝one analizy sytuacji prawnych cz∏onków OFE i ograniczanie ich jedynie do
kanwy ustawy o organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych. Z punktu widzenia przyczy-
ny gromadzenia Êrodków emerytalnych w OFE oraz celów oszcz´dzania w OFE, cz∏onkostwo jest
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20 Wobec celu emerytalnego uprawnienia cz∏onkowskie sà jednoczeÊnie „uprawnieniami o charakterze emerytalnym”.
21 Âwiadczy o tym choçby zakaz prowadzenia egzekucji cywilnoprawnej lub administracyjnoprawnej z Êrodków zgro-
madzonych w OFE. Istniejà tak˝e inne przyczyny, z których wynika odmienny status majàtku zgromadzonego w OFE
i majàtku zgromadzonego na zasadach cywilnoprawnych, opisywane w dalszej cz´Êci wywodu.



sytuacjà jedynie przejÊciowà, etapem w ca∏oÊci organizacji us∏ugi ubezpieczenia emerytalnego w fi-
larze drugim. Dlatego te˝ rozprawa stanowi prób´ wykazania, ˝e uprawnienia cz∏onka OFE funk-
cjonalnie bardziej przynale˝à do ekspektatywy emerytalnej ani˝eli stosunku cz∏onkostwa.

Je˝eli charakteryzujemy prawa ubezpieczonego przez pryzmat ekspektatywy emerytalnej za-
uwa˝amy, ̋ e przed nabyciem emerytury posiada on ju˝ konkretne prawo, w którego ochronie mo-
˝e wyst´powaç nawet przed Sàdami Cywilnymi. Tak te˝ w sytuacji nieprzekazywania sk∏adek
przez ZUS do OFE mo˝e wystàpiç z powództwem o przekazanie tych˝e sk∏adek. Podobnie w sy-
tuacji powstania strat w Êrodkach emerytalnych zarzàdzanych przez OFE za które odpowiada Po-
wszechne Towarzystwo Emerytalne ubezpieczony, jako cz∏onek poszkodowanego OFE mo˝e wy-
stàpiç z powództwem okreÊlonym przez art. 48 ustawy o offe. Przyznanie mo˝liwoÊci ochrony
prawnej nabytych ekspektatyw emerytalnych w filarze drugim jest zupe∏nie nowà wartoÊcià
w systemie ochrony praw ubezpieczonych w ramach ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Taka sytuacja sta-
∏a si´ mo˝liwa przez nadanie drugiemu filarowi wielu cech prywatnoprawnych, zwiàzanych z pry-
watnoprawnym zarzàdzaniem i inwestowaniem Êrodków emerytalnych.

dr RRaaddooss∏∏aaww  PPaaccuudd, Katedra Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Summary of the article

The use of expectancy theory in characterizing the rights 
of the insured, including OE members

There are some types of rights that come to existence in the course of time. It is typical for lon-
g-term insurances, either commercial or social. Within insurances there is a period of paying pre-
mium (commercial insurances) or contribution (social insurances) at first and then a period of
granting the insurance benefits later. In such cases it may be assumed that before acquisition of
the insurance benefit (a mature right) a insured person acquires a pre-right i.e. legal expectation.
It is important to define expectation of right as a legal situation of insured person in order to pro-
tect his current and future right. The concept of legal expectation is a theoretical one, but often-
ly used in the Polish jurisdiction in the field of civil and social right, however it is not defined by
law concerning insurances. 

The utility of the concept of temporary pre-right, preceding the final right and finally subject to
reconstruction into final right was depicted on the example of pension insurances. Expectation for
founded pension can be understood as a the general right of members of the OFE in relation to
their future pension. It has an economic, increasing value (the value of pension deposit), material
content (rights to the pension deposit) and formal protection (actions of member of the OFE, De-
positary, Public Institution of Pension Surveillance). Expectation for founded pension may be cal-
led expectation for annuity, because the character of pension in second pillar corresponds with fi-
nancial concept of the annuity. Pension expectation may be reconstructed by the its transfer to
other OFE-s, it may be inherited mortis causa, it may be divided in case of divorce and finally – re-
shaped into an annuity or disability pension. This number of the available acts in law gives reaso-
ning why pension expectation in the 2nd pillar shall be reckoned as a kind of private right. 
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Uwagi wst´pne – koncepcja Funduszu Rezerwy Demograficznej
W ostatnich latach wzros∏o zainteresowanie zwiàzkami pomi´dzy dynamikà procesów ludno-

Êciowych a obecnà i horyzontalnà stabilnoÊcià finansów ubezpieczeƒ emerytalnych. Systemy te
od wielu lat sà zmieniane w krajach rozwini´tych jak i tych, które aspirujà do ich grona, w tym
tak˝e Polski. Wieloletni wzrost poziomu dobrobytu, lepsza opieka lekarska, charakteryzujàce
okres powojenny, wp∏yn´∏y na wyraêne wyd∏u˝enie okresu ˝ycia kobiet i m´˝czyzn w wielu paƒ-
stwach. Z drugiej strony wiek przechodzenia na emerytur´ jest w miar´ ustabilizowany, chocia˝
podejmowano wysi∏ek w celu jego podwy˝szenia, tak, aby rynku pracy nie opuszcza∏o zbyt wiele
osób z generacyjnie m∏odych roczników. Przeprowadzane reformy systemowe uwzgl´dnia∏y
w swoich za∏o˝eniach potrzeb´ tworzenia specjalnych funduszy asekuracyjnych, które mia∏y s∏u-
˝yç w okresie nasilonego przechodzenia na emerytury roczników wy˝u powojennego. Fundusze
te mo˝na generalnie nazwaç funduszami rezerwy demograficznej, Fundusz o tej nazwie powsta∏
równie˝ w Polsce w 1999 roku w nast´pstwie przeprowadzonej reformy emerytalnej. Powo∏anie
Funduszu Rezerwy Demograficznej nastàpi∏o w drodze ustawy zwanej systemowej1 z intencjà
zwi´kszenia bezpieczeƒstwa wyp∏acalnoÊci Êwiadczeƒ z ubezpieczenia emerytalnego. Ju˝ w okre-
sie tworzenia funduszu prognozy demograficzne2 wskazywa∏y na rysujàcà si´ tendencj´ spadku
liczby osób w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób uprawnionych do Êwiadczeƒ eme-
rytalnych w kolejnych dekadach. W okresie wchodzenia w okres nieczynnoÊci zawodowej roczni-
ków tak zwanego powojennego wy˝u demograficznego (1946-1959), czyli po 2010 roku, Fundusz
mia∏ asekurowaç wyp∏aty Êwiadczeƒ z systemu repartycyjnego, zarzàdzanego przez Zak∏ad Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych. Dziesi´cioletni okres od wdro˝enia reformy emerytalnej (1999) mia∏ pos∏u-
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1 Art.58 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr
11, poz. 74 z póên zm.).
2 Por. W latach 1974-2006 Rzàdowa Komisja a nast´pnie (od 1997 r.) Rzàdowa Rada LudnoÊciowa, opracowa∏a 30
raportów o sytuacji demograficznej Polski, ostatni za lata 2005-2006.



˝yç zbudowaniu odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Fundusz wyposa˝ono w osobowoÊç
prawnà i opisano sposób jego zasilania oraz gromadzenia aktywów a tak˝e instrumenty inwesty-
cyjne. Jego powo∏anie wydawa∏o si´ tym bardziej uzasadnione, i˝ pomimo ponadprzeci´tnie do-
brych wyników gospodarki w okresie transformacji ustrojowej, utrwali∏o si´ zjawisko trwa∏ego de-
ficytu bud˝etowego. Okaza∏o si´ ono, poza innymi czynnikami, niekorzystne dla rozwini´cia
koncepcji funkcjonowania Funduszu Rezerwy Demograficznej i zasilenia jego aktywów zgodnie
z przyj´tymi za∏o˝eniami. 

Fundusz zaczà∏ swoje dzia∏anie z ponad trzyletnim opóênieniem (2002), zaÊ podstawowà s∏abo-
Êcià jego dotychczasowego funkcjonowania okaza∏ si´ brak przekazywania cz´Êci wp∏ywów z pry-
watyzacji majàtku skarbu paƒstwa, pomimo stosownych zapisów ustawowych. W efekcie, podsta-
wowym êród∏em zasilania Funduszu Rezerwy Demograficznej sta∏ si´ odpis od Êrodków
wp∏ywajàcych z tytu∏u ubezpieczenia emerytalnego. Poczàtkowo zak∏adano, i˝ powinien on wy-
nosiç 1% podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne. W efekcie dyskusji wewnàtrz
ówczesnego rzàdu zdecydowano, i˝ poczàtkowo odpis ten wyniesie zaledwie 0,1%, motywujàc to
ówczesnymi trudnoÊciami bud˝etowymi oraz problemami wdro˝enia reformy emerytalnej. Po-
czàwszy od 2004 roku corocznie podwy˝szano go o 0,05% do 0,25% w 2006 roku. Poniewa˝ na ra-
chunku FUS nie odnotowywano w tych latach ˝adnych nadwy˝ek, poza wspomnianym odpisem
nie by∏o dodatkowych zasileƒ Funduszu. 

Polityka inwestycyjna FRD, struktura aktywów, ograniczanie ryzyk 
w jego dzia∏alnoÊci

Analiza polityki inwestycyjnej Funduszu, wskazuje, i˝ cechuje jà konserwatyzm, motywowany
potrzebà maksymalnego bezpieczeƒstwa lokowanych Êrodków, pomimo i˝, z drugiej strony pra-
wodawca wskaza∏ na potrzeb´ maksymalizacji rentownoÊci. Dokonujàc przeglàdu dost´pnych in-
strumentów finansowych oraz dokonujàc analizy struktury aktywów, warto b´dzie oceniç na ile
obie wskazane potrzeby ze sobà wspó∏dzia∏ajà. Ustawa systemowa umo˝liwia lokowanie Êrodków
FRD w nast´pujàce instrumenty finansowe:

❐ bony, obligacje i inne papiery wartoÊciowe Skarbu Paƒstwa, 
❐ d∏u˝ne papiery wartoÊciowe gwarantowane lub por´czane przez Skarb Paƒstwa,
❐ depozyty bankowe i bankowe papiery wartoÊciowe,
❐ papiery wartoÊciowe emitowane przez gminy, zwiàzki gmin i miasto sto∏eczne Warszawa,
❐ tzw. akcje i obligacje zdematerializowane3, 
❐ obligacje emitowane przez spó∏ki publiczne4.
Ustawa systemowa w swojej poczàtkowej wersji zawiera∏a zapis o zarzàdzaniu rezerwà demo-

graficznà przez wyspecjalizowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zosta∏ on zmieniony
i obecnie ca∏oÊcià Êrodków FRD zarzàdza Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Model, który przyj´-
to w polityce inwestycyjnej Funduszu, jest nazywany modelem pasywnego zarzàdzania. Akumu-
lowane Êrodki inwestowane by∏y w szczególnoÊci w skarbowe papiery wartoÊciowe i akcje spó∏ek
notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie oraz w depozyty bankowe.
W efekcie realizowanej polityki inwestycyjnej Fundusz osiàgnà∏ stop´ zwrotu z ca∏oÊci aktywów
na poziomie 13,5%. Pozwoli∏o to na wykazanie przez ZUS, i˝ FRD zajà∏ czo∏owe miejsce wÊród
funduszy d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, w rankingach 2006 roku. WartoÊç jego portfela
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3 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538).
4 W rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏kach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539).



w koƒcu minionego roku wynios∏a 2,44 mld z∏, poni˝sza tabela obrazuje struktur´ oraz procento-
wy udzia∏ poszczególnych aktywów.

Ju˝ pobie˝na analiza danych zawartych w powy˝szej tabeli wskazuje, i˝ inwestycje Funduszu
majà charakter bezpieczny i zrównowa˝ony; oko∏o 1/3 aktywów zaanga˝owana jest w akcje, z na-
tury bardziej rentowne ani˝eli papiery skarbowe. Polityka inwestycyjna jest bardziej konserwa-
tywna ani˝eli w przypadku Otwartych Funduszy Emerytalnych, które zach´cone dobrà ko-
niunkturà panujàcà w ostatnich 3 latach na GPW, osiàgn´∏y granic´ limitu zaanga˝owania
w akcje. Na ogólnà kwot´ zaanga˝owania aktywów funduszy w koƒcu II kwarta∏u 2007 roku na
kwot´ blisko 138 mld z∏otych, wartoÊç akcji stanowi∏a blisko 52,6 mld z∏, co stanowi∏o oko∏o 40%
wielkoÊci portfela inwestycyjnego ogó∏em. Fundusze wykupi∏y ponadto obligacje na kwot´ 52,6
mld z∏, zaanga˝owanie w instrumenty bankowe si´gn´∏o 4,8 mld z∏ zaÊ w bony skarbowe oko∏o

17ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 3(2/2007)

TTaabbeellaa  nnrr  11. Rodzaj, struktura, wartoÊç aktywów FRD na koniec 2006 roku.

DDiiaaggrraamm  nnrr  11. Zmiany w strukturze aktywów FRD w 2006 r.

èród∏o: Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci FRD, Centrala ZUS, Warszawa marzec 2007 r. 

èród∏o: Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci FRD, Centrala ZUS, Warszawa marzec 2007 r. 

RRooddzzaajj  aakkttyywwóóww WWaarrttooÊÊçç UUddzziiaa∏∏  %%

Bony skarbowe 783.509 32,1%

Obligacje skarbowe 781.896 32,0%

Akcje 728.414 29,8%

Lokaty bankowe 147.731 6,1%

RRaazzeemm 22..444411..555500 110000,,00%%



1 mld z∏.5 Zaanga˝owanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w rynek akcji by∏o, zatem o 10%
ni˝sze.

Przedstawiony powy˝ej diagram wskazuje, i˝ w ciàgu minionego roku nast´powa∏a doÊç istot-
na zmiana w strukturze portfela inwestycyjnego Funduszu Rezerwy Demograficznej. Charakte-
ryzowa∏a si´ ona przebudowà zaanga˝owaƒ w obr´bie bezpiecznych instrumentów finansowych,
ze zmniejszeniem inwestycji w lokaty i powi´kszeniem w bony skarbowe. Aktywa Funduszu
wzros∏y w ciàgu roku o blisko 1 miliard z∏otych, udzia∏ akcji w portfelu – uwzgl´dniajàc przyrost
aktywów – pozosta∏ w zasadzie na niezmienionym poziomie. By∏ zbli˝ony dla maksymalnego, do-
puszczonego prawem6 i wyniós∏ w koƒcu roku 29,8% aktywów Funduszu. 

Udzia∏ obligacji i bonów skarbowych zmniejszy∏ si´ do poziomu 64,1%, przy czym w porówna-
niu z rokiem 2005 zanotowany zosta∏ znaczàcy spadek udzia∏u obligacji (z 79,8% do 32%) oraz
wzrost udzia∏u bonów, których nie by∏o w portfelu FRD na koniec 2005 r.7 Udzia∏ lokat banko-
wych waha∏ si´ w ciàgu roku w przedziale 0%-13%, za wyjàtkiem kwietnia i maja ub.r., w których
to miesiàcach w wyniku przeprowadzonej zmiany terminowej struktury aktywów udzia∏ lokat
w portfelu by∏ istotnie wy˝szy. Zarzàdzajàcy Funduszem prowadzili polityk´ uzyskania najwy˝-
szego zwrotu z zainwestowanego kapita∏u, czego wyrazem by∏o osiàgni´cie w koƒcu roku mo˝li-
wie optymalnej struktury aktywów przy dopuszczalnie maksymalnym zaanga˝owaniu w akcje
spó∏ek. Minimalizacja ryzyka niesystematycznego w zarzàdzaniu portfelem akcji uzyskana zosta-
∏a poprzez realizacj´ strategii inwestowania pasywnego, za poÊrednictwem takiego doboru spó∏ek
do portfela, aby zmiany jego cz´Êci akcyjnej odzwierciedla∏y zmiany w indeksie WIG. Ryzyko ryn-
kowe minimalizowano poprzez roz∏o˝enie inwestycji sukcesywnie w trakcie roku, równie˝ w ce-
lu uzyskania najni˝szych kosztów transakcyjnych. W przypadku bezpiecznych papierów skarbo-
wych (bony, obligacje skarbowe), lokowanie nast´powa∏o w zale˝noÊci od oczekiwaƒ dotyczàcych
kszta∏towania si´ rynkowych stóp procentowych.8

W efekcie tak realizowanej polityki, Fundusz Rezerwy Demograficznej uzyska∏ w omawianym
okresie dobre wyniki inwestycyjne. Zmiana wartoÊci jednostki Funduszu liczonej dla cz´Êci akcyj-
nej wynios∏a 40,65%, natomiast zmiana wartoÊci indeksu WIG w analogicznym okresie wynios∏a
41,60%.9 Osiàgni´ta wysokoÊç aktywów jest jednak wielokrotnie ni˝sza od zak∏adanej10, pojawia-
jà si´ uzasadnione pytania o przysz∏oÊç Funduszu oraz konieczne zmiany w jego funkcjonowaniu.
Te ostatnie wydajà si´ o tyle trudne, i˝ niezamkni´te zosta∏y jak dotàd prace nad przepisami pra-
wa, regulujàcymi zagadnienia tzw. emerytur pomostowych, operatorów wyp∏at z nowego systemu
kapita∏owego oraz powiàzanego z nim systemu kszta∏towania rent inwalidzkich. 

Próba wprowadzenia w ˝ycie tzw. reformy finansów publicznych (wraz ze zmianà statusu ZUS),
stawia∏y pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie FRD. Dyskusja nad teraêniejszym funk-
cjonowaniem Funduszu, jego przysz∏oÊcià oraz ewentualnie zmianà sposobu jego tworzenia i me-
todà zarzàdzania powierzonymi aktywami jest po˝àdana i potrzebna. Zasadniczà i najpilniejszà
wydaje si´ z pewnoÊcià koniecznoÊç przed∏u˝enia mo˝liwoÊci tworzenia rezerwy demograficznej
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5 Biuletyn kwartalny, Rynek OFE 2/2007, Komisja Nadzoru Finansowego.
6 Por. rozporzàdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie lokowa-
nia Êrodków Funduszu Rezerwy Demograficznej (Dz.U. nr 31, poz. 256 z póên. zm.).
7 Por. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci FRD, str.4, ZUS, Warszawa 2007.
8 Tam˝e, s. 5.
9 Tam˝e. 
10 Mo˝na przyjàç, i˝ gdyby Fundusz zosta∏by uruchomiony w 1999 roku a sk∏adka wynosi∏aby 1% wynagrodzenia brut-
to (jak pierwotnie przyj´to w projekcie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych), zgromadzone Êrodki – uwzgl´d-
niajàc mo˝liwe do uzyskania stopy zwrotu – osiàgn´∏yby obecnie wielkoÊç ok. 10-12 mld z∏.



o okres, co najmniej 10 lat, do 2018-2020 roku. W prowadzonych analizach i rozwa˝aniach doty-
czàcych omawianej problematyki warto równie˝ zapoznaç si´ z wybranymi doÊwiadczeniami za-
granicznymi.

W obecnej chwili Fundusz Rezerwy Demograficznej jest usytuowany w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, którego organy (prezes, zarzàd i rada nadzorcza) sà równie˝ organami funduszu.
Zak∏ad jest swoistym „wehiku∏em inwestycyjnym”, masa aktywów gromadzona jest w funduszu,
zaÊ jego zarzàdzanie posiada charakter konserwatywny. Nale˝a∏oby rozwa˝yç, postulowane od
pewnego czasu przez przedstawicieli rynku instytucji finansowych, wi´ksze zdywersyfikowanie
mo˝liwoÊci lokowania nap∏ywajàcych Êrodków pieni´˝nych. S∏u˝y∏oby ono realizacji zasady bez-
pieczeƒstwa gromadzonych aktywów jak i uzyskiwania satysfakcjonujàcej stopy zwrotu, trudnej
do osiàgni´cia w przypadku koncentracji na wykupie publicznych papierów skarbowych. Te dwa
cele, chocia˝ nie∏atwe do pogodzenia, sà mo˝liwe do wymodelowania odpowiednimi zmianami
w przepisach dotyczàcych polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych w ogólnoÊci (otwartych,
pracowniczych, inwestycyjnych). W systemach emerytalnych, które oparte sà o zasad´ okreÊlonej
sk∏adki (DC), najbardziej zasadnicze znaczenie dla wysokoÊci wyp∏acanego w przysz∏oÊci Êwiad-
czenia majà: wielkoÊç zgromadzonego kapita∏u oraz zyski z inwestycji dokonywanych przez fun-
dusz. Pozostajà one w Êcis∏ej relacji do okresu akumulowania sk∏adek w funduszu, Êwiadczenie
wyp∏acane jest w formie do˝ywotniej wyp∏aty. W systemie kapita∏owym, w którym nap∏ywajàce
sk∏adki sà w pe∏ni bàdê w znakomitej wi´kszoÊci inwestowane i kapitalizowane, cz´sto mamy do
czynienia z niestandardowà i otwartà politykà inwestycyjnà. Klasycznym w opisie wydaje si´ byç
przyk∏ad funduszu emerytalnego Kolei Brytyjskich, który wi´kszoÊç zgromadzonych Êrodków fi-
nansowych zainwestowa∏ w obrazy impresjonistów. Mia∏o to miejsce w latach osiemdziesiàtych
ubieg∏ego wieku, ale przyk∏ad ten obrazuje, i˝ w omawianym przypadku ograniczeniem dla za-
rzàdzajàcych by∏a wy∏àcznie ich wyobraênia.11 Trudno sobie wyobraziç, aby przy najbardziej libe-
ralnym spojrzeniu na krajowe ograniczenia w zakresie polityki inwestycyjnej funduszy mo˝na by-
∏oby zastosowaç podobne rozwiàzania, ale wyjÊcie poza krajowy rynek instrumentów
finansowych wydaje si´ byç nieodzowny. Zach´cajà do tego nie tylko doÊwiadczenia brytyjskie, ale
tak˝e oczywista prawda, i˝ „kapita∏ nie ma ojczyzny”. Omawiany Fundusz Rezerwy Demograficz-
nej tak˝e powinien posiadaç wi´ksze mo˝liwoÊci inwestowania a ich zakres powinien byç mo˝li-
wie szeroki, zak∏adajàc, i˝ fundusz sta∏by si´ pe∏noprawnym uczestnikiem rynku kapita∏owego. 

Starzenie si´ spo∏eczeƒstwa, migracja zarobkowa, wyjÊcia z rynku pracy 
– emerytalny bilans ujemny

Cechà przemian ludnoÊciowych w Polsce okresu transformacji sà istotne przewartoÊciowania
w strukturze gospodarstw domowych. Rezultaty spisów statystycznych przeprowadzonych w la-
tach 1988 i 2002 roku wskazujà na wyraêny trend w umacnianiu si´ jednoosobowego gospodar-
stwa domowego. Jest to zwiàzane tak˝e ze zjawiskiem ekonomizacji ˝ycia spo∏ecznego w okresie
transformacji ustrojowej. Decyzje ̋ yciowo wa˝ne sà odsuwane w czasie, mniejszej sk∏onnoÊci m∏o-
dych ludzi do zawierania zwiàzków ma∏˝eƒskich towarzyszy mniejsza dzietnoÊç kobiet. Powi´k-
sza si´ równie˝ grupa osób starszych. Zjawiskiem ujawnionym w okresie poakcesyjnym jest nasi-
lona sk∏onnoÊç Polaków do wyjazdów w poszukiwaniu pracy za granicà.12 G∏ówny Urzàd
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11 Por. P. Johnson., K. Rake, (w:) Systemy i reformy emerytalne Wielka Brytania, Szwecja, W∏ochy, W´gry i Polska,
IPiSS, Warszawa 1997, s. 56-57.
12 Dane ECAS (Europejska Agencja ds. Migracji), wskazujà, i˝ w koƒcu 2006 roku rejestrowanà prac´ w krajach UE
Êwiadczy∏o ok. 1,2 mln obywateli polskich.



statystyczny szacuje, i˝ w minionym roku z kraju wyjecha∏o blisko 51 tys. osób, ponad dwukrot-
nie wi´cej ani˝eli w latach wczeÊniejszych. Jest to zwiàzane z jednej strony z lepszà wiedzà na te-
mat mo˝liwoÊci pracy jak te˝ nies∏abnàcej koniunkturze gospodarczej w krajach rozwini´tych.
Trudno na precyzyjnà odpowiedê o faktycznà skal´ emigracji zarobkowej, OÊrodek Badaƒ nad Mi-
gracjami UW podaje liczb´ 2 mln Polaków, która wydaje si´ byç granicznà dla okresu poakcesyj-
nego, tak˝e ze wzgl´du na wzgl´dne nasycenie nowo otwartych rynków pracy. Podane liczby w ze-
stawieniu ze spadkiem liczby osób zawodowo aktywnych o ok. 200 tysi´cy w 2006 roku, wskazujà
wyraênie na wzrost znaczenia czynnika demograficznego w planowaniu finansowym systemu
emerytalnego. Ubytek, zw∏aszcza m∏odych ludzi z krajowego rynku pracy posiada szereg ujem-
nych stron w szczególnoÊci zwiàzanych z zaw´˝eniem platformy sk∏adkowej i finansowej systemu
finansów publicznych. SolidarnoÊciowy system emerytalny wymaga sta∏ych, rosnàcych kwotowo
zasileƒ, jego wydatki rosnà i b´dà nadal wymaga∏y wielomiliardowych zasileƒ bud˝etowych
w nadchodzàcych latach. 

Polska staje si´ krajem, który w minionej dekadzie wszed∏ w faz´ d∏ugoterminowej stagnacji de-
mograficznej13, której zakoƒczenie jest obecnie trudne do okreÊlenia. Pomimo, i˝ obserwujemy
ostatnio wzrost liczby urodzeƒ, liczba ludnoÊci Polski zmala∏a w 2006 roku o oko∏o 35 tysi´cy
osób. Rok miniony by∏ pierwszym w obecnej dekadzie, w którym liczba urodzeƒ przewy˝szy∏a
wszak˝e liczb´ zgonów. Dodatkowym, negatywnym ujawnionym czynnikiem jest wzrost liczby
rozwodów w latach 2004-2006, w minionym roku zjawisko to dotkn´∏o 73 tys. par ma∏˝eƒskich.
Oznacza∏o to wzrost o blisko 5 tys. orzeczeƒ w wobec roku minionego generalnie oznacza wzrost
o 1/3 spraw rocznie w stosunku do lat 1995-2002.14 Zjawiska spo∏eczne, takie jak migracje, kon-
dycja rodziny, model gospodarstwa domowego pozostajà w bliskiej relacji z obecnà i przysz∏à wiel-
koÊcià transferów spo∏ecznych w ogólnoÊci oraz kondycjà systemu emerytalnego w szczególnoÊci.
W relacji takiej pozostajà równie˝ wczesne odejÊcia z rynku pracy w sfer´ emerytalnà, które sà
konserwowane przez ustawodawstwo. Nieuchwalenie ustawy o tzw. emeryturach pomostowych,
stworzy∏o sytuacj´, w której wyd∏u˝ono do koƒca 2008 roku mo˝liwoÊç przechodzenia osób, za-
trudnionych w szczególnym charakterze i pracujàcych w szczególnych warunkach. Dane, które
zosta∏y pozyskane z bazy KSI ZUS, wskazujà, i˝ takich osób jest odpowiednio: 581 tys. oraz po-
nad 587 tys., w wi´kszoÊci m´˝czyzn (w sumie 705 tysi´cy). ¸àcznie jest to liczba ponad trzykrot-
nie wy˝sza ani˝eli rozwa˝ana w ostatnim rzàdowym projekcie ustawy, która mia∏a okreÊliç na no-
wo szczególne uprawnienia zatrudnionych. Szczególnie niepokojàcy jest niski Êredni wiek
przechodzenia w Polsce na emerytur´ z FUS; dla ogó∏u emerytów w 2006 r. wyniós∏ on 56,6 lat,
a dla wybranych grup Êwiadczeniobiorców ukszta∏towa∏ si´ nast´pujàco15:

❐ górnicy 47,5 lat
❐ kolejarze 57,7 lat
❐ nauczyciele 54,3 lat

Âredni okres pobierania emerytury wyniós∏ – na podstawie badania okresu pobierania emery-
tur i rent w 2005 roku – 18,1 lat, natomiast dla wymienionych powy˝ej grup zawodowych odpo-
wiednio: 18,9, 20,3 oraz 17,8 lat. Âredni wiek „do˝ycia” osób pobierajàcych emerytury wyniós∏
w badanym okresie 75,6 lat. 

JeÊli zestawiç powy˝sze dane z danymi statystycznymi, które obrazujà spadek liczby osób za-
wodowo czynnych i osób najm∏odszych a jednoczeÊnie wzrost liczby seniorów, zyskujà one dodat-
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13 Por. M. Okólski, Demografia zmiany spo∏ecznej, WN Scholar 2004, s. 153.
14 Dane za GUS, Warszawa 2007.
15 Dane na podstawie materia∏u MPiPS dla Zespo∏u US Komisji Trójstronnej, Warszawa, marzec 2007.



kowe znaczenie. Ubytki te na przestrzeni lat 2002-2030 wyniosà odpowiednio: 2,5 mln osób dla
ogó∏u populacji (z 38,2 mln), oraz 3,4 mln osób w grupie najm∏odszych. Ludzi starszych, w popro-
dukcyjnym (60/65+) przyb´dzie o 3,8 mln; w 2030 b´dzie ich ponad 9,6 mln.16 Uwzgl´dniajàc do-
datkowo efekt wspomnianej ju˝ migracji zarobkowej, która nasili∏a si´ szczególnie w okresie po-
akcesyjnym, deficyt Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w 2030 roku szacowany w wysokoÊci
obecnego deficytu bud˝etowego (30 mld z∏) nie wydaje si´ byç przesadzony.

Okres transformacji przyniós∏ wyd∏u˝enie okresu ˝ycia, zarówno kobiet jak i m´˝czyzn. Wyno-
si∏ on w 2005 roku 79,4 lata dla kobiet (o 4 lata d∏u˝ej ani˝eli w poczàtkowym okresie transfor-
macji) i 70,8 lat w przypadku m´˝czyzn (+4,3 lat). Wskaêniki te charakteryzowa∏y populacj´ kra-
jów rozwini´tych (W∏ochy, Francja) w po∏owie lat osiemdziesiàtych, w przypadku kobiet oraz
schy∏ek lat siedemdziesiàtych – w przypadku m´˝czyzn. Post´p w wyd∏u˝aniu si´ ˝ycia jest, za-
tem znaczny jednak˝e, poziom ˝ycia w Polsce wcià˝ wyraênie ni˝szy. Poni˝szy diagram obrazuje
tendencje wyd∏u˝ania si´ wieku kobiet i m´˝czyzn w wybranych krajach rozwini´tych, na prze-
strzeni trzech dekad powojennych. 

Ostatnim z istotnych wskaêników obrazujàcych przemiany w ˝yciu spo∏ecznym, jest wspó∏czyn-
nik dzietnoÊci kobiet. W 2006 roku wynosi∏ on 1,24 i by∏ o 0,02 wy˝szy ani˝eli w najgorszym (od
50 lat) 2003 roku. Dominujàcy obecnie w Polsce model jednoosobowego gospodarstwa domowego,
posiadanie jednego dziecka w rodzinie, sà czynnikami przeciwdzia∏ajàcymi prostej reprodukcji po-

koleniowej. Dà˝enie do osiàgni´cia wspó∏czynnika 2.1 – 2.15, który opisuje sytuacj´ przypadania
w danym roku dwojga dzieci na jednà kobiet´ (15-49 lat), bez systemowej, konsekwentnej, wielo-
letniej polityki umacniania rodziny, wydaje si´ byç w Polsce nieosiàgalne. Oznaczaç to b´dzie, wy-
kazane prognozami wieloletnimi, stopniowe kurczenie si´ spo∏eczeƒstwa polskiego.
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16 Patrz: www.gus.gov.pl.

DDiiaaggrraamm  nnrr  22. Kszta∏towanie si´ wieku kobiet i m´˝czyzn w wybranych krajach w latach 1970-2000.

èród∏o: CEA, European insurance in Figures, 2005.



Fundusze rezerwowe z perspektywy mi´dzynarodowej – wybrane przyk∏ady 
rozwiàzaƒ instytucjonalnych

Systemy emerytalne krajów rozwini´tych sà zró˝nicowane, a przeprowadzone dotychczas ich
reformy mia∏y ustabilizowaç i dowartoÊciowaç systemy publiczne, wprowadziç poczucie wi´ksze-
go bezpieczeƒstwa oraz zapobiec finansowym komplikacjom w przysz∏oÊci. Starzejàce si´ spo∏e-
czeƒstwa, tak˝e te o wy˝szym wskaêniku aktywnoÊci zawodowej ani˝eli w Polsce, przekonane
o potrzebie tworzenia odpowiedniej asekuracji finansowej i instytucjonalnej, tworzy∏y odpowied-
nie rozwiàzania generalnie poczàwszy od lat dziewi´çdziesiàtych. Najogólniej rzecz ujmujàc, fun-
dusze rezerwowe tworzono jako wsparcie dla systemów emerytalnych typu PAYG (pay as you go)
i sà one pogrupowane wed∏ug kryterium w∏àczenia lub wydzielenia z funduszu ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych lub emerytalnego. W przypadku Polski – Fundusz Rezerwy Demograficznej jest praw-
nie wydzielony i pe∏ni rol´ funduszu rezerwowego dla funduszu emerytalnego wyodr´bnionego
w FUS.17

W prezentowanym ostatnio raporcie Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Spo-
∏ecznego poÊwi´conemu zagadnieniom funduszy rezerwowych18, polski fundusz zosta∏ zaprezen-
towany w grupie funduszy wyodr´bnionych z systemu emerytalnego. Pozosta∏e z nich to m.in.
fundusze z Jersey (53 lata funkcjonowania), Portugalii (17 lat funkcjonowania) i S∏owacji (2 la-
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17 Por,. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci FRD za 2006 r., ZUS, Warszawa 2007, s.2.
18 Scheme Reserve Funds: Helping sustain PAYG Pensions, Survey Report, ISSA 2007. ISSA zrzesza 43 instytucje
cz∏onkowskie, w tym ZUS i sà one przedmiotem badaƒ i analiz. Obecny raport dotyczy∏ opisu sytuacji 16 funduszy
rezerwowych, w tym Funduszu Rezerwy Demograficznej (z danymi za 2004 rok). 

DDiiaaggrraamm  nnrr  33.. Aktywa funduszy rezerwy wyodr´bnionych z funduszy ubezpieczeƒ spo∏ecznych 
w relacji do PKB (w %), w uk∏adzie rodzajowym oraz ogó∏em.

èród∏o: Public Scheme Reserve Funds: Helping sustain PAYG Pensions, Survey Report, ISSA 2007, str. 14.



ta). Jako jedyny z wymienionych, polski fundusz asekuruje z za∏o˝enia ryzyko wy∏àcznie demo-
graficzne, pozosta∏e majà szersze zadania (niepe∏nosprawnoÊç, choroba, wypadki przy pracy, ma-
cierzyƒstwo oraz koszty pochówku). Z uwagi na bardzo krótki, niepozbawiony trudnoÊci okres
dzia∏ania FRD, trudno porównywaç obecnie odniesienia wielkoÊci jego aktywów do wielkoÊci pro-
duktu krajowego brutto. W paƒstwach o d∏ugoletniej, konsekwentnej polityce akumulacji cz´Êci
dochodu w celu szeroko rozumianej, przysz∏ej asekuracji spo∏ecznej, wspomniana proporcja prze-
kracza 4% (Portugalia, Nowa Zelandia). We Francji – której fundusz rezerwowy jest opisany
w dalszej cz´Êci opracowania – oraz Hiszpanii, wskaênik ten by∏ ni˝szy i wynosi∏ odpowiednio
1,58% i 2,89% (2005). Jest to spowodowane m.in. niezbyt stabilnym sposobem finansowania tych
funduszy. Liderem rankingu jest Norwegia, która zasila fundusz rezerwy dochodami z ropy naf-
towej i zapewnia mu bardzo stabilne funkcjonowanie. Silnà rezerwà dysponuje równie˝ Szwecja,
kraj rozbudowanego modelu socjalnego, akumulujàc w funduszu aktywa o wielkoÊci ponad 28%
produktu krajowego brutto. Szczegó∏owe dane dotyczàce wielkoÊci i struktury aktywów analizo-
wanych 10 funduszy rezerwowych obrazuje diagram zamieszczony obok. 

Poni˝ej zaprezentowane zostanà pokrótce rozwiàzania instytucjonalne w zakresie rezerwy de-
mograficznej przyj´te we Francji, Irlandii, Norwegii. Z perspektywy pozaeuropejskiej warto za-
uwa˝yç równie˝ fundusze istniejàce w Chinach oraz Nowej Zelandii. 

a) Francuski fundusz rezerwy emerytalnej (FRR) stanowi przyk∏ad instytucji funkcjonujàcej
w kraju, który ∏àczy centralne zarzàdzanie inwestycjami oraz rzàdowy nadzór i oddzia∏ywa-
nie nad funduszami emerytalnymi.19 Fundusz utworzono w 1999 roku majàc na uwadze po-
trzeb´ wzmocnienia systemu solidarystycznego, zak∏adajàc potrzeb´ zakumulowania do
2020 roku kwoty ponad 152 miliardów euro. Aby uzyskaç ten wynik, nale˝y wp∏acaç po oko-
∏o 4,5 mld euro rocznie, a celem zasileƒ jest wsparcie w przysz∏oÊci szeregu zawodowych pla-
nów emerytalnych. Spowoduje to, i˝ pozostanà one w stanie wzgl´dnej równowagi i stabilno-
Êci w otoczeniu spo∏eczeƒstwa „trzeciego wieku”, które d∏u˝ej pobieraç b´dzie Êwiadczenia
ni˝ obecne. Finansowanie FRR odbywa si´ z wielu êróde∏: nadwy˝ek dwóch funduszy paƒ-
stwowych (National Old Age Insurance Fund for Wage Earners, oraz Old Age Solidarity
Fund), dodatkowego opodatkowania majàtku prywatnego, oraz wk∏adów z oszcz´dnoÊci ban-
kowych oraz ewentualnych, periodycznych wp∏at gotówkowych. Podobnie jak w Polsce 
– z prywatyzacji, za∏o˝ono w tym celu zasilanie funduszu Êrodkami pochodzàcymi z uzyska-
nych przez paƒstwo z dodatkowych êróde∏. We Francji w tym celu za∏o˝ono przeznaczenie
znacznej cz´Êci dochodu ze sprzeda˝y licencji dla operatorów sieci telefonii trzeciej generacji.
Sposób finansowania funduszu wzbudzi∏ sporo emocji na rynku finansowym, jednak˝e
w omawianym okresie jego aktywa przekroczy∏y 19,2 mld euro.20 O ile ograniczenia w polity-
ce inwestycyjnej opatrzono za∏o˝eniem, i˝ majà to byç „spo∏ecznie odpowiedzialne inwesty-
cje”, o tyle brak jest rygorów w odniesieniu do kierunków inwestowania (kraj, zagranica)
oraz instrumentów finansowych, w które Fundusz inwestuje. Ciekawy wydaje si´ byç sposób
doboru cz∏onków organów Funduszu: zarzàd stanowià specjaliÊci zaÊ rada nadzorcza posia-
dajàca du˝à w∏adz´, sk∏ada si´ z przedstawicieli parlamentu, oraz z partnerów spo∏ecznych
regulujàcych zasady funkcjonowania rynku pracy. Polskim odpowiednikiem tego drugiego
cia∏a jest w pewnym sensie Naczelna Rada Zatrudnienia, posiadajàca jednak daleko mniejsze
kompetencje. Ustalono, i˝ aktywa Funduszu nie mogà byç naruszone do 2020 roku; w tej da-
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19 W. Baue, French Pension Reserve Fund Commits 6000 Million Euros to Socially Responsible Investment, Sustaina-
ble Pittsburgh, 15.07. 2005, s. 1-2.
20 Tam˝e, s. 2.
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cie Francuzi upatrujà – w oparciu o w∏asne prognozy demograficzne – w∏aÊciwego momentu
dla wsparcia zawodowych planów emerytalnych. 

b) Kolejnym europejskim przyk∏adem funduszu rezerwy demograficznej, którego dzia∏alnoÊç
rozwija si´ w obecnej dekadzie jest irlandzki Narodowy Fundusz Rezerwy Emerytalnej
(NPRF). Irlandia jest krajem o rozbudowanym rynku finansowym; w szczególnoÊci posiada
przodujàcy wskaênikami penetracji rynek ubezpieczeƒ gospodarczych. Fundusz zosta∏ skon-
struowany z myÊlà o przej´ciu cz´Êci wydatków ubezpieczeƒ spo∏ecznych (social welfare)
oraz us∏ug publicznych (public service) poczàwszy od 2025 roku.21 Jego dzia∏alnoÊç rozpocz´-
∏a si´ w kwietniu 2001 roku, na mocy ustawy, u podstaw, której leg∏y niepokojàce prognozy,
wskazujàce na gwa∏townie rosnàce koszty wyp∏at emerytalnych na przestrzeni kolejnych de-
kad. Stabilny sposób finansowania funduszu, dobra koniunktura gospodarcza oraz rozwa˝-
na polityka inwestycyjna spowodowa∏y znaczàcy wzrost aktywów oraz popraw´ realizowanej
stopy zwrotu. Wskaêniki te wynosi∏y odpowiednio 13,3 mld euro (2005) wobec 5,3 mld euro
(2002) oraz 12.8% (2005) w porównaniu do 8% stopy zwrotu osiàgni´tej w roku poprzedza-
jàcym.22 W ostatnich latach Narodowy Fundusz Rezerwy Emerytalnej dokona∏ dywersyfika-
cji portfela, poprzez inwestowanie blisko 20% w∏asnych aktywów w nieruchomoÊci i prywat-
ne akcje, unikajàc zaanga˝owania w bony funduszy zabezpieczajàcych (tzw. hedge funds).
Nadzorca funduszu wskazywa∏ na powiàzanie wzrostu aktywów Funduszu z dobrymi stopa-
mi zwrotu z europejskich inwestycji akcyjnych, które dokona∏y si´ w otoczeniu niskich stóp
procentowych (oczekiwaƒ inflacyjnych) oraz silnej zyskownoÊci podmiotów prawnych. Zwro-
ty z pozosta∏ych inwestycji akcyjnych Funduszu by∏y wspierane przez os∏abiajàce si´ wów-
czas euro.23 Zarzàdzajàcy Funduszem wprowadzili istotne zmiany, majàce na celu dywersyfi-
kacj´ jego aktywów i powi´kszeniu zainteresowania inwestowaniem najogólniej rzecz
ujmujàc – w prywatny rynek w∏asnoÊciowy, do 18 % ogólnego zaanga˝owania funduszu w cià-
gu 4 lat. Zamierzeniem tego manewru inwestycyjnego jest zwi´kszenie potencjalnego zwro-
tu Funduszu bez zmiany profilu ryzyka24. 
Potencjalny sukces Funduszu jest umacniany stabilnym sposobem jego finansowania po-
przez coroczne przeznaczanie 1% produktu krajowego brutto na poczet jego aktywów. In-
ne wp∏aty sà równie˝ dopuszczane prawem, zaÊ naruszenie Êrodków funduszu jest dopusz-
czalne dopiero po przekroczeniu zakreÊlonej powy˝ej daty. Niezmiernie interesujàcy,
z punktu widzenia polskich doÊwiadczeƒ wydaje si´ fakt, i˝ inwestowanie jest mo˝liwe
w rozmaite instrumenty finansowe za wy∏àczeniem irlandzkich obligacji rzàdowych. Kon-
trola dzia∏alnoÊci Funduszu sprawowana jest przez specjalnà komisj´ (National Pensions
Reserve Fund Commission, NPRFC), posiadajàca szerokie uprawnienia w zakresie okre-
Êlania i wdra˝ania jego strategii inwestycyjnej. Mo˝na jà okreÊliç mianem zrównowa˝onej,
gdy˝ uwzgl´dnia elementy ryzyka powiàzane z instrumentami rynkowymi oraz bezpie-
czeƒstwa powiàzane z instrumentami pieni´˝nymi. Przewodniczàcym Komisji jest irlandz-
ki minister skarbu (National Tresury Management Authority), co wyznacza wysokie stan-
dardy w zakresie bezpieczeƒstwa aktywów i rangi funduszu zosta∏ wyznaczony, aby dzia∏aç
jako agent Komisji. 
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21 Por. Irish fund builds on success with property drive, European Pensions & Investment News, 26.09.2005.
22 Tam˝e, s. 1. 
23 Tam˝e, wypowiedê Donalda Geaney’a, przewodniczàcego Komisji Nadzorujàcej Narodowego Funduszu Rezerwy
Emerytalnej.
24 Dos∏ownie z ang. „...without substantially altering its risk profile”.



c) Bardzo ciekawy z punktu widzenia omawianej problematyki oraz analiz porównawczych jest
opis za∏o˝eƒ powo∏anego do ˝ycia w 1999 roku norweskiego funduszu naftowego (Norway’s
Petroleum Fund, NPF). Norwegia jest krajem pozostajàcym poza strukturami Unii Europej-
skiej, realizujàcym w∏asny model spo∏eczny, którego finansowanie w zasadniczej mierze opar-
te jest o dochody z wydobycia i eksportu ropy naftowej oraz gazu. Fundusz NPF zosta∏ za∏o-
˝ony w 1999 roku i wówczas zakreÊlono dwa g∏ówne cele jego funkcjonowania25:
––  Ograniczenie tzw. odwrotnego efektu zysków z ropy naftowej na inne sektory gospodarki
(tzw. dutch disease). Zjawisko to mog∏oby ujawniç si´ wówczas, gdy wzrost poziomu wymia-
ny handlowej spowodowany eksportem ropy naftowej potencjalnie ograniczy∏by wzrost eks-
portu z pozosta∏ych sektorów oraz tych, które muszà konkurowaç z produktami importowa-
nymi. (Norwegia przyj´∏a tak˝e roczny cel inflacyjny na poziomie 2,5% jako jeden ze Êrodków
walki z tym efektem). 
––  Ukszta∏towanie funduszu jako d∏ugoterminowej lokaty, która mia∏aby zrównowa˝yç wzra-
stajàce obecnie i w przysz∏oÊci, wydatki publiczne zwiàzane ze starzejàcà si´ populacjà. 
Podstawowym êród∏em finansowania NPF sà dochody uzyskiwane przez Norwegi´ ze z∏ó˝ ro-
py naftowej zlokalizowanych na Morzu Pó∏nocnym. Fundusz jest zarzàdzany przez norweski
bank centralny a wysokoÊç jego wyp∏at, ograniczona do 4% kapita∏u rocznie, jest równa ocze-
kiwanej d∏ugoterminowej stopie zwrotu z inwestycji Funduszu. Mo˝na zatem stwierdziç, i˝
polityka inwestycyjna ma charakter konserwatywny, co jest o tyle wa˝ne, i˝ Fundusz realizu-
je pewien nadrz´dny, narodowy cel, jakim jest transparentne u˝ytkowanie dochodów z wydo-
bycia ropy naftowej. Zyski ze sprzeda˝y ropy z Morza Pó∏nocnego kierowane do funduszu,
które gromadzone aktywa inwestuje za granicà. Tak zorientowana polityka inwestycyjna po-
zwala na stabilizowanie zarówno poziomu inflacji jak te˝ tzw. stopy wymiany handlowej. Eks-
port du˝ych iloÊci ropy i produktów pochodnych s∏u˝y pokusie nadmiernego, ∏atwego impor-
tu, co prowadzi∏oby do niepo˝àdanych zjawisk w gospodarce. Ograniczeniem dla kierunków
inwestowania jest specjalny kodeks etyczny, który jest punktem odniesienia dla zarzàdzajà-
cych inwestycjami, zaÊ cz´Êç inwestycyjnego portfolio stanowi subfundusz zwiàzany z inwe-
stycjami w Êrodowisko naturalne.26

d) W Chinach rol´ przypisanà tworzàcym si´ w krajach europejskich funduszom rezerwy demo-
graficznej, spe∏nia Narodowy Fundusz Opieki Spo∏ecznej (NFOS), który jest centralnym fun-
duszem rezerwy spo∏ecznej, utworzonym w 2000 roku.27 Chiny sà krajem, przed którym sto-
jà ogromne wyzwania natury ludnoÊciowej i spo∏ecznej. Obecna dekada stanowi okres prób
i eksperymentów majàcych na celu wprowadzenie elementów zorientowanych rynkowo do
tamtejszego modelu spo∏ecznego. Rzàd chiƒski stoi w obliczy przezwyci´˝enia braku efek-
tywnoÊci funduszu s∏u˝àcemu finansowaniu rosnàcych potrzeb spo∏ecznych oraz ujawnieniu
si´ problemu starzejàcej, ogromnej z perspektywy europejskiej populacji. Fundusz rezerwy
kontrolowany jest przez Narodowy Komitet Funduszu Opieki Spo∏ecznej (National Council
of Social Security Fund, NCSSF). Dost´pne dane szacujà jego aktywa na poziomie 132,5 mi-
liardów jenów (oko∏o 16 miliardów dolarów) w poczàtku 2004 roku. Fundusz spe∏nia tak˝e
rol´ swoistej forpoczty innych funduszy, które poznajà procedury funkcjonowania w warun-
kach rynkowych. 
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25 L. Nielsen, R. Webb, The Future Fund, Economics, OECD Commerce and Industrial Relations Section, 
4.04.2005, 
s. 3 – 4.
26 Tam˝e, s. 4.
27 Por. Sun Min: Risk avoidance is priority for welfare fund, China Daily, 14.04.2004.
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Chiƒski fundusz rezerwy spo∏ecznej jest kontrolowany przez rzàd centralny, w odró˝nieniu
od lokalnych funduszy opieki spo∏ecznej, które znajdujà si´ w gestii w∏adz na szczeblu pro-
wincji (kantonów) oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej. Fundusze lokalne wykorzy-
stywane sà g∏ównie do pokrycia bie˝àcych wydatków na opiek´ spo∏ecznà.28 Centralny fun-
dusz rezerwy pomyÊlany jest g∏ównie jako asekuracja narastajàcych potrzeb opieki
spo∏ecznej, zwiàzanych z prostà os∏onà ani˝eli z przysz∏ym zabezpieczeniem emerytalnym,
które w europejskim znaczeniu i rozumieniu w zasadzie w Chinach nie wyst´puje.
Usytuowanie Funduszu i jego nadzór ze strony rzàdu powodujà, i˝ portfel inwestycyjny jest
skonstruowany g∏ównie w oparciu o bony skarbu paƒstwa, roczna stopa zwrotu poczàtkowo
wynosi∏a 2,25% (2001). Osiàgn´∏a ona w 2002 roku wielkoÊç 2,59%, wzros∏a do 3,56% w ro-
ku nast´pnym, kiedy ok. 5% aktywów funduszu zosta∏o przeznaczonych na inwestycje w ak-
cje. Stopniowa zmiana polityki inwestycyjnej ma na celu powi´kszenie uzyskiwanych stóp
zwrotu, wzmagajàc jednoczeÊnie oczekiwania w stosunku do szacowania i oceny ryzyka. Ko-
mitet nadzorujàcy fundusz ma obowiàzek kierowaç si´ rozwa˝nym stylem inwestowania oraz
planowaç d∏ugoterminowà strategi´ inwestycyjnà. Ka˝dorazowe wejÊcie na rynek poprzedzo-
ne b´dzie jego dog∏´bnà analizà, Komitet ma te˝ zwracaç szczególnà uwag´ na kontrol´ ryzy-
ka na tych rynkach, w które Fundusz ju˝ jest zaanga˝owany.29 Poniewa˝ Êrodki NFOS stano-
wià przysz∏e zabezpieczenie zasi∏kowe przysz∏ych Êwiadczeniobiorców (emeryci, tak˝e
bezrobotni), umiej´tnoÊç kontrolowania ryzyka w warunkach zmieniajàcego si´ rynku, sta-
nowi istotne wyzwanie dla chiƒskich mened˝erów. Nie posiadajà oni wystarczajàcego do-
Êwiadczenia i kwalifikacji, co stanowi swoiste ryzyko instytucjonalne, zwiàzane z zarzàdza-
niem, które w przypadku powa˝niejszych b∏´dów mog∏oby si´ odbiç na wizerunku chiƒskiego
rzàdu i wiarygodnoÊci prowadzonej polityki gospodarczej. 

e) Ostatnim z omawianych przyk∏adów jest fundusz nowozelandzki – New Zealand Superannu-
ation Fund (NZSF), który zosta∏ zaprojektowany dla cz´Êciowego pokrycia kosztów przy-
sz∏ych Êwiadczeƒ emerytalnych30. Wraz ze wzrostem kosztów tych Êwiadczeƒ, rzàd b´dzie
progresywnie podtrzymywa∏ finansowanie Funduszu, w celu stabilizowania jego funkcjono-
wania i systemu wyp∏at. Aktywa NZSF 30 czerwca 2004 wynosi∏y oko∏o 4 mld NZD. Fundusz
jest zarzàdzany przez tzw. Stra˝nic´ Nowozelandzkich Âwiadczeƒ Emerytalnych (Guardian
of New Zealand Superannuation). Inwestowanie Funduszu posiada pasywny charakter, choç
dopuszczona jest mo˝liwoÊç inwestycji gie∏dowych. Ograniczenia inwestycyjne dotyczà posia-
dania przez NZSF nie wi´cej ani˝eli 20% akcji danej spó∏ki oraz nieuczestniczenia w akcji po-
˝yczkowej na rzecz innych podmiotów. 

Uwagi koƒcowe – tworzenie rezerw a reformy systemowe
Akumulacja rezerw stanowi przyk∏ad dalekosi´˝nej strategii spo∏ecznej, proces ten obiektywnie

wspiera rekonstrukcje systemów emerytalnych. Bez wàtpienia jest to dzia∏alnoÊç, która s∏u˝y rów-
nowa˝eniu finansów emerytalnych oraz w ogólnoÊci – stabilnoÊci finansów paƒstwa. Zarzàdzanie
funduszami rezerwowymi przesz∏o w minionym dziesi´cioleciu pewnà ewolucj´, w kierunku os∏a-
bienia wp∏ywu rzàdu na zarzàdzanie aktywami, co by∏o zwiàzane ze s∏abymi wynikami i konserwa-
tywnà strategià. W ostatnich latach obserwowana jest praktyka powierzania zarzàdzania fundusza-
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28 Tam˝e.
29 Szefem Komitetu jest b. minister finansów Xiang Huaicheng, który dokona∏ pewnego rozluênienia polityki inwesty-
cyjnej, kierujàc si´ zasadà: „We will not put all our eggs in one basket”, op.cit. s. 1. 
30 L. Nielsen, op. cit., s. 4.



mi wzgl´dnie niezale˝nym mened˝erom, z mandatem maksymalizacji zwrotów bez zbytniego ryzy-
ka.31 Rzàd Kanady podporzàdkowa∏ w 1990 roku swój fundusz niezale˝nej Komisji Inwestycyjnej.

WczeÊniejsze zak∏adanie funduszy rezerwowych, sprzyja uprawdopodobnieniu sytuacji zgroma-
dzenia wy˝szej kwoty aktywów amortyzujàcej ryzyko demograficzne. Fundusze takie w zgodnej
opinii zosta∏y zgromadzone w Szwecji, Danii i Finlandii, które majà d∏ugie doÊwiadczenia z wcze-
Êniejszym cz´Êciowym finansowaniem programów PAYG. Zostanà one spo˝ytkowane jako d∏ugo-
terminowy zasób finansowania narodowych programów emerytalnych. Kraje takie jak Polska
i S∏owacja, które borykajà si´ z krótkim horyzontem czasowym (4, 2 lata) funkcjonowania w∏a-
snych funduszy, muszà zmieniç zasady ich finansowania i strategie inwestycyjne. Równie˝ Fran-
cja posiada niestabilny sposób finansowania w∏asnego funduszu rezerwowego, który jest zasilany
g∏ównie przez nadwy˝ki z systemu opieki spo∏ecznej. Francja prezentuje podobne Polsce proble-
my i wyzwania natury ludnoÊciowej i musi w perspektywie kilku lat zasadniczo zmieniç sposób
finansowania funduszu rezerwy emerytalnej (FRR). Belgia i Holandia wprowadzajà w ˝ycie pla-
ny wykorzystania nadwy˝ek bud˝etowych, redukowania kosztów d∏ugu publicznego i przenosze-
nia uzyskanych oszcz´dnoÊci do krajowych funduszy rezerwy emerytalnej. Wspomniane przed-
si´wzi´cia wymagajà sta∏ej dyscypliny bud˝etowej, a w przypadku Polski równoleg∏ej redukcji
deficytu bud˝etowego, z uwagi na zbyt szybko rosnàcy d∏ug publiczny. W krótkim czasie (5-10 lat)
w ˝yciu publicznym mo˝e pojawiç si´ ostry dylemat: finansowanie rozwoju kraju czy te˝ finanso-
wanie relatywnie m∏odej, rosnàcej populacji emerytów. Wchodzàce, kolejne pokolenia absolwen-
tów na rynek pracy, mogà sprzeciwiç si´ tak rozumianemu solidaryzmowi spo∏ecznemu i zakwe-
stionowaç jego niewzruszone dotychczas zasady. 

Fundusze rezerwowe stajà przed pewnymi zagro˝eniami, obecnymi tak˝e w krajach o wysokiej
kulturze bud˝etowej. Japonia u˝ywa∏a swojego funduszu rezerwy dla wspomagania projektów in-
frastrukturalnych, dostarczania po˝yczek mieszkaniowych i edukacyjnych oraz subsydiowania ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Os∏abieniu uleg∏a misja funduszu, przeznaczonego do akumulacji
Êrodków w innych celach. Innym z zagro˝eƒ jest ryzyko tzw. nacisków konkurencyjnych (competing
pressures) na obni˝enie podatków, zwi´kszenie wydatków, wówczas, gdy fundusz jest zintegrowany
z bud˝etem narodowym. Majàc poczucie pewnego bezpieczeƒstwa i zasobnoÊci, rzàdy mogà ulegaç
pokusie traktowania zasobów funduszu jako êród∏a kredytowania w∏asnych wydatków. Bardzo po-
zytywnie pouczajàcy w tym wzgl´dzie jest przyk∏ad post´powania Irlandii, która wprowadzi∏a zakaz
inwestowania przez fundusz w obligacje rzàdowe, ograniczajàc tym samym sk∏onnoÊç do ∏atwego
zad∏u˝ania si´. Jest to przes∏anie do rekomendacji i przysz∏ego spo˝ytkowania przez kolejne polskie
rzàdy, które instytucje rynku emerytalnego zwyk∏y traktowaç jako proste narz´dzia akumulacji d∏u-
gu publicznego. Polska reforma emerytalna wprowadzi∏a do systemu oddzielny fundusz, którego
mankamentem funkcjonowania sta∏ si´ brak stabilnego êród∏a finansowania. Uczynienie jedynym
êród∏em zasilenia odpisu z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, spowodowa∏o, i˝ wielkoÊç aktywów
nie spe∏nia oczekiwaƒ i przysz∏ych potrzeb. Potencjalne zmiany w sposobie funkcjonowania,
w szczególnoÊci organizacji i funkcjonowania FRD sà niezb´dne. Najtrudniejszym obecnie proble-
mem do rozwiàzania jest taka zmiana sposobu finansowania, która nie oznacza∏aby jednoczeÊnie
wprowadzenia nowego rodzaju podatku lub podwy˝szenia kosztów pracy. 

dr WWoojjcciieecchh  NNaaggeell, Collegium Civitas w Warszawie, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

27

31 Por. B. Bovbjerg, Social Security System, Preliminary lessons from Other Countries Experiences, Statement GAO,
June 16, 2005.

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 3(2/2007)



Summary of the article

Underwriting demographic risk in pension insurance:
Polish solutions, studies for international, comparative analyses

Pension reforms which covered most of developed countries, laid particular stress on the need
for differentiation of financing method of security systems and assurance of their greater stabili-
ty.

It took place in the background of the increasing population problem, occurring between the
explosed phenomenon in poor, developing countries and its degression in rich and developed ones.

Presently, it is more than ever necessary to protrude the importance of the establishment of
funds which form security for pension insurance systems. Also in Poland this type of an institu-
tion was created, that is, the Fund of Demographic Reserve, the purpose of which was to mitiga-
te financing of service disbursement in future. 

Difficulties in its functionning illustrate the need for changes and necessity of searching better
solutions, also based on the analysis of foreign ones.

Worth knowing is the experience of countries which achieved economic success and are rich,
such as France, Norway or New Zealand as well as those which have recently built (Portugal,
Spain) or are building their economic prosperity and new social order (Poland, Slovakia).

This treatise aims, in its intention, at stimulating discussion on the need for creation of insu-
rance of the system changed by the reform and permanent improvement of existing solutions.
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Uwagi wst´pne
Z dniem 10 sierpnia 2007 r. na mocy ustawy z 13 kwietnia tego˝ roku o zmianie ustawy – ko-

deks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw wesz∏a w ˝ycie, g∏´boko reformujàca prze-
pisy tytu∏u XXVII kodeksu cywilnego, regulacja poÊwi´cona umowie ubezpieczenia. Projekt jesz-
cze w fazie prac sejmowych wywo∏a∏ dyskusj´ odnoÊnie wyk∏adni i praktycznych aspektów
stosowania proponowanych zmian. Niniejsze opracowanie jest próbà interpretacji wybranych
przepisów, które wywo∏a∏y, tak˝e po ich uchwaleniu, kontrowersje a jednoczeÊnie majàcych szcze-
gólny wp∏yw na sytuacj´ ubezpieczajàcych i ubezpieczonych.

Zmiana zakresu poj´cia konsumenta w odniesieniu do umów ubezpieczenia (zmiana
art. 384 § 5 k.c., art. 805 § 4 k.c., art. 808 § 5 k.c.) 

W nowelizacji zadecydowano o uchyleniu § 5 art. 384, nadajàcego wczeÊniej status konsumen-
ta ka˝demu ubezpieczajàcemu – równie˝ przedsi´biorcy. Art. 384 § 5 stanowi∏ dotàd, i˝ w przy-
padku umowy ubezpieczenia, przepisy tytu∏u III ksi´gi III kodeksu cywilnego (który m.in. zawie-
ra∏ katalog niedozwolonych klauzul umownych), stosuje si´ tak˝e, gdy ubezpieczajàcy nie jest
konsumentem w rozumieniu definicji kodeksowej (tj. wg art. 221 k.c.). Propozycja uchylenia §
5 art. 384 k.c. by∏a szeroko dyskutowana w trakcie wst´pnych prac nad treÊcià nowelizacji. Prze-
ciwko jego skreÊleniu wyst´powa∏ m.in. Rzecznik Ubezpieczonych, a tak˝e w tej fazie – Minister-
stwo Finansów. Kierujàc si´ stanowiskiem wyra˝anym przez ekspertów – cywilistów, projekto-
dawca przyjà∏ odmienne rozwiàzanie wskazujàc, i˝ regulacja ta stanowi∏a wy∏om w systemie
ochrony prawnej w ramach stosunków umownych. Ju˝ w trakcie prac sejmowych Rzecznik Ubez-
pieczonych zwraca∏ uwag´, ˝e przes∏ankà wprowadzenia w 2003 r. regulacji art. 384 § 5 k.c.1 by-
∏a dostrze˝ona przez ustawodawc´ nierównoÊç podmiotów uczestniczàcych w rynku us∏ug ubez-
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pieczeniowych2. Istotnym argumentem by∏ te˝ fakt, i˝ ustawodawstwo ubezpieczeniowe nie po-
s∏uguje si´ poj´ciem konsumenta, lecz rozciàga mechanizmy ochronne na wszystkie podmioty sto-
sunku ubezpieczenia (ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, uposa˝onego lub uprawnionego z umo-
wy ubezpieczenia)3. 

Rzecznik Ubezpieczonych wysunà∏ propozycje pozostawienia regulacji w art. 385 § 5 albo prze-
niesienia jej do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, co zosta∏o odrzucone bez wprowadzania
jakiegokolwiek zapisu ∏agodzàcego skutki uchylenia § 5 art. 384 k.c. Po rozpocz´ciu prac sejmo-
wych, Rzecznik zaproponowa∏, aby status konsumenta rozciàgnàç wy∏àcznie na ma∏e i Êrednie
podmioty nieprzekraczajàce okreÊlonych kwotowo obrotów, bàdê te˝, aby regulacjami ochronny-
mi objàç przynajmniej osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, poddajàc pod rozwa-
g´ kilka wariantów umiejscowienia omawianej propozycji. 

Ostatecznie w art. 805 k.c. zosta∏ dodany § 4, który otrzyma∏ brzmienie: „Przepisy art. 3851

–  3853 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli ubezpieczajàcym jest osoba fizyczna zawierajàca umow´
zwiàzanà bezpoÊrednio z jej dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà”. Podobnà regulacj´ zapi-
sano w znowelizowanym art. 808 § 5 k.c., dotyczàcym umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek.
Stanowi on obecnie, i˝ je˝eli umowa ubezpieczenia nie wià˝e si´ bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià go-
spodarczà lub zawodowà ubezpieczonej osoby fizycznej, art. 3851-3853 stosuje si´ odpowiednio
w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowiàzków ubezpieczonego. 

Przyj´cie takich rozwiàzaƒ gwarantuje drobnym przedsi´biorcom zakres ochrony nieco w´˝-
szy ni˝ dotàd, tym niemniej obejmujàcy ochron´ przed niedozwolonymi klauzulami umownymi,
co wyklucza∏ pierwotny projekt ustawy. Nie jest to sytuacja w pe∏ni zadowalajàca i konieczna b´-
dzie baczna obserwacja praktyki w tym zakresie a byç mo˝e w przysz∏oÊci dà˝enie do modyfika-
cji omawianych przepisów. Przes∏anka prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, wy∏àczajàca mo˝-
liwoÊç korzystania ze statutu konsumenta jest krzywdzàca dla wielu podmiotów. Prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej nie jest bowiem równoznaczne z posiadaniem szerokiej wiedzy z zakre-
su wszelkich stosunków cywilno – prawnych, w tym stosunków dotyczàcych us∏ug finansowych,
ani z posiadaniem Êrodków finansowych umo˝liwiajàcych sta∏à, profesjonalnà pomoc prawnà.
Trudno wi´c zgodziç si´ z twierdzeniem, i˝ osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà z pewno-
Êcià nie wymaga dodatkowej ochrony w stosunkach z profesjonalistà w bran˝y ubezpieczenio-
wej. Patrzàc ju˝ z pewnym dystansem na nowelizacj´ kodeksowà wydaje si´, ˝e przyj´te rozwià-
zanie stanowi niewielkà przeciwwag´ ca∏kowitego uchylenia zapisu art. 384 § 5 kodeksu
cywilnego, który mia∏ ze wzgl´du na krótki czas obowiàzywania ograniczone szanse sprawdze-
nia w praktyce. Nierozwiàzany pozosta∏ ponadto problem ochrony wi´kszych przedsi´biorców
przed niedozwolonymi klauzulami umownymi. W zwiàzku z tym, i˝ nie b´dà oni obecnie w sto-
sunkach ubezpieczeniowych uznawani za konsumentów, nie b´dzie dotyczy∏a ich równie˝ ochro-
na przewidziana art. 3851 k.c., a tym samym, nie znajdzie wobec nich zastosowania katalog tzw.
klauzul abuzywnych. Wskutek wprowadzonej zmiany, przedsi´biorca, który w procesie negocja-
cji umowy ubezpieczenia nie dostrze˝e zapisów ra˝àco naruszajàcych jego interesy, b´dzie po
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2 Argumentów dostarcza∏a tutaj analiza skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych. Na podstawie ich lektury
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podpisaniu umowy takimi zapisami zwiàzany. Tej zmiany z pewnoÊcià nie mo˝na uznaç za po-
zytywnà. Nie mo˝na równie˝ zapominaç o grupie podmiotów, niespe∏niajàcych kryteriów zawar-
tych w art. 221 k.c., które majà jednak ustawowy obowiàzek posiadania ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej4. 

Dor´czenie wzorca umownego w stosunkach ubezpieczeniowych
(zmiana art. 812 § 1 k.c. oraz art. 384 § 1 k.c. w zw. z art. 384 § 5 k.c.)

Nowelizacji poddano równie˝ § 1 art. 384 k.c. W poprzednim brzmieniu wskazywa∏ on, i˝
ustalony przez jednà ze stron wzorzec umowy, wià˝e drugà stron´, je˝eli zosta∏ jej dor´czony
przy zawarciu umowy. Projektodawca zaproponowa∏, aby obowiàzek dor´czenia wzorca umowy
drugiej stronie przed zawarciem (a nie przy zawarciu) umowy, wyra˝ony dotychczas jedynie
w art. 812 § 1 k.c. w odniesieniu do ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej o.w.u.), zosta∏ roz-
ciàgni´ty na wszystkie inne rodzaje umów oraz wszystkie inne wzorce. Taka zmiana jest s∏usz-
na przede wszystkim dlatego, i˝ daje kontrahentowi podmiotu pos∏ugujàcego si´ wzorcem
umownym, wyraêne prawo do zapoznania si´ z tym˝e wzorcem jeszcze przed podpisaniem
umowy i ewentualnie mo˝liwoÊç negocjacji jej warunków czy nawet rezygnacji z zawarcia umo-
wy. Warto jednak  zwróciç uwag´ na negatywny aspekt zwiàzany z jednoczesnym uchyleniem
art. 812 § 1 k.c., który, w przeciwieƒstwie do art. 384 § 2 k.c., nie przewidywa∏ wyjàtków od wy-
mogu dor´czenia wzorca umowy (tu: o.w.u.) przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Uchylenie
art. 812 § 1 k.c. w praktyce oznacza, i˝ zak∏ad ubezpieczeƒ b´dzie móg∏, w sytuacjach okreÊlo-
nych w art. 384 § 2 k.c., zaniechaç dor´czenia ogólnych warunków umowy przed zawarciem
umowy. Obecnie wi´c, równie˝ w odniesieniu do umów ubezpieczenia, gdy pos∏ugiwanie si´
wzorcem jest zwyczajowo przyj´te, wià˝e on tak˝e wtedy, gdy druga strona mog∏a z ∏atwoÊcià
dowiedzieç si´ o jego treÊci. Zapis ten co prawda nie dotyczy umów zawieranych z udzia∏em
konsumentów, jednak w obliczu przyj´cia zaw´˝onej, w stosunku do poprzednio obowiàzujàcej,
definicji konsumenta us∏ugi ubezpieczeniowej, w wielu przypadkach mo˝e stwarzaç problemy
w praktyce. Mo˝na nawet pójÊç dalej – uchylenie art. 812 § 1 k.c. w zwiàzku z równoczesnym
uchyleniem zapisu § 5 art. 384 k.c., w zasadzie wyeliminowa∏o obowiàzek dor´czania o.w.u.
w stosunku do osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, jak równie˝ podmiotów
posiadajàcych osobowoÊç prawnà i jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej tj. podmiotów innych, ni˝ okreÊlone w art. 221 k.c.5 W konsekwencji tego rozwiàzania
w ramach us∏ug ubezpieczeniowych, mo˝e pojawiç si´ jeszcze wi´kszy ni˝ dotychczas problem
z dost´pnoÊcià o.w.u. Nale˝y podkreÊliç, i˝ pos∏ugiwanie si´ wzorcem umowy w stosunkach
ubezpieczeniowych jest na polskim rynku od szeregu lat zwyczajowo przyj´te i jest to regu∏a,
od której nie ma w praktyce odst´pstw. Bioràc pod uwag´ fakt, i˝ klienci zawierajàcy umowy
ubezpieczenia nawet pod rzàdami obowiàzujàcego wczeÊniej przepisu art. 812 § 1 k.c. mieli cz´-
sto problem z uzyskaniem tekstów o.w.u., gdy˝ w wielu przypadkach nie by∏y one im dor´cza-
ne przez przedstawicieli zak∏adów ubezpieczeƒ, wydaje si´, i˝ nowelizacja w tym zakresie, mo-
˝e nie byç najszcz´Êliwszym rozwiàzaniem. 
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OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ w przypadku niezap∏acenia 
kolejnej raty sk∏adki – (art. 814 § 3 k.c.)

W poprzednim stanie prawnym szereg problemów osób korzystajàcych z ochrony ubezpiecze-
niowej w ramach ubezpieczeƒ majàtkowych (g∏ównie ubezpieczeƒ nieruchomoÊci i autocasco)
rodzi∏y sytuacje, w których sk∏adka zosta∏a roz∏o˝ona na raty (zwykle w praktyce ubezpieczenio-
wej na dwie lub cztery) i w braku jej terminowego op∏acenia spe∏nieniu ulega∏ warunek rozwià-
zujàcy umow´ ubezpieczenia z koƒcem okresu, za który niezap∏acono sk∏adki. Warunek rozwià-
zujàcy umow´ przewidziany by∏ w treÊci umowy (lub w o.w.u.) jako skutek nieop∏acenia kolejnej
raty sk∏adki – formalnie umowa ubezpieczenia ulega∏a rozwiàzaniu z up∏ywem terminu, do któ-
rego mia∏a byç zap∏acona kolejna rata sk∏adki. Wprawdzie niektóre z zak∏adów ubezpieczeƒ zo-
bowiàzywa∏y si´ w o.w.u. wezwaç do zap∏aty wymagalnej raty i ustala∏y, ˝e wypowiedzà umow´
dopiero po up∏ywie terminu okreÊlonego w wezwaniu, jednak znaczna cz´Êç ubezpieczycieli
wprowadza∏a klauzul´ automatycznie rozwiàzujàcà umow´ ubezpieczenia w przypadku nieza-
p∏acenia raty sk∏adki6. Rozwiàzanie umowy nast´powa∏o najcz´Êciej bez ÊwiadomoÊci ubezpie-
czajàcych, którzy cz´sto z prozaicznych przyczyn (zapomnienia, wyjazdu s∏u˝bowego lub urlopo-
wego, wypadku losowego, trudnej sytuacji ˝yciowej) nie dokonywali w okreÊlonym terminie
p∏atnoÊci kolejnej raty. Zak∏ady ubezpieczeƒ nie sprawdzajàc przyczyn tego braku przypadki te-
go typu interpretowa∏y jako wyraz decyzji ubezpieczajàcych o rezygnacji z ochrony ubezpiecze-
niowej i zgodnie z treÊcià umowy automatycznie uruchamia∏y warunek rozwiàzujàcy. Ponadto
powo∏ywa∏y si´ na uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego z dnia 23 lutego 1995r. sygn. akt III CZP 10/95
publ. OSNiC z 1995 r. nr 6, poz. 89, w której sàd jednoznacznie stwierdzi∏, i˝ postanowienia
o.w.u. stanowiàce, ˝e odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ koƒczy si´ w razie nieop∏acenia ko-
lejnej raty sk∏adki z up∏ywem terminu p∏atnoÊci raty okreÊlonego w dokumencie ubezpieczenia,
nie sà sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego dotyczàcymi umowy ubezpieczenia. Sàd Naj-
wy˝szy, co ubezpieczyciele szczególnie podkreÊlali w swoich stanowiskach odmownych podniós∏
te˝, ˝e je˝eli w tytule XXVII ksi´gi III k.c. nie zosta∏y zawarte ˝adne przepisy bezwzgl´dnie obo-
wiàzujàce w tym zakresie, to zgodnie z art. 807 § 1 k.c., materia ta mo˝e byç swobodnie kszta∏-
towana przez strony, a tym samym wprowadzany do treÊci o.w.u. warunek rozwiàzujàcy mieÊci
si´ w granicach swobody umów.

Jednak˝e cz´sto w praktyce obrotu ubezpieczeniowego wyst´powa∏y takie sytuacje, w których
po up∏ywie wskazanego terminu p∏atnoÊci kolejnej raty, ubezpieczajàcy wp∏aca∏ zaleg∏à rat´
sk∏adki z kilku lub kilkunastu dniowym opóênieniem b´dàc przekonanym, ˝e naprawi∏ swój b∏àd
i nadal posiada ochron´ ubezpieczeniowà. Wydaje si´, ˝e w tego typu sytuacjach przekonanie
ubezpieczajàcego wzmacnia∏ brak ze strony zak∏adu ubezpieczeƒ informacji, ˝e umowa ubezpie-
czenia rozwiàza∏a si´ wobec nieop∏acenia raty sk∏adki w terminie. Przekonanie to pot´gowa∏  rów-
nie˝ brak ze strony ubezpieczyciela zwrotu wp∏aconej po terminie raty sk∏adki, gdy˝ poza nielicz-
nymi przypadkami zak∏ady nie dokonywa∏y takich zwrotów.

Analizujàc sposób post´powania zak∏adu ubezpieczeƒ ubezpieczajàcy logicznie oceniajàc sytu-
acj´ móg∏ byç przekonany o dalszym istnieniu umowy i ciàg∏oÊci ochrony ubezpieczeniowej.  Pro-
blemy ubezpieczajàcego uwidacznia∏y si´ w przypadku szkody, którà zg∏asza∏ w zak∏adzie ubez-
pieczeƒ a ten odmawia∏ mu wyp∏aty odszkodowania argumentujàc wygaÊni´ciem umowy
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6 Niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ stosowa∏y równie˝ instytucje zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej na okres od
wymagalnoÊci raty sk∏adki do czasu jej faktycznej zap∏aty oraz przedstawienia pojazdu do ogl´dzin. Eliminowa∏o to
mo˝liwoÊç zaistnienia sytuacji, w której ochronà ubezpieczeniowà obj´te by∏oby uszkodzenie pojazdu, któreˇpowsta∏o
w okresie pomi´dzy op∏atà wymagalnej raty sk∏adki a faktycznym jej op∏aceniem.



ubezpieczenia wobec nieop∏acenia raty sk∏adki w okreÊlonym terminie7. Ubezpieczajàcy odbiera∏
takie stanowisko zak∏adu ubezpieczeƒ jako nieetyczne, pozbawione logicznego uzasadnienia i wy-
jàtkowo krzywdzàce tym bardziej, ˝e nie by∏ o rozwiàzaniu umowy informowany a rat´ sk∏adki,
którà op∏aci∏ z opóênieniem zak∏ad ubezpieczeƒ przyjà∏. 

Tak wi´c, by∏o to z ca∏à pewnoÊcià rozwiàzanie wyjàtkowo z∏e gdy˝ godzi∏o nie tylko w intere-
sy konsumentów ale tak˝e rzutowa∏o na wizerunek bran˝y ubezpieczeniowej. Warto zaznaczyç,
˝e cz´sto problemy wyst´powa∏y w przypadku znacznych szkód, np. kradzie˝y rzeczy ruchomych
z domu, mieszkania, czy te˝ pojazdu o znacznej wartoÊci. 

Wobec licznych sporów stàd wynikajàcych, podnoszono argumenty za uznaniem tego przepisu
za sprzeczny z istotà umowy ubezpieczenia i naruszajàcy prawa i interesy ubezpieczajàcych. Ar-
gumentowano, ˝e konstrukcja stosunku ubezpieczenia która wynika z wprowadzenia do treÊci
umowy warunku niedozwolonego, pozwalajàcego zak∏adowi ubezpieczeƒ na jednostronne jej roz-
wiàzanie w ka˝dym przypadku nieop∏acenia sk∏adki w umówionym terminie, mo˝e zostaç uzna-
ne za sprzeczne z celem i istotà danej umowy, w ramach, której obie jej strony, szczególnie zaÊ
ubezpieczajàcy, zgodnie z ich wspólnym interesem, zawierajàc umow´ wyrazi∏y wol´ zwiàzania si´
nià na okreÊlony czas. PodkreÊlano tak˝e, ˝e przepisy kodeksu cywilnego o charakterze bez-
wzgl´dnie obowiàzujàcym dotyczàce skutków niewykonania zobowiàzaƒ i zw∏oki d∏u˝nika (art.
477 – 480), nie przewidujà automatycznego rozwiàzania umowy jako nast´pstwa zw∏oki8. Warto
tak˝e zwróciç uwag´, co wykorzystywano jako dodatkowe argumenty w prezentowanych poglà-
dach, ˝e niektóre z orzeczeƒ Sàdu Najwy˝szego sz∏y w kierunku istnienia po stronie zak∏adu
ubezpieczeƒ, obowiàzku udzielenia ubezpieczajàcemu informacji, i˝ sk∏adka nie mo˝e byç przyj´-
ta z uwagi na rozwiàzanie umowy ubezpieczenia a zaniechanie takiego obowiàzku rodzi zobowià-
zanie zak∏adu do naprawienia szkody, polegajàcej na utracie tego, co ubezpieczajàcy otrzyma∏by
w razie zawarcia umowy ubezpieczenia, na zasadach ogólnych9. Kwestionujàc stanowisko od-
mowne zak∏adów ubezpieczeƒ w takich przypadkach, wskazywano równie˝ na orzeczenie Sàdu
Najwy˝szego z 20 paêdziernika 2006 r., którym uchylone zosta∏o orzeczenie sàdu II instancji
uznajàce, ˝e jeÊli klient nie zap∏aci ostatniej raty sk∏adki i po up∏ywie jej terminu dojdzie do wy-
padku, odszkodowanie z autocasco nie jest nale˝ne. S.N. nakaza∏ te˝ zbadaç, czy postanowienia
o.w.u. w tym zakresie nie naruszajà granic swobody umów, uznajàc, ˝e zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e
odstàpiç od umowy, ale musi to dojÊç do wiadomoÊci drugiej strony. 

Istnia∏y równie˝ próby traktowania braku zwrotu przyj´tej po terminie raty sk∏adki i braku in-
formacji o rozwiàzaniu umowy jako konwalidacji umowy ubezpieczenia i rezygnacj´ ubezpieczy-
ciela z mo˝liwoÊci warunkowego rozwiàzania umowy. W niektórych przypadkach, g∏ównie ze
wzgl´du na wizerunek firmy i wzgl´dy marketingowe, mia∏o to korzystny efekt dla ubezpieczajà-
cych. Jednak˝e wskazywane wy˝ej okolicznoÊci przewa˝nie nie mia∏y wp∏ywu na zmian´ stano-
wiska zak∏adu ubezpieczeƒ, nie rozwiàzujàc tym samym powsta∏ych sporów bez koniecznoÊci ko-
rzystania przez ubezpieczonych z drogi post´powania sàdowego.

Wydaje si´, ˝e w∏aÊnie z tych wzgl´dów projektodawca i ustawodawca byli zgodni co do wpro-
wadzenia regulacji, która wyeliminuje te problemy. Nowe brzmienie przepisu ukszta∏towano zde-
cydowanie na korzyÊç konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych wprowadzajàc daleko idàce zmia-
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7 W takich przypadkach standardowo zak∏ady w stanowisku odmownym deklarowa∏y zwrot wp∏aconej po terminie
sk∏adki.
8 Por. np.: P. Sukiennik, Ubezpieczeniowy wymiar zasady swobody umów, Prawo Asekuracyjne nr 3.2000 oraz M. Orlicki,
Bilet w jednà stron´, Miesi´cznik Ubezpieczeniowy nr 3/2005.
9 Por. stanowisko SN w orzeczeniach z dnia 8 lutego 1958 r. sygn. akt I CR 619/57 publ. OSPiKA 1958, poz. 306 oraz z dnia
22 lutego 1966 r. sygn. akt I CR 413/65.



ny. Najistotniejszym rozwiàzaniem dla omawianej problematyki, jest przepis art. 814 § 3 k.c. sta-
nowiàcy, ˝e w przypadku sk∏adki op∏acanej ratalnie niezap∏acenie w terminie kolejnej raty mo˝e
powodowaç ustanie odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywa-
∏a umowa lub o.w.u., a ubezpieczyciel po up∏ywie terminu wezwa∏ ubezpieczajàcego do zap∏aty
z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje usta-
nie jego odpowiedzialnoÊci. 

Wydaje si´, ˝e przyj´te rozwiàzanie wyeliminuje dotychczasowe problemy jednoczeÊnie zobowià-
zujàc zak∏ady ubezpieczeƒ do wi´kszej ni˝ dotychczas starannoÊci w obs∏udze istniejàcych umów
ubezpieczenia. W zwiàzku z nowa regulacjà, zadawane jest niekiedy zasadnicze pytanie, w którym
momencie ustaje odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ – czy w dniu wymagalnoÊci kolejnej raty
sk∏adki, czy po up∏ywie 7 dni od otrzymania wezwania od ubezpieczyciela? S∏usznym wydaje si´
przyj´cie wyk∏adni literalnej przepisu, zgodnie z którà odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
ustaje w tym drugim przypadku. Tutaj z kolei rodzi si´ kolejne pytanie: skoro zak∏ad ubezpieczeƒ
udziela ochrony przez okres od dnia wymagalnoÊci kolejnej raty sk∏adki do koƒca siedmiodniowe-
go okresu od otrzymania wezwania od zak∏adu ubezpieczeƒ, co dzieje si´ ze sk∏adkà za ten okres.
Wydaje si´, ˝e zastosowanie znajdzie w takich przypadkach art. 813 k.c., który uprawnia zak∏ad
ubezpieczeƒ do ˝àdania sk∏adki za czas trwania jego odpowiedzialnoÊci liczony za ka˝dy jej dzieƒ.

Podnoszony jest tak˝e przez niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ problem mogàcego zaistnieç braku
mo˝liwoÊci dor´czenia ubezpieczajàcemu wezwania do op∏acenia kolejnej raty sk∏adki. Pojawiajà
si´ tu twierdzenia ze strony ubezpieczycieli, ˝e w przypadku faktycznego braku mo˝liwoÊci dor´-
czenia wezwania zastosowanie znajdà regulacje procedury cywilnej dotyczàce dor´czenia, co po-
zostaje w naszej ocenie dalece dyskusyjne. Na koniec warto zaznaczyç, i˝ odr´bnie uregulowano
omawiane wy˝ej kwestie w odniesieniu do umów ubezpieczenia na ˝ycie (art. 830 § 2 k.c.), o czym
w dalszej cz´Êci opracowania.

Termin spe∏nienia Êwiadczenia (wyp∏aty odszkodowania) przez zak∏ad 
ubezpieczeƒ. (art. 817 k.c.)

Zgodnie z dawnym brzmieniem art. 817 k.c., je˝eli nie umówiono si´ inaczej, zak∏ad ubezpie-
czeƒ obowiàzany by∏ spe∏niç Êwiadczenie w terminie trzydziestu dni, liczàc od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku a gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu albo wysokoÊci Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe,
Êwiadczenie powinno byç spe∏nione w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej
starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe, jednak˝e bezspornà cz´Êç Êwiadczenia
zak∏ad ubezpieczeƒ powinien spe∏niç w terminie 30 dni. Zgodnie natomiast z nowym brzmieniem
art. 817 § 1 k.c. ubezpieczyciel b´dzie bezwzgl´dnie zobowiàzany spe∏niç Êwiadczenie w terminie
trzydziestu dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku stanowiàcego podstaw´
roszczenia. W niezmienionym kszta∏cie, w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, pozostaje
przepis § 2 tego˝ artyku∏u. Ponadto, co stanowi kolejne novum, umowa ubezpieczenia lub o.w.u.
b´dà mog∏y zawieraç postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego ni˝ powy˝sze, co mo˝e sta-
nowiç dobrà podstaw´ do zwi´kszenia konkurencyjnoÊci pomi´dzy zak∏adami ubezpieczeƒ, w za-
kresie usprawnieƒ procedur likwidacyjnych. Trzeba podkreÊliç, ˝e najistotniejszà zmianà jest
utrata przez przepis art. 817 k.c. charakteru dyspozytywnego na rzecz bezwzgl´dnie obowiàzujà-
cego (ius cogens). Oznacza to, ˝e zak∏ady ubezpieczeƒ nie b´dà mog∏y w treÊci umowy (o.w.u.)
wprowadzaç d∏u˝szych ni˝ trzydziestodniowe terminy likwidacji szkody (wyp∏aty odszkodowa-
nia), co powinno wyeliminowaç z obrotu nadmierne wyd∏u˝one umowne terminy spe∏nienia
Êwiadczenia. 
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Z nowej regulacji mo˝na wyprowadziç wa˝ne dla konsumentów wnioski. W przypadku zw∏oki
w wyp∏acie odszkodowania b´dzie istnia∏a mo˝liwoÊç naliczania odsetek od pierwszego dnia po up∏y-
wie trzydziestodniowego terminu chyba, ˝e szczególne okolicznoÊci konkretnej sprawy przemawia-
jà za przyj´ciem innego terminu z art. 817 § 2, czyli 14 – tu dni – liczàc od terminu, w którym wy-
jaÊnienie okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e z takim przypadkiem b´dziemy mieli do czynienia
tylko wówczas, gdy nie jest mo˝liwe wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowie-
dzialnoÊci ubezpieczyciela albo wysokoÊci Êwiadczenia. Ponadto w razie zg∏oszenia roszczeƒ o odset-
ki, sàd b´dzie bada∏, czy post´powanie likwidacyjne by∏o prowadzone przez ubezpieczyciela z docho-
waniem nale˝ytej starannoÊci przy wyjaÊnieniu okolicznoÊci niezb´dnych w okreÊleniu
odpowiedzialnoÊci, co do zasady albo wysokoÊci odszkodowania. Je˝eli sàd, analizujàc akta szkody
standardowo w∏àczane do akt post´powania, nabierze przekonania o pozostawaniu ubezpieczyciela
w zw∏oce wobec braku dochowania nale˝ytej starannoÊci, uwzgl´dni zapewne roszczenie o odsetki.
Na tle brzmienia ca∏ego przepisu art. 817 wydaje si´ równie˝, ˝e aktualne jest orzeczenie Sàdu Naj-
wy˝szego z 10 stycznia 2000 r. (sygn. akt III CKN 1105/98, publ. OSNC z 2000 r. nr 7-8 poz. 134),
w którym Sàd stwierdzi∏, i˝ art. 817 § 2 nie upowa˝nia w ˝adnej mierze ubezpieczyciela do zanie-
chania prowadzenia post´powania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakoƒczenia post´powa-
nia karnego; wymagany jest tutaj podwy˝szony miernik nale˝ytej starannoÊç od ubezpieczyciela b -́
dàcego profesjonalistà, który powinien byç w naszej ocenie rozumiany jako podj´cie wszelkich
mo˝liwych czynnoÊci, u˝ycie dost´pnych Êrodków technicznych przy pe∏nym zaanga˝owaniu s∏u˝b
likwidacyjnych w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela albo wysokoÊci Êwiadczenia. 

Analizujàc nowe, bez wàtpienia restryktywne brzmienie art. 817, które w obecnym brzmie-
niu jest pewnego rodzaju analogià do art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG
i PBUK, na uwag´ zas∏ugujà równie˝ inne orzeczenia, które wzmacniajà pozycj´ s∏abszej stro-
ny umowy ubezpieczenia. Mamy tutaj na myÊli m.in. uchwa∏´ SN z dnia 9 czerwca 1995 r. sygn.
akt III CZP 69/95 publ. OSNC 1995 r. nr 10 poz. 44, gdzie sàd stwierdzi∏, i˝ „zak∏ad ubezpie-
czeƒ (...) dopuszcza si´ zw∏oki, je˝eli nie spe∏nia Êwiadczenia w terminie 30 dni liczàc od dnia
otrzymania zawiadomienia o wypadku, je˝eli poszkodowany wezwa∏ wczeÊniej sprawc´ wypad-
ku do zap∏aty odszkodowania, który jednak Êwiadczenia nie spe∏ni∏, to zak∏ad ubezpieczeƒ do-
puszcza si´ zw∏oki od daty tego wezwania” czy te˝ wyrok SN z dnia 2 lipca 2004 r. sygn. akt II
CK 412/0310, w którym sàd wskazujàc na re˝im odpowiedzialnoÊci cywilnej kontraktowej
stwierdzi∏, i˝ „ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzonà wskutek zw∏oki
w spe∏nieniu Êwiadczenia z umowy ubezpieczenia”.

Wydaje si´ równie˝, ˝e w efekcie omawianych tu zmian nastàpi widoczna i oczekiwana przez
konsumentów poprawa tempa post´powaƒ likwidacyjnych, oczywiÊcie w kierunku znacznego ich
przyspieszenia. Rozwiàzanie to wpisuje si´ w ekonomiczne cele zobowiàzania umownego, jakie
wynika z umowy ubezpieczenia, gdzie szybkoÊç wyp∏aty Êwiadczenia jest jednym z zasadniczych
elementów poprawnoÊci ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Przedawnienie roszczeƒ odszkodowawczych – art. 819 k.c., 4421 k.c.
Zagadnienie przedawnienia roszczeƒ nale˝nych z tytu∏u umowy ubezpieczenia regulujà przepi-

sy art. 819 k.c., a tak˝e – w zwiàzku z nimi – przepisy art. 442 k.c., wskazujàce terminy przedaw-
nienia w∏aÊciwe w przypadku szkód powsta∏ych w wyniku czynu niedozwolonego.

Zagadnienie przedawnienia roszczeƒ odszkodowawczych od d∏u˝szego czasu budzi∏o dyskusje,
dlatego te˝ powsta∏a koniecznoÊç podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu wyeliminowanie spornych
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10 Zob. Biuletyn SN z 2004 r. nr 12.



kwestii. W konsekwencji, omawianà ustawà dokonano nowelizacji art. 819 regulujàcego t´ insty-
tucj´. Ustawà z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny (Dz.U. nr 80, poz. 538)
zmieniono tak˝e przepisy art. 442 k.c. regulujàce przedawnienie roszczeƒ odszkodowawczych wy-
nikajàcych z czynu niedozwolonego, majàce tak˝e zastosowanie w przypadku roszczeƒ nale˝nych
z tytu∏u umów ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej. Obie nowelizacje wesz∏y w ˝ycie w tym
samym dniu, tj. 10 sierpnia 2007 r.

Art. 819 § 1 k.c. stanowi∏ – i nadal stanowi – i˝ roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawnia-
jà si´ z up∏ywem trzech lat, natomiast § 2 tego artyku∏u w brzmieniu sprzed nowelizacji wskazy-
wa∏ moment rozpocz´cia biegu przedawnienia: ustawodawca przyjà∏ tu dzieƒ, w którym nastàpi-
∏o zdarzenie obj´te ubezpieczeniem. Stosownie zaÊ do § 3, roszczenia wynikajàce z umów
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przedawniajà si´ z up∏ywem terminu okreÊlonego dla
tych roszczeƒ w przepisach o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedozwolonym
lub wynik∏à z niewykonania bàdê nienale˝ytego wykonania zobowiàzania.

O ile sam termin przedawnienia wskazany w art. 819 k.c. § 1 nie budzi∏ zastrze˝eƒ i by∏ akcep-
towany zarówno przez przedstawicieli doktryny jak i judykatur´, o tyle wàtpliwoÊci budzi∏
moment jego rozpocz´cia. Wed∏ug opinii cz´Êci przedstawicieli nauki przepis ten – b´dàc bardzo
niekorzystny z punktu widzenia konsumentów – wprowadza∏ jednoczeÊnie niespójnoÊç w odnie-
sieniu do ogólnych przepisów regulujàcych kwestie przedawnienia. Zdaniem wielu przedstawicie-
li rynku ubezpieczeƒ niespójnoÊç ta wynika∏a z faktu, i˝ zgodnie z art. 817 § 1 k.c., o ile o.w.u. nie
stanowià inaczej, zak∏ad ubezpieczeƒ jest zobowiàzany do spe∏nienia Êwiadczenia w terminie 30
dni od daty zawiadomienia o wypadku, zatem oznacza to, i˝ Êwiadczenie staje si´ wymagalne do-
piero po up∏ywie tego terminu. Przyj´cie innego poczàtku biegu przedawnienia, tj. wskazanego
w art. 819 § 2 k.c. dnia, w którym nastàpi∏o zdarzenie obj´te ubezpieczeniem, powoduje, i˝ bieg
przedawnienia rozpoczyna si´ jeszcze przed dniem wymagalnoÊci roszczenia11. W takiej sytuacji
mo˝e zdarzyç si´, i˝ bieg przedawnienia roszczenia rozpocznie si´ jeszcze zanim poszkodowany
dowie si´ o szkodzie. W toku prac legislacyjnych przepis art. 819 § 2 k.c. zosta∏ uchylony, co w kon-
sekwencji wskaza∏o art. 120 § 1 k.c. jako w∏aÊciwy do ustalania poczàtku biegu przedawnienia
tak˝e w odniesieniu do ubezpieczeƒ. Stosownie do tego przepisu, bieg przedawnienia roszczenia
rozpoczyna si´ od dnia, w którym roszczenie to sta∏o si´ wymagalne – przepis ten nie ma jednak
zastosowania w przypadku roszczeƒ z tytu∏u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej,
gdy˝ kwestie te sà regulowane przepisem art. 4421 k.c. w zw. z art. 819 § 3 k.c. 

Istotna jest tak˝e kwestia przerwania biegu przedawnienia – stosownie do art. 819 § 4 k.c. – za-
równo przed nowelizacjà jak i obecnie – bieg przedawnienia roszczenia do ubezpieczyciela prze-
rywa si´ poprzez zg∏oszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zg∏oszenie zdarzenia ob-
j´tego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna si´ na nowo od dnia, w którym
zg∏aszajàcy roszczenie otrzyma∏ na piÊmie oÊwiadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmo-
wie Êwiadczenia. Art. 123 k.c. wskazuje inne jeszcze przes∏anki przerwania biegu przedawnienia;
sà to m.in. ka˝da czynnoÊç przed sàdem lub innym organem powo∏anym do rozpoznawania spraw
lub egzekwowania roszczeƒ, w tym przed sàdem polubownym.

Du˝e wàtpliwoÊci budzi∏y tak˝e dotychczasowe przepisy regulujàce przedawnienie roszczeƒ
z tytu∏u umów ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej. Jak ju˝ wspomniano, art. 819 § 3 sta-
nowi, i˝ w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej roszczenie poszkodowanego do
ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadoÊçuczynienie przedawnia si´ z up∏ywem terminu prze-
widzianego w przepisach o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedozwolonym lub
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wynik∏à z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania. Zasady te – w brzmieniu
przed nowelizacjà – zawarte by∏y w art. 442 k.c.; zgodnie z § 1 tego artyku∏u roszczenia o napra-
wienie szkody wyrzàdzonej czynem niedozwolonym ulega∏y przedawnieniu z up∏ywem lat trzech
od dnia, w którym poszkodowany dowiedzia∏ si´ o szkodzie i o osobie obowiàzanej do jej napra-
wienia, zgodnie zaÊ ze zdaniem drugim tego §, w ka˝dym wypadku roszczenie przedawnia∏o si´
z up∏ywem lat dziesi´ciu od dnia, w którym nastàpi∏o zdarzenie wyrzàdzajàce szkod´. Przepis ten
dotyczy∏ zarówno szkód na osobie jak i na mieniu i to w∏aÊnie zagadnienie budzi∏o du˝e wàtpli-
woÊci Êrodowiska ubezpieczeniowego, w kontekÊcie s∏usznego prawa poszkodowanego do kom-
pensacji poniesionej przez niego szkody na osobie.

Zarówno doktryna, jak i judykatura prezentowa∏y rozbie˝ne poglàdy w zakresie stosowania
zdania drugiego tego przepisu w szczególnoÊci w odniesieniu do szkód na osobie. WczeÊniej domi-
nujàcym by∏ poglàd, i˝ dziesi´cioletni termin przedawnienia powinien byç liczony od dnia zdarze-
nia wywo∏ujàcego szkod´ bez wzgl´du na dat´ powstania czy ujawnienia si´ tej szkody, co wska-
zuje, i˝ stosowana by∏a wyk∏adnia literalna. Przyk∏adem takiej interpretacji mo˝e byç wyrok SN
z dnia 22.06.1977 r. sygn. akt III PR 64/77. W wyroku tym Sàd stwierdzi∏, i˝ przewidziane w art.
442 § 1 zdanie drugie k.c. i w art. 442 § 2 k.c. dziesi´cioletnie terminy przedawnienia biegnà –
z woli ustawodawcy – nie od chwili dowiedzenia si´ o szkodzie, lecz od chwili zdarzenia wyrzàdza-
jàcego szkod´. Sàd stwierdzi∏ tak˝e, i˝ oba te przepisy zawierajà wi´c Êcis∏e okreÊlenie poczàtku
biegu przedawnienia nie zastrzegajàc jakiegokolwiek wyjàtku czy odst´pstwa od tej zasady.
W ocenie Sàdu przepis art. 442 k.c., przewidujàcy 10-letni termin przedawnienia, jest tak katego-
ryczny i jednoznaczny w swym brzmieniu, i˝ wyklucza mo˝liwoÊç zastosowania odmiennej wy-
k∏adni. Stosowanie literalnej wyk∏adni zdania drugiego artyku∏u 442 § 1 wywo∏a∏o dyskusj´
w Êrodowisku ubezpieczeniowym, czego skutkiem by∏o zakwestionowanie przez niektórych jego
przedstawicieli prawid∏owoÊci prezentowanego przez Sàd Najwy˝szy stanowiska. 

W ostatnim jednak okresie, w poglàdach prezentowanych przez doktryn´ i judykatur´ przewa-
˝a∏o stanowisko, zgodnie z którym na podstawie przepisu art. 442 § 1 zdanie drugie jako poczà-
tek biegu przedawnienia nale˝y przyjmowaç moment ujawnienia si´ szkody, nie zaÊ zdarzenia jà
wywo∏ujàcego. Zwolennicy takiego poglàdu, w swej argumentacji wskazywali, i˝ przyj´cie poczàt-
ku biegu przedawnienia ju˝ w momencie zdarzenia wywo∏ujàcego szkod´ mo˝e prowadziç do sy-
tuacji, w której roszczenie o odszkodowanie ze wzgl´du na póêniejsze ujawnienie si´ skutków te-
go zdarzenia przedawni si´ zanim b´dzie wymagalne. Poglàd ten potwierdzi∏ Sàd Najwy˝szy
w wyroku z 21.05.2003 r., sygn. akt IV CKN 378/01, bieg terminu przedawnienia okreÊlonego
w art. 442 § 1 zdanie drugie k.c. nie mo˝e si´ rozpoczàç przed powstaniem szkody.

Pomimo powszechnie obecnie przyj´tej wyk∏adni celowoÊciowej omawianego przepisu, mo˝na
jednak i dziÊ obserwowaç jego dawniejszà interpretacj´. Przyk∏adem takim mo˝e byç uchwa∏a SN
z dnia 17.02.2006 r., sygn. akt III CZP 84/05, zgodnie z którà roszczenie o naprawienie szkody wy-
rzàdzonej czynem niedozwolonym przedawnia si´ z up∏ywem lat dziesi´ciu od dnia, w którym na-
stàpi∏o zdarzenie wywo∏ujàce szkod´, bez wzgl´du na to kiedy szkoda powsta∏a lub si´ ujawni∏a.
Niewàtpliwie taka interpretacja wywo∏uje bardzo niekorzystne dla poszkodowanego skutki, szcze-
gólnie w odniesieniu do szkód na osobie, tj. w Êwietle s∏usznego za∏o˝enia , i˝ szkody te sà najdo-
tkliwsze, poniewa˝ dotyczà zdrowia i ˝ycia cz∏owieka. JednoczeÊnie jednak w uzasadnieniu powo-
∏anej wy˝ej uchwa∏y Sàd wyrazi∏ poglàd, i˝ „mo˝e budziç wàtpliwoÊci w aspekcie konstytucyjnej
zasady sprawiedliwoÊci przepis przewidujàcy przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wy-
rzàdzonej czynem niedozwolonym, w szczególnoÊci szkody na osobie, z up∏ywem lat dziesi´ciu od
dnia, w którym nastàpi∏o zdarzenie wyrzàdzajàce szkod´, wtedy gdy szkoda jeszcze nie powsta∏a
lub si´ nie ujawni∏a, wobec czego poszkodowany nie tylko o niej nie wiedzia∏, ale nie móg∏ wie-
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dzieç”. Jednak˝e Sàd stwierdzi∏ tak˝e, i˝ „nie jest jednak mo˝liwe, ˝eby w drodze wyk∏adni przyj-
mowaç, ˝e przewidziany w art. 442 § 1 zdanie drugie k.c. dziesi´cioletni termin przedawnienia
roszczenia rozpoczyna bieg nie od dnia, w którym nastàpi∏o zdarzenie wyrzàdzajàce szkod´ – jak
stanowi expressis verbis ten przepis – ale od dnia, kiedy szkoda powsta∏a lub si´ ujawni∏a”.

W dotychczasowym orzecznictwie sàdy – stosujàc literalnà wyk∏adni´ art. 442 § 1 zdanie dru-
gie – prezentowa∏y poglàd, i˝ nale˝y tak˝e wziàç pod uwag´ interes odpowiedzialnego za szkod´,
który po up∏ywie d∏u˝szego czasu najcz´Êciej nie ma ju˝ mo˝liwoÊci wykazania, i˝ za szkod´ od-
powiedzialny nie jest. Wydaje si´ jednak, i˝ wystarczajàcà ochronà d∏u˝nika jest obowiàzek po-
szkodowanego wykazania zasadnoÊci swych roszczeƒ, przy czym – co nie podlega dyskusji – pra-
wo poszkodowanego do pe∏nej kompensaty poniesionej szkody ma znaczenie pierwszorz´dne.

Istnienie rozbie˝nych interpretacji art. 442 § 1 zdanie drugie doprowadzi∏o ostatecznie do roz-
strzygni´cia tej kwestii przez Trybuna∏ Konstytucyjny. W dniu 1.09.2006 r. wyda∏ on wyrok, w któ-
rym stwierdzi∏, i˝ art. 442 § 1 zdanie drugie k.c. przez to, ˝e pozbawia pokrzywdzonego dochodze-
nia odszkodowania na osobie, która ujawni∏a si´ po up∏ywie lat dziesi´ciu od wystàpienia zdarzenia
wyrzàdzajàcego szkody jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiàcym,
i˝ Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym paƒstwem prawnym, urzeczywistniajàcym zasady
sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, a tak˝e art. 77 ust. 1, zgodnie z którym ka˝dy ma prawo do wynagro-
dzenia szkody, jaka zosta∏a mu wyrzàdzona przez niezgodne z prawem dzia∏anie organu w∏adzy
publicznej (wyrok z dnia 1.09.2006 r., sygn. akt SK 14/ 05). Na mocy tego wyroku przepis art. 442
§ 1 zdanie drugie mia∏ utraciç moc obowiàzujàcà z dniem 31 grudnia 2007 r.

Z uwagi na stwierdzenie przez Trybuna∏ Konstytucyjny niekonstytucyjnoÊci omawianego przepi-
su powsta∏a koniecznoÊç przeprowadzenia odpowiedniej nowelizacji, majàcej na celu wyeliminowa-
nie sytuacji, w której sprawca szkody po zbyt krótkim czasie móg∏by uniknàç odpowiedzialnoÊci za
wyrzàdzonà szkod´, co by∏oby jednoznaczne ze wzmocnieniem pozycji osób poszkodowanych. 

W dniu 16.08.2006 r. – a wi´c jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez Trybuna∏ Konstytucyj-
ny – do sejmu wp∏ynà∏ przedstawiony przez prezydenta RP projekt ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny, który mia∏ na celu wyd∏u˝enie terminu przedawnienia roszczeƒ do dwudziestu
lat zarówno w przypadku szkód na osobie, jak i szkód powsta∏ych w wyniku pope∏nienia przest´p-
stwa; projekt ten rozstrzyga∏ tak˝e kwesti´ przedawnienia roszczeƒ przys∏ugujàcych osobom ma-
∏oletnim. Jednak zawarte w tym projekcie uregulowanie dotyczàce poczàtku biegu przedawnie-
nia roszczeƒ z tytu∏u szkód na osobie, z uwagi na orzeczenie Trybuna∏u Konstytucyjnego w toku
prac legislacyjnych musia∏o ulec zasadniczej zmianie; w myÊl bowiem zawartych w projekcie re-
gulacji bieg przedawnienia mia∏ si´ rozpoczynaç w dniu wystàpienia zdarzenia wywo∏ujàcego
szkod´, a takie w∏aÊnie rozwiàzanie zosta∏o przez Trybuna∏ zakwestionowane. 

W ostatecznym kszta∏cie – zaakceptowanym przez ustawodawc´ – projekt przewidywa∏ przede
wszystkim uchylenie dotychczas obowiàzujàcego art. 442 k.c. i zastàpienie go art. 4421. Projekt
nie przewidywa∏ zasadniczych zmian § 1 uchylonego artyku∏u; jego zdanie pierwsze zachowa∏o
dotychczasowe brzmienie stanowiàc, i˝ roszczenie o naprawienie szkody wyrzàdzonej czynem
niedozwolonym ulega przedawnieniu z up∏ywem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany do-
wiedzia∏ si´ o szkodzie i o osobie obowiàzanej do jej naprawienia. Zmian´ wprowadzono jedynie
w zdaniu drugim, które stanowi obecnie, i˝ okres przedawnienia tych roszczeƒ nie mo˝e byç d∏u˝-
szy ni˝ dziesi´ç lat od dnia, w którym nastàpi∏o zdarzenie wywo∏ujàce szkod´, co wskazuje na
utrzymanie dotychczas obowiàzujàcej w tym zakresie zasady12. Zgodnie z intencjà ustawodawcy
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art. 4421 § 1 k.c. nie dotyczy szkód na osobie – przedawnienie tych szkód regulowane jest bowiem
przepisem § 3, zgodnie z którym, w razie wyrzàdzenia szkody na osobie przedawnienie nie mo˝e
skoƒczyç si´ wczeÊniej ni˝ z up∏ywem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedzia∏ si´
o szkodzie i o osobie obowiàzanej do jej naprawienia. Oznacza to, i˝ niezale˝nie od tego, kiedy mia-
∏o miejsce zdarzenie wywo∏ujàce szkod´, roszczenie o naprawienie tej szkody poszkodowany b´-
dzie móg∏ kierowaç do jej sprawcy – a tak˝e do ubezpieczyciela – jeszcze trzy lata po ujawnieniu
si´ tej szkody. Jedynym warunkiem jest wykazanie, i˝ ujawniona szkoda pozostaje w bezpoÊred-
nim zwiàzku z konkretnym czynem niedozwolonym.

Innà istotnà zmianà przepisów dotyczàcych przedawnienia roszczeƒ jest wprowadzenie nowe-
go uregulowania, w myÊl którego przedawnienie roszczeƒ osoby ma∏oletniej o naprawienie szko-
dy na osobie nie mo˝e skoƒczyç si´ wczeÊniej ni˝ z up∏ywem lat dwóch od uzyskania przez nià pe∏-
noletnoÊci (art. 4421 § 4 k.c.) Wprowadzenie tego przepisu ma na celu umo˝liwienie osobom, które
osiàgn´∏y pe∏noletnoÊç, dochodzenia roszczeƒ o odszkodowanie w przypadku, gdy opiekun praw-
ny nienale˝ycie wykonywa∏ swe obowiàzki, przez co pozbawi∏ ma∏oletniego mo˝liwoÊci zaspoko-
jenia roszczenia o naprawienie szkody.

Bardzo wa˝nà zmianà jest tak˝e wyd∏u˝enie okresu przedawnienia w przypadku szkód powsta-
∏ych w wyniku zbrodni lub wyst´pku – obecnie obowiàzujàcy przepis art. 4421 § 2 k.c. stanowi, i˝
w takich sytuacjach roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z up∏ywem lat dwu-
dziestu od dnia pope∏nienia przest´pstwa, bez wzgl´du na to, kiedy poszkodowany dowiedzia∏ si´
o szkodzie i o osobie obowiàzanej do jej naprawienia. Poprzednio obowiàzujàca regulacja przewi-
dywa∏a dziesi´cioletni okres przedawnienia, co by∏o wielokrotnie kwestionowane.

Omówione wy˝ej nowe przepisy regulujàce przedawnienie roszczeƒ o naprawienie szkody po-
wsta∏ej w wyniku czynu niedozwolonego majà zastosowanie tak˝e do roszczeƒ powsta∏ych przed
dniem 10 sierpnia 2007 r., a wed∏ug przepisów dotychczasowych w tym dniu jeszcze nieprzedaw-
nionych. W przypadku zaÊ art. 819 k.c. do stosunków z umów zawartych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy nowelizujàcej ten przepis, a wi´c przed dniem 10 sierpnia 2007 r., stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe.

Uregulowanie kwestii poczàtku biegu przedawnienia w przypadku wyrzàdzenia szkody na oso-
bie by∏o niezwykle istotne zwa˝ywszy rodzaj i wag´ naruszonych dóbr. Jednak nale˝a∏oby prze-
analizowaç tak˝e kwesti´ przedawnienia roszczeƒ o naprawienie szkód innych ni˝ szkody na oso-
bie, tj. szkód na mieniu – roszczenia te bowiem nadal przedawniajà si´ ostatecznie z up∏ywem
dziesi´cioletniego terminu liczonego od dnia zdarzenia wywo∏ujàcego szkod´. Nie mo˝na jednak
wykluczyç, i˝ szkoda na mieniu tak˝e mo˝e ujawniç si´ dopiero po up∏ywie dziesi´ciu lat, zatem
poszkodowany nie b´dzie ju˝ móg∏ dochodziç roszczeƒ o jej naprawienie. Jak ju˝ wspomniano –
art. 819 § 2 k.c. w brzmieniu dotychczas obowiàzujàcym, jako poczàtek biegu przedawnienia rosz-
czeƒ do zak∏adu ubezpieczeƒ (w tym roszczeƒ dotyczàcych mienia) równie˝ wskazywa∏ dzieƒ,
w którym nastàpi∏o zdarzenie obj´te ubezpieczeniem – jednak w wyniku omawianej nowelizacji
przepis ten zosta∏ uchylony, a za dzieƒ poczàtku biegu terminu przedawnienia przyj´to – zgodnie
z zasadami ogólnymi (art. 120 § 1 k.c.) – dzieƒ, w którym roszczenie sta∏o si´ wymagalne. Kodeks
cywilny nie definiuje poj´cia wymagalnoÊci roszczenia, mo˝e byç on jednak wskazany w umowie
bàdê w ustawie. W doktrynie przyjmuje si´, i˝ jest to moment, w którym wierzyciel mo˝e skutecz-
nie dochodziç zaspokojenia swego roszczenia, mogàc przy tym korzystaç z istniejàcych prawnych
mo˝liwoÊci – podobne stanowisko mo˝na obserwowaç w orzecznictwie13. Wydaje si´ byç dyskusyj-
ne i warte przeanalizowania wskazanie w ró˝ny sposób poczàtku biegu przedawnienia roszczenia
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do zak∏adu ubezpieczeƒ o wyp∏at´ odszkodowania za szkod´ na mieniu nieb´dàcà wynikiem czy-
nu niedozwolonego, a ostatecznym terminem przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody na
mieniu wyrzàdzonej przez osob´, za którà zak∏ad ubezpieczeƒ winien wyp∏aciç odszkodowanie na
podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej. 

Zgoda ubezpieczonego na zawarcie i zmian´ umowy ubezpieczenia na ˝ycie za-
wieranej na cudzy rachunek – nowe brzmienie art. 829 k.c. 

Ustawà o której mowa, dodany zosta∏ w art. 829 § 2, zgodnie z którym do zawarcia na cudzy ra-
chunek umowy ubezpieczenia na ˝ycie a tak˝e do jej zmiany, konieczna jest uprzednia zgoda
ubezpieczonego, która musi obejmowaç tak˝e wysokoÊç sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy do-
konana bez zgody ubezpieczonego nie b´dzie mog∏a naruszaç jego praw ani praw osoby upraw-
nionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie jego Êmierci.14

Zasada zawarta w art. 829 § 2 k.c. od poczàtku prac nad ustawà wywo∏ywa∏a spory i zastrze˝e-
nia odnoszàce si´ do stosowania jej w praktyce, szczególnie przy zawieraniu umów grupowego
ubezpieczenia na ˝ycie. Obecnie pojawiajà g∏osy, i˝ przepis ten w obowiàzujàcym kszta∏cie unie-
mo˝liwia rzetelne i sprawne funkcjonowanie ubezpieczeƒ grupowych.15

W myÊl tego przepisu tryb zawierania wszystkich umów ubezpieczenia na ˝ycie, w tym gru-
powego, wed∏ug nowych przepisów musi rozpoczàç si´ od uzyskania zgody ubezpieczonego jesz-
cze przed zawarciem umowy. W stosunku do ubezpieczeƒ na ̋ ycie oznacza to eliminacj´ dotych-
czasowej praktyki, w której np. pracodawca albo bank zawiera∏ umow´ ubezpieczenia,
a dopiero po jej zawarciu uzyskiwa∏ deklaracje ubezpieczonych o przystàpieniu do ubezpiecze-
nia. W przypadku innych umów grupowych zawieranych na cudzy rachunek, na przyk∏ad ubez-
pieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, ten tryb nie obowiàzuje i w dalszym ciàgu
mo˝na zawrzeç takà umow´ bez uprzedniej zgody osoby, która ma byç obj´ta ubezpieczeniem.
Do tych umów stosowaç si´ b´dzie ogólny przepis art. 808 § 1 k.c., który przewiduje, ˝e ubez-
pieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia na cudzy rachunek. Przepis ten w zdaniu dru-
gim przewiduje ponadto, ˝e ubezpieczony mo˝e nie byç imiennie wskazany w umowie, chyba
˝e jest to konieczne do okreÊlenia przedmiotu ubezpieczenia. Warto przytoczyç w tym miejscu
poglàd, i˝ art. 808 § 1 zdanie drugie k.c. ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych na
cudzy rachunek, tak˝e umów grupowego ubezpieczenia na ˝ycie. MyÊl taka prowadzi z kolei do
konkluzji, zgodnie z którà art. 829 § 2 k.c. nie mo˝e byç stosowany wprost do ubezpieczeƒ
w formie umów na cudzy rachunek osób nieoznaczonych imiennie16. Czy poglàd taki jednak jest
zgodny z intencjà ustawodawcy, którà by∏o wprowadzenie w przypadku wszelkich umów ubez-
pieczenia na ˝ycie zawieranych na cudzy rachunek generalnej zasady uzyskania zgody na jej
zawarcie?17

W Êwietle brzmienia nowej regulacji art. 829 § 2 k.c. wydaje si´, ˝e zawarcie umowy grupowe-
go ubezpieczenia na ˝ycie w obecnym stanie prawnym musi byç poprzedzone zebraniem grupy
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14 Warto zaznaczyç, ˝e w trakcie prac nad tym oraz innymi unormowaniami dotyczàcymi umowy ubezpieczenia zawiera-
nej na cudzy rachunek dyskutowana by∏a potrzeba uwzgl´dnienia odmiennego charakteru ubezpieczeƒ grupowych. Nie-
stety nie zdecydowano si´ na wprowadzenie szczególnych regulacji w tym zakresie.
15 M. Szczepaƒska, Wp∏yw zmian w kodeksie cywilnym na ubezpieczenia na ˝ycie, Prawo asekuracyjne nr 3/2007.
16 J. Handschke, B. K´szycka, E. Kowalewski, Problematyka grupowych ubezpieczeƒ na ˝ycie w Êwietle znowelizowanych
przepisów k.c. o umowie ubezpieczenia. Spór o intencje ustawodawcy, WiadomoÊci ubezpieczeniowe, 2007, nr 7/8.
17 Uzasadnienie do rzàdowego projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks cywilny, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
wej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych, druk sejmowy nr 353.



osób, które wyra˝ajà ch´ç przystàpienia do umowy. Dotyczy to tak˝e umów grupowych ubezpie-
czenia na ˝ycie zawieranych, np. przez banki; przed nowelizacjà klient zazwyczaj podpisywa∏ de-
klaracj´ przystàpienia do umowy zawartej wczeÊniej na rachunek przysz∏ych klientów banku,
obecnie wydaje si´, ˝e powinno to przybraç form´ indywidualnych umów ubezpieczenia na ˝ycie,
w ramach podpisanej przez bank i ubezpieczyciela ramowej umowy, okreÊlajàcej zakres i warun-
ki ochrony ubezpieczeniowej. 

W toku prac nad kszta∏tem omawianego przepisu niektórzy przedstawiciele zak∏adów ubez-
pieczeƒ akcentowali, ˝e ubezpieczajàcy jako strona umowy musi mieç prawo do swobodnego
okreÊlania jej warunków, natomiast ubezpieczeni powinni posiadaç swobod´ przyst´powania
i rezygnowania z ubezpieczenia w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na ˝ycie. W przy-
padku zawierania umowy ubezpieczenia na ˝ycie na cudzy rachunek ubezpieczeni powinni wy-
ra˝aç zgod´ na obejmowanie ochronà ubezpieczeniowà na warunkach okreÊlonych przez stro-
ny umowy. Wydaje si´ jednak, ˝e taka praktyka w Êwietle obowiàzujàcych przepisów jest
niedopuszczalna.

Z analizy omawianego przepisu zrodzi∏ si´ tak˝e problem okreÊlenia kr´gu osób (ubezpieczo-
nych), od których nale˝y uzyskaç zgod´ przy zawieraniu tego typu umów. Powstaje pytanie, czy
do tego kr´gu nale˝y zaliczyç, np. poza pracownikiem tak˝e jego ma∏˝onka, rodziców itp. Funk-
cjonujà bowiem umowy przewidujàce wyp∏at´ Êwiadczenia w razie Êmierci wspó∏ubezpieczonych.
Rozstrzygni´cie tej kwestii jest istotne z tego wzgl´du, ˝e nowy przepis przewiduje, ˝e zmiana
umowy dokonana bez zgody ubezpieczonego nie mo˝e naruszaç jego praw, ale tak˝e praw osoby
uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie Êmierci ubezpieczajàcego. Stosujàc wy-
k∏adni´ semantycznà przepisu nale˝y uznaç, ˝e o zgod´ nale˝y pytaç wszystkich. Bioràc pod uwa-
g´ ponadto cel regulacji nale˝y uznaç, ˝e taka interpretacja ma uzasadnione podstawy.

Trudne do rozstrzygni´cia spory mogà te˝ powstaç w zwiàzku z interpretacjà zdania drugiego
art. 829 § 2, mówiàcego o zmianach w umowie. Zmiana umowy dokonana bez zgody ubezpieczo-
nego nie mo˝e naruszaç jego praw ani praw osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpiecze-
nia w razie Êmierci ubezpieczajàcego. Niektórzy interpretujà t´ regulacj´ jako „furtk´” pozwala-
jàcà na uzyskiwania zgody ubezpieczonych tylko na zmiany, które mogà byç uznane za
niekorzystne. Problem w tym jednak w jaki sposób okreÊliç, które zmiany sà korzystne bàdê nie-
korzystne. Wydaje si´, ˝e przyk∏adowo podwy˝ka sk∏adki powinna byç poprzedzona uzyskaniem
zgody ubezpieczonych. Choç pojawiajà si´ te˝ opinie, i˝ sama podwy˝ka sk∏adki nie stanowi zmia-
ny treÊci umowy ubezpieczenia. Rozszerzenie zakresu ochrony tak˝e nie wydaje si´ naruszaç
praw ubezpieczonego. Przy takim podejÊciu pozostaje jednak kwestià dyskusyjnà czy rozszerze-
nie umowy o dodatkowà opcj´ np. przyznajàcà prawo do uzyskania Êwiadczenia z tytu∏u rodzenia
dziecka oczywiÊcie za wy˝sza sk∏adk´ b´dzie dla wszystkich ubezpieczonych opcjà potrzebnà,
a zarazem korzystnà. Dlatego wydaje si´, ˝e w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, bez-
pieczniej b´dzie uzyskaç zgod´.

Jeszcze przed wejÊciem omawianego przepisu pojawia∏y si´ koncepcje, aby w momencie przy-
stàpienia do umowy zaznaczaç w kwestionariuszu ubezpieczeniowym zgod´ na dokonywanie
przez ubezpieczajàcego wszelkich zmian w ca∏ym okresie obowiàzywania umowy. Takie post´po-
wanie nale˝y zdecydowanie odrzuciç, gdy˝ by∏oby sprzeczne z omawianà regulacjà i stanowi∏oby
obejÊcie prawa. WÊród innych rozwiàzaƒ wskazywano ponadto takie skonstruowanie umowy gru-
powego ubezpieczenia na ˝ycie, które zak∏ada∏yby mo˝liwoÊç wprowadzania zmian jej istotnych
elementów, np. wysokoÊci sk∏adki i sumy ubezpieczenia, bez zmiany samych postanowieƒ umo-
wy, np. poprzez szczegó∏owe okreÊlenie zasad indeksacji sk∏adki w trakcie ca∏ego okresu trwania
umowy. Takie podejÊcie wydaje si´ mo˝liwe do zaakceptowania.
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Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia – art.  830 k.c. 
Zmiana art. 830 k.c. stanowi w istocie doprecyzowanie i uzupe∏nienie uprzednich unormowaƒ

zawartych w tym przepisie. Zgodnie z nowym sformu∏owaniem art. 830 § 1 k.c. przy ubezpiecze-
niu osobowym ubezpieczajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´ w ka˝dym czasie z zachowaniem ter-
minu okreÊlonego w umowie lub o.w.u., a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym. 

W poprzednim stanie prawnym brakowa∏o unormowania trybu zakoƒczenia stosunku ubezpie-
czenia osobowego w przypadku braku okreÊlenia w umowie lub w o.w.u. terminu wypowiedzenia,
co stanowi∏o luk´ prawnà i powodowa∏o praktyczne problemy jak postàpiç w sytuacji, gdy termin
wypowiedzenia nie zosta∏ okreÊlony warunkami umowy.

W nowym brzmieniu art. 830 § 2 k.c. uÊciÊlono równie˝, ˝e nieop∏acenie raty sk∏adki w termi-
nie okreÊlonym w umowie lub o.w.u. mimo uprzedniego wezwania do zap∏aty w dodatkowym ter-
minie tam okreÊlonym w braku odmiennego zastrze˝enia oznaczaç b´dzie wypowiedzenie umo-
wy przez ubezpieczajàcego.

W dodanym w art. 830 § 3 k.c. znalaz∏a si´ nowa regulacja zawierajàca wyraêne wskazanie, ˝e
ubezpieczyciel mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia na ˝ycie jedynie w wypadkach wskaza-
nych w ustawie. W trakcie dyskusji nad nowym kszta∏tem przepisu zwrócono uwag´ na potrzeb´
zapewnienia szczególnej ochrony ubezpieczajàcym, ubezpieczonych i uposa˝onym przed wypo-
wiedzeniem umowy ubezpieczenia na ˝ycie przez ubezpieczyciela. Norma ta wy∏àcza przeto sto-
sowanie art. 812 § 5 k.c. w stosunku do ubezpieczeƒ na ˝ycie, który dopuszcza w przypadku in-
nych umów ubezpieczenia zawartych na czas okreÊlony wypowiedzenie ich z wa˝nych powodów
okreÊlonych w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wreszcie w art. 830 dodany zosta∏ § 4, który wskazuje, aby przepisy § 3 oraz art. 812 § 8 sto-
suje si´ odpowiednio w razie zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia na ˝ycie w czasie
trwania stosunku umownego. Nie uchybia to stosowaniu w takim przypadku przepisu art.
3841 k.c.

Nowe regulacje, które znalaz∏y si´ w nowym brzmieniu art. 830, majàce przede wszystkim charak-
ter doprecyzowujàcy rozwiàzania przyj´te w poprzednim stanie prawnym, nale˝y uznaç za celowe.

Uwagi koƒcowe
Wprowadzenie omówionych powy˝ej regulacji nale˝y uznaç za krok ku wzmocnieniu pozycji

ubezpieczajàcych i ubezpieczonych, mo˝e z nielicznymi wyjàtkami, do których nale˝y zw∏aszcza
skreÊlenie art. 384 § 5 k.c., choç trzeba jeszcze raz podkreÊliç, ˝e ta zmiana zosta∏a jednak w pew-
nym stopniu zrekompensowana innym rozwiàzaniem. 

Tak wi´c przepisy kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia nale˝y uznaç za regulacje prokon-
sumneckie. Z uwagi na to, ˝e obowiàzujà one bardzo krótko, nie mo˝na przewidzieç wszystkich
ewentualnych kwestii spornych zwiàzanych z ich zastosowaniem, tym bardziej ˝e w przypadku
niektórych przepisów ju˝ rozwa˝ane jest przyj´cie odmiennej interpretacji. Trudno przewidzieç, ja-
kie rozwiàzania w oparciu o nowe regulacje przyjmà ubezpieczyciele w nowych umowach i ogól-
nych warunkach ubezpieczenia, chocia˝by w zakresie stosowania art. 814, czy te˝ art. 829 § 2 k.c.

Jak to ma miejsce w tak˝e w innych przypadkach wprowadzania nowych regulacji prawnych,
konieczna b´dzie baczna obserwacja praktyki, wzbogaconej orzecznictwem sadowym i poglàdami
doktryny.

mec. AAlleekkssaannddeerr  DDaasszzeewwsskkii, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
mgr AAnnnnaa  DDààbbrroowwsskkaa, referent prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
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Uwagi wst´pne
W procesie ewolucji polskiego prawa ubezpieczeƒ gospodarczych mo˝na wyznaczyç kilka dat,

które stanowià zarazem symboliczne cezury dla rozwoju prawa konsumenckiego, np. rok 1996
(utworzenie urz´du Rzecznika Ubezpieczonych), rok 2000 (wejÊcie w ˝ycie ustawy o ochronie nie-
których praw konsumentów i odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebez-
pieczny)1. Zarazem bioràc pod uwag´ Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy rozwojem wspólnotowego prawa
ubezpieczeƒ gospodarczych a politykà konsumenckà, czego najlepszym przyk∏adem sà tzw. orze-
czenia koasekuracyjne,2 mo˝na przyjàç, i˝ tak˝e na p∏aszczyênie prawa europejskiego wzajemne
przenikanie oraz oddzia∏ywania sà nieprzypadkowe, ze wzgl´du na powszechnie dostrzeganà po-
trzeb´ ochrony interesów konsumenta, szczególnie w us∏ugach finansowych, w tym ubezpiecze-
niowych. Powy˝ej przywo∏ane zale˝noÊci dotyczà nie tylko prawa materialnego, ale tak˝e wa˝kie-
go dla praktyki funkcjonowania rynku (zarówno krajowego jak i wspólnotowego) zagadnienia
w∏aÊciwoÊci sàdowej,3 co tak˝e oznacza w tym ostatnim przypadku obowiàzywanie odr´bnego re-
˝imu prawnego w odniesieniu do sporów wynikajàcych z umowy ubezpieczenia oraz sporów kon-
sumenckich.

Znaczenie definicji konsumenta z art. 221 k.c. wobec zakresu zastosowania poprzed-
nio obowiàzujàcego art. 384 § 5 k.c.

W nawiàzaniu do powy˝szego, w sferze rodzimego prawa materialnego, na szczególnà uwag´
zas∏uguje równie˝ 25 wrzeÊnia 2003 roku, tj. data wejÊcia w ˝ycie kiedy to wszed∏ w ˝ycie, w ksi´-
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1 Dz.U. z 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.
2 Szczegó∏y: D. Fuchs, Regulacja koasekuracji w prawodawstwie Unii Europejskiej, Radca Prawny nr 2/1999.
3 Dla przyk∏adu: art. 9 polskiej ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124,
poz.1151); a tak˝e art. 7 i nn. Rozporzàdzenia Rady nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawa-
niu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. L 12 z 16.01.2001, tekst polskiej wersji j´-
zykowej jest opublikowany na http://www.europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/2001/32001R0044-PL.doc).



dze pierwszej kodeksu cywilnego4 przepis zawierajàcy definicj´ konsumenta (art. 221 k.c.)5. Arty-
ku∏ 221 k.c. jest wprawdzie kolejnà próbà ustawowej definicji konsumenta6 (vide: poprzednio obo-
wiàzujàcy w tej materii art. 384 § 3 k.c.), ale stanowiàcà o wa˝kich dla teorii i praktyki odmien-
noÊciach wobec stanu dotychczas obowiàzujàcego, chocia˝by ze wzgl´du na ograniczenie zakresu
podmiotowego definicji wy∏àcznie do osoby fizycznej a tak˝e, co jest równie istotne, z powodu re-
zygnacji w treÊci definicji normatywnej konsumenta z kryterium rozgraniczajàcego sfer´ obrotu
konsumenckiego od obrotu handlowego sensu stricto i szerzej: obrotu niekonsumenckiego, tj. fak-
tu zawarcia (lub nie) umowy z przedsi´biorcà w celu niezwiàzanym bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià
gospodarczà, jak w poprzednim stanie prawnym stanowi∏ art. 384 § 3 kodeksu cywilnego.7 W to
miejsce wprowadzono poj´cie czynnoÊci prawnej, której dokonuje osoba fizyczna poza bezpoÊred-
nim zakresem dzia∏alnoÊci gospodarczej lub zawodowej.

Zasadniczo równolegle w stosunku do prac legislacyjnych, których efektem by∏o wprowadzenie
definicji konsumenta do ksi´gi pierwszej kodeksu cywilnego, trwa∏y prace nad tzw. pakietem
ustaw ubezpieczeniowych8, z ustawà o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (dalej: ustawa ubezpiecze-
niowa) na czele. W∏aÊnie w art. 233 ustawy ubezpieczeniowej zawarto katalog zmian do k.c., któ-
re mo˝na uznaç za „ma∏à” nowelizacj´ przepisów o umowie ubezpieczenia. Mi´dzy innymi, na
mocy tego artyku∏u dodano do art. 384 k.c. § 5, który wprawdzie nie wniós∏ innowacji do samej
definicji konsumenta ale zasadniczo zmieni∏ zakres podmiotowy zastosowania norm o charakte-
rze ochronnym, przewidzianych pierwotnie przez rodzimego ustawodawc´ w celu zrównowa˝enia
braku równorz´dnoÊci ekonomiczno – organizacyjnej pomi´dzy stronami danego stosunku praw-
nego. 

Nale˝y przyjàç, i˝ jest to zasadniczo wynikiem kilku wa˝nych przes∏anek, z których najistot-
niejszà jest dysonans pomi´dzy zasadà równoÊci podmiotów stosunków cywilnoprawnych, a wi´c
równie˝ stron umowy, które posiadajà autonomi´ (swobod´) kontraktowà (por. art. 3531 k.c.),
a wynikajàcà z tej swobody tendencjà do narzucania s∏abszej organizacyjnie i ekonomicznie stro-
nie postanowieƒ dla niej niekorzystnych lub zapewniajàcych kontrahentowi niewspó∏mierne ko-
rzyÊci.9

Jest to szczególnie jaskrawe w przypadku, gdy jedna ze stron, zazwyczaj b´dàca profesjonali-
stà, w celu prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci musi sprostaç podwy˝szonym wymogom organi-
zacyjnym i merytorycznym stawianym przez ustawodawc´. Konieczna z tego powodu wiedza
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4 Dz.U. z 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.
5 Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2003 nr 49, poz. 408).
6 Rozwiàzania wspólnotowe w tym zakresie podaje R. Stefanicki, Poj´cie i wzorzec konsumenta w prawie europejskim,
Radca Prawny nr 5/ 2006, s. 22 i nn. 
7 Kryterium umowy, jako czynnoÊci prawnej, która w zale˝noÊci od swego celu (profesjonalnego lub nie) stanowi dif-
ferntium specificum definicji konsumenta, jest obecne w aktach prawa wspólnotowego, zarówno obowiàzujàcych jak
i projektowanych, por.: U. Lemor, CEA policy report on consumer protection in the European Single Market, b.m.w.
2004, s. 8.
8 Tzn.: ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151 ze zm.; usta-
wa o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie-
li Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152, ze zm.; ustawa o nadzorze ubezpiecze-
niowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1153;
ustawa o poÊrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1154 ze zm. 
9 Szerzej: E. ¸´towska, Prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 1; D. Fuchs, Znaczenie regulacji
ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt nie-
bezpieczny dla ubezpieczeƒ gospodarczych (cz.1), Prawo Asekuracyjne 2001, nr 3, s. 16-17.



i przygotowanie organizacyjne umo˝liwia uzyskanie w ten sposób przewagi nad kontrahentem10.
Je˝eli powy˝sza dysproporcja pomi´dzy stronami wzrasta w sposób nieuzasadniony, zazwyczaj
prawodawca dokonuje ingerencji, regulujàc normami o charakterze bezwzgl´dnie obowiàzujà-
cym, dany stosunek prawny w celu ochrony „s∏abszej” strony. Jak s∏usznie podkreÊlono, dla kon-
sumenta znaczenie ma nie tyle formalny wymiar takiej ochrony, ale jego praktyczne urzeczy-
wistnienie11 i nale˝y sàdziç, i˝ taka równie˝ myÊl przyÊwieca∏a ustawodawcy w trakcie
dokonywania nowelizacji art. 384 oraz wprowadzenia art. 221 k.c. Mo˝na za∏o˝yç, i˝ rodzimy
prawodawca, ju˝ w trakcie prac legislacyjnych, mia∏ ÊwiadomoÊç, i˝ powy˝ej wskazana dyspro-
porcja, dotyczy nie tylko relacji pomi´dzy profesjonalistà, który bardzo cz´sto korzysta z wzor-
ców umownych, nie wspominajàc o wyspecjalizowanej obs∏udze prawno-ekonomicznej a konsu-
mentem w rozumieniu art. 221 k.c., ale równie˝ stosunków wyspecjalizowanego profesjonalisty
z przedsi´biorcà, którego jednak˝e profesjonalizm obejmuje zupe∏nie innà sfer´, ni˝ us∏ugi ubez-
pieczeniowe. Tym samym taki przedsi´biorca jest analogicznie nieprzygotowany do wykonywa-
nia obowiàzków wynikajàcych z zawartej umowy ubezpieczenia, jak osoba fizyczna, która zawie-
ra umow´ w zakresie bezpoÊrednio niezwiàzanym z dzia∏alnoÊcià gospodarczà i zawodowà.
Zarazem skala prowadzonej dzia∏alnoÊci jak i cz´sto brak doÊwiadczenia, powoduje, i˝ przedsi´-
biorca nie jest w stanie realnie skorzystaç z us∏ug doradczych w zakresie zawieranej umowy
ubezpieczenia, co tak˝e jest powodem braku przygotowania, a w konsekwencji: mo˝liwoÊci real-
nej oceny skutków zawieranych umów ubezpieczenia. Z tego powodu, w celu zrównowa˝enia wy-
st´pujàcej w praktyce dysproporcji, ustawodawca zdecydowa∏ si´ na rozwiàzanie, którego ratio
legis stanowi∏a ch´ç zapewnienia ochrony konsumenckiej ubezpieczajàcemu, niezale˝nie od te-
go, czy spe∏nia kryteria wprowadzone w art. 221 k.c., czy nie, a tym samym czy posiada status
konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego, czy te˝ jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu
gospodarczego. 

Przekonanie o koniecznoÊci wprowadzenia takiego rozwiàzania zaowocowa∏o w szczególny spo-
sób w art. 384 § 5 k.c. , stanowiàc zarazem ewenement w skali europejskiej. Ostatecznie wprowa-
dzono do polskiego systemu prawnego norm´ o charakterze, co do dyspozycji bardziej uniwersal-
nà, nie odnoszàcà si´ expressis verbis do zagadnienia ochrony ubezpieczeniowej, a mianowicie:
„W przypadku umowy ubezpieczenia przepisy niniejszego tytu∏u stosuje si´ do stron umowy, tak-
˝e gdy ubezpieczajàcy nie jest konsumentem.” Tym tytu∏em jest tytu∏ III ksi´gi trzeciej k.c., gdzie
ustawodawca przede wszystkim wprowadzi∏ przepisy odnoszàce si´ do problematyki ochrony pod-
miotu, zdefiniowanego w art. 221 k.c., ale tak˝e okreÊli∏ instytucje majàce charakter o wiele bar-
dziej uniwersalny, jak np. konflikt wzorców (battle of forms) – art. 3854 k.c. czy te˝ wyzysk (art.
388 k.c.), a tak˝e normy, które ex definitione os∏abiajà ochron´ konsumenckà ubezpieczajàcego,
je˝eli sà stosowane do stosunków z jego udzia∏em, jak art. 3841 k.c. Rodzi∏o to w poprzednio obo-
wiàzujàcym stanie prawnym zasadne pytanie, czy wobec tego, zawarty w treÊci art. 384 § 5 k.c.
obowiàzek stosowania wprost przepisów niniejszego tytu∏u do ubezpieczajàcego, odnosi si´ tak˝e
do sytuacji, gdy takie zastosowanie mo˝e budziç wàtpliwoÊci z punktu widzenia jego interesów, co
wydawa∏o si´ przeczyç intencji ustawodawcy, który zadecydowa∏ o wprowadzeniu do polskiego po-
rzàdku prawnego art. 384 § 5 k.c. 
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10 Por. A. Powa∏owski, S. Koroluk, Prawo ochrony konsumentów, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, War-
szawa 2002, s. 15; S. Koroluk, Nowa definicja konsumenta w k.c., Radca Prawny” 2003, nr 3, s. 26 oraz (na tle po-
przedniego stanu prawnego) W. Popio∏ek, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, T. I, K. Pietrzykowski (red.), C.H. Beck,
Warszawa 1997, s. 704.
11 Por. E. ¸´towska, op. cit., s. 8.



Tym samym powsta∏o pytanie, czy ze wzgl´du na swà specyfik´, przynajmniej do niektórych
stosunków umownych o charakterze ciàg∏ym, nie ma zastosowania art. 3841 k.c. Przyk∏ad oma-
wiany w rodzimej literaturze, donios∏y praktyki rynku ubezpieczeniowego, odnosi∏ si´ do umowy
ubezpieczenia na ̋ ycie.12 Powy˝szy stan prawny uleg∏ zmianie po wejÊciu w ˝ycie 10 sierpnia 2007
r. kolejnej nowelizacji kodeksu cywilnego i powsta∏o pytanie, jakie to mo˝e mieç znaczenie dla ko-
rzystania w obrocie ubezpieczeniowym przez ubezpieczycieli z art. 3841 k.c. 

Znaczenie wejÊcia w ˝ycie art. 805 § 4 k.c.
W dniu 11 maja 2007 roku opublikowano bardzo istotnà dla dalszego funkcjonowania polskie-

go rynku ubezpieczeniowego ustaw´ z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: ustawa z 13.04.2007).13 Mi´dzy innymi uchylono
na jej podstawie art. 384 § 4 k.c., a jako remedium wprowadzono art. 805 § 4 k.c., stanowiàcy, i˝
„Przepisy art. 3851-3853 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli ubezpieczajàcym jest osoba fizyczna zawie-
rajàca umow´ zwiàzanà bezpoÊrednio z jej dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà". Prima facie
ustawodawca, w porównaniu do art. 384 § 4 k.c., dokona∏ w ten sposób czterech zasadniczych
zmian. 

Przede wszystkim nastàpi∏a zmiana systemowa, gdy˝ odpowiednià regulacj´, która po raz ko-
lejny w istocie odnosi si´ do zagadnienia rozszerzenia zakresu podmiotowego ochrony ubezpiecze-
niowej na podmioty, które nie spe∏niajà przes∏anek z art. 221 k.c., umieszczono w ksi´dze trzeciej
kodeksu cywilnego, poÊwi´conej umowie ubezpieczenia, a dok∏adnie: w art. 805 k.c., który skàd-
inàd zawiera definicj´ umowy ubezpieczenia (§ 1) oraz przyk∏adowy katalog Êwiadczeƒ, które
w wyniku udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, spe∏nia ubezpieczyciel (§ 2 i 3). Tym samym,
spe∏niajàc podnoszone postulaty w literaturze ubezpieczeniowej, polski ustawodawca uczyni∏ pod-
staw´ prawnà omawianego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ochron´ konsumenckà sen-
su stricte, zgodnie z logikà z zasadami techniki prawodawczej, w cz´Êci poÊwi´conej temu szcze-
gólnemu stosunkowi prawnemu, a nie przy okazji regulacji instytucji ogólnych, odnoszàcych si´
do zobowiàzaƒ umownych per toto. Na marginesie, nale˝y zwróciç uwag´, i˝ ze wzgl´du na umiej-
scowienie treÊci § 4 w art. 805 k.c., mo˝na stàd wywieÊç dwa istotne wnioski. Po pierwsze, zakres
zastosowania odnosi si´ jedynie do sytuacji zawarcia umowy ubezpieczenia, bo inaczej te˝ nie da
si´, nawet odpowiednio, pogodziç go z treÊcià art. 3851-3853 k.c. art. 805 § 4 k.c. Po drugie, doko-
nanie innej czynnoÊci prawnej, nie majàcej postaci umowy ubezpieczenia, przez osob´ fizycznà
która to czynnoÊç b´dzie zwiàzana bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà ubez-
pieczajàcego, lub innej osoby dokonujàcej tej czynnoÊci, nie powoduje de lege lata mo˝liwoÊci sko-
rzystania z art. art. 3851-3853 k.c., nawet je˝eli czynnoÊç ta ma bezpoÊredni zwiàzek z powsta∏ym
na podstawie umowy, stosunkiem ubezpieczenia.

Kolejnà istotnà ró˝nicà, wzgl´dem poprzedniego stanu prawnego, jest nakaz odpowiedniego
stosowania norm poÊwi´conych ogólnym zagadnieniom dotyczàcym klauzul antykonsumenckich,
do stosunków prawnych, gdzie wyst´puje ubezpieczajàcy, o kwalifikacjach, okreÊlonych w art. 805
§ 4 k.c. T´ zmian´, ze wzgl´du na ramy niniejszego opracowania, mo˝na skwitowaç stwierdze-
niem, i˝ jest ona ze wszech miar po˝àdana i zezwala w praktyce na uwzgl´dnianie kontekstu sta-
nu faktycznego oraz prawnego in concreto stosowania przepisów o niedozwolonych klauzulach
umownych do obrotu ubezpieczeniowego.
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˝ycie (w:) A. Koch (red.), Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne, Bydgoszcz – Poznaƒ 2005. 
13 Dz.U. z 2007 r. nr 82, poz. 557.



Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ ustawodawca zadecydowa∏, i˝ je˝eli ubezpieczajàcy zawiera umow´
z ubezpieczycielem, to przys∏uguje mu uprawnienie np. do ubezskutecznienia wobec niego niedo-
zwolonych postanowieƒ umownych, zawartych w o.w.u., ale jedynie pod warunkiem, i˝ spe∏nia on
(kryterium podmiotowe) jednà zasadniczà przes∏ank´ tj.: jest osobà fizycznà. Sama umowa ubez-
pieczenia, mo˝e mieç bezpoÊredni zwiàzek z dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà danej osoby
fizycznej (wówczas ochrona przys∏uguje poprzez zastosowanie art. 805 § 4 k.c.) albo takiego zwiàz-
ku nie ma lub istnieje on poÊrednio (wówczas ochrona przys∏uguje na podstawie art. 3851 k.c.
w zwiàzku z art. 221 k.c.). A contrario, brak tego zwiàzku lub zwiàzek poÊredni z dzia∏alnoÊcià za-
wodowà lub gospodarczà ubezpieczajàcego nie jest relewantnym kryterium ustawowym, je˝eli
umow´ zawiera inny podmiot prawa cywilnego ni˝ osoba fizyczna, gdy˝ wówczas nie ma zastoso-
wania art. 805 § k.c., co stanowi w∏aÊnie dlatego idàce zaw´˝enie podmiotowe ochrony konsumenc-
kiej, w stosunku do stanu prawnego obowiàzujàcego jeszcze do dnia 9 sierpnia 2007 r. w∏àcznie. 

Ostatnia z fundamentalnych ró˝nic, jakà mo˝na dostrzec pomi´dzy treÊcià poprzednio obowià-
zujàcego art. 384 § 5 k.c., a obecnym art. 805 § 4 k.c. odnosi si´ do zakresu stosunków regulowa-
nych przepisami tytu∏u III ksi´gi trzeciej k.c. Poprzednio, w razie zawarcia umowy ubezpiecze-
nia, ustawodawca nakazywa∏ stosowanie do ubezpieczajàcego (ale ju˝ nie innych podmiotów
stosunku ubezpieczenia, np. ubezpieczonego, czy uposa˝onego) przepisów zawartych w tym˝e ty-
tule. Obecnie ustawodawca zezwala jedynie na stosowanie wobec ubezpieczajàcego przepisów
o niedozwolonych klauzulach umownych. 

Powstaje w zwiàzku z tym zasadnicze pytanie, czy to oznacza, i˝ pozosta∏e przepisy tytu∏u III
ksi´gi trzeciej k.c., majà zastosowanie do praw i obowiàzków stron umowy ubezpieczenia, a szcze-
gólnoÊci; do ubezpieczajàcego, czy te˝ nie in gremio, wobec kategorycznej treÊci art. 805 § 4 k.c.? 

Charakter prawny oraz dopuszczalnoÊç stosowania art. 3841 k.c. 
do umowy ubezpieczenia

Za szczególny przyk∏ad mo˝e s∏u˝yç art. 3841 k.c., który jest explicite pomini´ty przez ustawo-
dawc´ w art. 805 § 4 k.c. (bo mowa w nim jedynie o art. 3851-3853), a którego zastosowanie do
umowy ubezpieczenia zosta∏o w praktyce oraz literaturze dostrze˝one w poprzednio obowiàzujà-
cym stanie prawnym, a to wobec treÊci art. 384 § 5 k.c.14 Stanowi on (b´dàc odpowiednikiem nie-
obowiàzujàcego ju˝ art. 385 § 3 k.c.), i˝ „wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego
o charakterze ciàg∏ym wià˝e drugà stron´, je˝eli zosta∏y zachowane wymagania okreÊlone w art.
384, a strona nie wypowiedzia∏a umowy w najbli˝szym terminie wypowiedzenia”.

Po pierwsze nale˝y rozstrzygnàç zasadniczà kwesti´, czy jest to norma przynale˝na jedynie do
obrotu konsumenckiego, tzn., taka, która ma zastosowanie, gdy stronà umowy jest konsument
w rozumieniu art. 221 k.c. Odpowiedê twierdzàca dowodzi∏aby, i˝ mo˝na go stosowaç do umowy
ubezpieczenia, co najwy˝ej, jedynie w przypadku, gdy ubezpieczajàcy jest konsumentem. Jednak
zarówno wyk∏adnia j´zykowa jak i systemowa sk∏ania do przeciwnego wniosku, gdy˝ w treÊci art.
3841 k.c. nie nawiàzuje do poj´cia konsumenta i obrotu konsumenckiego, a przecie˝ tytu∏ III ksi´-
gi trzeciej kodeksu cywilnego nie stanowi o obrocie konsumenckim ale, o ogólnych przepisach do-
tyczàcych zobowiàzaƒ umownych.

Je˝eli powy˝sza konstatacja jest prawid∏owa, to rodzi si´ kolejne pytanie, czy za pomocà wy-
k∏adni j´zykowej oraz systemowej dochodzimy w sposób uprawniony do kolejnego wniosku, i˝ art.
3841 k.c. ma zastosowanie do wszystkich stosunków umownych o charakterze ciàg∏ym, gdzie ma
miejsce stosowanie wzorca w sposób opisany w hipotezie? 
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14 Por. przypis nr 12.



W odniesieniu do powy˝szego, w rodzimej literaturze s∏usznie zauwa˝ono, i˝ nie do wszystkich
umów o charakterze ciàg∏ym mo˝na stosowaç art. 3841 kodeksu cywilnego (por. dawny art. 385 §
3 k.c.), co przede wszystkim jest uzale˝nione od tego, czy d∏ugoÊç okresu ma Êcis∏y zwiàzek z cha-
rakterem Êwiadczenia (jak w przyk∏adzie umowy ubezpieczenia), czy te˝ jest dla charakteru zo-
bowiàzania neutralna.15 Je˝eli taki immanentny zwiàzek istnieje, to modyfikacja w tym trybie jest
niemo˝liwa, gdy˝ czyni iluzorycznà ochron´ kontrahenta proponenta, chocia˝, jak si´ zauwa˝a,
do wniosków odwrotnych mog∏aby sk∏aniaç dos∏owna redakcja przepisu, chocia˝ w tym kontek-
Êcie zasadniczo nie zwraca si´ uwagi na szczególne ciàg∏e zobowiàzania umowne.16 Powy˝sze sta-
nowisko znalaz∏o swoje poparcie w orzecznictwie, dotyczàcym analogicznych do umowy ubezpie-
czenia stosunków prawnych, jak na przyk∏ad: umowy rachunku bankowego.17

Je˝eli takie stanowisko jest uzasadnione, a wobec tego mo˝na z powodzeniem reprezentowaç
poglàd, i˝ w zgodzie z wyk∏adnià celowoÊciowà, nie nale˝y ex definitione dopuszczaç do stosowa-
nia art. 3841 k.c. we wszystkich stosunkach umownych o charakterze ciàg∏ym. Je˝eli uznamy, i˝
w umowie ubezpieczenia Êwiadczeniem ubezpieczyciela jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej,
która ze swej istoty ma charakter rozciàgni´ty w czasie, i co do zasady, uzale˝niony od spe∏nienia
Êwiadczenia jednorazowego, jakim jest zap∏ata sk∏adki przez ubezpieczajàcego, to z powy˝szych
wzgl´dów nale˝y odmówiç zastosowania art. 3841 k.c. do umowy ubezpieczenia. Dodatkowo nale-
˝y zwróciç uwag´, i˝ przyj´cie odmiennego stanowiska by∏oby sprzeczne z samà istotà umowy
ubezpieczenia, wyra˝anà coraz powszechniej równie˝ w rodzimej literaturze, poprzez uznanie jej
za umow´ najwy˝szego zaufania (contractus uberrimae fidei). 

Nale˝y mieç na wzgl´dzie, i˝ art. 3 ustawy ubezpieczeniowej w ust. 1 uprawnia tylko i jedynie
ubezpieczyciela do udzielania ochrony ubezpieczeniowej, inter alia: na podstawie zawartej umo-
wy ubezpieczenia. Osoba korzystajàca z us∏ug ubezpieczeniowych, pragnie, aby ochrona (jako tzw.
Êwiadczenie g∏ówne zak∏adu ubezpieczeƒ, por. art. 3851 k.c.), która zdaniem autora niniejszego
opracowania jest ekwiwalentem sk∏adki, by∏a udzielona na warunkach zaakceptowanych przez
ubezpieczajàcego. Na powy˝szej podstawie zarazem mo˝na zasadnie uznaç, i˝ zapewnienie ochro-
ny ubezpieczeniowej w ciàgu trwania umowy powoduje, i˝ umow´ ubezpieczenia nale˝y uznaç za
kontrakt o charakterze ciàg∏ym, o którym mowa zarazem w art. 3841 k.c. Jednak powy˝ej pod-
kreÊlone, pok∏adane w ubezpieczycielu zaufanie powoduje, i˝ w∏aÊnie dlatego nale˝y uznaç umo-
w´ ubezpieczenia za umow´ najwy˝szego zaufania. Z tych wzgl´dów, zdarzajàce si´ w przesz∏oÊci
próby skorzystania przez ubezpieczyciela z art. 3841 k.c., np. w celu sk∏onienia ubezpieczajàcego
do wypowiedzenia umowy sà ewidentnym zaprzeczeniem wzmiankowanej cechy umowy ubezpie-
czenia, a wobec ubezpieczyciela mo˝e byç skierowane roszczenie odszkodowawcze, oparte na za-
rzucie niedochowania profesjonalnej starannoÊci w wykonaniu zobowiàzania, o czym mowa w art.
355 § 2 k.c.

Uwagi koƒcowe
W podsumowaniu nale˝y podkreÊliç, i˝ zarówno pod rzàdami art. 384 § 5 k.c. jak i obecnie, wo-

bec treÊci art. 805 § 4 k.c., zastosowanie art. 3841 k.c. do umowy ubezpieczeniowej nale˝y wyklu-
czyç. Po wejÊciu w ˝ycie ustawy z 13.04. 2007 roku powy˝sze wy∏àczenie jest tym bardziej uzasad-
nione, gdy˝ ustawodawca nie odwo∏uje si´ ju˝ do ca∏ego tytu∏u III ksi´gi trzeciej kodeksu
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– 307.



cywilnego, jak to czyni∏ poprzednio w art. 384 § 5 k.c. oraz, co równie istotne, podkreÊli∏ znacze-
nie konsumeryzmu, jako inspiracji wprowadzonej noweli. Dopuszczenie stosowania w praktyce
mo˝liwoÊci narzucenia zmian w o.w.u. ubezpieczajàcemu z ewentualnà alternatywà wypowiedze-
nia przez niego umowy (co mo˝e w szczególnych przypadkach spe∏niaç oczekiwania ekonomicz-
ne drugiej strony) by∏oby jaskrawym zaprzeczeniem tej tendencji, która sta∏a si´ tak˝e bardzo wi-
doczna w pracach Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law.
Z drugiej jednak strony nale˝y sceptycznie wypowiedzieç si´ o tezie, ˝e ˝adne, poza art. art. 3851

– 3853 przepisu k.c. nie mia∏yby zastosowania do umowy ubezpieczenia, gdy˝ nie taki by∏ cel usta-
wodawcy. Nic przecie˝ nie stoi na przeszkodzie aby, w razie uzasadnionych przes∏anek, zastoso-
waç art. 388 k.c., o którym ustawodawca w art. 805 § 4 k.c. milczy.

dr DDaarriiuusszz  FFuucchhss, Katedra Prawa Cywilnego Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Kar-
dyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie, Cz∏onek Project Group on a Restatement of Europe-
an Insurance Contract Law

Summary of the article

Inadmissibility of the application of Article 384 of the Civil Code 
in the insurance agreement as against the coming into force 
of the Article 805 & 4 of the Civil Code

On 11 May 2007 there was published the act which is very significant for further functionning
of the Polish insurance market, that is, the Act of 13 April 2007 on the change of the Act – the
Civil Code and on changes of some other acts (further: the Act of 13.04.2007)1. On its basis, the
Article 384 $ 4 of the Civil Code was, among others, abolished and as a remedy, the Article 805 &
4 of the Civil Code was introduced. It proclaims that „the provisions of the Articles 385 1 – 385
3 are applied accordingly, if the insurant is a physical person concluding the agreement directly
connected with its economic or professional activity”. According to the Author, it should be poin-
ted out that both, under the Article 384 & 5 of the Civil Code and presently, as against the con-
tent of the Article 805 & 4 of the Civil Code, the application of the Article 384 1 of the Civil Co-
de should be excluded in the insurance agreement. After coming into force of the Act of
13.04.2007, the above mentioned exclusion is even more justified since this time the legislator do-
es not refer to the whole title of the Third Book of the Civil Code as he did before in the Article
384 & 5 of the Civil Code and, what is equally significant, he stressed the meaning of consume-
rism, as the inspiration for the introduced amendment. The admission of practical application of
the possibility of imposing changes in general insurance conditions upon the insurant with the
eventual alternative of his termination of the agreement (which in special cases can fulfil the eco-
nomic expectations of the other party) would be a flagrant contradiction of this tendency which
was also so much visible in the work entitled: Project Group on a Restatement of European In-
surance Contract Law. However, one should sceptically express his opinion on the thesis that no-
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ne, apart from the Articles 385 1 – 385 3 of the regulation of the Civil Code, would have the ap-
plication in the insurance agreement because it was not such an aim of the legislator. After all, in
justified prerequisits nothing prevents from the application of the Article 388 of the Civil Code of
which the legislator is silent in the Article 805 & 4 of the Civil Code.
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Uwagi wst´pne
W obecnych uwarunkowaniach spo∏ecznych, prawnych i gospodarczych stosunki ubezpiecze-

niowe, zawiàzywane pomi´dzy zak∏adami ubezpieczeƒ a ubezpieczajàcymi, powstajà wy∏àcznie
w oparciu o zawierane przez strony umowy ubezpieczenia. Zasad´ t´ verba legis wyra˝a art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej1, zgodnie z którym zak∏ad
ubezpieczeƒ udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej
z ubezpieczajàcym. Poniewa˝ niezaprzeczalnie umowa ubezpieczenia jest instytucjà prawa cy-
wilnego (choçby przez wzglàd na jej uregulowanie w przepisach kodeksu cywilnego), ewentual-
ne sprawy sporne wynik∏e na gruncie umów ubezpieczenia uznaç nale˝y za sprawy z zakresu
prawa cywilnego, czyli sprawy cywilne w znaczeniu materialnym2. Istnieje zatem mo˝liwoÊç roz-
strzygania sporów tego rodzaju w drodze post´powania sàdowego regulowanego przez kodeks
post´powania cywilnego. Stosownie bowiem do art. 1 k.p.c. kodeks ten normuje post´powanie
sàdowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuƒczego oraz
prawa pracy, jak równie˝ w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz w innych spra-
wach, do których przepisy k.p.c. stosuje si´ z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Regu-
∏a ta rozciàga si´ na spory pomi´dzy zak∏adami ubezpieczeƒ a innymi ni˝ ubezpieczajàcy strona-
mi stosunków ubezpieczeniowych, to jest ubezpieczonymi i uprawnionymi do Êwiadczeƒ z umów
ubezpieczenia, w tym uposa˝onymi na podstawie umów ubezpieczenia osobowego. Je˝eli przed-
miotem sporu jest roszczenie wobec zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u zajÊcia przewidzianego
w umowie ubezpieczenia wypadku, kompetencja sàdu do rozstrzygni´cia takiego sporu wynika
dodatkowo implicite z art. 15 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych3 (zwanej dalej ustawà o ubezpie-
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1 Dz.U. nr 124, poz. 1151, ze zm.
2 Zob. H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy s´dziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2005, s. 23 i n.



czeniach obowiàzkowych). Przepisy te stwierdzajà, ˝e prawomocne orzeczenie sàdu (obok uzna-
nia roszczenia i ugody) jest podstawà do wyp∏aty Êwiadczenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ.

Zazwyczaj do sàdowego rozstrzygania sporu cywilnoprawnego przez sàd dochodzi wówczas, gdy
strony stosunku prawnego nie mogà dojÊç do porozumienia w kwestii wykonania praw lub obo-
wiàzków sk∏adajàcych si´ na ten stosunek prawny. Mo˝liwoÊç poddania sprawy pod rozstrzygni´-
cie sàdu – jakkolwiek gwarantowana konstytucyjnie4 – jest zatem ostatecznoÊcià. Zarazem sko-
rzystanie z „prawa do sàdu” pociàga za sobà szereg konsekwencji organizacyjno-finansowych,
takich jak wymogi formalne wobec pism procesowych, koniecznoÊç (z regu∏y) wy∏o˝enia pewnej
kwoty pieni´˝nej tytu∏em kosztów sàdowych czy podporzàdkowanie si´ strukturze organizacyjnej
sàdownictwa, w tym w zakresie w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdów.

Wskazane niedogodnoÊci drogi sàdowej ustawodawca ∏agodzi w licznych przypadkach, np. rezy-
gnujàc z pewnych ci´˝arów formalnych (choçby w sprawach z zakresu prawa pracy) czy przewidu-
jàc mo˝liwoÊç zwolnienia od kosztów sàdowych. Je˝eli chodzi o sprawy dotyczàce roszczeƒ wynika-
jàcych z umów ubezpieczenia, na omówienie zas∏uguje szczególne uregulowanie kwestii w∏aÊciwoÊci
miejscowej sàdu. Odmiennà bowiem od zasad ogólnych regu∏´ w tym zakresie przewidywa∏a ju˝
ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej5. Przepis art. 94 ust. 1 pierwotnego
tekstu tej ustawy stanowi∏, ˝e spory wynikajàce z umów ubezpieczeniowych rozpatrujà sàdy w∏aÊci-
we dla siedziby ubezpieczonego, o ile umowa ubezpieczenia albo ogólne warunki ubezpieczeƒ nie
stanowià inaczej. W wyniku nowelizacji6 regulacja ta zosta∏a przeniesiona do art. 7a, z jednoczesnym
uzupe∏nieniem katalogu jej „beneficjentów” o „uprawnionych do odszkodowania”. Jak ∏atwo za-
uwa˝yç, owa szczególna regu∏a w zakresie w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdu mia∏a charakter wzgl´dnie
obowiàzujàcy, gdy˝ mocà woli kontraktujàcych stron mo˝na by∏o zastosowaç zasad´ odmiennà. Bio-
ràc pod uwag´ zwykle adhezyjny tryb zawierania umów ubezpieczenia, w oparciu o opracowane
przez zak∏ady ubezpieczeƒ wzorce umowne, by∏o rzeczà prostà (i powszechnie stosowanà w prakty-
ce) wprowadzanie przez zak∏ady ubezpieczeƒ do wzorców umownych postanowienia wskazujàcego
na wy∏àcznà w∏aÊciwoÊç sàdu ustalonego wed∏ug siedziby ubezpieczyciela. WejÊcie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r. nowej ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, która uchyli∏a ustaw´ z 1990 r.,
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych doprowadzi∏o do zmiany tego stanu.

Stan de lege lata
Jak wskazano na wst´pie zarówno ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej jak i ustawa o ubez-

pieczeniach obowiàzkowych zawierajà przepisy wskazujàce bezpoÊrednio na w∏aÊciwoÊç sàdów
cywilnych do rozpoznawania spraw wynikajàcych z umów ubezpieczenia. Oprócz wskazania dro-
gi sàdowej przepisy tych ustaw zawierajà tak˝e normy prawa cywilnego procesowego okreÊlajàce
w∏aÊciwoÊç miejscowà sàdów cywilnych.

Podstawowe znaczenie, dotyczàce umów ubezpieczenia ma oczywiÊcie przepis art. 9 ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, zgodnie z którym „powództwo o roszczenia wynikajàce z umów
ubezpieczenia mo˝na wytoczyç albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd w∏a-
Êciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, uposa˝onego lub
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3 Dz.U. nr 124, poz. 1152, ze zm.
4 Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.)
ka˝dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw∏oki przez w∏aÊciwy, niezale˝-
ny, bezstronny i niezawis∏y sàd.
5 Tekst pierwotny Dz.U. z 1990 r. nr 59, poz. 344, tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 11, poz. 62, ze zm.
6 Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, o zmianie rozporzàdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U nr 96, poz. 478).



uprawnionego z umowy ubezpieczenia”. Przepis art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej da-
je zatem wybór wnoszàcemu pozew pomi´dzy sàdem w∏aÊciwym wed∏ug przepisów k.p.c. o w∏a-
ÊciwoÊci ogólnej albo sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania wskazanych w przepisie podmiotów. 

Podobnà konstrukcj´ przyjà∏ ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàz-
kowych, zgodnie z którym to przepisem „Powództwo o roszczenie wynikajàce z umów ubezpie-
czeƒ obowiàzkowych lub obejmujàce roszczenia z tytu∏u tych ubezpieczeƒ mo˝na wytoczyç bàdê
wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej, bàdê przed sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”. Równie˝ w tym wypadku
ustawodawca wprowadza wybór pomi´dzy sàdem w∏aÊciwym wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci
ogólnej a sàdem okreÊlonym wed∏ug miejsca zamieszkania lub siedziby wskazanych w przepisie
podmiotów. Ró˝nica pomi´dzy oboma przepisami podlega na wskazaniu innego kr´gu owych pod-
miotów a tak˝e na innym okreÊleniu przedmiotu wnoszonego powództwa, o czym b´dzie jeszcze
mowa w dalszych cz´Êciach niniejszego opracowania.

Dla pe∏nej oceny normatywnej treÊci wskazanych przepisów art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej i art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych przypomnieç w tym miejscu wy-
pada przepisy o w∏aÊciwoÊci ogólnej sàdów w sprawach cywilnych. W∏aÊciwoÊç t´ normujà prze-
pisy art. 27-30 k.p.c.7. Zasadà jest przy tym, ˝e sàdem w∏aÊciwym jest sàd miejsca zamieszkania
pozwanego (art. 27 § 1 k.p.c.) a w przypadku osoby prawnej jej siedziby (art. 30 k.p.c). 

Porównujàc treÊç przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej k.p.c. i wskazanych przepisów ustaw ubez-
pieczeniowych stwierdziç wypada, ˝e ustawodawca w istocie pos∏uguje si´ zawsze tym samym
kryterium ustalania w∏aÊciwoÊci tj. miejscem zamieszkania lub siedziby. OczywiÊcie miejsce za-
mieszkania nale˝y przy tym okreÊlaç wed∏ug przepisów kodeksu cywilnego (por. art. 27 § 2 k.p.c.).

Przepisy ustaw ubezpieczeniowych nie uzale˝niajà przyznanego nimi prawa wyboru w∏aÊci-
wego sàdu od tego kto wytacza powództwo. W przypadku zatem wytaczania powództwa przez
zak∏ad ubezpieczeƒ, powód w istocie nie uzyska∏by na podstawie przepisu art. 9 ustawy o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej ani art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych ˝adnego prawa
wyboru. Sàd w∏aÊciwy wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej by∏by bowiem jedynym sàdem
w∏aÊciwym w sprawie. Trudno bowiem za∏o˝yç, ˝e ubezpieczyciel pozywajàc uprawnionego
z umowy ubezpieczenia móg∏by wytoczyç powództwo przed sàd w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania ubezpieczonego, b´dàcego innà osobà. Literalne brzmienie przepisu mog∏oby
co prawda wskazywaç na takà mo˝liwoÊç, jednak jak si´ wydaje celem tego przepisu nie by∏o
umo˝liwienie dokonywania wyboru, który móg∏by nawet utrudniç rozpoznanie sprawy a siedzi-
ba sàdu mog∏aby byç odleg∏a od miejsca zamieszkania czy siedziby obu stron. Wzgl´dy ekono-
mii procesowej i ratio legis przemawiajà zatem przeciwko takiej wyk∏adni. Jak si´ wydaje usta-
wodawca konstruowa∏ przepisy art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i art. 20 ustawy
o ubezpieczeniach obowiàzkowych raczej z myÊlà o innych podmiotach ni˝ ubezpieczyciele. Jak
jednak wskazano przepisy te zastosowanie mogà mieç tak˝e w sytuacji wytaczania powództwa
przez ubezpieczycieli, co dziÊ jest niewàtpliwie zjawiskiem rzadkim. Wydaje si´ jednak, ˝e
wskazana tutaj kwestia mo˝e mieç w niezbyt odleg∏ej przysz∏oÊci istotne znaczenie praktyczne.
Wià˝e si´ to z projektem8 wprowadzenia do kodeksu post´powania karnego nowej instytucji –

55ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 3(2/2007)

7 Tak te˝ choçby S. Rogowski (red.), Prawo ubezpieczeƒ. Ustawy z komentarzem, Warszawa 2004, s. 26-27.
8 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post´powania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´-
powania karnego, ustawy – Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o kuratorach sàdowych,
http://www.ms.gov.pl/projekty/projekty.shtml. Wed∏ug informacji na stronie Ministerstwa SprawiedliwoÊci projekt ten
skierowany zosta∏ do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.



zabezpieczenia z tytu∏u obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej (projektowa-
ny, dodany art. 32a k.p.k.). Owo zabezpieczenie ma, wed∏ug projektu, przybraç postaç zobowià-
zania do wyp∏aty przez zak∏ad ubezpieczeƒ9 zaliczki na poczet odszkodowania z tytu∏u ubezpie-
czenia obowiàzkowego odpowiedzialnoÊci cywilnej. Instytucja ta, niezmiernie ciekawa
a zarazem, jak si´ wydaje dosyç kontrowersyjna10, wymaga niewàtpliwie omówienia w odr´b-
nym opracowaniu. W tym miejscu wskazaç jedynie wypada, ˝e w razie wyp∏aty zaliczki osobie,
której odszkodowanie nie nale˝y si´, lub w wysokoÊci wy˝szej ni˝ nale˝ne odszkodowanie, za-
k∏ad ubezpieczeƒ dochodziç b´dzie roszczeƒ przed sàdem cywilnym11. Niewàtpliwie sprawy ta-
kie b´dà sprawami, do których zastosowanie znajdowaç b´dà przepisy omawianych tu art.
9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, a przede wszystkim art. 20 ustawy o ubezpieczeniach
obowiàzkowych.

Projektowane zmiany
Wskazane wy˝ej przepisy ustaw ubezpieczeniowych sà przedmiotem planowanej nowelizacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw12 w art. 4 zak∏ada zmian´ art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej a w art. 5 noweli
projektowane jest nowe brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych. Zmia-
ny te przewidujà jednoznaczne wskazanie, ̋ e przepisy te normowaç b´dà wy∏àcznà w∏aÊciwoÊç sà-
dów, przy czym nie b´dzie ju˝ wyboru pomi´dzy sàdem w∏aÊciwym wed∏ug przepisów o w∏aÊciwo-
Êci ogólnej (mo˝liwoÊç skorzystania z w∏aÊciwoÊci ogólnej zostanie uchylona).

Skutkiem projektowanej nowelizacji b´dzie zatem nie tylko wyeliminowanie mo˝liwoÊci skiero-
wania pozwu na podstawie przepisów ustaw ubezpieczeniowych do sàdu w∏aÊciwego wed∏ug prze-
pisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej, ale tak˝e jednoznaczne wyeliminowanie mo˝liwoÊci umownej zmia-
ny w∏aÊciwoÊci na podstawie przepisu art. 46 § 1 k.p.c, ze wzgl´du na treÊç przepisu art. 46 §
2 k.p.c. Z tych wzgl´dów projektowane rozwiàzanie zas∏uguje na aprobat´. Nale˝y jednak zazna-
czyç, ̋ e ewentualne wprowadzenie projektowanych zmian nie powinno byç argumentem za uzna-
niem, i˝ w obecnie obowiàzujàcym stanie prawnym mo˝liwoÊç wykluczenia przez strony w umo-
wie ubezpieczenia zastosowania przepisów art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej czy art.
20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych nie budzi wàtpliwoÊci (szersze rozwa˝ania
w tej kwestii zaprezentowano dalej).

Odnotowaç w tym miejscu nale˝y, ˝e wskazany projekt ustawy, dokonujàcy przede wszystkim
nowelizacji kodeksu post´powania cywilnego nie zak∏ada przy tym ˝adnych zmian przepisów
o w∏aÊciwoÊci w samym kodeksie post´powania cywilnego. Przypominajàc w tym miejscu poru-
szonà ju˝ kwesti´ dochodzenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ roszczeƒ przed sàdami cywilnymi, wy-
pada zauwa˝yç, ˝e projektowane brzmienie przepisów nadal wydaje si´ wskazywaç, ˝e ustawo-
dawca nie dostrzega i˝ równie˝ zak∏ady ubezpieczeƒ mogà dochodziç roszczeƒ od
poszkodowanych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. Wydaje si´, ˝e projektujàc cytowanà
przysz∏à ustaw´ o zmianie k.p.c. i niektórych innych ustaw nie uwzgl´dniono jeszcze13 projektu
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9 A tak˝e Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Odnotowaç
przy tym nale˝y, ˝e projekt nie pos∏uguje si´ okreÊleniem „ubezpieczyciel” a „zak∏ad ubezpieczeƒ”.
10 O czym wydajà si´ Êwiadczyç reakcje Êrodowiska ubezpieczeniowego podczas Konferencji – forum dyskusyjnego Per-
spektywy rozwoju rynku ubezpieczeƒ motoryzacyjnych w Polsce, Warszawa 12 kwietnia 2007 r.
11 Por. dodawany w cyt. projekcie art. 296e § 2 k.p.k.
12 Druk sejmowy nr 1840.
13 Zaznaczyç przy tym wypada, ˝e projekt wniesiono do Sejmu 8 czerwca 2007 r. a zatem pó∏ roku po skierowaniu
wskazanego projektu nowelizacji kodeksu post´powania karnego do uzgodnieƒ mi´dzyresortowych.



nowelizacji kodeksu post´powania karnego i wprowadzanej nowej instytucji zabezpieczenia z ty-
tu∏u obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej. 

W∏aÊciwoÊç przemienna czy wy∏àczna?
Zarówno art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, jak i art. 20 ustawy o ubezpieczeniach

obowiàzkowych odwo∏ujà si´ – w zakresie stosunków prawnych poddanych regulacji tych przepi-
sów – do sàdu w∏aÊciwego miejscowo „wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej” albo „dla miejsca
zamieszkania lub siedziby” okreÊlonej kategorii podmiotów. Jak ju˝ wy˝ej stwierdzono w Êwietle
takiego przepisu przyjàç nale˝y, ˝e powództwa mogà byç wytaczane przed sàdem, którego w∏aÊci-
woÊç miejscowà ustalono bàdê zgodnie z przepisami art. 27-30 k.p.c. (w∏aÊciwoÊç ogólna) bàdê te˝
wed∏ug miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, uposa˝onego lub
uprawnionego z umowy ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeƒ obowiàzkowych – uprawnio-
nego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego.

Ze sposobu sformu∏owania omawianych tu przepisów ustaw ubezpieczeniowych („Powództwo (...)
mo˝na wytoczyç”) wynika – co zaznaczono ju˝ wy˝ej – ˝e wybór co do skorzystania z w∏aÊciwoÊci
ogólnej lub w∏aÊciwoÊci specyficznej przewidzianej tymi przepisami nale˝y do powoda. Uwag´ zwra-
ca, ˝e jest to sytuacja analogiczna do przypadku okreÊlonego w art. 31 k.p.c., zgodnie z którym po-
wództwo w sprawach obj´tych przepisami oddzia∏u niniejszego (t.j. oddzia∏u 2 rozdzia∏u 2 dzia∏u
I tytu∏u I ksi´gi pierwszej cz´Êci pierwszej k.p.c.) wytoczyç mo˝na bàdê wed∏ug przepisów o w∏aÊci-
woÊci ogólnej bàdê przed sàd oznaczony w przepisach poni˝szych. Pozwala∏oby to prima facie na
wniosek, i˝ omawiane tu przepisy obejmujà dodatkowe przypadki w∏aÊciwoÊci przemiennej, które
odró˝nia∏oby od przepisów art. 31-371 k.p.c. wy∏àcznie to, i˝ umiejscowione one zosta∏y poza nim.

Nale˝y jednak zaznaczyç, i˝ taki wniosek pociàga∏by za sobà bardzo istotne konsekwencje. Mia-
nowicie taka interpretacja otwiera∏aby mo˝liwoÊç do zawierania przez strony umów ubezpiecze-
nia umów o w∏aÊciwoÊç miejscowà sàdu (umów prorogacyjnych) na mocy art. 46 § 1 k.p.c. Prze-
pis ten dopuszcza umówienie si´ przez strony, ˝e spór wynik∏y lub mogàcy wyniknàç mi´dzy nimi
poddany b´dzie sàdowi pierwszej instancji, który wed∏ug ustawy nie jest miejscowo w∏aÊciwy. Jed-
noczeÊnie przepis art. 46 § 2 k.p.c. zawiera ograniczenie, i˝ zawieranie umów prorogacyjnych nie
dotyczy przypadków, dla których przewidziano w∏aÊciwoÊç wy∏àcznà (ergo umowà takà mo˝na
uniknàç w∏aÊciwoÊci przemiennej).

Wydaje si´ wszak˝e, ˝e mo˝liwoÊç umawiania si´ o w∏aÊciwoÊç miejscowà sàdu przy umowach
ubezpieczenia jest przekreÊlona przez zamiar ustawodawcy, jaki zdawa∏ si´ towarzyszyç nadaniu
okreÊlonej treÊci przepisom ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpiecze-
niach obowiàzkowych. Zamiar ten obejmowa∏ zmian´ stanu prawnego istniejàcego na gruncie
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z 1990 r., która dopuszcza∏a umowy prorogacyjne mi´dzy
stronami umów ubezpieczenia. Trudno co prawda znaleêç potwierdzenie tego zamiaru w uzasad-
nieniu rzàdowych projektów wymienionych ustaw z 2003 r.14, niemniej wàtpliwoÊci w tym zakre-
sie nie majà komentatorzy przepisów15. 

Aktualnie obowiàzujàce przepisy ustaw ubezpieczeniowych w zakresie w∏aÊciwoÊci miejscowej
sàdu nale˝y zatem uwa˝aç za przewidujàce wprawdzie w∏aÊciwoÊç przemiennà w sensie funkcjo-
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14 Zob. druki sejmowe (IV kadencja) nr 543 i 544.
15 Zob. S. Rogowski, op. cit., s. 27, gdzie wskazuje si´ na zmian´ w stosunku do poprzedniego stanu prawnego oraz od-
kreÊla si´ prokonsumencki charakter nowych zapisów. Podobnie K. Malinowska stwierdza, ˝e „w obecnym stanie
prawnym umowa ubezpieczenia nie mo˝e kszta∏towaç w∏aÊciwoÊci sàdu w sposób odmienny od wyra˝onego w art. 9 z uwa-
gi na jego bezwzgl´dnie obowiàzujàcy charakter.” K. Malinowska (w:) Z. Brodecki, M. Serwach (red.), Prawo ubezpie-
czeƒ gospodarczych. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 42.



nalnym (powód ma prawo wyboru sàdu pierwszej instancji), niemniej jednoczeÊnie przepisy te na-
le˝y traktowaç jako bezwzgl´dnie obowiàzujàce i przez wzglàd na ochronny ich charakter nie do-
puszczajàce stosowania umów prorogacyjnych. Wypada dodaç, ̋ e taka konkluzja nie wynika stric-
te z litery przepisów (argumentacja czysto literalna mog∏aby prowadziç wr´cz do odmiennego
wniosku), lecz raczej z domniemaƒ co do wartoÊci aksjologicznych, jakimi kierowa∏ si´ prawodaw-
ca. Tym bardziej pozytywnie oceniç nale˝y projektowane zmiany, o których mowa by∏a powy˝ej,
które usunà mo˝liwoÊç korzystania z w∏aÊciwoÊci ogólnej i sprawià, ˝e przepisy ustaw ubezpie-
czeniowych b´dà mia∏y status wprowadzajàcych w∏aÊciwoÊç wy∏àcznà.

Zakres przedmiotowy
Omawiane przepisy ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach obo-

wiàzkowych wskazujà na kategorie spraw, w których specyficzna w∏aÊciwoÊç miejscowa sàdu
znajduje zastosowanie. JednoczeÊnie uwag´ zwraca, ˝e w przypadku obydwu ustaw wskazanie to
nie jest to˝same. Przepis art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej odwo∏uje si´ do „roszczeƒ
wynikajàcych z umów ubezpieczenia”, z kolei art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych
stanowi o „roszczeniach wynikajàcych z umów ubezpieczenia lub roszczeniach z tytu∏y tych (obo-
wiàzkowych) ubezpieczeƒ”. Jak widaç przepisy sà zbie˝ne, je˝eli chodzi o roszczenia „wynikajà-
ce z umów ubezpieczenia” jednoczeÊnie przepis ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych wyró˝-
nia tak˝e drugà kategori´, mianowicie „roszczenia z tytu∏u ubezpieczeƒ obowiàzkowych”.

Zagadnienie prawne powstajàce na gruncie takiej rozbie˝noÊci sprowadza si´ do ró˝nicy pomi´-
dzy „roszczeniem wynikajàcym z umowy ubezpieczenia” a „roszczeniem z tytu∏u ubezpieczenia”.
Wydaje si´, ˝e na gruncie aktualnej redakcji przepisów ró˝nic´ takà trudno jest wskazaç, a rosz-
czenie z tytu∏u ubezpieczenia jest zawsze roszczeniem wynikajàcym z umowy ubezpieczenia. Roz-
ró˝nienie takie uwa˝ano za zasadne w Êwietle przepisów obowiàzujàcych przed wejÊciem w ˝ycie
ustaw z 2003 r.; mianowicie na gruncie art. 94 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z 1990 r. po-
jawi∏a si´ wypowiedê judykatury, zgodnie z którà przypadek szczególnej w∏aÊciwoÊç miejscowej sà-
du zachodzi wówczas, gdy roszczenie ma swoje êród∏o bezpoÊrednio w umowie ubezpieczenia. Mo-
wa tutaj o postanowieniu Sàdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 1996 r.16, którego
sentencja brzmia∏a nast´pujàco: „Art. 94 ust. 1 ustawy z 28.07.1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej (Dz.U. nr 59, poz. 344) stanowi podstaw´ do okreÊlenia w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdu wtedy,
gdy podstaw´ dochodzonych roszczeƒ stanowi umowa ubezpieczenia ∏àczàca strony”. Warto jed-
nak odnotowaç, ˝e przepis, którego wyk∏adni dokona∏ Sàd Apelacyjny, odwo∏ywa∏ si´ wy∏àcznie do
kategorii „ubezpieczonych”, wedle siedziby których ustalono sàd miejscowo w∏aÊciwy. W wyniku
nowelizacji i przeniesienia omawianej regulacji do art. 7a ustawy z 1990 r. dodano, obok ubezpie-
czonych, kategori´ „uprawnionych do odszkodowania”. Przyjàç nale˝y, ˝e skoro powiàzano okre-
Êlenie „spór wynikajàcy z umowy ubezpieczenia” z okreÊleniem „uprawniony do odszkodowania”,
to tym samym przyznano, ˝e osoba uprawniona do odszkodowania, inna ni˝ ubezpieczony, mo˝e
pozostawaç z zak∏adem ubezpieczeƒ w sporze wynikajàcym z umowy ubezpieczenia. Nie zawsze
jednoczeÊnie owa osoba uprawniona do odszkodowania jest stronà umowy, podobnie jej roszczenie
nie zawsze b´dzie wynikaç wy∏àcznie i bezpoÊrednio z postanowieƒ umownych (w szczególnoÊci,
choç nie wy∏àcznie, dotyczy to ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej).

Powy˝szà ocen´ nale˝y w pe∏ni podtrzymaç na gruncie obecnie obowiàzujàcych przepisów; co
wi´cej, dostarczajà one wr´cz dodatkowej argumentacji wspierajàcej zaproponowane stanowisko.
Przepisy te bowiem, odwo∏ujàc si´ do „roszczeƒ wynikajàcych z umów ubezpieczenia”, jednocze-
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Ênie wymieniajà, jako determinanty w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdu, miejsce zamieszkania lub siedzi-
by „ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, uposa˝onego i uprawnionego z umowy ubezpieczenia”
(ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych dodatkowo wymienia „poszkodowanych”, o czym sze-
rzej mowa poni˝ej). Oznacza to, ̋ e „uprawniony z umowy ubezpieczenia” mo˝e byç podmiotem in-
nym ni˝ „ubezpieczajàcy”, „ubezpieczony” czy „uposa˝ony”. JednoczeÊnie, miejsce zamieszkania
tudzie˝ siedziba tego˝ „uprawnionego z umowy ubezpieczenia” mo˝e byç kryterium decydujàcym
o w∏aÊciwym miejscowo sàdzie. Przyjmujàc, ˝e przepisy ustaw ubezpieczeniowych traktujàce
o w∏aÊciwoÊci sàdów majà walor ochronny dla „klientów” zak∏adów ubezpieczeƒ, jedynà racjonal-
nà konkluzjà jest uznanie, i˝ mo˝liwoÊç wytoczenia powództwa przed sàdem w∏aÊciwym dla siedzi-
by/miejsca zamieszkania uprawnionego z umowy ubezpieczenia jest udogodnieniem dla tego˝
uprawnionego. Skoro zaÊ tak, to jego roszczenie musi byç uznane za wynikajàce z umowy ubezpie-
czenia, gdy˝ wy∏àcznie takich roszczeƒ dotyczy przepis ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.

W Êwietle powy˝szego dodatkowy zapis w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych stanowià-
cy o „roszczeniach z tytu∏u ubezpieczeƒ” wydaje si´ zb´dny (superfluum), gdy˝ sformu∏owanie
„roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia” wyczerpuje wszelkie mo˝liwe roszczenia w sto-
sunkach ubezpieczeniowych pomi´dzy zak∏adem ubezpieczeƒ z jednej strony a ubezpieczajàcymi,
ubezpieczonymi, uposa˝onymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia. Konkluzja taka ma do-
datkowe oparcie w okolicznoÊci, ˝e wy∏àcznym êród∏em powstania ochrony ubezpieczeniowej (a
zatem wy∏àcznym êród∏em roszczeƒ w ramach stosunków ubezpieczeniowych) jest zawarcie umo-
wy ubezpieczenia (vide powo∏ywany na wst´pie niniejszego opracowania art. 12 ust. 1 ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej). Bez zawarcia umowy ubezpieczenia jakiekolwiek roszczenia
ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych czy uprawnionych z takiej umowy nie powstanà.
Z kolei zaspokajajàc takie roszczenia zak∏ad ubezpieczeƒ wype∏nia swój umowny obowiàzek, czy-
li materialnym êród∏em roszczenia jest umowa ubezpieczenia. 

Zakres podmiotowy
Jak ju˝ wczeÊniej wskazano, ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i ustawa o ubezpieczeniach

obowiàzkowych pos∏ugujà si´ innym zakresem podmiotów, których miejsce zamieszkania (lub sie-
dziba) mo˝e byç obecnie podstawà ustalenia w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdu a wed∏ug projektowa-
nych zmian ma byç wy∏àcznà podstawà jej ustalenia. W ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,
w art. 9, tak jak w wielu innych jej przepisach, wymieniono kolejno ubezpieczajàcego, ubezpieczo-
nego, uposa˝onego i uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W ustawie o ubezpieczeniach obo-
wiàzkowych wymieniony zosta∏ zaÊ uprawniony z umowy lub poszkodowany. Poj´cia ubezpieczo-
nego, uprawnionego, uposa˝onego i uprawnionego z umowy ubezpieczenia nie sà zdefiniowane
ani w kodeksie cywilnym (aczkolwiek przepisy tego kodeksu wskazujà ubezpieczajàcego jako stro-
nà umowy ubezpieczenia, odwo∏ujà si´ te˝ do ubezpieczonego oraz uprawnionego do odszkodowa-
nia lub otrzymania sumy ubezpieczenia) ani w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Ich rozu-
mienie nie wydaje si´ jednak nasuwaç istotnych wàtpliwoÊci, przy czym kwestie rozumienia
wskazanych poj´ç wykraczajà poza ramy niniejszego opracowania (zaznaczyç mo˝na jedynie, ˝e
okreÊlenie „uprawniony z umowy ubezpieczenia” wydaje si´ skrótem okreÊlenia „uprawniony do
Êwiadczenia z umowy ubezpieczenia”).

W tym miejscu wypada jednak poruszyç dwie kwestie, doÊç oczywiste zresztà, ale istotne dla wy-
k∏adni omawianych przepisów o w∏aÊciwoÊci sàdów zawartych w ustawach ubezpieczeniowych.
W szczególnoÊci wskazaç nale˝y, ˝e ubezpieczajàcy i ubezpieczony, a tak˝e uposa˝ony albo upraw-
niony mogà byç ró˝nymi podmiotami. Przepis art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej wska-
zuje zatem na kilka mo˝liwoÊci ustalenia w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdu wed∏ug ró˝nych miejsc za-
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mieszkania lub siedziby. Jakkolwiek wydaje si´ ma∏o prawdopodobne aby powództwo wytacza∏ za-
równo np. ubezpieczajàcy jak i np. uposa˝ony czy uprawniony, to literalne brzmienie przepisów wy-
daje si´ wskazywaç, ˝e ka˝dy z powodów mo˝e mieç mo˝liwoÊç wyboru wi´cej ni˝ jednego sàdu,
przed który wniesienie powództwo (pomijajàc sàd w∏aÊciwy wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogól-
nej). Wydaje si´, ˝e tak˝e w tym wypadku nale˝a∏oby uznaç, ˝e ratio legis przepisu nie pozwala na
przyj´cie, ˝e np. uposa˝ony z umowy ubezpieczenia na ˝ycie móg∏by wytoczyç powództwo przed
sàd miejsca zamieszkania ubezpieczonego (który w dodatku nie ̋ yje). Wydawa∏oby si´ racjonalnym
przyj´cie rozwiàzania, ˝e wytaczajàcy powództwo ubezpieczajàcy, ubezpieczony uposa˝ony czy te˝
uprawniony z umowy ubezpieczenia mo˝e (a po nowelizacji musi) wytoczyç powództwo jedynie
przed sàd w∏aÊciwy wed∏ug swojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e z poÊród podmiotów wymienionych w art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej tylko ubezpieczajàcy jest stronà umowy. Dopuszczenie zatem ewentualnie inter-
pretacji (z którà jak ju˝ wczeÊniej stwierdzono autorzy tego opracowania nie zgadzajà si´), ˝e
mo˝liwe jest umowne dokonanie zmiany w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdu prowadzi∏oby do pozba-
wienia innych osób wymienionych w art. 9 cyt. ustawy uprawnienia do wyboru dogodnego dla
siebie, ze wzgl´du na bliskoÊç siedziby, sàdu, na co podmioty te nie mia∏yby ˝adnego wp∏ywu. 

W odniesieniu do art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych nale˝y wskazaç, ˝e
z racji ograniczenia zakresu zastosowania tej ustawy do ubezpieczeƒ obowiàzkowych odpowie-
dzialnoÊci cywilnej (na co wskazuje kategoria „poszkodowanych”) w przepisie tym wskazano jedy-
nie jako podstaw´ alternatywnego, wzgl´dem w∏aÊciwoÊci ogólnej, ustalenia w∏aÊciwoÊci miejsco-
wej jedynie miejsce zamieszkania (lub siedzib´) poszkodowanego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, a zatem z za∏o˝enia podmiotów, które nie uczestniczy∏y w zawieraniu umowy i nie
mia∏y wp∏ywu na ukszta∏towanie jej treÊci. Przemawia to dodatkowo za uznaniem, ˝e strony umo-
wy tj. ubezpieczyciel i ubezpieczajàcy nie mogà postanowieniem umownym wp∏ynàç na pozbawie-
nie dochodzàcych roszeƒ mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ przed najbli˝szym dla nich sàdem. Po-
szkodowany nie ma wp∏ywu ani na treÊç umowy ani te˝ na to czy sprawca w ogóle zawar∏ takà
umow´. Ta ostania okolicznoÊç – mo˝liwoÊç dochodzenia roszczeƒ mimo, ˝e sprawca nie zawar∏
w ogóle umowy obowiàzkowego ubezpieczenia albo nie mo˝na ustaliç osoby sprawcy uzasadniajà
zresztà u˝ycie w art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych poj´cia poszkodowanego.

Ponadto, w nawiàzaniu do wy˝ej poczynionych rozwa˝aƒ odnoÊnie przedmiotowego zakresu
omawianych przepisów podkreÊlenia wymaga, ˝e potraktowanie zapisu w ustawie o ubezpiecze-
niach obowiàzkowych stanowiàcego o „roszczeniach z tytu∏u ubezpieczenia” jako zb´dnego wobec
zawierania si´ takich roszczeƒ w kategorii „roszczeƒ wynikajàcych z umów ubezpieczenia” impli-
kuje jednoczeÊnie zb´dnoÊç wyró˝niania osobnej kategorii „poszkodowanych”. Jedynie mo˝liwe ro-
zumienie zwrotu „poszkodowany” na gruncie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiàzko-
wych to uto˝samianie go z osobami, które ponios∏y szkody w wyniku zdarzeƒ, za które
odpowiedzialne sà osoby zobligowane do posiadania na okolicznoÊç takich zdarzeƒ ochrony ubez-
pieczeniowej (ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej). Przyjmujàc, ̋ e êród∏em ochrony ubezpie-
czeniowej jest zawsze tylko i wy∏àcznie umowa ubezpieczenia, tak˝e roszczenia takich poszkodo-
wanych wynikajà z umów ubezpieczenia, zawartych przez sprawców szkód. Co wi´cej, przepisy
kodeksu cywilnego stanowià o „uprawnionym do odszkodowania w zwiàzku ze zdarzeniem obj´-
tym umowà ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej” (art. 822 § 4 i 5 k.c.). Takim uprawnionym
jest przede wszystkim poszkodowany przez ubezpieczonego sprawc´ wypadku. Dodaç jeszcze trze-
ba, ˝e przyj´cie odmiennej koncepcji, to jest za∏o˝enie, i˝ zapisy w ustawie o ubezpieczeniach obo-
wiàzkowych o „roszczeniach z ubezpieczeƒ” oraz o „poszkodowanym” sà konieczne dla ochrony
osób dochodzàcych roszczeƒ z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej na zasadzie actio directa,
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oznacza∏oby, ˝e brak jest analogicznej regulacji dla dobrowolnych ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci
cywilnej, w zwiàzku z czym w takich przypadkach osobom uprawnionym pozostaje wy∏àcznie ogól-
na w∏aÊciwoÊç miejscowa sàdu. Wydaje si´ jednak, ˝e nie by∏o to jednak zamierzeniem ustawodaw-
cy. Co wi´cej, prowadzi∏oby do wewn´trznej sprzecznoÊci w systemie prawa, poniewa˝ w ustawie
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w art. 9 wymienia si´ „uprawnionego z umowy ubezpieczenia”,
a zatem – majàc n uwadze ratio legis – traktuje si´ go jako beneficjenta rzeczonej regulacji.

Wydaje si´ wi´c, ˝e beneficjentami rozwiàzaƒ przyj´tych w art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej i w art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych mia∏y byç podmioty inne
ni˝ ubezpieczyciele. Tylko te podmioty mogà bowiem odnieÊç korzyÊci z owych unormowaƒ. Nie
mniej jednak przepisy te okreÊlajà w∏aÊciwoÊç sàdu tak˝e w przypadku dochodzenia roszczeƒ
przez ubezpieczycieli.

Uwagi koƒcowe
W Êwietle obowiàzujàcych regulacji ustaw ubezpieczeniowych uznaç wypada, ˝e zawarte w nich

przepisy okreÊlajàce w∏aÊciwoÊç miejscowà sàdów majà charakter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy.
Przy tym, art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach
obowiàzkowych sà przepisami szczególnymi wzgl´dem przepisów k.p.c. Z tego wzgl´du uznaç na-
le˝y tak˝e de lege lata za niedopuszczalnà umownà zmian´ w∏aÊciwoÊci miejscowej w drodze
umownej, a w ka˝dym razie zmiana taka nie mo˝e ograniczaç wyboru sàdu przez uprawnionego
z umowy ubezpieczenia. 

Projektowane zmiany wprowadzajàce w art. 9 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i w art.
20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych w∏aÊciwoÊç wy∏àcznà, oceniç nale˝y – co do
zasady – pozytywnie. Nie uszczuplajà one w istocie uprawnieƒ ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych, uprawnionych z umów ubezpieczenia ani poszkodowanych. Jak wczeÊniej wskaza-
no, projektowane rozwiàzania przesàdzajà jednoznacznie o braku mo˝liwoÊci zmiany w∏aÊciwoÊci
w umowie ubezpieczenia na podstawie art. 46 § 1 k.p.c. 

De lege ferenda mo˝na rozwa˝aç tak˝e zmin´ wskazanych przepisów ustaw ubezpieczeniowych
dotyczàcych w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdów, która uniemo˝liwi∏aby nieracjonalny wybór przez
wskazane grupy podmiotów w∏aÊciwego miejscowo sàdu. Wydaje si´ bowiem, ˝e ratio legis prze-
pisów o w∏aÊciwoÊci miejscowej w tych sprawach wskazuje, ˝e np. uprawniony powinien móc wy-
taczaç powództwo wy∏àcznie przed sàdem w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce jego zamieszkania
albo siedziby. Tymczasem przepis ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej odczytany czysto lite-
ralnie dopuszcza np. wniesienie przez uprawnionego powództwa przed sàd w∏aÊciwy miejscowo
dla miejsca zamieszkania/siedziby ubezpieczajàcego.

W przypadku dokonania nowelizacji kodeksu post´powania karnego i wprowadzenia instytucji
zabezpieczenia z tytu∏u obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, rozwa˝enia
mo˝e wymagaç wprowadzenie dla ubezpieczycieli mo˝liwoÊci wnoszenia powództwa przed sàd
w∏aÊciwy ze wzgl´du na ich siedzib´. O zasadnoÊci takiego postulatu winna decydowaç praktyka
(cz´stotliwoÊç) stosowania tej instytucji po jej ewentualnym wprowadzeniu.

Poglàdy wyra˝one w artykule sà poglàdami autorów i nie wyra˝ajà oficjalnego stanowiska KNF ani Urz´du KNF.

mgr MMaarreekk  WW´́ddrryycchhoowwsskkii, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego Urz´du Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF)
mgr BBaarrttoosszz  WWoojjnnoo, aplikant radcowski w OIRP w ¸odzi, g∏ówny specjalista w Departamencie
Prawnym Urz´du Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
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Summary of the article

Local competence of courts in cases of claims resulting 
from insurance agreements 

The subject of the analysis are regulations of the law of 22 May 2003 on insurance activity and
the law of 22 May 2003 on compulsory insurance, Insurance Guarantee Fund and Polish Motor
Insurers’ Bureau, concerning local competence of courts in rights to claims resulting from insu-
rance agreements.

The subject of the authors’ analysis is, in particular, the possibility of choosing a competent co-
urt and the relationship of legal regulations of indicated laws to regulations of the Code of Civil
Procedure.

At the same time, one of the most significant problems is the possibility of making a choice of
a court of local jurisdiction in an insurance agreement.

In the authors’ opinion, making such a choice cannot bind subjects other than parties of an in-
surance agrement. Claims resulting from insurance agreements can, however, be vindicated by
not only the parties of the insurance agreement but also, (if not in the first place), by persons en-
titled to it in result of these agreements who cannot, as it seems, be deprived of the possibility of
a competent court’s choice in limits described in the analysed regulations of insurance laws.

In the analysis, the reference was made to the novelization project of the legal acts on the in-
surance activity and compulsory insurance which directly concern the discussed regulations.
Thus, the subjects of the analysis are also effects of eventual introduction of drafted changes. 
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Rozwa˝aƒ nad problematykà alternatywnego rozstrzygania sporów (tzw. ADR – Alterantive Di-
spute Resolution) w Unii Europejskiej nie sposób prowadziç w oderwaniu od okreÊlenia kontek-
stu lokalnego i próby zlokalizowania miejsca tej problematyki w rzeczywistoÊci konkretnego kra-
ju, co oczywiÊcie odnosi si´ te˝ do Polski – jednego najwi´kszego z nowoprzyj´tych paƒstw
cz∏onkowskim Unii Europejskiej. Takie podejÊcie dyktuje zarówno istota systemów ADR, niejako
wynikajàcych z gruntu danej kultury organizacyjnej, czy systemu prawnego, jak równie˝ istoty
zasady subsydiarnoÊci organizujàcej polityki UE.

Rozwój systemów pozasàdowego rozstrzygania sporów w Polsce. Notyfikacja cia∏
ADR do Komisji Europejskiej

Istotnym zadaniem, stojàcym przed polskim systemem ochrony konsumentów jest przystoso-
wanie istniejàcych instytucji oraz instrumentów zaanga˝owanych w rozstrzyganie spraw konsu-
menckich do wymogów Wspólnego Rynku, a tak˝e powo∏anie nowych, tak aby by∏y skuteczne na
poziomie nie tylko krajowym ale i europejskim/wspólnotowym.

Kilka elementów takiej polityki zosta∏o ju˝ wdro˝onych, ochrona konsumentów za poÊrednic-
twem mechanizmów pozasàdowych wymaga jednak dalszych konsekwentnych dzia∏aƒ, skierowa-
nych z jednej strony na doskonalenie i rozwój istniejàcych systemów, z drugiej na poszukiwaniu
dalszych rozwiàzaƒ obejmujàcych ca∏y obszar rynku konsumenckiego. Z pewnoÊcià dyrektywà
dla tych procesów winna byç skutecznoÊç rozstrzygania sporów konsumenckich. Przede wszyst-
kim nale˝y odnotowaç fakt, ˝e do sieci FIN-NET1 oraz bazy ADR przy Komisji Europejskiej Pol-
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1 Sieç pozasàdowego rozstrzygania sporów w dziedzinie us∏ug finansowych FIN-NET ∏àczy ponad trzydzieÊci cia∏ w∏aÊci-
wych do pozasàdowego rozstrzygania sporów w danym sektorze us∏ug finansowych. Spe∏niajà one wymogi zaleceƒ usta-
nowionych przez Komisj´ Europejskà. FIN-NET pozwala konsumentom, którzy stajà przed problemem zwiàzanym z sek-
torem us∏ug finansowych (banki, ubezpieczenia, inwestycje), na uzyskanie bezpoÊredniego dost´pu do Êrodka
pozasàdowego rozstrzygania sporów (êród∏o EJN).



ska w 2005 roku za poÊrednictwem Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej
UOKiK) – centralnego organu administracji publicznej odpowiedzialnego za prowadzenie polity-
ki konsumenckiej, zg∏osi∏a dzia∏ajàce od lat systemy ADR ds. us∏ug finansowych tj. Rzecznika
Ubezpieczonych oraz Arbitra Bankowego. 

DoÊwiadczenia wspó∏pracy UOKiK i Europejskiego Centrum Konsumenckiego (dalej ECK)
w Polsce w zakresie promocji ADR i zg∏aszania systemów spe∏niajàcych standardy UE do Komi-
sji Europejskiej zaowocowa∏y dalszà wspó∏pracà UOKiK i ECK, doprowadzi∏y do kolejnej notyfi-
kacji systemu mediacji Inspekcji Handlowej w sierpniu 2007 r. 

Na bazie dotychczasowych doÊwiadczeƒ wypracowywane sà aktualnie procedury UOKIK doty-
czàce weryfikacji cia∏ ADR pod kàtem zaleceƒ i notyfikowania Komisji Europejskiej.

Warto ponadto nadmieniç, i˝ na podstawie ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. nr 171, poz. 1800 z póên. zm.) zosta∏y uformowane dwa systemy alternatywnego rozstrzy-
gania sporów w obszarze us∏ug komunikacyjnych przy Urz´dzie Telekomunikacji i Poczty (obec-
nie Urzàd Komunikacji Elektronicznej). Obecnie mo˝na zaobserwowaç dalszà ewolucj´ tych pro-
cedur, ich dostosowywanie si´ do potrzeb obrotu konsumenckiego (np. dekoncentracja mediacji
i oddelegowanie jej na poziom delegatur lokalnych urz´du).

Przy asyÊcie ECK w ramach systemu certyfikacji stron internetowych Euro-label utworzono
niezale˝nà komisj´ skargowà do rozstrzygania sporów konsumenckich z certyfikowanymi sprze-
dawcami internetowymi. 

W ostatnich latach nale˝y tak˝e odnotowaç zmiany w obszarze innych, istotnych dla konsu-
mentów polityk na poziomie krajowym. Idzie zw∏aszcza o „prokonsumenckà” ewolucj´ organów
regulacyjnych niektóre rynki zw∏aszcza Urz´du Lotnictwa Cywilnego jak i regionalnych organów
administracji samorzàdowej – wojewódzkich urz´dów marsza∏kowskich w∏aÊciwych w zakresie
us∏ug turystycznych. Instytucje te majà tak˝e znaczenie nie do przecenienia w zakresie rozstrzy-
gania spraw konsumenckich.

Sieciowe rozwiàzywanie problemów konsumenckich w UE. Sieç Europejskich Cen-
trów Konsumenckich

Bardzo istotnym momentem dla rozwoju europejskich standardów ADR w Polsce by∏o w∏àcze-
nie paƒstwa we wspólnotowe systemy o charakterze sieciowym, których celem jest zapewnienie
obywatelom m.in. konsumentom jak najszerszej pomocy w dochodzeniu roszczeƒ na wspólnym
rynku europejskim. 

Kluczowà dla konsumentów strukturà jest wspó∏organizowana i wspó∏finansowana przez kra-
je cz∏onkowskie wraz z Komisjà Europejskà ECC-Net (European Consumer Centres Network) –
Sieç Europejskich Centrów Konsumenckich. Sieç ta stanowi po∏àczenie dwóch innych wczeÊniej
funkcjonujàcych systemów: EEJ-Net2 i Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich3.

Powstanie przy UOKiK4 ECK to efekt realizacji za∏o˝eƒ rzàdowej Strategii Polityki Konsu-
menckiej na lata 2004-2006 nastàpi∏y istotne zmiany w systemie ochrony Konsumentów, które
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2 Sieç EEJ-Net rozwin´∏a si´ w paƒstwach cz∏onkowskich UE i w Norwegii oraz w Islandii od roku 2001, której celem by-
∏o pomaganie i doradzanie konsumentom w realizacji ich praw w rozstrzyganiu sporów o charakterze transgranicznym
(cross-border cases). OÊrodki te funkcjonowa∏y jako sieç, co pozwala∏o na efektywnà wymian´ informacji i skuteczne dzia-
∏anie. Poczàtkowo by∏ to roczny projekt pilota˝owy, póêniej zosta∏ przed∏u˝ony do 2003 roku.
Dzia∏alnoÊç EEJ-Net polega∏a na informowaniu konsumentów o istnieniu ADR (Alternative Dispute Resolution Mecha-
nisms, out-of-court-settlement of consumer disputes), w tym tak˝e pomocy przy wype∏nianiu formularzy skargi, groma-
dzeniu wymaganych dokumentów, wskazywaniu w∏aÊciwoÊci sàdów oraz znalezieniu podstawy prawnej, nast´pnie moni-
torowaniu przebiegu sporu. By∏y to tzw. Clearing House. (êród∏o strona www.konsument.gov.pl).



majà swoje znaczenie i perspektyw´ rozwoju tak˝e w kontekÊcie za∏o˝eƒ przygotowywanej pol-
skiej strategii konsumenckiej na lata 2007-2009. Wypada tu wymieniç przynajmniej powo∏anie
Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Sieciowe rozwiàzywanie problemów konsumenckich w UE. FIN – NET
W 2001 roku Komisja Europejska uruchomi∏a równie˝ sieç polubownego rozstrzygania sporów

w obszarze us∏ug finansowych. Celem tej inicjatywy jest udzielnie pomocy uczestnikom obrotu –
przedsi´biorcy i konsumentowi w rozwiàzywaniu sporów powsta∏ych na rynku Unii Europejskiej. 

Sieç nazwana FIN-NET, zosta∏a zaprojektowana w szczególnoÊci by u∏atwiç polubowne roz-
strzygni´cie sporu konsumenckiego w sytuacji gdy us∏ugodawca ma siedzib´ w innym paƒstwie
cz∏onkowskim EU ni˝ miejsce sta∏ego pobytu konsumenta. Sieç ∏àczy systemy ADR wyspecjalizo-
wane w problemach ró˝norodnych us∏ug finansowych.

Ideà tej sieci jest udost´pnianie szybko i sprawnie procedur pozasàdowych i eliminowanie tam,
gdzie to mo˝liwe, d∏ugich i kosztownych post´powaƒ sàdowych. 

Nowa strategia – wspólnotowa rama organizacyjna
Unijna Polityka Konsumencka na lata 2007-20135 podkreÊla rol´ ADR i ECC-NET w dost´pie

konsumentów do Wspólnego Rynku. W aktualnej polityce Dzia∏anie 4.2.3 pt. Poprawa Êrodków od-
szkodowawczych, szczególnie w zakresie spraw transgranicznych, zak∏ada si´ m.in. zapewnienie do-
st´pu do Alternatywnego Rozstrzygania Sporów i rozwój Europejskich Centrów Konsumenckich. 

Zosta∏o ono uznane jako jeden ze Êrodków udost´pnienia Wspólnego Rynku dla europejskich
konsumentów. Ponadto w Aneksie 3 nowej strategii Zadanie 8 pt. Monitorowanie funkcjonowa-
nia i ocena wp∏ywu alternatywnych systemów rozstrzygania sporów na konsumentów, zdefinio-
wano dzia∏ania monitorujàce jako jeden z instrumentów wspierajàcych realizacj´ polityki konsu-
menckiej w zakresie „lepszego wdra˝ania, monitoringu i dzia∏aƒ rekompensujàcych szkody”.

Oznacza to, ˝e Program Polityki Konsumenckiej nadal uznaje mechanizmy pozasàdowego roz-
strzygania sporów oraz dzia∏ania sieci ECC-NET jako kluczowe instrumenty ochrony konsumen-
tów na Wspólnym Rynku.
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3 Sieç Europejskich Centrów Konsumenckich, powszechnie nazywana Euroguichets w paƒstwach nale˝àcych do UE ist-
nieje od 1992 r. Jednostki te prowadzi∏y kampani´ informacyjnà, doradczà oraz promocyjnà w obszarze spraw konsumenc-
kich. ECC-Net mia∏ na celu prze∏amywanie oporów konsumentów w stosunku do aktywnego uczestniczenia w Jednoli-
tym Rynku Europejskim.
W dobie swobodnego przep∏ywu towarów, osób, us∏ug i finansów wspólnotowy rynek stwarza wiele mo˝liwoÊci, które co-
raz cz´Êciej sà wykorzystywane przez obywateli Europy. W szczególnoÊci w zakresie:
– zakupu przez konsumentów towarów i wymiany us∏ug w ramach odbywanych podró˝y, 
– zakupu towarów lub zamawiania us∏ug u przedstawicieli handlowych odbywajàcych podró˝e biznesowe po krajach UE, 
– zamawiania i zakupu towarów w innych krajach europejskich za pomocà nowoczesnych technik sprzeda˝y na odleg∏oÊç,

zw∏aszcza drogà elektronicznà, 
– obrotu pieni´dzmi mi´dzy krajami w celu zap∏aty za towar lub poczynienia inwestycji. 
Ponadto jednolity rynek wymaga usystematyzowania obecnych krajowych porzàdków prawnych w celu harmonizacji pra-
wa i sprawnej ochrony konsumenta niezale˝nie od paƒstwa pobytu w ramach UE. Dzia∏ania sieci ECK pozwalajà na iden-
tyfikowanie nowych problemów prawnych i dajà pe∏niejszy obraz z jakiego rodzaju problemami konsumenci majà k∏opo-
ty. ((êród∏o strona www.konsument.gov.pl).
4 Europejskie Centrum Konsumenckie zosta∏o powo∏ane do istnienia z dniem 3 stycznia 2005 r. na mocy umowy dotacji
pomi´dzy Dyrekcjà Generalnà ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta Komisji Europejskiej a Urz´dem Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów (Grant Agreement for an Action Agreement Number 17.020100/04/398650).
5 Projekt Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajàcej Program dzia∏ania Wspólnoty na polu ochrony zdro-
wia i konsumentów 2007-2013.



Dlaczego ADR?
Do rozwoju ADR przyczyni∏a si´ z pewnoÊcià coraz wi´ksza ÊwiadomoÊç, ˝e mechanizmy poza-

sàdowego rozstrzygania sporów nie tylko konsumenckich, sà instrumentem usprawniajàcym do-
st´p do szeroko rozumianej sprawiedliwoÊci w ró˝nych obszarach ˝ycia codziennego. 

Wiele paƒstw cz∏onkowskich UE zacz´∏o przyk∏adaç coraz wi´kszà wag´ do tego typu rozwià-
zaƒ i co wi´cej wprowadzaç stosowne ramy prawne pozwalajàce na ich rozwini´cie i wzmocnie-
nie. Taki proces daje si´ obecnie zauwa˝yç choçby w nowo przyj´tych paƒstwach cz∏onkowskich
gdzie trwajà prace nad przygotowaniem stosownych regulacji prawnych – jak np. w Czechach i na
S∏owacji, lub te˝ stosowne rozwiàzania zosta∏y ju˝ uruchomione np. w krajach ba∏tyckich, wzoru-
jàcych si´ na modelach skandynawskich. 

Co wi´cej mechanizmy ADR sta∏y si´ politycznym priorytetem deklarowanym przez instytucje
UE w celu promocji alternatywnych technik i zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju. Ten
polityczny priorytet jest zw∏aszcza podkreÊlany w zwiàzku z koniecznoÊcià wzmacniania roli no-
wych mechanizmów rozstrzygania sporów opartych o rozwiàzania technologiczne tzw. on-line di-
spute resolution. 

Reforma dost´pu do sprawiedliwoÊci (Access to Justice) podejmowana na przestrzeni lat 90-
tych w Europie zbieg∏a si´ z dzia∏aniami na rzecz ochrony konsumentów. W art. 47 karty Podsta-
wowych Praw Unii Europejskiej okreÊlono prawo do efektywnego Êrodka prawnego. Has∏o dost´-
pu konsumentów do sprawiedliwoÊci pojawia si´ w aktach prawa wspólnotowego ju˝ w 1975 r.,
kiedy to zosta∏y wydane pierwsze dokumenty i strategie uwzgl´dniajàce aspekt ochrony konsu-
mentów. Poczàtkowo jednak pozycja konsumentów – choç dostrzegana, nie by∏a wyodr´bniana ja-
ko osobny cel strategiczny. Dopiero w 1985 r. zacz´to definiowaç cztery p∏aszczyzny strategii
wspólnot europejskich:

❐ uproszczenie post´powania sàdowego w sprawach konsumenckich;
❐ ochron´ interesów zbiorowych;
❐ rozbudow´ post´powaƒ i oÊrodków prowadzàcych post´powania polubowne i mediacyjne;
❐ rozbudow´ centrów doradczych.
Pojawienie si´ ADR wià˝e si´ z Zielonà Ksi´gà z 1993 r. Ksi´ga ta wskazujàca na zwiàzek ochro-

ny konsumenta z prawami cz∏owieka podkreÊli∏a znaczenie wszelkiego rodzaju mechanizmów po-
zasàdowych dla zintegrowanego rynku wspólnotowego. W 1996 r. w ramach rezolucji Parlamentu
Europejskiego przyj´to Plan dzia∏ania na rzecz dost´pu konsumentów do sprawiedliwoÊci i roz-
strzygania sporów konsumenckich na rynku wewn´trznym. Ów Action Plan przewidywa∏ trzy
komplementarne p∏aszczyzny:

❐ usprawnienie post´powania sàdowego;
❐ rozwój konsumenckich ADR;
❐ popraw´ relacji przedsi´biorca – konsument (B2C tzn. business to consumer) w aspekcie roz-

woju trybu reklamacyjnego;
❐ linia ta kontynuowana by∏a nast´pnie przez Strategi´ Polityki Konsumenckiej na lata 2002-

20005\6.
Zielona Ksi´ga z 2002 roku o alternatywnym rozwiàzywaniu sporów w zakresie prawa cywilne-

go i handlowego6 rozszerzy∏a problematyk´ ADR na sprawy rodzinne i obszar stosunków pracy.
Nastàpi∏o tu tak˝e powiàzanie problematyki z prawem do sàdu w rozumieniu wynikajàcym z art.
6 Konwencji Europejskiej.
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6 Zielona Ksi´ga z 19.04.2002 r. o alternatywnym rozwiàzywaniu sporów w zakresie prawa cywilnego i handlowego, (COM
(2002) 196 final).



Kolejnym, nies∏ychanie istotnym etapem rozwoju koncepcji by∏o wydanie przez Komisj´ zaleceƒ
w 1998 r. i 2001 r. na podstawie art. 155 Traktatu Europejskiego – w ramach kompetencji Komisji
do zagwarantowania w∏aÊciwego funkcjonowania i rozwoju jednolitego rynku zosta∏y wydane dwa
zalecenia (rekomendacje) dotyczàce kryteriów jakimi powinny podlegaç cia∏a rozstrzygajàce w try-
bie pozasàdowym, sà to: 

❐ Zalecenie Komisji 98/257/EC z dnia 30 marca 1998 r. dotyczàce zasad stosowanych przez in-
stytucje odpowiedzialne za pozasàdowe rozstrzyganie sporów konsumenckich (Dz.Urz. UE L
115, 17.4.1998).

❐ Zalecenie Komisji 2001/310/EC dotyczàce zasad stosowanych przez instytucje pozasàdowe od-
powiedzialne za polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich (Dz.Urz. UE L 109,
19.4.2001 r.).

Zalecenia Komisji Europejskiej okreÊlajà zestaw zasad, które powinny byç stosowane przez cia-
∏a pozasàdowe w∏àczone w ugodowe rozwiàzywanie sporów konsumenckich w celu zapewnienia
minimalnego standardu wspólnego dla ca∏ego obszaru Unii Europejskiej. Paƒstwa Cz∏onkowskie
zosta∏y wezwane do zg∏oszenia Komisji tych procedur, które spe∏niajà wspólne kryteria pozwala-
jàce na umieszczenie w bazie cia∏ pozasàdowych, z którymi centra Sieci Europejskich Centrów
Konsumenckich (ECC-NET) b´dà si´ komunikowaç w imieniu konsumentów. Cia∏a pozasàdowe
sà zg∏aszane do Komisji Europejskiej przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Wdro˝enie europejskich standardów do polskiego obrotu prawnego
Zalecenia 98/257/WE oraz 2001/310/WE a zw∏aszcza pierwsze z nich, znalaz∏y pewne, mniej lub

bardziej jednoznaczne echo w szeregu regulacji prawnych i quasi-prawnych (np. porozumienia
mi´dzy instytucjami, regulaminy wewn´trzne organizacji pozarzàdowych). Najcz´Êciej ich Êcis∏e
wdra˝anie nast´puje zazwyczaj w uregulowaniach wewn´trznych o charakterze wykonawczym.
W przepisach prawa powszechnego wy˝szej rangi (ustawy, rozporzàdzenia RM) spotykamy raczej
bardziej ogólne unormowanie zagadnieƒ organizacyjnych i funkcjonalnych. Odr´bnà kwestià jest
fakt, ˝e polskie systemy ADR zosta∏y w zasadniczym zr´bie uformowane jeszcze przed wydaniem
zaleceƒ i akcesji do Unii Europejskiej. W zwiàzku z tym naturalnà kolejà rzeczy ich uregulowa-
nie wymaga∏o nie tyle ustanowienia zasad ich dzia∏ania ab ovo co raczej zweryfikowania i ewen-
tualnego skorygowania. 

Przepisy te majà zarówno charakter bardziej generalny, jak to ma miejsce w przypadku sta∏ych
polubownych sàdów konsumenckich przy Inspekcji Handlowej – administracyjnym organie kon-
troli rynku. Z drugiej strony rozwiàzania prawne dotyczà okreÊlonych sektorów gospodarki – sek-
tora us∏ug finansowych (elektroniczne instrumenty p∏atnicze, us∏ugi finansowe), czy komunika-
cyjnych. 

BezpoÊrednie nawiàzanie do brzmienia zaleceƒ, poprzez odwo∏anie do zasad jakim majà podle-
gaç cia∏a rozpatrujàce spory, nastàpi∏o zasadniczo jedynie w przypadku ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.) wraz z przepisami wykonaw-
czymi.

Warto odnotowaç, ˝e wdra˝anie zaleceƒ w Polsce nie zawsze wià˝e si´ z jakimkolwiek formal-
no prawnym uregulowaniem. Przyk∏adem takich rozwiàzaƒ mo˝e byç Arbiter Bankowy czy Ko-
misja Skargowa ukonstytuowana przy polskim organie systemu certyfikacji stron internetowych
Euro-label – Instytucie Logistyki i Magazynowania. 

Wydaje si´ niemniej, ˝e kluczowà kwestià przy realizacji tych zaleceƒ jest nie tyle wdro˝enie ich
do systemu prawa powszechnego, ile przystosowanie istniejàcych, bàdê powo∏ywanych systemów
ADR do wymogów okreÊlonych w zaleceniach. 
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Nale˝y pami´taç ponadto, ˝e uregulowania unijne sà wtórne wobec ∏adu prawnego dotyczàce-
go ADR, który ukszta∏towa∏ si´ w Polsce wczeÊniej i jest w du˝ym stopniu kontynuowany do dzi-
siaj. Podstawà regulacji by∏y od wielu lat przepisy kodeksu post´powania cywilnego (obecnie cz´Êç
V Sàd Polubowny (arbitra˝owy)). W nawiàzaniu do tych przepisów m.in. powsta∏y w 1991 roku,
inspirowane doÊwiadczeniami holenderskimi sta∏e polubowne sàdy konsumenckie przy Inspekcji
Handlowej, utworzone na mocy umowy pomi´dzy IH a organizacjami przedsi´biorców i konsu-
mentów. 

10 grudnia 2005 r. w wyniku wczeÊniejszej nowelizacji kodeksu post´powania cywilnego7 wpro-
wadzono w ˝ycie, kolejnà obok arbitra˝u, typowà instytucj´ ADR – mediacj´. Przepisy o mediacji
okreÊlajà zasady przeprowadzenia post´powania mediacyjnego. PodkreÊlenia wymaga fakt, i˝ re-
gulowania arbitra˝u i mediacji w k.p.c. odnoszà si´ generalnie do sporów o charakterze majàtko-
wym a nie stricte konsumenckim i nie stanowià wdro˝enia ww. zaleceƒ, chocia˝ niewàtpliwie z ni-
mi korespondujà. Wed∏ug uzasadnienia rzàdowego projektu nowelizacji k.p.c. „materia
projektowanej nowelizacji le˝y poza zakresem spraw normowanych prze prawo Unii Europej-
skiej”.

Jak ju˝ wspomniano Arbiter Bankowy wraz z Rzecznikiem Ubezpieczonych to pierwsze konsu-
menckie ADR-y w Polsce, które pozytywnie przesz∏y weryfikacje zgodnoÊci z Zaleceniem
98/257/WE i zosta∏y zg∏oszone jako cz∏onkowie sieci FIN-Net. 

W sierpniu Komisja Europejska wpisa∏a do bazy ADR dzia∏ajàcych w oparciu o standardy zale-
cenia 2001/310/EC mediacj´ Inspekcji Handlowej.

Konkludujàc nale˝y zauwa˝yç, ˝e pozasàdowe procedury dochodzenia sporów konsumenckich
nie zosta∏y stworzone by zast´powaç procedury stosowane przez paƒstwowy wymiar sprawiedli-
woÊci. Stanowià dla nich dobrowolnà, odformalizowanà, zdecydowanie mniej kosztownà alterna-
tyw´, majàcà u∏atwiç i przybli˝yç s∏abszym uczestnikom rynku, jakimi sà konsumenci dost´p do
sàdu i do dochodzenia naruszonych przez przedsi´biorców praw. Tym samym podstawowà zasa-
dà jest to, i˝ korzystanie z ADR nie mo˝e pozbawiaç konsumenta prawa do wniesienia sprawy do
sàdu paƒstwowego w przypadku, gdy nie jest on zadowolony z polubownego zakoƒczenia sprawy.

mgr PPiioottrr  SSttaaƒƒcczzaakk, prawnik, koordynator ds. ADR w Europejskim Centrum Konsumenckim –
Polska

Summary of the article

Alternative ways ofdispute arbitration in EU against the Polish topic re-
alm: present state and future prospects

The creation of the Polish system of consumers protection in the European Union depends on,
among others, the adaptaton of extrajudicial settlement of consumer disputes (English: Alterna-
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tive Dispute Resolution, i.e. ADR) to the requirements of the Common Market and establishment
of new mechanisms.

Up till present, Poland submitted systems concerning financial services, i.e. the Spokesman for
the Insured and Bank Arbiter and also, the mediation of the Trade Inspection, to the ADR base
of the European Commission.

The key stage of the realization of the Union’s assumptions was the Commission’s establish-
ment of two recommendations concerning criteria which the ADR organs should be subordina-
ted to in 1998 and 2001. The Recommendations 98/257/WE and 2001/310/WE, particularly the
first one, found their more or less univocal reflection in a number of legal and quasi-legal regu-
lations.

A very important structure of the Common Market for the consumer protection is the Europe-
an Consumer Centers Network co-organized and co-financed by the Member States and the Eu-
ropean Commission (ECC-Net). The launch of this network by its center in Poland is the effect
of the realization of the Consumer Policy Strategy 2004-2006. The European Commission also in-
itiated the network of amicable settlement of disputes in the area of financial services. It stres-
ses the role of the ADR and ECC-NET in consumers’ access to the Common Market.
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Zagadnienia ochrony konsumenta stanowià istot´ wszelkich regulacji w zakresie systemu obo-
wiàzkowych ubezpieczeƒ komunikacyjnych w Europie. Wdra˝anie tego rodzaju regulacji przebie-
ga∏o w ró˝ny sposób w poszczególnych krajach poczàwszy od poczàtku XX wieku, jednak˝e dopie-
ro po II wojnie Êwiatowej nastàpi∏a integracja rozwiàzaƒ w tym zakresie doprowadzajàc do
utworzenia (z ma∏ymi wyjàtkami) wspólnej platformy gwarancji pro-konsumenckich.

Min´∏o ju˝ ponad pi´çdziesiàt lat od rozpocz´cia dzia∏alnoÊci przez System Zielonej Karty1, jak
równie˝ 35 lat od uchwalenia pierwszej dyrektywy w sprawie ubezpieczeƒ komunikacyjnych.
Obie formy regulowania podstawowych praw konsumenckich, zarówno posiadaczy pojazdów me-
chanicznych, jak i osób poszkodowanych w skutek zdarzeƒ spowodowanych ruchem tych pojaz-
dów odegra∏y istotnà rol´ w kszta∏towaniu zapewnienia swobody podró˝owania i przekraczania
granic, jak równie˝ gwarancji wyp∏aty Êwiadczeƒ odszkodowawczych.

Uzupe∏niajàce si´ dwa zakresy regulacji paneuropejskich: System Zielonej Karty oraz System
Dyrektyw Komunikacyjnych, sà przyk∏adem jednoznacznych rozwiàzaƒ pro-konsumenckich,
przy czym nale˝y pami´taç, i˝ o ile drugi z nich jest efektem regulacji wspólnotowych Unii Euro-
pejskiej i narzuca okreÊlony model minimalnych gwarancji dla wszystkich paƒstw cz∏onkowskich,
o tyle System Zielonej Karty jest bezprecedensowym przyk∏adem dobrowolnego powiàzania ryn-
ków ubezpieczeniowych poszczególnych krajów w celu zunifikowania procedur, jak i gwarancji
wynikajàcych z zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych. Godnym podkreÊlenia jest równie˝, i˝ regulacje w obu zakresach nie ogranicza-
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1 System Zielonej Karty utworzony na podstawie Rekomendacji Genewskiej nr 5 (Recommendation No 5 on Insuran-
ce of Motorist Against Third Party Risks) Grupy Roboczej do Spraw Transportu Drogowego Komitetu Transportu
Âródlàdowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ z 25.1.1949 roku, zrzeszajàcy Biura Narodowe reprezentujà-
ce obecnie 44 rynki ubezpieczeniowe, ma za zadanie zabezpieczenie swobody podró˝owania dla posiadaczy pojazdów
mechanicznych, a z drugiej strony zabezpieczenie mo˝liwoÊci uzyskania Êwiadczenia odszkodowawczego w przypad-
ku zdarzeƒ spowodowanych ruchem pojazdu mechanicznego w kraju odwiedzanym.



jà si´ wy∏àcznie do tworzenia instytucjonalnych form ochrony konsumenta, ale zapewniajà ich re-
alny, funkcjonalny wymiar.

Istotà utworzonego w 1949 roku Systemu Zielonej Karty by∏o i pozostaje nadal zagwarantowa-
nie:

❐ swobodnego przemieszczania si´ pojazdami mechanicznymi pomi´dzy krajami, których ryn-
ki ubezpieczeniowe przystàpi∏y do Systemu w oparciu o zunifikowany dokument potwierdza-
jàcy zawarcie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych (certyfikat zielonej karty), jak równie˝ 

❐ wyp∏aty Êwiadczeƒ odszkodowawczych na rzecz poszkodowanych ruchem pojazdu zarejestro-
wanego w kraju trzecim.

Przy ca∏ej swej funkcjonalnoÊci System Zielonej Karty nie zabezpiecza jednak interesów osób
poszkodowanych we wszelkich mo˝liwych sytuacjach. Jest on, bowiem ze swej istoty ukierunko-
wany na zabezpieczenie mo˝liwoÊci skutecznego uzyskania Êwiadczenia ubezpieczeniowego z ty-
tu∏u wypadków komunikacyjnych, przez osoby poszkodowane w kraju swojego miejsca zamiesz-
kania, a spowodowanych przez obcokrajowców. Otwartà kwestià pozostawa∏o zabezpieczenie
interesów osób podró˝ujàcych, które równie˝ mogà staç si´ ofiarami wypadków w krajach trze-
cich, a których sytuacja w post´powaniu likwidacyjnym jest o wiele trudniejsza, co wynika mi´-
dzy innymi z barier j´zykowych, nieznajomoÊci obcego prawa, zwyczajów i procedur, a tak˝e od-
leg∏oÊci. W wielu przypadkach uzyskanie Êwiadczenia odszkodowawczego okupione zosta∏o
nieuzasadnionym, d∏ugim oczekiwaniem, koniecznoÊcià korzystania z pomocy prawnej w obcym
kraju, a tak˝e prowadzenia kosztownych i cz´sto d∏ugotrwa∏ych procesów sàdowych.

Ponadto nie bez znaczenia pozostawa∏a kwestia zabezpieczenia interesów ubezpieczonych i po-
szkodowanych we w∏asnym kraju niezale˝nie od osoby sprawcy wypadku i wyrównanie minimal-
nych gwarancji odszkodowawczych dla poszkodowanych mi´dzy poszczególnymi krajami Wspól-
noty.

Najistotniejszà rol´ we wprowadzaniu nowych lub ujednoliconych zasad obowiàzkowego OC
komunikacyjnego by∏y dyrektywy Unii Europejskiej (wczeÊniej Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej). W ciàgu ostatnich trzydziestu lat przyj´tych zosta∏o pi´ç dyrektyw, przy czym ostatnia
z nich wesz∏a w ˝ycie 11 czerwca 2007 roku.

W miar´ rozwoju znaczenia ruchu samochodowego w Europie, jak i post´pujàcych procesów
integracyjnych podejmowane by∏y kolejne inicjatywy majàce na celu skoordynowanie rozwiàzaƒ
legislacyjnych w poszczególnych krajach EWG. Zobowiàzano rzàdy paƒstw cz∏onkowskich do
ujednolicenia rozwiàzaƒ prawnych zgodnie z przyj´tymi Pierwszà2 i Drugà Dyrektywà3 w spra-
wie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u u˝ywania pojazdów mechanicznych, m.in.
poprzez zobowiàzanie ich do wprowadzenia obowiàzkowego ubezpieczenia w ww. zakresie, okre-
Êlenia minimalnych sum gwarancyjnych, ustanowienia w krajach cz∏onkowskich funduszy gwa-
rancyjnych i okreÊlenia ich odpowiedzialnoÊci za skutki wypadków w zakresie szkód spowodo-
wanych przez pojazdy nieubezpieczone lub niezidentyfikowane, jak i ograniczenia kontroli
posiadania stosownego ubezpieczenia wobec posiadaczy pojazdów „umiejscowionych” w tych
krajach.
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2 Pierwsza Dyrektywa Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 24.04.1972 r. (72/166/EWG) w sprawie zbli˝enia
ustaw paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w zwiàzku 
z u˝ywaniem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiàzku ubezpieczenia takiej odpowiedzialnoÊci.
3 Druga Dyrektywa Rady z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstwa paƒstw cz∏onkowskich doty-
czàcego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci wynikajàcej z u˝ytkowania pojazdów mechanicznych (84/5/EWG).



W przypadku oby tych Dyrektyw mamy do czynienia z próbami ujednolicenia zasad w poszcze-
gólnych krajach poprzez zbli˝enie ich wewn´trznych rozwiàzaƒ prawnych, natomiast Trzecia Dy-
rektywa4 niezale˝nie od wprowadzenia takich rozwiàzaƒ jak obj´cie ochronà wszystkich osób,
z wyjàtkiem kierowcy, poszkodowanych w wyniku u˝ycia tego pojazdu, wprowadza po raz pierw-
szy rozwiàzania o charakterze w pe∏ni mi´dzynarodowym. Czyni to poprzez rozciàgni´cie obo-
wiàzkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów na wszystkie kraje Unii Europejskiej przy zasto-
sowania zasady jednej sk∏adki ubezpieczeniowej (single premium risk) za powy˝szy zakres
terytorialny ubezpieczenia.

Analizujàc sytuacj´ z zakresie skutecznoÊci i terminowoÊci regulacji roszczeƒ odszkodowaw-
czych z tytu∏u wypadków zaistnia∏ych w krajach odwiedzanych Parlament Europejski w 1995 ro-
ku przyjà∏ rekomendacj´, która stanowi∏a bezpoÊredni impuls do przygotowania i uchwalenia pi´ç
lat póêniej Czwartej Dyrektywy5. Jej zadaniem by∏o ujednolicenie i uproszczenie zasad likwidacji
szkód w przypadku zdarzeƒ powsta∏ych poza krajem zamieszkania osób poszkodowanych, jak
równie˝ przyspieszenia okresu przedstawiania poszkodowanym przez zak∏ad ubezpieczeƒ odpo-
wiedzi na zg∏oszone przez nich roszczenia. Osiàgni´cie zamierzonych celów nastàpi∏o poprzez
wprowadzenie:

1. Rozwiàzaƒ prawnych i organizacyjnych:
❐ skargi bezpoÊredniej wobec ubezpieczyciela sprawcy wypadku (actio directa),
❐ centrum informacyjnego,
❐ reprezentanta do spraw roszczeƒ,
❐ organu odszkodowawczego,

2. jednolitych terminów realizacji roszczeƒ;
3. sankcji na wypadek niespe∏nienia norm dyrektywy;
4. powiàzania systemów ubezpieczeniowych.
Wprowadzenie powy˝szych rozwiàzaƒ spowodowa∏o istotnà zmian´ zasad obs∏ugi poszkodowa-

nych w wypadkach w krajach przez nich odwiedzanych powodujàc zarazem istotne wyrównanie
standardów obs∏ugi w poszczególnych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego6.

Z perspektywy kilku lat jej obowiàzywania mo˝na stwierdziç, i˝ uchwalona w 2000 roku Czwar-
ta Dyrektywa wprowadzi∏a skuteczne mechanizmy w zakresie ochrony praw konsumenckich
konstytuujàc zarówno nowe rozwiàzania instytucjonalne jak i funkcjonalne w zakresie form
ochrony poszkodowanych, zobowiàzujàc paƒstwa cz∏onkowskie Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego do ich wprowadzenia oraz wià˝àc po raz kolejny instytucje ubezpieczeniowe poszczegól-
nych paƒstw cz∏onkowskich w spójny i w miar´ efektywny system ukierunkowany na udzielenie
pomocy poszkodowanym. 

Ju˝ w czasie prac nad Czwartà Dyrektywà wskazywano na wyst´pujàce (mimo wprowadzenia
rozwiàzaƒ przewidzianych poprzednimi dyrektywami), istotne ró˝nice w zakresie funkcjonowa-
nia systemu gwarancji dla poszkodowanych wskutek zdarzeƒ rodzàcych odpowiedzialnoÊç cywil-
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4 Trzecia Dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstwa paƒstw cz∏onkowskich dotyczà-
cego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej wynikajàcej z u˝ytkowania pojazdów mechanicznych (90/232/EWG).
5 Dyrektywa 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 maja 2000 r. w sprawie zbli˝enia ustaw paƒstw cz∏on-
kowskich dotyczàcych ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w zwiàzku z u˝ywaniem pojazdów mechanicznych
i zmieniajàca dyrektywy 73/239/EEC i 88/357/EEC/Rady (Czwarta Dyrektywa w sprawie ubezpieczeƒ komunikacyj-
nych).
6 Obszernie na ten temat: M. Wichtowski, Czwarta Dyrektywa w sprawie ubezpieczeƒ komunikacyjnych – nowe wy-
zwanie dla europejskiego i polskiego rynku ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne nr 2 (27) 2001.



nà posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nie bez znaczenia by∏o równie˝ zwrócenie uwagi na
fakt, i˝ w wyniku przyj´cia rozwiàzaƒ przewidzianych w Czwartej Dyrektywie wystàpi dyspro-
porcja mi´dzy prawami, jakie przys∏ugiwaç b´dà poszkodowanym w obcym kraju a tymi, którzy
poszkodowani zostali w wyniku wypadku w kraju swojego zamieszkania.

Poddajàc krytycznej analizie system dotychczasowych gwarancji Parlament Europejski przyjà∏
rezolucj´ w sprawie uchwalenia Piàtej Dyrektywy7, która w czerwcu 2002 roku zaowocowa∏a sfor-
mu∏owaniem stosownej propozycji przez Komisj´ Europejskà obejmujàc swoim zakresem nast´-
pujàce zagadnienia:

❐ weryfikacj´ dotychczasowych rozwiàzaƒ dotyczàcych katalogu pojazdów i zakresu terytorial-
nego ich ubezpieczenia;

❐ doprecyzowanie materialnego zakresu ubezpieczenia;
❐ weryfikacj´ minimalnych sum gwarancyjnych;
❐ rozszerzenie zakresu odpowiedzialnoÊci funduszy gwarancyjnych;
❐ wprowadzenie u∏atwieƒ w procedurze dochodzenia roszczeƒ;
❐ doprecyzowanie praw posiadaczy pojazdów mechanicznych.
W konsekwencji procesu legislacyjnego przyj´ty zosta∏ tekst Piàtej Dyrektywy8, która 
wesz∏a w ˝ycie 11 czerwca 2007 roku.
Powsta∏y akt prawny z pewnoÊcià nie stanowi donios∏ego kroku w zakresie rozwoju praw ubez-

pieczonych i poszkodowanych, jednak˝e w istocie swojej porzàdkuje dotychczasowe uregulowa-
nia, wprowadzajàc zarazem kilka istotnych zmian i nowych regulacji. Mo˝na tu wyró˝niç trzy za-
sadnicze grupy, wÊród których poni˝ej omówione zostanà te, które wymaga∏y istotnych zmian
w prawie wewn´trznym bàdê majà istotne znaczenie dla ochrony interesów ubezpieczonych bàdê
te˝ poszkodowanych:

1. Zespó∏ gwarancji dla ubezpieczonych:
❐ okreÊlenie umiejscowienia pojazdu (powiàzania pojazdu z terytorium, na którym on przeby-

wa z obowiàzkiem jego ubezpieczenia oraz konsekwencjami jego braku)9;
❐ trwa∏oÊç pokrycia ubezpieczeniowego niezale˝nie od czasu przebywania danym pojazdem po-

za granicami kraju jego rejestracji10;
❐ zasada jednej sk∏adki obejmujàcej ca∏y okres ubezpieczenia bez wzgl´du na fakt pozostawa-

nia pojazdu poza krajem jego rejestracji11;
❐ ograniczenie kontroli posiadania ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

w przypadku pojazdów umiejscowionych na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego.
Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ w istocie swej Piàta Dyrektywa nie wprowadza nowych uregulowaƒ,

doprecyzowujàc jedynie postanowienia Pierwszej Dyrektywy w tym zakresie, zgodnie, z którymi
paƒstwa cz∏onkowskie upowa˝nione sà jedynie do niesystematycznych, wyrywkowych kontroli
pojazdów zarejestrowanych 
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7 Propozycja Piàtej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca 2002 r. 2002/0124 (COD).
8 Dyrektywa 2005/14/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniajàca dyrektywy Rady
72/166/EWG, 84/5/EWG,88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektyw´ 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczàce ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody powsta∏e 
w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych – Piàta Dyrektywa.
9 Por. art. 23 i nast´pne ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zwanej dalej ustawà oraz art. 2 pkt 1 b ustawy
zmieniajàcej. 
10 Por. art. 25 ustawy.
11 Por. art. 12 ust. 1 ustawy.



w jednym z krajów cz∏onkowskich, przy czym kontrola taka nie mo˝e mieç charakteru dyskry-
minacyjnego jak i zarazem nie mo˝e dotyczyç wy∏àcznie dokumentów ubezpieczeniowych. 

Z praktycznego punktu widzenia pojazd podlega obowiàzkowym ubezpieczeniom w kraju jego
rejestracji jak d∏ugo zaopatrzony jest on w tablice rejestracyjne tego kraju. Ubezpieczenie takie
wa˝ne jest przez ca∏y czas, a˝ do momentu ekspiracji polisy ubezpieczeniowej. W sytuacji zajÊcia
wypadku komunikacyjnego przy jednoczesnym braku wa˝nego pokrycia ubezpieczeniowego od-
powiedzialnoÊç za skutki wypadku wynika∏aby z domniemanego pokrycia ubezpieczeniowego na
podstawie wa˝nych tablic rejestracyjnych12.

JednoczeÊnie jednak, w ka˝dym kraju obowiàzujà okreÊlone zasady zwiàzane z obowiàzkiem
zarejestrowania lub przerejestrowania pojazdu i wymiany tablic w∏aÊciwych dla danego kraju, na
terenie którego pojazd przebywa (porusza si´) ponad okreÊlony wewn´trznymi normami czas.

Majàc to na uwadze, nale˝y przerejestrowaç pojazd w terminie i wed∏ug zasad okreÊlonych
przepisami danego kraju. Niedostosowanie si´ do nich grozi sankcjami, które sà nak∏adane nie
z uwagi na brak wa˝nego ubezpieczenia w chwili kontroli (bo takie de facto istnieje), ale z powo-
du niedope∏nienia obowiàzków wynikajàcych z przepisów nakazujàcych zarejestrowanie pojazdu
w kraju jego pobytu. 

❐ wydawanie zaÊwiadczeƒ o dotychczasowym przebiegu umowy ubezpieczenia w odniesieniu
do ostatnich pi´ciu lat13;

❐ zasady tymczasowego ubezpieczania pojazdów importowanych, b´dàce skutkiem zmiany
koncepcji umiejscowienia pojazdu, poprzez przyj´cie mo˝liwoÊci jego ubezpieczenia przez
okres pierwszych 30 dni od przyj´cia dostawy w kraju miejsca zamieszkania importera nie-
zale˝nie od faktu czy posiada on zagraniczne czy te˝ krajowe tablice rejestracyjne. Skutkiem
takiego uregulowania jest równie˝ przyj´cie, i˝ w przypadku ekspiracji takiego tymczasowe-
go ubezpieczenia skutki jego braku oceniane b´dà na powrót wg prawa pochodzenia pojaz-
du14.

2. Rozszerzenie gwarancji dla poszkodowanych:
❐ mo˝liwoÊç skargi bezpoÊredniej wobec ubezpieczyciela sprawcy wypadku (actio directa); 
Zasada ta wprowadzona zosta∏a po raz pierwszy w Czwartej Dyrektywie, jednak˝e ogranicza∏a

si´ wy∏àcznie do sytuacji, w których wypadki zaistnia∏y w kraju odwiedzanym przez poszkodowa-
nego. Piàta Dyrektywa znosi t´ dysproporcj´ wprowadzajàc mo˝liwoÊç dochodzenia roszczeƒ bez-
poÊrednio od ubezpieczyciela sprawcy wypadku niezale˝nie od miejsca pochodzenia poszkodowa-
nego, siedziby ubezpieczyciela, jak i miejsca zaistnienia wypadku rodzàcego odpowiedzialnoÊç po
stronie ubezpieczyciela15;

❐ ochrona pasa˝erów pojazdów prowadzonych przez kierowców nietrzeêwych lub odurzonych
Êrodkami psychotropowymi;

Propozycja regulacji w tym zakresie wywo∏a∏a istotne kontrowersje motywowane g∏ównie
wzgl´dami prewencyjnymi. Ostatecznie przyj´to rozwiàzanie kompromisowe, które z jednej stro-
ny wskazuje na koniecznoÊç zapewnienia w takich przypadkach ochrony ubezpieczeniowej po-
szkodowanym, dajàc jednak mo˝liwoÊç paƒstwom cz∏onkowskim wewn´trznego uregulowania
zasad ustalania odpowiedzialnoÊci i ewentualnego stopnia przyczynienia si´ poszkodowanych;
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12 Por. art. 89 ustawy.
13 Por. art. 1 pkt 7 ustawy z 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych orz ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, zwanej dalej ustawà zmieniajàcà.
14 Por. art. 2 pkt 1 c ustawy zmieniajàcej. 
15 Por. art. 19 usatwy.



❐ ochrona poszkodowanych pieszych, rowerzystów oraz innych niezmotoryzowanych u˝ytkow-
ników dróg b´dàcych ofiarami wypadków spowodowanych ruchem pojazdu mechanicznego; 

Regulacja ta budziç mo˝e pewne wàtpliwoÊci, bowiem trudno oceniç konsekwencje takiego ure-
gulowania z uwagi na jego niedookreÊlenie. Przyj´ty zapis ma charakter deklaratywny, tym bar-
dziej, i˝ we wszystkich krajach Wspólnoty piesi, rowerzyÊci i inni niezmotoryzowani uczestnicy
wypadków drogowych ju˝ obecnie korzystajà z ochrony w odniesieniu do skutków takich zdarzeƒ
jak równie˝ w wielu przypadkach ochrona ma wymiar szczególnie uprzywilejowany16. Z uwagi na
niejednoznacznoÊç przyj´tego rozwiàzania mo˝na oczekiwaç, i˝ ostatecznej wyk∏adni, co do jego
charakteru i materialnego zakresu mo˝e dokonaç w przysz∏oÊci Europejski Trybuna∏ Sprawiedli-
woÊci;

❐ odpowiedzialnoÊç funduszy gwarancyjnych za szkody spowodowane ruchem pojazdów niezi-
dentyfikowanych; 

Zakres ochrony w ramach systemu obowiàzkowych ubezpieczeƒ komunikacyjnych zosta∏ w tym
przypadku rozszerzony poprzez przyj´cie zasady odpowiedzialnoÊci funduszy gwarancyjnych za
szkody spowodowane przez niezidentyfikowanego sprawc´ równie˝ w zakresie szkód rzeczowych,
o ile z tego samego zdarzenie by∏o wyp∏acone Êwiadczenie w konsekwencji znacznych obra˝eƒ cia-
∏a lub Êmierci któregokolwiek z poszkodowanych w tym zdarzeniu. Paƒstwom cz∏onkowskim Dy-
rektywa pozostawi∏a swobod´ do wewn´trznego okreÊlenia poj´cia „znaczne obra˝enia cia∏a”.
W Polsce przyj´to rozwiàzanie, które wià˝e prawo do uzyskania odszkodowania, w tym przypad-
ku z naruszeniem czynnoÊci narzàdu cia∏a lub rozstroju zdrowia, z okresem d∏u˝szym ni˝ 14
dni17;

❐ wy˝sze limity gwarancyjne;
Zmiana wysokoÊci minimalnych sum gwarancyjnych z tytu∏u obowiàzkowego ubezpieczenia od-

powiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych by∏a jednà z istotniejszych zmian
w stosunku do dotychczas obowiàzujàcych uregulowaƒ wywo∏ujàc daleko idàce kontrowersje.
W miar´ up∏ywu czasu nie ulega∏o wàtpliwoÊci, i˝ przyj´ty ponad dwadzieÊcia lat wczeÊniej
w Drugiej Dyrektywie18 system minimalnych sum gwarancyjnych nie zabezpiecza we w∏aÊciwy
sposób interesów osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. JednoczeÊnie jednak
istotnym by∏o w∏aÊciwe wywa˝enie ich wysokoÊci z uwagi na konsekwencje bezpoÊredniego prze-
∏o˝enia zakresu odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ (wraz z kosztami reasekuracji) na wy-
miar sk∏adki ubezpieczeniowej wnoszonej w ramach powszechnych obowiàzkowych ubezpieczeƒ
komunikacyjnych.

Przyj´to ostatecznie, i˝ minimalna suma gwarancyjna wynieÊç powinna: 
❐ w przypadku szkód osobowych: 1 milion euro na poszkodowanego lub 5 milionów euro na jed-

no zdarzenie, niezale˝nie od liczby poszkodowanych;
❐ w przypadku szkód rzeczowych: 1 milion euro na jedno zdarzenie, niezale˝nie od liczby po-

szkodowanych.
Przyj´to zarazem system kroczàcej waloryzacji sum gwarancyjnych, jak równie˝ wprowadzono

mo˝liwoÊç zastosowania przez poszczególne kraje cz∏onkowskie okresu przejÊciowego w tym za-
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16 OdpowiedzialnoÊç sprawcy wypadku kierujàcego pojazdem mechanicznym na zasadzie ryzyka; por. art. 436 k.c.
17 Art. 1 pkt 5 ustawy.
18 WysokoÊç sum gwarancyjnych okreÊlona w Drugiej Dyrektywie: 
❐ dla szkód osobowych 350 000 euro na jednego poszkodowanego,
❐ dla szkód rzeczowych 100.000 euro na jedno zdarzenie 
lub
❐ ∏àcznie dla szkód rzeczowych i osobowych 600.000 euro na jedno zdarzenie.



kresie do pi´ciu lat, liczàc od dnia wejÊcia Dyrektywy w ˝ycie, z tym i˝ w terminie 30 miesi´cy od
chwili wejÊcia w ̋ ycie dyrektywy, minimalne sumy gwarancyjne winny zostaç podniesione, co naj-
mniej o po∏owe przewidzianego poziomu.

Obowiàzujàcy obecnie w Polsce poziom minimalnych sum gwarancyjnych jest ustalony w wy-
sokoÊci: 

❐ w przypadku szkód osobowych: 1.500.000 euro na jedno zdarzenie bez wzgl´du na liczb´ po-
szkodowanych

❐ w przypadku szkód rzeczowych: 300.000 euro na jedno zdarzenie bez wzgl´du na liczb´ po-
szkodowanych.

Poziom ten utrzymany b´dzie do 10 grudnia 2009 roku po czym podwy˝szony zostanie odpo-
wiednio do 2,5 mln euro w przypadku szkód osobowych i 0,5 mln euro przy szkodach rzeczowych,
przyjmujà docelowe wartoÊci wynikajàce z Piàtej Dyrektywy od 11 czerwca 2012 roku19;

❐ wprowadzenie, podobnie jak w Czwartej Dyrektywie, trzymiesi´cznego terminu na przedsta-
wienie poszkodowanemu uzasadnionej odpowiedzi na zg∏oszone roszczenia20 jednak˝e bez
sankcji przewidzianych w Czwartej Dyrektywie21; 

❐ zapewnienie dost´pu do oÊrodka informacji ka˝demu poszkodowanemu niezale˝nie od miej-
sca wypadku22;

❐ zapewnienie poszkodowanemu mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ w drodze powództwa prze-
ciwko zagranicznemu ubezpieczycielowi sprawcy wypadku przed sàdem paƒstwa w∏aÊciwego
dla jego miejsca zamieszkania.

W Êwietle rozporzàdzenia Rady (WE) No 44/2001 z 22 grudnia 2000 r.23 poszkodowany mo˝e do-
chodziç roszczeƒ w drodze powództwa przed sàdem paƒstwa gdzie ma miejsce zamieszkania, bez-
poÊrednio od zak∏adu ubezpieczeƒ sprawy wypadku. W istocie Piàta Dyrektywa nie wprowadza
w tym przypadku ˝adnej zmiany w dotychczasowym zakresie uprawnieƒ poszkodowanych, jak
równie˝ nie zmienia ˝adnych obowiàzujàcych ju˝ wczeÊniej regulacji. Stanowi jedynie przypo-
mnienie o wprowadzonej rozporzàdzeniem Rady regulacji oraz, ˝e jej obowiàzywanie wynika
wprost z prawa wspólnotowego, nie wymagajàc implementacji do prawa wewn´trznego krajów
cz∏onkowskich. Umo˝liwia ona poszkodowanym obywatelom danego paƒstwa dochodzenie swo-
ich roszczeƒ na drodze powództwa cywilnego przeciwko zagranicznym zak∏adom ubezpieczeƒ
przed sàdami krajowymi, w oparciu jednak o prawo materialne w∏aÊciwe dla miejsca zdarzenia (z
zastosowaniem odpowiednich norm kolizyjnych).

3. Rozszerzenie dotychczasowego zakresu zadaƒ instytucji ubezpieczeniowych poprzez: 
❐ rozszerzenie odpowiedzialnoÊci funduszy gwarancyjnych w ramach zmiany zakresu umiej-

scowienia pojazdu (normally based concept) w odniesieniu do pojazdów zaopatrzonych w za-
graniczne fa∏szywe, nielegalne lub niewa˝ne tablice rejestracyjne przeniesienie poprzez przy-
j´cie, i˝ sà one umiejscowione na terenie kraju, którym mia∏ miejsce wypadek rodzàcy
odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà;

❐ rozszerzenie odpowiedzialnoÊci funduszy gwarancyjnych za rzeczowe skutki wypadków spo-
wodowanych ruchem pojazdów niezidentyfikowanych, o ile skutkiem wypadku by∏y równie˝
istotne szkody osobowe;
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19 Art. 1 pkt 2 oraz art. 5 ustawy z 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy zmieniajàcej.
20 Por. art. 4e Piàtej Dyrektywy w zwiàzku z art. 4.6 Czwartej Dyrektywy.
21 Por, art., 6.1a Czwartej Dyrektywy.
22 Por. art. 5 Czwartej Dyrektywy.
23 Rozporzàdzenie Rady (WE) No 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz o uznawaniu i wykonywaniu
orzeczeƒ sàdowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. UE L z dnia 16.01.2001).



❐ zbieranie i redystrybucja informacji o wypadkach komunikacyjnych w celu u∏atwienia i przy-
spieszenia procesu ustalania odpowiedzialnoÊci cywilnej za skutki wypadków, jak i uspraw-
nienia rozpatrywania roszczeƒ osób poszkodowanych24.

Szeroki w istocie zakres regulacji obj´tych Piàtà Dyrektywà nie w ka˝dym przypadku wymaga∏
od paƒstw cz∏onkowskich, w tym i od Polski, stosownych korekt implementacyjnych. W praktyce,
bowiem wi´kszoÊç z nich stanowi∏a ju˝ w naszym kraju element podstawowych gwarancji konsu-
menckich w zakresie obowiàzkowych ubezpieczeƒ komunikacyjnych. Do takich zaliczyç nale˝y: 

❐ mo˝liwoÊç bezpoÊredniego dochodzenia roszczeƒ od zak∏adu ubezpieczeƒ sprawcy wypadku, 
❐ trwa∏oÊç pokrycia ubezpieczeniowego w ca∏ym okresie trwania umowy bez wzgl´du na czas

pozostawania pojazdu poza granicami kraju, 
❐ obj´cia jednà sk∏adkà ubezpieczeniowà gwarancji wynikajàcych z ubezpieczenia OC posiada-

czy pojazdów mechanicznych, zarówno w kraju, jak i na terytorium wszystkich krajów, któ-
rych biura narodowe sà sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, 

❐ mo˝liwoÊç dochodzenia roszczeƒ przez wszystkich poszkodowanych w wyniku wypadku (za-
równo pieszych, rowerzystów, pasa˝erów jak i innych osób, które zosta∏y poszkodowane
w skutek ruchu pojazdu mechanicznego), 

❐ mo˝liwoÊç dochodzenia roszczeƒ przez pasa˝erów pojazdu, którego kierowca prowadzi∏ po-
jazd w stanie nietrzeêwoÊci lub pod wp∏ywem Êrodków psychotropowych25; 

Ochrona konsumenta od przesz∏o pi´çdziesi´ciu lat stanowi istotne wyzwanie w zakresie ubez-
pieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych majàc coraz bardziej
komplementarny charakter. WieloÊç rozwiàzaƒ wynikajàcych z ostatnich dwóch dyrektyw, jak
równie˝ nowe idee w tym zakresie, spowodujà w najbli˝szym czasie potrzeb´ ca∏oÊciowego prze-
glàdu dotychczasowych uregulowaƒ wraz koniecznoÊcià ich lepszego zharmonizowania w ramach
jednego aktu prawnego.

Tak˝e na gruncie polskiego prawa wewn´trznego dokonuje si´ szereg zmian, których wy∏àcz-
nym celem jest podnoszenie poziomu gwarancji konsumenckich. Nasze wewn´trzne uregulowa-
nia w zakresie obowiàzkowych ubezpieczeƒ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wielokrot-
nie wyprzedza∏y rozwiàzania przyjmowane w kolejnych dyrektywach. Wydaje si´, i˝ poziom
gwarancji konsumenckich pozytywnie wyró˝nia si´ w porównaniu do wielu innych rynków euro-
pejskich a konkretne rozwiàzania w tym zakresie jak i ciàg∏e ich weryfikowanie mogà, przy umie-
j´tnej ich prezentacji i promocji, pozytywnie wp∏ywaç równie˝ na uregulowania wspólnotowe. 

mgr MMaarriiuusszz  WWiicchhttoowwsskkii, Prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
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24 Por. art. 128 ustawy.
25 W obu ostatnich przypadkach odszkodowanie mo˝e byç jednak pomniejszone o stopieƒ przyczynienia si´
poszkodowanego do powstania szkody z uwagi na jego zachowanie si´ w chwili wypadku, bàdê te˝ stopieƒ
ÊwiadomoÊci co do stanu kierowcy.



Summary of the article

Chosen aspects of the Fifth EU Motor Insurance Directive 
and its impact on the system of the obligatory civil liability insurance
of vehicles owners in Poland

The aspects of functionning of the obligatory motor insurance included in two complementary
scopes of Pan-european regulations, the Green Card System and the System of Motor Directives,
are an example of unequivocal pro-consumer solutions.

It is worth emphasizing that the regulations are, in both scopes, not exclusively limited to the
creation of institutionalized forms of consumer protection but they also assure their real, func-
tional dimension.

The last, Fifth Directive does certainly not represent a significant step in the development field
of the insured’s and victims’ rights. However, in its essence, it puts an order to existing regula-
tions, at the same time introducing several important changes and new regulations among which
three basic groups can be distinguished:

❐ a group of guarantees for insureds,
❐ expansion of guarantees for victims,
❐ expansion of the present scope of tasks of insurance institutions.
A wide, in its essence, scope of legal regulations covered by the Fifth Directive did not, in each

case, demand from the Member States, Poland inclusive, appropriate implementive corrections.
In our country, the majority of them already presented in practice an element of basic consumer
guarantees, refering to the obligatory motor insurance. 

For fifty years the consumer protection has presented a significant challenge in the field of per-
sonal liability insurance of vehicle owners, having more and more complementary character.

Also, in the field of Polish internal law there have been many changes, the exclusive aim of
which is the increase of the consumer guarantee level. Within the scope of obligatory personal li-
bability insurance of owners of mechanical vehicles, our internal regulations many times out-
stripped solutions accepted in consecutive directives. Is seems that the level of consumer guaran-
tees positively differs in comparison to many other European markets and its level of
development in this scope as well as their constant verifications can, at skillful presentation and
promotion, have a positive impact on the Community regulations.
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Sektor ubezpieczeniowy staje si´ coraz wa˝niejszà ga∏´zià gospodarki Êwiatowej. Jednym z dowo-
dów na ten stan rzeczy jest udzia∏ sk∏adki ubezpieczeniowej (np. w UE w PKB). Tylko w 2004 r.
sk∏adka przypisana brutto uzyskana przez zak∏ady ubezpieczeƒ prowadzàce dzia∏alnoÊç na tery-
torium paƒstw UE-15 wynios∏a 875 mld euro, co stanowi∏o jednoczeÊnie ok. 9% ich PKB, zaÊ ak-
tywa zak∏adów osiàgn´∏y poziom równy 66% ich PKB. 

Podejmujàc prób´ dokonania nieco g∏´bszej analizy Êwiatowego (a w jego ramach tak˝e unijne-
go) rynku ubezpieczeƒ, nale˝y przytoczyç odpowiednie wskaêniki, które uwypuklà stan jego do-
tychczasowego rozwoju, wp∏ywu na gospodarki poszczególnych krajów, a przede wszystkim wska-
˝à paƒstwa, które odgrywajà na nim wiodàcà rol´. 
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WWyykkrreess  nnrr  11. Struktura ca∏kowitej Êwiatowej sk∏adki ubezpieczeniowej wg kontynentów w %
w 2005 roku.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Swiss Re Sigma No 5/2006 World insurance in 2005, s. 29.



Âwiatowa sk∏adka przypisana brutto z tytu∏u ubezpieczeƒ w 2005 r. wynios∏a 2,9 bln euro, z cze-
go na Ameryk´ Pó∏nocnà (tj. USA i Kanad´) przypada∏o 1 bln euro, na Uni´ Europejskà 926 mld
euro, zaÊ na Azj´ – 639 mld euro. Tym samym udzia∏ tych 3 rynków w Êwiatowej sk∏adce ubez-
pieczeniowej wyniós∏ blisko 90%. W nawiàzaniu do powy˝szego nale˝y jeszcze raz podkreÊliç du-
˝à wag´ w skali globalnej rynku ubezpieczeniowego krajów UE-25, który jest drugim co do wiel-
koÊci rynkiem ubezpieczeniowym na Êwiecie (blisko 32% Êwiatowej sk∏adki przypisanej brutto). 

Ten stan rzeczy podkreÊla fakt, ˝e w pierwszej dziesiàtce krajów o najwi´kszych rynkach ubez-
pieczeniowych w 2004 r. poza Stanami Zjednoczonymi, Japonià, Kanadà oraz Koreà Po∏udniowà
znalaz∏o si´ a˝ 6 krajów Unii Europejskiej. W samej UE-25 najwi´kszym rynkiem ubezpieczenio-
wym od lat pozostaje Wielka Brytania, na którà poczàwszy od poczàtku lat 90. przypada oko∏o 25%
ca∏ej sk∏adki UE. Na drugie miejsce w ostatnich latach wysun´∏a si´ Francja, wyprzedzajàc pod tym
wzgl´dem wieloletniego wicelidera – Niemcy. Na te trzy rynki narodowe przypada∏o oko∏o 60% ob-
rotu ca∏ego rynku ubezpieczeniowego UE. JeÊli do powy˝szych paƒstw doliczyç W∏ochy, Hiszpa-
ni´ i Holandi´ to oka˝e si´, ˝e na pozosta∏e 19 krajów UE przypada niespe∏na 20% ca∏ego rynku
ubezpieczeniowego UE.

Bioràc pod uwag´ inne dwa wskaêniki tj.: wskaênik g´stoÊci ubezpieczeniowej (sk∏adka ubez-
pieczeniowa przypadajàca na g∏ow´ mieszkaƒca) oraz wskaênik penetracji ubezpieczeniowej
(udzia∏ sk∏adek w PKB) kraje Unii Europejskiej sà na ni˝szym poziomie ni˝ Japonia i Ameryka
Pó∏nocna. W 2005 r. wskaênik g´stoÊci ubezpieczeniowej i wskaênik penetracji ubezpieczeniowej
wynosi∏y dla poszczególnych Êwiatowych rynków odpowiednio: UE-25 – 1,7 tys. euro i 8,3%, Ame-
ryka Pó∏nocna 2,8 tys. euro i 9,17%, Japonia 3 tys. euro i 10,51%. Oznaczaç to mo˝e, ˝e rynek
ubezpieczeniowy UE-25 ma jeszcze silny potencja∏ wzrostowy. W tym miejscu nale˝y wszak˝e
podkreÊliç olbrzymie zró˝nicowanie jakie istnieje w tym wzgl´dzie mi´dzy poszczególnymi paƒ-
stwami UE-25. Przyk∏adem mo˝e byç wskaênik g´stoÊci ubezpieczeniowej, wed∏ug którego na
mieszkaƒca Luksemburga i Wielkiej Brytanii przypada odpowiednio 25 i 12 tys. euro, podczas gdy
na mieszkaƒca W´gier i Polski – 247 i 181 euro.

Analizujàc g∏´biej cechy charakterystyczne wspólnotowego rynku ubezpieczeniowego istnieje
wyraêna przewaga ubezpieczeƒ ˝yciowych (ok. 60% ca∏ej sk∏adki ubezpieczeniowej UE-25) w sto-
sunku do ubezpieczeƒ majàtkowych (ok. 40% sk∏adki UE-2). Szczególnà pozycj´ zajmujà ubezpie-
czenia na ˝ycie w Luksemburgu (85,5%), Finlandii (78,7%), Belgii (73,8%), Francji (68,7%), Wiel-
kiej Brytanii (68,2%) oraz we W∏oszech (67%). Podzia∏ sk∏adki na ubezpieczenia ˝yciowe
i majàtkowe nie jest bezpoÊrednio zwiàzany z rozwojem rynku, jakkolwiek generalnie na obsza-
rze UE istnieje ogólna tendencja zwi´kszania udzia∏u sk∏adki z ubezpieczeƒ ˝yciowych kosztem
ubezpieczeƒ majàtkowych. Zwiàzane jest to cz´sto z tym, ˝e w stosunkowo znacznej liczbie (po-
nad 40%) krajów UE, ubezpieczenia ˝yciowe pozosta∏y wyraênie niedorozwini´te i dopiero na
skutek m.in. rozwoju produktów ubezpieczeniowych d∏ugoterminowych, po∏àczonych z atrakcyj-
nymi funduszami inwestycyjnymi sytuacja zacz´∏a si´ zmieniaç. Ponadto w nowych krajach UE,
w latach 1990-1995 praktycznie nie by∏o jeszcze rozwini´tych ubezpieczeƒ ˝yciowych, a istnia∏y
tylko obowiàzkowe ubezpieczenia majàtkowe, zw∏aszcza OC komunikacyjne. Stàd te˝ wi´kszoÊç
dawnych krajów socjalistycznych w dalszym ciàgu (choç ju˝ w mniejszym stopniu) charakteryzu-
je si´ wi´kszym udzia∏em ubezpieczeƒ majàtkowych non-life ani˝eli ˝yciowych.

W zakresie ubezpieczeƒ majàtkowych non-life, podstawowa cz´Êç sk∏adki ubezpieczeniowej
z krajów UE-25 przypada∏a na trzy podstawowe grupy: ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpie-
czenia wypadkowe i zdrowotne oraz ubezpieczenia majàtkowe (m.in. ubezpieczenia nieruchomo-
Êci). ¸àcznie stanowià one przeci´tnie blisko 80% ca∏ego przypisu sk∏adki rynku ubezpieczeƒ ma-
jàtkowych w ostatnich 10 latach. Jak ju˝ to zosta∏o wspomniane zdecydowanie wi´kszy udzia∏
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ubezpieczeƒ majàtkowych ani˝eli ˝yciowych w ca∏kowitej sk∏adce przypisanej brutto wyst´puje
w paƒstwach „nowej” Unii. Najwi´ksza ró˝nica na korzyÊç ubezpieczeƒ majàtkowych ma miejsce
na ¸otwie (93,2%), w Bu∏garii (83,7%), Rumunii (73,6%), S∏owenii (66,9%), Czechach (61,2%)
i S∏owacji (58,2%).

Najwi´kszà grup´ ubezpieczeƒ w ramach dzia∏u ubezpieczeƒ majàtkowych non-life stanowià
ubezpieczenia komunikacyjne. 

Podejmujàc prób´ dokonania g∏´bszej analizy tej grupy ubezpieczeƒ (ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) nale˝y zazna-
czyç, i˝ w 2005 r. na Êwiecie zarejestrowanych by∏o oko∏o 800 mln pojazdów. Najwi´kszy udzia∏
w Êwiatowym rynku motoryzacyjnym posiada∏y kraje UE-25, Ameryka Pó∏nocna (USA i Kanada)
oraz Japonia, gdzie zarejestrowanych by∏o ponad 600 mln wszystkich pojazdów mechanicznych
(75% rynku Êwiatowego). 

Udzia∏ 10 najwi´kszych narodowych rynków pojazdów zarejestrowanych wynosi∏ ok. 90% ryn-
ku Êwiatowego. Do rynków tych poza krajami UE, USA i Japonià mo˝na zaliczyç rynek motory-
zacyjny Indii, Indonezji, Chin czy Rosji. Udzia∏ Polski w Êwiatowym rynku pojazdów zarejestro-
wanych jest niewielki i wynosi ok. 2% (16,7 mln pojazdów mechanicznych).

Jak ju˝ zosta∏o wspomniane, najwi´kszym Êwiatowym rynkiem motoryzacyjnym jest rynek
Unii Europejskiej. Przed przystàpieniem do UE Bu∏garii i Rumunii na terytorium UE-25 za-
rejestrowanych by∏o oko∏o 280 mln pojazdów mechanicznych lub ok. 35% wszystkich pojaz-
dów zarejestrowanych na Êwiecie. Unijny rynek motoryzacyjny cechuje si´ wysokim stop-
niem koncentracji. ¸àczny udzia∏ Niemiec, W∏och i Francji w tym rynku wynosi oko∏o 51%,
co oznacza ˝e na terytorium tych trzech paƒstw zarejestrowanych jest ponad 140 mln pojaz-
dów, czyli mniej wi´cej tyle co w pozosta∏ych 22 paƒstwach UE-25. Pod wzgl´dem liczby za-
rejestrowanych pojazdów Polska zajmowa∏a 6 miejsce w UE-25 a jej udzia∏ w rynku wynosi∏
ok. 6%. 
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WWyykkrreess  nnrr  22. Struktura % pojazdów zarejestrowanych na Êwiecie w 2005 roku.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie materia∏ów Komisji Europejskiej Annex to doc MARKT/2508/06
„Uninsured vehicles in the EU”;U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration „Sta-
te Motor-vehicle Registrations 2005”; Non-life Insurance Rating Organization of Japan (NLIRO) „Automo-
bile Insurance in Japan”;Government of India, Department of Road Transport & Highways „Total Registe-
red Motor Vehicles in India by states”.



Bioràc pod uwag´ wskaênik liczby pojazdów w przeliczeniu na 1000 mieszkaƒców, to najwy˝szy
by∏ on dla paƒstw Europy Zachodniej. We W∏oszech na 1000 mieszkaƒców przypada 867 pojaz-
dów, a w takich paƒstwach jak Austria, Niemcy, Francja czy Hiszpania znacznie przewy˝sza∏
Êrednià dla ca∏ej Unii Europejskiej, czyli 535 pojazdów na 1000 mieszkaƒców. Wskaênik liczby po-
jazdów na 1000 mieszkaƒców dla Polski znacznie odbiega∏ od Êredniej dla UE i wynosi∏ 434 po-
jazdy. Za Polskà znalaz∏y si´ jeszcze S∏owacja, ¸otwa, W´gry i Litwa, gdzie na 1000 mieszkaƒców
przypada∏o tylko 310 pojazdów mechanicznych.

Analizujàc operatorów rynkowych funkcjonujàcych na wspólnotowym rynku ubezpieczeƒ ko-
munikacyjnych – w 2005 r. liczba zak∏adów ubezpieczeƒ w UE, posiadajàcych zezwolenie na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i oferujàcych ubezpieczenia w tym obszarze, wynosi∏a
ok. 1,3 tys. podmiotów. Stanowi∏y one ok. 25% wszystkich zak∏adów ubezpieczeƒ zarejestrowa-
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WWyykkrreess  nnrr  33. Liczba pojazdów zarejestrowanych na Êwiecie w 2005 r. (w mln sztuk).

èród∏o: opracowanie w∏asne.

WWyykkrreess  nnrr  44. Stopieƒ koncentracji wg kraju zarejestrowania pojazdu dla UE-25 (w %).

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie CEA Statistics No 27 The European Motor Insurance Market XII
2006, s. 11.



nych na obszarze UE-25. Jednak˝e w ostatnich latach zarysowuje si´ tendencja do zmniejszania
si´ liczby ubezpieczycieli komunikacyjnych w tempie ok. 2% w skali roku. Od 1994 r. rynek ubez-
pieczeƒ komunikacyjnych opuÊci∏o ok. 300 operatorów. Najwi´ksza liczba zak∏adów wyst´puje na
terytorium najwi´kszych paƒstw cz∏onkowskich UE-25 (przynajmniej stosujàc parametr liczby
ludnoÊci). Wed∏ug raportu CEA „Europejski Rynek Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych” z 2006 r.,
najwi´cej zak∏adów prowadzàcych dzia∏alnoÊç na tym rynku by∏o w Wielkiej Brytanii (ok. 350),
Francji i Niemczech (ponad 100) oraz W∏oszech i Hiszpanii (ponad 70). Wyjàtek od tej regu∏y sta-
nowi∏y Holandia i Polska. W przypadku Holandii, pomimo, ˝e jest to kraj stosunkowo niewielki,
liczba zak∏adów Êwiadczàcych us∏ugi w tym obszarze by∏a wysoka i kszta∏towa∏a si´ na poziomie
140 ubezpieczycieli (tym samym mo˝na stwierdziç, i˝ jest to rynek silnie zdekoncentrowany z du-
˝à iloÊcià drobnych operatorów rynkowych). W Polsce b´dàcej z kolei znaczàcym rynkiem w ra-
mach UE-25 liczba zak∏adów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie ubezpieczeƒ komunikacyj-
nych wynosi∏a jedynie 30 podmiotów. Nale˝y w tym miejscu zauwa˝yç, ˝e liczba zak∏adów
w paƒstwach UE-15 jest Êrednio wy˝sza ni˝ w krajach UE-10. Dobrym przyk∏adem potwierdzajà-
cym zaobserwowane zjawisko jest fakt, i˝ w paƒstwach UE-15 z 10 mln populacjà ludnoÊci liczba
operatorów funkcjonujàcych w ubezpieczeniach komunikacyjnych oscylowa∏a wokó∏ 50 (Belgia,
Grecja, Szwecja – Portugalia jest tu wyjàtkiem), podczas gdy w paƒstwach UE-10 reprezentujà-
cych podobny stan ludnoÊci np. Czechy czy W´gry liczba zak∏adów dzia∏ajàcych w tym obszarze
wynosi∏a ok. 10.

Rynek ubezpieczeƒ komunikacyjnych paƒstw UE-25 – zasadniczo charakteryzuje si´ du˝ym
stopniem koncentracji. Do 5 najwi´kszych zak∏adów ubezpieczeƒ nale˝a∏y ok. 57% rynku, dla 15
najwi´kszych zak∏adów udzia∏ ten wynosi Êrednio nawet ponad 80% rynku. Bioràc pod uwag´ po-
szczególne narodowe rynki, mo˝na zauwa˝yç, i˝ najwi´kszy stopieƒ koncentracji mia∏ miejsce
w takich krajach jak S∏owenia, Szwecja czy Estonia, w których na 5 najwi´kszych zak∏adów przy-
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WWyykkrreess  nnrr  55. Liczba zak∏adów ubezpieczeƒ oferujàcych ubezpieczenia komunikacyjne w wybra-
nych paƒstwach UE-25 w 2004 r.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie CEA Statistics No 27 The European Motor Insurance Market XII
2006, s. 31.



pada∏o blisko 100% rynku ubezpieczeƒ komunikacyjnych. Do krajów o du˝ym stopniu koncentra-
cji mo˝na zaliczyç tak˝e Polsk´ i Wielkà Brytani´, dla których stopieƒ koncentracji wynosi∏ odpo-
wiednio ponad 80% i 60% dla 5 najwi´kszych zak∏adów. Z kolei najmniejszy stopieƒ koncentracji
wÊród paƒstw UE wyst´powa∏ w Grecji, W∏oszech i Holandii, w których na 5 najwi´kszych zak∏a-
dów przypada∏o w przybli˝eniu 40% rynku. 

JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç, i˝ w ostatnich latach (2002-2005) najwi´kszy wzrost koncen-
tracji rynku mia∏ miejsce w krajach wysoko rozwini´tych takich jak: Wielka Brytania (o 13%), Au-
stria (7,5%), Holandia (7%), W∏ochy (3,5%). Z kolei najwi´kszy spadek stopnia koncentracji ryn-
ku ubezpieczeƒ komunikacyjnych zanotowano na rynkach krajów s∏abiej rozwini´tych: Grecji (o
10,5%), Portugali (4,5%), Polsce (4%) i na S∏owacji (3%).
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WWyykkrreess  nnrr  66. Udzia∏ w rynku 5 najwi´kszych zak∏adów w UE-25 w 2004 r. (w %).

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie CEA Statistics No 27 The European Motor Insurance Market XII
2006, s. 32.

WWyykkrreess  nnrr  77. Zmiana udzia∏u w rynku 5 najwi´kszych zak∏adów dla UE-25 w okresie 2002-2005
(w %)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie CEA Statistics No 27 The European Motor Insurance Market XII
2006 s. 32.



W 2005 r. paƒstwa cz∏onkowskie UE-25 zebra∏y ∏àcznie ok. 120 mld euro sk∏adki przypisanej
brutto z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych. Najwi´kszy udzia∏ mia∏y w niej Niemcy, W∏ochy,

Wielka Brytania i Francja. Na te cztery kraje „starej Unii” przypada∏o bowiem a˝ 67% tj. 2/3 ca-
∏ej sk∏adki z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych. Na pozosta∏e 21 krajów cz∏onkowskich przy-
pada∏o jedynie 33% sk∏adki lub ok. 40 mld euro. Udzia∏ samej Polski w ca∏kowitej sk∏adce UE-25
z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych by∏ niewielki (2,5mld euro) i wynosi∏ jedynie 2%. Dla po-
równania udzia∏ Hiszpanii by∏ prawie pi´ciokrotnie wi´kszy od udzia∏u Polski i kszta∏towa∏ si´ na
poziomie 11,7mld euro.
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WWyykkrreess  nnrr  88. Ca∏kowita sk∏adka przypisana brutto z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych (w mld
euro) i wzrost (w %) w UE-25 w latach 1995-2005.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie CEA Statistics No 27 The European Motor Insurance Market XII
2006, s. 15.

WWyykkrreess  nnrr  99. Ca∏kowita sk∏adka z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych w UE-25 w 2005 roku 
(w mld euro).

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie CEA Statistics No 24 European Insurance in Figures VI 2006,
s. 31.



Udzia∏ sk∏adki z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych na rynku ubezpieczeƒ majàtkowych no-
n-life UE-25 w 2005 r. wynosi∏ Êrednio 33,5%. Udzia∏ ten mo˝na okreÊliç jako stabilny, bowiem na
przestrzeni kilkunastu lat uleg∏ on niedu˝ym wahaniom. W 1992 r. wynosi∏ on 36,2% a tu˝ przed
przystàpieniem 10 nowych paƒstw zmniejszy∏ si´ do 35%. Nale˝y przy tym podkreÊliç, ˝e Êredni
udzia∏ sk∏adki przypisanej brutto z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych w dziale ubezpieczeƒ
majàtkowych non-life by∏ zdecydowanie wy˝szy dla paƒstw nowoprzyj´tych (czyli s∏abiej rozwi-
ni´tych gospodarczo od „starych” paƒstw cz∏onkowskich UE) i wynosi∏ 57%. Przyk∏adowo wspó∏-
czynnik ten dla S∏owacji wynosi∏ 69,1%, Litwy 62,7%, Polski 62,4%, Estonii 60%. Dla 15 „starych”
paƒstw cz∏onkowskich UE Êredni udzia∏ sk∏adki przypisanej brutto z tytu∏u ubezpieczeƒ komu-
nikacyjnych w dziale ubezpieczeƒ majàtkowych non-life wynosi∏ – 32,8%. Wyjàtek stanowi∏y Gre-
cja i W∏ochy, dla których powy˝szy wspó∏czynnik by∏ znacznie wy˝szy od Êredniego dla UE-15,
a nawet dla UE-10 i wynosi∏ odpowiednio 61,3% oraz 58,8%. 

Tak wysoki wskaênik dla Grecji i W∏och mo˝na t∏umaczyç wysokà liczbà motocykli w tych kra-
jach, majàcà wp∏yw na poziom sk∏adki globalnej komunikacyjnej. Polska w 2005 r. znalaz∏a si´
w UE-25 na 3 miejscu pod wzgl´dem wysokiego udzia∏u sk∏adki przypisanej brutto z tytu∏u ubez-
pieczeƒ komunikacyjnych w dziale ubezpieczeƒ majàtkowych non-life – z udzia∏em 62,4%.

Podejmujàc prób´ analizy dynamiki sk∏adki w obszarze ubezpieczeƒ komunikacyjnych,
w ostatnich latach nale˝y podkreÊliç, ˝e w okresie 1995-2005 mia∏ miejsce sta∏y wzrost sk∏adki
komunikacyjnej na obszarze Unii Europejskiej. W po∏owie lat 90-tych sk∏adka z tytu∏u ubezpie-
czeƒ komunikacyjnych wynosi∏a oko∏o 80 mld euro, w 2001 r. przekroczy∏a próg 100 mld euro,
by w 2005 r. osiàgnàç poziom ok. 120 mld euro. Tym samym w okresie oko∏o 10 lat sk∏adka ta
wzros∏a o niemal 40 mld euro. Du˝y wp∏yw na taki stan mia∏y m.in. wzrost sk∏adki poczàwszy
od drugiej po∏owy lat 90-tych z poziomu -0,9% w 1996 r. do 7,5% w roku 2001 oraz przyj´cie do
Unii Europejskiej 10 nowych paƒstw. Jednak w okresie ostatnich kilku lat mo˝na zauwa˝yç zna-
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WWyykkrreess  nnrr  1100. Udzia∏ sk∏adki przypisanej brutto z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych w dzia-
le non-life UE-25 w 2005 roku (w %).

èród∏o: opracowanie w∏asne CEA Statistics No 24 European Insurance in Figures VI 2006, s. 30 i 31.



czàcy spadek dynamiki sk∏adki komunikacyjnej UE. JeÊli w 2001 r. wzrost ten osiàgnà∏ poziom
7,5%, to w 2004 r. spad∏ on do 0,1%. Sytuacja taka zwiàzana jest przede wszystkim ze spadkiem
dynamiki sk∏adki z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych na najwi´kszych rynkach UE. W 2005 r.

sk∏adka na rynku irlandzkim zmniejszy∏a si´ o 4,3%, niemieckim o 4,1%, w∏oskim o 1,6%, zaÊ
francuskim o 0,9%. Spadek wartoÊci sk∏adki nie ominà∏ równie˝ pozosta∏ych narodowych ryn-
ków UE-15. Wyjàtek stanowi∏a jedynie Finlandia, gdzie nastàpi∏ jej 8,5% wzrost. Ca∏kowicie od-
mienna tendencja wystàpi∏a na rynkach paƒstw nowoprzyj´tych, gdzie dynamika sk∏adki z ty-
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WWyykkrreess  nnrr  1111. Dynamika sk∏adki z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych w wybranych paƒ-
stwach UE-25 (w %).

èród∏o: opracowanie w∏asne opracowanie w∏asne CEA Statistics No 24 European Insurance in Figures VI
2006, s. 31.

WWyykkrreess  nnrr  1122. Dynamika sk∏adki z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych w wybranych paƒ-
stwach UE-25 (w %).

èród∏o: opracowanie w∏asne opracowanie w∏asne CEA Statistics No 24 European Insurance in Figures VI
2006, s. 31.



tu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych wyraênie wzros∏a. Np. wzrost ten na ¸otwie wynosi∏ 8,9%,
S∏owacji 7,6%, Litwie 6,9%, Polsce 3,8%. Jednak˝e z uwagi na fakt, i˝ rynki paƒstw Europy
Ârodkowo-Wschodniej sà stosunkowo ma∏e, wzrost sk∏adki nie mia∏ istotnego wp∏ywu na wolu-
men sk∏adki UE.

W ramach ubezpieczeƒ komunikacyjnych (OC i AC) – analiza struktury sk∏adki w UE-25 za
2005 r. wskazuje na wi´kszy udzia∏ sk∏adki z tytu∏u OC – 61% w porównaniu ze sk∏adkà z ty-
tu∏u AC 39% (bez Wielkiej Brytanii i Irlandii). Wi´kszy udzia∏ sk∏adki OC w strukturze sk∏ad-
ki komunikacyjnej charakterystyczny jest zarówno dla 15 „starych” krajów UE jak równie˝
dla 10 krajów przyj´tych w sk∏ad UE w 2004 r., zaÊ jedyna ró˝nica pomi´dzy nimi dotyczy∏a
tylko proporcji tego udzia∏u. Dla UE-15 udzia∏ sk∏adki z tytu∏u OC i AC kszta∏towa∏ si´ odpo-
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WWyykkrreess  nnrr  1133. WysokoÊç sk∏adki na ubezpieczonego z tytu∏u OC w wybranych paƒstwach UE-25
w 2004 roku (w euro).

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie CEA Statistics No 27 The European Motor Insurance Market XII
2006, s. 21.

WWyykkrreess  nnrr  1144. Ârednia wysokoÊç odszkodowaƒ z tytu∏u OC komunikacyjnego w wybranych paƒ-
stwach UE-25.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie CEA Statistics No 27 The European Motor Insurance Market XII
2006, s 26.



wiednio na poziomie 61,5% i 38,5%, natomiast dla UE-10 stosunek ten wynosi∏ odpowiednio
55,2% oraz 44,8%. Dla porównania w 2005 r. w Polsce relacja sk∏adki z tytu∏u OC i AC stano-
wi∏a 51% i 49%.

W uj´ciu wartoÊciowym Êrednia sk∏adka z tytu∏u OC w UE-25 kszta∏towa∏a si´ w 2004 r. na po-
ziomie ok. 200-250 euro. Najwy˝szà sk∏adk´ z tego tytu∏u p∏acili posiadacze pojazdów mechanicz-
nych w Luksemburgu (blisko 400 euro), Belgii, Austrii (ponad 300 euro) oraz Hiszpanii i Niemiec
(ok. 260 euro). Na przeciwleg∏ym biegunie w tym zestawieniu znajdowa∏y si´ natomiast takie
paƒstwa jak Estonia, ¸otwa i Polska (ok. 100 euro).

Analizujàc zaÊ Êredni poziom wyp∏at odszkodowaƒ z ubezpieczeƒ komunikacyjnych – w 2004 r.
Êrednia wysokoÊç odszkodowania z tytu∏u OC dla krajów UE-25 wynosi∏a oko∏o 3000 euro. Nale-
˝y jednak zaznaczyç, ˝e podobnie jak w przypadku poziomu sk∏adki z tytu∏u OC, tak˝e wysokoÊç
odszkodowania znacznie ró˝ni∏a si´ na poszczególnych rynkach narodowych. Wysokie Êrednie od-
szkodowania charakterystyczne by∏y dla paƒstw „starej” UE. Ârednia wysokoÊç odszkodowania
cz´sto przekracza∏a Êrednià dla ca∏ej UE-25 w takich krajach jak: W∏ochy i Finlandia (ponad 4 tys.
euro), Niemcy (ok. 3,5 tys. euro) oraz Francja (ok. 3,5 tys. euro). W paƒstwach, które przystàpi∏y
do UE Êrednia wysokoÊç odszkodowania waha∏a si´ w granicach 1500-1000 euro. Wyjàtek stano-
wi∏a S∏owenia, gdzie Êrednia wysokoÊç odszkodowania zbli˝a∏a si´ do Êredniej charakterystycznej
dla du˝ych rynków UE i wynosi∏a ponad 3000 euro.

Âredni dla UE wspó∏czynnik szkodowoÊci w 2004 r. dla ubezpieczeƒ komunikacyjnych kszta∏-
towa∏ si´ na poziomie 74% (np. w 1999 r. wynosi∏ on – 91,2%). Wysoki wspó∏czynnik szkodowoÊci
charakterystyczny by∏ dla „starych” cz∏onków UE, np. w Niemczech i Grecji osiàgnà∏ nawet po-
ziom oko∏o 85%. Znacznie ni˝szy wspó∏czynnik szkodowoÊci wyst´powa∏ na rynkach ubezpieczeƒ
komunikacyjnych paƒstw nowoprzyj´tych, zw∏aszcza na Malcie (ok. 30%), S∏owacji (ok. 40%)
i ¸otwie (ok. 50%). W Polsce zbli˝ony by∏ on do wspó∏czynników wyst´pujàcych w Holandii, Hisz-
panii, Francji, Wielkiej Brytanii i wynosi∏ w przybli˝eniu ok. 70%.

WartoÊç wyp∏acanych szkód z ubezpieczeƒ komunikacyjnych rocznie stanowi równowartoÊç ok.
80 mld euro. Obserwuje si´ jednoczeÊnie tendencj´ do zmniejszania liczby osób zabitych na dro-
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WWyykkrreess  nnrr  1155. Wspó∏czynnik szkodowoÊci w wybranych paƒstwach UE-25 w 2004 roku.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie CEA Statistics No 27 The European Motor Insurance Market XII
2006 s. 25.
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gach. Jest to efekt programu prewencyjnego obejmujàcego lata 2001-2010, dotyczàcego podejmo-
wania dzia∏aƒ, majàcych na celu ograniczenia liczby zabitych na drogach UE o 50%. W tym celu
Komisja Europejska przyj´∏a dwa nowe projekty dyrektyw (w paêdzierniku 2006 r.). Pierwszy
z nich dotyczy poprawienia bezpieczeƒstwa na g∏ównych drogach poprzez zastosowanie lepszych
Êrodków infrastrukturalnych i in˝ynieryjnych (tzw. TEN-T czyli transeuropejska sieç transporto-
wa). Drugi natomiast przewiduje wyposa˝enie pojazdów ci´˝arowych w lepsze parametry tech-
niczne w celu zmniejszenia liczby zdarzeƒ drogowych z udzia∏em rowerzystów i motocyklistów.

Zasadniczo – w wi´kszoÊci krajów UE (g∏ównie starej UE) obserwuje si´ spadek cz´stoÊci szkód
oraz wielkoÊci wyp∏at roszczeƒ komunikacyjnych przy wzroÊcie wyp∏at w kilku krajach (UE-10),
Grecji i W∏oszech. W wi´kszoÊci krajów UE obserwuje si´ równie˝ znaczny spadek liczby zabitych
w wypadkach drogowych (szczególnie we Francji i Luksemburgu o ok. 30%). Z drugiej strony sà
paƒstwa tj. Malta, Cypr, Czechy, W´gry, w których obserwuje si´ niepokojàcà tendencj´ wzrostu
liczby zabitych.

Uwagi koƒcowe
Podejmujàc prób´ podsumowania g∏ównych tendencji, panujàcych na rynku ubezpieczeƒ komu-

nikacyjnych, nasuwajà si´ nast´pujàce wnioski:
❐ Ubezpieczenia komunikacyjne ze wzgl´du na olbrzymi potencja∏ rynku motoryzacyjnego (po-

nad 800 mln pojazdów) sà wa˝nym elementem stymulujàcym rozwój ubezpieczeƒ majàtko-
wych na wszystkich rynkach narodowych.

❐ W najbli˝szych latach w UE nie nale˝y spodziewaç si´ zmniejszenia stopnia koncentracji ryn-
ku motoryzacyjnego dla trzech najwi´kszych rynków narodowych. Pomimo najwi´kszego
udzia∏u Polski – spoÊród nowoprzyj´tych cz∏onków UE- i utrzymujàcej si´ tendencji wzrostu
sprzeda˝y pojazdów nowych i u˝ywanych ich wp∏yw na stopieƒ koncentracji rynku motory-
zacyjnego UE jest niewielki .

❐ Jakkolwiek stopieƒ koncentracji rynku ubezpieczeƒ komunikacyjnych jest w UE bardzo wy-
soki ( Êrednio dla 5 zak∏adów wynosi – 57%,dla 10 -75%) to nadal obserwuje si´ jego dalszy
wzrost w krajach wysoko rozwini´tych (np. W. Brytania, Austria, W∏ochy, Holandia). 

❐ Pomimo ogólnej tendencji na rynku wspólnotowym do zmniejszania liczby zak∏adów ubezpie-
czeƒ, oferujàcych ubezpieczenia komunikacyjne – bioràc pod uwag´ rozmiar rynku polskiego
oraz obserwowane dynamiki przyrostu sk∏adki komunikacyjnej – nale˝y spodziewaç si´
w Polsce wzrostu liczby zagranicznych zak∏adów, stosujàcych nowoczesne metody dystrybu-
cji ubezpieczeƒ komunikacyjnych.

❐ Analizujàc udzia∏ Polski w sk∏adce UE z ubezpieczeƒ komunikacyjnych – 2%, (ok. 2,5 mld eu-
ro), w kontekÊcie udzia∏u np. Hiszpanii – ok. 10% (11,7 mld euro) mo˝na spodziewaç si´ suk-
cesywnego wzrostu sk∏adki z ubezpieczeƒ komunikacyjnych, w szczególnoÊci ˝e jej Êrednia
wysokoÊç (poni˝ej 100 euro) znacznie odbiega od Êredniej UE (ok. 250 euro).

❐ Spadkowi dynamiki sk∏adki na najwi´kszych rynkach UE (Niemcy, W∏ochy, Irlandia, Holan-
dia, Francja) towarzyszy znaczny wzrost dynamiki sk∏adki komunikacyjnej na rynkach no-
woprzyj´tych do UE, co wià˝e si´ z potencja∏em rozwojowym tych rynków, np. tylko w latach
2005-2006 roku w Polsce import samochodów u˝ywanych wyniós∏ 1,7 mln. sztuk, zaÊ sprze-
danych nowych ok. 450 tys. sztuk.

❐ Âredni udzia∏ sk∏adki z ubezpieczeƒ komunikacyjnych w sk∏adce non-life w UE wynosi
33,5%, zaÊ w Polsce udzia∏ ten wynosi ponad 62%, co wskazuje na nierównomierny rozwój
poszczególnych grup ubezpieczeƒ majàtkowych naszym kraju. Nale˝y spodziewaç si´, ˝e
wraz z rozwojem liczby produktów ubezpieczeniowych, szczególnie ubezpieczeƒ zdrowot-
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nych, wypadkowych, finansowych itp. udzia∏ ubezpieczeƒ komunikacyjnych w dziale II b´-
dzie si´ sukcesywnie zmniejsza∏.

dr EEll˝̋bbiieettaa  WWaannaatt--PPoo∏∏eeçç, Wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
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Summary of the article

The development of the motor insurance of the EU 25 market
This article presents a discussion on trends and tendencies observed at the EU motor insuran-

ce market. This issue was introduced at the conference which took place at the Warsaw Univer-
sity of Technology on 12 April 2007.

In 2005, the world gross insurance premium written amounted to 2.9 BLN EURO, with 32% of
the premium’s value belonging to the European Union. The EU states market was the second
world insurance market in respect of the amount of collected premium, following the North Ame-
rican one (USA and Canada). The biggest insurance markets in the EU were: the United King-
dom, France, Germany, Italy, Spain and the Netherlands with their share of up to 80% of the
Union’s total insurance market. 

A characteristic feature of the EU insurance market is a distinct superiority of life insurance (ca
60% of the total EU insurance premium) in relation to property insurance (ca 40% of the EU pre-
mium). Next, motor insurance formed the biggest group within the property insurance section.

In 2005 ca 800 MLN vehicles were registered worlwide. The European Union was the biggest
world motor market with its ca 280 million registered vehicles. This market was characterized
by a big degree of concentration which meant that as much as 51% of all registered vehicles fell
to three countries: Germany, Italy and France. Six percent of all vehicles registered in the EU we-
re registered in Poland.

Analysing the degree of national concentration pertaining to the number of registered vehicles
worldwide, it must be stated that it is very high and amounts to 90% for 10 countries,

At the EU motor insurance market, there were 1.3 thousand of acting insurers, that is, ca
25% of all insurance enterprises registered in the EU. Since the half of the 90-ies, the number
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of enterprises operating at this market have been decreasing and is basically proportional to
the insurance market size of a particular EU state. At the same time, it must be noted that ca
57% of the whole Community motor insurance market belonged to 5 biggest insurance compa-
nies.

In 2005, the EU Member States collected the total of ca 120 milliard EURO of gross premium
written in motor insurance, with 67% of this premium falling to four biggest states of the „old
Union”, i.e. Germany, Italy, Great Britain and France.

The participation of Poland in the Union’s motor insurance premium was small and amounted
to the mere 2%. In the period of the last several years a significant decrease of the EU motor in-
surance premium could be noticed, that structure according to the kind of insurance and its ave-
rage amount in particular countries,

– the average amount of damages and tendencies in the formation of the damage index.
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Odpowiedê na pytanie o wp∏yw klauzuli napraw na zakres obowiàzku odszkodowawczego
w ubezpieczeniach komunikacyjnych, jest wypadkowà uregulowaƒ prawa ubezpieczeniowego,
ogólnego prawa zobowiàzaƒ i prawa w∏asnoÊci przemys∏owej. W niniejszym artykule poruszone
zostanà kolejno zagadnienia dotyczàce: po pierwsze tego, na czym polega wprowadzona w∏aÊnie
do polskiego prawa klauzula napraw, po drugie tego, co wynika z przepisów kodeksu cywilnego
w kwestii naprawiania szkód w pojazdach, wymagajàcego u˝ycia cz´Êci zamiennych i po trzecie
tego, jakie skutki dla rynku ubezpieczeniowego ma wprowadzenie klauzuli napraw, a w szczegól-
noÊci, czy wp∏ynie ona na wspomniane kodeksowe regu∏y dotyczàce naprawiania szkód.

Na wst´pie nale˝y jeszcze wyjaÊniç, jak w dalszych rozwa˝aniach rozumiane b´dzie poj´cie cz´-
Êci zamiennych oryginalnych i nieoryginalnych. Sposób rozumienia tych dwóch terminów zosta∏
zaczerpni´ty z wniosku Komisji dotyczàcego dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady zmie-
niajàcej dyrektyw´ 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów.1 Przez cz´Êci oryginalne rozu-
mie si´ tam cz´Êci dostarczane na rynek przez samych producentów pojazdów lub przez dostaw-
ców sprz´tu oryginalnego. Z kolei cz´Êci nieoryginalne to te dostarczane przez niezale˝nych
dostawców.

Klauzula napraw wprowadzona do ustawy Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej2 ustawà z dnia 29
czerwca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej3, jest narz´dziem s∏u˝àcym li-
beralizacji rynku cz´Êci zamiennych, chronionych wy∏àcznymi prawami z rejestracji wzoru prze-
mys∏owego. Wspomniana ochrona dotyczy nowej i posiadajàcej indywidualny charakter postaci
wytworu lub jego cz´Êci, nadanej mu w szczególnoÊci przez cechy linii, konturów, kszta∏tów, ko-
lorystyk´, struktur´, materia∏ oraz ornamentacj´ (art.102 ust.1 Pwp). Postaç cz´Êci sk∏adowej
podlega ochronie, je˝eli ta cz´Êç po jej w∏àczeniu do wytworu z∏o˝onego pozostaje widoczna
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w trakcie jego zwyk∏ego u˝ywania, czyli ka˝dego u˝ywania z wy∏àczeniem konserwacji, obs∏ugi
i naprawy (art.102 ust. 3 pkt 2 Pwp) – warunek ten spe∏niajà takie cz´Êci zamienne do samocho-
dów jak: elementy karoserii, zderzaki, szyby, boczne lusterka i listwy, czy reflektory. Do ustano-
wienia prawnej ochrony wzoru przemys∏owego niezb´dne jest zg∏oszenie go do rejestracji w Urz´-
dzie Patentowym, który po ustaleniu, ˝e zg∏oszenie nastàpi∏o prawid∏owo, wydaje decyzj´
o udzieleniu prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo
wy∏àcznego korzystania ze wzoru przemys∏owego w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca∏ym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony mo˝e zakazaç osobom trzecim wytwarzania, ofe-
rowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub u˝ywania wytworu, w którym wzór jest
zawarty bàdê zastosowany, lub sk∏adowania takiego wytworu dla takich celów (art.105 ust.1-3
Pwp). Mo˝na zatem uznaç, ˝e w przedstawionym powy˝ej kszta∏cie prawo z rejestracji wzoru
przemys∏owego oznacza przyznanie uprawnionemu pewnego monopolu4, przy czym pierwotnym
êród∏em tego monopolu nie jest si∏a ekonomiczna, lecz to w∏aÊnie prawo w∏asnoÊci przemys∏owej.5

W poprzednim stanie prawnym prze∏amanie tego monopolu by∏o mo˝liwe tylko za zgodà upraw-
nionego, poprzez zawarcie umowy licencyjnej. Wprowadzona nowelizacja w sposób drastyczny
ograniczy∏a prawo z rejestracji wzoru przemys∏owego w jego dotychczasowym kszta∏cie, a to za
sprawà dwóch nowych narz´dzi: klauzuli napraw wp∏ywajàcej zarówno na przysz∏e, jak i ju˝ ist-
niejàce prawa z rejestracji wzorów oraz licencji przymusowej.

W ustawie Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej wprowadzono przepis art.1061 o nast´pujàcej treÊci: 
1. Ochrona z tytu∏u prawa z rejestracji wzoru nie przys∏uguje wytworowi, który stanowi cz´Êç sk∏a-
dowà wytworu z∏o˝onego, u˝ywanà do naprawy tego wytworu w taki sposób, by przywróciç mu je-
go wyglàd poczàtkowy. 2. Osoby trzecie mogà korzystaç z wytworu, o którym mowa w ust.1, poprzez
jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub u˝ywanie wytworu,
w którym wzór jest zawarty bàdê zastosowany, lub poprzez sk∏adowanie takiego wytworu dla ta-
kich celów. Tak skonstruowana klauzula napraw nie zmienia dotychczasowych przes∏anek i zasad
rejestrowania wzorów przemys∏owych. Modyfikuje ona natomiast treÊç prawa z rejestracji wzoru
w ten sposób, ̋ e zaw´˝a granice uprawnienia do wy∏àcznego korzystania ze wzoru. Uprawniony nie
mo˝e bowiem sprzeciwiç si´ korzystaniu przez osoby trzecie z wytworu stanowiàcego cz´Êç sk∏ado-
wà wytworu z∏o˝onego, ale tylko wtedy, gdy jest ona u˝ywana do naprawy tego ostatniego.

Przepisem intertemporalnym dotyczàcym art.1061 Pwp jest art. 6 ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej, który stanowi, ˝e przepisy art. 1061 stosuje si´ równie˝ do praw
z rejestracji wzorów przemys∏owych udzielonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie nowelizacji. Zwià-
zek tych dwóch przepisów budzi liczne zastrze˝enia z punktu widzenia zgodnoÊci z Konstytucjà.
Mo˝na mu bowiem zarzuciç, ˝e godzi w wywodzone z wyra˝onej w art. 2 Konstytucji zasady paƒ-
stwa prawnego, zasady formalne: bezpieczeƒstwa prawnego, lex retro non agit, zaufania obywa-
teli do paƒstwa i stanowionego przezeƒ prawa, ochrony praw nabytych i proporcjonalnoÊci.6

Oprócz opisanej powy˝ej klauzuli napraw, nowelizacja wprowadzi∏a jeszcze drugie narz´dzie
s∏u˝àce prze∏amaniu monopolu podmiotu uprawnionego z rejestracji wzoru przemys∏owego. Otó˝
art. 118 ust.1 w nowym brzmieniu przewiduje, ˝e do wzorów przemys∏owych i praw z rejestracji
tych wzorów stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 82-88 Pwp, dotyczàce udzielania licencji przy-
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musowej. Licencja ta nie wynika z umowy (zgodnej woli stron), lecz jej êród∏em jest decyzja Urz´-
du Patentowego.7 Urzàd mo˝e udzieliç licencji przymusowej w ÊciÊle okreÊlonych przypadkach,
wymienionych w art. 82 ust. 1 Pwp. Wskazuje si´ przy tym na zupe∏nie wyjàtkowy charakter re-
gulacji dotyczàcych licencji przymusowej, która mo˝e zostaç udzielona jedynie w ÊciÊle okreÊlo-
nych przypadkach.8 Mimo swej wyjàtkowoÊci rozwiàzanie to umo˝liwia dalsze ograniczenie, moc-
no ju˝ okrojonego wskutek klauzuli napraw, prawa z rejestracji wzoru przemys∏owego, poprzez
udzielenie innemu podmiotowi upowa˝nienia do odp∏atnego korzystania z tego wzoru w zakre-
sie, czasie i na zasadach okreÊlonych w decyzji Urz´du.

Wprowadzenie w ˝ycie przepisów nowelizacji prowadzi do liberalizacji rynku cz´Êci zamien-
nych chronionych prawami z rejestracji wzorów przemys∏owych. Poddanie tego rynku regu∏om
konkurencji daje konsumentom mo˝liwoÊç wyboru pomi´dzy cz´Êciami zamiennymi pochodzàcy-
mi od producentów pojazdów i dostawców sprz´tu oryginalnego, a cz´Êciami pochodzàcymi od do-
stawców niezale˝nych. Uaktywnienie si´ konkurencji cenowej powinno w konsekwencji doprowa-
dziç do ogólnego spadku cen cz´Êci, czyli tak˝e cen cz´Êci oryginalnych. Nie mo˝na jednak˝e
wyraziç aprobaty dla pos∏ugiwania si´ przez ustawodawc´ niekonstytucyjnymi konstrukcjami
w myÊl zasady, i˝ cel uÊwi´ca Êrodki. KontrowersyjnoÊç art.6 ustawy o zmianie ustawy – Prawo
w∏asnoÊci przemys∏owej, rozciàgajàcego dzia∏anie klauzuli napraw tak˝e na prawa istniejàce
w chwili jej wejÊcia w ˝ycie, spot´gowana jest faktem, i˝ zgodnie z art. 105 ust. 6 Pwp, prawo z re-
jestracji wzoru jest ograniczone w czasie, poniewa˝ udziela si´ go na 25 lat od daty dokonania
zg∏oszenia. Ponadto trudno si´ oprzeç wra˝eniu, ˝e w nowym uj´ciu treÊç prawa z rejestracji wzo-
ru przemys∏owego zosta∏a okrojona tak dalece, ˝e pojawia si´ wàtpliwoÊç, czy ubieganie si´ o re-
jestracj´ wzorów przemys∏owych ma jeszcze ekonomiczny sens. „Istotà bowiem uzyskiwania
ochrony na cz´Êci sk∏adowe jest mo˝liwoÊç czerpania zysków ze sprzeda˝y cz´Êci zmiennych (...)
na tzw. rynku wtórnym, a wi´c tam, gdzie dochodzi do wymiany poszczególnych elementów wy-
tworu z∏o˝onego, celem jego naprawy”.9 Mo˝liwoÊç uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemy-
s∏owego w kszta∏cie nadanym nowelizacjà mo˝e staç si´ instytucjà martwà, co w praktyce b´dzie
mia∏o takie skutki, jak gdyby mo˝liwoÊç uzyskania takiej ochrony w ogóle nie istnia∏a.

Naprawienie szkody
Zanim dokonana zostanie ocena wp∏ywu klauzuli napraw na zakres obowiàzku naprawienia

szkody przez ubezpieczycieli, niezb´dnym jest przedstawienie cywilistycznych regu∏ rzàdzàcych
tym obowiàzkiem. Udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, kiedy naprawienie szkody przez ubez-
pieczyciela powinno polegaç na sfinansowaniu naprawy przy u˝yciu cz´Êci oryginalnych, a kiedy
nieoryginalnych, wymaga odr´bnej analizy dla ubezpieczeƒ komunikacyjnych obowiàzkowych
(OC) i dobrowolnych (AC).

Obowiàzkowy charakter ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przesàdza
o istotnym ograniczeniu swobody kontraktowej stron tej umowy (ubezpieczajàcego i ubezpieczy-
ciela), wyznaczajàc mi´dzy innymi zakres odpowiedzialnoÊci ubezpieczycieli wzgl´dem osób po-
szkodowanych. Miarodajny w tej ostatniej kwestii art. 13 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiàzkowych10 stanowi, ˝e „w obowiàzkowych ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cywilnej
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odszkodowanie wyp∏aca si´ w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotów obj´tych ubezpie-
czeniem, nie wy˝ej jednak ni˝ do wysokoÊci sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie”. Przytoczo-
ny przepis, w celu ustalenia zakresu odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela wzgl´dem poszkodowane-
go, odsy∏a zatem do regulacji kodeksu cywilnego dotyczàcych odpowiedzialnoÊci za szkod´
powsta∏à w zwiàzku z ruchem mechanicznego Êrodka komunikacji poruszanego za pomocà si∏
przyrody (tj. do art. 436 w zw. z art. 435 k.c.) oraz do ogólnocywilistycznych regu∏ rzàdzàcych na-
prawieniem szkody. Ograniczenie odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela do wysokoÊci sumy gwaran-
cyjnej odró˝nia zakres jego odpowiedzialnoÊci wzgl´dem poszkodowanego od zakresu odpowie-
dzialnoÊci posiadacza pojazdu.

A zatem rozstrzygni´cie tego, czy podmiot odpowiedzialny za szkod´ powinien sfinansowaç po-
szkodowanemu napraw´ przy u˝yciu cz´Êci oryginalnych, czy te˝ nieoryginalnych, pozwoli jedno-
czeÊnie udzieliç odpowiedzi na pytanie o to, za u˝ycie jakich cz´Êci ma zap∏aciç ubezpieczyciel OC
sprawcy szkody. 

Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglàdem Êwiadczenie zmierzajàce do naprawienia szko-
dy ma przede wszystkim funkcj´ kompensacyjnà, która polega na wyrównaniu szkody doznanej
przez poszkodowanego i doprowadzeniu do takiej sytuacji, jak gdyby zdarzenie wywo∏ujàce szko-
dliwe nast´pstwa nie nastàpi∏o.11 Wspomniana funkcja szczególnie wyraênie zosta∏a zaakcento-
wana w art. 363 § 1 k.c., który stanowi, ˝e „naprawienie szkody powinno nastàpiç, wed∏ug wybo-
ru poszkodowanego, bàdê przez przywrócenie stanu poprzedniego, bàdê przez zap∏at´
odpowiedniej sumy pieni´˝nej”. A zatem, bez wzgl´du na to, w jakiej formie ma nastàpiç napra-
wienie szkody, powinno ono przywróciç taki stan praw i interesów, jaki istnia∏ u poszkodowane-
go zanim nastàpi∏o zdarzenie wyrzàdzajàce szkod´.12

Na powy˝szych za∏o˝eniach oparty zosta∏ stosunkowo stary, ale w interesujàcej nas kwestii
wcià˝ aktualny, wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 3 lutego 1971 r., w którym stwierdza si´, ˝e „o
przywróceniu stanu poprzedniego mo˝na mówiç jedynie wówczas, gdy stan samochodu po napra-
wie pod ka˝dym istotnym wzgl´dem (stan techniczny, zdolnoÊç u˝ytkowa, cz´Êci sk∏adowe, trwa-
∏oÊç, wyglàd estetyczny itp.) odpowiada stanowi tego˝ samochodu sprzed wypadku”.13 Do przy-
wrócenia stanu poprzedniego konieczne jest zatem u˝ycie cz´Êci o takich samych cechach jak te
zniszczone, a w szczególnoÊci tej samej jakoÊci. Równowa˝na restytucji naturalnej zap∏ata odpo-
wiedniej sumy pieni´˝nej oznaczaç zatem musi kwot´ umo˝liwiajàcà, w danych realiach rynko-
wych, nabycie dóbr potrzebnych do pe∏nej kompensacji poniesionej szkody.

W kontekÊcie problematyki zakresu odpowiedzialnoÊci posiadacza pojazdu wobec poszkodowa-
nego prowadzi to do nast´pujàcych wniosków:

❐ je˝eli naprawa uszkodzonego pojazdu ma polegaç na wymianie cz´Êci oryginalnych, to powin-
ny zostaç zamontowane równie˝ cz´Êci oryginalne – w przeciwnym wypadku mielibyÊmy do
czynienia jedynie z cz´Êciowà kompensacjà poniesionej szkody,

❐ je˝eli naprawa uszkodzonego pojazdu ma polegaç na wymianie cz´Êci nieoryginalnych, to po-
winny zostaç zamontowane równie˝ cz´Êci nieoryginalne – w przeciwnym razie poszkodowa-
ny zosta∏by wzbogacony i musia∏by zwróciç wartoÊç nadwy˝ki w zwiàzku z zasadà compen-
satio lucri cum damno.

Zgodnie z art. 363 § 1 k.c. poszkodowany mo˝e wybraç, czy naprawienie szkody ma nastàpiç
przez restytucj´ naturalnà, czy przez zap∏at´ odpowiedniej sumy pieni´˝nej. Je˝eli przywrócenie
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stanu poprzedniego by∏oby niemo˝liwe, albo gdyby pociàga∏o ono za sobà dla zobowiàzanego nad-
mierne trudnoÊci lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza si´ do Êwiadczenia w pienià-
dzu. Obie formy naprawienia szkody sà przez ustawodawc´ skonstruowane jako równowa˝ne
z punktu widzenia majàtkowych interesów poszkodowanego. W sytuacji, gdy sprawca szkody
w pojeêdzie ma spe∏niç Êwiadczenie w pieniàdzu i rozstrzygni´to, ˝e naprawa wymaga∏aby u˝ycia
cz´Êci oryginalnych albo te˝ nieoryginalnych, odpowiednia suma pieni´˝na b´dzie oznacza∏a kwo-
t´ ustalonà na podstawie ceny zakupu takich cz´Êci (art. 363 § 2 k.c.).

Powy˝sze uwagi odnoÊnie tego, kiedy kodeks cywilny przewiduje naprawienie szkody przy u˝y-
ciu cz´Êci oryginalnych, a kiedy nieoryginalnych, w pe∏ni odnoszà si´ tak˝e do problematyki na-
prawiania szkód przez ubezpieczycieli, a to ze wzgl´du na obowiàzywanie art.13 ust.3 ustawy
o ubezpieczeniach obowiàzkowych. Nale˝y poczyniç wszak˝e jedno zastrze˝enie: poszkodowany
nie ma mo˝liwoÊci wyboru formy naprawienia szkody przez ubezpieczyciela, poniewa˝ jego rosz-
czenie ogranicza si´ do Êwiadczenia w pieniàdzu. Wynika to z art. 822 § 1 k.c., który stanowi, ˝e
„przez umow´ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej zak∏ad ubezpieczeƒ zobowiàzuje si´ do
zap∏acenia okreÊlonego w umowie odszkodowania za szkody wyrzàdzone osobom trzecim, wzgl´-
dem których odpowiedzialnoÊç za szkod´ ponosi ubezpieczajàcy albo osoba, na rzecz której zosta-
∏a zawarta umowa ubezpieczenia”. Tak wyraêne sformu∏owanie ustawy nie powinno pozostawiaç
najmniejszych wàtpliwoÊci, ˝e art. 822 wy∏àcza – w odniesieniu do ubezpieczenia OC – zastoso-
wanie przepisu art. 363 k.c. w cz´Êci dotyczàcej restytucji naturalnej.14

Omawiana kwestia przedstawia si´ nieco odmiennie w dobrowolnych ubezpieczeniach AC.
Znajduje do nich zastosowanie norma zawarta w art. 361 § 2 k.c., z której wynika, ˝e naprawie-
nie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniós∏ oraz korzyÊci, które móg∏by osiàgnàç,
gdyby mu szkody nie wyrzàdzono. Norma ta ma charakter wzgl´dnie wià˝àcy, poniewa˝ wyzna-
czony nià zakres naprawienia szkody mo˝e zostaç umownie zmieniony. 

Pierwszy wniosek, jaki w zwiàzku z tym si´ nasuwa to taki, ˝e je˝eli umowa ubezpieczenia AC
nie zawiera postanowieƒ zmieniajàcych art. 361 § 2 k.c. to znaczy, ˝e ubezpieczyciel zobowiàza∏
si´ do naprawienia szkody w pe∏nej wysokoÊci. Czyli tak samo, jak w obowiàzkowych ubezpiecze-
niach OC, je˝eli naprawa uszkodzonego pojazdu ma polegaç na wymianie cz´Êci oryginalnych, to
powinny zostaç zamontowane równie˝ cz´Êci oryginalne, a je˝eli naprawa uszkodzonego pojazdu
ma polegaç na wymianie cz´Êci nieoryginalnych, to powinny zostaç zamontowane równie˝ cz´Êci
nieoryginalne.

Drugi wniosek jest taki, ˝e mo˝na umownie ograniczyç odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela do fi-
nansowania napraw przy u˝yciu cz´Êci nieoryginalnych, nawet je˝eli cz´Êci podlegajàce wymianie
by∏y oryginalne. Tak znaczàce ograniczenie odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela oczywiÊcie powin-
no skutkowaç odpowiednim zmniejszeniem sk∏adki.

Wàtpliwe jest natomiast, czy mo˝na zastrzec w umowie, ˝e ubezpieczyciel sfinansuje u˝ycie do
naprawy cz´Êci oryginalnych, je˝eli wymieniane cz´Êci b´dà nieoryginalne. Po pierwsze, sprzeci-
wia si´ temu zasada odszkodowania, wyra˝ona w art. 805 § 2 pkt 1 k.c., który stanowi, ˝e przy
ubezpieczeniu majàtkowym Êwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ polega na zap∏acie okreÊlonego od-
szkodowania. Nale˝y bowiem zauwa˝yç, ˝e Êwiadczenie ubezpieczyciela w takim przypadku wy-
kracza∏oby poza ramy odszkodowania, powodujàc wzbogacenie poszkodowanego. Po drugie, trud-
no uznaç takà umow´ nawet za ubezpieczenie w wartoÊci nowej. W ubezpieczeniu tym zak∏ad
ubezpieczeƒ w razie utraty lub ca∏kowitego zniszczenia ubezpieczonego przedmiotu majàtkowe-
go, obowiàzany jest wyp∏aciç Êwiadczenie pieni´˝ne o wartoÊci przewy˝szajàcej wartoÊç utracone-
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go lub zniszczonego przedmiotu. Jednak˝e warunkiem jest to, ˝e wyp∏acone Êwiadczenie pieni´˝-
ne wystarczyç powinno na nabycie lub wytworzenie nowego przedmiotu o cechach identycznych
z ubezpieczonym.15 W omawianym przypadku ten warunek nie jest spe∏niony, poniewa˝ napra-
wiony samochód nie b´dzie mia∏ cech identycznych z tymi sprzed powstania szkody.

Konsekwencje wprowadzenia klauzuli napraw dla rynku ubezpieczeniowego
Po pierwsze nale˝y zauwa˝yç, ˝e klauzula napraw dotyczy tylko i wy∏àcznie tych cz´Êci zamien-

nych, które po w∏àczeniu ich do pojazdu pozostajà widoczne w trakcie jego zwyk∏ego u˝ywania.
Stanowià one jedynie procent ca∏ego rynku samochodowych cz´Êci zamiennych i tym samym je-
dynie procent cz´Êci, za których u˝ycie do naprawy p∏acà ubezpieczyciele. Szacuje si´, ˝e wartoÊç
rynku cz´Êci zamiennych, na który oddzia∏uje klauzula napraw, wynosi w Polsce rocznie 2,4 mld
z∏otych.16 Niemniej w sytuacji zlikwidowania dotychczas istniejàcego monopolu podmiotów
uprawnionych z praw do wzorów przemys∏owych, spadek cen cz´Êci, zarówno oryginalnych, jak
i nieoryginalnych, powinien byç wyraênie odczuwalny. A ˝e, zgodnie z art. 363 § 2 k.c., wysokoÊç
odszkodowania pieni´˝nego powinna byç ustalana w∏aÊnie wed∏ug cen, zmniejszeniu powinny
ulec tak˝e sumy wyp∏acane przez ubezpieczycieli tytu∏em odszkodowaƒ z ubezpieczeƒ komunika-
cyjnych. Powinno to w efekcie prowadziç do obni˝enia sk∏adek, zarówno na obowiàzkowe, jak
i dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne. Niezwykle istotne jest, aby kràg faktycznych benefi-
cjentów wprowadzenia klauzuli napraw nie ogranicza∏ si´ tylko do ubezpieczycieli, ale objà∏ tak-
˝e ubezpieczajàcych. Nale˝y bowiem pami´taç o tym, ˝e podejmowanie takich decyzji, jak ta o li-
beralizacji rynku cz´Êci zamiennych, wymaga przeprowadzenia gruntownej analizy potrzeb jej
wprowadzenia i mo˝liwych skutków dla wszystkich uczestników rynku. Dopiero kiedy uzna si´,
˝e korzyÊci dla innych uczestników rynku sà na tyle istotne, ˝e warto uczyniç wy∏om w sferze
ochrony p∏ynàcej z praw z rejestracji wzorów przemys∏owych, mo˝e nastàpiç uszczuplenie tej
ochrony. Jednym z argumentów przemawiajàcych za wprowadzeniem klauzuli napraw by∏y w∏a-
Ênie przewidywane korzyÊci p∏ynàce dla ubezpieczajàcych z obni˝enia sk∏adek na ubezpieczenia
komunikacyjne.

Po drugie nale˝y zauwa˝yç, ˝e wprowadzenie klauzuli napraw skutkuje jedynie obni˝eniem
wysokoÊci odszkodowaƒ ubezpieczeniowych, nie wp∏ywajàc jednak w ˝aden sposób na zakres
obowiàzku naprawienia szkody przez ubezpieczycieli. Przedstawione powy˝ej kodeksowe zasa-
dy naprawiania szkód pozosta∏yby niezmienione. W ubezpieczeniu OC koniecznoÊç sfinansowa-
nia naprawy przy u˝yciu cz´Êci oryginalnych w przypadku, gdy wymianie ulegajà cz´Êci orygi-
nalne, nie wynika obecnie z braku na rynku ich nieoryginalnych substytutów, tylko
z ogólnocywilistycznych regu∏. Tote˝ nawet wówczas, gdy wskutek wprowadzenia klauzuli na-
praw pojawià si´ na rynku tak˝e cz´Êci nieoryginalne, ubezpieczyciel b´dzie zobowiàzany pokryç
koszty naprawy przy u˝yciu cz´Êci oryginalnych – które zapewne jednak potaniejà w efekcie po-
jawienia si´ na rynku dobroczynnej konkurencji. Nieco odmiennie sprawa wyglàda w sytuacji,
gdy wymianie w toku naprawy finansowanej przez ubezpieczyciela OC majà ulec cz´Êci nieory-
ginalne. Ubezpieczyciel jest wówczas zobowiàzany do pokrycia kosztów nieoryginalnych cz´Êci
zamiennych. Wprowadzenie klauzuli napraw skutkowa∏oby wi´kszà dost´pnoÊcià i wyborem
cz´Êci nieoryginalnych oraz obni˝eniem ich cen. W ubezpieczeniach AC (zarówno tych, w któ-
rych ubezpieczyciel zobowiàza∏ si´ do pokrycia szkody w pe∏nej wysokoÊci, jak i w tych, w któ-
rych jego odpowiedzialnoÊç jest ograniczona jedynie do sfinansowania kosztów naprawy pojaz-
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du przy u˝yciu cz´Êci nieoryginalnych) oddzia∏ywanie klauzuli napraw przejawia∏oby równie˝
poprzez obni˝enie cen cz´Êci zamiennych.

Z powy˝szego mo˝na wi´c wysnuç nast´pujàcy wniosek: wprowadzenie klauzuli napraw
w wi´kszoÊci przypadków nie b´dzie oznacza∏o, ˝e ubezpieczyciel ma wreszcie prawo wyboru cz´-
Êci zamiennych, których koszt jest zobowiàzany sfinansowaç. W ubezpieczeniu OC pozostanie
w pe∏ni zwiàzany kodeksowymi zasadami dotyczàcymi zakresu naprawienia szkody. A zatem na-
wet wtedy, gdy wskazujà one, ˝e zobowiàzany jest sfinansowaç koszt naprawy przy u˝yciu cz´Êci
nieoryginalnych, nie mo˝e wybraç cz´Êci dowolnych, a jedynie takie, które pod ka˝dym wzgl´dem
odpowiadajà cz´Êciom wymienianym – w szczególnoÊci co do jakoÊci. Wykazanie tego faktu spo-
czywa na ubezpieczycielu. Identycznie rzecz si´ ma w ubezpieczeniu AC, w którym nie zastrze˝o-
no, ˝e zakres, w jakim ubezpieczyciel zobowiàza∏ si´ do naprawienia szkody, zosta∏ zmniejszony.
Je˝eli natomiast odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela zosta∏a ograniczona do finansowania napraw
przy u˝yciu cz´Êci nieoryginalnych, nawet je˝eli cz´Êci podlegajàce wymianie by∏y oryginalne,
umowa powinna okreÊlaç jakiej powinny byç jakoÊci. Je˝eli tego nie czyni to, w oparciu o za∏o˝e-
nie o kompensacyjnej funkcji odszkodowania, uznaç nale˝y, ˝e chodzi o cz´Êci w mo˝liwie najwy˝-
szym stopniu zbli˝one do wymienianych. 

Zwiàzanie ubezpieczycieli w wi´kszoÊci przypadków kodeksowymi regu∏ami dotyczàcymi za-
kresu naprawienia szkody w istotny sposób ogranicza im mo˝liwoÊç wyboru cz´Êci, których u˝y-
cie do naprawy finansujà. PodkreÊlenia wymaga wszak˝e, ˝e z dobrodziejstw wprowadzenia kon-
kurencji na rynku cz´Êci zamiennych w pe∏ni mogà korzystaç poszkodowani przy podejmowaniu
decyzji o tym, w jakim zakresie chcà faktycznie naprawiç zaistnia∏à szkod´. Majà oni pe∏nà swo-
bod´ wyboru cz´Êci, których chcà u˝yç do naprawy. Decyzje poszkodowanego w tym wzgl´dzie po-
zostajà jednak bez wp∏ywu na rozmiar Êwiadczenia zobowiàzanego do naprawienia tej szkody
ubezpieczyciela.

mgr JJuussttyynnaa  OOrrlliicckkaa, Wydzia∏ Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu

Summary of the article

The repair clause versus the scope of liability for damages in motor
insurance

The purpose of this article is to present the influence of changes which have recently took pla-
ce in the Polish law of industrial ownership on the sector of motor insurance.

The Law of 29 June 2007 ((The Journal of Laws No. 136, p. 958) amended the law of 30 June
2000. The law on industrial ownership (The Journal of Laws No. 49, p. 508). The changes lie,
among others, in the introduction of a series of regulations to it, the aim of which is to break mo-
nopoly which gives the entitled person the right resulting from the registration of an industrial
exemplar. In the new legal status, the possibility of obtaining the right from the registration of
such an exemplar was preserved. However, the position of the entitled subject was significantly
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receded, and this at the instance of two institutions. One of them is the repair clause, the sense
of which is the limitation of the content of the law resulting from the registration of an industrial
exemplar in relation to its scope as of before the amendment. The second, however, is the insti-
tution of the mandatory licence which creates the possibility of deprivation of the entitled of the
exclusiveness in the use of the exemplar. The author describes changes introduced in the area of
rights resulting from the registration of an industrial exemplar, also paying attention to certain
doubts concerning the constitutionality of the amendment in this scope.

One of most important markets influenced by the above mentioned changes is the market of
motor spare parts. Particularly, the repair clause should contribute to the development of compe-
tition at this market and, what follows, to the decrease of spare parts prices. Undoubtly, the mar-
ket connected with it is the market of motor insurance, since prices of spare parts for autos trans-
late into the amount of premiums and indemnifications. In the further part of the article the
author tries to define a forecasted influence of the repair clause on the sector of motor insuran-
ce. This issue is analysed separately for obligatory and voluntary motor insurance. 
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Uwagi wst´pne
Przedsi´biorstwo prowadzàc dzia∏alnoÊç gospodarczà, w tym dokonujàc inwestycji, czy innowa-

cji, czy tworzàc sieç dystrybucji etc. podejmuje decyzje, którym towarzyszy niepewnoÊç. Diagno-
zowanie, identyfikacja i ocena ryzyka, sà podstawà dzia∏aƒ zmierzajàcych do zarzàdzania i ogra-
niczania ryzyka. Jednà z metod zarzàdzania ryzykiem, jest jego transfer na rzecz ubezpieczyciela
przez zawarcie umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest urzàdzeniem gospodarczym zapewnia-
jàcym pokrycie przysz∏ych potrzeb majàtkowych zwiàzanych z likwidowaniem ujemnych skut-
ków zdarzeƒ losowych (w tym zdarzeƒ gospodarczych) przez roz∏o˝enie ci´˝aru jego pokrycia na
wiele podmiotów, którym te zdarzenia zagra˝ajà.

Naukowcy badajàcy wp∏yw rozwoju sektora ubezpieczeƒ na realizacj´ za∏o˝eƒ Strategii Lizboƒ-
skiej wykazali w raporcie Europejskiego Komitetu Ubezpieczycieli (CEA) og∏oszonym w paêdzier-
niku 2006 r. i˝:1

❐ ubezpieczenia zmniejszajà kapita∏ w∏asny potrzebny firmom do dzia∏ania;
❐ ubezpieczenia sprzyjajà inwestycjom i innowacjom przez stworzenie pewniejszego Êrodowi-

ska dla podmiotów gospodarczych;
❐ ubezpieczyciele tworzà bezpieczne warunki dzia∏ania podmiotów gospodarczych, w tym

przedsi´biorstw;
❐ ubezpieczenia promujà rozsàdne dzia∏ania w zakresie zarzàdzania ryzykiem;
❐ jako inwestorzy instytucjonalni ubezpieczyciele (towarzystwa ubezpieczeniowe) przyczynia-

jà si´ do modernizacji rynków finansowych oraz do u∏atwienia firmom dost´pu do kapita∏u.

Istota ubezpieczeƒ finansowych
Ubezpieczenia finansowe majà szczególne, rosnàce znaczenie w pozyskiwaniu kapita∏u przez

przedsi´biorstwa zarówno poprzez zwi´kszenie bezpieczeƒstwa funkcjonowania, umo˝liwiajàc
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przeznaczenie cz´Êci kapita∏ów na rozwój (przez zmniejszenie tej cz´Êci dysponowanych Êrodków,
która zapewnia bezpieczeƒstwo bie˝àcej dzia∏alnoÊci m.in. poprzez zmniejszenie rezerw etc.) jak
i poprzez zwi´kszenie bezpieczeƒstwa inwestorów lokujàcych swoje Êrodki w akcje i instrumenty
d∏u˝ne przedsi´biorstw jak równie˝ poprzez zwi´kszanie zdolnoÊci kredytowej przedsi´biorstw
ubezpieczajàcych okreÊlone zakresy swojej dzia∏alnoÊci.

Transfer ryzyka przedsi´biorstwa do zak∏adu ubezpieczeƒ zwi´ksza konkurencyjnoÊç tego
przedsi´biorstwa a jak napisali ekonomiÊci amerykaƒscy w ksià˝ce „Zarzàdzanie ryzykiem
a ubezpieczenia”: „Ubezpieczyciel mo˝e posiadaç komparatywnà przewag´ w obs∏udze roszczeƒ.
KorzyÊci z ubezpieczenia obejmujà nie tylko pokrycie roszczeƒ, lecz równie˝ us∏ugi zwiàzane z ad-
ministrowaniem roszczeniami... Ubezpieczenie daje dost´p do umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia ubez-
pieczyciela.”2

Ubezpieczenia finansowe nale˝à do Dzia∏u II ubezpieczeƒ majàtkowych i pozosta∏ych osobo-
wych. Dotyczà one sfery zarzàdzania finansami, dlatego sà ÊciÊle zwiàzane z finansami przedsi´-
biorstw.

Wed∏ug Za∏àcznika do ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. do ubezpieczeƒ
finansowych nale˝à:

grupa 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym: ogólnej niewyp∏acalnoÊci, kredytu eksportowego,
sp∏at rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego,

grupa15. Gwarancje ubezpieczeniowe3: gwarancja bezpoÊrednia, gwarancja poÊrednia;
grupa 16. Ubezpieczenie ró˝nych ryzyk finansowych4 w tym:
❐ ryzyka utraty zatrudnienia;
❐ niewystarczajàcego dochodu;
❐ z∏ych warunków atmosferycznych;
❐ utraty zysku;
❐ sta∏ych wydatków ogólnych;
❐ nieprzewidzianych wydatków handlowych;
❐ utraty wartoÊci rynkowej;
❐ utraty sta∏ego êród∏a dochodów;
❐ poÊrednich strat handlowych poza wy˝ej wymienionymi;
❐ innych strat finansowych. 
Charakterystyczne przy ubezpieczeniach finansowych jest to, i˝ wymagajà one przy ocenie ry-

zyka analizy poszczególnych przypadków obj´tych ochronà ubezpieczeniowà. Nie sà to ubezpie-
czenia, przy których prawdopodobieƒstwo wystàpienia szkody mo˝na wyliczyç statystycznie, stàd
potrzeba starannej selekcji i oceny ryzyka z wykorzystaniem wiedzy profesjonalnej kadry, pra-
cowników towarzystw ubezpieczeniowych.

W literaturze przyjmuje si´ wàskie i szerokie rozumienie ubezpieczeƒ finansowych. Zdaniem
niektórych autorów nale˝y je ograniczyç do ubezpieczeƒ transakcji kredytowych oraz gwarancji
ubezpieczeniowych5. W szerokim rozumieniu wymienione produkty zak∏adów ubezpieczeƒ nale-
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˝y rozszerzyç o ubezpieczenie od specyficznych ryzyk finansowych, ubezpieczenie sekurytyzacji
aktywów i ochron´ przed finansowymi skutkami sprzeniewierzenia.6

Mo˝na przyjàç, ˝e ubezpieczenia finansowe sà to ubezpieczenia ryzyk wynikajàcych z asekura-
cji kredytu, nale˝noÊci w kredycie handlowym oraz nale˝noÊci leasingowych i factoringowych,
a tak˝e gwarancje ubezpieczeniowe wykonania zobowiàzania.

Gwarancje nie sà typowym produktem ubezpieczeniowym, „gwarancja ubezpieczeniowa jest
jednostronnym zobowiàzaniem zak∏adu ubezpieczeƒ (gwaranta) do wykonania Êwiadczenia pie-
ni´˝nego na rzecz podmiotu uprawnionego (beneficjenta) w sytuacji, gdy podmiot wnioskujàcy
o wydawanie gwarancji, nie wywiàza∏ si´ z ustalonego wobec beneficjenta obowiàzku”7. Do popu-
larnych gwarancji nale˝à gwarancje kontraktowe, celne, handlowe i inne.

Jednym z kryteriów przynale˝noÊci danych ubezpieczeƒ do ubezpieczeƒ finansowych móg∏by
byç sposób oceny ryzyka. Mo˝na rozwa˝yç, czy do ubezpieczeƒ finansowych nie nale˝y zaliczyç
tych ubezpieczeƒ majàtkowych, przy których podstawà oceny ryzyka jest underwriting, opiera-
jàcy si´ na ocenie zdolnoÊci podmiotu do wywiàzywania si´ ze zobowiàzaƒ w okresie obj´tym
ubezpieczeniem. Underwriting mo˝e mieç charakter jednostkowy jak równie˝ grupowy, odno-
szàcy si´ do grup podmiotów gospodarczych kwalifikowanych w oparciu o kryteria wielkoÊci
i formy w∏asnoÊci, kryteria bran˝owe i regionalne oraz kryteria zwiàzane z wp∏ywem koniunk-
tury gospodarczej.

Ubezpieczenia finansowe tworzà ca∏à palet´ produktów, których znaczenie w Polsce wzrasta
zw∏aszcza po wejÊciu do UE. W 2005 r. udzia∏ gr. 14, 15 i 16 w ubezpieczeniach majàtkowych wy-
niós∏ 4,4 % i nale˝y si´ spodziewaç ich dalszego wzrostu. W Polsce najwi´cej polis ubezpieczeƒ fi-
nansowych sprzedaje STU Ergo Hestia S.A., Korporacja Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych
KUKE, TU Euler Hermes S.A., Atradius, Coface oraz PZU S.A.

Grup´ produktów okreÊlanych jako ubezpieczenie kredytu w praktyce tworzy wiele produktów,
przy czym najwi´ksze znaczenie dla przedsi´biorstwa majà ubezpieczenia wierzytelnoÊci handlo-
wych (inaczej ubezpieczenie kredytu kupieckiego).8

Zasadne jest wi´c wprowadzenie nast´pujàcego podzia∏u ubezpieczeƒ finansowych na: ubezpie-
czenia wierzytelnoÊci handlowych oraz ubezpieczenia wierzytelnoÊci finansowych, co obrazuje
schemat nr 1. W ubezpieczeniu wierzytelnoÊci podstawà jest to, i˝ mamy do czynienia z odroczo-
nym terminem p∏atnoÊci za dostawy i us∏ugi. Przy ubezpieczeniu kredytu kupieckiego umowa
ubezpieczenia poprzedza wystàpienie zdarzeƒ losowych obj´tych umowà, przy nale˝noÊciach fak-
toringowych ju˝ zasz∏o zdarzenie (powsta∏a wierzytelnoÊç) i ubezpieczenie dotyczy nale˝noÊci ju˝
powsta∏ych (zasz∏ych), kiedy wierzytelnoÊç przekazana jest faktorowi. Podmiotem ubezpieczajà-
cym jest firma faktoringowa, która ubezpiecza si´ w zak∏adzie ubezpieczeƒ przed ryzykiem ban-
kructwa d∏u˝nika faktorowego lub przewlek∏ej zw∏oki. Jest to bardziej skomplikowane przy ubez-
pieczeniu wierzytelnoÊci faktoringowych, przy tzw. linii faktoringowych, gdzie mo˝na stwierdziç
pewne zacieranie granicy mi´dzy ubezpieczeniem kredytu kupieckiego a ubezpieczeniem wierzy-
telnoÊci faktoringowych.

Przy ubezpieczeniu wierzytelnoÊci finansowych podstawà jest odroczona p∏atnoÊç wynikajàca
z zawarcia umowy kredytu lub umowy leasingowej. W pierwszym przypadku wyst´pujà raty ka-
pita∏owe z odsetkami, w drugim raty leasingowe.
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Do ubezpieczeƒ kredytu nale˝y ubezpieczenie kredytu bankowego, ubezpieczenie kredytu hipo-
tecznego,9 ubezpieczenie kredytu gospodarczego lub inwestycyjnego dla przedsi´biorstw, ubezpie-
czenie kredytu konsumpcyjnego, kredytu ratalnego, ubezpieczenie kart kredytowych itp.

Udzielenie kredytu bankowego wià˝e si´ z ryzykiem jego niesp∏acenia lub nieterminowego p∏a-
cenia nale˝noÊci wynikajàcych z umowy kredytowej. Zabezpieczeniem transakcji kredytowych
jest umowa ubezpieczenia sp∏aty kredytu bankowego.

Generalnie transakcje kredytowe mogà byç zabezpieczane za pomocà:
❐ umowy ubezpieczenia zawieranej z kredytodawcà,
❐ umowy ubezpieczenia zawieranej z kredytobiorcà na rzecz kredytodawcy (umowa na rzecz

osoby trzeciej).10

Kredytodawca ponosi ryzyko transakcji kredytowej, jeÊli on je ubezpiecza to „umowa ubezpie-
czenia zawierana jest mi´dzy zak∏adem ubezpieczeƒ a kredytodawcà – sprzedajàcym w kredycie
kupieckim, faktorem, który naby∏ wierzytelnoÊci od tego sprzedajàcego, leasingodawcà, bankiem,
po˝yczkodawcà lub te˝ wynajmujàcym”.11

Schematy nr 2 i 3 pokazujà zale˝noÊci w umowie ubezpieczenia kredytu zak∏adu ubezpieczeƒ
z wierzycielem i umowie ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej.

Przy umowie ubezpieczenia kredytu z kredytobiorcà stronami umowy sà: zak∏ad ubezpieczeƒ
i kredytodawca – wierzyciel, który jest zarówno ubezpieczajàcym jak i ubezpieczonym. Brak jest
natomiast bezpoÊredniego powiàzania mi´dzy ubezpieczycielem (zak∏adem ubezpieczeƒ) a kon-
trahentami (d∏u˝nikami) ubezpieczajàcego.

W przypadku umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej w umowie ubezpieczenia kredytu
z d∏u˝nikiem, stronami umowy sà zak∏ad ubezpieczeƒ i kredytobiorca, który jest ubezpieczajà-
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9Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest to ubezpieczenie banku przez ubezpieczyciela od ryzyka nie wywiàzania si´
ze sp∏at zaciàgni´tego kredytu przez kredytobiorc´, tzw. pomostowe. Ochrona ubezpieczeniowa dzia∏a w okresie od
dnia zawarcia umowy o kredyt do dnia wpisu hipoteki do ksi´gi wieczystej na rzecz banku.
10 J. Kukie∏ka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2003,
s. 255.
11 Tam˝e, s. 255.

SScchheemmaatt  nnrr  11. Klasyfikacja ubezpieczeƒ wierzytelnoÊci.

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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cym, natomiast ubezpieczonym jest kredytodawca, czyli wierzyciel. Schemat nr 3 pokazuje zale˝-
noÊci w tej formie umowy.

Znaczenie ubezpieczeƒ finansowych dla sektora MSP
Wed∏ug informacji bazy REGON w Polsce w 2004 r. by∏o zarejestrowanych ponad 3,6 mln

przedsi´biorstw z czego faktycznie prowadzi∏o dzia∏alnoÊç 1,69 mln. W ramach tej liczby 1,64 sta-
nowi∏y firmy mikro, 35 tysi´cy firmy ma∏e a 12 tysi´cy Êrednie.12 Wed∏ug obowiàzujàcej od stycz-
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SScchheemmaatt  nnrr  22.. Umowa ubezpieczenia kredytu z kredytodawcà.

èród∏o: L. Michalik, D. Seliga, Ubezpieczenia finansowe, (w:) Podstawy ubezpieczeƒ tom II – produkty, 
J. Monkiewicz (red.), Poltex, Warszawa 2001, s. 290.
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SScchheemmaatt  nnrr  33.. Ubezpieczenia kredytu z kredytobiorcà.

èród∏o: L. Michalik, D. Seliga, Ubezpieczenia finansowe, (w:) Podstawy ubezpieczeƒ tom II – produkty, 
J. Monkiewicz (red.), Poltex, Warszawa 2001, s. 291.
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nia 2005 r. definicji w krajach UE do grupy przedsi´biorstw mikro, ma∏ych i Êrednich (MSP), któ-
re stanowià w Polsce znaczàcà wi´kszoÊç, zalicza si´ przedsi´biorstwa zatrudniajàce poni˝ej 250
osób, których obroty w roku poprzednim nie mogà przekroczyç 50 mln euro, alternatywnie mo˝-
na jako kryterium przyjàç wartoÊç sumy bilansowej, która ma byç poni˝ej 43 mln euro.13

Obowiàzuje w Polsce nast´pujàca klasyfikacja przedsi´biorstw, którà przedstawia tabela nr 1.

Ma∏e firmy, pomimo ich du˝ej elastycznoÊci, sà w wi´kszym stopniu nara˝one na negatywne
konsekwencje zmian otoczenia gospodarczego, wahania koniunktury, zmiany na rynku itp.,
stàd wi´ksze ryzyko utraty p∏ynnoÊci finansowej, co przy niedostatecznych Êrodkach w∏asnych
zwi´ksza zagro˝enie bankructwem. TrudnoÊci na jakie przede wszystkim natrafia ta grupa
przedsi´biorstw, to niedostatek kapita∏ów w∏asnych oraz trudno dost´pny i relatywnie drogi
kredyt.14

Tego sektora przedsi´biorstw w wi´kszym stopniu ni˝ pozosta∏e dotyczy ryzyko w kontaktach
handlowych, poniewa˝ wspó∏praca z odbiorcami i dostawcami ma cz´sto charakter nieformalny.15

Natomiast podstawowà barierà rozwoju i mo˝liwoÊci inwestycji oraz innowacji tego sektora jest
ograniczony dost´p do êróde∏ finansowania i zwiàzane z tym ryzyko finansowania inwestycji. Dla-
tego coraz wi´kszà rol´ w ograniczeniu ryzyka sektora MSP odgrywajà ubezpieczenia, w tym
ubezpieczenia finansowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe równie˝ dostrzegajà mo˝liwoÊç znacz-
nego zwi´kszenia zbioru sk∏adki w∏aÊnie w tym segmencie rynku, dlatego przygotowa∏y specjal-
ne produkty dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, zwykle w formie pakietów.

Ubezpieczenie kredytu zw∏aszcza dla firm z sektorem MSP jest narz´dziem zwi´kszania zdol-
noÊci kredytowej. Funkcjonowanie wielu ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw zale˝y od dost´pno-
Êci kredytu kupieckiego.

Dla wielu ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, które ze wzgl´du na brak dostatecznych zabezpie-
czeƒ, zbyt krótkà histori´ firmy itp., nie mogà otrzymaç kredytu, korzystanie z ubezpieczenia
kredytu staje si´ koniecznoÊcià. Stanowi bowiem przyjmowane przez bank zabezpieczenie jako
dodatkowe lub do czasu ustanowienia zabezpieczeƒ rzeczowych. Je˝eli klient banku – przedsi´-
biorca, ma niedostateczny poziom kapita∏u na wykupienie polisy lub niech´tnie inwestuje w∏asne
Êrodki na sk∏adk´ ubezpieczeniowà, bank wspó∏pracujàcy z zak∏adem ubezpieczeniowym wpro-
wadziç mo˝e op∏aty za polis´ z przyznawanego kredytu.

Segment MSP jest bardzo atrakcyjny dla ubezpieczycieli, dlatego wiele zak∏adów ubezpieczeƒ
konstruuje swoje produkty na potrzeby tej grupy przedsi´biorstw. Wed∏ug szacunków TU Com-
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12 A. ˚o∏nierski, Sektor MSP w Polsce, Miesi´cznik Ubezpieczeniowy, styczeƒ 2007, s. 11.
13 Dnia 3 kwietnia 1996 r. Komisja Europejska wyda∏a zalecenie w sprawie definicji ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(96/280/EC).
14 Por. K. Marecki, M. Wieloch, Bankom pod rozwag´, Bank 2006 nr 5, s. 58.
15 A. Bera, Mo˝liwoÊci asekuracji ryzyka przez ubezpieczenie w mikro i ma∏ych przedsi´biorstwach, (w:) Ubezpiecze-
nia, S. Wieteska (red.), Wyd. UMCS Lublin 2006, s. 1.

TTaabbeellaa  nnrr  11. Klasyfikacja przedsi´biorstw.

èród∏o: Ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 173, poz.1807).
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pensa S.A. potencjalny rynek sektora MSP jest bardzo pojemny od 1,2 do 2 mln podmiotów z mo˝-
liwoÊcià zebrania sk∏adki ubezpieczeniowej w ∏àcznej wysokoÊci 1,5-2,5 mld z∏.16

Ubezpieczenie wierzytelnoÊci handlowych
Ubezpieczenie wierzytelnoÊci handlowych w kredycie kupieckim jest najbardziej rozpowszech-

nionym produktem ubezpieczeƒ finansowych a sprzeda˝ towarów lub us∏ug z odroczonym ter-
minem p∏atnoÊci jest powszechnà zasadà gospodarki rynkowej zarówno w obrocie krajowym jak
i zagranicznym. W warunkach rosnàcej konkurencji odmowa kredytowania w obrocie handlo-
wym mo˝e byç przyczynà rezygnacji ze wspó∏pracy z danym kontrahentem (jako dostawcà –
sprzedawcà). 

Wed∏ug szacunków zak∏adów ubezpieczeƒ ponad 80% przedsi´biorstw w Polsce sprzedaje towa-
ry lub Êwiadczy us∏ugi z odroczonym terminem p∏atnoÊci stosujàc kredyt kupiecki, a tylko co pià-
te rozlicza si´ w gotówce p∏aconej od r´ki.17

Przez kredyt kupiecki (handlowy) rozumie si´ dostarczenie pewnej iloÊci towarów lub us∏ug
przez jednà ze stron, nazywanà wierzycielem, drugiej stronie nazywanej d∏u˝nikiem, pod warun-
kiem zap∏aty przez d∏u˝nika w póêniejszym terminie ekwiwalentu otrzymanej wartoÊci, ∏àcznie
z wynagrodzeniem wierzyciela, prowizjà i mar˝à.18 Transakcja ta jest równie˝ nazywana sprzeda-
˝à z odroczonym terminem zap∏aty.

Przedmiotem ubezpieczenia, jest ryzyko braku zap∏aty za dostarczone towary lub us∏ugi, które
obejmuje kwot´ kredytu kupieckiego lub niekiedy równie˝ kwot´ odsetek i prowizji. Stwierdzenie
faktu wystàpienia tego ryzyka nast´puje przy og∏oszeniu bankructwa przez d∏u˝nika lub opóênie-
nia w otrzymywaniu zap∏aty przekraczajàcego okreÊlonà w umowie liczb´ dni.

W ubezpieczeniu wierzytelnoÊci handlowych ubezpieczenie mo˝e dotyczyç:
❐ ryzyka handlowego (komercyjnego) – kiedy brak otrzymania p∏atnoÊci za dostaw´ wynika

z sytuacji finansowej odbiorcy;
❐ ryzyka niehandlowego (niekomercyjnego) – kiedy brak zap∏aty ze strony odbiorcy za dostar-

czony towar lub us∏ug´ wynika z zajÊcia zdarzeƒ od niego niezale˝nych np. wystàpienia ry-
zyka politycznego.19

Przy ubezpieczeniu wierzytelnoÊci handlowych wyst´pujà dwa rodzaje ubezpieczeƒ, jeden to
ubezpieczenie portfelowe oparte na indywidualnej ocenie ryzyka poprzedzajàcego (ex ante)
i nadaniu limitu kredytowego b´dàcego podstawà w∏àczenia danej wierzytelnoÊci do ochrony
ubezpieczeniowej. To rozwiàzanie jest stosowane przy stosunkowo du˝ych ryzykach. Drugi ro-
dzaj, to tzw. automatyczne ubezpieczenie okreÊlonej kategorii ryzyka. W zasadzie dotyczy mniej-
szych ryzyk, kiedy ubezpieczyciel tylko okreÊla ogólne kryteria. Brane sà pod uwag´ np. okres
wspó∏pracy z kontrahentem, iloÊç transakcji dokonywanych poprzednio bez przekraczania termi-
nów p∏atnoÊci przyj´tych w umowie, wielkoÊç transakcji itp. Te ryzyka sà wprowadzane do ochro-
ny w oparciu o deklaracje podmiotu ubezpieczonego i weryfikacj´ spe∏nienia kryteriów okreÊlo-
nych w umowie, w momencie zg∏oszenia zagro˝enia szkodà. Wyp∏acenie odszkodowania
wyst´puje w przypadku powstania szkody.

Z transakcjà kredytu kupieckiego zwiàzana mo˝e byç tak˝e transakcja faktoringowa, gdy wie-
rzytelnoÊci z tytu∏u sprzeda˝y towaru lub us∏ugi z odroczonym terminem p∏atnoÊci, zostanà prze-
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16 W. Skarul, L. Pierzchalski, Masowo nie znaczy taÊmowo, Miesi´cznik Ubezpieczeniowy, styczeƒ 2007, s. 15.
17 A. Stec, Ubezpieczenia nale˝noÊci, www.gospodarka.gazeta.pl/firma/ z 09.02.2007.
18 R. Holly (red.), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltex, Warszawa 2003, s. 145.
19 J. Kukie∏ka, D, Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, Oficyna. Wyd. Branta, Bydgoszcz, Warszawa 2003, s. 244.



lane na rzecz faktora i nast´puje zmiana wierzyciela, bowiem faktor staje si´ podmiotem upraw-
nionym do otrzymania Êwiadczenia d∏u˝nika, czyli zap∏aty za sprzedany towar lub us∏ug´.20

Ró˝nica polega na tym, ˝e przy ubezpieczeniu wierzytelnoÊci handlowych, jest to ubezpieczenie
typu portfelowego i dotyczy wierzytelnoÊci, które powstanà od momentu podpisania umowy,
a wi´c nale˝noÊci handlowych, które powstanà w okresie obowiàzywania umowy. Natomiast
ubezpieczenie nale˝noÊci faktoringowych, dotyczy wierzytelnoÊci ju˝ powsta∏ych na moment pod-
pisania umowy, czyli ubezpiecza si´ od ryzyka niesp∏acenia, wierzytelnoÊci ju˝ powsta∏e. Ubezpie-
cza si´ faktora (firm´ faktoringowà), przy faktoringu pe∏nym od ryzyka niewyp∏acalnoÊci fakto-
rowanej faktury.

Forma kredytu kupieckiego zwiàzana z odroczonym terminem p∏atnoÊci za dostaw´ zwi´ksza
mo˝liwoÊci obrotów handlowych, ale jest zwiàzana z ryzykiem niedotrzymania terminu p∏atnoÊci
lub nie wywiàzywania si´ d∏u˝nika z zap∏aty. Skutkiem mo˝e byç powstanie zatorów p∏atniczych,
nieÊciàgalne d∏ugi, a w konsekwencji utrata p∏ynnoÊci finansowej wierzyciela lub nawet jego ban-
kructwo.

Kredytodawca, udzielajàc kredytu kupieckiego mo˝e ograniczyç ryzyko np. dokonujàc samo-
dzielnie oceny wiarygodnoÊci kontrahenta – kredytobiorcy, przyjmujàc od niego zabezpieczenie
lub tworzyç w∏asne rezerwy na niesp∏acone wierzytelnoÊci handlowe. Przedsi´biorca – kredyto-
dawca, mo˝e dochodziç nale˝noÊci z wykorzystaniem firm windykacyjnych lub odstàpiç wierzy-
telnoÊç faktorowi, lecz tego typu rozwiàzania pociàgajà za sobà koszty, nie dajàc gwarancji rekom-
pensaty strat.

Umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zawarta mo˝e byç w formie umowy z wierzycie-
lem bàdê niekiedy d∏u˝nikiem. Zwykle klienci zak∏adów ubezpieczeƒ, mimo standardów ogól-
nych warunków ubezpieczenia kredytu kupieckiego, majà mo˝liwoÊç negocjacji umowy, w zale˝-
noÊci od stopnia ryzyka (towarzystwa ubezpieczeniowe obliczajà prawdopodobieƒstwo
niewyp∏acalnoÊci kontrahenta) oraz potrzeb ubezpieczajàcego. Koszt ubezpieczenia (sk∏adka),
zale˝y m.in. od wysokoÊci sumy ubezpieczenia, jakà ustali∏ przedsi´biorca i w rezultacie maksy-
malnego ewentualnego odszkodowania21 a tak˝e od wysokoÊci udzia∏u w∏asnego wierzyciela
w szkodzie , od sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu kupieckiego, warunków jakie zaofe-
rowa∏ kredytodawca swoim kontrahentom w tym terminu p∏atnoÊci. OczywiÊcie na wysokoÊç
sk∏adki wp∏yw ma równie˝ ogólna koniunktura w gospodarce i w bran˝y, doÊwiadczenie wierzy-
ciela w stosowaniu sprzeda˝y z odroczonym terminem p∏atnoÊci oraz zakres dywersyfikacji
sprzeda˝y. 

Tradycyjnà formà ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest ubezpieczenie ca∏ego portfela wierzy-
telnoÊci handlowych danego przedsi´biorstwa. Zwyczajowo nie sà obejmowane ubezpieczeniem
transakcje jednorazowe. Obj´cie ca∏ego portfela transakcji bàdê wybranej grupy, dywersyfikuje
ryzyko. Wy∏àczenia wymagajà zgody ubezpieczyciela i zwykle okreÊlone sà w umowie sà w umo-
wie ubezpieczenia.

Zak∏ad ubezpieczeƒ ocenia ryzyko niewyp∏acalnoÊci kontrahentów – d∏u˝ników, bioràc pod
uwag´ wiele czynników takich jak: ryzyko rynkowe, ryzyko zwiàzane z tym, czy dotyczy krajo-
wych czy zagranicznych kontrahentów, ryzyko bran˝y, wysokoÊç obrotów przedsi´biorstwa z od-
biorcami towarów czy us∏ug, dotychczasowà histori´ wspó∏pracy, okres, na jaki jest udzielany kre-
dyt kupiecki itp.
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Warszawa 2004, s. 201.
21 A. Stec, op. cit.



Ubezpieczenie nale˝noÊci przed ryzykiem niewyp∏acalnoÊci innych podmiotów gospodarczych 
– kontrahentów w obrocie handlowym, oznacza przeniesienie tego ryzyka na ubezpieczyciela (za-
k∏ad ubezpieczeƒ). Ubezpieczenie chroni (ogranicza ryzyko) ubezpieczonego klienta przed skutka-
mi przewlek∏ej zw∏oki w p∏atnoÊciach lub te˝ bankructwem kontrahenta – d∏u˝nika. Przy czym, za-
k∏ad ubezpieczeƒ, bierze na siebie najcz´Êciej cz´Êç ryzyka nieotrzymania przez dostawc´ p∏atnoÊci
za dostarczone towary lub wykonane us∏ugi, przyjmujàc pewien udzia∏ w∏asny klienta w szkodzie. 

Kosztem dla ubezpieczajàcego, przedsi´biorstwa udzielajàcego kredytu kupieckiego, jest sk∏ad-
ka, najcz´Êciej liczona na podstawie wartoÊci ubezpieczanego obrotu, wysokoÊci ubezpieczonych
nadanych limitów kredytów, stopnia ryzyka bran˝y, w której dzia∏a ubezpieczajàcy itp. Dodatko-
wym kosztem mogà byç op∏aty za rating klientów ubezpieczajàcego „kredytobiorców oraz moni-
toring ich sytuacji finansowej, prowadzony przez zak∏ad ubezpieczeƒ. Niektóre zak∏ady ubezpie-
czeƒ oferujà równie˝ pomoc, przez wspó∏pracujàce wyspecjalizowane firmy, w zakresie
zarzàdzania i monitorowania wierzytelnoÊci a tak˝e wsparcie w windykacji (w takich przypad-
kach firma windykacyjna najcz´Êciej windykuje zarówno ubezpieczonà cz´Êç nale˝noÊci jak i cz´Êç
b´dàcà udzia∏em w∏asnym wierzyciela w szkodzie).

Ubezpieczenie wierzytelnoÊci handlowych s∏u˝y zabezpieczeniu przed stratami powsta∏ymi
w rezultacie nieuregulowania nale˝noÊci przez kontrahenta w wyznaczonym terminie. Du˝e
znaczenie dla przedsi´biorstwa, które zawar∏o umow´ ubezpieczenia kredytu kupieckiego, ma
mo˝liwoÊç korzystania z profesjonalnego doradztwa pracowników specjalistów od oceny ryzy-
ka zak∏adów ubezpieczeƒ oraz uzyskanie informacji o wiarygodnoÊci i standingu finansowym
kontrahentów, partnerów gospodarczych a tak˝e pomoc w usprawnieniu procedur kredytowa-
nia. Ubezpieczyciel u∏atwia wi´c przedsi´biorstwu zarzàdzanie ryzykiem wierzytelnoÊci han-
dlowych, spe∏niajàc w pewnym zakresie funkcj´ zbli˝onà do biura informacji gospodarczych. 

Przedsi´biorstwo ma mo˝liwoÊç wykorzystania wiedzy i doÊwiadczeƒ pracowników zak∏adu
ubezpieczeƒ przy ocenie kontrahentów, a tak˝e korzystania ze sta∏ego monitoringu sytuacji fi-
nansowej poszczególnych odbiorców – kontrahentów.

Ochronà ubezpieczeniowà mogà byç równie˝ obj´te nale˝noÊci ubezpieczajàcego z tytu∏u prze-
wozów i sk∏adowania, dyskonta oraz kosztów wekslowych, je˝eli powsta∏y one w zwiàzki z ubez-
pieczonymi nale˝noÊciami, wynikajàcymi ze sprzeda˝y towarów lub us∏ug z odroczonym termi-
nem p∏atnoÊci i zosta∏y one razem z nimi zafakturowane.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych przygotowa∏o us∏ugi ubezpieczenia wierzytelnoÊci han-
dlowych dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Przyk∏adowo PZU S.A. ma w swojej ofercie pro-
dukt przeznaczony dla sektora MSP, ubezpieczenie kredytu kupieckiego dla przedsi´biorstw
z przychodami ze sprzeda˝y do 15 mln z∏ rocznie. Ochronà ubezpieczeniowà jest obj´ty ca∏y ob-
rót kredytowy ze wszystkimi odbiorcami. Przedmiotem ubezpieczenia sà nale˝noÊci powsta∏e
z tytu∏u sprzeda˝y towarów lub wykonania us∏ug z odroczonym terminem p∏atnoÊci.22

Zawarcie ubezpieczenia kredytu kupieckiego stwarza mo˝liwoÊç wzrostu obrotu i zysku przez
osiàgni´cie korzystnych warunków sprzeda˝y towarów lub us∏ug z odroczonym terminem p∏at-
noÊci. Posiadania takiego ubezpieczenia u∏atwia planowanie finansowe w zakresie windykacji na-
le˝noÊci a praktyka wykazuje, i˝ tylko nieznaczna cz´Êç nale˝noÊci zostaje uznana za wàtpliwe
czy te˝ nieÊciàgalne i z koniecznoÊci zaliczana jest w koszty dzia∏alnoÊci.23 Cz´Êç nale˝noÊci zosta-
je odzyskana w postaci odszkodowania od zak∏adów ubezpieczeƒ.
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22 Portal Gazety Ubezpieczeniowej PZU, nowa polisa na kredyt kupiecki z 19.02.2007.
23 M. Jacher, Gwarancje ubezpieczeniowe na tle innych ubezpieczeƒ finansowych, Gazeta Ubezpieczeniowa,
www.gu.com.pl z 27.01.2007 r.



Dzi´ki ubezpieczeniu kredytu kupieckiego przedsi´biorstwo – wierzyciel:
❐ ma zabezpieczone pokrycie wi´kszoÊci strat w przypadku nie wyp∏acenia nale˝noÊci przez

d∏u˝nika, mimo ˝e ubezpieczyciele stosujà udzia∏ w∏asny w szkodzie,
❐ zwi´ksza konkurencyjnoÊç sprzeda˝y, poniewa˝ dzi´ki zabezpieczeniu jakim jest ubezpiecze-

nie, mo˝e udzielaç kredytu kupieckiego na coraz d∏u˝sze okresy,
❐ mo˝e zwi´kszyç liczb´ podmiotów odbiorców, wobec których stosuje sprzeda˝ z odroczonà

p∏atnoÊcià, 
❐ zmniejsza ryzyko dzia∏alnoÊci uzyskujàc pomoc ubezpieczyciela w ocenie ryzyka kredytowe-

go, windykacji i egzekucji nale˝noÊci.24

Ubezpieczenie nale˝noÊci zagranicznych
Po wejÊciu Polski do UE krajowe przedsi´biorstwa uzyska∏y szerszy dost´p do rynków zbytu

krajów UE. Zdobycie i umocnienie pozycji na tych rynkach, zale˝y zarówno od jakoÊci oferowa-
nych towarów i Êwiadczonych us∏ug jak i od zapewnienia konkurencyjnych warunków handlo-
wych oraz dost´pu do êróde∏ finansowania, co jest zwiàzane z ryzykiem.25 Skutecznym sposobem
ograniczania ryzyka transakcji handlowych zagranicznych, jest korzystanie z ubezpieczenia na-
le˝noÊci eksportowych.

W Polsce rzàdowà agendà powo∏anà do wspierania eksportu jest Korporacja Ubezpieczeƒ Kredy-
tów Eksportowych. Przedmiotem dzia∏alnoÊci KUKE S.A., jest ubezpieczenie nale˝noÊci przys∏ugu-
jàcych od kontrahentów zagranicznych oraz krajowych, prowadzenie gwarantowanych przez Skarb
Paƒstwa ubezpieczeƒ eksportowych, udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych oraz reasekuracja
czynna i bierna. KUKE S.A. oferuje przedsi´biorstwom eksportujàcym mo˝liwoÊç korzystania z ubez-
pieczenia nale˝noÊci wynikajàcych z tytu∏u realizacji kontraktów eksportowych finansowanych kre-
dytem, których sp∏ata roz∏o˝ona jest na okres dwóch lub wi´cej lat.26 W ramach oferty KUKE, istnie-
je tak˝e mo˝liwoÊç ubezpieczenia nale˝noÊci leasingowych wynikajàcych z umowy leasingu towarów,
zawartej równie˝ na okres dwóch lub wi´cej lat (adresatem produktu sà instytucje dokonujàce leasin-
gu finansowego krajowych towarów dostarczanych przez polskich przedsi´biorców).

W zakresie ubezpieczenia nale˝noÊci eksportowych Êrednio- i d∏ugookresowych jest oferowane:
❐ ubezpieczenie kredytu dostawcy, produkt ten jest przeznaczony dla przedsi´biorstw krajo-

wych, realizujàcych kontrakty eksportowe, przedmiotem tego ubezpieczenia sà mo˝liwoÊci
z tytu∏u realizacji kredytu eksportowego dotyczàcego dostaw krajowych towarów lub us∏ug,
finansowanego kredytem o okresie sp∏aty dwóch i wi´cej lat;

❐ ubezpieczenie kredytu nabywcy, produkt ten adresowany jest do banków i innych instytucji
finansujàcych kontrakty eksportowe realizowane przez polskie przedsi´biorstwa.27

Poza wymienionymi KUKE S.A. ubezpiecza równie˝ krótkoterminowe nale˝noÊci eksportowe.
Polisy zabezpieczajàce przedsi´biorc´ przed niewyp∏acalnoÊcià kontrahenta nie majà z regu∏y sta-

∏ych cen, ustalane sà indywidualnie i zale˝à od wielu czynników takich jak: wysokoÊç dotychczaso-
wych obrotów z odbiorcami towarów i us∏ug, zakres i termin udzielanego kredytu kupieckiego,
bran˝a kontrahenta i ryzyko kraju kontrahenta, brana jest wi´c pod uwag´ skala i dywersyfikacja
ryzyka. Natomiast wszelkie wy∏àczenia wymagajà zgody ubezpieczyciela i sà zawarte w umowie.28
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24 M. Dyga, Zabezpieczenie przez ubezpieczenie, Puls Biznesu z 09.05.2006 r.
25 Zabezpieczenie transakcji zagranicznych. Najwa˝niejszy jest zakres ryzyk podlegajàcych ubezpieczeniu, Gazeta
Prawna nr 231 z 28.11.2006 r., www.gazetaprawna.pl z 18.02.2007.
26 www.kuke.com.pl z 19.02.2007 r.
27 www.kuke.com.pl.
28 http://gospodarka.gazeta.pl/firma z 9.02.2007 r.



Do najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez KUKE S.A. nale˝y:
❐ ubezpieczenie krótkoterminowych nale˝noÊci eksportowych;
❐ ubezpieczenie transakcji Êrednio- i d∏ugookresowych;
❐ ubezpieczenie wspierania eksportu przez m.in. ubezpieczenie inwestycji realizowanych za

granicà, ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu;
❐ ubezpieczenie nale˝noÊci eksportowych od ryzyka nierynkowego;
❐ ubezpieczenie nale˝noÊci eksportowych Europolisa skierowane do sektora MSP.29

W Polsce polisy ubezpieczenia wierzytelnoÊci zagranicznych sprzedaje poza KUKE, wiele in-
nych zak∏adów ubezpieczeƒ, w tym m.in. STU Ergo Hestia S.A., TU Euler Hermes S.A., Coface
i Atradius. Przedsi´biorstwa mogà te˝ korzystaç z ich bogatej bazy informacji o firmach na ca∏ym
Êwiecie.

Ubezpieczenie nale˝noÊci leasingowych
„Leasing mo˝na okreÊliç jako szczególny sposób finansowania dzia∏alnoÊci gospodarczej umo˝-

liwiajàcy przedsi´biorstwu korzystanie z rzeczowych sk∏adników majàtkowych bez koniecznoÊci
ich nabycia”.30 Najcz´Êciej przedmiotem leasingu sà: Êrodki transportu, komputery, maszyny
i urzàdzenia, wyposa˝enia biurowe itp. Leasingodawcà (finansujàcym) mo˝e byç firma leasingo-
wa, producent danego przedmiotu lub bank Êwiadczàcy dzia∏alnoÊç leasingowà. Korzystajàcym
jest osoba prawna lub osoba fizyczna. Cz´sto ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa chcàc sfinansowaç
nowe inwestycje, przy niedostatecznych Êrodkach w∏asnych lub utrudnionym dost´pie do kredy-
tów bankowych, wybierajà leasing.

Ubezpieczenie nale˝noÊci leasingowych, obejmuje wierzytelnoÊci przys∏ugujàce leasingodawcy
tj. czynsze leasingowe, których wysokoÊç oraz termin p∏atnoÊci sà okreÊlone mi´dzy stronami
w umowie leasingowej. Umowa jest zawierana mi´dzy zak∏adem ubezpieczeƒ a firmà leasingowà
– leasingodawcà, mo˝e tak˝e z korzystajàcym – leasingobiorcà.

JeÊli leasingodawca ubezpiecza na wypadek niewyp∏acalnoÊci swoich kontrahentów, ma do wy-
boru nast´pujàce formy ubezpieczenia:

❐ umow´ generalnà, która obejmuje wiele lub wszystkie umowy z kontrahentami - leasingo-
biorcami;

❐ umow´ jednostkowà, obejmujàcà jednego kontrahenta;
❐ umow´ z jednym korzystajàcym na wiele transakcji.
W pierwszym przypadku ubezpieczenie dotyczy wszystkich umów lub wybranych grup umów,

kryterium wyboru mo˝e byç przedmiot leasingu, d∏ugoÊç trwania umowy leasingu lub wartoÊç
transakcji. W przypadku ubezpieczenia pojedynczej transakcji zwykle chodzi o umow´ o wysokiej
wartoÊci, gdzie jest du˝a kumulacja ryzyka.

Ze wzgl´du na zakres ochrony, ubezpieczeniem mogà byç obj´te wszystkie nale˝ne leasingodaw-
cy raty, bàdê ich okreÊlona iloÊç. To samo dotyczy ubezpieczenia, umowa mo˝e obejmowaç ca∏y
okres leasingu lub pewnà jego cz´Êç.

WysokoÊç sk∏adki za ochron´ ubezpieczeniowà zale˝y od:31
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29 Europolisa przeznaczona jest dla ekspertów realizujàcych sprzeda˝ eksportowà do wysokoÊci 800 tys. euro za okres
12 miesi´cy. Maksymalny limit kredytowy dla jednego kontrahenta nie mo˝e byç wi´kszy ni˝ 60 tys. euro. Przedmio-
tem ubezpieczenia sà nale˝noÊci przys∏ugujàce za dostarczone towary lub wykonane us∏ugi p∏atnicze w kredycie do
180 dni od daty wysy∏ki towaru lub wykonania us∏ug. Europolisa zabezpiecza nale˝noÊci z 32 krajów, www.ku-
ke.com.pl. 
30 J. Grzywacz, Wspó∏praca przedsi´biorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2004, s. 193.
31 http://biznes.elfin.pl z 23.02.2007 r.



❐ zakresu ubezpieczenia (iloÊci rat);
❐ d∏ugoÊci trwania umowy leasingowej;
❐ wysokoÊci udzia∏u w∏asnego ubezpieczonego w szkodzie;
❐ procentowej wysokoÊci pierwszego czynszu leasingowego.
W rezultacie podpisania umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel przejmuje na siebie sp∏at´ za-

d∏u˝enia leasingowego w momencie zaprzestania sp∏at czynszu przez leasingobiorc´. JeÊli umo-
wa obejmowa∏a ca∏oÊç rat, odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeniowego, dotyczy wszystkich
nieuregulowanych rat czynszu, tak˝e tych, których pierwotny termin p∏atnoÊci jeszcze nie za-
pad∏ i w zale˝noÊci od umowy, ulegajà one zdyskontowaniu na pewien dzieƒ i ubezpieczajàcy (fir-
ma leasingowa) otrzymuje jednorazowà p∏atnoÊç odszkodowania lub ubezpieczyciel reguluje ra-
ty stopniowo w ustalonych w umowie terminach. W umowie musi byç równie˝ okreÊlone, kto
obejmuje w∏asnoÊç przedmiotu leasingu oraz dokonuje jego rozdysponowania.

W umowach obejmujàcych tylko okreÊlonà cz´Êç rat leasingowych, zazwyczaj dotyczy to rat
przysz∏ych, w∏aÊcicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca a ubezpieczyciel mo˝e do-
chodziç regresu w stosunku do leasingobiorcy do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania.

Ryzyko leasingu dla zak∏adu ubezpieczeƒ zale˝y od wielu czynników: ryzyka leasingobiorcy, je-
go kondycji ekonomicznej, czasu trwania umowy leasingowej, wartoÊci przedmiotu leasingu
a tak˝e m.in. od tempa zu˝ycia moralnego przedmiotu leasingu, od stopnia trudnoÊci sprzeda˝y
przedmiotu leasingu i kosztów z tym zwiàzanych, w przypadku windykacji leasingowanego
przedmiotu na rynku wtórnym.

Ubezpieczenia sp∏aty nale˝noÊci leasingowych zwi´kszajà bezpieczeƒstwo transakcji leasingo-
wych, rozszerzajà mo˝liwoÊci korzystania z tego typu transakcji przez osoby prawne i fizyczne.
Ubezpieczenie leasingu nie jest popularne jako ubezpieczenie wierzytelnoÊci handlowych, ponie-
wa˝ przy wieloletnich umowach leasingu ryzyko ubezpieczyciela jest wi´ksze.

Gwarancja ubezpieczeniowa
Gwarancja ubezpieczeniowa to „Êwiadczenie woli zak∏adu ubezpieczeƒ (gwaranta), który zobo-

wiàzuje si´ do spe∏nienia okreÊlonego Êwiadczenia pieni´˝nego na rzecz gwarantariusza (wierzy-
ciela, beneficjenta gwarancji) w przypadku, gdy d∏u˝nik (zobowiàzany, zleceniodawca gwarancji)
nie wywià˝e si´ z przyj´tego zobowiàzania wobec beneficjenta gwarancji.”32

Do najbardziej znanych na polskim rynku gwarancji ubezpieczeniowych nale˝à:
❐ gwarancja nale˝noÊci celno – podatkowych,
❐ gwarancja przetargowe (wadialne),
❐ gwarancja dobrego wykonania kontraktu,
❐ gwarancja zwrotu zaliczki,
❐ gwarancja zap∏aty nale˝noÊci za towar.
W relacji gwarantowania uczestniczà trzy podmioty:
❐ zobowiàzany, d∏u˝nik, wnioskodawca, (np. przyst´pujàcy do przetargu, zaliczkobiorca, wyko-

nawca) – podmiot, który ma wykonaç zobowiàzanie na rzecz wierzyciela i ma obowiàzek
przedstawiç zabezpieczenie wykonania tego zobowiàzania to ten podmiot zwraca si´ do gwa-
ranta o wystawienie gwarancji na rzecz wierzyciela;

❐ beneficjent, wierzyciel, (organizator przetargu, zaliczkodawca, zleceniodawca) – podmiot,
który oczekuje wykonania zobowiàzania przez d∏u˝nika, podmiot ten po przej´ciu gwarancji
wystawionej przez gwaranta stanie si´ beneficjentem gwarancji inaczej uprawnionym; 
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❐ gwarant, podmiot, który na podstawie zlecenia d∏u˝nika wystawia gwarancj´ na rzecz wie-
rzyciela i zaciàga z tego tytu∏u w∏asne zobowiàzanie zabezpieczajàce interes wierzyciela.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest klasycznym produktem, w którym dominuje jednostkowa oce-
na ryzyka.33 Zleceniodawca gwarancji zleca wystawienie gwarancji na rzecz beneficjenta w zak∏a-
dzie ubezpieczeƒ. W umowie zlecenia gwarancji okreÊlone sà relacje mi´dzy ubezpieczycielem
a beneficjentem gwarancji (umowa zlecenia gwarancji i sama gwarancja – blankiet gwarancji).
Przedmiotem gwarancji jest wywiàzanie si´ zobowiàzanego w okreÊlonym czasie ze zobowiàzaƒ
umownych (w tym np. kontraktowych) wzgl´dem beneficjenta, który zleci∏ zobowiàzanemu (zle-
ceniodawcy wystawienia gwarancji) wykonanie umowy np. kontraktu. Schemat nr 4 pokazuje za-
le˝noÊci mi´dzy zobowiàzanym, zak∏adem ubezpieczeƒ a beneficjentem w gwarancji ubezpiecze-
niowej kontraktowej.

W przypadku gwarancji ubezpieczeniowych beneficjent (zleceniodawca, kredytodawca, or-
ganizator przetargu itp.) zarzàdza swoim ryzykiem, wymagajàc od swoich partnerów gospo-
darczych (dostawców towarów i us∏ug, wykonawców kontraktu, kredytobiorców, przyst´pujà-
cych do przetargu, dostarczenia gwarancji np. przetargowej, ˝e nie wycofa si´ z przetargu,
gwarancji nale˝ytego wykonania kontraktu lub gwarancji terminowego usuni´cia wad i uste-
rek.

Zleceniodawca gwarancji przez gwarancj´ zabezpiecza mo˝liwoÊç podpisania lub wejÊcia w ˝y-
cie umowy kontraktu lub mo˝liwoÊç uczestnictwa w przetargu, otrzymania zaliczki, korzystania
z kredytu handlowego itp. gwarancja jest potwierdzeniem jego wiarygodnoÊci. BezpoÊrednio
w pierwszej linii zak∏ad ubezpieczeƒ przejmuje na siebie roszczenia beneficjenta co oznacza, ˝e
zleceniodawca gwarancji nie musi blokowaç w∏asnych Êrodków pieni´˝nych na rzecz beneficjen-
ta i w przypadku gwarancji warunkowej zak∏ad ubezpieczeƒ niejednokrotnie wyst´puje w roli
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33 Jedyny wyjàtek stosowa∏a TU Compensa S.A., która zrobi∏a lini´ gwarancji handlowych, beneficjentem by∏ sprze-
dawca a zleceniodawcà by∏ odbiorca.
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osoby trzeciej (rozstrzygajàcej, we wspó∏pracy z ekspertami zewn´trznymi) weryfikujàcej zasad-
noÊç roszczeƒ beneficjenta wzgl´dem zleceniodawcy gwarancji.34 W okreÊlonym stopniu podobna
sytuacja mo˝e wyst´powaç w przypadku gwarancji bezwarunkowej, poniewa˝ zak∏ad ubezpieczeƒ
niejednokrotnie wiedzàc o bezzasadnoÊci wyp∏at kwot z gwarancji, mo˝e wejÊç w spór sàdowy
z beneficjentem, w takim przypadku sàd weryfikuje zasadnoÊç zg∏oszenia roszczenia a zak∏ad
ubezpieczeƒ mo˝e os∏aniaç zleceniodawc´ (zobowiàzanego) przed nieuzasadnionymi zarzutami
beneficjenta wobec zleceniodawcy gwarancji.

Gwarancja mo˝e byç warunkowa lub bezwarunkowa. Przy gwarancji warunkowej zak∏ad ubez-
pieczeƒ w przypadku nie wywiàzywania si´ zobowiàzanego (z wykonania kontraktu, Êwiadczeƒ
i p∏atnoÊci) na rzecz beneficjenta, weryfikuje zasadnoÊç zg∏oszonego roszczenia przez beneficjen-
ta. Przy gwarancji bezwarunkowej beneficjent w okresie obowiàzywania gwarancji mo˝e za˝àdaç
w dowolnym czasie i bez podania szerszego uzasadnienia od zak∏adu ubezpieczeƒ wyp∏aty sumy
gwarancji wynikajàcej z umowy gwarancji. W obu przypadkach zak∏ad ubezpieczeƒ ma regres do
zobowiàzanego z tytu∏u wyp∏aconej kwoty z gwarancji.

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowià korzystnà form´ zabezpieczenia stosowanà w obrocie go-
spodarczym. Posiadanie gwarancji zmniejsza ryzyko przedsi´biorstwa które transferuje na za-
k∏ad ubezpieczeƒ. Przedsi´biorstwa starajàce si´ o otrzymanie gwarancji ubezpieczeniowej mu-
szà spe∏niaç wymagania stawiane przez ubezpieczyciela. Z kolei ubezpieczyciel aby zwi´kszyç
mo˝liwoÊç odzyskania nale˝noÊci stosuje niekiedy zabezpieczenia rzeczowe lub osobiste.

Przyk∏adowo gwarancja nale˝ytego wykonania kontraktu zabezpiecza roszczenia przedsi´bior-
stwa (inwestora) w przypadku niewykonania lub nieprawid∏owego, czy te˝ niepe∏nego wykonania
kontraktu przez przedsi´biorstwo – wykonawc´. Obowiàzek posiadania tego typu gwarancji wy-
nika z umowy mi´dzy zobowiàzanym a beneficjentem, cz´sto jest warunkiem koniecznym podpi-
sania kontraktu. Gwarancja nale˝ytego wykonania kontraktu stanowi dobrà alternatyw´ dla za-
bezpieczenia w formie kaucji, przez co wykonawca nie musi zamra˝aç w∏asnych Êrodków,35 a wi´c
jest to sposób na zwi´kszenie obrotów oraz podwy˝szenie p∏ynnoÊci finansowej firmy.

Ubezpieczenie sp∏at rat
Ubezpieczenie sp∏at rat mo˝e dotyczyç nale˝noÊci wynikajàcej ze sprzeda˝y ratalnej, obejmuje

nale˝ne sprzedawcy raty, ceny towaru, w przypadku kredytowania przez bank równe ratom kre-
dytu wynikajàcym z umowy kredytowej. Ubezpieczenie to mo˝e mieç ró˝nà form´ umowy dwu-
stronnej lub umowy na rzecz od osoby trzeciej. W pierwszym przypadku ubezpieczajàcym i ubez-
pieczonym mo˝e byç sprzedawca- przedsi´biorca, który sam finansuje kupujàcego. Jednak mo˝e
on równie˝ dokonaç cesji praw wynikajàcych z umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, np.
banku, który udzieli∏ mu kredytu. Zdarza si´ równie˝, i˝ ubezpieczajàcym i ubezpieczonym jest
bank, który udziela kredytu kupujàcym w sieci sklepów lub supermarkecie, z którym ma podpi-
sanà umow´ o wspó∏pracy, w drugim przypadku ubezpieczajàcym jest sprzedawca a ubezpieczo-
nym bank finansujàcy sprzeda˝ ratalnà.36

Uwagi koƒcowe 
Ubezpieczenia finansowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe przez transfer ryzyka na ubezpie-

czyciela, zwi´kszajà bezpieczeƒstwo dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorstw, rozszerzajà mo˝li-
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woÊci pozyskiwania kapita∏ów obcych oraz podnoszà efektywnoÊç dotychczas posiadanych kapi-
ta∏ów w∏asnych i po˝yczkowych.

Korzystanie przez przedsi´biorstwa z ubezpieczeƒ finansowych wp∏ywa na polepszenie jakoÊci
zarzàdzania ryzykiem, ubezpieczenia te niwelujà ryzyko bie˝àce ale tak˝e wp∏ywajà pozytywnie
na ograniczenie d∏ugoterminowego ryzyka gospodarczego.

Ubezpieczenia finansowe, w tym równie˝ gwarancje ubezpieczeniowe:
❐ zmniejszajà wieloaspektowe ryzyko obrotów handlowych krajowych i zagranicznych,
❐ substytuujà niedobór kapita∏ów w∏asnych przedsi´biorstwa szczególnie z sektora MSP,
❐ zwi´kszajà zdolnoÊç kredytowà przedsi´biorstwa,
❐ umo˝liwiajà zwi´kszenie skali dzia∏alnoÊci i popraw´ konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa. 
Ubezpieczyciele wychodzàc naprzeciw zapotrzebowaniu przedsi´biorstw proponujà produkty

coraz lepiej dostosowane do cyklu ˝ycia firmy a tak˝e dopasowane do potrzeb poszczególnych
bran˝. Oferty adresowane sà do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw równie˝ do tych, których rocz-
ny obrót nie przekracza 10 mln z∏otych. Nast´puje proces pakietyzacji us∏ug ubezpieczeniowych,
s∏u˝àcy kompleksowej ochronie wszystkich ryzyk w formie pakietów odnoszàcych si´ do ró˝nych
grup bran˝owych oraz typów przedsi´biorstw.

Ubezpieczenia wierzytelnoÊci handlowych stanowià podstawowy produkt oferty ubezpieczeƒ fi-
nansowych dla przedsi´biorstw, które dzi´ki temu mogà zwi´kszyç bezpieczeƒstwo swojej dzia∏al-
noÊci gospodarczej. Ubezpieczenie wierzytelnoÊci handlowych krajowych czy zagranicznych po-
szerza mo˝liwoÊci obrotu towarowego. Ubezpieczenie kredytu czy te˝ posiadanie gwarancji
ubezpieczeniowej zwi´ksza wiarygodnoÊç partnera gospodarczego. Przedsi´biorstwa we wspó∏-
pracy z zak∏adami ubezpieczeƒ mogà lepiej zarzàdzaç ryzykiem, korzystajàc z fachowej wiedzy
i technik identyfikacji, metod oceny i ograniczania ryzyka stosowanych przez same zak∏ady ubez-
pieczeƒ oraz wspó∏pracujàce z nimi firmy takie jak np. wywiadownie gospodarcze, firmy windy-
kacyjne itp. Integracja gospodarki polskiej z Unià Europejskà i zwiàzana z tym zwi´kszona kon-
kurencja, umi´dzynarodowienie obrotu gospodarczego, sprzyjaç b´dzie wykorzystywaniu
ubezpieczeƒ finansowych w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. 

dr EEwwaa  WWiieerrzzbbiicckkaa, Katedra Zarzàdzania Finansami Przedsi´biorstwa Szko∏y G∏ównej Handlo-
wej w Warszawie

Summary of the article

Financial lines insurance in the activity of an enterprise
The article indicates the significance of financial lines insurance in the reduction of an enter-

prise’s risk. The attention was focused on problems related to insurance of trade receivables, in-
surance of trade credit and factoring receivables inclusive as well as insurance of financial rece-
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ivables, including bank credit and leasing insurance. The author proved the role of financial li-
nes insurance in the transfer of the entreprise’s risk from the enterprise to the insurer and the
improvement of the enterprise’s efficiency in risk management. For instance, thanks to the tra-
de credit insurance, an enterprise has the coverage of losses resulting from the unfulfilment of
a contracting party of its payment for the delivery of goods or services, it extends the scale of sa-
les with delayed payment terms, increases the competition and decreases sales risk. At the same
time, it can make use of the insurer’s additional services. Financial lines insurance has a parti-
cular significance for small and medium enterprises which are more exposed to the fluctuation of
the economic situation and changes of the economic surrounding and, with insufficient own
funds, they have a limited access to credits.
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Efektywne funkcjonowanie ka˝dego przedsi´biorstwa i jego rozwój wymagajà stosowania sku-
tecznych metod zarzàdzania w powiàzaniu z elementami kontroli wewn´trznej, nadzoru w∏aÊci-
cielskiego i audytu. Jednym z istotnych dokumentów b´dàcych podstawà do tworzenia strategii
i planów rozwoju przedsi´biorstwa powinien byç raport audytora, opracowywany na podstawie
badania rocznego. Obecnie rola audytu w wi´kszoÊci przedsi´biorstw ogranicza si´ jedynie do
spe∏nienia wymogu formalnego, tj. orzeczenia o poprawnoÊci prowadzonych ksiàg. 

Zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci1 ksi´gi rachunkowe i sporzàdzane na ich podstawie sprawoz-
dania finansowe przedsi´biorstw podlegajà corocznemu badaniu przez bieg∏ych rewidentów. Obo-
wiàzek ten dotyczy: banków; zak∏adów ubezpieczeƒ; jednostek dzia∏ajàcych na podstawie przepi-
sów o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów
o funduszach inwestycyjnych; jednostek dzia∏ajàcych na podstawie przepisów o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych; spó∏ek akcyjnych; pozosta∏ych jednostek, które w poprzedza-
jàcym roku obrotowym, za który sporzàdzono sprawozdanie finansowe, spe∏ni∏y co najmniej dwa
z nast´pujàcych warunków: Êrednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe∏ne etaty wynios∏o
co najmniej 50 osób; suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowi∏a równowartoÊç
w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro; przychody netto ze sprzeda˝y towarów i produk-
tów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowi∏y równowartoÊç w walucie polskiej co naj-
mniej 5 000 000 euro.

Statutowe badanie jest przeprowadzane stosownie do obowiàzujàcych na terenie naszego kra-
ju przepisów rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci oraz norm wykony-
wania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Izb´ Bieg∏ych Rewidentów2. Jest ono
planowane i przeprowadzane w taki sposób, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e sprawozda-
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nie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Bieg∏y rewident sprawdza na podstawie
wyselekcjonowanej próby dowodów ksi´gowych wykazane pozycje w sprawozdaniu finansowym,
weryfikuje poprawnoÊç stosowania zasad rachunkowoÊci, dokonuje analizy istotnych oszacowaƒ
uj´tych w sprawozdaniu oraz ocenia ogólnà jego prezentacj´. Elementy te wystarczajà do sformu-
∏owania opinii na temat prawid∏owoÊci prowadzenia ksiàg rachunkowych, zgodnoÊci sprawozda-
nia finansowego z obowiàzujàcymi przepisami prawa oraz rzetelnoÊci przedstawienia sytuacji
majàtkowej i finansowej przedsi´biorstwa. Standardowy raport z badania sprawozdaƒ finanso-
wych zawiera: ogólnà charakterystyk´ spó∏ki, informacje dotyczàce badania, charakterystyk´ wy-
ników i sytuacji finansowej oraz istotnych pozycji sprawozdania finansowego. 

Opinia i raport bieg∏ego rewidenta zadoÊçuczyniajàc wymogom ustawowym, spe∏niajà swojà ro-
l´ z formalnego punktu widzenia, merytorycznie weryfikujàc poprawnoÊç gospodarki finansowej
przedsi´biorstwa. Przygotowywana dokumentacja z przeprowadzonego standardowego audytu
jest zazwyczaj powierzchowna i stanowi niedostatecznà podstaw´ do opracowania w∏aÊciwej stra-
tegii bezpieczeƒstwa. 

Z punktu widzenia bieg∏ego rewidenta przeprowadzajàcego badanie, audyt to zbiór procedur
majàcych na celu ograniczenie ryzyka, ˝e weryfikowane sprawozdania finansowe zawierajà istot-
ne zniekszta∏cenia, majàce wp∏yw na ocen´ sytuacji finansowej i majàtkowej badanego podmiotu
oraz wyniku finansowego jego dzia∏alnoÊci gospodarczej przez odbiorców sprawozdania finanso-
wego. 

Jednym z elementów standardowego audytu jest zrozumienie bran˝y i dzia∏alnoÊci badanej jed-
nostki oraz identyfikacja ryzyk z nià zwiàzanych. Ocena zagro˝eƒ to w istocie wnioski dotyczàce
ryzyka otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje przedsi´biorstwo. W oparciu o tak ziden-
tyfikowane ryzyka zwiàzane z dzia∏alnoÊcià badanej jednostki, dokonywana jest ocena nadzoru
w∏aÊcicielskiego, kadry zarzàdzajàcej i efektywnoÊci systemu kontroli wewn´trznej. 

Identyfikujàc istotne ryzyka w badanym przedsi´biorstwie, bieg∏y rewident najcz´Êciej rozwa-
˝a nast´pujàce kwestie: ryzyko oszustwa finansowego, z∏o˝onoÊç g∏ównych procesów i transakcji
w przedsi´biorstwie, ryzyka zwiàzane z transakcjami z podmiotami powiàzanymi, ryzyka zwià-
zane z transakcjami niestandardowymi, ryzyko zwiàzane ze zmianà przepisów (w szczególnoÊci
dotyczàcych zasad rachunkowoÊci), ryzyko zwiàzane z u˝ytkowanymi systemami informatyczny-
mi.

Analiza ta pozwala przede wszystkim upewniç si´, ̋ e w jednostce sà wprowadzone mechanizmy
zabezpieczajàce jej aktywa (np. nie jest mo˝liwe dokonanie nieautoryzowanych transakcji), ale
nie jest wystarczajàcà podstawà do opracowania strategii bezpieczeƒstwa przedsi´biorstwa.

Szeroko komentowane w ostatnich latach przypadki nienale˝ytego sprawowania nadzoru kor-
poracyjnego (Enron/Arthur Andersen) spowodowa∏y kryzys zaufania do sprawozdawczoÊci finan-
sowej, systemu kontroli wewn´trznej i audytu. Rozpocz´to poszukiwania rozwiàzaƒ majàcych na
celu zapobieganie podobnym sytuacjom. W 2002 roku w USA przyj´to ustaw´ Sarbanes-Oxley
ujednolicajàcà standardy dotyczàce kontroli wewn´trznej oraz nak∏adajàcej na bieg∏ego rewiden-
ta koniecznoÊç wyra˝enia odr´bnej opinii dotyczàcej systemu kontroli wewn´trznej badanego
przedsi´biorstwa. Zarówno zarzàdy przedsi´biorstw jak i audytorzy przekonujà si´, ˝e powinni
po∏o˝yç wi´kszy nacisk na identyfikowanie ryzyk zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià podmiotów oraz ich
nadzorem poprzez systemy kontroli wewn´trznej. Zatem podejÊcie do audytu oparte na szacowa-
niu ryzyka powinno w najbli˝szych latach odgrywaç coraz wi´kszà rol´. 

Mo˝na równie˝ zasadnie za∏o˝yç, ˝e wyniki odpowiednio przeprowadzonego audytu mog∏yby
byç wykorzystywane równie˝ do konstruowania strategii bezpieczeƒstwa w badanych podmio-
tach. Wnioski z badania mog∏yby wi´c stanowiç podstaw´ opracowania strategii i planów rozwo-
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ju przedsi´biorstwa, a w szczególnoÊci strategii i planów zarzàdzania ryzykami. Rozszerzenie ka-
talogu zaleceƒ, mog∏oby zatem istotnie wp∏ynàç na zakres i sposób wykorzystania audytu w za-
rzàdzaniu przedsi´biorstwem.

Zgodnie z wytycznymi norm3 raport z przeprowadzonego audytu powinien zawieraç zwi´z∏à
analiz´ sytuacji majàtkowej, finansowej i dochodowej badanej jednostki. Zwykle poddawane sà
analizie kluczowe wielkoÊci, przedstawiane w postaci wyliczeƒ wskaêników w´z∏owych (wyp∏acal-
noÊci, rentownoÊci itp.). Niestety rzadko sà one opatrzone komentarzem, mimo i˝ normy wyraê-
nie wskazujà na potrzeb´ uj´cia oceny trendów rozwojowych jednostki badanej, a zw∏aszcza
wskazania ewentualnych zagro˝eƒ kontynuacji dzia∏alnoÊci. W tej cz´Êci raportu powinny si´
znaleêç informacje wspomagajàce procesy planowania strategii przedsi´biorstwa, zw∏aszcza
w kwestii bezpieczeƒstwa i ubezpieczeƒ. 

Po wydarzeniach 11 wrzeÊnia 2001 roku wa˝nym elementem dla przedsi´biorstw sta∏o si´ po-
siadanie Planu Dzia∏ania Awaryjnego. Taki plan uwzgl´dnia przeniesienie dzia∏alnoÊci do innej
lokalizacji, spis strategicznych Êrodków trwa∏ych (maszyn, urzàdzeƒ itp.) i mo˝liwoÊci ich ponow-
nego pozyskania lub naprawy oraz wykaz niezb´dnego oprogramowania, alternatywnych dostaw-
ców i odbiorców itp. Ewentualna utrata z przyczyn losowych cz´Êci aktywów przedsi´biorstwa
(np. maszyn) mo˝e okazaç si´ zagro˝eniem ciàg∏oÊci jego dzia∏alnoÊci. Mimo zabezpieczenia poli-
sà ubezpieczeniowà i w razie zaistnienia szkody – otrzymania finansowej rekompensaty od ubez-
pieczyciela, cz´sto potrzeba czasu na odtworzenie utraconych Êrodków trwa∏ych (np. ponowny za-
kup maszyn). Ze wzgl´du na wag´ problemu, jego wp∏yw na dzia∏alnoÊç i bezpieczeƒstwo
przedsi´biorstwa, bieg∏y rewident powinien ustosunkowaç si´ w raporcie do zidentyfikowanych
zagro˝eƒ dzia∏alnoÊci badanego podmiotu i sposobów ich neutralizacji.

Bieg∏y rewident jest zobowiàzany ustawowo4 odnieÊç si´ do systemu kontroli wewn´trznej ba-
danej jednostki. W raporcie powinien umieÊciç informacj´ o istnieniu i poprawnoÊci dzia∏ania sys-
temu kontroli wewn´trznej oraz jego wp∏ywie na badane sprawozdanie finansowe. Nieistnienie
lub niezadowalajàce dzia∏anie systemu kontroli wewn´trznej zwi´ksza ryzyko nieprawid∏owoÊci
ksiàg rachunkowych i sprawozdaƒ finansowych. Równie wa˝ne znaczenie w dzia∏alnoÊci przed-
si´biorstwa ma zarzàdzanie ryzykami, dlatego te˝ bieg∏y rewident przeprowadzajàc audyt powi-
nien odnieÊç si´ równie˝ do istnienia i funkcjonowania systemu zarzàdzania ryzykami.

Strategie bezpieczeƒstwa przedsi´biorstw sà opracowywane przez kadr´ mened˝erskà lub za-
danie to w pe∏ni zlecane jest firmom konsultingowym. Zakres wykonywanych prac, niezb´dnych
do opracowania strategii bezpieczeƒstwa, zawiera równie˝ czynnoÊci standardowej procedury au-
dytu.

Nasuwa si´ wniosek, ˝e obecny zakres procedury audytu i sporzàdzony na jej podstawie raport
jest niewystarczajàcy do opracowania strategii rozwoju przedsi´biorstwa, a zw∏aszcza cz´Êci do-
tyczàcej bezpieczeƒstwa i ubezpieczeƒ. Dlatego nale˝a∏oby wzbogaciç zarówno zakres wykonywa-
nych czynnoÊci podczas przeprowadzania audytu, jak i zawartoÊç sporzàdzanego na ich podsta-
wie raportu.

Rozszerzenie zakresu audytu mo˝e spowodowaç wzrost ceny tej us∏ugi. Wzrost ten jednak nie
powinien przekroczyç dodatkowego kosztu, który ponoszà dziÊ przedsi´biorstwa, zlecajàc firmom
konsultingowym opracowanie strategii bezpieczeƒstwa metodami klasycznymi.

Eksperci przygotowujàcy strategi´ bezpieczeƒstwa przedsi´biorstwa (czyli program neutralizo-
wania wyst´pujàcych oraz antycypowanych niebezpieczeƒstw i zagro˝eƒ, w wyniku których mo-
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˝e zrealizowaç si´ jedno z wymienionych ryzyk)5 pos∏ugujà si´ klasycznymi metodami identyfika-
cji, pomiaru i prognozowania ryzyka. 

Podstawowym narz´dziem zarzàdzania ryzykiem w przedsi´biorstwie jest mapa ryzyka6, czyli
graficzne przedstawienie rezultatów identyfikacji i oceny ryzyk, umo˝liwiajàce kompleksowe
porównanie stopnia zagro˝enia stwarzanego przez poszczególne rodzaje ryzyka. Tworzàc map´
ryzyka, bierze si´ pod uwag´ prawdopodobieƒstwo wystàpienia straty i jej konsekwencje, a na-
st´pnie przyporzàdkowuje si´ poszczególne ryzyka do nast´pujàcych kategorii: niskie prawdopo-
dobieƒstwo zaistnienia i powa˝ne konsekwencje (np. po˝ar, powódê); niskie prawdopodobieƒstwo
wystàpienia i niewielkie konsekwencje (np. kradzie˝ gotówki); wysokie prawdopodobieƒstwo za-
istnienia i powa˝ne konsekwencje (np. wady w produkcie); niskie prawdopodobieƒstwo wystàpie-
nia i niewielkie konsekwencje (np. niedobory/ubytki magazynowe). Dzi´ki przyporzàdkowaniu
ryzyk do wymienionych kategorii, mo˝liwe jest wyznaczenie priorytetów dalszych czynnoÊci.
W pierwszej kolejnoÊci neutralizowane b´dà ryzyka zagra˝ajàce realizacji g∏ównych celów bizne-
sowych i istnieniu przedsi´biorstwa.

Na podstawie mapy ryzyka dokonuje si´ wyboru i wdro˝enia odpowiedniej strategii zarzàdza-
nia ryzykiem7. Analizujàc najcz´stsze postawy wobec ryzyka, wyró˝niamy nast´pujàce strategie
zarzàdzania ryzykami: zachowawczà, pasywnà, defensywnà biernà, defensywnà aktywnà, defen-
sywnà uprzedzajàcà, ofensywnà. Klasyczne metody identyfikacji, kwantyfikacji i analizy ryzyka
sà jednak obarczone niedoskona∏oÊciami i nie zawsze spe∏niajà oczekiwania praktyków.

Do pomiaru i prognozowania ryzyka w bankach wykorzystywane sà wyspecjalizowane metody,
m.in.: Value at Risk (VaR), Cash Flow at Risk (CFaR), Stress Testing/Worst-Case-Scenarios8. 

VaR jest najpopularniejszym rozwiàzaniem dla pomiaru ryzyka rynkowego oraz kredytowego
i operacyjnego. Value at Risk jest to strata wartoÊci rynkowej (instrumentu finansowego, insty-
tucji), gdzie prawdopodobieƒstwo jej przekroczenia w zadanym przedziale czasowym jest równe
zadanemu poziomowi tolerancji. Metoda Cash Flow at Risk (CFaR) mierzy wysokoÊç najwi´k-
szego potencjalnego niedoboru w przep∏ywach pieni´˝nych, w okreÊlonym czasie, którego z gó-
ry zadanym prawdopodobieƒstwem nie powinniÊmy przekroczyç. Szacownie VaR jest istotnym
problemem praktycznym, dlatego stosuje si´ nast´pujàce metody: podejÊcie wariancji-kowarian-
cji, symulacja historyczna, symulacja Monte Carlo i in. Metoda VaR mimo uniwersalnoÊci i po-
pularnoÊci nie jest doskona∏a. S. Basak i A. Shapiro9 wykazali znaczàce u∏omnoÊci tej metody
oraz zaproponowali model zarzàdzania ryzykiem oparty na wyliczeniach rozmiarów spodziewa-
nej szkody.

Stosowane w klasycznych metodach pomiaru i prognozowania ryzyka algorytmy sà wysublimo-
wane, ale w pewnych warunkach sà one jednak zawodne. Niedoskona∏oÊci tych metod mo˝na
w znacznym stopniu ograniczyç, wykorzystujàc nowe podejÊcie oparte na metodologii audytu.

Klasyczne metody identyfikacji, parametryzacji i analizy ryzyk w przedsi´biorstwie mogà byç
wzbogacone nowym podejÊciem opartym na metodologii audytu. PodejÊcie to pozwoli uproÊciç,
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Podejmujàc rozwa˝ania na temat ubezpieczeƒ w rolnictwie, w pierwszej kolejnoÊci nale˝y za-
stanowiç si´ nad charakterem ryzyk wyst´pujàcych w tym obszarze dzia∏alnoÊci cz∏owieka. Po-
wszechnie wiadomo, ˝e poj´cie ryzyka jest bardzo szeroko definiowane w wielu opracowaniach
poÊwi´conych zagadnieniom ubezpieczeniowym. Ryzyko jest nieod∏àcznie zwiàzane z wszelkimi
formami egzystencji i dzia∏aniami cz∏owieka we wspó∏czesnym Êwiecie. Zdefiniowanie ryzyka jest
trudnym zadaniem, a podanie jednoznacznej i wyczerpujàcej definicji jest praktycznie niemo˝li-
we. Próbowano je definiowaç na bazie ró˝nych nauk i teorii, na gruncie ekonomii, nauk behawio-
ralnych, nauk prawnych, psychologii, statystyki, teorii prawdopodobieƒstwa i innych1. 

Cz´sto oprócz poj´cia ryzyka u˝ywa si´ tak˝e terminu niepewnoÊç. O ile pewnoÊcià mo˝na by
okreÊliç stan braku wàtpliwoÊci, to niepewnoÊç uznaç mo˝na za powàtpiewanie za zdolnoÊç do
przewidzenia skutków obecnych dzia∏aƒ. Przyjmuje si´, ˝e ryzyko, w odró˝nieniu od niepewno-
Êci, mo˝e byç w pewien sposób oszacowane. 

Ryzyko mo˝e byç okreÊlane mi´dzy innymi jako prawdopodobieƒstwo wystàpienia straty, gdy
rozpatruje si´ mo˝liwoÊç zajÊcia jakiegoÊ okreÊlonego zdarzenia, np. powodzi, suszy itp. W takim
przypadku jest ono wyra˝ane zazwyczaj procentowo lub w formie u∏amka. W definicji tej przyj-
muje si´, ˝e im wi´ksze jest prawdopodobieƒstwo, tym wi´ksze jest ryzyko. Mo˝na powiedzieç,
˝e gdy prawdopodobieƒstwo wystàpienia szkody wzrasta, to maleje niepewnoÊç. Co za tym idzie,
ryzyko staje si´ bardziej przewidywalne i w sposób bardziej efektywny mo˝na nim zarzàdzaç.
Definicja ta nie bierze jednak pod uwag´ potencjalnych rozmiarów szkody, jaka mo˝e wystàpiç,
a to z kolei decyduje o tym, czy podmiot jest sk∏onny zaakceptowaç dane ryzyko, czy nie. ¸atwiej
zaakceptowaç ryzyko o du˝ym prawdopodobieƒstwie straty, jeÊli b´dzie ona niewielka np.: kilka
z∏otych, ale trudniej b´dzie zaakceptowaç to ryzyko, jeÊli mo˝na straciç kilkadziesiàt tysi´cy z∏o-
tych. 
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Inna definicja traktuje ryzyko jako mo˝liwoÊç wystàpienia straty. Nie jest ona przydatna
z punktu widzenia oceny wielkoÊci danego ryzyka, poniewa˝ mówi si´ tu tylko o „mo˝liwoÊci”,
czyli o dowolnym, niewiadomym prawdopodobieƒstwie. 

Ryzyko mo˝e byç tak˝e stanem, w którym istnieje mo˝liwoÊç powstania straty. Jest to pewien
stan, w którym istnieje realne prawdopodobieƒstwo, ˝e rzeczywisty wynik b´dzie ró˝ni∏ si´ od te-
go, jaki zak∏adamy lub jakiego oczekujemy w danej sytuacji. 

Ryzyko to tak˝e prawdopodobieƒstwo otrzymania wyniku innego ni˝ oczekiwany. Przyjmuje
si´, ˝e jest to prawdopodobieƒstwo, ˝e faktycznie otrzymany wynik b´dzie si´ ró˝ni∏ od tego, któ-
ry zosta∏ wczeÊniej za∏o˝ony. 

Mo˝na zatem powiedzieç, ̋ e nie ma jednej pe∏nej definicji ryzyka, ale ka˝da z przytoczonych po-
wy˝ej mo˝e znaleêç swoje zastosowanie w zale˝noÊci konkretnej sytuacji.

Niewàtpliwie wÊród wielu zagro˝eƒ wyst´pujàcych w rolnictwie, podstawowymi sà ryzyka
o charakterze naturalnym, a wi´c ryzyka zwiàzane z warunkami przyrodniczymi. Mogà one
w znaczàcy sposób oddzia∏ywaç na wyniki produkcyjne gospodarstw rolnych. Istnieje zatem silne
powiàzanie wielkoÊci produkcji rolnej w gospodarstwie od warunków przyrodniczych w jakich
prowadzona jest owa dzia∏alnoÊç. Trzeba tu zaznaczyç, ˝e w wi´kszoÊci przypadków cz∏owiek ma
bardzo ograniczone mo˝liwoÊci w zakresie kontroli i ingerencji w produkcj´. Wynika to z faktu,
i˝ produkcja uzale˝niona jest w du˝ej mierze od „kaprysów” natury. 

Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç rolniczà ca∏y czas borykajà si´ z mnóstwem ró˝nych czynni-
ków, które wp∏ywajà zarówno korzystnie jak i niekorzystnie na wyniki prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Nale˝y zwróciç uwag´ na ich odmienny charakter – zewn´trzny i wewn´trzny. Do pierwszej gru-
py zaliczyç nale˝y przede wszystkim wszelkiego rodzaju czynniki zwiàzane z wyst´powaniem
okreÊlonego rodzaju klimatu – Êrednie temperatury, wielkoÊç opadów atmosferycznych, nas∏o-
necznienia oraz wilgotnoÊç powietrza. Ma to du˝y wp∏yw szczególnie na efektywnoÊç prowadzo-
nych upraw, ale tak˝e hodowli zwierzàt. Trzeba przy tym zwróciç uwag´, ˝e w ciàgu kilkudziesi´-
ciu ostatnich lat warunki klimatyczne na ca∏ej kuli ziemskiej, a tak˝e w Polsce, ulega∏y i wcià˝
ulegajà ciàg∏ym zmianom. Niewàtpliwie najwi´ksze zagro˝enia dla rolnictwa wynikajà z wyst´po-
wania zjawisk przyrodniczych takich jak susze, powodzie, opady gradu czy bardzo silne wiatry
(huragany). Trudno nie zauwa˝yç wp∏ywu wspomnianych zmian na wspó∏czesne rolnictwo. Kwe-
stia ta b´dzie przedmiotem rozwa˝aƒ w dalszej cz´Êci artyku∏u. Gdy mówimy o czynnikach we-
wn´trznych wp∏ywajàcych na produkcj´ w danym gospodarstwie rolnym, to nale˝y braç pod uwa-
g´ wielkoÊç i usytuowanie gospodarstwa, stan i rodzaj posiadanych maszyn i urzàdzeƒ oraz
innego mienia niezb´dnego do prowadzenia dzia∏alnoÊci czy ogólny poziom i stan infrastruktury
w gospodarstwie. Du˝e znaczenie ma równie˝ szeroko rozumiana agrotechnika, czyli terminy
siewu nasion i zbioru plonów, stosowane zabiegi piel´gnacyjno-ochronne, rodzaj nawo˝enia oraz
gatunki uprawianych roÊlin i hodowanych w gospodarstwie zwierzàt. Nale˝y braç pod uwag´ te˝
sposób prowadzenia produkcji rolnej, kierunek tej produkcji i specjalizacj´ gospodarstw rolnych.

Mówiàc o ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej polskich rolników, trzeba si´gnàç nieco do historii,
a dok∏adniej do historii ubezpieczeƒ zwiàzanych z rolnictwem na terenie ziem polskich. Poczàt-
ków ubezpieczeƒ na terenie naszego kraju nale˝y upatrywaç ju˝ pod koniec XV i na poczàtku XVI
wieku, kiedy zacz´∏y powstawaç zwiàzki ogniowe i groblowe, skupiajàce ludzi w walce z po˝ara-
mi i powodziami, które stanowi∏y g∏ównà zmor´ i przyczynà strat w wielu gospodarstwach, nie
tylko rolnych. Pierwszym zak∏adem ubezpieczeƒ dla wsi by∏o „Towarzystwo Ogniowe Wiejskie
Prowincji Prus Po∏udniowych”, powsta∏e w 1804r., funkcjonujàce na zasadach wzajemnoÊci2. Ju˝
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na poczàtku XIX wieku ubezpieczane by∏y przede wszystkim nieruchomoÊci oraz ruchomoÊci
w gospodarstwach rolnych, takie jak maszyny rolnicze i inne wykorzystywane w gospodarstwach
urzàdzenia, ˝ywy inwentarz oraz ró˝nego rodzaju ziemiop∏ody. W czasie rozbiorów, dzia∏alnoÊç
ubezpieczeniowa prowadzona by∏a w ka˝dym zaborze nieco inaczej. Wspomnieç nale˝y na pewno
o znanym Towarzystwie Ubezpieczeƒ Wzajemnych „Florianka”, które powsta∏o w Krakowie na
poczàtku XX wieku i mi´dzy innymi ubezpieczenie upraw rolnych od gradobicia. Trzeba podkre-
Êliç fakt, ˝e na terenach wiejskich ubezpieczenia sta∏y si´ doÊç powszechne, ale dotyczy∏o to
przede wszystkim du˝ych gospodarstw i majàtków ziemskich. By∏o to zwiàzane ze ÊwiadomoÊcià
wyst´powania wielu zagro˝eƒ o charakterze przyrodniczym, który mog∏y zak∏óciç funkcjonowa-
nie tych gospodarstw. Ubezpieczenie by∏o tak˝e cz´sto wymagane przez instytucje finansujàce
ró˝nego rodzaju przedsi´wzi´cia zwiàzane z rolnictwem. W 1921 r. wprowadzono pierwsze ubez-
pieczenia o charakterze przymusowym (ubezpieczenia ruchomoÊci w gospodarstwie rolnym,
upraw rolnych od gradobicia oraz zwierzàt gospodarskich od padni´cia), które obs∏ugiwa∏ Po-
wszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ Wzajemnych (PZUW). Od 1927 r. obowiàzkowe sta∏o si´ ubezpie-
czenie budynków w gospodarstwie rolnym. W kolejnych latach zakres przedmiotowy ubezpieczeƒ
o charakterze obowiàzkowym ulega∏ dalszemu rozszerzeniu. Pewne ubezpieczenia zmienia∏y swój
charakter z dobrowolnych na obowiàzkowe (ustawowe) i odwrotnie. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ubez-
pieczeniami ustawowymi by∏y obj´te wszystkie podmioty gospodarcze, bez wzgl´du na to czy
chcia∏y czy nie. Sk∏adka ubezpieczeniowa by∏a natomiast traktowana jako pewnego rodzaju sta∏e
zobowiàzanie pieni´˝ne, egzekwowana ∏àcznie z innymi podatkami. Trudno tu mówiç, ˝e wyso-
koÊç sk∏adek by∏a w jakikolwiek sposób powiàzana z wielkoÊcià ryzyka ubezpieczeniowego przej-
mowanego przez ubezpieczyciela. W tym okresie nie istnia∏ równie˝ w Polsce rynek ubezpiecze-
niowy oparty na zasadzie konkurencji, a stawki ubezpieczeniowe by∏y odgórnie ustalane przez
w∏adze paƒstwowe. Dopiero w 1984 r. dopuszczono mo˝liwoÊç tworzenia nowych zak∏adów ubez-
pieczeƒ na mocy ustawy o ubezpieczeniach majàtkowych i osobowych. Pomimo tego, wi´kszoÊç
ubezpieczeƒ dla rolnictwa by∏o ubezpieczeniami o charakterze ustawowym do 1990 roku. 

Znaczàca zmiana nastàpi∏a wraz z wprowadzeniem 28 lipca 1990 r. ustawy o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej. Na mocy tego aktu prawnego zarówno ubezpieczenia obowiàzkowe jak i dobrowol-
ne otrzyma∏y status ubezpieczeƒ umownych. Zrezygnowano natomiast z ubezpieczeƒ o charak-
terze ustawowym. Na mocy ustawy, o której mowa, oprócz obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wprowadzono dwa ubezpiecze-
nia obowiàzkowe dla rolników. By∏y to ubezpieczenie budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodar-
stwa rolnego od ognia i innych zdarzeƒ losowych oraz ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
rolników z tytu∏u prowadzenia gospodarstwa rolnego. Widaç zatem, ˝e w stosunku do rozwiàzaƒ
prawnych funkcjonujàcych we wczeÊniejszych okresach, zdecydowano si´ na utrzymanie stosun-
kowo wàskiego katalogu ubezpieczeƒ o charakterze obowiàzkowym, jednoczeÊnie pozostawiajàc
rolnikom du˝à swobod´ w zakresie zawierania innych umów ubezpieczenia. Sytuacja prawna
w tym zakresie nie zmieni∏a si´ do dnia dzisiejszego. 

Oprócz wspomnianych wy˝ej produktów ubezpieczeniowych, zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏ajàce
na polskim rynku oferowa∏y i oferujà obecnie szereg ubezpieczeƒ o charakterze dobrowolnym,
przeznaczonych dla sektora rolnego. Oferta produktowa towarzystw ubezpieczeniowych jest sto-
sunkowo bogata i mo˝na powiedzieç, ˝e zapewnia ona rolnikom mo˝liwoÊç uzyskania praktycz-
nie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. Produktem o charakterze dobrowolnym jest mi´-
dzy innymi ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych. Przedmiotem
ubezpieczenia mogà byç ró˝nego rodzaju ruchomoÊci domowe, martwy inwentarz s∏u˝àcy do
prowadzenia gospodarstwa, a tak˝e ziemiop∏ody i zwierz´ta gospodarskie. Zakres ubezpieczenia
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obejmuje szkody powsta∏e w nast´pstwie zdarzeƒ losowych takich jak: ogieƒ, huragan, grad, la-
wina, powódê, deszcz nawalny, eksplozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, a tak-
˝e zapadanie i osuwanie si´ ziemi oraz kradzie˝ z w∏amaniem i rabunek. Produkt ten jest zatem
dobrym uzupe∏nieniem obowiàzkowego ubezpieczenia budynków wchodzàcych w sk∏ad gospo-
darstwa rolnego. 

Innym produktem o charakterze dobrowolnym, powszechnie oferowanym na rynku, jest ubez-
pieczenia upraw, plonów, drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych. Ma on istotne
znaczenie dla prawid∏owego funkcjonowania gospodarstw rolnych, poniewa˝ chroni to, co stano-
wi produkt przez nie wytwarzany. Trzeba podkreÊliç, ˝e wszelkiego rodzaju uprawy i plantacje sà
niezwykle mocno nara˝one na ryzyka o charakterze naturalnym. Wystàpienie okreÊlonych zda-
rzeƒ mo˝e w bardzo krótkim czasie spowodowaç ogromne straty w rolnictwie. Przewa˝nie wyst´-
pujà przy tym szkody o charakterze masowym, które obejmujà olbrzymie obszary. Zdarzenia po-
wodujàce tego rodzaju straty majà cz´sto charakter kl´sk ˝ywio∏owych, a ich oddzia∏ywania na
ca∏à gospodark´ kraju trudno nie zauwa˝yç. W zale˝noÊci od rodzaju prowadzonych upraw lub
plantacji towarzystwa ubezpieczeƒ obejmujà ochronà szkody powsta∏e w nast´pstwie gradobicia
i powodzi (ryzyka te, oprócz suszy, sà jednymi z podstawowych zagro˝eƒ dla polskiego rolnictwa),
przymrozków wiosennych, skutków z∏ego przezimowania wraz z przymrozkami wiosennymi,
a tak˝e ognia i huraganu. Ubezpieczeniem mo˝e zostaç obj´tych bardzo wiele ró˝nych rodzajów
upraw, plonów, a czasem równie˝ nak∏adów poniesionych przez rolnika lub producenta rolnego
na za∏o˝enie danej plantacji. Oprócz plonu g∏ównego zak∏ady ubezpieczeƒ obejmujà cz´sto ochro-
nà równie˝ plon poboczny, jako okreÊlony procent plonu g∏ównego.

JeÊli mówimy o produkcji rolnej, to nie nale˝y zapominaç o zwierz´tach gospodarskich. W ra-
mach ubezpieczeƒ dobrowolnych rolnicy mogà ubezpieczyç zwierz´ta gospodarcze od padni´cia
i uboju z koniecznoÊci. Dotyczy to mi´dzy innymi zwierzàt hodowlanych, byd∏a, trzody chlewnej,
drobiu, koni, zwierzàt futerkowych oraz ryb i pasiek. W zale˝noÊci od gatunku zakres ochrony
mo˝e byç rozszerzony lub zaw´˝ony o pewne kategorie, zdarzenia lub przyczyny powstania
szkód. 

Rolnicy mogà dodatkowo ubezpieczyç równie˝ maszyny rolnicze (od ognia i innych zdarzeƒ lo-
sowych oraz kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku), odpowiedzialnoÊç cywilnà posiadacza maszyny
rolniczej z tytu∏u czynów niedozwolonych powsta∏ych w zwiàzku z jej u˝ytkowaniem, a tak˝e na-
byç ochron´ od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków dla osób trudniàcych si´ obs∏ugà tych ma-
szyn. 

Oprócz wymienionych powy˝ej produktów o charakterze obowiàzkowym i najwa˝niejszych
ubezpieczeƒ dobrowolnych, towarzystwa ubezpieczeƒ oferujà swoim klientom szereg ró˝nych do-
datkowych rozwiàzaƒ, które mogà byç skutecznie wykorzystywane zarówno przez rolników jak
i inne podmioty gospodarcze. Nale˝y podkreÊliç fakt, ˝e wi´kszoÊç produktów dost´pna jest w for-
mie bardzo ró˝norodnych pakietów, co zapewnia klientom ∏atwiejszy zakup kompleksowej ochro-
ny ubezpieczeniowej, niejednokrotnie ni˝szej cenie ni˝ w sytuacji, gdyby ka˝dy produkt kupowa-
ny by∏ osobno. Jak zatem widaç, zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏ajàce na krajowym rynku umo˝liwiajà
rolnikom i producentom rolnym zapewnienie ca∏kiem dobrego poziomu bezpieczeƒstwa w zakre-
sie prowadzonej dzia∏alnoÊci. Nale˝y zadaç sobie jednak pytanie, jaki jest poziom ÊwiadomoÊci
ubezpieczeniowej rolników? Czy jest ona wystarczajàca? JeÊli nie, to co mo˝na zrobiç, aby dopro-
wadziç do poprawy sytuacji?

Na postawione pytanie nie da si´ odpowiedzieç jednym zdaniem, poniewa˝ problematyka ta jest
doÊç z∏o˝ona. Zaczàç trzeba w∏aÊnie od kwestii poziomu ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej w sekto-
rze rolnictwa. Nale˝y niewàtpliwie zauwa˝yç, ˝e poziom ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej wÊród
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rolników z roku na rok wzrasta, ale wcià˝ jeszcze kszta∏tuje si´ na relatywnie niskim poziomie.
Przyczyn takiego stanu rzeczy nale˝y upatrywaç w przesz∏oÊci polskiego rolnictwa, a dok∏adniej
w ubezpieczeniach ustawowych, które jeszcze przed niespe∏na dwudziestoma laty funkcjonowa∏y
w Polsce. Bardzo wielu rolników przyzwyczai∏o si´ do tego, ˝e nie musieli martwiç si´ o to, aby
si´ ubezpieczyç. Ubezpieczeni byli wszyscy, a sk∏adka (podobnie jak podatek) p∏acona by∏a przez
nich w sposób automatyczny. OczywiÊcie by∏a to w pewien sposób tylko „sztuka dla sztuki”, bo
poziom sk∏adki nie by∏ skorelowany z przekazywanym ryzykiem, a w razie szkody i tak rolnik do-
stawa∏ rekompensat´ poniesionych strat od paƒstwa. Takie rozwiàzanie stosowane w czasach go-
spodarki zamkni´tej, centralnie sterowanej, doprowadzi∏o do powstania przyzwyczajeƒ, które te-
raz wielu gospodarzom trudno jest odsunàç na bok. Dotyczy to szczególnie starszych wiekiem
rolników, którym trudno jest si´ przyzwyczaiç do nowego stanu rzeczy, choç min´∏o ju˝ wiele lat,
od momentu zniesienia ubezpieczeƒ ustawowych. Inaczej jest w przypadku m∏odych rolników,
którzy stosunkowo niedawno zacz´li prowadziç swoje w∏asne gospodarstwa rolne. Ich podejÊcie
jest w wi´kszoÊci przypadków zupe∏nie inne. Zdecydowanie bardziej zdajà sobie spraw´ z koniecz-
noÊci posiadania odpowiednio dobranej ochrony ubezpieczeniowej i coraz cz´Êciej takà ochron´
nabywajà. Ârodowisko wiejskie wcià˝ jednak w zbyt ma∏ym stopniu interesuje si´ dobrowolnymi
ubezpieczeniami swojego majàtku. Przyczyn mo˝na upatrywaç zarówno w braku wiedzy na te-
mat ubezpieczeƒ jak i niskim poziomie przezornoÊci tej jak˝e du˝ej cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Wielu
rolników uwa˝a, ˝e koszty ubezpieczeƒ sà zbyt wysokie w porównaniu do poziomu strat, jakie
mogà ich dotknàç. Przewa˝a przekonanie, ˝e „w razie czego” i tak uda si´ otrzymaç jakiÊ rodzaj
pomocy i naprawiç lub zrekompensowaç poniesione straty. Liczà oni na to, ˝e paƒstwo zawsze b´-
dzie mia∏o w zanadrzu wystarczajàcà iloÊç Êrodków, aby udzieliç pomocy poszkodowanym np.
w wyniku wystàpienia kl´ski ˝ywio∏owej na pewnym obszarze kraju. Bardzo cz´sto okazuje si´
jednak, ˝e pomimo usilnych staraƒ nie udaje si´ w wystarczajàcym stopniu naprawiç poniesio-
nych strat. Wielu rolników twierdzi równie˝, ˝e nie posiadajà oni wystarczajàcych Êrodków pie-
ni´˝nych, aby zagwarantowaç sobie adekwatnà ochron´ ubezpieczeniowà. Uwa˝ajà oni, ˝e ubez-
pieczenia dla rolnictwa sà zbyt drogie, a w zwiàzku z tym, jeÊli zawierajà umowy ubezpieczenia,
to tylko i wy∏àcznie w zakresie ubezpieczeƒ obowiàzkowych. OczywiÊcie bardzo wielu posiadaczy
gospodarstw rolnych nie zawiera nawet ubezpieczeƒ obowiàzkowych, co jest osobnym proble-
mem, poniewa˝ nie ma odpowiednich narz´dzi systemowych, aby obowiàzek ten wyegzekwowaç. 

Nale˝a∏oby zatem zwróciç szczególnà uwag´ na kwestie zwiàzane z edukacjà Êrodowiska wiej-
skiego w zakresie problematyki ubezpieczeniowej. Jest to ogromne wyzwanie w skali ca∏ego kra-
ju, wyzwanie przed którym stojà zak∏ady ubezpieczeƒ, instytucje rynku ubezpieczeniowego oraz
uczelnie kszta∏càce przysz∏ych rolników. Nie powinniÊmy zadawaç sobie pytania, czy istnieje po-
trzeba ubezpieczenia w rolnictwie. Taka potrzeba istnieje bez cienia wàtpliwoÊci. Trzeba jednak
prowadziç wszelkie mo˝liwe dzia∏ania, aby uÊwiadamiaç o tym jak najwi´kszà liczb´ rolników
i producentów rolnych. OczywiÊcie sama ÊwiadomoÊç nie wystarczy, poniewa˝ ochrona ubezpie-
czeniowa musi byç powszechnie dost´pna i odpowiednio tania. Jak najwi´ksza liczba rolników,
równie˝ tych prowadzàcych ma∏e gospodarstwa na w∏asny u˝ytek, musi wykazywaç nie tylko
ch´ç i gotowoÊç zakupu odpowiedniego pakietu ubezpieczeƒ. GotowoÊç owa musi byç jeszcze po-
parta mo˝liwoÊciami finansowymi dokonania transakcji, poniewa˝ dopiero wtedy mamy do czy-
nienia z popytem. 

W tym miejscu otwiera si´ olbrzymie pole dla zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏ajàcych na naszym
rynku w kwestii tworzenia odpowiednich produktów i ich wyceny. Mo˝na przypuszczaç, ˝e naj-
wi´ksze perspektywy majà przed sobà ró˝nego rodzaju pakiety ubezpieczeniowe, dajàce szerokà
ochron´ za konkurencyjnà cen´. Trzeba zastanowiç si´ jednak, czy towarzystwa sà w wystarcza-
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jàco du˝ym stopniu zainteresowane rozwojem ubezpieczeƒ dla rolnictwa. Mo˝na zaryzykowaç
stwierdzenie, ˝e oczywiÊcie istnieje du˝a bariera po stronie popytowej, ale widaç równie˝ pewne
niedoskona∏oÊci po stronie poda˝y. Jest bowiem rzeczà powszechnie wiadomà, ˝e ubezpieczenia
rolne sà ubezpieczeniami trudnymi technicznie, wymagajàcymi przeszkolonej kadry, doÊwiadcze-
nia i g´stej sieci przedstawicieli na terenach wiejskich3. Posiadanie dobrej oferty w zakresie ubez-
pieczeƒ dla rolnictwa wià˝e si´ z koniecznoÊcià posiadania przez towarzystwa odpowiednio prze-
szkolonej kadry, posiadajàcej niezb´dne doÊwiadczenie w zakresie oceny i wyceny ryzyka
ubezpieczeniowego oraz likwidacji szkód w rolnictwie. Wymaga to bez wàtpienia stworzenie efek-
tywnej sieci przedstawicieli i jednostek terenowych, które b´dà w stanie obs∏u˝yç rozdrobnione
polskie rolnictwo. Dotyczy to g∏ównie kwestii zwiàzanych ze sprawnà likwidacjà szkód o du˝ych
rozmiarach i szerokim zakresie geograficznym, na przyk∏ad w przypadku wystàpienia kl´sk ˝y-
wio∏owych. To oczywiÊcie wià˝e si´ z koniecznoÊcià ponoszenia kosztów, które z kolei przenoszà
si´ na ceny polis. Wiele zak∏adów ubezpieczeƒ nie decyduje si´ na rozwój tej konkretnej linii ubez-
pieczeƒ, poniewa˝ zdaje sobie spraw´, ˝e na zwrot poniesionych nak∏adów i ewentualne zyski
trzeba b´dzie pewnie troch´ poczekaç, mo˝e nawet kilka lat. 

W tym miejscu warto zadaç sobie pytanie: Jaka powinna i czy powinna byç rola paƒstwa
i ustawodawcy? Zgodnie z konstytucjà, jego zadaniem jest ochrona ˝ycia i mienia obywateli,
wÊród których rolnicy stanowià znaczàcà grup´. Paƒstwo powinno byç naprawd´ bardzo zain-
teresowane jak najszybszym i najsprawniejszym wprowadzeniem rozwiàzaƒ, które sprawi∏yby,
˝e rolnicy zacznà cz´Êciej i lepiej si´ ubezpieczaç. Prawdà jest bowiem, ˝e nie sztukà jest si´
ubezpieczyç, ale sztukà jest ubezpieczyç si´ dobrze. Jest rzeczà powszechnie wiadomà, ˝e na-
wet na bardzo dobrze rozwini´tych rynkach ubezpieczeniowych, nie tylko w Europie, paƒstwo
odgrywa wa˝nà rol´ w rynku ubezpieczeƒ dla rolnictwa. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e celem sa-
mym w sobie nie mo˝e byç doraêna pomoc finansowa dla poszkodowanych rolników, ale szero-
ko zakrojone dzia∏ania, majàce na celu popraw´ rozwiàzaƒ systemowych i wypracowanie odpo-
wiednich wzorców post´powania u rolników. Tu wracamy znów do kwestii ÊwiadomoÊci
i wiedzy na temat ubezpieczeƒ.

Piszàc o roli paƒstwa dla rozwoju ubezpieczeƒ, trudno nie wspomnieç o ostatnich dzia∏aniach
paƒstwa i rynku ubezpieczeniowego w kwestii stworzenia rozwiàzaƒ systemowych w zakresie do-
p∏at do ubezpieczeƒ rolnych i ubezpieczenia ryzyka suszy. Problem ten nie by∏ poruszany we
wczeÊniejszej cz´Êci artyku∏u, ale ryzyko suszy w rolnictwie jest obecnie praktycznie nieubezpie-
czalne na terenie naszego kraju. Ma na to wp∏yw wiele czynników, wÊród których wymieniç nale-
˝y mi´dzy innymi brak mo˝liwoÊci zaaran˝owania odpowiedniej ochrony reasekuracyjnej dla to-
warzystw ubezpieczeniowych. Nawet jeÊli znajdujà si´ firmy gotowe udzieliç takiej ochrony, to
jest ona bardzo droga i ca∏e przedsi´wzi´cie okazuje si´ nieop∏acalne dla ubezpieczycieli ju˝ w fa-
zie projektu. 

Ryzyko suszy jest bardzo istotnym zagro˝eniem dla polskiego rolnictwa. Straty poniesione
przez rolników w 2006r. w zwiàzku z tym zjawiskiem oszacowano na kwot´ oko∏o 6 mld z∏. Rzàd
przeznaczy∏ du˝e kwoty pieni´dzy na doraênà pomoc dla rolników (443,8 mln z∏) oraz na dop∏a-
ty do kredytów kl´skowych (162,1 mln z∏), na zakup Êrodków niezb´dnych do wznowienia pro-
dukcji rolnej4. Pomoc ta okaza∏a si´ jednak daleko niewystarczajàca, gdy˝ pokry∏a jedynie niewie-
le ponad 10% poniesionych strat. 
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Na chwil´ obecnà firmy ubezpieczeniowe nie oferujà rolnikom mo˝liwoÊci zakupu ochrony na
wypadek wystàpienia ryzyka suszy. Jest to mo˝liwe jedynie przy ubezpieczaniu upraw z paƒstwo-
wymi dop∏atami do sk∏adek ubezpieczeniowych. Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e w 2006 r. tylko pi´ç
zak∏adów ubezpieczeƒ mia∏o podpisane stosowne umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi i oferowa∏y klientom takie produkty. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dop∏atach do ubezpie-
czeƒ upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich5 nie spe∏nia∏a w pe∏ni stawianych przed nià oczeki-
waƒ. Z tego wzgl´du by∏a ona nowelizowana dwukrotnie, w 2006 i 2007 roku. 27 kwietnia 2006r.
uchwalono ustaw´ o zmianie ustawy o dop∏atach do ubezpieczeƒ upraw. Druga nowelizacja prze-
prowadzona zosta∏a ustawà z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dop∏atach do ubezpieczeƒ
upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw6. Choç obie nowelizacje
wprowadzi∏y sporo ró˝nych zmian usprawniajàcych i dostosowujàcych nasze przepisy do wymo-
gów unijnych, to jednak wcià˝ nie wypracowano kompleksowego i satysfakcjonujàcego wszystkie
strony rozwiàzania w zakresie ubezpieczeƒ ryzyka suszy. Podstawowy problem tkwi w tym, ̋ e ry-
zyko to jest nies∏ychanie trudne do oszacowania i wyceny. Ponadto zak∏ady ubezpieczeƒ w pe∏ni
zdajà sobie spraw´ z faktu, jakie by∏yby konsekwencje wystàpienia suszy na takà skal´, ˝e zosta-
∏aby uznana za kl´sk´ ˝ywio∏owà. Ârodowisko ubezpieczeniowe jednoznacznie wyrazi∏o swoje
zdanie w tej kwestii. Ubezpieczyciele uwa˝ajà, ˝e bez odpowiednich rozwiàzaƒ systemowych, za-
pewniajàcych przynajmniej cz´Êciowà reasekuracj´ ryzyka suszy przez paƒstwo, wystàpienie te-
go typu kl´ski ˝ywio∏owej mo˝e powa˝nie zagroziç gospodarkom finansowym zak∏adów ubezpie-
czeƒ. W konsekwencji towarzystwa ubezpieczeƒ nie b´dà mia∏y zapewnionych wystarczajàcych
Êrodków na wyp∏at´ odszkodowaƒ dla rolników. 

Tu powstaje jeszcze jeden problem. Znowelizowana ustawa utrzymuje wcià˝ ograniczenia co do
górnego poziomu stawek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach obj´tych dop∏atami z bud˝etu.
Dodatkowo wprowadza obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych obj´tych dop∏a-
tami do sk∏adki (w wysokoÊci co najmniej 50% powierzchni tych upraw) od szkód spowodowanych
przez powódê, susz´, grad, ujemne skutki przezimowania i wiosenne przymrozki. Obowiàzek za-
warcia takiej umowy powstaje z dniem 1 lipca roku nast´pujàcego po roku, w którym rolnik otrzy-
ma∏ p∏atnoÊci bezpoÊrednie do gruntów rolnych, przy czym wszyscy rolnicy-beneficjenci b´dà mu-
sieli go spe∏niç od dnia 1 lipca 2008 r.7 Op∏ata za niespe∏nienie takiego obowiàzku, kszta∏tujàca si´
na poziomie 2 euro za ka˝dy hektar upraw, wydaje si´ zbyt niska, aby mog∏a spe∏niç swojà rol´.
W dodatku spore wàtpliwoÊci mo˝e nastr´czaç skutecznoÊç egzekwowania tego obowiàzku
i ewentualnych op∏at. W kontekÊcie obowiàzkowoÊci ubezpieczenia i utrzymania górnego limitu
stawek, do których paƒstwo b´dzie dop∏aca∏o w okreÊlonym procencie (50-60%), nale˝y zastano-
wiç si´, czy zak∏ady ubezpieczeniowe b´dà w ogóle zainteresowane prowadzeniem dzia∏alnoÊci
w tym zakresie, gdy˝ nie b´dà mog∏y odmówiç udzielenia ochrony. Mo˝na przypuszczaç, ˝e zain-
teresowania takiego nie b´dzie wcale lub b´dzie w bardzo ograniczonym zakresie. Ubezpieczycie-
le twierdzà, ˝e stawki zapisane w ustawie sà zbyt niskie, zw∏aszcza w kontekÊcie obj´cia zakre-
sem ochrony ryzyka suszy. Mo˝na si´ w zwiàzku z tym spodziewaç, ˝e b´dziemy mieli ju˝
w nied∏ugim czasie jeszcze wi´ksze problemy z poda˝à w zakresie ubezpieczeƒ dla rolnictwa. 

Podsumowujàc rozwa˝ania na temat ubezpieczeƒ rolnych, potrzeby zawierania tych ubezpie-
czeƒ oraz ÊwiadomoÊci rolników w tym zakresie nale˝a∏oby stwierdziç, ̋ e niewàtpliwie prowadzo-
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ne sà dzia∏ania majàce na celu ogólnà popraw´ sytuacji. Dzia∏ania te jednak sà zbyt ograniczone,
aby mo˝na by∏o istotnie zmieniç podejÊcie rolników do kwestii zawierania umów ubezpieczenia.
Paƒstwo w porozumieniu z instytucjami rynku ubezpieczeniowego, a tak˝e zak∏adami ubezpie-
czeƒ, próbuje wprowadziç rozwiàzania, majàce na celu popraw´ sytuacji. Bardzo cz´sto jednak
ma∏o uwa˝nie ws∏uchuje si´ w komentarze i sugestie pochodzàce z rynku. Same towarzystwa
ubezpieczeƒ te˝ nie do koƒca sà zainteresowane rozwijaniem tego rodzaju ubezpieczeƒ i w kon-
sekwencji tego zaledwie kilka firm oferuje takà ochron´ swoim klientom. Jak wspomniano wcze-
Êniej, wynika to w du˝ej mierze z faktu, ˝e towarzystwa nie liczà na du˝e przychody z tytu∏u tej
dzia∏alnoÊci, a z drugiej strony wiedzà, ˝e zaanga˝owanie w ubezpieczenia rolne wymaga znacz-
nych nak∏adów finansowych. 

Jednà z najistotniejszych kwestii pozostaje oczywiÊcie edukacja rolników w zakresie oferowanej
im ochrony ubezpieczeniowej. Niezwykle wa˝ne jest to, aby posiadali oni rzetelne informacje na
temat ró˝nych rodzajów produktów. Muszà oni równie˝ wiedzieç, co kupujà, a zatem rozumieç
istot´ ka˝dego produktu i korzyÊci, jakie p∏ynà z zawarcie okreÊlonej umowy ubezpieczenia. Wi-
daç tu olbrzymie pole do dzia∏ania dla wielu podmiotów takich jak instytucje rynku ubezpiecze-
niowego, zak∏ady ubezpieczeƒ, poÊrednicy ubezpieczeniowi, którzy sà bardzo blisko swoich klien-
tów, a tak˝e instytucje publiczne zwiàzane z rolnictwem i rozwojem wsi. 

Szansa odniesienia sukcesu w rozwoju ubezpieczeƒ rolnych istnieje tylko wtedy, gdy wspólnie
zostanà wypracowane rozwiàzania, przynoszàce korzyÊci dla ka˝dej ze stron tj. paƒstwa, zak∏a-
dów ubezpieczeƒ i przede wszystkim rolników. Pozostaje tylko dzia∏aç i ˝yczyç tym, którzy uczest-
niczà we wspomnianych procesach rozwojowych, aby mieli du˝o odwagi i wytrwa∏oÊci oraz aby
potrafili czasem pójÊç na kompromis, a czasem podjàç mo˝e na pozór niepopularne decyzje, któ-
re w d∏u˝szej perspektywie czasu dajà szans´ na znaczàcà popraw´ sytuacji w polskim rolnictwie.
Nale˝a∏oby pami´taç, ˝e ca∏y czas jest to jedna z g∏ównych ga∏´zi polskiej gospodarki, posiadajà-
ca olbrzymi potencja∏, który nie powinien zostaç zmarnowany.

prof. nadzw. dr RRoommaann  FFuullnneecczzeekk, Akademia Finansów w Warszawie

Summary of the article

Insurance awareness of farmers and the necessity of insurance 

Agricultrue, just like many other areas of economic activity, is characterised by many types of
risks which may which may occur. Some of them are more predictable, some are less or not pre-
dictable at all; thus, it is important to be able to manage the risks skillfully.

Natural risks, related to environmental conditions, constitute one of the most prominent dan-
gers for agriculture, for the man has almost no influence on their occurrence. Also, the currently
changing climate conditions around the entire globe, which have a major impact on the severe-
ness of natural disasters such as floods or droughts, should be taken into consideration.

Insurance is a very good tool for limiting the financial consequences of the afore-mentioned in-
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cidents. There has been an insurance tradition of over 200 years already in the area of Poland.
During these two centuries, insurance products designed for agriculture have evolved significan-
tly. Some of them used to be voluntary, others were obligatory or imposed by legal regulations.
The actual risk rate has not always been the basis for the calculation of the insurance premium,
for in case of regulatory insurances it used to be fixed by the state authorities.

The currently existing insurance products for agriculture allow the whole farm (crops, live-
stock, real estate) to purchase a set of complete insurance security, which would protect it from
a very wide range of possible risks. However, the main issue is the insurance awareness of the
farmers. At the moment, there are some farmers or agricultural producers who do not even ima-
gine a situation, in which their farm would operate without some kind of insurance. Unfortuna-
tely, there are also some farmers who do not really consider the purchase of a proper insurance
policy as an important aspect of their work. This situation is, to a large extent, a result of the fact
that the farmers are used to the system of regulatory insurances, providing insurance for every-
one pursuant to a specific act, which used to operate in Poland until not a long time ago.

However, the reality of today is fundamentally different. Thus, it is extremely important to con-
sciously shape the insurance awareness and knowledge about insurances amongst farmers. This
task is to be implemented mainly by insurance companies, institutions operating in the insuran-
ce market and colleges and universities which provide agricultural education.

Moreover, active performance of the state is necessary. Only the increase in the farmers’ awa-
reness may make them feel safer and more secure. They must know that they posses proper in-
surance security, so that they do not feel helpless and perhaps hoping only for temporary aid from
the local or state authorities in the face of natural disasters.

Development and improvement of the proper behavioral models is of great importance, main-
ly due to the fact that the Polish economy is still, to a large extent, based on agriculture. There
is much potential strength in Polish agriculture, which is definitely one of the most influential
elements for our country’s competitiveness in Europe.
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Ubezpieczenia rolne w okresie transformacji ustrojowej
UUwwaaggii  wwsstt´́ppnnee
Przemiany spo∏eczno-ekonomiczne zapoczàtkowane w naszym kraju na prze∏omie lat 80. i 90.

ubieg∏ego wieku, okreÊlane mianem transformacji nie pozosta∏y bez wp∏ywu na ubezpieczenia go-
spodarcze, w tym na ubezpieczenia rolne. W warunkach gospodarki nakazowo-rozdzielczej cechà
charakterystycznà dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej by∏a jej monopolizacja. Ubezpieczeniami krajo-
wymi zajmowa∏ si´ tylko Paƒstwowy Zak∏ad Ubezpieczeƒ (PZU). Sektor ubezpieczeƒ by∏ ÊciÊle
podporzàdkowany Paƒstwu. Mimo formalnej samodzielnoÊci finansowej czasowo wolne Êrodki fi-
nansowe by∏y obligatoryjnie lokowane w Narodowym Banku Polskim. W portfelu ubezpieczeƒ go-
spodarczych dominowa∏y g∏ównie ubezpieczenia komunikacyjne i rolne. Obligatoryjnie ubezpie-
czano budynki od ryzyka ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeƒ losowych, podobnie uprawy
oraz zwierz´ta od padni´cia i uboju z koniecznoÊci.

Pierwsze zmiany liberyzacyjne polskiego rynku ubezpieczeƒ rolnych wprowadzi∏a ustawa dnia
20 wrzeÊnia 1984 roku1 o ubezpieczeniach majàtkowych i osobowych, której przepisy dopuszcza-
∏y tworzenie nowych zak∏adów ubezpieczeƒ w formie spó∏dzielczej, paƒstwowej lub spó∏ek kapi-
ta∏owych z wi´kszoÊciowym udzia∏em Skarbu Paƒstwa. Drugi krok w procesie reformowania pol-
skiego systemu ubezpieczeƒ przynios∏a nowelizacja ustawy wrzeÊniowej przyj´ta przez Sejm 17
maja 1989 roku2, która dopuszcza∏a ju˝ mo˝liwoÊç tworzenia zak∏adów ubezpieczeƒ w formie
spó∏ek kapita∏owych bez udzia∏u Skarbu Paƒstwa, a tak˝e spó∏ek z udzia∏em kapita∏u zagranicz-
nego. Prze∏omowym momentem w dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej by∏o wejÊcie w ˝ycie ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r. opartej w du˝ej mierze na dyrektywach
Unii Europejskiej. Adaptacja standardów prawa europejskiego zeuropeizowa∏a polski rynek ubez-
pieczeƒ. Wyrazem tych zmian by∏o wprowadzenie prywatyzacji i demonopolizacji rynku opartego

135

Ryszard Nowak

Ubezpieczenia rolne – stan aktualny i mo˝liwoÊci ich rozwoju

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 3(2/2007)

1 Dz.U. nr 30, poz.160.
2 Dz.U. nr 45, poz.242.



na zak∏adach wolnej konkurencji i równoÊci wszystkich zak∏adów ubezpieczeƒ. W wyniku tych
zmian zlikwidowano poj´cie ubezpieczenia ustawowe, zast´pujàc je ubezpieczeniami umownymi,
wÊród których wyró˝niono ubezpieczenia obowiàzkowe i dobrowolne. 

Okres transformacji w dziedzinie ubezpieczeƒ gospodarczych, ogólnie bioràc, nale˝y oceniç po-
zytywnie. Wzros∏a liczba zak∏adów ubezpieczeƒ zarówno w dziale I, jak i dziale II. Zanotowano
wi´kszà poda˝ nowych, dotychczas nieznanych w kraju produktów ubezpieczeniowych. Zdecydo-
wana wi´kszoÊç zak∏adów ubezpieczeƒ funkcjonujàcych na polskim rynku odpowiada wszelkim
wymogom w tym zw∏aszcza kapita∏owym zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.

Pozytywny obraz rozwijajàcego si´ rynku ubezpieczeƒ gospodarczych nie dotyczy∏ ubezpieczeƒ
rolnych. Nastàpi∏o ca∏kowite za∏amanie si´ ubezpieczeƒ dobrowolnych w rolnictwie. W szczegól-
ny, a nawet dramatyczny sposób zanotowano spadek ubezpieczeƒ upraw, podstawowych zbó˝, ro-
Êlin okopowych, ∏àk i pastwisk, zwierzàt gospodarskich oraz mienia ruchomego wchodzàcego
w sk∏ad gospodarstw rolnych. Powszechny zasi´g zachowa∏y tylko ubezpieczenia budynków w go-
spodarstwach rolnych i ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u posiadania i u˝ytkowa-
nia gospodarstwa rolnego, dodaç trzeba – ze wzgl´du na swój obowiàzkowy charakter.

Stan i zakres ubezpieczeƒ rolnych w okresie transformacji
SpoÊród znanych w literaturze przedmiotu kryteriów klasyfikacji ubezpieczeƒ rolnych istotne

znaczenie ma podzia∏ ze wzgl´du na swobod´ lub jej brak w nawiàzaniu stosunku ubezpieczenia.
Wed∏ug tego kryterium wyró˝niamy ubezpieczenia obowiàzkowe i dobrowolne. W obu przypad-
kach warunkiem powstania stosunku prawnego jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Z tym, ˝e
w ubezpieczeniach obowiàzkowych wyst´puje przymus ubezpieczenia podyktowany odpowiedni-
mi przepisami prawa. W ubezpieczeniach dobrowolnych wyst´puje swoboda zawarcia umowy
ubezpieczenia i zale˝y od decyzji umawiajàcych si´ stron.

Do ubezpieczeƒ obowiàzkowych w rolnictwie nale˝à:
❐ ubezpieczenia budynków,
❐ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników z tytu∏u prowadzenia gospodarstwa rol-

nego.
Pozosta∏e ubezpieczenia rolne zarówno majàtkowe jak i osobowe sà ubezpieczeniami dobrowol-

nymi.
UUbbeezzppiieecczzeenniiaa  oobboowwiiààzzkkoowwee
UUbbeezzppiieecczzeenniiaa  bbuuddyynnkkóóww
Ubezpieczenia obowiàzkowe budynków aktualnie regulowane sà przepisami ustawy z 22 maja

2003 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych3. Zgodnie z ustawà obowiàzek zawarcia umo-
wy cià˝y na posiadaczach budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego. Budynki ubez-
piecza si´ od ryzyka ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeƒ losowych. Rolnik, który nie spe∏-
nia obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, zgodnie z warunkami tego
ubezpieczenia okreÊlonymi w ustawie jest obowiàzany wnieÊ op∏at´ w wysokoÊci 100 euro po kur-
sie ustalanym przez Narodowy Bank Polski (art. 88 ust. 2 pkt. 1 lit. c ustawy). Stan ubezpiecze-
nia obowiàzkowego budynków prezentuje tabela nr 1.

Jak wynika z przedstawionego wy˝ej zestawienia, znaczna cz´Êç rolników w analizowanym
okresie 15 lat nie spe∏nia∏a obowiàzku ubezpieczenia budynków. Stopieƒ wykorzystania pola
ubezpieczeniowego mierzony liczbà zawartych umów ubezpieczenia w stosunku do liczby indy-
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widualnych gospodarstw rolnych ukszta∏towa∏ si´ w badanym okresie Êrednio na poziomie 83%.
Nale˝y przypuszczaç, ˝e znaczna czeÊç z grupy nieubezpieczajàcych to gospodarstwa drobne,
u˝ytkowane przez rencistów i emerytów, opuszczone bàdê nieposiadajàce budynków gospodar-
czych.

Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników
Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników regulujà przepisy ww. ustawy oraz kodek-

su cywilnego. Zgodnie z ustawà rolnik jest obowiàzany do zawarcia umowy ubezpieczenia obo-
wiàzkowego odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u posiadania i u˝ytkowania gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà rolnika oraz ka˝dej osoby pracujàcej w gospo-
darstwie rolnym. Osoba, która nie spe∏nia obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia okreÊlone-
go w ustawie, zobowiàzana jest wnieÊç op∏at´ w wysokoÊci 30 euro (art. 88 ust. 2 pkt 2 ustawy).
Mimo stosowania sankcji w stosunku do rolników, ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej rol-
ników, jak i budynków nie jest w pe∏ni realizowane. Ilustruje to tabela nr 2.

Podsumowujàc dotychczasowe rozwa˝ania na temat obowiàzkowych ubezpieczeƒ rolnych, mo˝-
na bez wàtpienia stwierdziç, ˝e ich utrzymanie w okresie transformacji gospodarczej by∏o s∏usz-
ne zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i spo∏ecznego wsi. Bowiem w czasie pog∏´bia-
jàcej si´ degradacji rolnictwa, ubezpieczenia te w znacznej mierze powstrzyma∏y upad∏oÊç wielu
gospodarstw rolnych, chroniàc tym samym miejsca pracy rodzin wiejskich.
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TTaabbeellaa  nnrr  11.. Ubezpieczenia obowiàzkowe budynków w gospodarstwach rolnych
w latach 1991-2005.

❈ Dane liczbowe indywidualnych gospodarstw rolnych dla 1999r. przyj´to jako Êrednià z lat 1998-2000.

èród∏o: Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS 1993; Rynki ubezpieczeniowe w Polsce z lat 1991-1995 i 1995-
1996, GUS; Instytucje ubezpieczeniowe, GUS 1997-2001; Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS 2002, 2003,
2004, 2005, 2006.

Lata Liczba indywidualnych Liczba zawartych umów Stopieƒ wykorzystania pola
gospodarstw rolnych ubezpieczeniowych ubezpieczeniowego

(w mln) (w mln) (3:2) w %

1 2 3 4

1991 2.138 1.865 87
1992 2.144 1.788 83
1993 2.149 1.697 79
1994 2.030 1.699 84
1995 2.048 1.748 85
1996 2.041 1.683 82
1997 2.008 1.734 86
1998 1.989 1.631 82
1999 1.935 1.639 85
2000 1.881 1.599 85
2001 1.882 1.518 81
2002 1.952 1.498 77
2003 1.850 1.507 81
2004 1.852 1.517 82
2005 1.782 1.492 84

❋



Szczególna rol´ spe∏ni∏y i spe∏niajà nadal ubezpieczenia obowiàzkowe budynków. Budynki gospo-
darcze w rolnictwie, zarówno produkcyjne jak i mieszkalne stanowià podstawowà baz´ produkcyj-
nà ka˝dego gospodarstwa rolnego. Zniszczenie ich powodowaç mo˝e nieodwracalne skutki dalszej
egzystencji wielu tysi´cy gospodarstw rolnych, które nawiedzane sà coraz cz´Êciej przez wielkie po-
wodzie bàdê huragany. Obowiàzkowe ubezpieczenia w rolnictwie w du˝ej mierze odcià˝ajà Êrodki
bud˝etu Paƒstwa przeznaczone na pomoc rolnikom dotkni´tym kl´skami ˝ywio∏owymi. Bowiem
z chwilà ich ubezpieczenia kompensowanie strat, nale˝y wówczas do zak∏adu ubezpieczeniowego.

Pozytywnà rol´ pe∏nià równie˝ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników. Szkody z te-
go tytu∏u wyst´pujà, co prawda rzadziej, lecz skutki ich sà nie mniej dotkliwe dla rodziny wiej-
skiej.

Maszyny rolnicze b´dàce w u˝ytkowaniu rolników, Êrodki ochrony roÊlin czy inne zabiegi agrotech-
niczne stosowane w rolnictwie powodujà coraz dotkliwsze szkody na osobach spoza gospodarstwa rol-
nego doprowadzajàc je cz´sto do Êmierci, kalectwa bàdê przewlek∏ych chorób, które potrzebujà za-
zwyczaj d∏ugotrwa∏ej i kosztownej rehabilitacji. Gdyby nie ochrona ubezpieczeniowa, wszelkie koszty
z tytu∏u tego rodzaju wypadków, ponosi∏by rolnik, co w wielu przypadkach przekracza∏oby jego mo˝-
liwoÊci ekonomiczne i powodowa∏oby – poza innymi skutkami – upadek gospodarstwa.

Kryzys dobrowolnych ubezpieczeƒ w rolnictwie
Ubezpieczenia dobrowolne to te, których êród∏em powstania jest umowa, tak jak w przypadku

wspó∏czesnych ubezpieczeƒ obowiàzkowych, jednak˝e jej zawarcie zale˝y wy∏àcznie od swobodnej
woli ubezpieczajàcego.
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TTaabbeellaa  nnrr  22. Ubezpieczenia obowiàzkowe odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników w latach 1991-
2005. 

èród∏o: Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS 1993; Rynki ubezpieczeniowe w Polsce z lat 1991-1995 i 1995-
1996, GUS; Instytucje ubezpieczeniowe, GUS 1997-2001; Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS 2002, 2003,
2004, 2005, 2006.

Lata Liczba indywidualnych Liczba zawartych umów Stopieƒ wykorzystania pola
gospodarstw rolnych ubezpieczeniowych ubezpieczeniowego

(w mln) (w mln) (3:2) w %

1 2 3 4

1991 2.138 1.251 59
1992 2.144 1.513 71
1993 2.149 1.603 75
1994 2.030 1.624 80
1995 2.048 1.691 82
1996 2.041 1.619 79
1997 2.008 1.655 82
1998 1.989 1.619 81
1999 1.935 1.607 83
2000 1.881 1.558 82
2001 1.882 1.524 81
2002 1.952 1.506 77
2003 1.850 1.512 82
2004 1.852 1.485 80
2005 1.782 1504 84



Przedmiotem dobrowolnych ubezpieczeƒ rolnych sà g∏ównie:
❐ uprawy czterech podstawowych zbó˝, ziemniaków, buraków oraz ∏àk i pastwisk,
❐ zwierz´ta gospodarskie od padni´cia i uboju z koniecznoÊci (byd∏o, trzoda chlewna i konie),
❐ mienie ruchome gospodarstw rolnych,
❐ inne uprawy o charakterze specjalistycznym, takie jak tytoƒ, len, konopie, rzepak itp. oraz

pozosta∏e zwierz´ta, do których zaliczamy drób, ryby, owce, kozy, pszczo∏y i inne.
Ogólne warunki tych ubezpieczeƒ okreÊlajàce zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz taryfy

ustalane sà przez ubezpieczycieli, przy czym do warunków tych z regu∏y dodawane sà postano-
wienia dodatkowe, uzgadniane mi´dzy stronami w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia dobrowolne w pe∏ni podporzàdkowane sà wolnej grze rynkowej, ich cena zale˝y
wy∏àcznie od popytu na nie, ze strony rolników gospodarujàcych indywidualnie, gospodarstw
paƒstwowych i spó∏dzielczych oraz wszelkich spó∏ek rolniczych. Stan i zakres tych ubezpieczeƒ
ilustruje tabela nr 3.

Przyczynà tak gwa∏townego spadku ubezpieczeƒ rolnych by∏o mi´dzy innymi:
❐ niedostosowanie zmian w prawie ubezpieczeniowym do polityki rolnej Paƒstwa po 1989 ro-

ku. Rolnictwo w tym czasie pe∏ni∏o tak˝e funkcj´ os∏ony ludnoÊci miast przed konsekwencja-
mi bezrobocia. Skutkiem tego by∏o zubo˝enie ludnoÊci rolniczej Dochody realne do dyspozy-
cji brutto w podsektorze gospodarki indywidualnej w rolnictwie, jak wynika z badaƒ prof.
Józefa Zegara, spad∏y w roku 2002 w porównaniu z rokiem 1991 o 32,7% (êród∏o: J Zegar, Do-
chody rolników na progu akcesji do Unii Europejskiej, IEiGZ, Warszawa 2005);

❐ brak odpowiednio zorganizowanej poda˝y ubezpieczeƒ i brak zainteresowania si´ Paƒstwa
rynkiem ubezpieczeƒ rolnych;

❐ wysokie ceny ubezpieczeƒ stosowanych przez zak∏ady w celu zapewnienia równowagi finan-
sowej w tego rodzaju ubezpieczeniach. Wysoka cena jest skutkiem selektywnie, wybiórczo za-
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TTaabbeellaa  nnrr  33. Ubezpieczenia dobrowolne upraw i zwierzàt w Polsce w latach 1993-2005.

èród∏o; Biuletyn PUNU za lata 1998-2003; Roczniki statystyczne rolnictwa, GUS 1993-1997, 2006.

Lata Liczba Liczba zawartych umów ubezpieczenia Stopieƒ wykorzystania pola
indywidualnych (polis) upraw i zwierzàt ubezpieczeniowego (w %)

gospodarstw W tym: W tym:
rolnych Ogó∏em uprawy zwierz´ta Ogó∏em uprawy zwierz´ta
(w mln) (w tys)

1993 2.149 128 b.d. b.d. 6,0 ? ?
1994 2.030 125 b.d. b.d. 6,2 ? ?
1995 2.048 276 b.d. b.d. 13,5 ? ?
1996 2.241 402 b.d. b.d. 19,7 ? ?
1997 2.008 b.d. b.d. b.d. b.d. ? ?
1998 1.989 166 54 112 8,3 2,7 5,6
1999 1.935 143 51 92 7,4 2,6 4,8
2000 1.881 137 49 88 7,3 2,6 4,7
2001 1.882 113 47 66 6,0 2,5 3,5
2002 1.952 99 46 53 5,1 2,4 2,7
2003 1.850 94 45 49 5,0 2,4 2,6
2004 1.852 81 39 42 4,1 2,1 2,0
2005 1.782 74 36 38 4,4 2,3 2,1



wieranych umów ubezpieczenia. Ubezpieczajà si´ tylko ci rolnicy, którzy sà pewni, ˝e zdarze-
nie losowe w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej nastàpi (np. w razie powtarzajàcych
si´ na danym terenie powodzi itp.);

❐ ograniczenie do minimum dzia∏alnoÊci prewencyjnej na wsi realizowanej w przesz∏oÊci przy
udziale PZU w postaci budowy stra˝nic przeciwpo˝arowych, zbiorników wodnych, wa∏ów
ochronnych zabezpieczajàcych przed wylewaniem rzek itp.;

❐ nieuwzgl´dnianie w ochronie ubezpieczeniowej wszystkich ryzyk zagra˝ajàcych produkcji
rolnej, takich jak ryzyko suszy, chorób roÊlin czy zwierzàt.

Po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej Rzàd RP podjà∏ prób´ odbudowy dobrowolnych ubezpie-
czeƒ rolnych w postaci dop∏at do ubezpieczanych upraw i zwierzàt. W dniu 7 lipca 2005 roku Sejm
RP przyjà∏ stosownà ustaw´, której realizacja jak dotychczas napotyka na ró˝nego rodzaju prze-
szkody, o czym ni˝ej.

Ustawa o dop∏atach do ubezpieczeƒ rolnych (ustawa o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierzàt gospodarskich z 7 lipca 2005r.) i jej praktyczne znaczenie
(Dz.U. nr 150, poz. 1249)

Ustawa ta faktycznie nie funkcjonowa∏a, gdy˝ regulacje w niej zawarte nie odpowiada∏y zarów-
no producentom rolnym jak i zak∏adom ubezpieczeƒ. Zaistnia∏a koniecznoÊç jej nowelizacji, co na-
stàpi∏o 7 marca 2007 r.4. Ustawa ta, jak si´ wydaje, równie˝ b´dzie trudna do realizacji zarówno
z uwagi na jej treÊci merytoryczne jak i brak przygotowania zak∏adów ubezpieczeƒ i samych rol-
ników do jej stosowania.

Uprawy produkcji roÊlinnej ubezpieczane b´dà od ryzyka huraganu, powodzi, deszczu nawal-
nego, gradu, suszy, przymrozków wiosennych i innych zdarzeƒ losowych. Produkcja zwierz´ca
(byd∏o, konie, owce, drób i trzoda chlewna) od ryzyka huraganu, powodzi, deszczu nawalnego,
gradu oraz uboju z koniecznoÊci.

Dop∏aty okreÊlone ustawà wyp∏acane b´dà przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa i wy-
niosà:

1. 60%, ale nie mniej ni˝ 50% sk∏adki z tytu∏u ubezpieczeƒ upraw zbó˝, kukurydzy, rzepaku ja-
rego, rzepiku, ziemniaków i buraków cukrowych, rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmie-
lu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek i roÊlin stràczkowych.

2. 50% sk∏adki, ale nie mniej ni˝ 40% z tytu∏u ubezpieczenia zwierzàt (art. 1 p. 6).
Zapisy znowelizowanej ustawy w stosunku do poprzedniej podnoszà sk∏adki ubezpieczeniowe

z 3,5% w przypadku produkcji roÊlinnej i o 0,5% z produkcji zwierz´cej do 6,0% ich sumy ubezpie-
czenia (art. 1 pkt 6 lit. b znowelizowanej ustawy). Ustawodawca zastrzega jednak, ˝e jeÊli zak∏ad
ubezpieczeƒ zastosuje stawki wy˝sze ni˝ 6,0% dop∏aty do sk∏adek ubezpieczeniowych nie przys∏u-
gujà.

Wydaje si´, ˝e zapisane wy˝ej limitowanie sk∏adek taryfowych jest niecelowe i mo˝e staç si´ ha-
mulcem w rozwoju ubezpieczeƒ. Oznacza ono odejÊcie od oceny ryzyka poszczególnych ubezpie-
czeƒ i dlatego b´dzie trudne do zaakceptowania przez zak∏ady ubezpieczeƒ. Przyjmujàc nawet
górnà granice stawki ubezpieczeniowej (6,0%), szczególnie w produkcji roÊlinnej nie b´dà one
w stanie pokryç kosztów ubezpieczenia, na które sk∏adajà si´ g∏ównie wyp∏aty odszkodowaƒ z ty-
tu∏u kompensacji szkód oraz koszty administracyjno-organizacyjne.Ustawodawca ustalajàc wa-
runki dop∏at, nie uwzgl´dni∏ jak si´ wydaje dotychczasowych doÊwiadczeƒ z dziedziny ubezpie-
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4 Ustawa o zmianie ustawy w dop∏atach do ubezpieczeƒ upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. nr 49, poz. 328.).



czeƒ, a zw∏aszcza rachunku ekonomicznego prowadzenia dobrowolnych ubezpieczeƒ w rolnic-
twie.

Zak∏ady ubezpieczeƒ uczestniczàc w tego rodzaju programie, zgodnie z ich zadaniami statuto-
wymi, powinny mieç zapewniony przynajmniej minimalny poziom rentownoÊci.

Jak wynika z analizy wyników dobrowolnych ubezpieczeƒ upraw i zwierzàt w latach 2001-
2004, nawet dotychczas stosowane stawki taryfowe, uznawane za wysokie, nie zapewniajà ubez-
pieczycielom dodatniego wyniku finansowego. Ilustrujà to poni˝sze tabele.

W ubezpieczeniu zwierzàt mogà byç stosowane obni˝ki za kontynuacj´ ubezpieczenia, bezszko-
dowy przebieg ubezpieczenia w ciàgu 2 lat i du˝à liczb´ zg∏oszonych zwierzàt do ubezpieczenia.
Obni˝ki te nie mogà przekroczyç 20% sk∏adki.

Pomimo tak wysokich sk∏adek ubezpieczeniowych p∏aconych przez rolników z tytu∏u ubezpie-
czeƒ dobrowolnych upraw i zwierzàt, nie pokrywajà one w pe∏ni kosztów ubezpieczenia. Dlatego
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TTaabbeellaa  nnrr  44. Aktualne stawki taryfowe w ubezpieczeniach roÊlin w uprawach polowych

èród∏o; Taryfa sk∏adek za indywidualne ubezpieczenie roÊlin w uprawach polowych PZU S.A. z dnia 13 ma-
ja 2003 r. (wyciàg).

L.p. Rodzaje roÊlin Stawki taryfowe w % sumy ubezpieczenia do obliczenia sk∏adki za: Ârednie
uprawnych-plony Gradobicie Przymrozki Ujemne skutki Powódê Huragan Ogieƒ stawki

wiosenne przezimowania taryfowe 
za ubezp. 

wszystkich 
ryzyk

1. RoÊliny zbo˝owe 0,5-3,0 0,5-1,5 3,0-10,0 1,0-11,0 0,5-1,5 0,3-0,8 16,85
2. Trawy ∏àk 4,0-11,0 7,50

i pastwisk
3. RoÊliny okopowe

– bulwiaste
– korzeniowe 0,5-3,0 0,5-1,5 1,0-11,0 8,75
– przemys∏owe 0,5-3,0 0,5-1,0 1,0-11,0 8,50
– i pastewne

4. RoÊliny oleiste 1,5-4,5 0,5-2,4 4,0-10,0 3,0-10,0 0,5-2,0 17,95

L.p. Zwierz´ta w ubezpieczeniu Stawki taryfowe w % Ârednie stawki
gospodarstw wielkostadnych sumy ubezpieczenia taryfowe ❈

i ubezpieczeniu indywidualnym lub wartoÊci trzody
chlewnej w tuczu

1. Konie robocze pracujàce w rolnictwie 4,8-7,0 5,9
2. Byd∏o zagrodowe i u˝ytkowe 3,2-6,0 4,6
3. Trzoda chlewna w tuczu 5,0-7,5 6,2

TTaabbeellaa  nnrr  55. Stawki taryfowe w ubezpieczeniach zwierzàt gospodarskich w zakresie podstawo-
wym od padni´cia.

❈ W przypadku ubezpieczenia zwierzàt w zakresie rozszerzonym o ryzyko uboju z koniecznoÊci stawki tary-
fowe ulegajà zwi´kszeniu o 40-60%.
èród∏o: Taryfa sk∏adek za ubezpieczenie zwierzàt PZU S.A. z dnia 30 lipca 2002 r.



zak∏ady ubezpieczeƒ nie by∏y zainteresowane ich rozwojem. Bli˝sze informacje dotyczàce op∏acal-
noÊci tego ubezpieczenia zawiera tabela nr 6.

Przywo∏ana wy˝ej ustawa w dop∏atach do ubezpieczeƒ rolnych zawiera te˝ szereg innych zapi-
sów niesprzyjajàcych rozwojowi ochrony ubezpieczeniowej gospodarstw rolnych. I tak; po pierw-
sze pomija ca∏kowicie dop∏aty do sk∏adek ubezpieczeniowych z tytu∏u zawierania umów ubezpie-
czenia mienia ruchomego stanowiàcego w∏asnoÊç lub b´dàcego w samoistnym posiadaniu
ubezpieczajàcego. W sk∏ad tego mienia ruchomego wchodzà: sprz´t rolniczy, materia∏y, zapasy
i ziemiop∏ody, zwierz´ta gospodarskie, ruchomoÊci domowe.

Po drugie, ustawa jednoczeÊnie zbytnio rozszerza zakres dop∏at do ubezpieczonych upraw ta-
kich jak: drzewa i krzewy owocowe, truskawki, chmiel czy tytoƒ. Sà to ubezpieczenia bardzo
kosztowne i zbytnio obcià˝a bud˝et Paƒstwa. Wydaje si´, ˝e do subsydiowania powinny kwalifi-
kowaç si´ tylko te dobrowolne ubezpieczenia rolnicze, które majà podstawowe znaczenie w two-
rzeniu dochodów rolniczych i wp∏ywajà zasadniczo na rozwój gospodarki ˝ywnoÊciowej kraju.
Dop∏aty do innych upraw nale˝y od∏o˝yç na dalsze lata gdy poprawi si´ kondycja bud˝etu Paƒ-
stwa.

Po trzecie wreszcie, art. 3 ustawy uwzgl´dnia tylko dop∏aty bud˝etu do zwierzàt gospodarskich
ubezpieczanych od ryzyka uboju z koniecznoÊci. Pomija bardzo wa˝ne ryzyko padni´cia zwierzàt,
bardzo cz´sto spotykane w praktyce, powodujàce znaczàce szkody producentom i hodowcom
zwierzàt.

W oparciu o przeprowadzonà wy˝ej analiz´ mo˝na przypuszczaç z du˝ym prawdopodobieƒ-
stwem, ˝e przywo∏ana ustawa o dop∏atach do ubezpieczeƒ rolnych nie wp∏ynie korzystnie na upo-
wszechnienie dobrowolnych ubezpieczeƒ w rolnictwie. Mo˝e pozwoli tylko na cz´Êciowà, wybiór-
czà realizacj´ ubezpieczeƒ mniej kosztownych, jak gradobicie, ogieƒ czy przymrozki wiosenne.
Przyj´te w ustawie warunki nie pozwolà zak∏adom ubezpieczeƒ ze wzgl´du na koszty podjàç si´
pe∏nej, kompleksowej ochrony ubezpieczeƒ upraw i zwierzàt, z uwzgl´dnieniem takich ryzyk jak
powódê, susza, czy ubój z koniecznoÊci w przypadku zwierzàt gospodarskich.
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Lata Uprawy Zwierz t́a
Zebrana Koszty ubezpieczeƒ Wyniki Zebrana Koszty ubezpieczeƒ Wyniki
sk∏adka Wyp∏acone Akwizycja ubezpieczeƒ + sk∏adka Wyp∏acone Akwizycja ubezpieczeƒ +
brutto odszkodowania i koszty (-) brutto odszkodowania i koszty (-)

brutto ogólne brutto ogólne
stanowiàce  stanowiàce

20% 20%
sk∏adki  sk∏adki
brutto ❋ brutto

2001 21.326 32.404 4.265 -15.348 15.912 10.510 3.182 +2.220
2002 21.036 18.073 4.207 -1.244 15.447 18.308 3.089 -5.950
2003 19.404 20.859 3.881 -5.337 13.783 12.098 2.757 -1.072
2004 26.460 12.430 5.292 +8.738 11.900 10.200 2.380 -680

Razem 88.225 83.771 17.645 -13.191 57.042 51.116 11.40 -5.482

TTaabbeellaa  nnrr  66. Op∏acalnoÊç dobrowolnych ubezpieczeƒ rolnych w latach 2001-2004.

* Koszty aktywizacji i koszty ogólne przyj´te jak w ustawie o dop∏atach rolnych z dnia 7 lipca 2005r.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie materia∏ów statystycznych zawartych w biuletynach Komisji
Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych.



Program rozwoju dobrowolnych ubezpieczeƒ rolnych powinien byç realizowany stopniowo, roz-
∏o˝ony na kilka lat, a stawki taryfowe oparte na zasadach rachunku ekonomicznego, obni˝ane
sukcesywnie, drogà konkurencji na rynku ubezpieczeƒ i stopnia ich upowszechnienia.

Szanse rozwoju ubezpieczeƒ rolnych; propozycje nowych rozwiàzaƒ 
organizacyjno – prawnych5

Ocena aktualnej sytuacji w zakresie ubezpieczeƒ rolnych pozwala na stwierdzenie, ˝e obecny
system ubezpieczeƒ w naszym kraju nie chroni w nale˝yty sposób produkcji rolnej przed skutka-
mi licznych niepomyÊlnych zdarzeƒ losowych, ze szkodà zarówno dla samych rolników jak i go-
spodarki narodowej. Organizacja dop∏at do ubezpieczeƒ rolnych uregulowana ustawà z 7 lipca
2005 roku i jej nowelizacji nie rozwiàzujà do koƒca skomplikowanej problematyki ubezpieczeƒ
w rolnictwie. Niezb´dne jest nowe spojrzenie na stan ochrony ubezpieczeniowy gospodarstw rol-
nych i bezradnoÊç dzia∏ajàcych zak∏adów ubezpieczeƒ w warunkach gospodarki rynkowej, a tak-
˝e rol´ Paƒstwa na rynku ubezpieczeƒ rolnych.

Istnieje te˝ potrzeba szukania nowych rozwiàzaƒ prawnych i organizacyjnych na rzecz popra-
wy systemu ochrony ubezpieczeniowej gospodarstw rolnych, które poprzez wyrównanie strat wy-
nik∏ych w procesie produkcji zapewnià lepszà efektywnoÊç gospodarowania.

W celu odbudowy dobrowolnych ubezpieczeƒ w rolnictwie niezb´dna staje si´ interwencja Paƒ-
stwa g∏ównie w postaci dop∏at do ubezpieczeƒ podstawowych p∏odów rolnych majàcych istotne
znaczenie dla rozwoju produkcji rolnej i ca∏ej gospodarki narodowej.

Dop∏aty powinny objàç:
❐ uprawy podstawowych zbó˝, ziemniaków, buraków cukrowych, roÊlin oleistych i pastewnych

od ryzyka powodzi, huraganu, ognia, suszy, przymrozków wiosennych, chorób roÊlin i szkód
spowodowanych przez szkodniki;

❐ chów i hodowl´ byd∏a, trzody chlewnej i owiec od ryzyka padni´cia i uboju z koniecznoÊci;
❐ mienie ruchome w postaci sprz´tu rolniczego, zwierzàt gospodarskich, ziemiop∏odów, mate-

ria∏ów i zapasów od ryzyka ognia, huraganu, gradu, powodzi i innych zdarzeƒ losowych.
Nie powinny byç natomiast subwencjonowane obowiàzkowe ubezpieczenia: budynków rolni-

czych, odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników, odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów me-
chanicznych oraz inne, których nabywcami sà tak˝e rolnicy.

Wydaje si´ koniecznoÊcià kontynuowanie w najbli˝szych latach ubezpieczeƒ obowiàzkowych
odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników i budynków w gospodarstwach rolnych. KoniecznoÊç utrzy-
mania obowiàzkowego charakteru tych ubezpieczeƒ wynika ze struktury agrarnej i zaniedbania
cywilizacyjnego polskiego rolnictwa.

Pozosta∏e mienie rolników, a wi´c produkcja roÊlinna, zwierz´ca oraz mienie ruchome zacho-
waç powinno w zasadzie charakter dobrowolny. Mo˝liwoÊç ubezpieczenia obowiàzkowego powy˝-
szego mienia, mo˝naby dopuÊciç kiedy przynajmniej 50% rolników danego terenu (województwa,
powiatu czy gminy) wyrazi∏oby na to zgod´.

Odbudowa i rozwój ubezpieczeƒ rolnych wymagajà ich wyodr´bnienia (ograniczonej autonomii)
z istniejàcego systemu ubezpieczeƒ gospodarczych, jako specyficznych, wymagajàcych szczegól-
nych rozwiàzaƒ organizacyjnych i prawnych. Nadzór i kontrole nad ubezpieczeniami rolnymi po-
winno si´ powierzyç w znacznym stopniu specjalnie powo∏anej instytucji paƒstwowej podleg∏ej
ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Rolnych. W ramach tego systemu
ubezpieczenia rolne b´dà mogli realizowaç wszyscy zainteresowani ubezpieczyciele prowadzàcy
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dzia∏alnoÊç na terenie kraju, na zlecenie i pod kontrolà tego˝ Zak∏adu, który jako koordynator,
a jednoczeÊnie reasekurator dysponowa∏by:

❐ cz´Êcià sk∏adki ubezpieczeniowej przekazywanej przez zak∏ady ubezpieczeƒ z tytu∏u reaseku-
racji w wysokoÊci uzgodnionej i potwierdzonej umowà reasekuracyjnà;

❐ Êrodkami pochodzàcymi z dotacji Paƒstwa, przekazywanymi zak∏adom ubezpieczeƒ na popie-
ranie subwencjonowanych ubezpieczeƒ rolnych;

❐ dochodami z tytu∏u inwestowania wolnych Êrodków finansowych pochodzàcych z reasekura-
cji ubezpieczeƒ rolnych i dotacji paƒstwowych.

Szczególnà rol´ na rynku ubezpieczeƒ rolnych powinny spe∏niaç towarzystwa ubezpieczeƒ wza-
jemnych, które dotychczas nie mia∏y odpowiedniego wsparcia tak ze strony administracji paƒ-
stwowej, organów samorzàdu terytorialnego, jak i innych instytucji powo∏anych do pomocy i roz-
woju rynku ubezpieczeƒ.

Majà one du˝e szanse rozwoju na terenach wiejskich i ma∏omiasteczkowych, bowiem ich dzia-
∏alnoÊç statutowa nie jest obliczona na tworzenie zysków, lecz na zaspokojenie potrzeb osób sto-
warzyszonych, które z chwilà zawarcia umowy ubezpieczenia stajà si´ ich cz∏onkami.

KorzyÊci zarówno spo∏eczne jak i ekonomiczne wynikajàce z dzia∏alnoÊci TUW – ów mo˝na
okreÊliç nast´pujàco:

❐ nadwy˝ki finansowe z dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w danym roku obrachunkowym mogà
byç przeznaczone na obni˝enie sk∏adek w nast´pnym sezonie obrachunkowym;

❐ cz∏onkostwo w TUW przyczynia si´ do zmniejszenia przest´pczoÊci ubezpieczeniowej z uwa-
gi na solidaryzm i kontrol´ spo∏ecznà;

❐ ubezpieczenia wzajemne w przeciwieƒstwie do spó∏ek akcyjnych zatrzymujà wypracowane
nadwy˝ki finansowe w tym samym zakresie podmiotów – przedmiotowym, w tym przypad-
ku – na wsi;

❐ klienci TUW sà jednoczeÊnie ich w∏aÊcicielami;
❐ mo˝liwoÊç organizowania si´ rolników w zwiàzki wzajemnoÊci cz∏onkowskiej TUW-ów;
❐ rozwój ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej i edukacyjnej rolników;
❐ uzupe∏nienie przez TUW -y dzia∏alnoÊci samorzàdowych organizacji rolniczych na wsi.
Jak wi´c widaç istniejà mo˝liwoÊci rozwoju ubezpieczeƒ rolnych. Potrzebne jest jednak wi´ksze

ni˝ dotychczas zainteresowanie tym problemem ró˝nych podmiotów, w tym Paƒstwa – jako usta-
wodawcy oraz ubezpieczycieli, którzy mogà odnaleêç i w tym zakresie zauwa˝alne korzyÊci. Ko-
nieczne jest równie˝ znaczniejsze zainteresowanie nauki, zw∏aszcza w zakresie oceny uwarunko-
waƒ funkcjonowania tych ubezpieczeƒ w zmieniajàcych si´ formach funkcjonowania polskiego
rolnictwa a tak˝e badaƒ porównawczych, obejmujàcych inne kraje UE.

dr RRyysszzaarrdd  NNoowwaakk, Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania i Prawa w Warszawie
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Summary of the article

Rural insurance – its status and possibilities of development

In Poland insurance protection of rural farms in Poland is realized in both, compulsory and vo-
luntary forms. Buildings and civil liability insurance are compulsory from title of possession and
use of a farm. Up till present, this form ensured the universality of compulsory insurance in agri-
culture. The utilization index of the insurance field in the analysed years 1993-2005 amounted to
over 80% in both, building insurance and farmers’ civil liability insurance.

Such results of generalization of compulsory insurance can positively be evaluated. However,
one needs to look in a different way at the insurance protection of farms which is realized volun-
tarily. The decreasing write down of cropping, farm animals and movable property insurance was
observed in a special and even dramatic way during the years 1991-2005 in comparison to pre-
vious years. 

As it results from the analysis of statistical materials of insurance supervision institutions, sin-
ce 1991 only ca 3% of farmers have concluded chosen insurance agreements of cropping and ne-
arly 5% decide to insure farm animals.

After the entrance of Poland to the European Union, the Government of the Republic of Po-
land took an attempt of resoration non-compulsory rural insurance through, among others, sur-
charges to cropping and animal insurance. On 7 July 2005, the Parliament of the Republic of Po-
land adpoted an appropriate legal act the realization of which has not brought satisfactory results
as so far. 

Evaluating the present status of rural insurance, it is possible to ascertain that the present in-
surance system in our country does not protect rural production against the effects of adverse
force majeur in an appropriate way, which is with detriment to both, farmers and the national
economy. It is, therefore, indispensable to look in a new way at the status of insurance protection
of farms, helplessness of insurance companies acting in the market economy conditions as well
as the role of the State at the market of rural insurance. 

Among others, there is the need to:
❐ separate (limited autonomy) rural insurance from the existing system of economic insuran-

ce;
❐ charge a specially created institution of rural insurance reporting to the Minister of Agricul-

ture and Rural Development with the supervision and control of rural insurance;
❐ cover only rural production with surcharges to rural insurance as it has the basic importan-

ce for the development of both, farms and the national economy. To postpone donations to
the insurance of trees and fruit bushes, tabacco or chicken farms for further years of a bet-
ter financial condition of the State budget;

❐ organize partnership of farmers, territorial self-government units and the State in favor of
collecting financial means ensuring full coverage of force majeur losses resulting from unfa-
vourable weather conditions.
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Proces urbanizacji Êrodowiska naturalnego oraz wyst´pujàce coraz cz´Êciej anomalia pogodo-
we (np. susza bàdê powódê) powodujà, ˝e coraz cz´Êciej dochodzi do szkód wyrzàdzonych przez
zwierz´ta ˝yjàce na wolnoÊci1. Marginalne znaczenie problemu w przesz∏oÊci sprawi∏o, i˝ brak
jest opracowaƒ dotyczàcych poruszonego zagadnienia, zw∏aszcza zaÊ podstaw prawnych rosz-
czeƒ odszkodowawczych bàdê podmiotów zobowiàzanych do naprawienia szkody. Jednak˝e po-
jawiajàce si´ ostatnio liczne pytania dotyczàce mo˝liwoÊci rekompensaty poniesionego uszczerb-
ku w wyniku najechania na dzikà zwierzyn´2 sk∏oni∏o autora do przedstawienia swego
stanowiska w sprawie. 

Nie budzi wàtpliwoÊci, ze zwierz´ta ˝yjàce wolno ˝yjàce stanowià dobro ogólnonarodowe, za-
tem jest to w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa (np. art. 21 ustawy o ochronie zwierzàt3). Przyjàç wi´c
nale˝y, ˝e skoro w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa rozciàga si´ na wszelkà „dziko” ˝yjàcà zwierzyn´, to
równie˝ obejmuje ona zwierz´ta, które obj´te sà ochronà Êcis∏à, jak i zwierz´ta ∏owne (art.
2 ustawy o ochronie przyrody). W tym miejscu nale˝y wskazaç, ˝e zgodnie z art. 5 pkt 9 usta-
wy o ochronie przyrody4 ochrona Êcis∏a w przypadku gatunków (w tym zwierzàt) oznacza ca∏o-
rocznà ochron´ nale˝àcych do nich osobników i stadiów ich rozwoju. Wykaz gatunków zwierzàt
obj´tych ochronà Êcis∏à zawiera za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w spra-
wie gatunków dziko wyst´pujàcych zwierzàt obj´tych ochronà5. Katalog zaÊ zwierzàt ∏ownych
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1 Ustawa prawo ∏owieckie pos∏uguje si´ zwrotem „zwierz´ta ˝yjàce w stanie wolnym” i to wyra˝enie b´dzie zamiennie sto-
sowane w dalszej cz´Êci pracy.
2 WyjaÊnienie wàtpliwoÊci w stosowaniu prawa oraz interpretacja przepisów prawnych jest jednà z form dzia∏alnoÊci
Rzecznika Ubezpieczonych, majàcà charakter edukacyjno – informacyjny. Opracowanie jest wynikiem analizy przepisów
prawnych i odpowiedzià na zg∏aszane przez uprawnione podmioty pytaƒ oraz wàtpliwoÊci w zakresie stosowania prawa. 
3 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt (tekst jedn. z 2003 r. Dz.U. nr 106, poz.1002 ze zm.).
4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 ze zm.).
5 Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst´pujàcych zwierzàt ob-
j´tych ochronà (Dz.U. nr 22, poz. 2237).



zosta∏ wskazany w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska w sprawie ustalenia listy gatunków
zwierzàt ∏ownych6. 

Ogólne zasady odpowiedzialnoÊci za szkody wskazane sà w kodeksie cywilnym. W zakresie od-
powiedzialnoÊci za zwierz´ta w gr´ wchodzi art. 431 k.c., zgodnie z którym za szkod´, wyrzàdzo-
nà przez zwierz´ odpowiada ten, kto zwierz´ chowa lub si´ nim pos∏uguje. Bioràc pod uwag´ fakt,
˝e Skarb Paƒstwa co prawda jest w∏aÊcicielem dziko ˝yjàcych zwierzàt, ale ich nie chowa ani si´
nimi pos∏uguje sk∏ania do refleksji, ˝e redakcja przepisu, odrywajàca kwesti´ odpowiedzialnoÊci
od prawa w∏asnoÊci wskazuje, ˝e nie ma on w tym przypadku zastosowania. Tym samym nale˝y
odnieÊç si´ do innych norm prawnych wskazujàcych podstaw´ odpowiedzialnoÊci okreÊlonych
podmiotów. Regulacje w interesujàcym zakresie znajdujà si´ w ustawach: o ochronie przyrody
oraz ustawa z dnia 13 paêdziernika 1995 r. prawo ∏owieckie7.

Z zestawienia przepisów prawa o ochronie przyrody, prawa ∏owieckiego oraz wydanych na ich
podstawie przepisów wykonawczych wynika, ze ustawodawca ograniczy∏ odpowiedzialnoÊç
Skarbu Paƒstwa oraz innych podmiotów za szkody wyrzàdzone przez dziko ˝yjàce zwierz´ta
w dwojaki sposób: poprzez wskazanie gatunków zwierzàt, za które ponosi odpowiedzialnoÊç
(zwierz´ta ∏owne obj´te ca∏orocznà ochronà) oraz zakresu szkód przez nie wyrzàdzonych.

Rozwa˝ania na temat odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej za zwierz´ta ˝yjàce w stanie wol-
nym rozpoczàç nale˝y od stwierdzenia, ˝e obecnie obowiàzujàcy stan prawny nie przewiduje
zwierzàt ∏ownych obj´tych ca∏orocznà ochronà. Powy˝sze twierdzenie wynika z analizy aktów
prawnych, regulujàcych t´ tematyk´, tj. z przytoczonego powy˝ej rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzàt ∏ownych oraz rozporzàdzenia Mini-
stra Ârodowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie okreÊlenia okresów polowaƒ na zwierz´ta
∏owne8. TreÊç powy˝ej wskazanych rozporzàdzeƒ wskazuje, ˝e na wszystkie zwierz´ta wpisa-
ne na list´ zwierzàt ∏ownych przewidziano okresy polowaƒ oraz ustalono dla nich czasy
ochronne. Specyficzne uregulowanie dotyczy jedynie ∏osia, zarówno byków klemp i ∏oszaków,
polegajàce na wyraênym wskazaniu przez ustawodawc´, ˝e zwierz´ obj´te jest ca∏orocznà
ochronà9. 

Jak wskazano powy˝ej podstawowe zasady dotyczàce zakresu odszkodowania oraz podmio-
ty odpowiedzialne za tzw. szkody ∏owieckie wskazujà dwa akty prawne: ustawa o ochronie
przyrody oraz prawo ∏owieckie. Z uwagi na fakt, ˝e ustawa o ochronie przyrody odsy∏a w za-
kresie szkód ∏owieckich w art. 126 do prawa ∏owieckiego uznaç nale˝y, ˝e zawiera ono podsta-
wowe regulacje w zakresie okreÊlenia zakresu roszczeƒ przys∏ugujàcych osobom poszkodowa-
nym przez zwierz´ta ∏owne. Zasadnicze zatem znaczenie, z punktu widzenia niniejszego
opracowania, majà normy prawne zawarte w dyspozycjach artyku∏ów 46-50 prawa ∏owieckie-
go. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ww. ustawy podmiotem zobowiàzanym do wynagrodzenia szkód wyrzà-
dzonych w uprawach i p∏odach rolnych przez dziki, ∏osie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wyko-
nywaniu polowania jest dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏owieckiego, którymi sà zazwyczaj Ko-
∏a ̧ owieckie (zasada) oraz Polski Zwiàzek ̧ owiecki (tylko wtedy, gdy ̋ adne ko∏o ∏owieckie nie jest
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6 Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzàt ∏ownych
(Dz.U. nr 45, poz. 433).
7 Ustawa z dnia 13 paêdziernika 1995 r. prawo ∏owieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066 ze zm.)
8 Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie okreÊlenia okresów polowaƒ na zwierz´ta ∏ow-
ne (Dz.U. nr 48, poz. 459).
9 Tak wskazuje dyspozycja § 1 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w sprawie okreÊlenia okresów polowaƒ na zwie-
rz´ta ∏owne.



zainteresowane ich dzier˝awieniem i tylko do czasu z∏o˝enia oferty przez ko∏o ∏owieckie). Usta-
wodawca ograniczy∏ odpowiedzialnoÊç ww. podmiotów jedynie do szkód w uprawach i p∏odach rol-
nych wyrzàdzonych przez pi´ç enumeratywnie wyliczonych gatunków zwierzàt ∏ownych10, lecz
w tym zakresie istnieje bezwarunkowy obowiàzek naprawienia szkody. Uznaç zatem nale˝y, ˝e
odpowiedzialnoÊç powy˝ej wskazanych podmiotów zwiàzana jest z samym faktem prowadzenia
gospodarki ∏owieckiej i istnieje niezale˝nie od winy osób odpowiedzialnych z ramienia zarzàdcy
lub dzier˝awcy obwodu ∏owieckiego za prowadzenie tej gospodarki (∏owczy, stra˝nik, gospodarz
obwodu, myÊliwy wykonujàcy prace gospodarcze itp.), a nawet niezale˝nie od tego, czy szkoda po-
wsta∏a w wyniku dzia∏ania zgodnego z prawem, czy te˝ bezprawnego (odpowiedzialnoÊç odszko-
dowawcza typu gwarancyjnego).

OdpowiedzialnoÊç odszkodowawcza zarzàdców lub dzier˝awców obwodów leÊnych nie ograni-
cza si´ jednak do szkód wyrzàdzonych w uprawach i p∏odach rolnych. Ko∏a ∏owieckie lub Polski
Zwiàzek ¸owiecki ponoszà równie˝ odpowiedzialnoÊç za wszelkie szkody, do których dosz∏o
w trakcie polowaƒ. W gr´ wchodziç mo˝e wówczas obowiàzek naprawienia szkody wynik∏ego
wskutek uszkodzenia cia∏a lub mienia podczas polowaƒ. TreÊç omawianej normy prawnej pozwa-
la sformu∏owaç tez´, ˝e zarzàdca bàdê dzier˝awca obwodów leÊnych odpowiada za wszelkie szko-
dy, do których dosz∏o w trakcie polowania- zarówno za te, które spowodowa∏ cz∏onek ko∏a ∏owiec-
kiego (z ewentualnym prawem do regresu), jak i te, które spowodowa∏a zwierzyna. Równie˝
w tym przypadku b´dzie to wi´c odpowiedzialnoÊç typu gwarancyjnego – niezale˝nego od winy.
Ponadto w przypadku szkody wydaje si´ zasadne twierdzenie, ˝e dzier˝awca lub zarzàdca obwo-
du ∏owieckiego ponosi odpowiedzialnoÊç na zasadach okreÊlonych w kodeksie cywilnym w zakre-
sie rozmiaru szkody (zasada pe∏nego odszkodowania wyra˝ona zosta∏a w art. 361 k.c.). W przy-
padkach opisanych powy˝ej wyp∏aty odszkodowaƒ dokonujà dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodów
∏owieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporzàdzenia protokó∏u ostatecznego szacowania
szkody.

OdpowiedzialnoÊç dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu ∏owieckiego nie jest jednak nieograniczo-
na. Prawo ∏owieckie w art. 48 zawiera ogranicza bowiem zakres podmiotowy oraz przedmioto-
wy poprzez wskazanie przypadków, gdy odszkodowanie nie przys∏uguje. Sà to szkody:

❐ wyrzàdzone osobom, którym przydzielono grunty stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa jako
deputaty rolne na gruntach leÊnych;

❐ wyrzàdzone posiadaczom uszkodzonych upraw lub p∏odów rolnych, którzy nie dokonali ich
sprz´tu w terminie odbiegajàcym wi´cej ni˝ 14 dni od dnia zakoƒczenia okresu zbioru tego
gatunku roÊlin w danym regionie, okreÊlonego przez zarzàd województwa;

❐ wyrzàdzone posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgo-
dy na budow´ przez dzier˝awc´ lub zarzàdc´ obwodu ∏owieckiego urzàdzeƒ lub wykonywa-
nie zabiegów zapobiegajàcych szkodom;

❐ za szkody nieprzekraczajàce wartoÊci 100 kg ˝yta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
❐ za szkody powsta∏e w p∏odach z∏o˝onych w sterty, stogi i kopce, w bezpoÊrednim sàsiedztwie

lasu;
❐ za szkody w uprawach rolnych za∏o˝onych z ra˝àcym naruszeniem zasad agrotechnicznych.
Unormowania podstaw i zakresu odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej z tytu∏u tzw. szkód ∏owiec-

kich jedynie w art. 46-50 z pomini´ciem pozosta∏ych regulacji zawartych w prawie ∏owieckim,
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10 W przypadku Skarbu Paƒstwa odpowiada on równie˝ za szkody wyrzàdzone przez wilki na podstawie rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie gatunków zwierzàt chronionych wyrzàdzajàcych szkody, za które od-
powiada Skarb Paƒstwa (Dz.U. nr 205, poz.1732).



w szczególnoÊci art. 11 omawianej ustawy11 rodziç mo˝e pewne obiekcje. WàtpliwoÊç sprowadziç
mo˝na do pytania, czy w Êwietle ww. artyku∏u istnieje mo˝liwoÊç zwrócenia si´ przez poszkodowa-
nego z roszczeniami odszkodowawczymi wzgl´dem dzier˝awców bàdê zarzàdców obwodów ∏owiec-
kich albo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) lub nadleÊniczych Paƒstwowego Gospodar-
stwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe12 , czy te˝ normy prawne wyra˝one w art. 46-50 omawianej ustawy
wy∏àczajà mo˝liwoÊç dochodzenia odszkodowania poza przypadkami w nich wskazanymi. Wydaje
si´, ˝e mimo zaniedbaƒ w wykonywaniu swych obowiàzków ustawowych przez osoby wskazane
w przytoczonym wy˝ej artykule poszkodowani b´dà pozbawieni mo˝liwoÊci dochodzenia od nich
roszczeƒ odszkodowawczych. Ewentualnà odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà ponosiç mo˝e za-
rzàdca drogi z uwagi na niedochowanie obowiàzku w∏aÊciwego oznakowania dróg znakami ostrze-
gajàcymi o bytowaniu (w´drówkach) w tej okolicy dzikich zwierzàt (o czym w dalszej cz´Êci). 

Analiza zg∏oszonych zapytaƒ skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych pozwala stwierdziç,
˝e bardzo cz´sto dochodzi do zdarzeƒ z udzia∏em zwierzàt ∏ownych, które nie majà zwiàzku z po-
lowaniem bàdê szkód w uprawach i p∏odach rolnych. Poza najcz´Êciej przewijajàcym si´ przyk∏a-
dem, jakim jest uszkodzenie pojazdu wskutek zderzenia ze zwierzynà dziko ˝yjàcà, typowà szko-
dà jest wyrzàdzenie szkód przez drapie˝niki wÊród zwierzàt hodowlanych. Zazwyczaj w takich
przypadkach (poza polowaniami) nie b´dzie zobowiàzany do wyp∏aty odszkodowania dzier˝awca
bàdê zarzàdca obwodu leÊnego, co wynika z zamkni´tego katalogu szkód, do naprawienia których
sà oni zobowiàzani w myÊl art. 46-50 prawa ∏owieckiego. Kwestià zatem zasadniczà z punktu wi-
dzenia osoby poszkodowanej jest okreÊlenie podmiotu, do którego nale˝y zwróciç si´ z roszcze-
niem odszkodowawczym oraz podstaw prawnych jego ewentualnej odpowiedzialnoÊci. 

W celu prawid∏owego ustalenia adresata roszczeƒ ponownie nale˝y pos∏u˝yç si´ normami praw-
nymi zawartymi w prawie o ochronie przyrody, jak i prawa ∏owieckiego. Pierwszy z ww. aktów
prawnych zawiera wskazówki dotyczàce podmiotu odpowiedzialnego za zwierz´ta leÊne w art.
126, zgodnie z którym podmiotem odpowiedzialnym za szkody wyrzàdzone przez:

❐ ˝ubry – w uprawach, p∏odach rolnych lub w gospodarstwie leÊnym;
❐ wilki – w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich;
❐ rysie – w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich;
❐ niedêwiedzie – w pasiekach, w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;
❐ bobry – w gospodarstwie rolnym, leÊnym lub rybackim.
- jest Skarb Paƒstwa.
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11 Art. 11 1. ¸owiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami u˝ytkowania terenów rolnych, leÊnych i ry-
backich, w warunkach sta∏ego polepszania zwierzynie Êrodowiska jej bytowania.
2. Gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczególnoÊci:

1) tworzenia sta∏ych i okresowych os∏on dla zwierzyny (lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, remizy, os∏ony miejsc l´gowych);
2) wzbogacania naturalnej bazy ˝erowej dla zwierzyny w lasach;
3) zachowania istniejàcych naturalnych zbiorników wodnych, rekonstrukcji i tworzenia nowych;
4) racjonalnego stosowania Êrodków chemicznych w rolnictwie i leÊnictwie;
5) stosowania terminów i technik agrotechnicznych niezagra˝ajàcych bytowaniu zwierzyny na danym terenie;
6) utrzymywania korytarzy (ciàgów) ekologicznych dla zwierzyny;
7) utrzymywania struktury wiekowej i p∏ciowej oraz liczebnoÊci populacji zwierzyny w∏aÊciwych dla zapewnienia rów-

nowagi ekosystemów oraz realizacji g∏ównych celów gospodarczych w rolnictwie, leÊnictwie i rybactwie;
8) ochrony zwierzyny przed zagro˝eniem ruchu pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich.

3. Dzier˝awcy i zarzàdcy obwodów ∏owieckich oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) i nadleÊniczowie Paƒstwo-
wego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe wspó∏dzia∏ajà w sprawach zwiàzanych z zagospodarowaniem obwodów ∏o-
wieckich, w szczególnoÊci w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.
12 Patrz przypis nr 11.



Podobnie, jak w przypadku zarzàdców lub dzier˝awców obwodów ∏ownych zwraca uwag´, ˝e
ustawodawca w znaczàcy sposób ograniczy∏ odpowiedzialnoÊç Skarbu Paƒstwa poprzez enume-
ratywne wyliczenie szkód, za które ponosi odpowiedzialnoÊç oraz poprzez wy∏àczenie z zakresu
odszkodowania utraconych korzyÊci (art. 126 ust. 213) wzgl´dem szkód wskazanych powy˝ej
w pkt. 1-5. JednoczeÊnie ustawa umo˝liwia uzyskanie rekompensaty szkód spowodowanych
przez zwierz´ta ∏owne wyst´pujàce w parkach narodowych, strefach ochronnych zwierzàt ∏ow-
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13 Art. 126. 1. Skarb Paƒstwa odpowiada za szkody wyrzàdzone przez:
1) ˝ubry – w uprawach, p∏odach rolnych lub w gospodarstwie leÊnym;
2) wilki – w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich;
3) rysie – w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich;
4) niedêwiedzie – w pasiekach, w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;
5) bobry – w gospodarstwie rolnym, leÊnym lub rybackim.

2. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyÊci.
3. Ogl´dzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a tak˝e ustalania wysokoÊci odszkodowania i jego wyp∏aty,

dokonuje wojewoda, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.
4. W∏aÊciciele lub u˝ytkownicy gospodarstw rolnych i leÊnych mogà wspó∏dzia∏aç z wojewodà, a na obszarze parku na-

rodowego – z dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i p∏odów rolnych, lasów oraz zwie-
rzàt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierz´ta, o których mowa w ust. 1.

5. Wspó∏dzia∏anie, o którym mowa w ust. 4, mo˝e obejmowaç budow´ urzàdzeƒ lub wykonanie zabiegów zapobiegajà-
cych szkodom, finansowane z bud˝etu w∏aÊciwego miejscowo dyrektora parku narodowego lub wojewody, w ramach
zawartych umów cywilnoprawnych.

6. Odszkodowanie nie przys∏uguje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa;
2) je˝eli poszkodowany:

a) nie dokona∏ sprz´tu upraw lub p∏odów rolnych w ciàgu 14 dni od zakoƒczenia zbiorów tego gatunku roÊlin w da-
nym regionie,

b) nie wyrazi∏ zgody na budow´ przez wojewod´ lub dyrektora parku narodowego urzàdzeƒ lub wykonanie zabiegów
zapobiegajàcych szkodom;

3) za szkody:
a) powsta∏e w mieniu Skarbu Paƒstwa, z wy∏àczeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie

kodeksu cywilnego,
b) nieprzekraczajàce w ciàgu roku wartoÊci 100 kg ˝yta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy,
c) w uprawach rolnych za∏o˝onych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych,
d) wyrzàdzone przez wilki, niedêwiedzie lub rysie w pog∏owiu zwierzàt gospodarskich pozostawionych, w okresie od

zachodu do wschodu s∏oƒca, bez bezpoÊredniej opieki.
7. Szkody wyrzàdzone przez zwierz´ta ∏owne, wyst´pujàce w parkach narodowych, strefach ochronnych zwierzàt ∏ow-

nych oraz w rezerwatach przyrody szacuje si´ oraz dokonuje wyp∏aty odszkodowaƒ wed∏ug zasad okreÊlonych w roz-
dziale 9 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. – Prawo ∏owieckie (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 372 i nr 113, poz. 984).

8. Szacowanie szkód wyrzàdzonych przez zwierz´ta ∏owne w strefie ochronnej zwierzàt ∏ownych nale˝y do zadaƒ S∏u˝-
by Parku Narodowego, a w rezerwatach przyrody – do sprawujàcego nadzór nad rezerwatem.

9. Odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierz´ta ∏owne w strefie ochronnej zwierzàt ∏ownych sà pokrywa-
ne ze Êrodków parku narodowego, a za szkody spowodowane w rezerwatach przyrody – ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa, z cz´Êci, której dysponentem jest wojewoda.

10. W sprawach spornych dotyczàcych wysokoÊci odszkodowaƒ za szkody wyrzàdzone przez zwierz´ta, o których mo-
wa w ust. 1, orzekajà sàdy powszechne.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób post´powania przy szacowaniu szkód oraz sposób wyp∏aty odszkodowaƒ za szko-
dy, o których mowa w ust. 1, a tak˝e wzory dokumentów dotyczàcych szacowania szkód i wyliczania odszkodowaƒ
oraz terminy zg∏oszenia i szacowania szkody, kierujàc si´ potrzebà dokonywania oceny rzeczywistej szkody oraz
przyj´cia wysokoÊci wyceny szkody wed∏ug cen rynkowych.

12. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝ wymienione w ust. 1 gatunki zwierzàt chronio-
nych wyrzàdzajàcych szkody, za które odpowiada Skarb Paƒstwa, kierujàc si´ potrzebà utrzymania ochrony gatun-
kowej zwierzàt zagro˝onych wygini´ciem i wyrzàdzajàcych szkody w gospodarce cz∏owieka.



nych oraz w rezerwatach przyrody poprzez odes∏anie do regulacji zamieszczonych w prawie ∏o-
wieckim. Moim zdaniem przyj´te przez ustawodawc´ rozwiàzanie wskazuje, ˝e Skarb Paƒstwa
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za inne ni˝ wskazane w ustawie szkody i w tym zakresie wy∏àczone
sà, w myÊl zasady lex specialis derogat legi generali, ogólne zasady odpowiedzialnoÊci odszkodo-
wawczej wskazane w kodeksie cywilnym. 

PodkreÊlenia jednak wymaga fakt, ˝e obecnie obowiàzujàca wersja ustawy prawo ∏owieckie za-
wiera w art. 50 ust. 114 jedynie zapis, ˝e Skarb Paƒstwa odpowiada za szkody wyrzàdzone przez
zwierz´ta ∏owne obj´te ca∏orocznà ochronà. Brak jest jednak analogicznego do art. 126 ustawy
ograniczenia odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej jedynie do strat rzeczywistych bàdê wyliczenia
zakresu szkód, do których naprawienia jest zobowiàzany. Powy˝sze mo˝e wskazywaç, moim zda-
niem, ˝e Skarb Paƒstwa ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone przez zwierzyn´ dziko
˝yjàcà wed∏ug ogólnych kodeksowych zasad regulujàcych odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà. B -́
dzie to zatem odpowiedzialnoÊç zarówno za straty rzeczywiste, jak i utracone korzyÊci. Dodatko-
wym argumentem przemawiajàcym za powy˝szym twierdzeniem, jest dyspozycja art. 126 ust. 10
ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym w sprawach spornych dotyczàcych wysokoÊci od-
szkodowaƒ za szkody wyrzàdzone przez zwierz´ta, o których mowa w ust. 1, orzekajà sàdy po-
wszechne.

W tym miejscu powtórzyç jednak˝e nale˝y, ˝e dyspozycja ww. normy prawnej zawiera dwie
przes∏anki, których dopiero ∏àczne spe∏nienie powoduje odpowiedzialnoÊç Skarbu Paƒstwa: szko-
da musi byç wyrzàdzona przez zwierz´ ∏owne oraz obj´te ca∏orocznà ochronà. Równie˝ powtór-
nego podkreÊlenia wymaga fakt, i˝ obecnie obowiàzujàcy stan prawny nie zawiera aktu norma-
tywnego, który wskazywa∏by zwierz´ta ∏owne obj´te ca∏orocznà ochronà. Wynika to
jednoznacznie z treÊci rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w sprawie ustalenia listy gatunków
zwierzàt ∏ownych. Na wszystkie zwierz´ta wpisane na list´ zwierzàt ∏ownych przewidziano okre-
sy polowaƒ oraz ustalono dla nich czasy ochronne. Odmienna regulacja dotyczy jedynie ∏osi (by-
ki, klempy i ∏oszaki), które w myÊl rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska w sprawie okreÊlenia
okresów polowaƒ na zwierz´ta ∏owne obj´te sà ca∏orocznà ochronà. Pewne zastosowanie mo˝e
mieç definicja legalna zamieszczona w art. 5 pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którà
za „ochron´ Êcis∏à”, uznaje si´ w przypadku gatunków (w tym zwierzàt) ca∏orocznà ochron´ na-
le˝àcych do nich osobników i stadiów ich rozwoju, aczkolwiek zastrzec nale˝y, ˝e z przepisów wy-
konawczych wynika, i˝ wi´kszoÊç wskazanych w ww. akcie prawnym zwierzàt nie jest uznane za
zwierz´ta ∏owne. 

Konsekwencjà uznania, ˝e brak jest zwierzàt spe∏niajàcych cechy zwierz´cia ∏ownego obj´tego ca-
∏orocznà ochronà jest przyj´cie, i˝ Skarb Paƒstwa nie powinien ponosiç odpowiedzialnoÊci za ˝adnà
szkod´ wyrzàdzonà przez zwierz´ta (poza szkodami spowodowanymi przez ∏osie). Jednak˝e powy -̋
sza teza sta∏aby w sprzecznoÊci z jednà cech racjonalnego ustawodawcy, tj. nie tworzy si´ przepisów
nie mogàcych mieç zastosowania. Z tego powodu, nale˝y rozwa˝yç zasadnoÊç szerszej interpretacji
poj´cia „ca∏oroczna” ni˝ zakres temporalny odnoszàc si´ do przypadków szczególnej ochrony zwie-
rzàt ∏ownych wskazanych w przepisach o ochronie przyrody oraz w prawie ∏owieckim. 
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14 Art. 50. 1. Skarb Paƒstwa odpowiada za szkody wyrzàdzone przez zwierz´ta ∏owne obj´te ca∏orocznà ochronà.
2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrzàdzane na obszarach:
1) obwodów ∏owieckich leÊnych odszkodowania wyp∏aca Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwowe ze Êrodków

bud˝etu paƒstwa;
2) obwodów ∏owieckich polnych i obszarach niewchodzàcych w sk∏ad obwodów ∏owieckich odszkodowania wyp∏aca za-

rzàd województwa ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.



Ustawa o ochronie przyrody obejmuje szczególnà formà ochrony nie tylko okreÊlone obszary
uznawane za rezerwaty przyrody czy te˝ parki narodowe, lecz równie˝ zwierz´ta si´ w nich znaj-
dujàce bàdê przebywajàce w strefach ochronnych zwierzàt ∏ownych. Na powy˝ej wskazanych te-
renach istniejà zazwyczaj znaczne obostrzenia polegajàce na ograniczeniu i zakazie m.in. polowa-
nia, chwytania, p∏oszenia i zabijania dziko ˝yjàcych zwierzàt15. Oznacza to, ˝e wszelkie dziko
˝yjàce zwierz´ta znajdujàce si´ na obszarze ww. terenów obj´te zosta∏y ochronà nie ograniczonà
czasowo. TreÊç tej ochrony odpowiada treÊci poj´cia "ca∏oroczna ochrona", u˝ytemu w art. 50 ust.
1 Prawa ∏owieckiego. Konsekwencja wskazanego powy˝ej stanu rzeczy jest teza, ˝e w przypadku
szkód wyrzàdzonych przez zwierz´ta ∏owne na terenie ww. obszarów ponosi odpowiedzialnoÊç
Skarb Paƒstwa na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy prawo ∏owieckie. Za powy˝szym twierdzeniem
przemawia równie˝ teza orzeczenia Sàdu Najwy˝szego z dnia 22.08.2001 r. (V CKN 431/00), zgod-
nie z którà „Skarb Paƒstwa odpowiada na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdzierni-
ka 1995 r. – Prawo ∏owieckie (Dz.U. nr 147, poz. 713 ze zm.) za szkody wyrzàdzone przez zwie-
rz´ta ∏owne ˝yjàce na obszarze rezerwatu przyrody, je˝eli zgodnie z zasadami obowiàzujàcymi na
obszarze rezerwatu zwierz´ta te podlegajà ca∏orocznej ochronie”.

W zale˝noÊci od miejsca, w którym dosz∏o do szkody z udzia∏em zwierzàt ∏ownych, za które po-
nosi odpowiedzialnoÊç Skarb Paƒstwa zobowiàzanym do jej naprawienia jest bàdê Paƒstwowe Go-
spodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwowe (na terenie obwodów ∏owieckich leÊnych), bàdê te˝ na obsza-
rach obwodów ∏owieckich polnych i obszarach niewchodzàcych w sk∏ad obwodów ∏owieckich
zarzàd województwa16. W przypadku jednak szkód, do których dosz∏o z udzia∏em zwierzàt ∏ow-
nych w strefie ochronnej zwierzàt ∏ownych odszkodowanie wyp∏acane zostaje ze Êrodków parku
narodowego, a za szkody spowodowane w rezerwatach przyrody – ze Êrodków bud˝etu paƒstwa,
z cz´Êci, której dysponentem jest wojewoda17.

Na marginesie wskazaç nale˝y, ̋ e w przypadku szkód wyrzàdzonych przez zwierz´ta ∏owne ob-
j´te ca∏orocznà ochronà (obecnie ∏oÊ) wydaje si´ zasadnym twierdzenie, ˝e Skarb Paƒstwa pono-
si odpowiedzialnoÊç bez wzgl´du na miejsce zdarzenia. Powy˝sza teza wynika z analizy art. 50
ust. 2 ustawy prawo ∏owieckie i art. 26 omawianego aktu prawnego18. 

Skoro bowiem Skarb Paƒstwa odpowiada za szkody bez wzgl´du na miejsce zdarzenia (obwody
∏owieckie leÊne, obwody ∏owieckie polne i obszarach niewchodzàcych w sk∏ad obwodów ∏owiec-
kich), to przyjàç nale˝y odpowiedzialnoÊç Skarbu Paƒstwa za szkody np. komunikacyjne wyrzà-
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15 Art. 15 ust.  1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania si´:
3) chwytania lub zabijania dziko wyst´pujàcych zwierzàt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci m∏odocianych i form roz-

wojowych zwierzàt, umyÊlnego p∏oszenia zwierzàt kr´gowych, zbierania poro˝y, niszczenia nor, gniazd, legowisk
i innych schronieƒ zwierzàt oraz ich miejsc rozrodu;

4) polowania, z wyjàtkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla
rezerwatu przyrody;

16 Patrz przypis nr 14.
17 Patrz treÊç ust. 9 artyku∏u, o którym mowa w przypisie 13.
18 Zgodnie z treÊcià ww. przepisu w sk∏ad obwodów ∏owieckich nie wchodzà:

1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjàtkiem rezerwatów lub ich cz´Êci, w których na obszarach wyznaczo-
nych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;

2) tereny w granicach administracyjnych miast; je˝eli jednak granice te obejmujà wi´ksze obszary leÊne lub rolne, z ob-
szarów tych mo˝e byç utworzony obwód ∏owiecki lub mogà byç one w∏àczone do innych obwodów ∏owieckich;

3) tereny zaj´te przez miejscowoÊci niezaliczane do miast, w granicach obejmujàcych zabudowania mieszkalne i gospo-
darcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnàtrz tych miejscowoÊci;

4) budowle, zak∏ady i urzàdzenia, tereny przeznaczone na cele spo∏eczne, kultu religijnego, przemys∏owe, handlowe,
sk∏adowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach
ich ogrodzeƒ.



dzone przez zwierz´ta ∏owne obj´te ca∏orocznà ochronà równie˝ na terenach niewchodzàcych
w sk∏ad obwodów leÊnych. 

Ponadto wskazaç nale˝y mo˝liwoÊç ponoszenia odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej przez pod-
mioty inne ni˝ zarzàdcy bàdê dzier˝awca obwodów ∏owieckich albo Skarbu Paƒstwa. Moim zda-
niem rekompensaty szkody powsta∏ej z udzia∏em nie tylko zwierzàt ∏ownych, lecz równie˝ innych
zwierzàt dziko ˝yjàcych mo˝na ˝àdaç od zarzàdcy drogi, ze wzgl´du na fakt, i˝ drogi publiczne
niezale˝nie od kategorii, do której nale˝à powinny byç utrzymywane w nale˝ytym stanie. Utrzy-
manie drogi w stanie w∏aÊciwym nale˝y do gminy, powiatu, województwa lub Generalnego Dyrek-
tora Dróg Krajowych i Autostrad w zale˝noÊci od jej kwalifikacji. W praktyce wyst´puje równie˝
pozaustawowa kategoria dróg – drogi wewn´trzne, za których utrzymanie odpowiedzialnoÊç po-
noszà podmioty nimi zarzàdzajàce np. wspólnota, spó∏dzielnia czy te˝ osoba fizyczna b´dàca w∏a-
Êcicielem danego terenu. W zwiàzku z powy˝szym wyjàtkowo istotnym dla poszkodowanego sta-
je si´ precyzyjne okreÊlenie podmiotów odpowiedzialnych za odcinek drogi na którym powsta∏a
szkoda, gdy˝ w∏aÊnie do tego podmiotu b´dzie mu przys∏ugiwa∏o roszczenie. 

Obowiàzki zarzàdcy drogi dotyczà m.in. zamieszczenie na drogach (pasach drogowych) znaków
drogowych informujàcych o zwierz´tach leÊnych. W przypadku zatem zaniechania nale˝ytego wy-
pe∏nienia obowiàzków (nieumieszczania na drodze znaku ostrzegawczego, informujàcego o zwie-
rzynie) dojdzie do szkody z udzia∏em zwierz´cia leÊnego istnieje mo˝liwoÊç wystàpienia z roszcze-
niem odszkodowawczym19. Zasady odpowiedzialnoÊci zarzàdcy drogi reguluje kodeks cywilny
(zakres odszkodowawczy, podstawa prawna odpowiedzialnoÊci). 

Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zwrócenia si´ z odpowiednim roszczeniem do przedsi´biorcy Êwiad-
czàcego us∏ugi turystyczne majàce postaç polowania wykonywane przez cudzoziemców na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub polowania za granicà albo te˝ do ubezpieczyciela tego przed-
si´biorcy. 

Warto w tym miejscu wspomnieç, ˝e obecnie istnieje obowiàzek ubezpieczenia odpowiedzialno-
Êci cywilnej dla cz∏onków Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego w zakresie czynnoÊci zwiàzanych z go-
spodarkà ∏owieckà i polowaniami (art. 32 ust.4, pkt.6), jak równie˝ przedsi´biorcy Êwiadczàcego
us∏ugi turystyczne majàce postaç polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub polowania za granicà (art. 18 ust. 3 pkt. 1). Fakt ów oznacza znacz-
ne u∏atwienie w dochodzeniu odszkodowaƒ za szkody pozostajàce w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊciami.

Analiza przepisów prawnych, regulujàcych zasady odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej za szko-
dy wyrzàdzone przez zwierz´ta ˝yjàce na wolnoÊci prowadzi do przykrej dla osób poszkodowa-
nych konkluzji, i˝ mo˝liwoÊç rekompensaty poniesionych szkód jest znacznie ograniczona. Za po-
wy˝szà tezà przemawia zarówno okreÊlony przez ustawodawc´ kràg podmiotów zobowiàzanych
do naprawienia szkody, jak i wàski zakres ich odpowiedzialnoÊci- zarówno przedmiotowy, obejmu-
jàcy jedynie zwierz´ta ∏owne obj´te ca∏orocznà ochronà, jak i zakres roszczeƒ ograniczony do strat
rzeczywistych. Zwraca ponadto pewien nie∏ad w regulacji dotyczàcych zwierzàt ∏ownych wyra˝a-
jàcy si´ przede wszystkim w braku wskazania zwierzàt obj´tych ca∏orocznà ochronà. Powoduje to
koniecznoÊç interpretacji przepisów prawnych w celu zapewnienia poczucia sprawiedliwoÊci spo-
∏ecznej poprzez rozszerzenie zakresu poj´cia ochrony ca∏orocznej w oderwaniu od aspektu czaso-
wego (zakres terytorialny ochrony na obszarach m.in. rezerwatów przyrody). Wskazane ograni-
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19 Np. teza wyroku Sàdu Okr´gowego w ZamoÊciu z roku 2007, sygn. akt I Ca 42/2007, zgodnie z którà: „Za skutki wy-
padków komunikacyjnych z udzia∏em dzikich zwierzàt odpowiada w∏aÊciciel drogi, ale tylko wtedy, gdy nienale˝ycie ozna-
kuje zagro˝ony odcinek”. 
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9 maja 2007 r. w Warszawie mia∏a miejsce konferencja „Sàdownictwo polubowne – stan obecny
i perspektywy”, zorganizowana przez Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej we wspó∏pracy z Sà-
dem Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

Konferencj´ otworzy∏ Rzecznik Ubezpieczonych dr Stanis∏aw Rogowski, (p. aneks – program
konferencji) który wyg∏osi∏ równie˝ s∏owo wst´pne. PodkreÊli∏ w nim znaczenie sàdownictwa po-
lubownego dla prawid∏owego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego i wyrazi∏ nadziej´, ˝e
wi´ksza wiedza na temat tej metody rozstrzygania sporów przyczyni si´ do zwi´kszenia jej popu-
larnoÊci. Ze swojej strony zapewni∏ o kontynuacji sàdownictwa polubownego przez urzàd Rzecz-
nika Ubezpieczonych. 

Nast´pnie przedstawiono referat Prezesa Sàdu Polubownego przy RU prof. dr hab. Tadeusza
Szumlicza, omawiajàcy dotychczasowe doÊwiadczenia tej instytucji. Wskaza∏ na umiarkowane za-
interesowanie tà formà oraz du˝à liczb´ odmów zak∏adów ubezpieczeƒ poddaniu si´ post´powa-
niu przed sàdem polubownym. 

Uwarunkowania prawne funkcjonowania sàdownictwa polubownego i praktyk´ Sàdu Polubow-
nego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z punktu widzenia arbitra tego Sàdu zaprezentowa∏ dr Mar-
cin Orlicki. Zwróci∏ uwag´ przede wszystkim na moc prawnà rozstrzygni´ç sàdu polubownego,
w niczym nieust´pujàcà sàdom powszechnym. Opierajàc si´ na w∏asnych doÊwiadczeniach uzna∏,
˝e jest to bardzo dobra alternatywa dla kosztownego i powolnego post´powania sàdowego i zach´-
ca∏ zak∏ady ubezpieczeƒ do cz´stszego korzystania z tej formy rozstrzygania sporów z klientami.

Po przerwie g∏os oddano przedstawicielom bran˝y ubezpieczeniowej. Jako pierwszy wystàpi∏
mec. Jacek Gniedziuk z HDI Asekuracja TU S.A., który wielokrotnie reprezentowa∏ swój Zak∏ad
przed Sàdem Polubownym przy RU. W jego ocenie taki tryb rozstrzygania sporów jest korzystny
równie˝ dla zak∏adów ubezpieczeƒ i wyrazi∏ zdziwienie, dlaczego instytucje te nie korzystajà cz´-
Êciej z tej drogi. Mec. Gniedziuk podkreÊli∏, ˝e du˝e znacznie ma dobór arbitrów, a w przypadku
Sàdu Polubownego przy RU uda∏o si´ namówiç najwy˝szej klasy specjalistów posiadajàcych wie-
dz´ teoretycznà i praktycznà.

Mec. Pawe∏ Ilnicki z Polskiej Izby Ubezpieczeƒ przedstawi∏ krytycznà analiz´ regulaminu Sà-
du Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, dokona∏ próby identyfikacji zapisów, które mo-
gà powstrzymywaç zak∏ady ubezpieczeƒ przed wyra˝aniem zgody na poddanie si´ tej procedurze.
Analiza ta spotka∏a si´ z ˝ywym przyj´ciem zgromadzonych s∏uchaczy i przedstawicieli Sàdu Po-
lubownego.
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W toku dalszej dyskusji wskazani wy˝ej prelegenci zwrócili uwag´ na fakt, ˝e instytucja sàdow-
nictwa polubownego jest jeszcze stosunkowo nowa na polskim rynku i tym w du˝ej mierze mo˝-
na t∏umaczyç niewielkie zainteresowanie zak∏adów ubezpieczeƒ tà formà polubownego rozstrzy-
gania sporów. W dyskusji uczestnicy konferencji podnosili wa˝koÊç rozwiàzaƒ polubownych,
które szczególnie w drobnych konsumenckich sprawach mogà stanowiç przewag´ nad sàdownic-
twem powszechnym.

W ostatniej sesji przedstawiono europejski wymiar sàdownictwa polubownego. Zagadnienie to
omówi∏ mgr Piotr Staƒczak, specjalista Alternative Dispute Resolution (ADR) w Europejskim
Centrum Konsumenckim, przedstawiajàc podstawowe regulacje Unii Europejskiej traktujàce
o polubownym rozstrzyganiu sporów. Zwróci∏ uwag´ na du˝à wag´ jakà Unia Europejska przy-
wiàzuje do „mi´kkich” metod, w tym równie˝ mediacji i koncyliacji.

Nast´pnie inny sposób polubownego rozstrzygania sporów na przyk∏adzie dzia∏ania Arbitra
Bankowego, przedstawi∏a sprawujàca t´ funkcj´ Katarzyna Marczyƒska. Instytucja ta powsta∏a
z inicjatywy Zwiàzku Banków Polskich, sprawdzi∏a si´ w praktyce i stanowi istotnà pomoc dla
konsumentów, pozostajàc jednoczeÊnie przyk∏adem dla bran˝y ubezpieczeniowej o dba∏oÊç relacji
z klientem.

Na koniec o sieci FIN-NET, instytucji rozstrzygajàcych spory konsumenckie w zakresie us∏ug
finansowych w ramach Unii Europejskiej opowiedzia∏ ni˝ej podpisany. Do sieci tej przynale˝à ju˝
Sàd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych i Arbiter Bankowy. FIN-NET zwi´ksza mo˝liwo-
Êci dochodzenia swoich praw przez konsumentów transgranicznych us∏ug finansowych. Przyna-
le˝noÊç polskich instytucji sieci jest odpowiedzià na w∏àczenie Polski do wspólnego rynku w ra-
mach wspólnoty europejskiej.

Zamkni´cia konferencji i podsumowania dokona∏ Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej
mec. Aleksander Daszewski. PodkreÊli∏ jeszcze raz wag´ sàdownictwa polubownego. Zach´ca∏
równie˝ do przesy∏ania do Fundacji lub biura RU uwag i inicjatyw, które mog∏yby przyczyniç si´
do zwi´kszenia popularnoÊci sàdownictwa polubownego, zarówno wÊród konsumentów,
a w szczególnoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ.

dr MMaarrcciinn  KKaawwiiƒƒsskkii, Katedra Ubezpieczenia Spo∏ecznego Szko∏y G∏ównej Handlowej, ekspert w
Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2007 r. przedstawiciele Rzecznika Ubezpieczonych (mgr Joanna
Owczarek, dr Marcin Kawiƒski) brali udzia∏ w mi´dzynarodowej konferencji zorganizowanej
w Warnie (Bu∏garia) pod has∏em „Rola systemów kapita∏owych w rozwiàzywaniu problemów
emerytalnych” (Funded Systems: Their Role In Solving Pension Problems). Organizatorami kon-
ferencji by∏a Mi´dzynarodowa Federacja Zarzàdzajàcych Funduszami Emerytalnymi (Internatio-
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nal Federation of Pension Funds Administrators, FIAP) oraz Bu∏garskie Stowarzyszenie Podmio-
tów Oferujàcych Dodatkowe Zabezpieczenie Emerytalne (Bulgarian Association of Supplementa-
ry Pension Security Companies, BASPSC).

Celem konferencji by∏o podkreÊlenie koniecznoÊci reformowania systemów emerytalnych oraz
umo˝liwienie wymiany doÊwiadczeƒ z zakresu wdra˝ania i funkcjonowania kapita∏owych syste-
mów w emerytalnych w ró˝nych krajach. WÊród uczestników konferencji znaleêli si´ przedstawi-
ciele mi´dzynarodowych organizacji emerytalnych, instytucji rzàdowych i pozarzàdowych zwià-
zanych z zabezpieczeniem emerytalnym oraz reprezentanci podmiotów oferujàcych produkty
emerytalne z 40 krajów. Nie zabrak∏o równie˝ wybitnych przedstawicieli Êrodowisk naukowych
specjalizujàcych si´ w tematyce emerytalnej.

Konferencj´ rozpocz´to wystàpieniem Nikoli Abadjieva, Prezesa Bu∏garskiego Stowarzyszenia
Podmiotów Oferujàcych Dodatkowe Zabezpieczenie Emerytalne (BASPSC) oraz Arthura Guiller-
mo, Przewodniczàcego Mi´dzynarodowej Federacji Zarzàdzajàcych Funduszami Emerytalnymi
(FIAP). O wyzwaniach emerytalnych mówi∏ nast´pnie Daniel Funes de Rioja, Wiceprzewodniczà-
cy Mi´dzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE).

Wystàpienia i panele dyskusyjne zosta∏y podzielona na pi´ç sesji: ekonomia polityczna reform,
konsekwencje reform z punktu widzenia pracowników, plany indywidualnego oszcz´dzania w sys-
temie zabezpieczenia spo∏ecznego, polityka i strategie inwestycyjne funduszy emerytalnych oraz
reformy emerytalne w Unii Europejskiej. W pierwszej cz´Êci wystàpieƒ panelowych uczestnicy
zapoznali si´ ze szczegó∏ami reform emerytalnych w Bu∏garii, Meksyku i Europie Wschodniej.
Ostatni z wymienionych regionów reprezentowa∏a dr Agnieszka Ch∏oƒ-Dominczak, doradca Mi-
nistra Rozwoju Regionalnego w Polsce. Druga sesja moderowana przez Panià Ew´ Lewickà, Pre-
zes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, mia∏a odpowiedzieç na kluczowe pytania doty-
czàce wysokoÊci Êwiadczeƒ, zakresu pokrywanych ryzyk oraz dystrybucji dochodowej
w reformowanych systemach emerytalnych a tak˝e wyjaÊniç wp∏yw reform na rynek pracy. W ko-
lejnych dyskusjach skoncentrowano si´ na najlepszych metodach finansowania i konstrukcjach
systemu emerytalnego, z uwzgl´dnieniem uzupe∏niajàcych rozwiàzaƒ prywatnych oraz szczegó-
∏owo omówiono dotychczasowe doÊwiadczenia z zakresu strategii inwestycyjnych funduszy eme-
rytalnych. Cykl wystàpieƒ zakoƒczy∏a dyskusja panelowa o przysz∏oÊci reform emerytalnych
w Unii Europejskiej (p. aneks – program konferencji).

Udzia∏ przedstawicieli Rzecznika Ubezpieczonych w dyskusjach prowadzonych podcas konferen-
cji by∏ niewàtpliwie cenny ze wzgl´du na mo˝liwoÊç przedstawienia w∏asnych spostrze˝eƒ dotyczà-
cych funkcjonowania systemu emerytalnego, a w szczególnoÊci dzia∏alnoÊci otwartych funduszy
emerytalnych z punktu widzenia uczestników systemu. Ponadto, stanowi∏ doskona∏à okazj´ do wy-
miany doÊwiadczeƒ w sferze funkcjonowania wielofilarowego systemu emerytalnego.

mgr JJooaannnnaa  OOwwcczzaarreekk, Katedra Ubezpieczenia Spo∏ecznego Szko∏y G∏ównej Handlowej, ekspert
w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
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W dniu 21 czerwca 2007 r. w warszawskiej siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej odby∏a
si´ konferencja „Nowela do kodeksu cywilnego z 13 kwietnia 2007r. – problemy i wyzwania” zor-
ganizowana przez Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Rzecznika Ubezpieczonych.

Impulsem do zorganizowania konferencji o tej tematyce by∏o uchwalenie w dniu 13 kwietnia
2007 r. przez sejm RP ustawy „o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw” (Dz.U. z 2007 r. nr 82, poz. 557) stanowiàcej kolejny wa˝ny krok reformy prawa
ubezpieczeƒ gospodarczych. Ustawa ta nowelizowa∏a przede wszystkim przepisy kodeksu regulu-
jàce umow´ ubezpieczenia.

Konferencja przeznaczona by∏a w szczególnoÊci dla uczestników rynku ubezpieczeniowego,
zw∏aszcza dzia∏ów merytorycznych i prawnych firm ubezpieczeniowych a tak˝e brokerów i agen-
tów ubezpieczeniowych.

Zamierzeniem organizatorów by∏o stworzenie p∏aszczyzny wymiany poglàdów na temat no-
wych regulacji. Szczególnie cennym wydawa∏a si´ mo˝liwoÊç podj´cia dyskusji i zadawania pytaƒ
wspó∏twórcom wprowadzonych zmian, gdy˝ niektórzy spoÊród prelegentów brali bezpoÊredni
udzia∏ w ró˝nych fazach prac legislacyjnych.

W konferencji wzi´∏o udzia∏ ponad 280 osób reprezentujàcych organy paƒstwowe, w tym Mini-
sterstwo Finansów, Komisj´ Nadzoru Finansowego, instytucje rynku ubezpieczeniowego: Ubez-
pieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, samorzàdy
gospodarcze: Polskà Izb´ Ubezpieczeƒ, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Finansowych, Izb´ Gospodarczà Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ryzyka, zak∏ady ubezpieczeƒ, zarówno
dzia∏u I jak te˝ dzia∏u II, firmy brokerskie. Szeroko reprezentowane by∏o oczywiÊcie Êrodowisko
naukowe. 

Konferencja zosta∏a podzielona na dwie cz´Êci (p. aneks – program konferencji). Pierwsza z nich
dotyczy∏a wprowadzonych zmian i ich wp∏ywu na relacj´ mi´dzy zak∏adami ubezpieczeƒ a kon-
sumentami. Druga cz´Êç przybra∏a form´ wymiany poglàdów i merytorycznej polemiki mi´dzy
uczestnikami konferencji a prelegentami, w szczególnoÊci dr Marcinem Orlickim i dr Marcinem
Krajewskim, którzy brali czynny udzia∏ w przygotowaniu projektu nowych przepisów oraz w pra-
cach sejmowych nad nowelizacjà.

Dr Marcin Orlicki otwierajàcy pierwszà cz´Êç konferencji podkreÊli∏, i˝ omawiana nowelizacja
jest najszerszà od poczàtku istnienia k.c. zmianà przepisów regulujàcych umow´ ubezpieczenia.
Zaznaczy∏, i˝ podczas prac nowelizacyjnych da∏o si´ odczuç pewnà niech´ç zak∏adów ubezpieczeƒ
do projektowanych zmian, choç jak podkreÊli∏ wiele zapisów kodeksowych daje im wi´kszà swo-
bod´ dzia∏aƒ, podtrzymujàc równowag´ mi´dzy stronami umowy ubezpieczenia.

Marcin Gomo∏a, Zast´pca Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Finansowego, podkreÊla∏, ˝e za-
daniem organu nadzoru w obecnej sytuacji, kiedy zmiany w kodeksie cywilnym ju˝ zosta∏y uchwa-
lone przez sejm i podpisane przez prezydenta, b´dzie kontrola czy podleg∏e nadzorowi podmioty
b´dà w odpowiednim czasie implementowa∏y wprowadzone zmiany do swoich wewn´trznych re-
gulacji i czy nowo zawierane umowy ubezpieczenia b´dà odpowiada∏y duchowi nowelizacji.

Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski podkreÊli∏, ˝e w zwiàzku ze zmianami przepisów regulujà-
cych umow´ ubezpieczenia w tak szerokim zakresie, zak∏ady ubezpieczeƒ czeka niesamowicie ci´˝-
ka praca w∏aÊnie nad wkomponowaniem ich do wewn´trznych procedur dzia∏alnoÊci oraz ogólnych
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warunków ubezpieczenia, a nie mniejszym wyzwaniem b´dzie dla Komisji Nadzoru Finansowego,
Rzecznika Ubezpieczonych oraz Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonanie analizy
nowych o.w.u. pod wzgl´dem zgodnoÊci ich przepisów z obowiàzujàcym prawem. Profesor skupi∏
si´ na konsekwencjach najwa˝niejszych zmian dla praktyki oraz na nie∏atwej potrzebie opracowa-
nia nowych o.w.u. dla prawie wszystkich oferowanych na rynku produktów ubezpieczeniowych.

Tomasz Krawczyk, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Minister-
stwie Finansów, zaznaczy∏, ˝e ze wzgl´du na przedmiotowy zakres zmian w k.c., proces legislacyj-
ny, w którym uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki ubezpieczeƒ oraz praktycy rynku ubez-
pieczeƒ, by∏ dla resortu kontynuacjà reformy polskiego prawa ubezpieczeƒ gospodarczych podj´tej
w 2003 r. Przepis, który w jego ocenie posiada du˝e, pozytywne znaczenie, to art. 829 § 2, który do-
tyczy zawarcia umowy ubezpieczenia na ˝ycie na cudzy rachunek tylko i wy∏àcznie za uprzednià
zgodà osoby, która ma zostaç ubezpieczona. Wyrazi∏ te˝ nadziej´, ˝e nowe przepisy przyczynià si´
do dalszego rozwoju rynku ubezpieczeƒ w Polsce.

Jacek Kliszcz, Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyj-
nych, do pozytywnych elementów nowelizacji zaliczy∏ mi´dzy innymi art. 814 § 3, zawierajàcy za-
sad´ braku automatyzmu rozwiàzania umowy w przypadku nieop∏acenia sk∏adki w terminie.
Niestety, dostrzeg∏ równie˝ pewne zagro˝enia we wprowadzonych zmianach, a dotyczy to np. art.
815 § 1, który nak∏ada obowiàzek podania wszelkich informacji potrzebnych do zawarcia umowy
ubezpieczenia równie˝ na przedstawiciela ubezpieczajàcego. Obowiàzek informacji tak wa˝ny
w dzia∏alnoÊci brokerskiej mo˝e naraziç samych brokerów na odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà
w sytuacji, kiedy przedstawiciel ubezpieczonego poda nieprawdziwe czy niepe∏ne informacje.

Reprezentujàcy Polskà Izb´ Ubezpieczeƒ mec. Pawe∏ Ilnicki zaznaczy∏, ˝e nowe przepisy sà ju˝
uchwalone i ka˝dy ubezpieczyciel zna dat´ ich wejÊcia w ˝ycie, dlatego zak∏ady ubezpieczeƒ, za-
równo te dzia∏u I jak i dzia∏u II, niezale˝nie od ich oceny, muszà sobie z ich wprowadzeniem po-
radziç. Mecenas Ilnicki potwierdzi∏, ˝e wielkim wyzwaniem dla ubezpieczycieli b´dzie zmiana lub
przygotowanie od podstaw ogólnych warunków ubezpieczenia dla tak ogromnej liczby produktów
obecnych na rynku. W jego opinii cz´Êç zmian w k.c. jest niepotrzebnych i na pewno zweryfikuje
je ˝ycie ju˝ w pierwszych miesiàcach ich stosowania.

Pewne obawy dotyczàce interpretacji najnowszych regulacji przedstawili tak˝e mecenasi Piotr
Paczkowski z Commercial Union Polska TU na ˚ycie S.A. oraz Rados∏aw Kamiƒski z TU Allianz
Polska S.A. Obaj zgodnie przyznali, ˝e wprowadzone zmiany wymuszajà rekonstrukcj´ o.w.u.,
tak˝e w produktach „masowych”, co jest ogromnym przedsi´wzi´ciem technicznym. Równie˝ do-
stosowanie sieci sprzeda˝y do nowych wymogów b´dzie wymaga∏o du˝ych nak∏adów. Wyra˝ali na-
dzieje, ̋ e nowe przepisy zweryfikuje rynek podczas codziennej praktyki, a jeÊli b´dzie taka potrze-
ba ustawodawca dokona stosownych poprawek.

W cz´Êci poÊwi´conej wymianie poglàdów na temat nowych zmian, uczestnicy konferencji mie-
li mo˝liwoÊç konfrontacji swoich wàtpliwoÊci, które z pewnoÊcià pojawi∏y si´ podczas wczeÊniej-
szych wystàpieƒ. Adresatami wi´kszoÊci pytaƒ byli dr Marcin Orlicki oraz dr Marcin Krajewski.
Na wst´pie eksperci stwierdzili, ˝e wi´kszoÊç wypowiedzi dyskutantów jest zgodna z ich postrze-
ganiem wprowadzonych zmian oraz ˝e faktycznie zak∏ady ubezpieczeƒ b´dà mia∏y nie lada pro-
blem ze zmianà o.w.u. i dostosowaniem ich do nowych przepisów kodeksowych. Najwi´cej wàtpli-
woÊci wÊród uczestników konferencji da∏o si´ zauwa˝yç wobec art. 813 regulujàcego kwestie
zwrotu sk∏adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Sporo g∏osów polemicznych
dotyczy∏o artyku∏u 814 k.c. i na∏o˝onego na ubezpieczyciela obowiàzku wezwania do zap∏acenia
kolejnej raty sk∏adki (je˝eli system ratalny zosta∏ przez strony umowy przyj´ty) z zagro˝eniem,
˝e nieop∏acenie sk∏adki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania b´dzie skutkowa∏o usta-
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niem jego odpowiedzialnoÊci. Wiele czasu poÊwi´cono tak˝e nowym przepisom odnoszàcym si´ do
ubezpieczeƒ ˝yciowych, w szczególnoÊci grupowych. Eksperci starali si´ wyjaÊniaç wàtpliwoÊci,
które pojawia∏y si´ w pytaniach, wskazujàc jednak, ˝e to dopiero praktyka a tak˝e orzecznictwo
sàdowe przyniesie ostateczne rozwiàzania interpretacyjne.

Konferencj´ podsumowa∏ mec. Aleksander Daszewski, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpiecze-
niowej. Stwierdzi∏ m.in., i˝ uczestnicy spotkania otrzymali, niezale˝nie od wàtpliwoÊci i krytycz-
nych ocen, spory baga˝ wiedzy i materia∏u do przemyÊleƒ zanim zmierzà si´ z nowymi przepisa-
mi kodeksu cywilnego.

PPiioottrr  BBuuddzziiaannoowwsskkii, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Obecnie, w zwiàzku z pracami tzw. Sieci Europejskiego Prawa Prywatnego, która to powsta∏a
z dniem 1 maja 2005 roku na podstawie porozumienia zawartego z Komisjà Europejskà, zinten-
syfikowano prace nad europejskim prawem o umowie ubezpieczenia. Efekt tych prac ma stano-
wiç treÊç tzw. instrumentu opcyjnego o nazwie Restatement of European Insurance Contract Act
(dalej: Insurance Restatement), którego istota jest wzorowana na tradycji amerykaƒskich „Resta-
tements” i stanowi prawdopodobny kierunek rozwoju europejskiego prawa ubezpieczeƒ gospo-
darczych w najbli˝szej przysz∏oÊci, gdy˝ wst´pny projekt tego aktu ma zostaç opublikowany do
koƒca 2007 roku. 

Pierwotna idea Insurance Restatement zosta∏a przedstawiona na mi´dzynarodowym sympo-
zjum „Versicherungsrecht in Europa „Kernperspektiven am Ende des 20. Jahrhunderts” w Ba-
zylei (1998r.). Aby kontynuowaç realizacj´ tego zamierzenia Prof. Fritz Reichert-Facilides z Uni-
wersytetu w Insbruku otrzyma∏ grant Austriackiej Akademii Nauk (Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung), b´dàc zarazem pierwszym przewodniczàcym grupy eksperckiej
przygotowujàcej projekt, która rozpocz´∏a swe prace we wrzeÊniu 1999 roku. Po jego Êmierci
w 2003 roku, przewodniczàcym zosta∏ Prof. Helmut Heiss, dotychczasowy wiceprzewodniczàcy,
a prace nad Insurance Restatement sà obecnie kontynuowane.

Szczególnym uzasadnieniem koncentracji prac grupy eksperckiej (Project Group on a Restate-
ment of European Insurance Contract Law) na normach imperatywnych jest przekonanie, wyra-
˝ane zarówno w literaturze jak i przez instytucje wspólnotowe, i˝ w∏aÊnie tego typu normy, zró˝-
nicowane w zale˝noÊci od inicjatyw poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich UE, stanowià
zasadniczà barier´ rozwoju wewn´trznego rynku ubezpieczeƒ.2
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1 Poglàdy wyra˝one w tekÊcie majà osobisty charakter i nie mogà byç identyfikowane ze stanowiskiem Project Group
on a Restatement of European Insurance Contract Law.
2 Szerzej: D. Fuchs, Dyrektywy III generacji prawa ubezpieczeniowego oraz ich implementacja w wybranych prawo-
dastwach paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, (w :) Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych
porzàdkach prawnych, C. Mik (red.), Toruƒ 1998, s. 287 i nn.



Istotne jest tak˝e poczynione za∏o˝enie, i˝ Insurance Restatement b´dzie, w zamierzeniach jej
twórców, kontynuowaç tradycj´ wypracowanà w dyrektywach ubezpieczeniowych II i III genera-
cji, a si´gajàcà tzw. orzeczeƒ koasekuracyjnych. Tradycja ta polega na gwarancji szerokiej auto-
nomii woli stron umowy ubezpieczenia w przypadku tzw. du˝ych ryzyk, przy uzasadnionym in-
teresami konsumenta us∏ugi ubezpieczeniowej ograniczeniu powy˝szej swobody w odniesieniu do
tzw. ryzyk masowych.3 Dodatkowo Insurance Restatement ma stanowiç model dla prawodawcy
europejskiego oraz dla poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich a tak˝e stanowiç punkt odniesienia
dla przedsi´wzi´ç podejmowanych przez europejski rynek ubezpieczeniowy w celu ujednolicenia
stosowanych w obrocie warunków ubezpieczeƒ. Imperatywem, który ma zostaç zrealizowany za
pomocà Insurance Restatement i niewàtpliwie b´dzie rzutowa∏ zarówno na konstrukcj´ klauzul
jak i na ich treÊç, sà postulaty zapewnienia w skali ca∏ej Europy jednolitej ochrony ubezpieczajà-
cemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu do Êwiadczeƒ z umowy ubezpieczenia oraz ochrony
interesu publicznego, co dotychczas zapewniano w ograniczonym zakresie4. Insurance Restate-
ment, b´dàc tak˝e przedsi´wzi´ciem typowo akademickim, powinien u∏atwiç w skali Europy ba-
dania prawnoporównawcze nad umowà ubezpieczenia a zarazem b´dzie stanowiç, w zamierzeniu
cz∏onków Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law, istotnà pomoc
w procesie edukacji ubezpieczeniowej, szczególnie na poziomie uniwersyteckim.5

Seminarium w Lucernie (Szwajcaria) by∏o poÊwi´cone redakcji kolejnych norm, które docelowo
majà stanowiç treÊç Insurance Restatement. Obrady w swej zasadniczej cz´Êci poÊwi´cone by∏y
prezentacji projektów poszczególnych rozdzia∏ów a nawet poszczególnych przepisów, przygotowa-
nych przez cz∏onków grupy. Pierwszego dnia uwaga uczestników by∏a przede wszystkim skoncen-
trowana na propozycjach dotyczàcych umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej przygotowa-
nych przez Ioanisa Rokasa. Zarazem zrezygnowano z uprzednio zaproponowanego rozwiàzania
w odniesieniu do zakresu obowiàzków brokera w umowie ubezpieczenia, jako nieprzystajàcych do
koncepcji ogólnej Insurance Restatement.

W nawiàzaniu do statusu osoby trzeciej grupa ekspercka opracowa∏a tak˝e treÊç projektu odno-
szàcego si´ do konsekwencji aktów starannoÊci osoby trzeciej dla odpowiedzialnoÊci ubezpieczy-
ciela (projektodawcy: Anton Schnyder oraz Manfred Wandt). Kolejnà istotnà instytucjà prawa
ubezpieczeniowego, omawianà na seminarium w kontekÊcie redakcji Insurance Restatement by-
∏o niedoubezpieczenie, do czego podstaw´ stanowi∏ projekt oraz zg∏aszane konsekwentnie uwagi
Petera Takasa oraz Hana Wansinka, przedstawione wraz z obszernym uzasadnieniem. Dalsze
prace Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law b´dà kontynuowa-
ne na seminarium w Pary˝u 25-27 wrzeÊnia b.r.

dr DDaarriiuusszz  FFuucchhss, Katedra Prawa Cywilnego Uniwersyteu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego
w Warszawie; cz∏onek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law
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3 Por. D. Fuchs, Regulacja koasekuracji w prawodawstwie Unii Europejskiej, Radca Prawny nr 2/1999. 
4 Szczegó∏owa charakterystyka w odniesieniu do ubezpieczeƒ gospodarczych: D. Fuchs, Dobro powszechne (ogólne)
jako wyznacznik ewolucji wspólnotowego prawa ubezpieczeƒ gospodarczych, (w:) Prawo gospodarcze Wspólnoty Eu-
ropejskiej na progu XXI wieku, C. Mik (red.), Toruƒ, 2002, s. 71-95.
5 Szczegó∏y: www.restatement.info 



Konferencja ta, organizowana corocznie przez Katedr´ Inwestycji Finansowych i Zarzàdzania
Ryzykiem Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu, na sta∏e wpisa∏a si´ ju˝ do kalendarza wyda-
rzeƒ naukowych w Polsce. Od poczàtku celami konferencji by∏o przedstawienie Êwiatowych ten-
dencji w dziedzinie inwestycji finansowych, ubezpieczeƒ oraz diagnoza aktualnego stanu polskie-
go rynku finansowego i polskiego rynku ubezpieczeƒ. 

Jest to najwi´ksza w Polsce konferencja, której tematyka obejmuje szeroko poj´te finanse.
W tym roku zosta∏a ona zorganizowana po raz dziesiàty. Uczestnikami byli jak zwykle przedsta-
wiciele Êrodowiska akademickiego oraz praktycy z sektora finansowego, w tym ubezpieczeniowe-
go, którzy majà unikalnà okazj´ do wymiany poglàdów i spostrze˝eƒ na tak szerokim forum. Roz-
mowy w trakcie sesji jak równie˝ w kuluarach stajà si´ zaczynem nowych projektów i badaƒ.

Wystàpieniom prelegentów nieodmiennie towarzyszy o˝ywiona dyskusja, w której nie brak te˝
krytycznych uwag i komentarzy. Te ostatnie pomagajà dopracowaç nowe koncepcje i teorie, przy-
czyniajàc si´ tym samym do rozwoju nauki i zastosowania jej osiàgni´ç w praktyce.

Na program konferencji z∏o˝y∏y si´ trzy sesje plenarne oraz liczne równoleg∏e sesje tematycz-
ne. Problematyka w sesjach tematycznych zosta∏a zestawiona wed∏ug klucza bran˝owego. Z sesji
równoleg∏ych na szczególnà uwag´ zas∏ugiwa∏y sesje B i F, które poÊwiecone by∏y zagadnieniom
ubezpieczeniowym (p. aneks – program konferencji). 

Sesj´ B rozpocz´∏a dr Anna Kufel-Siemiƒska z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu prezentujà-
ca analiz´ dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych w Polsce w latach 1998-2005. Referat sta∏ si´ przy-
czynkiem do o˝ywionej dyskusji na temat jakoÊci poszczególnych kana∏ów dystrybucji i ich funkcji
w obs∏udze klientów zak∏adów ubezpieczeƒ. Wiele uwagi poÊwiecono bancassurance. Ten typ us∏ug
rozwija si´ coraz szybciej, ale jest te˝ podstawà do coraz wi´kszej liczby skarg ubezpieczonych.

Kolejny referat na temat ubezpieczenia jako metody finansowania ochrony zdrowia wyg∏osi∏a
dr Marta Borda z Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu. Autorka zwróci∏a szczególna uwag´ na
ró˝nice w sposobie i poziomie finansowania ochrony zdrowia w krajach europejskich. W dyskusji
zwrócono uwag´ na ró˝nice pomi´dzy rodzajami i wielkoÊcià kosztów ubezpieczeƒ publicznych
i prywatnych, jak równie˝ charakterystycznà, uzupe∏niajàcà rol´ rozwiàzaƒ prywatnych, którà
oceniono jako szczególnie wa˝ny w polskiej rzeczywistoÊci.

Nast´pny referat dotyczy∏ równie˝ ochrony zdrowia, a przede wszystkim identyfikacji i ocenie
finansowania skutków ryzyka choroby. Ni˝ej podpisany przedstawi∏ ocen´ zasadnoÊci wyboru me-
tody ubezpieczenia do finansowania skutków ryzyka choroby. WàtpliwoÊci wzbudza szczególnie
mo˝liwoÊç stosowania ubezpieczenia w systemach publicznych. W tym kontekÊcie zwrócono uwa-
g´ na cz´ste nadu˝ywanie nazwy ubezpieczenia w stosunku do systemów, które z metodà ubez-
pieczeniowà nie majà nic wspólnego.

Dr Anna Szkar∏at z Akademii Ekonomicznej w Krakowie poruszy∏a zagadnienie formy organi-
zacyjno – prawnej i rodzajów ubezpieczeƒ jako determinant dzia∏alnoÊci inwestycyjnej zak∏adów
ubezpieczeƒ. Autorka wskaza∏a na wiele ciekawych zale˝noÊci, które nie sà do koƒca zbie˝ne
z ustaleniami teoretycznymi. Temat wymaga dok∏adniejszych dalszych badaƒ empirycznych
z uwzgl´dnieniem polskiej specyfiki.

Dr Jacek Lisowski i mgr Marcin Zimowski z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przedstawili
referat dotyczàcy cykli koniunkturalnych w ubezpieczeniach. Temat ten doÊç cz´sto pojawia si´
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w badaniach naukowych. Autorzy dokonali przeglàdu wybranych teorii powsta∏ych przede
wszystkim na podstawie doÊwiadczeƒ rynku Stanów Zjednoczonych. Autorski wk∏ad prelegentów
stanowi∏a analiza mo˝liwoÊci odniesienia tych teorii do realiów polskich.

Kolejne wystàpienie dr Barbary Wi´ckowskiej reprezentujàcej Szko∏´ G∏ównà Handlowà
w Warszawie zawiera∏o omówienie popularnego ostatnio tematu alternatywnych metod transfe-
ru ryzyka. Autorka skupi∏a si´ na zastosowaniu tych metod w zarzàdzaniu ryzykiem przedsi´-
biorstw innych ni˝ zak∏ady ubezpieczeƒ. W dyskusji po wystàpieniu uczestnicy sesji poruszyli
problem zastosowania powy˝szych metod w polskich realiach.

Sesj´ F konferencji rozpocz´∏o wystàpienie dr hab. Marii Balcerowicz-Szkutnik na temat ryzy-
ka demograficznego w ubezpieczeniach spo∏ecznych. Zosta∏y przedstawione wyniki badaƒ doty-
czàcych wskaêników demograficznych i ich interpretacji. Wyniki te wskazujà na negatywne w od-
niesieniu do finansowania zabezpieczenia spo∏ecznego tendencje kszta∏towania si´ struktury
demograficznej w Polsce.

Nast´pnie dr Wojciech Nagel cz∏onek Rady Nadzorczej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
a tak˝e doradca Rzecznika Ubezpieczonych omówi∏ aktualne problemy wyp∏at emerytur z II fila-
ra. Prelegent dokona∏ krytycznego przeglàdu potencjalnych sposobów wyp∏at emerytur. Wystà-
pienie wywo∏a∏o o˝ywionà dyskusj´, w której uczestnicy zwracali uwag´ na konsekwencje wybo-
ru poszczególnych rozwiàzaƒ.

Kolejny referat Barbary Dembowskiej z Wy˝szej Szko∏y Humanistyczno-Ekonomicznej w ¸odzi
zawiera∏ wyniki badaƒ dotyczàce uwarunkowaƒ zakupu ubezpieczeƒ na ˝ycie przez gospodar-
stwa domowe. Zagadnienie to wymaga kontynuacji badaƒ.

Dr Piotr Manikowski z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu omówi∏ rozwiàzania brytyjskie sto-
sowane w ubezpieczeniach terrorystycznych i zakres zaanga˝owania paƒstwa w te dzia∏ania.
Szczególnà uwag´ prelegent poÊwi´ci∏ rozpraszaniu ryzyka poprzez reasekuracj´.

Klasyfikacja modeli wewn´trznych jako alternatywnej formy wyznaczania kapita∏u wyp∏acal-
noÊci zak∏adów ubezpieczeƒ by∏a przedmiotem prezentacji dr Roberta Kurka z Akademii Ekono-
micznej we Wroc∏awiu. Zagadnienie to jest istotne zw∏aszcza w kontekÊcie zaawansowanych prac
nad wdro˝eniem regu∏ Solvency II. Dyskusja, która nastàpi∏a po prezentacji dotyczy∏a przede
wszystkim ró˝nic w stosowaniu modeli wewn´trznych przez zak∏ady ubezpieczeƒ Unii Europej-
skiej i Stanów Zjednoczonych.

Ciekawy temat sekurytyzacji ryzyka pandemii przedstawi∏a mgr Aleksandra Ma∏ek z Akademii
Ekonomicznej we Wroc∏awiu. Nowoczesne metody sekurytyzacji pozwalajà na powszechne zasto-
sowanie metody ubezpieczenia do finansowania skutków ryzyka pandemii.

Sesj´ zakoƒczy∏ dr Jacek Rodzinka z Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania w Rzeszowie, który zaprezen-
towa∏ wyniki badaƒ metody scoringowej pomiaru lojalnoÊci klientów zak∏adów ubezpieczeƒ dzia-
∏u II. Wyniki przeprowadzonych badaƒ wskazujà na wysokà korelacj´ pomi´dzy jakoÊcià obs∏ugi
i lojalnoÊcià klientów. Przedstawiona metoda pomiaru mo˝e znaleêç szerokie zastosowanie w ba-
daniach zachowaƒ klientów us∏ug ubezpieczeniowych.

X konferencja z cyklu „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje Êwiatowe a rynek pol-
ski” by∏a imprezà integrujàcà Êrodowisko naukowe z osobami pracujàcymi w sektorze finanso-
wym. Umo˝liwi∏a równie˝ nawiàzywanie osobistych kontaktów, które sà nie do przecenienia
zw∏aszcza w perspektywie zacieÊniania wspó∏pracy praktyków z naukowcami. Wiele inicjatyw za-
poczàtkowanych na poprzednich konferencjach doczeka∏o si´ realizacji w rzeczywistoÊci.

dr MMaarrcciinn  KKaawwiiƒƒsskkii, Katedra Ubezpieczenia Spo∏ecznego Szko∏y G∏ównej Handlowej, eksert 
w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
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Konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, podyplomowe i licencjackie z dziedziny
ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych organizowany przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fun-
dacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazet´ Ubezpieczeniowà, na sta∏e wpisa∏ si´ w kalendarz
prac Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. W paêdzierniku 2006 roz-
pocz´∏a si´ jego VI edycja.

G∏ównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych oraz
zabezpieczenia spo∏ecznego, zw∏aszcza wÊród studentów studiów wy˝szych i doktorantów.

Na tegoroczny konkurs wp∏yn´∏o 26 prac obronionych w roku akademickim 2005/2006. Kon-
kurs swoim zakresem objà∏ wszystkie kategorie prac. Prace konkursowe pochodzi∏y z wielu
oÊrodków akademickich. By∏y nimi: Uniwersytet w Bia∏ymstoku, Uniwersytet ¸ódzki, Uniwersy-
tet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdaƒski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersy-
tet Miko∏aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie,
Szko∏a G∏ówna Handlowa, Akademie Ekonomiczne: w Poznaniu, w Krakowie, im. Oskara Lan-
gego we Wroc∏awiu, Wy˝sza Szko∏a Ubezpieczeƒ i BankowoÊci w Warszawie (Akademia Finan-
sów) oraz Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska i Po-
litechnika Wroc∏awska.

Jury, z∏o˝one z wybitnych przedstawicieli nauki, a tak˝e praktyki ubezpieczeƒ, ocenia∏o prace
w odr´bnych kategoriach. SpoÊród 26 prac zg∏oszonych na VI edycj´ konkursu nagrodzono czte-
ry prace doktorskie, pi´ç prac magisterskich oraz jednà prac´ licencjackà. Dodatkowo Rzecznik
Ubezpieczonych i Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej przyznali cztery wyró˝nienia. (p. aneks 
– lista osób nagrodzonych).

Po raz drugi w historii konkursu przyznana zosta∏a nagroda specjalna, którà ufundowa∏ pan
Tomasz Mintoft-Czy˝, Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeƒ. 

Nagrody pieni´˝ne dla laureatów VI edycji konkursu ufundowa∏y: AMPLICO LIFE TU S.A.,
AVANSSUR S.A. oddzia∏ w Polsce nale˝àcy do grupy AXA, LINK 4 TU S.A., PZU na ˚ycie TU
S.A. Konkurs wspar∏y równie˝: Polska Izba Ubezpieczeƒ oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych. Laureaci otrzymali tak˝e nagrody w postaci mo˝liwoÊci odbycia sta˝u w wybra-
nej firmie ubezpieczeniowej. Propozycje sta˝y dla laureatów konkursu zaoferowa∏y: AVANSSUR
S.A.  Oddzia∏ w Polsce, BRE Ubezpieczenia TU S.A., Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych oraz grupa SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Dodatkowo firma PPI-ETC Poland Sp. z o.o.
ufundowa∏a nagrody rzeczowe dla najwy˝ej nagrodzonych z kategorii prac doktorskich i magi-
sterskich. Ka˝dy laureat otrzyma∏ równie˝ nagrody ksià˝kowe, ufundowane przez znane wydaw-
nictwa: Oficyn´ Wydawniczà BRANTA, C.H.BECK i POLTEXT. UroczystoÊç wr´czenia nagród,
która stanowi∏a jednoczeÊnie zamkni´cie VI edycji konkursu odby∏a si´ 15 czerwca 2007 r. w war-
szawskiej siedzibie NOT.

mgr IIwwoonnaa  SSzzyymmaaƒƒsskkaa, sekretarz Jury

VI edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, 
podyplomowe i licencjackie z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych
i spo∏ecznych (Iwona Szymaƒska)



Recenzowane opracowanie jest pozycjà szczególnà, która stanowi swoistà kontynuacj´ po-
wszechnie znanego opracowania pt. „Ubezpieczenia samochodowe” nie˝yjàcego prof. dr hab. An-
drzeja Wàsiewicza1 wybitnego cywilisty a jednoczeÊnie znamienitego znawcy problematyki ubez-
pieczeniowej. Autorami opracowania sà równie˝ prawnicy cywiliÊci – stanowiàcy m∏ody i pr´˝ny
zespó∏ pracowników naukowych Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który od szeregu lat pozostaje jednym z wiodà-
cych oÊrodków akademickich, w których prowadzone sà badania nad prawem ubezpieczeniowym
– obejmujàcym tak˝e problematyk´ odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej, gwarancyjnej wyst´pu-
jàcà w ubezpieczeniach komunikacyjnych. 

Omawiana pozycja sk∏ada si´ z dziesi´ciu rozdzia∏ów, gdzie autorem I, IV, VI, VII, X jest dr Mar-
cin Orlicki, III, VIII, IX dr Jakub Pokrzywniak i II mgr Aleksander Raczyƒski. Na uwag´ zas∏ugu-
je widoczny wk∏ad w omawianà prac´ doktora Marcina Orlickiego, b´dàcego jednoczeÊnie czynnym
radcà prawnym, który posiada wyjàtkowo bogate doÊwiadczenia zarówno na p∏aszczyênie naukowej
jak i praktycznej. Wydaje si´, ˝e spe∏nia∏ on w pracach nad omawianym podr´cznikiem rol´ mode-
ratora. OczywiÊcie twierdzenie to w ˝aden sposób nie umniejsza roli dwóch pozosta∏ych autorów,
którzy w recenzowanym opracowaniu zaprezentowali swojà wszechstronnà wiedz´ prawniczà.

Pierwszy rozdzia∏ przybli˝a czytelnikom histori´ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej po-
siadaczy pojazdów mechanicznych, której d∏ugotrwa∏y proces kszta∏towania niewàtpliwie umo˝-
liwia zrozumienie obecnie funkcjonujàcych rozwiàzaƒ prawnych. W rozdziale tym znajdziemy
szereg cennych informacji o rozwiàzaniach spotykanych w krajach Europy Zachodniej oraz w pra-
wie wspólnotowym (UE). Bez wàtpienia nie jest do koƒca mo˝liwym zrozumienie obowiàzujàcych
rozwiàzaƒ prawa krajowego bez znajomoÊci jego podstaw okreÊlonych w regulacjach unijnych za-
wierajàcych przecie˝ wytyczne do jego tworzenia.

Drugi rozdzia∏ zosta∏ poÊwi´cony tematyce zwiàzanej z zawarciem umowy ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i jej podmiotom. Autor rozdzia∏u pre-
zentuje m.in. swój poglàd odnoÊnie zakresu stosowania art. 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiàz-
kowych, UFG i PBUK, który przewiduje, ˝e w razie zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego z naruszeniem przepisów wprowadzajàcych obowiàzek ubezpieczenia, umow´ ta-
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Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Raczyƒski,
Obowiàzkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; Oficyna Wydawnicza
Branta; Bydgoszcz-Poznaƒ 2007 (Aleksander Daszewski)

III. RECENZJE I NOWOÂCI WYDAWNICZE

1 A. Wàsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, oprac. M.Orlicki, M.Wàsiewicz, Bydgoszcz-Poznaƒ 2001. Ostatnie wydanie
ukaza∏o si´ ju˝ po Êmierci Autora.



kà uwa˝a si´ za zawartà zgodnie z tymi przepisami, z zastrze˝eniem art. 10 ust. 1 stwierdzajàc,
i˝ mechanizm korekcyjny wynikajàcy z tego przepisu dotyczy tak˝e wysokoÊci sumy gwarancyj-
nej. Analizuje tak˝e kwesti´ trybu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej po-
siadaczy pojazdów mechanicznych, wskazujàc na mo˝liwoÊç zawierania tej umowy nie tyko w try-
bie ofertowym prostym, który jest zazwyczaj stosowany, ale tak˝e z∏o˝onym, w drodze negocjacji,
jak i w trybie przetargowym, czy te˝ aukcyjnym. Zaprezentowano tu równie˝ ciekawà i jednocze-
Ênie dyskusyjnà zw∏aszcza od strony praktycznej tez´ w odniesieniu do ubezpieczenia na cudzy
rachunek, dopuszczajàc jego bezimiennà formu∏´.

Rozdzia∏ trzeci poÊwi´cony zosta∏ problematyce przedmiotowego zakresu ochrony ubezpie-
czeniowej. Omówiona tu zosta∏a szczegó∏owo zasada akcesoryjnoÊci ubezpieczenia odpowiedzial-
noÊci cywilnej i jej ograniczenia. Autor poruszy∏ tak˝e sporne zagadnienia obowiàzku uiszczania
nawiàzki lub zap∏aty odszkodowania zasàdzonych na podstawie art. 46 k.k. lub 47 k.k., odpowie-
dzialnoÊci ubezpieczyciela za szkody wyrzàdzone w stosunkach mi´dzy ma∏˝onkami oraz za szko-
dy wyrzàdzone w relacjach pomi´dzy wspólnikami spó∏ki cywilnej a tak˝e kwesti´ uwzgl´dnienia
podatku VAT przy kosztorysie. W rozdziale tym znajdziemy ponadto wyczerpujàcà analiz´ zasad
odpowiedzialnoÊci cywilnej dokonanà na gruncie przepisów k.c. oraz odpowiedzialnoÊci ubezpie-
czyciela wynikajàcej z umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych, w tym kwestie zwiàzane z poj´ciem ruchu pojazdu, wy∏àczeniami odpowiedzialnoÊci ubez-
pieczyciela, innych wa˝nych pytaƒ i problemów w ramach szeroko dyskutowanych ostatnio
kwestii jak przyk∏adowo problematyka podatku VAT w odszkodowaniach, odpowiedzialnoÊci
wzgl´dem siebie wspó∏ma∏˝onków. Autor szerzej omawia równie˝ problematyk´ klauzuli prolon-
gacyjnej i idàcej za nià kwesti´ podwójnego ubezpieczenia, a tak˝e skutki prawne jej funkcjono-
wania w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.

W rozdziale czwartym Autor zajà∏ si´ zagadnieniem czasu udzielania ochrony ubezpieczeniowej,
szeroko omawiajàc mi´dzy innymi zagadnienie jej ciàg∏oÊci i zwiàzane z tym dzia∏anie klauzuli pro-
longacyjnej. Na tle ciàg∏oÊci ubezpieczenia ukazuje równie˝ ró˝nice pomi´dzy mechanizmami
funkcjonowania ubezpieczeƒ obowiàzkowych i dobrowolnych (art. 12 ust. 2 ustawy o ubezpiecze-
niach obowiàzkowych i art. 814 k.c.). Autor nawiàzuje tutaj tak˝e do wczeÊniej omawianej proble-
matyki podwójnego ubezpieczenia jako cz´stego nast´pstwa dzia∏ania klauzuli prolongacyjnej.

Rozdzia∏ piàty stanowi prezentacj´ problematyki zwiàzanej ze zmianami podmiotowymi w cza-
sie trwania umowy. Rozwa˝aniami obejmuje zagadnienia takie jak: skutki zbycia pojazdu mecha-
nicznego w zakresie obowiàzkowego ubezpieczenia OC w stosunku do art. 823 k.c., zmiany pod-
miotowe w przypadku umowy ubezpieczenia na rachunek posiadacza pojazdu, termin
wygaÊni´cia stosunku prawnego ubezpieczenia oraz ponownej kalkulacji ryzyka (rekalkulacja
sk∏adki) i zwrot sk∏adki. 

W rozdziale szóstym i siódmym omówione zosta∏y zasady funkcjonowania dwóch kluczowych dla
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych instytucji, a mianowicie Ubezpieczeniowe-
go Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W rozdzia-
le siódmym znajdziemy tak˝e szersze omówienie instytucji reprezentantów do spraw roszczeƒ.

Rozdzia∏ ósmy zawiera interesujàce rozwa˝ania na temat czynnoÊci majàcych na celu ustalenie
obowiàzku zap∏aty odszkodowania lub jego wysokoÊci („czynnoÊci wyjaÊniajàcych”) oraz na temat
zasad dochodzenia roszczeƒ od ubezpieczyciela. Autor szeroko omawia i analizuje tutaj procedu-
r´ likwidacji szkód ze szczególnym uwzgl´dnieniem interesów s∏abszej strony umowy ubezpiecze-
nia. Wyjàtkowo wa˝ne dla praktyki obrotu wydajà si´ rozwa˝ania w zakresie obserwowanej pew-
nej kolizji norm ustaw o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (art. 16) oraz o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, UFG i PBUK (art. 14).
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W rozdziale dziewiàtym zosta∏a przedstawiona problematyka roszczenia regresowego ubezpie-
czyciela, jako nietypowego regresu dotyczàcego roszczeƒ zak∏adu ubezpieczeƒ wobec ubezpieczo-
nego. Szerzej omówiono przes∏anki tego roszczenia oraz relacje pomi´dzy roszczeniem regreso-
wym w ubezpieczeniach OC a odpowiedzialnoÊcià pracowniczà kierujàcego pojazdem. 

W rozdziale dziesiàtym poÊwi´conym toczàcym si´ pracom legislacyjnym dotyczàcym przekazy-
wania przez ubezpieczycieli Êrodków na finansowanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej udzielanej
ofiarom wypadków komunikacyjnych zaprezentowano cenne i jednoczeÊnie trafne uwagi na te-
mat przygotowanych przez resort zdrowia rozwiàzaƒ. Autor, prezentujàc wyra˝one wobec tych
rozwiàzaƒ stanowiska przedstawia swojà krytycznà opini´ wobec nich.

Opracowanie koƒczy ujednolicony tekst ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo-
wiàzkowych, UFG i PBUK. Stanowi to bardzo praktyczne rozwiàzanie, u∏atwiajàce korzystanie
z opracowania.

Recenzowana pozycja jest zredagowana w wyjàtkowo przyst´pny sposób, jednoczeÊnie stano-
wiàc przydatne w rozwiàzywaniu bie˝àcych problemów merytoryczne wsparcie, szczególnie dla
praktyków – ubezpieczeniowców, pracowników pionów likwidacyjnych, prawników opiniujàcych
rozstrzygni´cia w post´powaniach likwidacyjnych czy te˝ reprezentujàcych zak∏ady ubezpieczeƒ
w post´powaniach sàdowych. Niewàtpliwie b´dzie równie˝ nieocenionà pomocà dla reprezentu-
jàcych poszkodowanych adwokatów i radców prawnych, szeregu instytucji i organizacji konsu-
menckich, jak równie˝ firm specjalizujàcych si´ w dochodzeniu roszczeƒ odszkodowawczych od
zak∏adów ubezpieczeƒ. 

Z punktu widzenia instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, dla której mam zaszczyt Êwiadczyç
pomoc prawnà, z nieukrywanym zadowoleniem stwierdzam, i˝ poza drobnymi wyjàtkami przed-
stawione przez Autorów g∏´boko przemyÊlane poglàdy wpisujà si´ w jak˝e bliskie Rzecznikowi
prokonsumenckie postrzeganie i wyk∏adni´ trudnych i nieraz niejasnych przepisów prawa ubez-
pieczeniowego. Z tych wzgl´dów wyra˝am tak˝e nadziej´, ˝e opracowanie wp∏ynie tak˝e na ogra-
niczenie niezasadnych nadinterpretacji, a zarazem niezgodnych z ugruntowanà linià orzecznic-
twa SN praktyk wyst´pujàcych w dzia∏aniach cz´Êci zak∏adów ubezpieczeƒ. Idealnym dla
jednolitego ukszta∏towania praktyki by∏aby konfrontacja treÊci i orzecznictwa zawartych w opra-
cowaniu z obowiàzujàcymi w zak∏adach ubezpieczeƒ procedurami likwidacyjnymi, a nast´pnie
ich aktualizacja z szerszym zaanga˝owaniem pionów prawnych ubezpieczycieli. 

Na koniec mo˝na sformu∏owaç twierdzenie, i˝ omawiane opracowanie bez wàtpienia b´dzie nie-
zastàpionà pomocà praktycznà w pog∏´bianiu wiedzy o obowiàzkowym ubezpieczeniu odpowie-
dzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz w praktyce, przy zawieraniu i reali-
zacji umów ubezpieczenia. 

Prócz walorów praktycznych opracowanie spe∏nia szczególnà rol´ edukacyjnà szczególnie wo-
bec studentów oraz m∏odszego pokolenia prawników zainteresowanych problematykà ubezpie-
czeniowà. Jest równie˝, co potwierdza powy˝ej stawianà tez´, opracowaniem przygotowanym
i przedstawionym w wyjàtkowo przejrzysty i zrozumia∏y sposób zawierajàcym jednoczeÊnie aktu-
alny dorobek literatury. Pozycja jest jednoczeÊnie, co jest niezmiernie cenne dla praktyków, êró-
d∏em bogatego orzecznictwa sàdowego z omawianego zakresu. Wydaje si´, ˝e powinna ona zasi-
liç bibliotek´ ka˝dego ubezpieczeniowca i prawnika pragnàcego poszerzyç swojà prawniczà
wiedz´ z zakresu ubezpieczeƒ komunikacyjnych.

mec. AAlleekkssaannddeerr  DDaasszzeewwsskkii, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
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NNoowwooÊÊccii  wwyyddaawwnniicczzee
Prezentujemy publikacje z zakresu problematyki ubezpieczeniowej, które ukaza∏y si´ w

roku 2007.

1. Gra˝yna Agniszewska, Obowiàzki zak∏adów pracy i pracodawców wobec ZUS,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

2. Andrzej Gospodarowicz, Zarzàdzanie ryzykiem, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
3. Joanna Jakubie-Bontko, Business English Readings Workbook, Wydawnictwo C.H.

BECK, Warszawa 2007.
4. Inetta J´drasik-Jankowska, Emerytura i inne Êwiadczenia zwiàzane z wiekiem,

Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.
5. Inetta J´drasik-Jankowska, Poj´cia i konstrukcje prawne ubezpieczenia spo∏ecznego,

Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.
6. Zofia Kluszczyska, System ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Zagadnienia podstawowe,

Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.
7. Katarzyna Konieczna (red.), Emerytury i renty, Grupa Wydawnicza Infor, Warszawa

2007.
8. Katarzyna Konieczna (red.), Ubezpieczenia spo∏eczne, Grupa Wydawnicza Infor,

Warszawa 2007.
9. Wanda Su∏kowska (red.), Ubezpieczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków

2007.
10. Anna Szelàgowska (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo

CeDeWu, Warszawa 2007.
11. Roman Âniedziewski, Ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne pracowników,

zleceniobiorców oraz osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, Wydawnictwo
Univers Konsulting – Edukacja, Zielona Góra 2007.

12. Krystyna Tymotek (red.), Prawo pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Prawo ubezpieczeƒ
spo∏ecznych (cz. 2), Wydawnictwo Wolters Kliwer Polska – ABC, Warszawa 2007.
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KKaatteeggoorriiaa::  pprraaccee  ddookkttoorrsskkiiee

II  nnaaggrrooddaa  
dr DDaarriiuusszz  SSttaaƒƒkkoo za prac´ pt. „EfektywnoÊç finansowania kapita∏owego w bazowym systemie
emerytalnym”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz ze Szko∏y G∏ównej Han-
dlowej w Warszawie;

IIII  nnaaggrrooddaa
dr JJuussttyynnaa  TTaallaarreekk za prac´ pt. „Zarzàdzanie ryzykiem przest´pczoÊci ubezpieczeniowej w zak∏a-
dzie ubezpieczeƒ”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy Handschke z Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu;

DDwwiiee  rróówwnnoorrzz´́ddnnee  IIIIII  nnaaggrrooddyy
dr KKrrzzyysszzttooff  ¸̧yysskkaawwaa za prac´ pt. „Grupowe ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem kapita∏owym
w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce”
oraz
dr MMaaggddaalleennaa  OOssaakk za prac´ pt. „Uwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych
w Polsce”. Promotorem obydwu prac jest prof. dr hab. Jerzy Handschke z Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu.

KKaatteeggoorriiaa::  pprraaccee  mmaaggiisstteerrsskkiiee

II  nnaaggrrooddaa  
mgr MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  WWii´́cckkoo za prac´ pt. „Obowiàzkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych jako podstawowy instrument naprawienia szkód komunikacyjnych na mieniu”. Pro-
motorem pracy jest prof. dr hab. Teresa Mróz z Uniwersytetu w Bia∏ymstoku;
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DDwwiiee  rróówwnnoorrzz´́ddnnee  IIII  nnaaggrrooddyy
mgr KKaattaarrzzyynnaa  BBaarrtteellsskkaa za prac´ pt. „Modelowanie planu sk∏adek w d∏ugoterminowym ubez-
pieczeniu zdrowotnym”
oraz
mgr AAlleekkssaannddrraa  MMaa∏∏eekk za prac´ pt. „Obligacje katastrofowe a reasekuracja w procesie zarzàdza-
nia ryzykiem ubezpieczyciela”. Promotorem pierwszej pracy jest prof. dr hab. Marian WiÊniew-
ski z Uniwersytetu Warszawskiego, drugiej – prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec z Akade-
mii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc∏awiu;

DDwwiiee  rróówwnnoorrzz´́ddnnee  IIIIII  nnaaggrrooddyy
mgr PPaattrryykk  FFiilliippiiaakk za prac´ pt. „Zawarcie umowy ubezpieczenia przez internet”
oraz
mgr JJooaannnnaa  SSzzcczzeeppaaƒƒsskkaa za prac´ pt. „Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
w Êwietle skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych”. Promotorem pierwszej pracy jest
prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dru-
giej – dr Ma∏gorzata Maliszewska z Wy˝szej Szko∏y Ubezpieczeƒ i BankowoÊci w Warszawie (Aka-
demia Finansów w Warszawie).

KKaatteeggoorriiaa::  pprraacc  lliicceennccjjaacckkiiee
AAnnnnaa  ¸̧aappiiƒƒsskka za prac´ pt. „Post´powanie o Êwiadczenia emerytalno-rentowe jako post´powanie
administracyjne”. Promotorem pracy jest dr Krzysztof Wàsowski z Uniwersytetu Kardyna∏a Ste-
fana Wyszyƒskiego w Warszawie.

OOssoobbiissttàà  nnaaggrroodd´́  ssppeeccjjaallnnàà,,  uuffuunnddoowwaannàà  pprrzzeezz  TToommaasszzaa  MMiinnttoofftt--CCzzyy˝̋aa, Prezesa Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, otrzyma∏:
mgr JJaannuusszz  BBuujjaakk za prac´ pt. „Brokerzy na polskim rynku ubezpieczeniowym – wybrane zagad-
nienia prawne w Êwietle regulacji krajowych i wspólnotowych”. Praca zosta∏a napisana pod kie-
runkiem prof. dr hab. Marii Dragun-Gertner z Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu.

WWyyrróó˝̋nniieenniiee  RRzzeecczznniikkaa  UUbbeezzppiieecczzoonnyycchh za podj´cie i przedstawienie interesujàcej i aktualnej te-
matyki, ∏àczàcej ró˝ne aspekty rynku finansowego z wyeksponowaniem problematyki ubezpie-
czeniowej, otrzyma∏y:
mgr KKaattaarrzzyynnaa  DDrroozzdd za prac´ magisterskà pt. „Ubezpieczenia finansowe na przyk∏adzie KUKE
S.A.” i mgr HHaannnnaa  RRyybbkkaa za prac´ magisterskà pt. „Analiza mo˝liwoÊci i efektywnoÊci wykorzy-
stania ubezpieczeƒ jako narz´dzi pozwalajàcych na zmniejszenie lub unikni´cie pewnych rodza-
jów podatków”. 
Promotorem pierwszej z prac jest prof. dr hab. Marian Podstawka ze Szko∏y G∏ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, drugiej – dr Joanna Nowicka-Zagrajek z Politechniki Wroc∏awskiej.

WWyyrróó˝̋nniieenniiee  FFuunnddaaccjjii  EEdduukkaaccjjii  UUbbeezzppiieecczzeenniioowweejj za podj´cie i interesujàce przedstawienie za-
gadnieƒ konsumenckich przyznano:
mgr FFiilliippoowwii  PPrrzzyyddrróó˝̋nneemmuu za prac´ magisterskà pt. „JakoÊç ubezpieczenia NNW osób zawodo-
wo uprawiajàcych sport”
oraz 
mgr JJooaannnniiee  SSzzcczzeeppaaƒƒsskkiieejj za prac´ magisterskà pt. „Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych w Êwietle skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych”. 
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Promotorem pierwszej pracy jest prof. dr hab. Jerzy Handschke z Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu, drugiej – dr Ma∏gorzata Maliszewska z Akademii Finansów w Warszawie.

3311  mmaajjaa  22000077  rr..
88..3300––99..3300
RReejjeessttrraaccjjaa  uucczzeessttnniikkóóww

99..0000––99..1155
PPoowwiittaanniiee – Nikola Abadjiev (Prezes Bu∏garskiego Stowarzyszenia Podmiotów Oferujàcych Do-
datkowe Zabezpieczenie Emerytalne–BASPSC), Artur Guillermo (Przewodniczàcy Mi´dzynaro-
dowej Federacji Zarzàdzajàcych Funduszami Emerytalnymi–FIAP)

99..1155––99..4455
WWyyssttààppiieenniiee  iinnaauugguurraaccyyjjnnee,,  WWyyzzwwaanniiee  eemmeerryyttaallnnee – Daniel Funes de Rioja (Wiceprzewodniczà-
cy Mi´dzynarodowej Organizacji Pracodawców–IOE)

99..4455––1100..0000
PPyyttaanniiaa  ii ddyysskkuussjjaa

1100..0000––1111..3300
SSeessjjaa  ppiieerrwwsszzaa,,  EEkkoonnoommiiaa  ppoolliittyycczznnaa  rreeffoorrmm
Moderator, Angel Martines – Aldama (Dyrektor Hiszpaƒskiego Zwiàzku Funduszy Inwestycyj-
nych i Emerytalnych–INVERCO)
RReeffoorrmmaa  eemmeerryyttaallnnaa  ww BBuu∏∏ggaarriiii – Hasan Ademov (Przewodniczàcy Komitetu Pracy i Polityki
Spo∏ecznej w Parlamencie Bu∏garii);
RReeffoorrmmaa  eemmeerryyttaallnnaa  ww MMeekkssyykkuu – Fernando Solis (by∏y Przewodniczàcy Komisji ds. Systemu
Oszcz´dnoÊci Emerytalnych–CONSAR, Mexico)
DDooÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  zz rreeffoorrmm  eemmeerryyttaallnnyycchh  ww EEuurrooppiiee  WWsscchhooddnniieejj – Agnieszka Ch∏oƒ–Dominczak
(doradca Ministra Rozwoju Regionalnego w Polsce);

1111..3300––1111..4455
PPyyttaanniiaa  ii ddyysskkuussjjaa

1111..4455––1122..1155
PPrrzzeerrwwaa  nnaa  kkaaww´́

1122..1155––1133..4455
SSeessjjaa  ddrruuggaa,,  KKoonnsseekkwweennccjjee  rreeffoorrmm  zz ppuunnkkttuu  wwiiddzzeenniiaa  pprraaccoowwnniikkóóww
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Program konferencji „Rola systemów kapita∏owych w rozwiàzywaniu
problemów emerytalnych” (Funded Systems: Their Role In Solving
Pension Problems) (Warna, 31 maja-1 czerwca 2007 r.)
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Moderator, Ewa Lewicka (Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych)
RReeffoorrmmyy  aa wwyyssookkooÊÊçç  ÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  eemmeerryyttaallnneeggoo – Edward Whitehouse (consultant OECD);
RReeffoorrmmyy  aa ÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  zz ttyyttuu∏∏uu  rryyzzyykkaa  nniieezzddoollnnooÊÊccii  ddoo  pprraaccyy – Estelle James (consultant Banku
Swiatowego i USAIS);
RReeffoorrmmyy  ii ddyyssttrryybbuuccjjaa  ddoocchhoodduu – Anita Scwartz (g∏ówna ekonomista w Departamencie Rozwoju
Kapita∏u Ludzkiego, Bank Âwiatowy);
RReeffoorrmmyy  ii rryynneekk  pprraaccyy – Augusto Iglesias (partner PrimAmeríca, Chile)

1133..4455––1144..0000
PPyyttaanniiaa  ii ddyysskkuussjjaa

1144..0000
ZZaakkooƒƒcczzeenniiee  ppiieerrwwsszzeeggoo  ddnniiaa  kkoonnffeerreennccjjii

1144..3300
OObbiiaadd

2200..3300
OOffiiccjjaallnnaa  kkoollaaccjjaa –– kkookkttaaiill

11  cczzeerrwwccaa  22000077
99..0000
PPoowwiittaanniiee  uucczzeessttnniikkóóww

99..0000––1100..4455
SSeessjjaa  ttrrzzeecciiaa,,  PPllaannyy  iinnddyywwiidduuaallnneeggoo  oosszzcczz´́ddzzaanniiaa  ww ssyysstteemmiiee  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  ssppoo∏∏eecczznneeggoo
Moderator, Francisco Gonzáles – Amaráz (Prezes Meksykaƒskiego Stowarzyszenia Zarzadzajà-
cych Funduszami Emerytalnymi – AMAFORE)
Jak zbudowaç wielofilarowy system emerytalny – Mario Marcel (Prezes Rady Doradczej Prezy-
denta ds. Reformy emerytalnej w Chile);
Zwiàzki pomi´dzy prywatnymi i publicznymi programami emerytalnymi – Yordan Hristoskov
(Ph.D., Bu∏garski Instytut Systemu Zabezpieczenia Spo∏ecznego);
Alternatywne konstrukcje systemu emerytalnego – Robert Palacios (ekonomista, Bank Âwiatowy);
Startegie finansowania reform emerytalnych – Joaquin Vial (Minister Finansów Chile)

1100..4455––1111..0000
PPyyttaanniiaa  ii ddyysskkuussjjaa

1111..0000––1111..3300
PPrrzzeerrwwaa  nnaa  kkaaww´́

1111..3300––1122..5500
SSeessjjaa  cczzwwaarrttaa,,  PPoolliittyykkaa  ii ssttrraatteeggiiee  iinnwweessttyyccyyjjnnee  ffuunndduusszzyy  eemmeerryyttaallnnyycchh
Moderator, Plamen Oresharski (Minister Finnasów Republiki Bu∏garii)
MMuullttiiffuunndduusszzee,,  ddooÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  ii tteennddeennccjjee – Eric Conrads (Zarzàdzajàcy Funduszem Emerytal-
nym ING Santa Maria);
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NNaajjlleeppsszzee  ssttrraatteeggiiee  iinnwweessttyyccyyjjnnee  oobboowwiiààzzkkoowwyycchh  ffuunndduusszzyy  eemmeerryyttaallnnyycchh – Juan de Dios San-
chez–Roselly (Dyrektor Investments Sanatnder Asset Management, Hiszpania);
NNaajjlleeppsszzee  ssttrraatteeggiiee  iinnwweessttyyccyyjjnnee  ww ffaazziiee  wwyypp∏∏aatt – Jiri Rusnok (Dyrektor Emerytalny i G∏ówny
Ekonomista ING Republiki Czech i S∏owacji);
RReegguulloowwaanniiee  ii kkoonnttrroolloowwaanniiee  rryyzzyykkaa  iinnwweessttyyccyyjjnneeggoo – Juan Yermo (Dyrektor Oddzia∏u Prywat-
nych Emerytur, Departament Spraw Finansowych – OECD).

1122..5500––1133..0000
PPyyttaanniiaa  ii ddyysskkuussjjaa

1133..0000––1144..0000
SSeessjjaa  ppiiààttaa,,  DDyysskkuussjjaa  ppaanneelloowwaa,,  RReeffoorrmmyy  eemmeerryyttaallnnee  ww UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj
Moderator, Nikola Abadjiew (Prezes Bu∏garskiego Stowarzyszenia Podmiotów Oferujàcych Do-
datkowe Zabezpieczenie Emerytalne–BASPSC)
Chris Verhaegen (Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Zabezpieczenia Emerytalne-
go–EFRP);
Hermann von Gersdorff (Departament Zabezpieczenia Spo∏ecznego, Bank Âwiatowy);
Przedstawiciel Komisji Europejskiej 

1144..0000––1144..3300
ZZaakkooƒƒcczzeenniiee  kkoonnffeerreennccjjii
RReeffoorrmmyy  eemmeerryyttaallnnee,,  ddllaacczzeeggoo  ii jjaakk?? – Artur Guillermo (Przewodniczàcy Mi´dzynarodowej Fede-
racji Zarzàdzajàcych Funduszami Emerytalnymi–FIAP)
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Program konferencji „Sàdownictwo polubowne – stan obecny 
i perspektywy” (Warszawa, 9 maja 2007 r.)
Konferencja zorganizowana przez Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej we wspó∏pracy 
z Sàdem Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

99..0000––99..3300
RReejjeessttrraaccjjaa  uucczzeessttnniikkóóww

99..3300––99..4400
OOttwwaarrcciiee  kkoonnffeerreennccjjii..  SS∏∏oowwoo  wwsstt´́ppnnee – dr Stanis∏aw Rogowski (Rzecznik Ubezpieczonych)

99..5500––1100..2200
IInnssttyyttuuccjjaa  SSààdduu  PPoolluubboowwnneeggoo  pprrzzyy  RRzzeecczznniikkuu  UUbbeezzppiieecczzoonnyycchh – prof. dr hab. Tadeusz
Szumlicz (Prezes Sàdu Polubownego)

1100..2200––1100..5500
PPrraakkttyykkaa  SSààdduu  PPoolluubboowwnneeggoo  pprrzzyy  RRzzeecczznniikkuu  UUbbeezzppiieecczzoonnyycchh – Arbitrzy Sàdu Polubownego 
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1100..5500––1111..1100
UUwwaarruunnkkoowwaanniiaa  pprraawwnnee  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  ssààddoowwnniiccttwwaa  ppoolluubboowwnneeggoo – dr Marcin Orlicki
(Arbiter Sàdu Polubownego)

1111..1100––1111..3300
PPrrzzeerrwwaa

1111..3300––1133..0000
PPrraakkttyyccyy  oo  ssààddoowwnniiccttwwiiee  ppoolluubboowwnnyymm – Przedstawiciele instytucji finansowych

1133..0000––1133..2200
PPyyttaanniiaa  ii  ddyysskkuussjjaa

1133..2200––1144..0000
PPrrzzeerrwwaa  oobbiiaaddoowwaa

1144..0000––1144..2200
PPoolluubboowwnnee  rroozzssttrrzzyyggaanniiee  ssppoorróóww  nnaa  pprrzzyykk∏∏aaddzziiee  AArrbbiittrraa  BBaannkkoowweeggoo – Katarzyna
Marczyƒska (Arbiter Bankowy)

1144..2200––1155..0000
EEuurrooppeejjsskkii  wwyymmiiaarr  ssààddoowwnniiccttwwaa  ppoolluubboowwnneeggoo – mgr Piotr Staƒczak (Specjalista ADR 
w Europejskim Centrum Konsumenckim) 

1155..0000––1155..1155
FFIINN--NNEETT  ssiieeçç  iinnssttyyttuuccjjii  rroozzssttrrzzyyggaajjààccyycchh  ssppoorryy  kkoonnssuummeenncckkiiee  ww  zzaakkrreessiiee  uuss∏∏uugg  ffiinnaannssoowwyycchh
– dr Marcin Kawiƒski (Ekspert Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej)

1155..1155––1155..2200
ZZaammkknnii´́cciiee  kkoonnffeerreennccjjii – mec. Aleksander Daszewski (Prezes Fundacji Edukacji
Ubezpieczeniowej)
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Program konferencji „Nowela do kodeksu cywilnego – bie˝àce
problemy i wyzwania” (Warszawa, 21 czerwca 2007 r.)
99..0000––99..3300
RReejjeessttrraaccjjaa  uucczzeessttnniikkóóww

99..3300––99..4400
OOttwwaarrcciiee  kkoonnffeerreennccjjii – dr Stanis∏aw Rogowski (Rzecznik Ubezpieczonych)

99..4400––1100..1100
ZZaa∏∏oo˝̋eenniiaa  nnoowweelliizzaaccjjii  kk..cc.. ––  wwpprroowwaaddzzeenniiee
Ekspert Ministerstwa SprawiedliwoÊci
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NNoowweellaa  kk..cc..  jjaakkoo  ddeetteerrmmiinnaanntt  zzmmiiaann  
dr Marcin Orlicki (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)

1100..1100––1122..1100
NNoowweellaa  ddoo  kk..cc.. ––  pprroobblleemmyy  pprraawwnnee  ddoo  wwyyjjaaÊÊnniieenniiaa  ((PPrrzzeeddssttaawwiicciieellee  nnaauukkii  ii iinnssttyyttuuccjjii  rryynnkkuu
uubbeezzppiieecczzeenniioowweeggoo))
Marcin Gomo∏a – (Zast´pca Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Finansowego)
Marsza∏ek dr Józef Zych (Pose∏ na Sejm RP)
prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu)
dr Dariusz Fuchs (Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie)
Tomasz Krawczyk (Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Dep. Rozwoju Rynku Finanso-
wego)
Jacek Kliszcz (Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekura-
cyjnych)

1122..1100––1122..3300
PPrrzzeerrwwaa  kkaawwoowwaa

1122..3300––1133..3300
NNoowweellaa  ddoo  kk..cc.. –– bbiiee˝̋ààccee  pprroobblleemmyy  ww iimmpplleemmeennttaaccjjii  nnoowwyycchh  pprrzzeeppiissóóww  kk..cc..  ww oocceenniiee  PPoollsskkiieejj
IIzzbbyy  UUbbeezzppiieecczzeeƒƒ  oorraazz  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  zzaakk∏∏aaddóóww  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  ddzziiaa∏∏uu  II ii IIII  
mec. Pawe∏ Ilnicki (Polska Izba Ubezpieczeƒ)
mec. Piotr Paczkowski (Commercial Uniom Polska TU na ˚ycie S.A.)
mec. Rados∏aw Kamiƒski (TU Allianz Polska S.A.)

1133..3300––1144..2200
OOddppoowwiieeddzzii  ii wwyyjjaaÊÊnniieenniiaa
dr Marcin Orlicki i dr Marcin Krajewski

1144..2200––1144..5500
PPrrzzeerrwwaa  oobbiiaaddoowwaa

1144..5500––1166..5500
DDyysskkuussjjaa;;  gg∏∏oossyy  zz ssaallii  ii ooddppoowwiieeddzzii  eekkssppeerrttóóww
dr Marcin Krajewski (Uniwersytet Warszawski)
dr Marcin Orlicki (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)
dr Jakub Pokrzywniak (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)

1166..5500––1177..0000
ZZaammkknnii´́cciiee  kkoonnffeerreennccjjii;;  ppooddssuummoowwaanniiee
mec. Aleksander Daszewski (Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej)
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2244  wwrrzzeeÊÊnniiaa  22000077  rr..
SSeessjjaa  pplleennaarrnnaa  II
MMeettooddaa  zzddyysskkoonnttoowwaannyycchh  ddyywwiiddeenndd  ww wwyycceenniiee  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww – Dariusz Zarzecki (Uniwer-
sytet Szczeciƒski)
RRaattiinngg  jjaakkooÊÊccii  zzaarrzzààddzzaanniiaa  rryyzzyykkiieemm  ffiirrmmyy – Zbigniew Krysiak (SGH Warszawa)

SSeessjjaa  AA
ZZaarrzzààddzzaanniiee  rryyzzyykkiieemm  ww ppoollsskkiicchh  ssppóó∏∏kkaacchh  ppuubblliicczznnyycchh  –– bbaaddaanniiaa  eemmppiirryycczznnee – Katarzyna
Kuziak (AE Wroc∏aw)
WWpp∏∏yyww  zzmmiiaann  zzyysskkoowwnnooÊÊccii  nnaa  oocczzeekkiiwwaannee  ssttooppyy  zzwwrroottuu  zz aakkccjjii  ssppóó∏∏eekk  –– wweerryyffiikkaaccjjaa  ppooddeejj--
ÊÊcciiaa  AA..  DDaammooddaarraannaa  ddoottyycczzààcceeggoo  kkaallkkuullaaccjjii  wwssppóó∏∏cczzyynnnniikkaa  bbeettaa  kkssii´́ggoowweeggoo  nnaa  ppooddssttaawwiiee
ddaannyycchh  ggiiee∏∏ddoowwyycchh – Tomasz S∏oƒski, Ewelina P∏achciak (AE Wroc∏aw)
HHeeuurryyssttyykkaa  zzaakkoottwwiicczzeenniiaa  –– sskk∏∏oonnnnooÊÊccii  ppoozznnaawwcczzee  iinnwweessttoorróóww  nnaa  pprrzzyykk∏∏aaddzziiee  rryynnkkuu  ppooll--
sskkiieeggoo – Pawe∏ Porcenaluk (AE Wroc∏aw)
SSzzaaccoowwaanniiee  wwssppóó∏∏cczzyynnnniikkóóww  bboonnuuss--mmaalluuss  ww uubbeezzppiieecczzeenniiaacchh  kkoommuunniikkaaccyyjjnnyycchh  OOCC  zzaa  ppoo--
mmooccàà  eessttyymmaattoorróóww  bbaayyeessoowwsskkiicchh – Anna Szymaƒska (Uniwersytet ¸ódzki)
WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  ssttoocchhaassttyycczznnyycchh  mmooddeellii  uummiieerraallnnooÊÊccii  ddoo  bbuuddoowwyy  ddyynnaammiicczznnyycchh  ttaabblliicc  ttrrwwaa--
nniiaa  ˝̋yycciiaa – Monika Papie˝ (AE Kraków)
AAggrreeggaaccjjaa  rryyzzyykkaa  uubbeezzppiieecczzyycciieellaa  zz wwyykkoorrzzyyssttaanniieemm  ffuunnkkccjjii  ppoo∏∏ààcczzeenniiaa – Stanis∏aw Wanat
(AE Kraków)
MMooddeell  LLiinnttnneerraa  –– ddyywwiiddeennddaa  aa ssttrruukkttuurraa  aakkccjjoonnaarriiaattuu – Urszula Wójcikowska, Rafa∏ Wójci-
kowski (Uniwersytet ¸ódzki, Politechnika ¸ódzka)

SSeessjjaa  BB
DDyyssttrryybbuuccjjaa  uuss∏∏uugg  uubbeezzppiieecczzeenniioowwyycchh  ww PPoollssccee  ww llaattaacchh  11999988--22000055 – Anna Kufel-Siemiƒska
(AE Poznaƒ)
UUbbeezzppiieecczzeenniiee  jjaakkoo  mmeettooddaa  ffiinnaannssoowwaanniiaa  oocchhrroonnyy  zzddrroowwiiaa – Marta Borda (AE Wroc∏aw)
MMoo˝̋lliiwwooÊÊccii  ssttoossoowwaanniiaa  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  ddoo  ffiinnaannssoowwaanniiaa  sskkuuttkkóóww  rryyzzyykkaa  cchhoorroobbyy – Marcin
Kawiƒski (Biuro Rzecznika Ubezpieczonych)
FFoorrmmaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnoo--pprraawwnnaa  ii rrooddzzaajj  pprroowwaaddzzoonnyycchh  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  jjaakkoo  ddeetteerrmmiinnaannttyy  ddzziiaa∏∏aall--
nnooÊÊccii  iinnwweessttyyccyyjjnneejj  zzaakk∏∏aaddóóww  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ – Anna Szkar∏at (AE Kraków)
CCyykkllee  kkoonniiuunnkkttuurraallnnee  ww uubbeezzppiieecczzeenniiaacchh  –– wwyybbrraannee  tteeoorriiee – Jacek Lisowski, Marcin Zimow-
ski (AE Poznaƒ)
UUbbeezzppiieecczzeenniiaa  ooggrraanniicczzoonneeggoo  rryyzzyykkaa  jjaakkoo  nnoowwoocczzeessnnaa  ffoorrmmaa  zzaarrzzààddzzaanniiaa  rryyzzyykkiieemm  pprrzzeedd--
ssii´́bbiioorrssttwwaa – Barbara Wi´ckowska (SGH Warszawa)
UUbbeezzppiieecczzeenniiaa  sskkiieerroowwaannee  ddoo  mmuuzzuu∏∏mmaannóóww  –– wwyyzzwwaanniiee  ddllaa  wwssppóó∏∏cczzeessnnyycchh  rryynnkkóóww  ffiinnaannssoo--
wwyycchh  – Krzysztof ¸yskawa (AE Poznaƒ)

SSeessjjaa  CC
HHeeaavvyy  TTaaiillss  aanndd  EElleeccttrriicciittyy  PPrriicceess::  DDoo  TTiimmee  SSeerriieess  MMooddeellss  wwiitthh  NNoonn--GGaauussssiiaann  NNooiissee  FFoorreeccaasstt
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Program X konferencji z cyklu „Inwestycje finansowe 
i ubezpieczenia. Tendencje Êwiatowe a rynek polski”. 
(Szklarska Por´ba, 24-26 wrzeÊnia 2007 r.)
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BBeetttteerr  tthhaann  TThheeiirr  GGaauussssiiaann  CCoouunntteerrppaarrttss?? – Rafa∏ Weron, Adam Misiorek (Politechnika Wro-
c∏awska)
SSttaabbllee  CCAARRMMAA  PPrroocceesssseess  aass  aa TTooooll  ffoorr  SSttoocchhaassttiicc  VVoollaattiilliittyy  MMooddeelllliinngg – Agnieszka Wy∏o-
maƒska (Politechnika Wroc∏awska)
WWeerryyffiikkaaccjjaa  mmooddeelluu  CCAAPPMM  nnaa  ppooddssttaawwiiee  jjeeddnnoocczzyynnnniikkoowweeggoo  mmooddeelluu  GGAARRCCHH  ddllaa  GGPPWW
ww WWaarrsszzaawwiiee  – Piotr Fiszeder (UMK Toruƒ)
AAnnaalliizzaa  eeffeekkttuu  IIGGAARRCCHH  oorraazz  eeffeekkttuu  dd∏∏uuggoozzaassii´́ggoowwyycchh  zzaallee˝̋nnooÊÊccii  ww sszzeerreegguu  ssttóópp  zzwwrroottuu  iinn--
ddeekkssuu  WWIIGG – Kamila Galin (AE Wroc∏aw)
BBuuddoowwaa  ppoorrttffeellii  rryynnkkoowwyycchh  ii oocceennaa  eeffeekkttyywwnnooÊÊccii  iinnwweessttyyccjjii  zz wwyykkoorrzzyyssttaanniieemm  rroozzkk∏∏aaddóóww
ssttaabbiillnnyycchh – Dominik Kr´˝o∏ek (AE Katowice)
PPrrzzeennoosszzeenniiee  zzmmiieennnnooÊÊccii  mmii´́ddzzyy  aakkccjjaammii  aa iinnddeekksseemm  ggiiee∏∏ddoowwyymm  nnaa  GGiiee∏∏ddzziiee  PPaappiieerróóww  WWaarr--
ttooÊÊcciioowwyycchh  ww WWaarrsszzaawwiiee – Pawe∏ Kliber (AE Poznaƒ)

2255  wwrrzzeeÊÊnniiaa  22000077  rr..  
SSeessjjaa  pplleennaarrnnaa  IIII
NNoowwee  ttrreennddyy  ww ffiinnaannssaacchh  ––  rreefflleekkssjjee  nnaa  ttllee  ddzziieessii´́cciiuu  kkoonnffeerreennccjjii  IINNWWEESSTT – Krzysztof Jaju-
ga (AE Wroc∏aw)
WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  sspprreedduu  ddoosskkoonnaallee  pprrooggnnoozzoowwaanneeggoo  ddoo  wweerryyffiikkaaccjjii  hhiippootteezzyy  oocczzeekkiiwwaaƒƒ  ssttrruukk--
ttuurryy  cczzaassoowweejj  ssttóópp  pprroocceennttoowwyycchh  nnaa  rryynnkkuu  ddeeppoozzyyttóóww  mmii´́ddzzyybbaannkkoowwyycchh  ww PPoollssccee – Pawe∏
Mi∏ob´dzki, Maria Blangiewicz (Uniwersytet Gdaƒski)

SSeessjjaa  DD
WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  mmiieerrnniikkóóww  SShhaarrppee’’aa  ii TTrreeyynnoorraa  ddoo  oocceennyy  eeffeekkttyywwnnooÊÊccii  iinnwweessttyyccyyjjnneejj  OOFFEE
– Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk (AE Wroc∏aw)
ZZaassttoossoowwaanniiee  mmeettoodd  ttaakkssoonnoommiicczznnyycchh  ddoo  oocceennyy  kkoonngglloommeerraattóóww  ffiinnaannssoowwyycchh – Tomasz Mi-
chalski, Artur Lewandowski (SGH Warszawa)
WWiieelloowwyymmiiaarroowwaa  aannaalliizzaa  ppoorróówwnnaawwcczzaa  wwyybbrraannyycchh  ggiiee∏∏dd  ppaappiieerróóww  wwaarrttooÊÊcciioowwyycchh  nnaa  ÊÊwwiieecciiee
– Julia Koralun – Bereênicka (Akademia Morska w Gdyni)

SSttaattyyssttyycczznnee  mmooddeellee  cczzyynnnniikkoowwee  ww aannaalliizziiee  rryyzzyykkaa  nnaa  GGPPWW – S∏awomir Âmiech (AE Kra-
ków)
ZZmmooddyyffiikkoowwaannaa  ssttrraatteeggiiaa  zzaabbeezzppiieecczzaajjààccaa  ddeellttaa  ––  aannaalliizzaa  rryyzzyykkaa  ww pprrzzyyppaaddkkuu  ssttoossoowwaanniiaa
ssttrraatteeggiiii  ww llaattaacchh  11999966--22000066 – Tomasz W´grzyn (AE Katowice)
PPoorróówwnnaanniiee  ppoorrttffeellii  MMaarrkkoowwiittzzaa  ii ppoorrttffeellii  oo mmiinniimmaallnneejj  sseemmiiwwaarriiaannccjjii  ww wwaarruunnkkaacchh  zzmmiieenn--
nneejj  kkoonniiuunnkkttuurryy  ggiiee∏∏ddoowweejj  – Anna Rutkowska-Ziarko, Les∏aw Markowski (Uniwersytet War-
miƒsko-Mazurski w Olsztynie)
IImmpplliikkaaccjjaa  aallggoorryyttmmuu  ggeenneettyycczznneeggoo  ww mmooddeelloowwaanniiuu  tteerrmmiinnoowweejj  ssttrruukkttuurryy  ssttóópp  pprroocceennttoo--
wwyycchh  – Anna Romowicz (AE Katowice)
KKoonnssttrruukkccjjaa  wwiieelloosskk∏∏aaddnniikkoowweeggoo  ffuunnddaammeennttaallnneeggoo  ppoorrttffeellaa  aakkccjjii  – Monika HadaÊ (AE Katowice)

SSeessjjaa  EE
SSeekkuurryyttyyzzaaccjjaa  ww ppoollsskkiimm  pprraawwiiee  –– kklluucczzoowwee  rreegguullaaccjjee  pprraawwnnee – Magdalena Kalasiƒska (AE
Wroc∏aw)
SSppeeccyyffiikkaa  ttrraannssaakkccjjii  sseekkuurryyttyyzzaaccyyjjnnyycchh  pprrzzeepprroowwaaddzzaannyycchh  ww PPoollssccee – Anna Berlik (AE Wro-
c∏aw)
AAttrraakkccyyjjnnooÊÊçç  iinnwweessttoowwaanniiaa  ww ddoobbrraa  rrzzeecczzoowwee  nnaa  pprrzzyykk∏∏aaddzziiee  nniieerruucchhoommooÊÊccii  ii ddzziiee∏∏  sszzttuukkii
– Hanna Szalewska, Anna Piechaczek (AE Wroc∏aw)
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FFiinnaannssoowwaanniiee  iinnwweessttyyccjjii  ppoopprrzzeezz  eemmiissjj´́  oobblliiggaaccjjii  pprrzzyycchhooddoowwyycchh  –– ddooÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  aammeerryy--
kkaaƒƒsskkiiee  aa rryynneekk  ppoollsskkii – Agnieszka Wojtasiak (AE Wroc∏aw)
RRyyzzyykkoo  kkaattaassttrrooffiicczznnee  –– zzaarryyss  pprroobblleemmaattyykkii – Kinga Wierzchowska (Paƒstwowa Wy˝sza
Szko∏a Zawodowa w Wa∏czu)
CCzzyynnnniikkii  rroozzwwoojjuu  ffiirrmm  ppooÊÊrreeddnniiccttwwaa  kkrreeddyyttoowweeggoo  ww PPoollssccee  – Bogus∏aw Pó∏torak (AE Wro-
c∏aw)
RRyynneekk  aakkccjjii  aa kkoosszzttyy  wwaahhaaƒƒ  kkoonniiuunnkkttuurraallnnyycchh  ww PPoollssccee  – Jan Acedaƒski (AE Katowice)
WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  sswwaappóóww  kkrreeddyyttoowwyycchh  ww ttrraannssffeerrzzee  rryyzzyykkaa  kkrreeddyyttoowweeggoo – Agnieszka Majew-
ska (Uniwersytet Szczeciƒski)

SSeessjjaa  FF
IInnssttyyttuuccjjaa  pp∏∏aattnniikkaa  ÊÊwwiiaaddcczzeeƒƒ  ww kkaappiittaa∏∏oowwyymm  ssyysstteemmiiee  eemmeerryyttaallnnyymm::  ddyylleemmaattyy  ii kkoonnttrroowweerr--
ssjjee – Wojciech Nagel (ZUS)
OOcceennaa  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  rreeaasseekkuurraaccyyjjnneejj  zzaakk∏∏aaddóóww  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  ddzziiaa∏∏aajjààccyycchh  nnaa  rryynnkkuu  ppoollsskkiimm
– Anna J´drzychowska, Ewa Poprawska (AE Wroc∏aw)
UUwwaarruunnkkoowwaanniiaa  zzaawwiieerraanniiaa  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  nnaa  ˝̋yycciiee  ww ggoossppooddaarrssttwwaacchh  ddoommoowwyycchh
– Barbara Dembowska (Wy˝sza Szko∏a Humanistyczno-Ekonomiczna w ¸odzi)
OOcceennaa  rroozzwwiiààzzaaƒƒ  ii ddooÊÊwwiiaaddcczzeeƒƒ  bbrryyttyyjjsskkiieeggoo  ssyysstteemmuu  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  tteerrrroorryyssttyycczznnyycchh
– Piotr Manikowski (AE Poznaƒ)
MMooddeellee  wweewwnn´́ttrrzznnee  jjaakkoo  aalltteerrnnaattyywwnnaa  ffoorrmmaa  wwyyzznnaacczzaanniiaa  kkaappiittaa∏∏uu  wwyypp∏∏aaccaallnnooÊÊccii  zzaakk∏∏aaddóóww
uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  –– kkllaassyyffiikkaaccjjaa  mmooddeellii – Robert Kurek (AE Wroc∏aw)
SSeekkuurryyttyyzzaaccjjaa  rryyzzyykkaa  ppaannddeemmiiii – Aleksandra Ma∏ek (AE Wroc∏aw)
SSccoorriinnggoowwaa  mmeettooddaa  ppoommiiaarruu  lloojjaallnnooÊÊccii  kklliieennttóóww  zzaakk∏∏aaddóóww  uubbeezzppiieecczzeeƒƒ  ddzziiaa∏∏uu  IIII – Jacek Ro-
dzinka (Wy˝sza Szko∏a Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie)

2266  wwrrzzeeÊÊnniiaa  22000077  rr..
SSeessjjaa  GG
OObblliiggaaccjjee  zzaammiieennnnee  aa aakkccjjee  zz ppeerrssppeekkttyywwyy  iinnwweessttoorraa – Sebastian Buczek (SGH Warszawa)
KKnnoowwlleeddggee  ooff  CCrreeddiitt  AAnnaallyyssttss  aanndd  tthhee  QQuuaalliittyy  ooff  CCrreeddiitt  PPoorrttffoolliioo  iinn  BBaannkkss  – Artur Stefaƒ-
ski (Wy˝sza Szko∏a Bankowa w Poznaniu)
OOcceennaa  rraattiinnggóóww  nnaa  ppoollsskkiimm  rryynnkkuu  oobblliiggaaccjjii  ppoozzaasskkaarrbboowwyycchh – Piotr Wrzosek (AE Wroc∏aw)
CCeerrttyyffiikkaattyy  iinnwweessttyyccyyjjnnee  ww ppoorrttffeellaacchh  oottwwaarrttyycchh  ffuunndduusszzyy  eemmeerryyttaallnnyycchh – Tomasz Mizio∏ek
(Uniwersytet ¸ódzki)
SSttooppaa  zzwwrroottuu  ffuunndduusszzyy  eemmeerryyttaallnnyycchh  ii iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh  jjaakkoo  cczzyynnnniikk  ddeetteerrmmiinnuujjààccyy  ddeeccyyzzjjee
llookkaaccyyjjnnee  iinnwweessttoorróóww  – Pawe∏ Trippner (Spo∏eczna Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Za-
rzàdzania w ¸odzi) 
BBaaddaanniiee  wwpp∏∏yywwuu  zzmmiiaann  wwyybbrraannyycchh  cczzyynnnniikkóóww  oottoocczzeenniiaa  ssyysstteemmuu  eemmeerryyttaallnneeggoo  nnaa  zzaappoottrrzzee--
bboowwaanniiee  FFuunndduusszzuu  RReezzeerrwwyy  DDeemmooggrraaffiicczznneejj – Piotr Obidziƒski (Uniwersytet Szczeciƒski)

SSeessjjaa  HH
MMeettooddyy  ooddppoorrnnee  SSAAWW  ww eessttyymmaaccjjii  rryyzzyykkaa  ppoorrttffeellaa  aakkttyywwóóww  dd∏∏uuggootteerrmmiinnoowwyycchh  nnaa  pprrzzyykk∏∏aaddzziiee
ppoollsskkiieeggoo  rryynnkkuu  ffuunndduusszzyy  iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh – Agnieszka Orwat (Uniwersytet Âlàski w Katowicach)
PPrrooggnnoozzoowwaanniiee  iinnffllaaccjjii  nnaa  ppooddssttaawwiiee  ppeewwnneeggoo  mmooddeelluu  ddyynnaammiicczznneeggoo – Agnieszka Przybyl-
ska-Mazur (AE Katowice)
PPrrooggnnoozzyy  dd∏∏uuggooookkrreessoowwee  ddllaa  wwaarrttooÊÊccii  zzaaggrroo˝̋oonneejj  VVaalluuee  aatt  RRiisskk  ww oocceenniiee  rryyzzyykkaa  iinnwweessttoowwaa-
nniiaa  ww aakkccjjee – Tomasz Pisula, Grzegorz Mentel (Politechnika Rzeszowska)
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SSttrraatteeggiiaa  kkuuppnnaa  ii sspprrzzeeddaa˝̋yy  aakkccjjii  ooppaarrttaa  nnaa  tteeoorriiii  ggiieerr  aa rroozzkk∏∏aadd  wwyysstt´́ppoowwaanniiaa  ppuunnkkttóóww
zzwwrroottnnyycchh  cceenn  aakkccjjii – Anna Sroczyƒska-Baron (AE Katowice)
AAlltteerrnnaattyywwnnee  uujj´́cciiee  ppoommiiaarruu  rryyzzyykkaa  ddllaa  sszzeerreeggóóww  ffiinnaannssoowwyycchh – Micha∏ Stachura (Akade-
mia Âwi´tokrzyska)
AAwweerrssjjaa  ddoo  rryyzzyykkaa  ii hhaazzaarrdd  jjaakkoo  cczzyynnnniikkii  rróó˝̋nniiccuujjààccee  ggrraacczzyy  ggiiee∏∏ddoowwyycchh – Sebastian Majew-
ski (Uniwersytet Szczeciƒski)

SSeessjjaa  II
PPoollsskkiiee  ffuunndduusszzee  iinnwweessttuujjààccee  ww nniieerruucchhoommooÊÊccii  ––  aannaalliizzaa  iicchh  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ii pprróóbbaa  oocceennyy – Pa-
trycja Kowalczyk (AE Wroc∏aw)
WWyykkoorrzzyyssttaanniiee  ww∏∏aassnnooÊÊccii  ffuunnkkccjjii  lliinniioowweejj  ddoo  kkoonnssttrruuoowwaanniiaa  ssttrraatteeggiiii  ooppccyyjjnnyycchh – Beata Sto-
lorz (Uniwersytet Szczeciƒski)
WWyybbrraannee  aassppeekkttyy  ppoolliittyykkii  kkrreeddyyttoowweejj  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww  wwoobbeecc  kkoonnttrraahheennttóóww – Jacek Czarecki
(UMCS w Lublinie)
PPoorrttffeell  aakkccjjii  mmiinniimmaallnneeggoo  rryyzzyykkaa  jjaakkoo  aalltteerrnnaattyywwaa  ddllaa  ffuunndduusszzyy  iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh – Mariusz
Kicia (UMCS w Lublinie)
WWpp∏∏yyww  aaggrreeggaaccjjii  ddaannyycchh  nnaa  eeffeekkttyywwnnooÊÊçç  rryynnkkuu  ggiiee∏∏ddoowweeggoo  ww PPoollssccee – Rafa∏ Jóêwicki (Spo-
∏eczna Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania w ¸odzi)
SSyysstteemmyy  eemmeerryyttaallnnee  ww EEuurrooppiiee  –– FFrraannccjjaa – Jaros∏aw Poteraj (Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a In-
formatyki i Przedsi´biorczoÊci w ¸om˝y)

SSeessjjaa  pplleennaarrnnaa  IIIIII
SSttoossuunneekk  ddoo  rryyzzyykkaa  ww zzaallee˝̋nnooÊÊccii  oodd  kkoonntteekkssttuu  ddeeccyyzzyyjjnneeggoo  ii wwiieellkkooÊÊccii  ssttaawwkkii..  UUzzuuppee∏∏nniieenniiee
ddoo  tteeoorriiii  ppeerrssppeekkttyywwyy – Adam Szyszka (AE Poznaƒ)
SSttaannddaarrddyy  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  ppoowwsszzeecchhnnyycchh  ttoowwaarrzzyyssttww  eemmeerryyttaallnnyycchh  –– ssppoojjrrzzeenniiee  nnaa
zzaassaaddyy  ii kkoonnttrroowweerrssjjiiee  – Teresa Czerwiƒska (Uniwersytet Gdaƒski)
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Urzàd Rzecznika Ubezpieczonych
Urzàd Rzecznika powsta∏ w roku 1995 r. w ramach nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r.

(Dz.U. z 1995 r. nr 96 poz. 478). Potrzeba przedmiotowej nowelizacji wynika∏a z koniecznoÊci
dostosowania przepisów regulujàcych problematyk´ ubezpieczeniowà do nowych warunków
prawno-ustrojowych i gospodarczych zaistnia∏ych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
w latach 1989-1995.

Do zadaƒ Rzecznika Ubezpieczonych nale˝y:
❐ reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych

z umów ubezpieczenia;
❐ opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczàcych ubezpieczeƒ;
❐ informowanie organu nadzoru o dostrze˝onych nieprawid∏owoÊciach w dzia∏alnoÊci zak∏a-

dów ubezpieczeƒ;
❐ inicjowanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeƒ.
Nowe regulacje wprowadzone ustawà z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym

i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124, poz. 1153
z póên.zm.), znacznie rozszerzy∏y i jednoczeÊnie doprecyzowa∏y ww. zakres zadaƒ o:

❐ rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika;
❐ wyst´powanie do w∏aÊciwych organów z wnioskami o podj´cie inicjatywy ustawodawczej

bàdê o wydanie lub zmian´ innych aktów prawnych w sprawach dotyczàcycj organizacji
i funkcjonowania ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów eme-
rytalnych;

❐ stwarzanie mo˝liwoÊci polubownego rozstrzygania sporów mi´dzy ubezpieczajàcymi,
ubezpieczonymi, uposa˝onymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia a zak∏adami
ubezpieczeƒ, towarzystwami emerytalnymi a cz∏onkami tych towarzystw, oraz wynik∏ych
z uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych, w szczególnoÊci organizowa-
nia sàdów polubownych do rozpatrywania tych sporów;

❐ zwracanie si´ z wnioskiem do Sàdu Najwy˝szego o podj´cie uchwa∏y majàcych na celu wy-
jaÊnienie przepisów prawnych budzàcych wàtpliwoÊci, lub których stosowanie wywo∏a∏o
rozbie˝noÊci w orzecznictwie (zapis ten zosta∏ zniesiony z dniem 17 sierpnia 2005 r. na
mocy art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
wej oraz niektórych ustaw Dz.U. z dnia 8 lipca 2005 r. nr 143, poz. 1204).

Wi´cej informacji na stronie wwwwww..rrzzuu..ggoovv..ppll
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Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie
Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie (UKSW) powo∏any zosta∏ usta-

wà przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1999 r. na bazie istniejàcej od 1954 r. Akademii Teo-
logii Katolickiej i jest uczelnià paƒstwowà. Uniwersytet od poczàtku rozwija∏ si´ bardzo szyb-
ko, zarówno pod wzgl´dem struktury, jak i liczby studentów. Obecnie na Uniwersytecie
kszta∏ci si´ ponad 18 tysi´cy studentów, jest siedem wydzia∏ów i dwadzieÊcia jeden kierunków
studiów (w momencie przekszta∏cenia z ATK kszta∏ci∏ jedynie 9000 studentów na 10 kierun-
kach studiów). Uczelnia zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, wi´kszoÊç wydzia∏ów
posiada prawo nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Uniwersytet jest jednym z najm∏odszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje d∏ugolet-
nie tradycje akademickie. Statut Uniwersytetu zobowiàzuje ca∏à akademickà wspólnot´ do
piel´gnowania i rozwijania wartoÊci ogólnoludzkich, chrzeÊcijaƒskich i narodowych. 

UKSW prowadzi studia magisterskie, wy˝sze studia zawodowe, uzupe∏niajàce studia magi-
sterskie, studia doktoranckie, podyplomowe, studia i kursy specjalistyczne. Studia prowadzo-
ne sà w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym
i eksternistycznym). Wi´kszoÊç kierunków posiada certyfikaty jakoÊci kszta∏cenia Uczelnianej
Komisji Akredytacyjnej i Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej. Na wszystkich kierunkach stu-
diów mo˝na uzyskaç licencjat i magisterium. Uniwersytet ma tak˝e prawo nadawania dokto-
ratu w dziesi´ciu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, prawo, literaturo-
znawstwo, filozofia, psychologia, historia, socjologia, fizyka, matematyka). Istnieje równie˝
mo˝liwoÊç uzyskania habilitacji w szeÊciu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanonicz-
ne, filozofia, psychologia, historia, socjologia).

Studenci uniwersytetu oprócz zaj´ç naukowych majà mo˝liwoÊç dzia∏ania w a˝ 45 ko∏ach
naukowych a tak˝e ogólnopolskich organizacjach studenckich i Teatrze Akademickim. Od
2005 r. w strukturach uczelni funkcjonuje Biuro Karier, które zajmuje si´ poÊrednictwem pra-
cy oraz organizowaniem licznych szkoleƒ dla studentów. Na UKSW dzia∏ajà ponadto dwa sto-
warzyszenia absolwentów: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació∏ UKSW oraz Stowarzy-
szenie Absolwentów ISNaR.

Wi´cej informacji na stronie wwwwww..uukkssww..eedduu..ppll  
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Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej powsta∏a w 1999 r. i stanowi jednà z p∏aszczyzn reali-

zacji zadaƒ Rzecznika Ubezpieczonych tj. funkcji edukacyjno-informacyjnej. G∏ówne zadania
Fundacji to:

❐ Organizowanie i wspieranie dzia∏aƒ w zakresie podnoszenia ÊwiadomoÊci ubezpieczenio-
wej i wspó∏praca z organizacjami, których celem jest edukacja i informacja ubezpieczenio-
wa. 

❐ Organizowanie szkoleƒ, kursów, sympozjów i konsultacji w zakresie ubezpieczeƒ majàt-
kowych i osobowych, upowszechnianie prawa ubezpieczeniowego oraz opracowywanie
materia∏ów edukacyjnych.

❐ Wydawnictwo poradników mi.in.: „M∏odzie˝owy poradnik ubezpieczeniowy”, „Z polisà na
wakacje”.

❐ Fundacja obj´∏a te˝ patronat nad wydawnictwami poradniczymi z dziedziny ubezpieczeƒ:
„Praktyczny poradnik ubezpieczeniowy”, „Narciarski poradnik ubezpieczeniowy”
„Mieszkaniowy poradnik ubezpieczeniowy”, „Turystyczny poradnik ubezpieczeniowy”.

❐ Przygotowywanie broszur informacyjnych dotyczàcych prawa ubezpieczeniowego i jego
zmian.

Priorytetowym dzia∏aniem Fundacji jest wprowadzenie programu edukacji ubezpieczenio-
wej do szkó∏ ponadpodstawowych. Pod patronatem i przy wspó∏pracy Fundacji przeprowadzo-
no pilota˝owy program edukacyjny w szko∏ach na terenie Torunia i okolic majàcy na celu oce-
n´ i zbadanie potrzeb w zakresie edukacji ubezpieczeniowej m∏odzie˝y szkolnej.

Fundacja jest te˝ jednym z organizatorów konkursu na prace doktorskie, magisterskie i li-
cencjackie z dziedziny ubezpieczeƒ.

Fundacja ma szerokie plany zwiàzane z dzia∏alnoÊcià wydawniczà poradników z dziedziny
ubezpieczeƒ i organizacji seminariów i szkoleƒ poÊwi´conych bie˝àcym zagadnieniom rynku
ubezpieczeniowego i zabezpieczenia spo∏ecznego.

Wi´cej informacji na stronie wwwwww..rrzzuu..ggoovv..ppll
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