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Dariusz Fuchs

Refleksje o dopuszczalnoÊci umownego wprowadzania klauzul 
determinujàcych odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC
w Êwietle przepisów o przedawnieniu roszczeƒ majàtkowych

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 5(2/2008)

1 Szerzej: M. Serwach (w:) E. Kowalski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych, Byd-
goszcz-Toruƒ 2006, s. 396 i nn.
2 Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z póên. zm.

Uwagi wst´pne
Coraz cz´Êciej w rodzimej praktyce ubezpieczeniowej ubezpieczyciel proponuje potencjal-

nym klientom w odniesieniu do ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej wyd∏u˝one poza okres
obowiàzywania umowy ubezpieczenia terminy, w ciàgu których istniej mo˝liwoÊç zg∏aszania
szkód. Jest to spowodowane przez trojakiego rodzaju czynniki, zresztà ÊciÊle ze sobà zespolo-
ne. Po pierwsze takie postanowienia pojawi∏y si´ przede wszystkim poczàtkowo jako odzwier-
ciedlenie tradycji anglosaskiej instytucji – trigger tj. tzw. zapadki; (domyÊl.: zwiàzanej z up∏y-
wem czasu) i powiàzania w ubezpieczeniu OC trzech zasadniczych elementów: zdarzenia
losowego, szkody oraz zg∏oszenia roszczenia przez poszkodowanego ubezpieczycielowi1. Po
drugie obecnie sk∏ania ku takim rozwiàzaniom w praktyce polski prawodawca, gdy˝ w art. 822
§ 3 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)2 stwierdzono, i˝ Strony mogà postanowiç, i˝ umowa b´dzie
obejmowaç szkody powsta∏e, ujawnione lub zg∏oszone w okresie ubezpieczenia. Wreszcie trze-
cià i chyba najbardziej istotnà przyczyn´ (poza oczywiÊcie dopuszczalnoÊcià normatywnà ta-
kiego rozwiàzania) stanowi natura (istota) ryzyk ubezpieczanych w ramach OC, gdzie np.
szczególnie przy okazji ryzyk ekologicznych czy te˝ ryzyk zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià
zawodowà, gdyby pominàç w praktyce mo˝liwoÊç ochrony, jakà zapewnia si´ w ten sposób, by-
∏yby takie ubezpieczenia nieefektywne zarówno dla ubezpieczonego – odpowiedzialnego za
szkod´ jak i dla potencjalnych poszkodowanych. Niewàtpliwie stadialnoÊç tego zjawiska spo-
wodowa∏a wprowadzenie do obrotu, za zgodà prawodawcy postanowieƒ przywo∏anego na
wst´pie rodzaju. 

W tym w∏aÊnie kontekÊcie pojawia si´ jednak donios∏a w praktyce ocena niektórych posta-
nowieƒ o.w.u. lub te˝ warunków szczególnych w kontekÊcie zagadnienia problematyki



przedawnienia roszczeƒ majàtkowych w prawie polskim w sytuacji, gdy ubezpieczyciel propo-
nuje lub strony negocjujà rozwiàzania, gdzie ubezpieczyciel ponosi np. odpowiedzialnoÊç
w ciàgu kilku lub kilkunastu lat od zakoƒczenia umowy ubezpieczenia za szkody jemu zg∏o-
szone w zakresie ochrony, jakà udzieli∏ na podstawie umowy ubezpieczenia OC, czy te˝ gdy go-
dzi si´ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu w stosunku do szkód powsta-
∏ych kilkanaÊcie albo i wi´cej lat przed datà zawarcia umowy ubezpieczeniowej, ergo:
poczàtkiem ochrony ubezpieczeniowej, w ramach której dochodzi do zg∏oszenia szkody. Nie-
rzadko zdarza si´, i˝ w takich sytuacjach ubezpieczyciel wyznacza dodatkowy okres, liczony
np. od zakoƒczenia procesu inwestycyjnego, robót budowlanych czy te˝ robót monta˝owych,
w którym to, dla przyj´cia swej odpowiedzialnoÊci, wymaga zg∏oszenia szkody (np. w ciàgu 1 ro-
ku od daty zakoƒczenia inwestycji, czy te˝ 3 lat od daty finalnego rozruchu linii monta˝owej).
Szczególnie wówczas powstaje kwestia szczegó∏owa, majàca fundamentalne znaczenie dla
praktyki, czy w ten sposób nie dokonuje si´ aby umowna modyfikacja terminów przedawnie-
nia roszczeƒ majàtkowych, a w konsekwencji czy takie rozwiàzania zapewniajà ubezpieczone-
mu realnà ochron´ ubezpieczeniowà przed ewentualnymi roszczeniami osób poszkodowanych
w przysz∏oÊci.

Wydaje si´, i˝ skutecznoÊç i donios∏oÊç prawnà takich postanowieƒ nale˝y przede wszystkim
rozpatrywaç w nawiàzaniu do kodeksowej regulacji jednej z instytucji prawa dawnoÊci, jakà
jest przedawnienie roszczeƒ majàtkowych3. W odró˝nieniu od np. zasiedzenia nie powoduje
jednak nabycia prawa w∏asnoÊci przez d∏ugotrwa∏ego posiadacza wobec dotychczasowego w∏a-
Êciciela. Ró˝nice o innym charakterze wyst´pujà przy porównaniu przedawnienia z termina-
mi zawitymi, gdzie up∏yw czasu powoduje wygaÊni´cie roszczenia4; w przypadku przedawnie-
nia nast´puje „jedynie” przekszta∏cenie zobowiàzania b´dàcego podstawà roszczenia
w zobowiàzanie naturalne, co w ˝adnym wypadku nie oznacza jego wygaÊni´cia. Na margine-
sie, tym si´ te˝ ró˝ni przedawnienie cywilnych roszczeƒ majàtkowych od przedawnienia w zo-
bowiàzaniach podatkowych, gdzie wraz z up∏ywem okresu przedawnienia nast´puje wygaÊni´-
cie zobowiàzania podatkowego (por. przedawnienie jako tzw. nieefektywny sposób zap∏aty
podatku – art. 59 § 1 pkt. 9 ordynacji podatkowej5).

Wychodzàc z za∏o˝enia, i˝ co do zasady wszystkie roszczenia wyst´pujàce w zwiàzku z umo-
wà ubezpieczenia, regulowanà czy to kodeksem cywilnym czy te˝ kodeksem morskim6, majà
charakter roszczeƒ majàtkowych, nale˝y przyjàç, ˝e wszystkie one podlegajà przedawnieniu,
gdy˝ pró˝no szukaç w regulacji prawa polskiego normy, która wprowadza∏aby brak przedaw-
nienia roszczenia majàtkowego zwiàzanego z obrotem ubezpieczeniowym (wniosek z art. 117
§ 1 k.c.). 

Zarazem wszystkie powy˝sze roszczenia, oprócz tego, i˝ majà charakter majàtkowy, sà rosz-
czeniami cywilnymi, niezale˝nie od tego, czy odnoszà si´ do ubezpieczeƒ làdowych, czy te˝
morskich7. Na marginesie nale˝y dodatkowo podkreÊliç, i˝ ubezpieczenia morskie, nie regulu-
jà odr´bnie w sposób szczegó∏owy problematyki przedawnienia ubezpieczenia OC zwiàzanego
z ˝eglugà morskà (a stosowanie do takiej sytuacji art. 805-834 jest ustawowo wykluczone

6

3 Szerzej: por. D. Fuchs, Z. ¸abno, Umowa ubezpieczenia. Zarys wyk∏adu (w:) H. Ogrodnik, Teoria i praktyka ubezpie-
czeƒ gospodarczych, Katowice 2000, s. 50 i nn.
4 Por. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi´ga pierwsza. Cz´Êç ogólna, Warszawa 1999, s. 333-
334.
5 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 85, poz. 727 ze zm.).
6 Ustawa z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545, ze zm.). 
7 Por. P. Machnikowski (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 263.



przez wzglàd na treÊç art. 820 k.c.)8, a wi´c tak˝e dla nich podstawowe znaczenie majà osta-
tecznie przepisy tytu∏u VI ksi´gi I k.c., przy czym, w odró˝nieniu od ubezpieczeƒ làdowych,
nie b´dzie mia∏ zastosowania w tym przypadku art. 819 k.c.

Znaczenie i charakter instytucji przedawnienia w obrocie gospodarczym
Co do zasady przedawnienie roszczenia majàtkowego skutkuje uprawnieniem dla d∏u˝nika

do zgodnej z prawem odmowy zaspokojenia wierzyciela, a w razie post´powania sàdowego
d∏u˝nik mo˝e zg∏osiç takiej treÊci zarzut, natomiast sàd nie uwzgl´dnia, co do zasady, z urz´-
du przedawnienia (por. art. 117 § 2 k.c.), chyba, ˝e nieuwzgl´dnienie sta∏oby w sprzecznoÊci
z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego lub te˝ prowadzi∏oby do nadu˝ycia prawa przez wierzy-
ciela, co jednak˝e nale˝y traktowaç jako sytuacje wyjàtkowe9. W ten sposób powstaje wraz
z up∏ywem przedawnienia zobowiàzanie naturalne, co oczywiÊcie nie powoduje, ˝e zobowià-
zanie wygasa, a jego wygaÊni´cie po terminie przedawnienia jest mo˝liwe w razie zap∏aty
Êwiadczenia przez d∏u˝nika, który po spe∏nieniu takiego Êwiadczenia nie mo˝e ˝àdaç zwrotu,
szczególnie z powo∏aniem si´ na argument, i˝ spe∏ni∏ przedawnione Êwiadczenie wierzycielo-
wi. Z tego te˝ powodu rodzimy prawodawca tak˝e po okresie przedawnienia potwierdza
szczególny charakter w´z∏a obligacyjnego, ∏àczàcego obu, czyniàc to w art. 411 pkt. 3 k.c.,
gdzie zwalnia wierzyciela z obowiàzku zwrotu je˝eli d∏u˝nik uczyni∏ zadoÊç roszczeniu po
okresie przedawnienia.

Z drugiej jednak strony, poniewa˝ ustawodawca wyposa˝a w tak daleko idàce uprawnienie
d∏u˝nika, który po okresie przedawnienia mo˝e jednostronnie wp∏ywaç na dalsze losy stosun-
ku prawnego, ∏àczàcego go z wierzycielem, to zarazem zasadnie wprowadzi∏ jako regu∏´ ko-
gentnoÊç regulacji w zakresie terminów przedawnienia (art. 118 oraz 119 k.c.). Tym samym,
wraz z zasadà wyra˝onà w art. 117 § 2 nale˝y przyjàç, i˝ prawodawca stoi na stanowisku bez-
wzgl´dnego zwiàzania stron regulacjà kodeksowà, tak˝e co do poczàtku biegu terminu
przedawnienia, zwiàzanego z wymagalnoÊcià roszczenia10. Dla przedstawienia specyfiki
przedawnienia w odniesieniu do làdowych ubezpieczeƒ gospodarczych nie mo˝na jednak po-
przestaç na przywo∏aniu regu∏ wynikajàcych z norm ksi´gi I kodeksu cywilnego, gdy˝ prawo-
dawca zdecydowa∏ si´, w zgodzie z art. 118 k.c. in principio, na wprowadzenie norm szczegól-
nych, z których niewàtpliwie najistotniejszà rol´ w praktyce pe∏ni art. 819 k.c11. Stanowi on
zarazem jeden z rozlicznych przyk∏adów wyjàtków od przyj´tych w tytule VI kodeksu cywil-
nego rozwiàzaƒ odnoszàcych si´ do terminu biegu przedawnienia. 

Przedawnienie w art. 819 k.c. 
Co do zasady nale˝y podkreÊliç, i˝ roszczenia z tytu∏u ubezpieczenia ulegajà z mocy art. 819

§ 1 k.c. przedawnieniu z up∏ywem trzech lat bez wzgl´du na to, czy chodzi o roszczenie ubez-
pieczyciela czy ubezpieczajàcego lub innego uprawnionego do wywodzenia wobec ubezpieczy-
ciela roszczeƒ wywodzonych z umowy ubezpieczenia12. Dla ubezpieczenia OC dodatkowe
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8 Wcià˝ niezwykle cenne w tym zakresie sà refleksje J. ¸opuskiego (w:) Prawo morskie, t. II, Bydgoszcz-Toruƒ 2000,
s. 415-416; por. te˝ Z. Brodecki, Prawo ubezpieczeƒ morskich, Sopot 1999, s. 96 i nn.
9 Por. E. Kowalewski (w:) E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, op. cit., s. 326.
10 P. Machnikowski, op. cit., s. 271; A. Brzozowski (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, War-
szawa 2002, s. 321 i nn.
11 P. Machnikowski, op. cit., s. 271; A. Brzozowski, op. cit., s. 320.
12 E. Kowalewski, Umowa ubezpieczenia, Bydgoszcz 2002, s. 122; Eidem, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych, Bydgoszcz
2002, s. 232.



szczególne znaczenie odgrywa art. 819 § 3, zgodnie z którym „W wypadku ubezpieczenia od-
powiedzialnoÊci cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub
zadoÊçuczynienie przedawnia si´ z up∏ywem terminu przewidzianego dla tego roszczenia
w przepisach o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedozwolonym lub wynik∏à
z niewykonania bàdê nienale˝ytego wykonania zobowiàzania.”

Z tego te˝ powodu, nie ma zastosowania, wed∏ug ugruntowanego poglàdu, regulacja art. 819
k.c., w stosunku do roszczeƒ regresowych wynikajàcych z ubezpieczeniowej subrogacji usta-
wowej (art. 828 k.c.). 

Odmiennie kszta∏tuje si´ natomiast, ze wzgl´du na przywo∏anà powy˝ej treÊç art. 819 § 3 k.c.,
zagadnienie relacji norm poÊwi´conych w kodeksie cywilnym umowom ubezpieczenia do rosz-
czenia bezpoÊredniego poszkodowanego wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody13.

Co do zasady równie˝ actio directa poszkodowanego nie b´dàcego stronà umowy ubezpiecze-
nia wobec ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC (art. 822 § 4 k.c.) nie jest roszczeniem z umo-
wy ubezpieczenia. Jednak w tym ostatnim przypadku ustawodawca zdecydowa∏ si´ na wpro-
wadzenie do regulacji poÊwi´conej umowie ubezpieczenia, szczególnej normy odnoszàcej si´ do
przedawnienia action directa, analogicznie do dopuszczenia tej instytucji w art. 822 k.c.

Z kolei z powodów okreÊlonych expressis verbis przez prawodawc´ w art. 820, nie b´dzie
mia∏a powy˝sza zasada szczególnej regulacji terminów przedawnienia w art. 819 k.c. zastoso-
wania ani do ubezpieczeƒ morskich ani te˝ do reasekuracji. B´dzie natomiast art. 819 k.c.
wskazywa∏ na termin przedawnienia w odniesieniu do umowy koasekuracji i to zarówno w po-
staci koasekuracji zewn´trznej jak i wewn´trznej14, gdy˝ nie mo˝na, zdaniem piszàcego, uznaç,
i˝ nawet wobec dyskusyjnej ze wzgl´dów doktrynalnych, obowiàzujàcej aktualnie definicji ko-
asekuracji w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (dalej: ustawa ubezpieczeniowa)15, nale-
˝y wyodr´bniç umow´ koasekuracji tak dalece od regulacji art. 805-834, i˝ b´dzie to powodo-
waç skutek analogiczny, jak wobec gwarancji ubezpieczeniowej, do której z natury tego
stosunku nie mo˝na stosowaç art. 805-834, a wi´c tak˝e art. 819 k.c., a odmienne wnioski
mo˝na formu∏owaç w kontekÊcie propozycji zmian legislacyjnych16. Powy˝ej wyra˝ony, pozy-
tywny wniosek w stosunku do umowy stosowania wprost art. 819 k.c. do umowy koasekura-
cji jest dodatkowo wzmo˝ony przez treÊç normatywnej definicji koasekuracji, zawartej w przy-
wo∏anej ustawie ubezpieczeniowej. Ustawodawca postanowi∏ (art. 2 pkt. 4), i˝ poprzez
koasekuracj´ nale˝y uznaç „(...) umow´ ubezpieczenia, na podstawie której co najmniej dwa
zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏ajàc w porozumieniu zobowiàzujà si´ do spe∏nienia okreÊlonego
Êwiadczenia w przypadku zajÊcia, przewidzianego w umowie, zdarzenia losowego”. Tym sa-
mym nawiàza∏ niewàtpliwie do umowy ubezpieczenia, jako do êród∏a powstania stosunku ko-
asekuracji pomi´dzy jej stronami, co oznacza zastosowanie tak˝e szczególnego uregulowania
biegu terminu przedawnienia.
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13 Szczegó∏y: E. Kowalewski (w:) E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, op. cit., s. 330-333; przedsta-
wiciele zapatrywania odmiennego (tj.: wià˝àcego przedawnienie w tych przypadkach z umowà ubezpieczenia) sà przy-
wo∏ani przez M. Serwach (która nie zajmuje w tym miejscu jednoznacznego stanowiska), Nowelizacja przepisów ko-
deksu cywilnego o umowie ubezpieczenia-zagadnienia wybrane (w:) A. Nowak, D. Fuchs, S. Nowak (red.) Umowa
ubezpieczenia. Dyskusja nad formà prawnà i treÊcià unormowaƒ, Warszawa 2007, s. 92-93.
14 Szczegó∏y: D. Fuchs, Regulacja koasekuracji w prawodawstwie Unii Europejskiej, Radca Prawny nr 2/1999, s. 18 i nn.
15 Ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. nr 124, poz. 1151 ze zm.).
16 Mniej kategorycznie n. t. niemo˝noÊci stosowania art. 805 k.c. i dalszych wraz z szczegó∏owà argumentacjà (szcze-
gólnie pozytywnie dla takiej mo˝liwoÊci w odniesieniu do umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej); por. A. Koch
(w:) Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne, Bydgoszcz-Poznaƒ 2005, s. 32 i nn.



O ile nie budzi wàtpliwoÊci okreÊlenie przez ogólnego prawodawc´ terminu przedawnienia
dla umowy ubezpieczenia, o tyle, w stosunku do stanu poprzednio obowiàzujàcego w tym za-
kresie (vide: uchylony obecnie art. 819 § 2) brak w tytule XXVII kodeksu cywilnego wyraêne-
go wskazania poczàtku biegu tego terminu. 

Znaczenie art. 120 k.c.
Wobec powy˝szego nale˝y si´gnàç do dwu zasad wyra˝onych przez prawodawc´ w art. 120

k.c. Po pierwsze, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna si´ od dnia, w którym roszczenie
sta∏o si´ wymagalne (art. 120 § 1 zd. 1), co dla roszczeƒ z umowy ubezpieczenia oznacza, i˝ je-
˝eli ubezpieczyciel b´dzie domaga∏ si´ zap∏aty sk∏adki, to przedawnienie b´dzie biec od daty
wskazanej na polisie jako data zap∏aty sk∏adki przez ubezpieczajàcego. W razie, gdy z roszcze-
niem b´dzie wyst´powa∏ ubezpieczajàcy, gdy˝ wobec niego wystàpi∏ poszkodowany (który nie
skorzysta∏ w tym wypadku z actio directa), to wówczas wyst´puje roszczenie z umowy ubez-
pieczenia, które podlega przedawnieniu z § 1 art. 819, a nie z § 3 tego˝ artyku∏u, gdy˝ nie jest
(w tym ostatnim przypadku) to roszczenie poszkodowanego. Wówczas bieg terminu przedaw-
nienia zale˝y prima facie od wyrzàdzenia szkody, a dok∏adnie od jej daty (argument z art. 822
§ 1 k.c.), podobnie zresztà jak w przypadku poczàtku biegu terminu przedawnienia, który ob-
licza si´ dla poszkodowanego zgodnie z art. 819 § 3 k.c. 

Tym samym, poniewa˝, jak powy˝ej podkreÊlono, art. 819 § 2 zosta∏ uchylony, to samo zda-
rzenie, zdaniem piszàcego, w obowiàzujàcym stanie prawnym nie stanowi granicznej daty dla
ustalenia poczàtku biegu terminu, gdy˝ dopóki nie powstanie szkoda, to poszkodowany przez
ubezpieczajàcego – ubezpieczonego w ubezpieczeniu OC regulowanym kodeksem cywilnym
nie mo˝e skutecznie kierowaç ani do ubezpieczyciela na podstawie actio directa, ani te˝ do
ubezpieczajàcego skutecznie swego roszczenia, które winno zostaç w tych okolicznoÊciach
uznane za przedwczesne. 

Skutek ten, wywo∏any przez nowelizacj´ kodeksu cywilnego (na skutek uchylenia art. 819 § 2)17,
dla ubezpieczeƒ OC jest zasadniczo pozytywny, poniewa˝ zapobiega przedawnieniu w ubezpie-
czeniu OC roszczeƒ, które jeszcze przed up∏ywem przedawnienia nie powsta∏y, czemu nie za-
wsze w praktyce przeciwdzia∏a∏ ustawodawca poprzez norm´ z art. 829 § 3. Nale˝y zwróciç
jednak uwag´ przy okazji art. 819 § 3 k.c., i˝ odes∏anie tam zawarte (przy „ubezpieczeniu od-
powiedzialnoÊci cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub
zadoÊçuczynienie przedawnia si´ z up∏ywem terminu jaki jest przewidziany dla tego roszcze-
nia w przepisach o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedozwolonym lub wy-
nik∏à z niewykonania bàdê nienale˝ytego wykonania zobowiàzania”). równie˝ przyjmuje ode-
s∏anie w odniesieniu do poczàtku terminu przedawnienia, a wi´c poczàtkiem b´dzie moment
wymagalnoÊci roszenia, o czym przesàdzajà przepisy w∏aÊciwe. Jest to tak˝e skutek faktu, i˝
jak podkreÊlono, actio directa nie jest roszczeniem wynikajàcym z umowy ubezpieczenia, a tym
samym nale˝y pami´taç, i˝ art. 819 § 3 k.c. nie obejmuje wszystkich roszczeƒ, które mogà wy-
niknàç w zwiàzku z ubezpieczeniem OC18.

Taka sytuacja wystàpi szczególnie wtedy, gdy roszczenie powstanie w zwiàzku z ubezpiecze-
niem odpowiedzialnoÊci zawodowej, gdy mo˝e wystàpiç jednoczeÊnie re˝im odpowiedzialnoÊci
deliktowej jak i odpowiedzialnoÊci kontraktowej odpowiedzialnoÊci sprawcy szkody. To w kon-
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17 Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., a dok∏adnie poprzez art. 1 pkt. 17, co dokona∏o si´
z dniem 10 sierpnia 2007 r.
18 S. Reps, J. Reps, Ubezpieczenia majàtkowe przedsi´biorców, Warszawa 2000, s. 230-231.



sekwencji spowoduje, i˝ ró˝ne b´dà terminy przedawnienia roszczeƒ w zale˝noÊci od tego, co
b´dzie stanowi∏o podstaw´ dochodzonego roszczenia. W razie zbiegu podstaw odpowiedzialno-
Êci to poszkodowany b´dzie zasadniczo decydowa∏ o podstawie dochodzonego roszczenia, zgod-
nie z art. 443 k.c. (czyli: mo˝e co innego wynikaç z treÊci ∏àczàcego strony zobowiàzania)19. Do
wyjàtkowych nale˝y zaliczyç przypadki, gdy sam ustawodawca wprowadza prymat odpowie-
dzialnoÊci deliktowej, jak to jest przy odpowiedzialnoÊci opartej na zasadzie ryzyka, chocia˝by
w art. 435 oraz 436 k.c. Dodatkowo za niekwestionowanà w praktyce oraz teorii uchodzi teza,
i˝ niedopuszczalne b´dzie mieszanie podstaw – pos∏ugiwanie si´ raz jednymi, raz drugimi nor-
mami, regulujàcymi odr´bne podstawy odpowiedzialnoÊci cywilnej (ex delicto i ex contractu),
a w konsekwencji: przedawnienia wynikajàcych z danego zdarzenia roszczeƒ odszkodowaw-
czych.

W konsekwencji wydaje si´ jednak, i˝ nale˝y tak˝e rozwa˝yç dla problematyki przedawnie-
nia znaczenie art. 817 k.c. w zwiàzku z art. 818, który nak∏ada obowiàzek zawiadomienia
o wypadku ubezpieczeniowym. Ta ostatnia regu∏a nie oznacza zarazem, i˝ ubezpieczyciel nie
mo˝e podjàç czynnoÊci zmierzajàcych do spe∏nienia Êwiadczenia z OC sam, bez dzia∏aƒ po-
szkodowanego czy te˝ ubezpieczonego sprawcy szkody.

W tym kontekÊcie rodzi si´ dodatkowo pytanie, czy rzeczywiÊcie rezygnacja przez ustawo-
dawc´ z obowiàzujàcej do dnia 9 sierpnia 2007 r. regu∏y (art. 819 § 2) zapobiega skutecznie sy-
tuacji, cz´stokroç krytykowanej w literaturze, i˝ roszczenie ubezpieczeniowe ulega∏o przedaw-
nieniu zanim jeszcze sta∏o si´ wymagalne, gdy˝ wówczas termin przedawnienia bieg∏ od daty
zdarzenia, o którym np. poszkodowany móg∏ nie wiedzieç, a termin przedawnienia mija∏,
zgodnie z art. 819 § 3 k.c.20 Otó˝ zgodnie z art. 817 § 1 k.c., ubezpieczyciel jest zobowiàzany
spe∏niç Êwiadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, a wo-
bec tego mo˝na by∏oby prima facie przyjàç (jak podkreÊlono powy˝ej), i˝ ustawodawca uzna∏,
i˝ w dacie wypadku musi istnieç szkoda, gdy˝ inaczej uprawniony z ubezpieczenia OC nie
mia∏by podstaw do ˝àdania, po terminie 30 dni (je˝eli rozdzieliç dat´ wystàpienia zdarzenia
losowego od daty wystàpienia szkody poza horyzont 30 dni, ew. w ciàgu kolejnych 14 dni, okre-
Êlonych w § 2) wyp∏aty odszkodowania od ubezpieczyciela, bo szkoda nie wystàpi∏aby. Zdaniem
piszàcego, tak˝e ze wzgl´du na definicj´ zdarzenia losowego z art. 2 ust. 2 pkt. 17 ustawy
ubezpieczeniowej, jest to wniosek nie do przyj´cia21. 

Tym samym w takim hipotetycznym przypadku bieg przedawnienia tak˝e, zgodnie z ogól-
nymi zasadami z art. 120 k.c., nie rozpoczyna si´, gdy˝ roszczenie nie jest wymagalne, a nie-
wiele w tej sytuacji pomaga poszkodowanemu art. 4421 k.c., gdy˝ w przypadku w ten sposób
uregulowanych terminów biegu przedawnienia dla roszczeƒ o naprawienie szkody wyrzàdzo-
nej czynem niedozwolonym, ich poczàtek nie wià˝e si´ z wy∏àcznie czynnoÊciami podj´tymi
przez poszkodowanego ale ostatecznie: z datà zdarzenia, powodujàcego szkod´. 

Z powy˝szego wynika, i˝ w interesie zarówno uprawnionego – poszkodowanego jak i te˝
ubezpieczonego jest zg∏oszenie wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczycielowi, nawet je˝eli
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19 Zamiast wielu: Z. Radwaƒski, Zobowiàzania – cz´Êç szczegó∏owa, Warszawa 1995, s. 305 i nn.
20 Takie wàtpliwoÊci, wraz z powo∏aniem si´ na literatur´ przedmiotu w poprzednim stanie prawnym, wskazujàc wa-
dliwoÊç cywilistycznà takiego rozwiàzania, zg∏osi∏a np. K. Malinowska (w:) Z. Brodecki (red.), Prawo o kontraktach
w ubezpieczeniach, Zakamycze 2003, s. 232-233.
21 Szerzej: D. Fuchs, Konsekwencje nowelizacji art. 805 § 1 kodeksu cywilnego dla umowy ubezpieczenia (w:) A. Koch
(red.), op. cit., s. 48-49, a tak˝e S. Wieteska, Poj´cie zdarzenia w obowiàzkowych ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej zawodowej; W. W. Ronka-Chmielowiec, Ubezpieczenia wobec wyzwaƒ XXI wieku, Prace naukowe Akademii Eko-
nomicznej im. Oskara Langego we Wroc∏awiu nr 1197, s. 474 i nn.



nie mo˝na wnioskowaç w tej dacie o szkodzie, a szczególnie o jej wysokoÊci, gdy˝ taka czyn-
noÊç zapewnia przerw´ biegu przedawnienia, w myÊl art. 819 § 4 k.c.

Zarazem zdaniem piszàcego nie mo˝na wywodziç z treÊci art. 817 k.c. tezy, i˝ stanowi on
ustawowe dookreÊlenie regu∏y wyra˝onej w zd. 2 art. 120, tj.: stanowi niezb´dnà dla poczàtku
biegu terminu wobec ubezpieczyciela czynnoÊç, do pod´jecia której jest zobowiàzany upraw-
niony – poszkodowany lub ubezpieczony sprawca szkody, a niedochowanie temu zg∏oszeniu
przez uprawnionego samo w sobie powoduje poczàtek biegu terminu przedawnienia. Jest to
szczególnie wa˝ne w kontekÊcie ubezpieczenia OC kontraktowej, gdy strony w sposób bardzo
ró˝norodny, zale˝ny od charakteru ∏àczàcego ich stosunku prawnego, a tak˝e specyfiki Êwiad-
czenia okreÊlajà wymagalnoÊç roszczeƒ, by pos∏u˝yç si´ terminem zap∏aty faktury, wskaza-
nym w jej treÊci.

Donios∏oÊç prawna klauzul okreÊlajàcych zakres czasowy ochrony 
w ubezpieczeniu OC 

W tym miejscu nale˝y odnieÊç si´ do mo˝liwej na rodzimym rynku ubezpieczeniowym prak-
tyki, aby zapewniaç ochron´ ubezpieczeniowà w horyzoncie czasowym si´gajàcym poza termin
przedawnienia danego roszczenia z umowy ubezpieczenia, co opiera si´ na wzmiankowanych
na wst´pie konstrukcjach triggerów. Jak s∏usznie zauwa˝ono w rodzimej literaturze taki pro-
blem szczególnie stanowi dotkliwe wyzwanie w razie stosowania formu∏y claims made (tzn.
gdy ubezpieczyciel, tak jak zezwala na to ustawodawca w art. 822 § 3 k.c., odpowiada za szko-
dy zg∏oszone w okresie ubezpieczenia, bez wzgl´du na czas powstania zdarzenia losowego,
ewentualnie: powstania lub zg∏oszenia szkody)22. Taki problem nie tylko mo˝e powstaç w sy-
tuacji, gdy ubezpieczyciel ca∏kowicie poniecha∏ np. w o.w.u. okreÊlenia poczàtku ochrony, co
jest niewàtpliwe w praktyce wyjàtkowe, jak i te˝ w razie, gdy czasowy zakres ochrony wykra-
cza poza ramy terminów, po up∏ywie których nast´puje przedawnienie roszczenia. W takim
przypadku nale˝y przyjàç, i˝ co do zasady niemo˝liwa jest modyfikacja umowna (z wykorzy-
staniem wzorców umownych czy te˝ bez) terminów oraz poczàtku biegu przedawnienia w spo-
sób sprzeczny z powy˝ej przedstawionà regulacjà kodeksowà. 

Je˝eli rzeczywiÊcie umowa ubezpieczenia zawiera takie odst´pstwa, to co do zasady ubezpie-
czyciel b´dzie móg∏ uchyliç si´ od odpowiedzialnoÊci w razie zg∏oszenia mu przedawnionego
roszczenia, nawet wówczas, gdyby czyniono w ten sposób zadoÊç odpowiedniemu postanowie-
niu o.w.u. lub szczególnych warunków ubezpieczenia danego rodzaju. Nie mo˝na tak˝e uznaç,
i˝ ubezpieczyciel, wprowadzajàc odpowiedniej treÊci o.w.u. do obrotu dokonuje skutecznego
zrzeczenia si´ zarzutu przedawnienia, gdy˝ by∏oby to sprzeczne z art. 117 § 2 zd. 2 k.c. Tym
samym mo˝e poszkodowany co najwy˝ej liczyç, i˝ dokona on takiego zrzeczenia si´ roszczenia
w razie zg∏oszenia szkody, co mo˝e si´ jednak okazaç niespe∏nionym oczekiwaniem wobec
ubezpieczyciela. Tym samym rozwiàzania, w których ubezpieczyciel wykracza w proponowa-
nej ubezpieczajàcemu ochronie poza ramy czasowe, od których up∏ywu ustawodawca uzale˝-
ni∏ przedawnienie roszczeƒ wobec ubezpieczyciela, godzà w realnoÊç ochrony ubezpieczenio-
wej. Wydaje si´ natomiast, i˝ obecna regulacja stwarza tak˝e problemy dla sytuacji odwrotnej
i cz´stszej dla praktyki korzystania w Polsce z ubezpieczenia typu claims made, tj: w razie, gdy
umowa ubezpieczenia wygas∏a, a nie nastàpi∏o jeszcze przedawnienie roszczeƒ. Wówczas na-
le˝y traktowaç klauzule typu claims made z danej umowy jako wprowadzajàce umowne ter-
miny zawite, powodujàce wygaÊni´cie roszczenia, skàdinàd nieprzedawnionego. Jest to przede
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22 M. Serwach, op. cit., s. 402 oraz Eadem, Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego..., s. 95-96.



wszystkim spowodowane faktem, i˝ przy braku regulacji ustawowej prekluzji, brak jest pod-
staw do uznania, i˝ strony w danym stosunku prawnym nie mogà absorbowaç w danym sto-
sunku terminów zawitych23. Takie stanowisko potwierdzajà, zdaniem autora, konkluzje wyra-
˝one ju˝ pod rzàdami poprzedniego stanu prawnego przez prof. J. ¸opuskiego24. 

Wydaje si´, i˝ stan de lege lata jest zbyt skomplikowany aby sprostaç potrzebom praktyki,
a próby znalezienia rozwiàzania konsekwencji relacji klauzul umownej odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC do terminów przedawnienia roszczeƒ majàtkowych nie
formu∏ujà koncepcji, która obecnie s∏u˝y∏aby zarówno interesom ubezpieczycieli jak i ubezpie-
czonych oraz ewentualnych poszkodowanych. Powy˝sza konkluzja powinna stanowiç dalszà
zach´t´ dla rodzimego prawodawcy do doskonalenia rodzimego systemu prawa ubezpieczeƒ
gospodarczych, tak˝e w zakresie przedawnienia, tak aby maksymalnie ograniczyç próby two-
rzenia w praktyce iluzji ochrony ubezpieczeniowej.

dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Mi´dzynarodowego Wydzia∏u
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie, cz∏onek
Project Group on a Restatement of  European Insurance Contract Law

Summary of the article

Reflections on admissibility of contractual introduction of clauses 
determining the insurer responsibility in third party liability 
insurance in the light of regulations of prescription of property claims

The paper defines consequences of introducing to the text of insurance contract the clauses
characteristic of third party liability insurance but referring to temporal aspect of insurance
protection. A special emphasis has been put on the question of prescription of property cla-
ims, which was presented in the light of regulations of book I of the Civil Code, but above all
by taking into consideration Article 819 and consequences resulting from the construction of
third party liability insurance in Article 822. In conclusion, it was emphasized that the cur-
rent legal condition is far from being unequivocal, which gives rise to further legislative work
on the institution of prescription of claims from the insurance contract.
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23 Szczegó∏owe omówienie (w:) B. Kordasiewicz (w:) Z. Radwaƒski (red.) System Prawa Prywatnego. Prawo Cywilne-
cz´Êç ogólna, t. 2, Warszawa 2002, s. 650 i nn., dla umów ubezpieczenia zw∏aszcza s. 651 in medium.
24 J. ¸opuski, W sprawie wa˝noÊci niektórych klauzul umowy ubezpieczenia, Prawo Asekuracyjne nr 1/ 1995, s. 22 i nn.
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1 Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 ze zm.
2 E. Kowalewski (w:) (E. Kowalewski, T. Sangowski red.), Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych. Komentarz, Warszawa
2006, s. 245-246.

Uwagi wst´pne
W myÊl art. 22 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpie-

czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (da-
lej: u.u.ob.)1, w sprawach nieuregulowanych w ustawie do umów ubezpieczenia obowiàzkowe-
go stosuje si´ przepisy kodeksu cywilnego. W zwiàzku z tym, ˝e art. 22 u.u.ob. nie zawiera
rozstrzygni´cia w przedmiocie charakteru zawartego w nim odes∏ania, przepisy kodeksu cy-
wilnego nale˝y stosowaç wprost. 

Art. 22 u.u.ob. eksponuje tzw. zasad´ jednolitoÊci stosunku ubezpieczenia, zgodnie z którà
stosunek ten ma zawsze – a zatem zarówno w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego, jak
i obowiàzkowego – charakter cywilnoprawny2. Analiza przepisów kodeksu cywilnego oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych prowadzi jednak do wniosku, ˝e zasada ta nie zo-
sta∏a przez ustawodawc´ zrealizowana w sposób konsekwentny. Mimo podj´tych wysi∏ków le-
gislacyjnych relacja pomi´dzy kodeksem a ustawà pozostaje w wielu punktach niejasna. Zna-
ków zapytania pojawia si´ tu bardzo wiele, a ramy niniejszego opracowania sà ograniczone;
w zwiàzku z tym poni˝ej zasygnalizowano tylko niektóre zagadnienia, istotne z praktycznego
punktu widzenia. Pierwsza cz´Êç artyku∏u poÊwi´cona jest problemowi nieadekwatnoÊci wy-
branych przepisów kodeksu cywilnego do umów ubezpieczenia obowiàzkowego. Cz´Êç druga
dotyczy „dublowania” materii kodeksu cywilnego w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzko-
wych. W opracowaniu zwrócono tak˝e uwag´ na niejednoznaczne odes∏anie do przepisów k. c.,
zawarte w art. 110 u.u.ob.

W tym miejscu wypada chocia˝ zasygnalizowaç problem zastosowania do ubezpieczeƒ obo-
wiàzkowych zasady swobody umów, stanowiàcej „kr´gos∏up” regulacji kodeksowej. Zasada ta



doznaje w przypadku tych ubezpieczeƒ tak znaczàcych ograniczeƒ, ˝e w zasadzie trudno jest
mówiç o autonomii woli stron umowy ubezpieczenia obowiàzkowego. Wy∏àczona jest tu prze-
cie˝ swoboda decydowania o zawarciu bàdê niezawarciu umowy (mamy tutaj do czynienia
z tzw. bezpoÊrednim przymusem kontraktowym)3, a ponadto – z uwagi na kogentny charak-
ter przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych  strony w zasadzie nie mogà swobod-
nie kszta∏towaç treÊci kontraktu; majà one jedynie w pewnych przypadkach mo˝liwoÊç odstà-
pienia od regulacji ustawowej na korzyÊç ubezpieczajàcego (np. przez podwy˝szenie sumy
gwarancyjnej).

NieadekwatnoÊç przepisów kodeksu cywilnego do obowiàzkowego ubezpieczenia
komunikacyjnego

1. Art. 815 § 3 k.c. 
Nowelizacja kodeksu cywilnego nie rozstrzygn´∏a wàtpliwoÊci odnoÊnie stosowania do obo-

wiàzkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC art. 815 k.c., regulujàcego powinnoÊci ubez-
pieczajàcego i ubezpieczonego w zakresie deklaracji i notyfikacji ryzyka. W myÊl art. 815 §
3 k.c., ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci, które nie zosta∏y po-
dane do jego wiadomoÊci z naruszeniem § 31 i 2. W ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych
nie ma przepisu, który wy∏àcza∏by zastosowanie art. 815 § 33 k.c. do ubezpieczenia OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych. Wy∏àczenia takiego nie zawiera równie˝ kodeks cywilny. Brak
owych wy∏àczeƒ oraz treÊç art. 22 u.u.ob. prowadzà do wniosku, ˝e art. 815 § 33 k.c. stosuje
si´ tak˝e do obowiàzkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Zastosowanie tego przepisu
do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oznacza∏oby jednak, ˝e naruszenie
obowiàzku deklaracji (art. 815 § 31 k.c.) lub notyfikacji (art. 815 § 32 k.c.) ryzyka przez ubez-
pieczajàcego lub ubezpieczonego4 powodowa∏oby utrat´ prawa do odszkodowania przez ofiar´
wypadku, co sta∏oby w sprzecznoÊci z „duchem” tego ubezpieczenia, którego g∏ównym celem
jest ochrona osób poszkodowanych5. Co wi´cej, w omawianej sytuacji poszkodowanemu nie
przys∏ugiwa∏oby równie˝ odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjne-
go6, którego zadania sà wyraênie okreÊlone w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
i który z mocy art. 98 ust. 1 u.u.ob. wyp∏aca odszkodowanie w przypadku braku ubezpiecze-
nia, ale nie wówczas, gdy umowa ubezpieczenia zosta∏a zawarta, ale ubezpieczyciel jest wolny
od odpowiedzialnoÊci w stosunku do poszkodowanego. 

W tym miejscu nasuwa si´ pewna uwaga natury ogólnej; otó˝ w obowiàzkowym ubezpiecze-
niu komunikacyjnym w krajach Unii Europejskiej zasadà jest, ˝e ubezpieczyciel nie mo˝e pod-
nosiç wobec poszkodowanego zarzutów przys∏ugujàcych mu z mocy umowy ubezpieczenia wo-
bec ubezpieczajàcego (ubezpieczonego). Naruszenie obowiàzków spoczywajàcych na
ubezpieczajàcym (ubezpieczonym), chocia˝by powodowa∏o uwolnienie zak∏adu ubezpieczeƒ od
obowiàzku Êwiadczenia wobec naruszajàcego, nie zwalnia go zatem z obowiàzku wyp∏aty od-

14

3 Szczegó∏owo na ten temat zob. m. in. W. Mogilski, Ubezpieczenia obowiàzkowe w polskim systemie prawnym, PA 1997,
nr 1, s. 15.
4 Na przyk∏ad poprzez zatajenie informacji o fakcie karalnoÊci za przest´pstwo przeciwko bezpieczeƒstwu w komuni-
kacji w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zapytywa∏ o nià we wniosku; zob. J. Nawraca∏a, Uwagi na tle art. 815 § 33 k.c., PA
2006, nr 3, s. 60.
5 Tak te˝ m.in. S. Reps, Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego w ubezpieczeniach obowiàzkowych, PA 2005, nr 4, 
s. 15.
6 Zob. te˝ J. Nawraca∏a, op. cit., s. 61. 



szkodowania ofierze wypadku7. W prawie polskim kwesti´ skutecznoÊci wobec poszkodowane-
go zarzutów z umowy ubezpieczenia OC normuje art. 822 § 35 k.c., dodany do kodeksu cywilne-
go ustawà z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw8. Przepis ten, odnoszàcy si´ do wszystkich ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci
cywilnej, wprowadza jednak wy∏àcznie zakaz podnoszenia przeciwko uprawnionemu do od-
szkodowania zarzutu naruszenia przez ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego obowiàzków po
nastàpieniu wypadku ubezpieczeniowego. W ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych braku-
je natomiast generalnego zakazu podnoszenia przez ubezpieczyciela wobec poszkodowanego
wszelkich zarzutów z umowy ubezpieczenia (a zatem tak˝e takich, których podstawà jest na-
ruszenie przez ubezpieczajàcego (ubezpieczonego) spoczywajàcych na nim obowiàzków).
Wprawdzie z ca∏oÊci regulacji u.u.ob. da∏oby si´ taki zakaz wyinterpretowaç9, ale jego wyraêne
unormowanie przesàdzi∏oby w sposób ostateczny o niemo˝noÊci zwolnienia ubezpieczyciela 
z obowiàzku zap∏aty odszkodowania ofierze wypadku na podstawie art. 815 § 33 k.c. 

Wyraênego rozstrzygni´cia w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych wymaga nie tylko
problem zastosowania art. 815 § 33 k.c. w stosunku do poszkodowanego, ale równie˝ kwestia
sankcji za naruszenie obowiàzku deklaracji i notyfikacji ryzyka wobec ubezpieczajàcego. Przy-
j´cie na gruncie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów wyra˝onej w art. 815 § 33 k.c. zasady,
zgodnie z którà w sytuacji, gdy wypadek jest skutkiem okolicznoÊci niepodanych do wiadomo-
Êci ubezpieczyciela z naruszeniem art. 815 § 31 i 2 k.c., nast´puje zwolnienie tego ostatniego
z odpowiedzialnoÊci, sz∏oby za daleko. W razie przyj´cia tego rozwiàzania nale˝a∏oby przecie˝
przyznaç zak∏adowi ubezpieczeƒ pe∏en regres do ubezpieczajàcego (ubezpieczonego), co nie
wydaje si´ w∏aÊciwe jeÊli weêmie si´ pod uwag´ fakt, ˝e nawet gdyby wskazane okolicznoÊci
by∏y ubezpieczycielowi znane, to i tak nie mia∏by on prawa odmówiç zawarcia umowy ubez-
pieczenia. Lepiej by∏oby chyba zatem wprowadziç cz´Êciowe zwolnienie ubezpieczyciela z obo-
wiàzku Êwiadczenia wobec ubezpieczajàcego (ubezpieczonego) i w konsekwencji przyznaç mu
roszczenie regresowe w ograniczonym zakresie. W doktrynie proponuje si´ wyposa˝enie za-
k∏adu ubezpieczeƒ we wskazanej sytuacji w roszczenie do ubezpieczajàcego o dop∏at´ do sk∏ad-
ki, a konkretnie o zap∏at´ ró˝nicy pomi´dzy sk∏adkà, która by∏aby nale˝na, gdyby zatajone
okolicznoÊci by∏y ubezpieczycielowi znane, a sk∏adkà rzeczywiÊcie zap∏aconà10. Takie rozwià-
zanie pozbawione by∏oby jednak elementu sankcji wobec ubezpieczajàcego i mog∏oby stanowiç
zach´t´ do zatajania okolicznoÊci, o których mowa w art. 815 § 31 i 2 k.c.; w zwiàzku z tym
wydaje si´, ˝e nie jest ono w∏aÊciwe w przypadku umyÊlnego naruszenia przez ubezpieczajà-
cego (ubezpieczonego) obowiàzku notyfikacji ryzyka.

2. Art. 816 k.c.
WàtpliwoÊci budzi równie˝ kwestia stosowania do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

mechanicznych art. 816 k.c., normujàcego rekalkulacj´ sk∏adki w razie ujawnienia okoliczno-
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7 Zob. np. § 117 ust. 1 niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia z dnia 23 listopada 2007 r. (Versicherungsvertrags-
gesetz, VVG; BGBl. I S. 2631), w myÊl którego ubezpieczyciel, który jest ca∏kowicie lub cz´Êciowo zwolniony z obo-
wiàzku Êwiadczenia wobec ubezpieczajàcego, pozostaje zobowiàzany w stosunku do poszkodowanego (Ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung dem Versicherungsnehmer gegenüber ganz oder teilweise frei, so bleibt
gleichwohl seine Verpflichtung in Ansehung des Dritten bestehen). Przepis ten usytuowany jest w rozdziale VVG do-
tyczàcym ubezpieczeƒ obowiàzkowych.
8 Dz.U. nr 82, poz. 557.
9 Na gruncie u.u.ob. odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela wobec poszkodowanego nie wy∏àcza przecie˝ nawet wina
umyÊlna ubezpieczajàcego; zob. art. 9 ust. 2 u.u.ob.
10 Takie rozwiàzanie proponuje J. Nawraca∏a, op. cit., s. 62. 



Êci pociàgajàcej za sobà istotnà zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku. Ani w ustawie o ubez-
pieczeniach obowiàzkowych, ani w kodeksie cywilnym nie ma przepisu wy∏àczajàcego zastoso-
wanie art. 816 k.c. do ubezpieczeƒ obowiàzkowych, co uzasadnia wniosek, ˝e rekalkulacja
sk∏adki na podstawie tego przepisu jest mo˝liwa tak˝e w przypadku ubezpieczenia komunika-
cyjnego OC. Powstaje jednak pytanie o skutki zastosowania art. 816 do tego ubezpieczenia. Je-
˝eli „tytu∏em przyk∏adu” zak∏ad ubezpieczeƒ, powo∏ujàc si´ na zaistnienie okolicznoÊci pocià-
gajàcej za sobà istotne zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku (na przyk∏ad takiej, ˝e
ubezpieczony kierowca kilkakrotnie spowodowa∏ wypadek w okolicznoÊciach jednoznacznie
wskazujàcych na to, ˝e jego styl jazdy zmieni∏ si´ na bardzo ryzykowny (znaczne przekrocze-
nie pr´dkoÊci, jazda na czerwonym Êwietle)) za˝àda∏by zmiany wysokoÊci sk∏adki, a ubezpie-
czajàcy w ciàgu 14 dni wypowiedzia∏by umow´ ze skutkiem natychmiastowym, to utraci∏by on
pokrycie w zakresie odpowiedzialnoÊci cywilnej; dosz∏oby wi´c do naruszenia podstawowej dla
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów zasady trwa∏oÊci (ciàg∏oÊci) ochrony ubezpieczenio-
wej11. Wydaje si´ zatem, ˝e artyku∏u 816 k.c. nie powinno si´ stosowaç do obowiàzkowego
ubezpieczenia komunikacyjnego. Jako argument uzasadniajàcy odmow´ jego zastosowania
mo˝na wskazaç art. 33 u.u.ob., w którym wyliczone sà, w zamierzeniu ustawodawcy w sposób
wyczerpujàcy, przypadki rozwiàzania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych. W Êwietle art. 22 u.u.ob., który nakazuje w sprawach nieuregulowanych w ustawie
– a do takich nale˝y rekalkulacja sk∏adki w razie ujawnienia okolicznoÊci pociàgajàcej za sobà
istotnà zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku – stosowaç przepisy kodeksu cywilnego, wnio-
sek o wyczerpujàcym charakterze wyliczenia zawartego w art. 33 u.u.ob. nie jest jednak oczy-
wisty. 

3. Art. 8241 § 3 2 k.c. (podwójne ubezpieczenie)
Ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych nie reguluje kwestii podwójnego (wielokrotnego)

ubezpieczenia. W kodeksie cywilnym problematyk´ t´ normuje art. 8241 § 32, zgodnie z któ-
rym w razie ubezpieczenia tego samego przedmiotu od tego samego ryzyka u dwóch lub wi´-
cej ubezpieczycieli na sumy, które ∏àcznie przewy˝szajà jego wartoÊç ubezpieczeniowà, ubez-
pieczajàcy nie mo˝e ˝àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoÊç szkody; pomi´dzy
ubezpieczycielami ka˝dy z nich odpowiada zaÊ w takim stosunku, w jakim przyj´ta przez nie-
go suma ubezpieczenia pozostaje do ∏àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrot-
nego ubezpieczenia. Wskazany przepis nie mo˝e byç stosowany wprost do ubezpieczeƒ odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej, w których nie wyst´puje kategoria wartoÊci ubezpieczeniowej.
W doktrynie wskazuje si´ wi´c, ˝e w przypadku owych ubezpieczeƒ nale˝y zastosowaç regu∏´
zbie˝nà z tà wynikajàcà z art. 8241 § 32 k.c., zgodnie z którà Êwiadczenie uzyskane przez poszko-
dowanego nie mo˝e przewy˝szaç wysokoÊci szkody, Êwiadczenie wyp∏acone przez danego ubez-
pieczyciela nie mo˝e byç wy˝sze od okreÊlonej w umowie sumy gwarancyjnej, a w stosunku po-
mi´dzy sobà ubezpieczyciele rozliczajà si´ w proporcji do przyj´tych sum gwarancyjnych12.
Proponowane rozwiàzanie, dopuszczalne w odniesieniu do ubezpieczeƒ dobrowolnych, nie
mo˝e jednak znaleêç zastosowania do ubezpieczeƒ obowiàzkowych; z art. 22 u.u.ob. wynika

16

11 Inaczej S. Reps, zdaniem którego nie dochodzi tu do naruszenia zasady ciàg∏oÊci ubezpieczenia obowiàzkowego, bo-
wiem ubezpieczajàcy ma obowiàzek zawarcia nowej umowy ubezpieczenia najpóêniej w dniu nast´pnym po dniu roz-
wiàzania umowy (zob. S. Reps, op. cit., s. 16); poglàd ten zosta∏ wyra˝ony na gruncie art. 816 k.c. w brzmieniu sprzed
nowelizacji. 
12 Tak M. Orlicki (w:) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego,
Warszawa 2008, s. 112.



bowiem nakaz stosowania do tych ubezpieczeƒ w zakresie nieregulowanym w ustawie przepi-
sów kodeksu cywilnego nie odpowiednio, lecz wprost1.3 Wskazana by∏aby zatem albo zmiana
art. 8241 § 32 k.c. w taki sposób, ze przepis ten stosowa∏by si´ wprost tak˝e do ubezpieczeƒ
OC, albo wyraêne uregulowanie kwestii podwójnego (wielokrotnego) ubezpieczenia w przepi-
sach dotyczàcych obowiàzkowych ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej (np. w ten sposób,
˝e ustawa nakazywa∏aby odpowiednie stosowanie art. 8241 k.c.). Omawiany problem jest o ty-
le istotny, ˝e w zwiàzku z unormowaniem w art. 28 oraz 31 ust. 1 u.u.ob. tzw. klauzuli prolon-
gacyjnej sytuacja podwójnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC stosunkowo cz´sto pojawia
si´ w praktyce.

4. Przepisy kodeksu cywilnego o terminach 
Zgodnie z art. 12 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, odpowiedzialnoÊç zak∏adu

ubezpieczeƒ trwa przez okres wskazany w umowie i koƒczy si´ z up∏ywem ostatniego dnia te-
go okresu, z zastrze˝eniem wyjàtków okreÊlonych w ustawie. W obowiàzkowym ubezpiecze-
niu komunikacyjnym OC strony nie majà mo˝liwoÊci wskazania dowolnego czasu trwania od-
powiedzialnoÊci ubezpieczyciela14; czas ten okreÊla bowiem ustawa, która stanowi w art. 26, ˝e
umow´ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera si´ (z zastrze˝eniem
art. 27) na okres 12 miesi´cy. Artyku∏ 26 u.u.ob. reguluje tzw. materialny okres ubezpieczenia
(okres odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela), który rozpoczyna si´ – zgodnie z art. 39 u.u.ob. 
– z chwilà zawarcia umowy i zap∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a je-
Êli w umowie ubezpieczenia zak∏ad ubezpieczeƒ wskaza∏ póêniejszy termin p∏atnoÊci sk∏adki
lub jej pierwszej raty – z chwilà zawarcia umowy. 

W praktyce pojawi∏ si´ problem, czy do liczenia 12-miesi´cznego terminu okreÊlonego 
w u.u.ob. stosuje si´ przepisy kodeksu cywilnego o terminach (art. 110 i n. k.c.). Problem ten
nabiera szczególnego znaczenia w kontekÊcie art. 28 u.u.ob., regulujàcego termin z∏o˝enia
przez posiadacza pojazdu zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia (nie póêniej
ni˝ na jeden dzieƒ przed up∏ywem okresu 12 miesi´cy, a zatem w przedostatnim dniu obowià-
zywania umowy)15.

Zgodnie z interpretacjà przyj´tà przez Komisj´ Nadzoru Finansowego (dalej: KNF),
w zwiàzku z tym, ˝e ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych nie zawiera przepisów odno-
szàcych si´ wprost do sposobu obliczania terminów, na podstawie art. 22 u.u.ob. do liczenia
dwunastomiesi´cznego terminu z art. 28 u.u.ob. stosuje si´ przepis art. 112 k.c. w zw. z art.
110 k.c. W myÊl art. 112 k.c., termin oznaczony w miesiàcach koƒczy si´ z up∏ywem dnia, któ-
ry nazwà lub datà odpowiada poczàtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostat-
nim miesiàcu nie by∏o – w ostatnim dniu tego miesiàca. JeÊli zatem umow´ zawarto w dniu 
10 stycznia 2008 r., to odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ trwaç b´dzie do dnia 10 stycz-
nia 2009 r. do godz. 24, a ubezpieczajàcy b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç wypowiedzenia jej nie póêniej,
ni˝ w dniu 9 stycznia 2009 r. (9 stycznia 2009 r. do godz. 24).

W myÊl art. 110 k.c., „je˝eli ustawa, orzeczenie sàdu lub decyzja innego organu paƒstwowe-
go albo czynnoÊç prawna oznacza termin nie okreÊlajàc sposobu jego obliczania, stosuje si´
przepisy poni˝sze”. Ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych rzeczywiÊcie nie okreÊla sposo-
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13 Inaczej S. Reps, zdaniem którego art. 8241 § 32 k.c. stosuje si´ tak˝e do obowiàzkowego ubezpieczenia OC; zob. S.
Reps, op. cit., s. 18. 
14 M. Orlicki (w:) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyƒski, Obowiàzkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych, Warszawa 2007, s. 97.
15 Tam˝e, s. 108.



bu liczenia dwunastomiesi´cznego terminu z art. 26 i 28 u.u.ob.; na pierwszy rzut oka wyda-
je si´ zatem, ˝e zachodzà przes∏anki do stosowania art. 110 i n. k.c. Nale˝y jednak wziàç pod
uwag´ fakt, ˝e w praktyce ubezpieczeniowej okres odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela jest wy-
raênie – poprzez okreÊlenie jego momentu poczàtkowego (dies ad quem) oraz koƒcowego (dies
a quo) – precyzowany w dokumencie ubezpieczenia, a zatem przez czynnoÊç prawnà. Zgodnie
z dotychczasowà praktykà okres ochrony rozpoczynajàcy si´ w dniu 10 stycznia 2008 r. koƒ-
czy∏ si´ w dniu 9 stycznia 2009 r.; ubezpieczajàcy mia∏ zatem mo˝liwoÊç wypowiedzenia umo-
wy nie póêniej, ni˝ w dniu 8 stycznia 2009 r. Wydaje si´, ˝e na gruncie art. 110 k.c. potrzeba
obliczania danego terminu poprzez zastosowanie art. 111 i n. k.c. ustaje nie tylko w przypad-
ku sprecyzowania sposobu jego liczenia przez samà ustaw´, ale tak˝e w razie okreÊlenia tego
sposobu przez czynnoÊç prawnà, pod warunkiem oczywiÊcie, ˝e owo okreÊlenie nie prowadzi
do naruszenia celu przepisu ustawy wprowadzajàcego dany termin. Sprecyzowanie okresu
ubezpieczenia w dokumencie ubezpieczenia mog∏oby zostaç zakwestionowane jedynie wów-
czas, gdyby narusza∏o zasad´ trwa∏oÊci (ciàg∏oÊci) ochrony ubezpieczeniowej, co nie ma
w omawianym przypadku miejsca. Wydaje si´ zatem, ˝e dotychczasowà praktyk´ zak∏adów
ubezpieczeƒ w zakresie okreÊlania czasu ochrony ubezpieczeniowej nale˝y uznaç za zgodnà
z prawem. Z kolei interpretacja przyj´ta przez KNF prowadzi do pewnych niepokojàcych re-
zultatów. Po pierwsze, okres ustalony tak, jak zak∏ada KNF, wynosi de facto 12 miesi´cy
i 1 dzieƒ16. W kontekÊcie art. 813 k.c., w myÊl którego sk∏adka nale˝y si´ za czas trwania od-
powiedzialnoÊci ubezpieczyciela, oznacza to, ˝e zak∏adowi ubezpieczeƒ nale˝y si´ sk∏adka za
jeden dodatkowy dzieƒ Êwiadczonej ochrony. Po drugie, gdyby zastosowaç wyk∏adni´ przyj´tà
przez KNF do ju˝ zawartych umów ubezpieczenia, to w przypadku zadzia∏ania klauzuli pro-
longacyjnej ubezpieczyciel Êwiadczy∏by „podwójnà” ochron´ w pierwszym dniu „nowego”
okresu odpowiedzialnoÊci (w podanym wy˝ej przyk∏adzie w dniu 10 stycznia 2009 r.), b´dàcym
jednoczeÊnie ostatnim dniem okresu „starego”; gdyby natomiast ubezpieczajàcy zdecydowa∏
si´ na rezygnacj´ z us∏ug dotychczasowego ubezpieczyciela i zawar∏ nowà umow´ ubezpiecze-
nia, dosz∏oby do sytuacji zdublowania ochrony we wskazanym dniu17.

Wydaje si´, ˝e w celu usuni´cia wàtpliwoÊci, jakie pojawi∏y si´ na gruncie stosowania prze-
pisów kodeksu cywilnego o terminach do umowy obowiàzkowego ubezpieczenia komunikacyj-
nego, wskazane by∏oby wyraêne unormowanie sposobu liczenia dwunastomiesi´cznego termi-
nu z art. 26 u.u.ob. w przepisach regulujàcych to ubezpieczenie. 

Dublowanie materii prawnej kodeksu cywilnego w przepisach ustawy o ubezpie-
czeniach obowiàzkowych

1. Art. 813 k.c. a art. 41 oraz 42 u.u.ob.
W myÊl art. 813 § 31 k.c. po nowelizacji, sk∏adk´ oblicza si´ za czas trwania odpowiedzialno-

Êci ubezpieczyciela, a w przypadku wygaÊni´cia stosunku ubezpieczenia przed up∏ywem okre-
su, na jaki zosta∏a zawarta umowa, ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres nie-
wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. NowoÊcià jest tu zd. 2, które wyraênie stanowi
o obowiàzku zwrotu sk∏adki. Brzmienie przepisu wskazuje na to, ˝e zwrot ten nale˝y si´ ubez-
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16 Zob. orzeczenie SN z dnia 21 maja 1997 r., (I CZ 54/97, opubl. Lex nr 50587), w którym SN przyjà∏, ˝e termin mie-
si´czny mo˝e obejmowaç tyle dni, ile obejmuje miesiàc kalendarzowy (a zatem najmniej 28, a najwi´cej 31 dni).
17 Za: E. Kowalewski, Opinia dotyczàca terminu wypowiedzenia przez ubezpieczajàcego umowy obowiàzkowego ubezpie-
czenia OC posiadaczy pojazdów okreÊlonego w art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych z dnia 25 stycznia
2008 r. (niepublikowana).



pieczajàcemu niezale˝nie od tego, z jakiej przyczyny i z czyjej inicjatywy dosz∏o do wygaÊni´-
cia stosunku ubezpieczenia18. W doktrynie podkreÊla si´, ˝e zatrzymanie przez ubezpieczycie-
la wi´kszej cz´Êci sk∏adki, ni˝by to wynika∏o z jej proporcjonalnego rozliczenia w stosunku do
czasu ochrony ubezpieczeniowej, stanowi naruszenie art. 813 k.c.; sk∏adka przys∏uguje zatem
za ka˝dy dzieƒ niewykorzystanej ochrony19.

W przeciwieƒstwie do kodeksu cywilnego, ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych od po-
czàtku swojego obowiàzywania w sposób wyraêny regulowa∏a obowiàzek zwrotu sk∏adki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia. Odpowiednie unormowanie w zakresie ubezpieczenia
komunikacyjnego OC zawiera art. 41 u.u.ob. Mimo, ˝e uregulowanie art. 813 § 1 zd. 2 k.c. jest
póêniejsze ni˝ art. 41 u.u.ob., to jednak nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e art. 41, który stanowi w sto-
sunku do niego lex specialis, wy∏àcza – zgodnie z regu∏à lex posterior generalis non derogat legi
priori speciali – zastosowanie art. 813 k.c. 

Przepis art. 41 k.c. zapewnia ubezpieczajàcemu zwrot sk∏adki w sytuacjach, w których do-
sz∏o do rozwiàzania umowy przed up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta, czyli w przypad-
kach uregulowanych w art. 33 ust. 2-5 ustawy, a zatem: 

p w razie wyrejestrowania pojazdu mechanicznego; 
p w razie odstàpienia od umowy z powodu braku rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od

dnia zawarcia umowy ubezpieczenia;
p w razie wypowiedzenia umowy przez nabywc´ w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu;
p w razie wypowiedzenia umowy przez w∏aÊciciela pojazdu przed up∏ywem 30 dni od dnia

przejÊcia na niego posiadania pojazdu oraz
p z chwilà udokumentowania trwa∏ej i zupe∏nej utraty posiadania pojazdu mechanicznego

w okolicznoÊciach niepowodujàcych zmiany posiadacza.
Zwrot sk∏adki przys∏uguje jednak nie za ka˝dy dzieƒ, ale za ka˝dy pe∏ny miesiàc niewyko-

rzystanego okresu ubezpieczenia (art. 42 u.u.ob.). JeÊli zatem „tytu∏em przyk∏adu” ubezpie-
czajàcy sprzeda pojazd w po∏owie miesiàca, to nie otrzyma on zwrotu sk∏adki za okres niewy-
korzystanej ochrony w tym miesiàcu, ale dopiero poczàwszy od miesiàca kolejnego. 

Art. 41 u.u.ob. wprowadza ponadto istotny wyjàtek od regu∏y obowiàzku zwrotu sk∏adki
przez zak∏ad ubezpieczeƒ; w myÊl art. 41 ust. 2 zwrot ten nie nale˝y si´, je˝eli w okresie po-
przedzajàcym rozwiàzanie umowy w przypadkach okreÊlonych w art. 33 pkt 2-5 u.u.ob. nastà-
pi∏a szkoda, za którà ubezpieczyciel wyp∏aci∏ lub jest obowiàzany wyp∏aciç odszkodowanie.
Omawiane unormowanie ró˝ni si´ od tego zawartego w art. 813 k.c., na gruncie którego nie
budzi wàtpliwoÊci, ˝e obowiàzek zwrotu sk∏adki powstaje tak˝e wówczas, gdy ubezpieczyciel
w okresie ubezpieczenia wyp∏aci∏ Êwiadczenie lub jest zobowiàzany do jego wyp∏aty20. W tym
miejscu nale˝y podkreÊliç, ˝e – jako ˝e w art. 813 k.c. mowa jest o zwrocie sk∏adki za okres nie-
wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej – zwrot ten nie b´dzie przys∏ugiwaç wówczas, gdy
dojdzie do wyczerpania okreÊlonej w umowie sumy ubezpieczenia (przy ubezpieczeniu mienia)
czy sumy gwarancyjnej (przy ubezpieczeniu OC). Natomiast art. 41 u.u.ob. nie pozostawia
wàtpliwoÊci co do tego, ˝e obowiàzek zwrotu sk∏adki ustaje w ka˝dym przypadku wyrzàdze-
nia szkody rodzàcej obowiàzek Êwiadczenia po stronie zak∏adu ubezpieczeƒ (a zatem tak˝e na
przyk∏ad w razie spowodowania przez ubezpieczajàcego (ubezpieczonego) zwyk∏ej st∏uczki).
Przepis art. 41 u.u.ob. wprowadza zatem wyjàtek od zawartej w art. 813 k.c. regu∏y, w myÊl
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18 M. Orlicki (w:) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, op. cit., s. 69.
19 Tam˝e, s. 68.
20 Tam˝e.



której sk∏adka nale˝y si´ za czas trwania odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela (jest ekwiwalen-
tem czasu ochrony). W przypadku spowodowania przez ubezpieczonego szkody, której rozmiar
jest mniejszy ni˝ wysokoÊç sumy gwarancyjnej (co w przypadku ubezpieczenia komunikacyj-
nego OC jest regu∏à), ubezpieczyciel nie b´dzie mia∏ obowiàzku zwrotu sk∏adki, mimo ˝e
w braku rozwiàzania umowy z jednej z przyczyn okreÊlonych w art. 33 ust. 2-5 u.u.ob. ubez-
pieczajàcemu (ubezpieczonemu) nadal przys∏ugiwa∏aby ochrona ubezpieczeniowa; gdyby za-
tem ubezpieczony wyrzàdzi∏ szkod´, za którà by∏by odpowiedzialny cywilnie, ubezpieczyciel
mia∏by obowiàzek wyp∏aciç odszkodowanie. 

W Êwietle powy˝szego widaç wyraênie, ˝e ubezpieczajàcy w ubezpieczeniu komunikacyjnym
OC21 jest postawiony w sytuacji mniej korzystnej ni˝ np. w ubezpieczeniu mienia czy w dobro-
wolnym ubezpieczeniu OC. Wskazane rozwiàzanie nie ma ˝adnego logicznego uzasadnienia;
nie widaç powodu, dla którego ubezpieczajàcy w obowiàzkowym ubezpieczeniu odpowiedzial-
noÊci cywilnej mia∏by byç traktowany gorzej ni˝ ubezpieczajàcy w ubezpieczeniu OC dobro-
wolnym. Uregulowanie zawarte w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych powinno zatem
zostaç zmienione. Nale˝a∏oby uchyliç art. 41 ust. 2 u.u.ob. Z kolei art. 41 ust. 1 u.u.ob. nie jest
potrzebny, bo obowiàzek zwrotu sk∏adki w uregulowanych w nim sytuacjach wynika przecie˝
z art. 813 k.c.; nie ma zatem koniecznoÊci dublowania tej regulacji w ustawie o ubezpiecze-
niach obowiàzkowych. 

2. Art. 818 k.c. a art. 16 ust. 2 pkt 2 u.u.ob.
W myÊl art. 818 § 1 k.c., umowa ubezpieczenia lub o. w. u. mogà przewidywaç, ˝e ubezpiecza-

jàcy ma obowiàzek w okreÊlonym terminie powiadomiç ubezpieczyciela o wypadku. W przypad-
ku ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzkiem tym mo˝na obcià˝yç równie˝ ubezpieczone-
go (art. 818 § 2 k.c.). Z art. 16 ust. 2 pkt 2 u.u.ob. wynika zaÊ obowiàzek „niezw∏ocznego
powiadomienia o zdarzeniu zak∏adu ubezpieczeƒ” przez „osob´ obj´tà ubezpieczeniem OC”,
a zatem wydaje si´, ˝e równie˝ przez poszkodowanego (ubezpieczajàcego i ubezpieczonego usta-
wodawca okreÊla w art. 16 mianem „osoby, której odpowiedzialnoÊç jest obj´ta ubezpieczeniem
OC”). Unormowanie art. 16 u.u.ob. odbiega od przyj´tego w art. 818 k.c., który dopuszcza ob-
cià˝enie obowiàzkiem powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku jedynie ubezpieczajàcego i
ubezpieczonego. JeÊli zatem ustawodawca ma na myÊli wy∏àcznie te podmioty, to powinien po-
s∏u˝yç si´ okreÊleniem „osoba, której odpowiedzialnoÊç jest obj´ta ubezpieczeniem OC”. Wyda-
je si´, ˝e na∏o˝enie obowiàzku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku na poszkodowanego,
który przecie˝ nie jest stronà ani podmiotem stosunku ubezpieczenia, ale osobà trzecià, idzie za
daleko (nemo alteri stipulare potest); wskazane rozwiàzanie mo˝na jednak obroniç, je˝eli potrak-
tuje si´ owo zawiadomienie nie jako obowiàzek, ale jako powinnoÊç stanowiàcà przes∏ank´ wa-
runkujàcà mo˝liwoÊç skorzystania z uprawnienia do odszkodowania ubezpieczeniowego22.

3. Art. 362 k.c., 822 § 5 k.c. oraz 818 § 4 k.c. a art. 17 u.u.ob. 
Art. 17 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych normuje szczególny przypadek regresu

nietypowego. W doktrynie wskazuje si´, ˝e przepis ten jest wyjàtkowo chaotyczny i niezrozu-
mia∏y23. W myÊl art. 17 u.u.ob., je˝eli osoba obj´ta ubezpieczeniem obowiàzkowym OC lub oso-
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21 A tak˝e w ubezpieczeniu OC rolników (zob. art. 56 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych).
22 Por. § 119 ust. 1 niemieckiej ustawy o umowie ubezpieczenia (VVG), który zobowiàzuje poszkodowanego do za-
wiadomienia ubezpieczyciela o zdarzeniu szkodzàcym terminie dwóch tygodni od dnia, w którym uzyska∏ wiedz´
o nim.
23 Tak zw∏aszcza E. Kowalewski (w:) Prawo ubezpieczeƒ..., s. 267.



ba wyst´pujàca z roszczeniem z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa nie dope∏ni∏y obo-
wiàzków wymienionych w art. 16 ustawy i niedope∏nienie to mia∏o wp∏yw na ustalenie istnie-
nia lub zakresu ich odpowiedzialnoÊci cywilnej bàdê te˝ na zwi´kszenie rozmiarów szkody, za-
k∏ad ubezpieczeƒ mo˝e dochodziç od tych osób zwrotu cz´Êci wyp∏aconego uprawnionemu
odszkodowania lub ograniczyç wyp∏acane tym osobom odszkodowanie. Sformu∏owanie art. 17
jest raczej niefortunne; jego brzmienie wskazuje bowiem na to, ˝e ubezpieczyciel mo˝e docho-
dziç zwrotu wyp∏aconego odszkodowania tak˝e od poszkodowanego, a zatem od osoby, która
to odszkodowanie wczeÊniej otrzyma∏a, co zas∏uguje na pe∏nà dezaprobat´ i jest sprzeczne
z naturà regresu szczególnego. Je˝eli zamiarem ustawodawcy by∏o wprowadzenie roszczenia
zwrotnego ubezpieczyciela tylko do osoby, której odpowiedzialnoÊç jest obj´ta ubezpieczeniem
OC, a w stosunku do poszkodowanego jedynie mo˝noÊci ograniczenia odszkodowania, to po-
winien by∏ to uregulowaç w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci. 

JeÊli przyjàç – a wydaje si´, ˝e tak w∏aÊnie powinno byç – ˝e art. 17 u.u.ob. reguluje szcze-
gólny przypadek zmniejszenia odszkodowania, to nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e pomija on
kwesti´ swojego stosunku do art. 362 k.c., normujàcego przyczynienie si´ poszkodowanego do
powstania szkody24.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e skutki uchybienia obowiàzkom okreÊlonym w art. 16 u.u.ob. przez
ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego nie powinny wywo∏aç ˝adnych negatywnych nast´pstw
dla poszkodowanego. Niestety, sformu∏owanie art. 17 u.u.ob. nie jest w tym zakresie do koƒ-
ca jasne. Problem przestaje istnieç, jeÊli za∏o˝yç, ˝e art. 822 § 5 k.c., w myÊl którego ubezpie-
czyciel nie mo˝e podnieÊç przeciwko uprawnionemu do odszkodowania zarzutu naruszenia
obowiàzków wynikajàcych z umowy lub z ogólnych warunków ubezpieczenia przez ubezpie-
czajàcego lub ubezpieczonego, je˝eli nastàpi∏o ono po zajÊciu wypadku, odnosi si´ tak˝e do
obowiàzków wynikajàcych z przepisów prawa25. JeÊli jednak uznaç za wià˝àcà dos∏ownà re-
dakcj´ art. 822 § 5 k.c., to wówczas z ca∏à jaskrawoÊcià ujawnia si´ koniecznoÊç „przeredago-
wania” art. 17 w taki sposób, ˝eby wynika∏o z niego jasno, i˝ zmniejszenie nale˝nego poszko-
dowanemu odszkodowania mo˝e nastàpiç tylko wówczas, gdy to on sam z winy umyÊlnej lub
ra˝àcego niedbalstwa nie dope∏ni∏ obowiàzków okreÊlonych w art. 16 u.u.ob.

Wydaje si´, ˝e okreÊlone w art. 17 u.u.ob. skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wy-
padku nie nast´pujà, je˝eli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia (a za-
tem – w myÊl art. 16 ust. 2 u.u.ob. – „niezw∏ocznie”) otrzyma∏ wiadomoÊç o okolicznoÊciach,
które nale˝a∏o podaç do jego wiadomoÊci. Kwestia ta nie jest wprawdzie uregulowana w art.
17, ale normuje jà art. 818 § 4 k.c., który z mocy art. 22 u.u.ob. stosuje si´ do obowiàzkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. 

Niejednoznaczne odes∏anie do przepisów kodeksu cywilnego w art. 110 u.u.ob.
W myÊl art. 110 ust. 4 u.u.ob., roszczenie zwrotne Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-

cyjnego do sprawcy szkody i osoby, która nie dope∏ni∏a obowiàzku zawarcia umowy ubezpie-
czenia OC, ulega przedawnieniu „na zasadach okreÊlonych w kodeksie cywilnym, nie wcze-
Êniej jednak ni˝ z up∏ywem trzech lat od dnia spe∏nienia przez UFG Êwiadczenia”. Zwrot „na
zasadach okreÊlonych w kodeksie cywilnym” nie jest jednoznaczny. Zdaje si´ on wskazywaç na
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24 Tam˝e.
25 Tak M. Serwach, Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w Êwietle proponowanych zmian przepisów kodeksu cywil-
nego o umowie ubezpieczenia, PA 2006, nr 3, s. 7-8, a tak˝e – odnoÊnie obowiàzku zawiadomienia ubezpieczyciela o zaj-
Êciu wypadku ubezpieczeniowego – J. Nawraca∏a, Obowiàzek zawiadomienia ubezpieczyciela o zajÊciu wypadku ubezpie-
czeniowego – art. 818 k.c. po nowelizacji, PA 2007, nr 4, s. 26-27.



dziesi´cioletni termin przedawnienia z art. 118 k.c., rozpoczynajàcy si´ w chwili, w której rosz-
czenie staje si´ wymagalne, a zatem w chwili spe∏nienia Êwiadczenia przez UFG. JeÊli jednak
przyjmie si´, ˝e roszczenie Funduszu przedawnia si´ w terminie dziesi´cioletnim, liczonym od
chwili spe∏nienia przez UFG Êwiadczenia, to nale˝a∏oby dojÊç do wniosku, ˝e zawarte w art.
110 ust. 4 zastrze˝enie, i˝ roszczenie to ulega przedawnieniu „nie wczeÊniej ni˝ z up∏ywem
3 lat od dnia spe∏nienia przez Fundusz Êwiadczenia” stanowi superfluum ustawowe. Taki
wniosek nie wydaje si´ jednak uprawniony; jeÊli bowiem ustawodawca zamieÊci∏ w ustawie
okreÊlone unormowanie, to nale˝y za∏o˝yç, ˝e nie uczyni∏ tego bez przyczyny. Byç mo˝e zatem
zwrot „na zasadach okreÊlonych w kodeksie cywilnym” ma odnosiç si´ nie do art. 118, ale do
art. 4421 k.c., a wspomniane zastrze˝enie ma na celu zapobie˝enie przedawnieniu si´ roszcze-
nia Funduszu zanim jeszcze spe∏ni on Êwiadczenie. De lege ferenda nale˝y postulowaç, aby
ustawodawca unormowa∏ omawiane zagadnienie w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci i niepowo-
dujàcy trudnoÊci interpretacyjnych. JeÊli wi´c jego zamiarem jest odwo∏anie si´ w art. 110 ust.
4 do art. 4421 k.c., to nale˝a∏oby wyraênie wskazaç, i˝ roszczenie zwrotne UFG przedawnia si´
w terminach przewidzianych dla roszczenia poszkodowanego w przepisach o odpowiedzialno-
Êci za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedozwolonym, jednak nie wczeÊniej ni˝ z up∏ywem trzech
lat od dnia spe∏nienia przez Fundusz Êwiadczenia26.

Uwagi koƒcowe
Zawarte w art. 22 u.u.ob. generalne odes∏anie do przepisów k.c., z którego wynika nakaz sto-

sowania tych przepisów do ubezpieczeƒ obowiàzkowych wprost, z pewnoÊcià nie jest rozwià-
zaniem zadowalajàcym. Na dezaprobat´ zas∏uguje równie˝ dublowanie materii kodeksu cywil-
nego w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych, które jest êród∏em chaosu normatywnego.
W zwiàzku z tym nasuwajà si´ nast´pujàce spostrze˝enia: 

1. Warto by∏oby rozwa˝yç zastàpienie odes∏ania z art. 22 u.u.ob. nakazem odpowiedniego
stosowania do ubezpieczeƒ obowiàzkowych przepisów k.c. o umowie ubezpieczenia. Odpo-
wiednie zastosowanie przepisu oznacza jego zastosowanie z uwzgl´dnieniem ewentualnych
ró˝nic pomi´dzy instytucjami, do których nale˝y przepis odsy∏ajàcy i przepis odes∏ania. Mo˝e
ono zatem polegaç albo na jego zastosowaniu wprost, albo na zastosowaniu z odpowiednimi
modyfikacjami, albo te˝ na odmowie jego zastosowania ze wzgl´du na okreÊlone ró˝nice, przy
czym ustalenie, o którà z wymienionych sytuacji chodzi, wymaga pos∏u˝enia si´ wyk∏adnià
systemowà i funkcjonalnà27.

2. Nakaz odpowiedniego stosowania przepisów k.c. do ubezpieczeƒ obowiàzkowych móg∏by
albo przyjàç postaç odes∏ania generalnego na wzór tego z art. 22 k.c., albo zostaç sformu∏owa-
ny w ten sposób, ˝e ustawodawca nakaza∏by stosowanie przepisów k.c. tylko w konkretnych
przypadkach. Drugie ze wskazanych rozwiàzaƒ – analogiczne do zastosowanego w rozdziale
IV ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, normujàcym ustrój towarzystwa ubezpieczeƒ wza-
jemnych28 – wydaje si´ lepsze, jako ˝e wià˝e si´ z mniejszà iloÊcià ewentualnych wàtpliwoÊci
interpretacyjnych. Jego wprowadzenie oznacza∏oby ostateczne rozstrzygni´cie, które z prze-
pisów k.c. znajdujà zastosowanie do ubezpieczeƒ obowiàzkowych; by∏oby zatem jasne, ˝e je˝e-
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26 Szczegó∏owo na temat przedawnienia roszczenia zwrotnego UFG zob. K. Ludwichowska, OdpowiedzialnoÊç cywilna
i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, Toruƒ 2008, s. 332-334. 
27 Tak L. Morawski, Zasady wyk∏adni prawa, Toruƒ 2006, s. 215.
28 W rozdziale tym ustawa w kilku miejscach odsy∏a do kodeksu spó∏ek handlowych, nakazujàc odpowiednie stosowa-
nie jego przepisów (np. w myÊl art. 81 ust. 1 ustawy do przekszta∏cenia towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych w spó∏-
k´ akcyjnà stosuje si´ odpowiednio przepisy k.s.h. dotyczàce powstania spó∏ki akcyjnej).



li jakaÊ instytucja (np. rekalkulacja sk∏adki w sytuacji wskazanej w art. 816 k.c.) nie zosta∏a
unormowana w przepisach poÊwi´conych tym ubezpieczeniom, to znaczy, ˝e nie jest ona do-
puszczalna. W praktyce mog∏yby si´ natomiast pojawiç problemy z ustaleniem, co dok∏adnie
w danym przypadku oznacza odpowiednie stosowanie przepisu. Powstaje wi´c pytanie, czy nie
lepiej by∏oby uregulowaç stosunek ubezpieczenia obowiàzkowego w sposób wyczerpujàcy, bez
jakichkolwiek odes∏aƒ do przepisów tytu∏u XXVII kodeksu cywilnego. 

3. Docelowo najrozsàdniejszym rozwiàzaniem wydaje si´ byç usuni´cie z ustawy o ubezpie-
czeniach obowiàzkowych przepisów o charakterze cywilnoprawnym i unormowanie ca∏oÊci za-
gadnieƒ cywilnego prawa ubezpieczeniowego w jednym miejscu, najlepiej – z uwagi na obszer-
noÊç tej materii – nie w kodeksie cywilnym, ale w osobnej ustawie29, w której znalaz∏by si´
odr´bny rozdzia∏ poÊwi´cony ubezpieczeniom obowiàzkowym, regulujàcy t´ problematyk´
w sposób uwzgl´dniajàcy jej specyfik´. 

dr Katarzyna Ludwichowska, Zak∏ad Prawa Ubezpieczeniowego Katedry Prawa Cywilne-
go i Mi´dzynarodowego Obrotu Gospodarczego Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Miko∏aja Kopernika w Toruniu

Summary of the article

The civil code regulations vs. the regulations of the act on obligatory
insurance in the scope of obligatory automobile insurance (OC) 
of owners of motor vehicles

The article is dedicated to the issues of the mutual relation between the civil code regula-
tions and the regulations of the act on obligatory insurance, Insurance Guarantee Fund
(UFG) and Polish Motor Insurers’ Bureau (PBUK) in the scope of obligatory automobile in-
surance (OC). A closer analysis of the civil code regulations and the regulations of the act on
the other hand leads to the conclusion that the relation between these two legal acts remains
not transparent in many points. From article 22 of the act on obligatory insurance there re-
sults an enforcement of the civil code regulations applied directly to agreements on obligato-
ry insurance, however, some of the code regulations are clearly not plausible for these agre-
ements. The first part of the article is dedicated to the very problem of the inadequacy of the
chosen civil code regulations (art. 815 § 3, art. 816, art. 8241 § 2) for agreements on obligato-
ry automobile insurance. In the second part the issues of „duplicating” the contents of the ci-
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29 Takie rozwiàzanie jest od dawna postulowane przez J. ¸opuskiego oraz E. Kowalewskiego, zob. m.in. J. ¸opuski,
Reforma cywilnego prawa ubezpieczeniowego: uwagi na marginesie proponowanych zmian przepisów kodeksu cywilnego
dotyczàcych umowy ubezpieczenia (w:) Umowa ubezpieczenia. Dyskusja nad formà prawnà i treÊcià unormowaƒ, Warsza-
wa 2007, s. 58; ten˝e: Poglàd na w∏aÊciwà struktur´ ustawodawstwa ubezpieczeniowego, a w szczególnoÊci w∏aÊciwy
podzia∏ regulowanej materii w proponowanych projektach ustaw ubezpieczeniowych (w:) Ubezpieczenia w polskim ob-
szarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, Warszawa 25 kwietnia 2003 r., s. 106; E. Kowalewski, Podsumo-
wanie dyskusji w zespole tematycznym I (w:) Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczeki-
wania, Warszawa 25 kwietnia 2003 r., s. 621.



vil code in the act on obligatory insurance were touched upon, whereas the third part highli-
ghted the ambiguity of the only clear – next to art 22 of the act on obligatory insurance –  re-
ference to the civil code regulations, included in art. 110 of the act. The considerations encom-
passed in the article lead to the conclusion that general reference to the regulations of art. 22
of the act on obligatory insurance  –out of which there results an enforcement to apply these
regulations directly to the regulations on obligatory insurance – is not a satisfactory solution.
Therefore, it is worth taking into consideration its possible replacement with an enforcement
of its appropriate implementation in reference to the regulations on obligatory insurance of
the civil code on insurance agreement. This enforcement could either be in the form of a ge-
neral reference similar to that in art. 22 of the act on obligatory insurance, or – what seems
to be more appropriate – remain formulated in such a way that the legislator would enforce
appropriate use of the civil code regulations only in particular cases. As targeted, the most
sensible solution, however, seems to be removing from the act on obligatory insurance civil
and legal-oriented regulations and standardizing all the issues referring to civil insurance law
in a separate act.
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Pawe∏ Wawszczak

DopuszczalnoÊç zastosowania cen cz´Êci alternatywnych przy ustalaniu
wysokoÊci odszkodowania za szkod´ komunikacyjnà z tytu∏u umowy
obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 5(2/2008)

1 Raporty dost´pne sà pod adresem internetowym: http://www.rzu.gov.pl/sprawy-biezace/Wydzial Skarg i Interwencji
w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych przygotowal na podstawie naplywajacych skarg raporty dotyc 1327.

W dniu 13 listopada 2008 r., na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych opubliko-
wane zosta∏y raporty poÊwi´cone problematyce ca∏kowitej oraz cz´Êciowej odmowie wyp∏aty
odszkodowania z obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy po-
jazdów mechanicznych1. Sporzàdzone one zosta∏y na podstawie skarg kierowanych przez po-
szkodowanych lub ich pe∏nomocników do Rzecznika Ubezpieczonych w pierwszych trzech
kwarta∏ach bie˝àcego roku. W obszarze skarg dotyczàcych cz´Êciowej odmowy wyp∏aty od-
szkodowania istotnym problemem, który zosta∏ dostrze˝ony przez Rzecznika Ubezpieczonych
jest ustalanie przez zak∏ady ubezpieczeƒ wysokoÊci odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci al-
ternatywnych wbrew zgodzie poszkodowanego oraz w sytuacji, gdy uszkodzony pojazd mecha-
niczny posiada∏ cz´Êci oryginalne pochodzàce od producenta. Ta forma zani˝enia odszkodowa-
nia ma zasadniczo wyst´powaç w dwóch postaciach: albo poprzez przyj´cie cen tych cz´Êci
w kalkulacji naprawy (gdy szkoda likwidowana jest metodà kosztorysowà) lub poprzez wery-
fikacj´, przedstawionych przez poszkodowanego faktur lub rachunków z naprawy pojazdu,
podczas której zosta∏y zastosowane cz´Êci oryginalne pochodzàce od producenta.

Istniejàce rozbie˝noÊci w ocenie dopuszczalnoÊci stosowania przez ubezpieczycieli wy˝ej
wskazanej praktyki powodujà koniecznoÊç przedstawienia podstaw prawnych do ustalenia
wysokoÊci odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych. Celem niniejszego opraco-
wania b´dzie nie tylko przedstawienie podstaw prawnych dopuszczalnoÊci zastosowania cen
cz´Êci alternatywnych przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowania za szkod´ komunikacyjnà
z tytu∏u umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojaz-
dów, ale równie˝ ocena przyk∏adowych stanowisk zak∏adów ubezpieczeƒ, które uzasadniaç
majà stosowanie cen w sytuacji, gdy naprawie lub wymianie podlegajà oryginalne cz´Êci za-
mienne pochodzàce od producenta pojazdu a poszkodowany nie wyrazi∏ zgody na zastosowa-



nie cen cz´Êci alternatywnych. Przed pe∏nà prezentacjà podstaw prawnych do zastosowania
cen cz´Êci alternatywnych przy ustaleniu wysokoÊci odszkodowania za szkod´ komunikacyjnà
z tytu∏u umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nale-
˝y przedstawiç podstawy prawne i faktyczne, na które wskazujà ubezpieczyciele dla uzasad-
nienia ustalenia wysokoÊci odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych.

W pierwszej kolejnoÊci jako podstaw´ prawnà przywo∏uje si´ rozporzàdzenie Rady Mini-
strów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wy∏àczeƒ okreÊlonych porozumieƒ wertykalnych
w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu stosowania porozumieƒ ograniczajàcych
konkurencj´2. PodkreÊlane jest przy tym dodatkowo, ˝e ten akt wykonawczy, jako êród∏o po-
wszechnie obowiàzujàcego prawa, nie zawiera w swojej treÊci ˝adnych ograniczeƒ przedmio-
towych oraz podmiotowych w jego stosowaniu i w po∏àczeniu z przepisami kodeksu cywilnego
wyznacza w∏aÊciwy zakres odpowiedzialnoÊci cywilnoprawnej zak∏adu ubezpieczeƒ za spraw-
c´ szkody komunikacyjnej, na mocy zawartej z nim umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Mo˝na spotkaç si´ tak˝e z bezpoÊrednim przywo∏ywaniem
rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1400/2002 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Trakta-
tu do kategorii porozumieƒ i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym3. 

Zak∏ady ubezpieczeƒ uzasadniajà swoje stanowisko w tym zakresie równie˝ interpretacjà
art. 361 i art. 363 k.c. opartà na swoistym rozumieniu zobowiàzania do zwrotu niezb´dnych
ekonomicznie uzasadnionych wydatków. Zdaniem ubezpieczycieli z art. 363 § 1 k.c. wynika,
˝e w razie uszkodzenia rzeczy w stopniu umo˝liwiajàcym przywrócenie jej do stanu poprzed-
niego, osoba odpowiedzialna za szkod´ zobowiàzana jest zwróciç poszkodowanemu niezb´dne
i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone wed∏ug cen na lokalnym ryn-
ku. Skoro wysokoÊç odszkodowania powinna obejmowaç niezb´dne i ekonomicznie uzasadnio-
ne wydatki, to oznacza, ˝e naprawa powinna zostaç dokonana w sposób racjonalny tzn., z naj-
mniejszym nak∏adem si∏ i kosztów. 

Argumentem majàcym równie˝ przemawiaç za dopuszczeniem stosowania cen cz´Êci alter-
natywnych przy ustaleniu sumy odszkodowania w oderwaniu od zgody poszkodowanego i fak-
tu posiadania przez uszkodzony pojazd mechaniczny cz´Êci oryginalnych pochodzàcych od
producenta ma byç fakt, i˝ uszkodzony pojazd nie posiada ju˝ gwarancji jego producenta. Mo˝-
na tak˝e spotkaç si´ z argumentacjà, ˝e przyj´cie cen cz´Êci oryginalnych pochodzàcych od
producenta przy ustaleniu wysokoÊci odszkodowania stanowi∏oby naruszenie treÊci art. 357
k.c. oraz wykracza∏oby poza dyspozycj´ przepisu art. 8241 § 1 k.c. 

Ponadto, uzasadnieniem dla usankcjonowania praktyki jednostronnego ustalenia przez
ubezpieczyciela odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych, niezale˝nie od jakich-
kolwiek okolicznoÊci faktycznych, ma byç twierdzenie, ˝e poszkodowany (wierzyciel) powinien
wspó∏dzia∏aç przy wykonaniu zobowiàzania przez d∏u˝nika (zak∏adu ubezpieczeƒ) zgodnie
z treÊcià zobowiàzania, w sposób odpowiadajàcy jego celowi spo∏eczno-gospodarczemu oraz za-
sadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego, a ponadto ustalonym w tym zakresie zwyczajom (art. 354 k.c.).
Poszkodowany nie mo˝e zatem domagaç si´ odszkodowania opartego w oparciu o ceny cz´Êci
oryginalnych pochodzàcych od producenta, gdy˝ stanowi∏oby to dla zobowiàzanego nadmier-
ne trudnoÊci i koszty.

Odnoszàc si´ do stanowiska, i˝ podstawà prawnà do ustalenia wysokoÊci odszkodowania
w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych jest rozporzàdzenie Rady Ministrów dnia 28 stycznia
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3 Dz.U. UE. L. nr 203, 01/08/2002, s. 0030-0041.



2003 r. w sprawie wy∏àczeƒ okreÊlonych porozumieƒ wertykalnych w sektorze pojazdów sa-
mochodowych spod zakazu stosowania porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´, nale˝y
wskazaç, ˝e w pe∏ni zasadnym by∏oby wyra˝enie poglàdu, ˝e przedmiotowe rozporzàdzenie nie
ma zastosowania do ustalania wysokoÊci odszkodowania z obowiàzkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Gdy˝ sà to przepisy, które nie dotyczà odpowiedzialno-
Êci cywilnej ani rozliczeƒ z tytu∏u umowy ubezpieczenia. Za przyj´ciem powy˝szego stanowi-
ska przemawiajà nie tylko argumenty o charakterze normatywnym, w tym prawotwórczym,
ale równie˝ zasady, regu∏y oraz metody wyk∏adni obowiàzujàce w polskim systemie prawa.

Zarówno wyk∏adnia przepisów Dzia∏u II, Rozdzia∏u 1 pn. „Zakaz porozumieƒ ograniczajà-
cych konkurencj´”, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów4,
jak równie˝ przyj´te konstytucyjne zasady tworzenia prawa przemawiajà za stanowiskiem, ˝e
rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wy∏àczeƒ okreÊlonych po-
rozumieƒ wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu stosowania poro-
zumieƒ ograniczajàcych konkurencj´, nie mo˝e stanowiç samodzielnej, jak równie˝ uzupe∏nia-
jàcej podstawy prawnej do ustalania Êwiadczenia odszkodowawczego w oparciu o ceny cz´Êci
alternatywnych za szkod´ komunikacyjnà z tytu∏u OC sprawcy.

W pierwszej kolejnoÊci, nale˝y wyraênie wskazaç, i˝ mamy do czynienia z rozporzàdzeniem
tj., z aktem wydawanym na podstawie szczegó∏owej delegacji ustawowej. Trybuna∏ Konsty-
tucyjny wielokrotnie w swoich orzeczeniach przypomina∏ o konstytucyjnych zasadach wyda-
wania rozporzàdzeƒ. W wyroku z dnia 11 grudnia 2000 r.5 Trybuna∏ Konstytucyjny wskaza∏,
˝e „Rozporzàdzenie jest aktem wydawanym na podstawie szczegó∏owego upowa˝nienia usta-
wowego. Upowa˝nienie do wydania rozporzàdzenia musi zawsze byç wyraêne i nie mo˝e
opieraç si´ na domniemaniu. Rozporzàdzenie musi mieÊciç si´ w granicach upowa˝nienia
ustawowego. Zakres upowa˝nienia (a co za tym idzie zakres podmiotowy i przedmiotowy roz-
porzàdzenia) jest ustalany w drodze wyk∏adni j´zykowej i nie mo˝e byç rozszerzany w dro-
dze wyk∏adni funkcjonalnej. Brak stanowiska ustawodawcy musi byç interpretowany jako
nie udzielenie kompetencji normodawczej” (upowa˝nienia do uregulowania okreÊlonego
uk∏adu stosunków spo∏ecznych). Posi∏kujàc si´ wi´c powy˝szym stanowiskiem Trybuna∏u
Konstytucyjnego, którego moc orzeczeƒ trudno kontestowaç, nale˝y wywieÊç wnioski o na-
st´pujàcej treÊci: 

Po pierwsze, w ustawie z dnia 23 dnia 1964 r. – Kodeks cywilny6 i w ustawie z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych7, na gruncie regulacji dotyczàcych zasad
i zakresu odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej ubezpieczycieli za szkody komunikacyjne, brak jest
jakiekolwiek normy delegacyjnej dopuszczajàcej odpowiednie stosowanie przepisów wy˝ej
wskazanego rozporzàdzenia do naprawienia szkody z tytu∏u obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Po drugie, analiza wy˝ej przywo∏anych aktów prawnych nie wykazuje faktu istnienia w ich
obr´bie upowa˝nienia ustawodawcy do wydania przez okreÊlony podmiot aktu wykonawcze-
go, który szczegó∏owo okreÊlaç b´dzie dopuszczalnoÊç, warunki i zasady stosowania cz´Êci al-
ternatywnych przy ustalaniu sumy odszkodowania z tytu∏u OC. 
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4 Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1319 z póên. zm.
5 U 2/00, opubl. OTK 2000/8/296.
6 Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z póên. zm.
7 Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152, (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych).



Wreszcie, treÊcià semantycznà upowa˝nienia w art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów jest okreÊlenie warunków, jakie muszà byç spe∏nione,
˝eby okreÊlone porozumienia wertykalne w sektorze pojazdów samochodowych nie zosta∏y
uznane za praktyk´ antykonkurencyjnà w rozumieniu art. 5 tej˝e ustawy.

Trybuna∏ Konstytucyjny w wy˝ej przywo∏anym wyroku, jak równie˝ w orzeczeniu z dnia 14
paêdziernika 2002 r.8 wyraênie wskaza∏, ˝e „Rozporzàdzenie musi s∏u˝yç realizacji celu usta-
wy, która jest podstawà wydania tego aktu wykonawczego. Rozporzàdzenie ma zatem konkre-
tyzowaç regulacj´ ustawowà i nie mo˝e regulowaç zagadnieƒ pomini´tych przez ustawodaw-
c´. Nie mo˝e tak˝e wkraczaç w materie regulowane przez inne ustawy”. 

Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wy∏àczeƒ okreÊlonych
porozumieƒ wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumieƒ
ograniczajàcych konkurencj´ wydane zosta∏o na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów9. Przepisy dzia∏u II, rozdzia∏u I tej˝e ustawy
ustanawiajà zakaz stosowania przez przedsi´biorców praktyk ograniczajàcych konkurencj´
w uj´ciu horyzontalnym lub wertykalnym m. in. ustanawiajà zakaz ustanawiania karteli i ich
ró˝nych form oraz innych porozumieƒ, które naruszajà konkurencj´. W ˝aden sposób nie od-
noszà si´ natomiast do problematyki zasad i zakresu odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej zak∏adu
ubezpieczeƒ za szkody komunikacyjne z tytu∏u OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Za-
sady poprawnej legislacji spowodowa∏y, i˝ Radzie Ministrów, na mocy art. 7 wy˝ej przywo∏anej
ustawy, zosta∏o przyznane ustawowe upowa˝nienie do uregulowania w drodze rozporzàdzenia
warunków, jakie muszà byç spe∏nione, aby porozumienia wertykalne w sektorze pojazdów sa-
mochodowych (a nie w sektorze dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej dotyczàcej realizacji m. in., zo-
bowiàzaƒ za szkod´ komunikacyjnà z tytu∏u ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych) nie zosta∏y uznane za porozumienia naruszajàce konkurencj´. Z treÊci Dzia∏u II
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak równie˝ wydanego na podstawie art. 7 tej-
˝e ustawy rozporzàdzenia w ˝aden sposób nie mo˝na wi´c wyprowadziç wniosku, i˝ przedmio-
towe akty prawne regulujà zasady i zakres odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej zak∏adu ubezpie-
czeƒ za szkod´ komunikacyjnà z tytu∏u obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Brak jest równie˝ jakichkolwiek argumentów,
które mog∏yby postawiç znak równoÊci pomi´dzy dopuszczalnoÊcià zawierania porozumieƒ
wertykalnych pomi´dzy przedsi´biorcami co do wprowadzenia do obrotu handlowego cz´Êci
nie pochodzàcych od producentów z zakresem obowiàzku odszkodowawczego ubezpieczyciela
z tytu∏u OC.

Zakres obowiàzku odszkodowawczego ubezpieczyciela za szkody komunikacyjne z tytu∏u
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych wyznaczony jest przez przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obo-
wiàzkowych oraz kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 13 ust. 2 wy˝ej przywo∏anej ustawy w obo-
wiàzkowych ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cywilnej odszkodowanie wyp∏aca si´
w graniach odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotów obj´tych ubezpieczeniem, nie wy˝ej jednak
ni˝ do wysokoÊci sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Podobnie, zgodnie z art. 36 ust.
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8 U 4/01, opubl. OTK-A 2002/5/64.
9 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zosta∏a uchylona ustawà z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 171, poz. 1206), jednak˝e na podstawie art. 135 ust.
2 tej˝e ustawy rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie wy∏àczeƒ okreÊlonych porozumieƒ wertykalnych w sekto-
rze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´ zachowuje moc a˝ do jego wy-
gaÊni´cia tj. do 31 maja 2010 r.



1 tej˝e ustawy odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej po-
siadacza lub kierujàcego pojazdem mechanicznym, najwy˝ej jednak do ustalonej w umowie
ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Przepisy te, w celu ustalenia zakresu odpowiedzialnoÊci
ubezpieczyciela wzgl´dem poszkodowanego, odsy∏ajà zatem do regulacji Kodeksu cywilnego
dotyczàcych odpowiedzialnoÊci za szkod´ powsta∏à w zwiàzku z ruchem mechanicznego Êrod-
ka komunikacji poruszanego za pomocà si∏ przyrody (art. 436 w zw. z art. 435 k.c.) oraz do
ogólnych regu∏ naprawienia szkody (do art. 361, art. 363 k.c.) Dodatkowo, w przypadku obo-
wiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, normy wy˝ej przywo∏ane
majà charakter przepisów bezwzgl´dnie obowiàzujàcych (ius cogens), które nie mogà byç
uchylone wolà stron umowy, a tym bardzie zakres odpowiedzialnoÊci nie mo˝e byç jednostron-
nie ustalany w oderwaniu o wy˝ej wskazane przepisy.

Gdyby ustawodawca uzna∏, ˝e podstawà prawnà do ustalenia odszkodowania w oparciu o ce-
ny cz´Êci alternatywnych z tytu∏u OC jest rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia
2003 r. w sprawie wy∏àczeƒ okreÊlonych porozumieƒ wertykalnych w sektorze pojazdów sa-
mochodowych spod zakazu porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´ to da∏by temu norma-
tywny wyraz. W obowiàzujàcym stanie prawnym z takim zdarzeniem normatywnym (prawo-
twórczym) nie mamy do czynienia. Stanowisko zak∏adów ubezpieczeƒ o dopuszczalnoÊci
stosowania cen cz´Êci alternatywnych wbrew zgodzie poszkodowanego i w sytuacji, gdy uszko-
dzony pojazd posiada∏ cz´Êci oryginalne, którego walidacjà jest wy˝ej wskazane rozporzàdze-
nie nale˝y uznaç jako dzia∏anie oparte na nieistniejàcej podstawie prawnej.

Od strony normatywnej za niedopuszczalnoÊcià stosowania niniejszego rozporzàdzenia
przemawia równie˝ nast´pujàcy argument o charakterze fundamentalnym. Roszczenie o na-
prawienie szkody cywilnoprawnej wyrzàdzonej w zwiàzku z ruchem pojazdu mechanicznego
jest na gruncie prawa prywatnego kwalifikowane jako normatywna postaç prawa podmioto-
wego o charakterze majàtkowym, które przynale˝ne jest w okreÊlonych sytuacjach podmiotom
prawa cywilnego. Na gruncie ustawy zasadniczej jest sferà praw chronionà konstytucyjnie
i ich ograniczenie jest dopuszczalne tylko w drodze aktu rangi ustawowej. Istnieje wi´c wyraê-
ny zakaz subdelegacji tych ograniczeƒ na inne organy i w drodze aktów prawnych rangi pod-
ustawowej10. Gdyby ustawodawca zdecydowa∏ si´ wi´c unormowaç w rozporzàdzeniu prawnà
dopuszczalnoÊç stosowania cen cz´Êci alternatywnych przy ustalaniu wysokoÊci odszkodowa-
nia11 to dzia∏anie to spotka∏oby si´ z zarzutem niekonstytucyjnoÊci oraz odpowiednià reakcjà
ze strony Trybuna∏u Konstytucyjnego. Konkludujàc, wysokoÊç odszkodowania powinna byç
ustalona w oparciu o w∏aÊciwà wyk∏adni´ przepisu art. 361 § 2 i art. 363 k.c. 

Nale˝y równie˝ wykluczyç dopuszczalnoÊç stosowania rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wy∏àczeƒ okreÊlonych porozumieƒ wertykalnych w sek-
torze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´ w dro-
dze przyj´tych w polskim systemie prawa regu∏ i metod jego wyk∏adni w procesie stosowania
prawa.

Gdyby uznaç, ˝e warunki wskazane w wy˝ej przywo∏anym rozporzàdzeniu, które muszà byç
spe∏nione, aby porozumienie wertykalne w sektorze pojazdów samochodowych by∏o wy∏àczone
spod zakazu ograniczajàcego konkurencj´, stanowi∏y jednoczeÊnie uprawnienie dla ubezpieczy-
ciela do ustalania w oparciu o treÊç tego aktu normatywnego wysokoÊci odszkodowania, zaÊ art.
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10 Por. uzasadnienie do wyroku TK z dnia 11 maja 1999 r. (P 9/98, opubl. OTK 1999/4/75).
11 Co trudno sobie wyobraziç z uwagi na z∏o˝enie racjonalnoÊci ustawodawcy, zakres podmiotowy i przedmiotowy te-
go aktu wykonawczego, a tak˝e wy˝ej wskazane orzeczenia TK oraz konstytucyjne zasady poprawnej legislacji.



361 i art. 363 k.c. stanowià nakaz ustalania odszkodowania na zasadach wskazanych w tych prze-
pisach (a tym samym zakazujà stosowania norm wskazanego rozporzàdzenia) to teoretycznie ma-
my do czynienia z kolizjà norm prawnych. W zwiàzku z powy˝szym dla rozstrzygni´cia, które
przepisy winny mieç zastosowanie nale˝a∏oby si´gnàç po przyj´te w polskim systemie prawa re-
gu∏y kolizyjne. W pierwszej kolejnoÊci dla rozstrzygni´cia tej domniemanej kolizji powinniÊmy
si´gnàç po regu∏y kolizyjne typu hierarchicznego – lex superior derogat legi inferiori. Ta regu∏a
(zasada prawna) przejawia si´ w tym, ˝e norma prawna o wy˝szej mocy uchyla norm´ o ni˝szej
mocy np., norma wyra˝ona w ustawie uchyla sprzecznà z nià norm´ wyra˝onà w rozporzàdzeniu.
Je˝eli wi´c norma zawarta w rozporzàdzeniu jest sprzeczna z normà zawartà w ustawie, nale˝y
zastosowaç norm´ zawartà w ustawie. Stosujàc t´ regu∏´ do wy˝ej wskazanej kolizji prymat za-
stosowania nale˝a∏oby przyznaç przepisom kodeksu cywilnego. Równie˝ regu∏a kolizyjna typu po-
rzàdkujàcego lex posteriori derogat legi priori nie b´dzie mia∏a w ogóle zastosowania. Z to˝samych
wzgl´dów do uzasadnienia stosowania przedmiotowego rozporzàdzenia nie b´dzie mia∏a zastoso-
wania regu∏a kolizyjna porzàdku merytorycznej treÊci – lex specialis derogat legi generali.

Równie˝ za niedopuszczalne nale˝y uznaç stosowanie powy˝szego rozporzàdzenia w drodze
wnioskowania przez analogi´ (z ustawy lub prawa), gdy˝ zasady i zakres odpowiedzialnoÊci
gwarancyjnej ubezpieczyciela za szkod´ komunikacyjnà z OC sprawy sà wyraênie okreÊlone
przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych i kodeks cywilny.

Reasumujàc, Dzia∏ II rozdzia∏ I ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz wydane
na podstawie art. 7 tej˝e ustawy rozporzàdzenie to zupe∏nie odr´bne systemowo regulacje, któ-
rych celem jest przeciwdzia∏anie praktykom ograniczajàcym konkurencj´ na rynku. Jak wcze-
Êniej zosta∏o wskazane, ˝aden przepis prawa regulujàcy zakres odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej
ubezpieczyciela z tytu∏u obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci posiadaczy pojazdów
mechanicznych nie upowa˝nia zak∏adu ubezpieczeƒ do jednostronnego wyboru cen cz´Êci za-
miennych dla ustalenia wysokoÊci odszkodowania. ZaÊ kodeks cywilny i ustawa o ubezpiecze-
niach obowiàzkowych nie wskazuje powo∏anego rozporzàdzenia jako regulacji majàcej zastoso-
wanie przy zakresie odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej ubezpieczyciela. W tym miejscu nale˝y
dodatkowo podkreÊliç, i˝ zgodnie z art. 363 k.c. oraz ukszta∏towanà linià orzecznictwa Sàdu
Najwy˝szego wybór naprawienia szkody w oparciu o cz´Êci oryginalne lub te˝ alternatywne na-
le˝y do poszkodowanego. Poszkodowany podejmuje w tym przedmiocie autonomicznà decyzj´12,
której ubezpieczyciel nie mo˝e nakazaç lub zakazaç, poniewa˝ jego Êwiadczenie ogranicza si´
do wyp∏acenia odszkodowania ustalonego zgodnie z zasadà pe∏nego odszkodowania13. W fazie
likwidacji szkody ubezpieczyciel mo˝e zwracaç uwag´ na konsekwencje wyboru wykraczajàce-
go np. poza obowiàzek odszkodowawczy, lub majàc odpowiednie rozeznanie – sugerowaç êród∏a
zaopatrzenia oceniane przez siebie jako korzystne co do jakoÊci towarów i cen. Jednak˝e, w sy-
tuacji braku zgody pokrzywdzonego do zastosowania cz´Êci alternatywnych, „sugerowanie êró-
de∏ zaopatrzenia ocenianych jako korzystne przez ubezpieczyciela” nie stwarza automatyczne-
go uprawnienia do przyjmowania w rozliczeniu szkody cen cz´Êci alternatywnych, gdy
przedmiotem naprawy lub wymiany sà cz´Êci oryginalne pochodzàce od producenta pojazdu.

Jak na wst´pie zosta∏o wskazane, niekiedy zak∏ady ubezpieczeƒ dla uzasadnienia ustalenia
wysokoÊci odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych powo∏ujà si´ na bezpoÊred-
nie stosowanie Rozporzàdzenia KE (WE) nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie sto-
sowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumieƒ wertykalnych i praktyk uzgodnio-
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12 Por. wyrok SN z dnia 11 czerwca 2003 r. (V CKN 308/01, niepubl.).
13 Por. uchwa∏a SN z dnia 15 listopada 2001 r. (III CZP 68/01, opubl. OSP 2002, nr 7-8, poz. 103).



nych w sektorze motoryzacyjnym. W mojej ocenie brak jest jednak argumentów do powo∏ywa-
nia si´ na bezpoÊrednie stosowanie tego wspólnotowego aktu prawnego jako podstawy praw-
nej do zastosowania cen cz´Êci alternatywnych.

Zgodnie z art. 249 TWE rozporzàdzenie Komisji Europejskiej jest aktem prawnym o charak-
terze ogólnym, obowiàzujàcym w ka˝dej swej cz´Êci, w sposób bezpoÊredni i we wszystkich
paƒstwach cz∏onkowskich. Nie ulega zatem wàtpliwoÊci, ˝e przedmiotowy akt prawny Komi-
sji Europejskiej z dniem wejÊcia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wszed∏ do we-
wn´trznego porzàdku prawnego i ma bezpoÊrednie zastosowanie. Jednak˝e wy˝ej wskazane
rozporzàdzenie w ˝aden sposób nie reguluje zasad i zakresu odpowiedzialnoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ za szkody komunikacyjne z tytu∏u umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w paƒstwach cz∏onkowski UE.
Jak wyraênie wynika z treÊci preambu∏y celem tego rozporzàdzenia jest okreÊlenie kategorii
porozumieƒ wertykalnych w sektorze motoryzacyjnym, które mogà byç taktowane jako dzia-
∏ania przedsi´biorców pozostajàce w zgodnoÊci z zakazem zawierania porozumieƒ naruszajà-
cych konkurencj´, o którym mowa w art. 81 ust. 1 TWE. Tak wi´c ju˝ z samej istoty tego ak-
tu prawnego, jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego wykluczona jest mo˝liwoÊç
bezpoÊredniego powo∏ywania si´ na treÊç tego rozporzàdzenia jako podstawy prawnej do usta-
lenia wysokoÊci odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych z tytu∏u OC sprawcy.

Nie mo˝na równie˝ wyprowadziç tej podstawy prawnej z obowiàzujàcej zasady pierwszeƒ-
stwa prawa wspólnotowego. Zasada ta, ukszta∏towana przez orzecznictwo Europejskiego Try-
buna∏u SprawiedliwoÊci14, przejawia si´ w tym, ˝e je˝eli przy stosowaniu przez sàdy i organy
administracji publicznej paƒstwa cz∏onkowskiego jego prawa krajowego dojdzie do kolizji
z normami prawa wspólnotowego to pierwszeƒstwo w zastosowaniu znajdzie zawsze prawo
wspólnotowe. Trudno jednak mówiç o jakiejkolwiek kolizji pomi´dzy wy˝ej wskazanym rozpo-
rzàdzeniem a polskim prawem krajowym w zakresie zasad odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela
za szkody komunikacyjne z tytu∏u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiada-
czy pojazdów mechanicznych, gdy˝ jak to zosta∏o wskazane powy˝sze rozporzàdzenie KE nie
odnosi si´ do zagadnienia odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej ubezpieczycieli za szkody komuni-
kacyjne z tytu∏u OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w paƒstwach cz∏onkowskich.

W ubezpieczeniu OC zak∏ad ubezpieczeƒ pozostaje wi´c zwiàzany z kodeksowymi zasadami
dotyczàcymi zakresu naprawienia szkody. Zakres tego obowiàzku odszkodowawczego uzale˝-
niony b´dzie przede wszystkim od rozmiaru szkody. W prawie polskim metodà powszechnie
stosowanà w celu ustalenia rozmiaru szkody jest metoda dyferencyjna, która polega na okre-
Êleniu ró˝nicy pomi´dzy dwoma stanami dóbr: hipotetycznym, jaki istnia∏by, gdyby nie nastà-
pi∏o zdarzenie wyrzàdzajàce szkod´ oraz rzeczywistym, jaki wytworzy∏ si´ na skutek zdarze-
nia szkodowego. Rozmiar szkody musi uwzgl´dniaç faktyczne uszkodzenia mienia tj.
w przypadku uszkodzenia pojazdu, nale˝y stwierdziç jakie cz´Êci (oryginalne, nieoryginalne)
zosta∏y uszkodzone i ten stan, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, jest jedynym kryterium
oceny jakie cz´Êci mo˝na zamontowaç w pojeêdzie uszkodzonym wskutek wypadku. Wynika
to przede wszystkim z zasady pe∏nej jej kompensaty. Ponadto, jak wyraênie wskazuje art. 363
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parte: Factortamte Ltd. and others. Case C-213/89. European Court 1990, Page I-02433.



§ 1 k.c., naprawienie szkody powinno nastàpiç wed∏ug wyboru poszkodowanego, bàdê przez
przywrócenie stanu poprzedniego bàdê przez zap∏at´ odpowiedniej sumy pieni´˝nej. Choç za-
k∏ad ubezpieczeƒ jest zawsze zobowiàzany wy∏àcznie do zap∏aty okreÊlonej sumy pieni´˝nej
(co wynika z treÊci art. 822 k.c. a zarazem wy∏àcza bezpoÊrednià restytucj´ w naturze), nie
oznacza to, i˝ suma ta nie mo˝e odpowiadaç kosztom poniesionym w celu przywrócenia rze-
czy do stanu poprzedniego. Je˝eli chodzi zaÊ o poj´cie „przywrócenia stanu poprzedniego” to
jego znaczenie, nawet przy nieznajomoÊci przepisów prawnych, nie powinno budziç wàtpliwo-
Êci „zamontowanie w miejsce cz´Êci oryginalnej, pochodzàcej od producenta pojazdu – cz´Êci
nieoryginalnej” nie jest przywróceniem stanu poprzedniego. Podobnie ustalenie sumy odszko-
dowania w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych nie stanowi Êwiadczenia odszkodowawczego
umo˝liwiajàcego nabycie przez poszkodowanego oryginalnych cz´Êci zamiennych pochodzà-
cych od producenta15. 

Je˝eli chodzi o uprawnienia poszkodowanego w kwestii naprawy pojazdu oraz jej zakresu,
wielokrotnie wskazywa∏ na nie Sàd Najwy˝szy. Ju˝ w wyroku z dnia 3 lutego 1971 r. (który
jak najbardziej pozostaje aktualny) SN16 orzek∏, i˝ o przywróceniu stanu poprzedniego mo˝na
mówiç tylko wówczas, gdy stan samochodu po naprawie pod ka˝dym wzgl´dem odpowiada sta-
nowi tego˝ samochodu sprzed wypadku. 

W doktrynie prawa cywilnego wskazuje si´ dodatkowo, i˝ szkodà nie jest tylko zmiana rze-
czy zmniejszajàca jej u˝ytecznoÊç ocenianà wed∏ug zobiektywizowanych kryteriów, ale rów-
nie˝ ka˝da inna zmiana, która nie odpowiada potrzebom w∏aÊciciela, jego gustom ani zamia-
rom, choçby zmiana ta nie oznacza∏a obiektywnie pogorszenia rzeczy17. W innym wyroku, Sàd
Apelacyjny18 wskaza∏, i˝ zgodnie z powszechnie przyj´tà wyk∏adnià – koszty naprawy, to kosz-
ty przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Rzecz bowiem jest naprawiona, gdy jej stan
nie odbiega od stanu sprzed wyrzàdzenia szkody. Tylko taki stan mo˝na nazwaç „naprawà”
równie˝ w myÊl wyk∏adni gramatycznej. Takie zaÊ rozumienie kosztów naprawy odpowiada
poj´ciu damnum emergens, to jest strat, które poniós∏ poszkodowany i o których mowa w art.
362 § 1 k.c. 

Ponadto, Sàd Najwy˝szy stanà∏ na stanowisku, i˝ z zasady wyra˝onej w art. 363 § 1 k.c. wy-
nika, i˝ w razie uszkodzenia rzeczy w stopniu umo˝liwiajàcym przywrócenie jej do stanu po-
przedniego osoba odpowiedzialna za naprawienie szkody jest obowiàzana zwróciç poszkodo-
wanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia
stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej. Do wydatków tych nale˝y zaliczyç tak˝e koszt no-
wych cz´Êci i innych materia∏ów, których u˝ycie by∏o niezb´dne do naprawienia uszkodzonej
rzeczy19. Jak wi´c wyraênie wynika z powo∏anego stanowiska sàdu, poj´cie ekonomicznie uza-
sadnionych wydatków musi mieç odniesienie przede wszystkim do stanu sprzed szkody, nie
powinno byç powo∏ywane w kontekÊcie abstrakcyjnym. Egzemplifikacj´ takiego stanowiska
stanowià równie˝ inne wyroki Sàdu Najwy˝szego20.
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15 Por. M. Wi´cko, Wybór cz´Êci zamiennych do naprawy pojazdu z obowiàzkowego ubezpieczenia OC pojazdów, Monitor
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16 III CRN 450/70, opubl. OSCN 1971, nr 11, s. 205.
17 W. Czachórski (w:) Z. Radwaƒski, System Prawa Cywilnego, Prawo Zobowiàzaƒ – Cz´Êç ogólna, t. III, Cz´Êç 1, wyd.
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18 I ACr 410/92, opubl. OSA 1993, nr 8, s. 57.
19 Wyrok SN z dnia 5 listopada 1980 r. (III CRN 223/80, opubl. 1981/10/186).
20 Tak np. Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 20 paêdziernika 1970 r. (I CR 425/72), w wyroku z dnia 5 listopada 1980 r.
(III CRN 223/80), oraz w wyroku z dnia 25 kwietnia 2002 r. (I CKN 1466/99, opubl. OSNC 2003 r., nr 5, poz. 64). 



Je˝eli wi´c sprawca szkody (lub w jego miejsce – zak∏ad ubezpieczeƒ) ma obowiàzek zrekom-
pensowaç zaistnia∏à strat´, a poszkodowany posiada∏ w swoim samochodzie zamontowane cz´-
Êci oryginalne, to ma on prawo u˝yç do naprawy cz´Êci oryginalnych, a podmiot zobowiàzany do
wyp∏aty odszkodowania, ma obowiàzek zwróciç w pe∏ni koszty takiej naprawy. Wymiana ich na
cz´Êci alternatywne jest dla poszkodowanego wymiernà szkodà i w konsekwencji mo˝e prowa-
dziç do znacznej utraty wartoÊci rynkowej pojazdu. Odmienna interpretacja takich sytuacji pro-
wadzi de facto do ograniczenia prawa do pe∏nej rekompensaty poniesionej przez poszkodowane-
go szkody. Zaistnia∏a ró˝nica w wartoÊci pomi´dzy cz´Êcià oryginalnà a zamontowanym do
naprawy zamiennikiem jest niewàtpliwie szkodà materialnà z tytu∏u faktycznej niemo˝liwoÊci
przywrócenia stanu poprzedniego i powinna zostaç zwrócona (wyp∏acona) poszkodowanemu.

Analiza skarg na post´powanie zak∏adów ubezpieczeƒ, które kierowane sà do Rzecznika
Ubezpieczonych w sprawie zani˝enia odszkodowania poprzez zastosowanie w ustaleniu jego
wysokoÊci cen cz´Êci alternatywnych wykazuje równie˝ cz´ste uzale˝nianie wyp∏aty odszko-
dowania w pe∏nej wysokoÊci od sytuacji, w której poszkodowany przedstawi dowód w postaci
faktur lub rachunków z naprawy pojazdu mechanicznego. 

Odnoszàc si´ do powy˝szego nale˝y wskazaç, ˝e szkoda komunikacyjna podlega naprawie-
niu wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 363 § 2 k.c. Obowiàzek naprawienia szkody przez wyp∏a-
t´ odpowiedniej sumy pieni´˝nej powstaje z chwilà wyrzàdzenia szkody i nie jest uzale˝niony
od tego, czy poszkodowany dokona∏ naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza jà naprawiaç21.
Przy takim rozumieniu obowiàzku odszkodowawczego nie ma w zasadzie znaczenia prawne-
go okolicznoÊç, czy poszkodowany dokona∏ naprawy oraz czy i jakim kosztem to uczyni∏. Zgod-
nie z art. 363 § 2 k.c. wysokoÊç tak okreÊlonego odszkodowania powinna byç ustalona wed∏ug
poziomu cen cz´Êci zamiennych i us∏ug koniecznych do przywrócenia stanu poprzedniego
z daty ustalania odszkodowania. Je˝eli przywróceniem do stanu poprzedniego jest koniecz-
noÊç wymiany cz´Êci oryginalnych to kalkulacja cen tych cz´Êci winna byç ustalana w oparciu
o ceny cz´Êci oryginalnych, a nie w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych, chyba ˝e poszkodo-
wany wyrazi zgod´ na zastosowanie cz´Êci alternatywnych22.

Jak na wst´pie zosta∏o wskazane, w uzasadnieniach stanowisk zak∏adów ubezpieczeƒ doty-
czàcych ustalania wysokoÊci odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych spotkaç
mo˝na si´ z sformu∏owaniem, ˝e uszkodzony pojazd w dniu zdarzenia nie posiada∏ wa˝nej gwa-
rancji, tote˝ nie zachodzi∏a koniecznoÊç naprawy pojazdu z zastosowaniem cz´Êci oryginalnych.
W mojej ocenie wskazane powy˝ej twierdzenie, ˝e fakt posiadania gwarancji jest warunkiem si-
ne qua non do zastosowania przy naprawie pojazdu cz´Êci oryginalnej jest pozbawione jakiekol-
wiek podstawy prawnej. Kodeks cywilny traktuje gwarancj´ jako instytucj´ prawnà, polegajà-
cà na zobowiàzaniu si´ sprzedawcy lub wytwórcy rzeczy (gwaranta) do usuni´cia wad
fizycznych rzeczy lub wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolnà od wad, je˝eli wady te ujawnia-
jà si´ w terminie okreÊlonym w gwarancji. Gwarancja jakoÊci to rozszerzony zakres odpowie-
dzialnoÊci sprzedawcy (producenta rzeczy), a fakt jej istnienia lub nieistnienia jest zdarzeniem
prawnie nieistotnym z punktu widzenia zakresu odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej zak∏adu
ubezpieczeƒ z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Brak jest
bowiem jakiekolwiek normy prawa materialnego (zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w usta-
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21 Por. uzasadnienie uchwa∏y SN z dnia 15 listopada 2001 r. (III CZP 68/01, opubl. OSPiKA 2002, nr 7-8, poz. 103)
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22 Por. M. Wi´cko, op. cit.; Podobnie J. Orlicka, Klauzula napraw a zakres obowiàzku odszkodowawczego w ubezpiecze-
niach komunikacyjnych, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 3 (2/2007).



wie o ubezpieczeniach obowiàzkowych), która uzale˝nia∏aby ustalenie wysokoÊci Êwiadczenia
odszkodowawczego i sposobu (formy) naprawienia szkody od faktu posiadania lub nie posiada-
nia przez posiadacza pojazdu gwarancji producenta. Wskazywana wielokrotnie w niniejszym
stanowisku zasada pe∏nego odszkodowania (i wyjaÊniane w∏aÊciwe jej rozumienie) nakazuje
wyp∏acenie poszkodowanemu odszkodowania w wysokoÊci rekompensujàcej mu poniesionà
strat´, natomiast uzale˝nianie wysokoÊci odszkodowania, ustalonego w oparciu o ceny cz´Êci
oryginalnych, od posiadania gwarancji producenta nale˝y uznaç za dzia∏anie nieuprawnione.

W stanowiskach zak∏adów ubezpieczeƒ mo˝na spotkaç si´ równie˝ ze stanowiskiem, i˝ za-
stosowanie cz´Êci oryginalnych stanowi∏oby naruszenie treÊci art. 357 k.c. Poglàd ten opiera
si´ na za∏o˝eniu, ˝e je˝eli d∏u˝nik (zak∏ad ubezpieczeƒ) jest zobowiàzany do Êwiadczenia rze-
czy oznaczonych co do gatunku (np. cz´Êci zamiennych do pojazdu mechanicznego, a jakoÊç
tej rzeczy (oryginalne lub nieoryginalne) nie jest oznaczona przez w∏aÊciwe przepisy lub przez
czynnoÊç prawnà ani nie wynika z okolicznoÊci, d∏u˝nik powinien Êwiadczyç rzeczy Êredniej
jakoÊci. Konkluzjà tego poglàdu, jest stworzenie uprawnienia do stosowania cz´Êci alternatyw-
nych niezale˝nie od jakichkolwiek okolicznoÊci faktycznych (np. brak zgody pokrzywdzonego,
fakt posiadania przez pojazd cz´Êci oryginalnych). Tego rodzaju uzasadnienie nale˝y uznaç za
nieuprawnione, gdy˝ norma art. 357 k.c. nie znajduje zastosowania do przedmiotu Êwiadcze-
nia ubezpieczyciela z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przedmiot tego Êwiadczenia
jest wyraênie wskazany w art. 822 § 1 k.c. i art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàz-
kowych. Zgodnie z pierwszym przepisem przez umow´ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej ubezpieczyciel zobowiàzuje si´ do zap∏acenia okreÊlonego w umowie odszkodowania za
szkody wyrzàdzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialnoÊç za szkod´ ponosi ubez-
pieczajàcy lub ubezpieczony. Zgodnie zaÊ z drugim, odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca w gra-
nicach odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza lub kierujàcego pojazdem mechanicznym, naj-
wy˝ej jednak ustalonej sumy gwarancyjnej. Przedmiotem zobowiàzania ubezpieczyciela z tego
tytu∏u jest Êwiadczenie odszkodowawcze (odszkodowanie), którego zakres wyznaczany jest
art. 361 i art. 363 k.c. oraz limitowany przyj´tà sumà gwarancyjnà.

Nie mo˝na równie˝ podzieliç poglàdu, który formu∏owany jest dla uzasadnienia wy˝ej wska-
zanej praktyki, ˝e wierzyciel (poszkodowany) powinien przyjàç odszkodowanie ustalone w opar-
ciu o ceny cz´Êci alternatywnych (jako odszkodowania ustalonego w pe∏nej wysokoÊci), gdy˝ wy-
nika to z obowiàzku wspó∏dzia∏ania wierzyciela, o którym mowa w art. 354 k.c., zaÊ ˝àdanie
wyp∏aty odszkodowania w pe∏nej wysokoÊci (okreÊlonego na podstawie cen cz´Êci oryginalnych)
nios∏oby dla d∏u˝nika (ubezpieczyciela) nadmierne trudnoÊci i koszty. Skutkiem przyj´cia tego
uzasadnienia za w∏aÊciwe by∏aby petryfikacja praktyki, ˝e w ka˝dych okolicznoÊciach Êwiadcze-
nie cz´Êciowe jest wykonaniem zobowiàzania w pe∏nej wysokoÊci, zaÊ ustalenie w∏aÊciwej wyso-
koÊci odszkodowania w oparciu o treÊç art. 822 w zw. z art. 361 § 2 k.c. stanowi obowiàzek nad-
mierny i kosztowny. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e z treÊci art. 354 § 1 i 2 k.c. wynika obowiàzek
wspó∏dzia∏ania d∏u˝nika i wierzyciela przy wykonaniu zobowiàzania. Ka˝dy z nich powinien ba-
czyç na uzasadniony interes kontrahenta i nie czyniç nic takiego co by wykonanie zobowiàzania
komplikowa∏o, hamowa∏o lub udaremnia∏o23. Nie ulega równie˝ wàtpliwoÊci, ˝e zgodnie z art.
822 § 1 k.c. w zw. z art. 361 § 2 k.c. treÊcià zobowiàzania ubezpieczyciela na gruncie jego odpo-
wiedzialnoÊci za szkody komunikacyjne z tytu∏u umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych jest zap∏ata odszkodowania zapewniajàcego kompensat´ rze-
czywiÊcie poniesionych przez poszkodowanego strat oraz korzyÊci, które móg∏by osiàgnàç, gdyby
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mu szkody nie wyrzàdzono. Dodatkowo, wierzyciel nie mo˝e odmówiç przyj´cia Êwiadczenia cz´-
Êciowego, chocia˝by ca∏a wierzytelnoÊç by∏a ju˝ wymagalna, chyba ˝e przyj´cie tego Êwiadczenia
narusza∏oby jego uzasadniony interes (art. 450 k.c.). Jednak˝e trudno uznaç za w∏aÊciwe, ˝e
ustalenie kwoty odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych w sytuacji, gdy poszko-
dowany nie wyrazi∏ na to zgody a uszkodzony pojazd posiada∏ cz´Êci oryginalne jest wykonaniem
zobowiàzania zgodnie z jego treÊcià (art. 354 § 1 k.c. w zw. z art. 822 § 1, art. 361 § 2 k.c. i art.
363 k.c.), zaÊ ˝àdanie przez wierzyciela wyp∏aty odszkodowania w pe∏nej wysokoÊci jest zacho-
waniem naruszajàcym jego obowiàzki wspó∏dzia∏ania przy wykonaniu zobowiàzania. 

W kontekÊcie powy˝ej wskazanego uzasadnienia zak∏adów ubezpieczeƒ dla zastosowania cen
cz´Êci alternatywnych nie sposób pominàç obowiàzków d∏u˝nika, które wynikajà z art. 355 k.c.
Zgodnie z tym przepisem d∏u˝nik zobowiàzany jest do starannoÊci ogólnie wymaganej w stosun-
kach danego rodzaju (nale˝yta starannoÊç), zaÊ starannoÊç d∏u˝nika w zakresie prowadzonej
przez niego dzia∏alnoÊci okreÊla si´ przy uwzgl´dnieniu zawodowego charakteru tej dzia∏alnoÊci.
Jak wskaza∏ Sàd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 26 marca 2006 r.24, „nale˝yta staran-
noÊç d∏u˝nika okreÊlana przy uwzgl´dnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego
dzia∏alnoÊci gospodarczej uzasadnia zwi´kszone oczekiwania co do umiej´tnoÊci, wiedzy, skru-
pulatnoÊci i rzetelnoÊci, zapobiegliwoÊci i zdolnoÊci przewidywania. Obejmuje tak˝e znajomoÊç
prawa oraz nast´pstw z niego wynikajàcych w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej”.
Obowiàzek nale˝ytej starannoÊci dotyczy wszystkich etapów wykonywania zobowiàzania tj., fa-
zy przygotowawczej, zasadniczej i koƒcowej. Przez ca∏y czas tego wykonywania d∏u˝nik powi-
nien zachowaç stosownà pilnoÊç, uwag´, ostro˝noÊç, zdrowy rozsàdek oraz trosk´ o zrealizowa-
nie zamiaru. Zak∏ad ubezpieczeƒ, jako profesjonalny uczestnik obrotu gospodarczego i znajàcy
swój normatywny zakres Êwiadczenia, w sytuacji, gdy uszkodzony pojazd mechaniczny posiada∏
cz´Êci oryginalne a poszkodowany nie wyrazi∏ zgody na zastosowanie cz´Êci alternatywnych, po-
winien wiedzieç, ̋ e ustalenie wysokoÊci odszkodowania musi w takim wypadku nastàpiç w opar-
ciu o ceny cz´Êci oryginalnych. W przeciwnym razie b´dziemy mieli do czynienia tylko z cz´Êcio-
wym spe∏nieniem Êwiadczenia odszkodowawczego.

Koƒczàc, nale˝y wyprowadziç wi´c nast´pujàcego wnioski:
Po pierwsze, zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e ustaliç sum´ odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci

alternatywnych w sytuacji gdy uszkodzony pojazd zawiera cz´Êci oryginalne, tylko wtedy gdy
poszkodowany w toku likwidacji szkody wyrazi na to zgod´. Przy czym oÊwiadczenie woli po-
szkodowanego w tym zakresie musi byç wyraêne. Przez wyra˝enie zgody nie mo˝na uznaç
przyj´cia Êwiadczenia (Êwiadczenia cz´Êciowego) ustalonego w oparciu o ceny cz´Êci alterna-
tywnych i jednostronne uznanie, ˝e zobowiàzanie zosta∏o nale˝ycie spe∏nione, a w pozosta∏ej
cz´Êci (ró˝nicy pomi´dzy sumà ceny cz´Êci oryginalnych a alternatywnych) zak∏ad ubezpie-
czeƒ (d∏u˝nik) zosta∏ zwolniony przez wierzyciela (poszkodowanego) z d∏ugu.

Po drugie, zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e ustaliç sum´ odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci al-
ternatywnych tak˝e w sytuacji, gdy wymianie podlegajà cz´Êci nieoryginalne. Ustalenie w ta-
kim przypadku odszkodowania na podstawie cen cz´Êci oryginalnych stanowi∏oby wzbogacenie
poszkodowanego, a co za tym idzie zachodzi∏aby pe∏na zasadnoÊç zastosowania instytucji com-
pensatio lucri cum damno.

Po trzecie, Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wy∏àczeƒ
okreÊlonych porozumieƒ wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu po-
rozumieƒ ograniczajàcych konkurencj´ nie mo˝e stanowiç ani samodzielnej ani uzupe∏niajàcej
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podstawy prawnej do ustalenia wysokoÊci odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci alternatyw-
nych. Podstawy prawnej do ustalenia wysokoÊci odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci alter-
natywnych nie stanowi tak˝e Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1400/2002 w sprawie stosowa-
nia art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumieƒ wertykalnych i praktyk uzgodnionych
w sektorze motoryzacyjnym. Podobnie, uzasadnieniem do zastosowania cen cz´Êci alternatyw-
nych nie mo˝e byç tak˝e przepis art. 357 k.c., jako nie majàcy zastosowania do odpowiedzial-
noÊci gwarancyjnej ubezpieczyciela z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Po czwarte, zak∏ad ubezpieczeƒ nie powinien uzale˝niaç wyp∏aty odszkodowania ustalone-
go w oparciu o ceny cz´Êci oryginalnych od przedstawienia faktury lub rachunków z naprawy
pojazdu.

Ponadto, uzale˝nianie ustalenia odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci oryginalnych od ist-
nienia gwarancji jakoÊci pojazdu mechanicznego nale˝y uznaç za dzia∏anie nieuprawnione
i nie majàcego ˝adnego zwiàzku z zasadami i zakresem odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela za
szkody komunikacyjne z tytu∏u obowiàzkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wreszcie, nie mo˝na uznaç za w∏aÊciwe stanowiska zak∏adów ubezpieczeƒ, i˝ ustalenie sumy
odszkodowania w oparciu o ceny cz´Êci alternatywnych, w sytuacji o której by∏a mowa powy-
˝ej, jest wykonaniem przez d∏u˝nika (ubezpieczyciela) zobowiàzania zgodnie z jego treÊcià (art.
354 § 1 k.c. w zw. z art. 822 § 1 k.c. i art. 361 § 2 k.c.), zaÊ ˝àdanie przez wierzyciela (poszko-
dowanego) okreÊlenia odszkodowania na podstawie cen cz´Êci oryginalnych jest dzia∏aniem na-
ruszajàcym obowiàzek wspó∏dzia∏ania z d∏u˝nikiem przy wykonaniu zobowiàzania (art. 354
k.c.) oraz wykraczajàcym poza zakres odszkodowawczy ubezpieczyciela za szkody komunika-
cyjne z tytu∏u umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

mgr Pawe∏ Wawszczak, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Summary of the article

Legal aspects of admissibility of prices of spare parts while 
determining the amount of compensation for transport damages 
under the terms of agreement on obligatory motor third party liability
insurance for motor vehicles owners

The objective of the present paper is to introduce legal bases for admissibility of prices of
spare parts while determining the amount of compensation for transport damages under the
terms of agreement on obligatory motor third party liability insurance for motor vehicle
owners. The paper also contains the assessment of model position of insurance companies
which are to justify the application of prices of these parts in defiance of an aggrieved party
and in the situation when original, vehicle producer spare parts are repaired or replaced. The
assessment especially concerns a justification of the fact that the above-mentioned practice is
based on the Ordinance of the Council of Ministers dated 28 January 2003 on the Exclusion
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of Certain Vertical Agreements in the Automotive Sector from Prohibition of Agreements Re-
stricting Competition, on the European Commission Regulation No 1400/2002 on the appli-
cation of Article 81 (3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted prac-
tices in the motor vehicle sector, results from the fact that the guarantee of a damaged thing
does not exist and from Article 357 of the Civil Code as well as it is the effect of cooperation
of a debtor and creditor in the liability realization. 

In conclusion, the author expresses, for instance, the opinion that an insurance company
may determine the amount of compensation on the basis of prices of spare parts when a da-
maged vehicle contains original parts, only if an aggrieved party will accept it. An insurance
company may determine the amount of compensation on the basis of prices of spare parts al-
so when non-original parts are replaced. Moreover, the Ordinance of the Council of Ministers
dated 28 January 2003 on the Exclusion of Certain Vertical Agreements in the Automotive
Sector from Prohibition of Agreements Restricting Competition may not constitute either se-
parate or supplementary legal basis for determining amounts of compensation on the basis of
prices of spare parts. Neither the European Commission Regulation (EC) No1400/2002 on the
application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted
practices in the motor vehicle sector does constitute a legal basis for determining amounts of
compensation on the basis of prices of spare parts. Similarly, the justification of applying pri-
ces of spare parts may not be constituted by the regulation of Article 357 of the Civil Code, as
it does not apply to the insurer guarantee liability from motor third party liability insurance
of motor vehicles owners. 
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Uwagi wst´pne
Obserwowane na Êwiecie rosnàce oczekiwania ludnoÊci dotyczàce utrzymania dobrego stanu

zdrowia, a tak˝e rozwój nowych technologii medycznych wymagajà zwi´kszonych nak∏adów fi-
nansowych i rzeczowych ponoszonych zarówno przez paƒstwa, jak i poszczególne jednostki. Za-
kres i sposób finansowania publicznego i prywatnego przyj´ty w danym kraju najcz´Êciej zwià-
zany jest bezpoÊrednio z obowiàzujàcym w nim modelem systemu zdrowotnego1.

WieloÊç elementów tworzàcych system organizacji ochrony zdrowia stwarza mo˝liwoÊç ró˝-
nych po∏àczeƒ poszczególnych elementów, a tym samym umo˝liwia powstawanie ró˝nych sys-
temów zdrowia. Jednak ka˝da konstrukcja musi byç podporzàdkowana celowi nadrz´dnemu,
jakim jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych ludnoÊci oraz gwarantowanie spo∏eczeƒstwu
bezpieczeƒstwa zdrowotnego.

Bezpieczeƒstwo zdrowotne, to nie tylko bezpieczne i skuteczne technologie medyczne oraz
asekuracja przed ryzykiem chorobowym, ale tak˝e gwarancja dost´pu do Êwiadczeƒ bez istot-
nych barier2. Sformu∏owana teza wskazuje, ˝e funkcjonowanie systemu zdrowotnego uzale˝-
nione jest od efektywnoÊci istniejàcego systemu ekonomicznego paƒstwa oraz realizacji d∏ugo-
terminowej polityki spo∏ecznej, w której wa˝nà rol´ odgrywa zagadnienie równoÊci3

i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej.
Jednym z wa˝nych kryteriów oceny funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej – obok np.

efektywnoÊci – jest postrzeganie równoÊci w dost´pie do opieki medycznej w zale˝noÊci od
przejawianych potrzeb zdrowotnych (zmieniajàcych si´ w czasie i przestrzeni). Stàd te˝ punk-



tem wyjÊcia badaƒ w zakresie funkcjonowania i wykorzystania systemu zdrowotnego sà po-
trzeby ludnoÊci kszta∏towane przez jej zdrowotne, spo∏eczno-ekonomiczne i psychiczne uwa-
runkowania.

Rozpoznanie tych potrzeb stanowi punkt wyjÊcia do ustalenia norm i normatywów ich za-
spokojenia, co jest niezwykle wa˝ne zarówno dla planowania, jak i organizacji opieki zdrowot-
nej. Wynika stàd, ˝e rozeznanie rzeczywistych potrzeb okreÊla cele, których realizacja mo˝e
zapewniç lepsze ich zaspokojenie.

Potrzeb´ zdrowotnà najcz´Êciej okreÊla si´, jako odchylenie w stanie zdrowia jednostki da-
nej populacji od poziomu optymalnego dla wieku tej jednostki. Odchylenia te ujawniajà si´
g∏ównie w postaci Êwiadomych i wyra˝onych potrzeb zdrowotnych. TrudnoÊç w okreÊleniu
wielkoÊci i ich struktury rodzajowej wynika z faktu, i˝ postrzegane czy te˝ uÊwiadomione po-
trzeby sà zwykle mniejsze od rzeczywistych, ale i tak cz´sto przewy˝szajà te zrealizowane.

Wyst´pujàce ró˝nice mi´dzy sytuacjà po˝àdanà a rzeczywistà odzwierciedlajà problemy
zdrowotne odczuwane przez spo∏eczeƒstwo, a trudnoÊç w przezwyci´˝aniu tych problemów
postrzegana jest jako nierównoÊç spo∏eczna4.

W ogólnej definicji równoÊci przyjmuje si´, ̋ e jest to brak ró˝nic ra˝àcych, obiektywnie nieuza-
sadnionych lub spo∏ecznie nieakceptowanych. Wyodr´bniç tutaj mo˝na dwa rodzaje równoÊci: 

p równoÊç formalnà wynikajàcà z odpowiednich regulacji prawnych i ustawodawstwa, 
p równoÊç realnà zwiàzanà ze stopniem wykorzystania wymienionych uprawnieƒ5.
Szczególnà formà równoÊci jest równoÊç spo∏eczna polegajàca na równoÊci dochodów, pozy-

cji spo∏ecznej, sytuacji ekonomicznej, prawa przyznanego obywatelom. Natomiast dà˝enie do
usuni´cia wszelkich ró˝nic spo∏ecznych okreÊlane jest mianem egalitaryzacji.

W procesie transformacji sfery ochrony zdrowia w Polsce, zapoczàtkowanym w 1999 roku
wejÊciem w ˝ycie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ukszta∏towany zosta∏
system ubezpieczeniowo – zaopatrzeniowy, wymuszajàcy kreowanie polityki zdrowotnej za-
pewniajàcej egalitarne finansowanie Êwiadczeƒ i gwarantowanie opieki medycznej.

Zachodzàce w Polsce w ostatnich latach przemiany spo∏eczno-ekonomiczne wywar∏y okre-
Êlony wp∏yw nie tylko na sfer´ ochrony zdrowia, ale tak˝e na ca∏à sfer´ us∏ug spo∏ecznych,
kondycj´ ekonomicznà ludnoÊci oraz podmiotów gospodarczych. Oddzia∏ywanie wielu nega-
tywnych czynników spowodowa∏o, i˝ polski system zdrowia w dalszym ciàgu podlega proceso-
wi reform pod wp∏ywem spo∏ecznego niezadowolenia z dzia∏alnoÊci placówek s∏u˝by zdrowia,
przybierajàcej na sile krytyki sposobu finansowania s∏u˝by zdrowia i pojawienia si´ w spo∏e-
czeƒstwie odczuç powstawania barier w dost´pie do us∏ug zdrowotnych.

Jako bariery w dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ finansowanych z powszechnych ubezpieczeƒ zdro-
wotnych wymienia si´ d∏ugi czas oczekiwania na porad´, jakoÊç Êwiadczonych us∏ug oraz od-
p∏atnoÊç cz´Êciowà lub ca∏kowità za Êwiadczenia udzielane w publicznych zak∏adach opieki
zdrowotnej. „W stosunku do pacjentów ubezpieczonych zasady odp∏atnoÊci za Êwiadczenia
udzielane przez ZOZ nale˝y rozwa˝aç w bezpoÊrednim zwiàzku z ustawà z 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz z przepisami
wykonawczymi. Powy˝sze akty normatywne okreÊlajà zakres Êwiadczeƒ zdrowotnych przy-
s∏ugujàcych ubezpieczonemu bezp∏atnie, cz´Êciowo odp∏atnie i odp∏atnie”6.
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Na polskim rynku Êwiadczeƒ zdrowotnych funkcjonujà równie˝ niepubliczne zak∏ady opie-
ki zdrowotnej, które w przeciwieƒstwie do publicznych majà mo˝liwoÊç dywersyfikacji swoich
przychodów poprzez zawieranie kontraktów z p∏atnikiem oraz sprzeda˝ us∏ug medycznych po
cenach rynkowych. 

Zagwarantowanie wszystkich us∏ug medycznych ka˝demu obywatelowi pociàga za sobà ne-
gatywne konsekwencje, powodujàce powstawanie postaw typu hazardu moralnego. Najcz´-
Êciej, jako przyczyn´ takiej sytuacji upatruje si´ brak mechanizmów zmuszajàcych pacjenta do
ograniczeƒ w nieuzasadnionym korzystaniu z us∏ug medycznych (np. w formie wspó∏ p∏ace-
nia), co mo˝e doprowadziç do ich nadu˝ywania.

Poprawy dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ medycznych upatruje si´ we wprowadzeniu dodatko-
wych ubezpieczeƒ dobrowolnych oraz komercjalizacji i/lub prywatyzacji placówek s∏u˝by zdro-
wia.

Wprowadzenie zmian wymaga jednak uwzgl´dnienia: 
p sk∏onnoÊci spo∏eczeƒstwa do ponoszenia dodatkowych obcià˝eƒ finansowych,
p okreÊlenia dystansu ekonomicznego pomi´dzy poszczególnymi grupami ekonomiczno-

-spo∏ecznymi, 
p okreÊlenia stopnia nierównomiernoÊci w finansowaniu opieki zdrowotnej z dochodów

osobistych ludnoÊci.
Rozpoznanie tego typu problemów powinno byç uwzgl´dnione przy wyznaczaniu nowych kie-

runków polityki spo∏ecznej i zdrowotnej. W tym przypadku pomocne mogà byç wyniki ró˝nych
badaƒ empirycznych oraz analizy odpowiednich danych statystycznych publikowanych przez
GUS lub inne uprawnione instytucje. Równie˝ zastosowanie odpowiednich mierników staty-
stycznych powinno umo˝liwiç ocen´ wysokoÊci kwot, które sk∏onni byliby przeznaczyç cz∏on-
kowie gospodarstw domowych znajàcy swoje zachowania prozdrowotne i sytuacj´ finansowà. 

Sk∏onnoÊç spo∏eczeƒstwa do ponoszenia dodatkowych obcià˝eƒ finansowych na opiek´ zdro-
wotnà ÊciÊle jest zwiàzana nie tylko z oczekiwaniami uzyskania Êwiadczeƒ zdrowotnych
i us∏ug medycznych o odpowiedniej jakoÊci oraz ∏atwiejszego dost´pu do opieki zdrowotnej lecz
tak˝e z indywidualnà postawà wobec ryzyka choroby i jej skutków. Oczekiwania te charakte-
ryzujà si´ subiektywnym postrzeganiem potrzeb i ocenà aktualnej sytuacji, w której znajdujà
si´ cz∏onkowie poszczególnych gospodarstw domowych. 

Stàd te˝, celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badaƒ zwiàzanych z fi-
nansowaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych z dochodów osobistych, nierównoÊciami w obcià˝eniach
gospodarstw domowych finansowaniem ochrony zdrowia ze Êrodków prywatnych, mo˝liwo-
Êcià realizacji potrzeb zdrowotnych, a tak˝e zainteresowaniem dobrowolnymi ubezpieczenia-
mi zdrowotnymi. W przeprowadzonych analizach szczególnà uwag´ zwrócono na zjawisko
koncentracji i odleg∏oÊci ekonomicznej pomi´dzy grupami gospodarstw domowych w zakresie
wydatków zwiàzanych ze zdrowiem.

Podstawà przeprowadzonych analiz empirycznych by∏y dane pochodzàce z ró˝nych badaƒ
reprezentacyjnych: „Bud˝ety gospodarstw domowych”7, „Ochrona zdrowia w gospodarstwach
domowych”8 oraz raporty Rady Monitoringu Spo∏ecznego „Diagnoza spo∏eczna. Warunki i ja-
koÊç ˝ycia Polaków”. Wykorzystanie wspomnianych wyników badaƒ statystycznych pozwala
na ocen´ obcià˝eƒ gospodarstw domowych finansowaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz ocen´
mo˝liwoÊci zaspokojenia potrzeb z zakresu ochrony zdrowia z perspektywy pacjenta.
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Obcià˝enie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie
W Polsce, pomimo i˝ w dalszym ciàgu dost´p do opieki zdrowotnej jest bezp∏atny, pacjent coraz

cz´Êciej jest zmuszony do pokrywania w cz´Êci lub ca∏kowicie kosztów leczenia z dochodów osobi-
stych. Analiza odpowiednich danych statystycznych wskazuje na systematyczny wzrost wydatków
na Êwiadczenia medyczne ponoszonych z dochodów osobistych pacjentów9. Wydatki z dochodów
osobistych stanowià oko∏o jednej czwartej funduszy przeznaczonych na finansowanie Êwiadczeƒ
medycznych. Z dochodów osobistych finansowane sà zarówno Êwiadczenia zdrowotne udzielane
w publicznej i niepublicznej s∏u˝bie zdrowia, które z mocy obowiàzujàcych uregulowaƒ prawnych
sà cz´Êciowo lub ca∏kowicie odp∏atne, jak równie˝ Êwiadczenia udzielane w gabinetach prywat-
nych. Wskazujà na to wyniki licznych badaƒ. Okazuje si´, ̋ e d∏ugi czas oczekiwania na porad´ i ni-
ski poziom us∏ug Êwiadczonych w placówkach publicznych sprawiajà, ˝e tam gdzie jest to mo˝liwe
spo∏eczeƒstwo korzysta z prywatnej, w powszechnym mniemaniu lepszej, opieki medycznej. 

W jednym jak i w drugim przypadku, pociàga to za sobà koniecznoÊç finansowania opieki
zdrowotnej z dochodów osobistych obywateli, bez wzgl´du na ich dochody, powodujàc narasta-
nie poczucia niesprawiedliwoÊci spo∏ecznej. 

Do wzrostu wydatków przyczyniajà si´ nie tylko rosnàce ceny leków i zmiany zasad ich re-
fundacji, oddzia∏ywanie reklamy oraz mo˝liwoÊç zakupu ró˝norodnych Êrodków farmaceu-
tycznych, ale tak˝e dobry dost´p do laboratoriów medycznych i komercjalizacja niektórych
Êwiadczeƒ obowiàzkowych. 
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Jak wynika z badaƒ statystycznych bud˝etów gospodarstw domowych przeprowadzanych
przez GUS, systematycznie wzrasta udzia∏ wydatków na ochron´ zdrowia w dochodach rozpo-
rzàdzalnych (Wykres nr 1), a tak˝e udzia∏ tych˝e wydatków w wydatkach ogó∏em ponoszo-
nych przez gospodarstwa domowe (Wykres nr 2). Pomimo, i˝ wzrost ten dotyczy wszystkich
grup spo∏eczno-ekonomicznych, najdotkliwiej odczuwajà go emeryci i renciÊci, przeznaczajàcy
na ochron´ zdrowia najwi´cej. Wydatki na zdrowie w ró˝nym stopniu obcià˝ajà bud˝ety go-
spodarstw domowych. Dla emerytów i rencistów, grup zawodowo nieaktywnych – obcià˝enie
to jest znaczne – stanowi oko∏o 7% dochodów rozporzàdzalnych i oko∏o 8% wszystkich pono-
szonych przez gospodarstwo domowe wydatków. W przypadku pozosta∏ych grup spo∏eczno-
-ekonomicznych wydatki na zdrowie nie stanowià tak du˝ego obcià˝enia. Niekiedy wynika to
z ogólnie niskich kwot przeznaczanych na zdrowie (taka sytuacja wyst´puje w gospodar-
stwach rolników i pracujàcych na stanowiskach robotniczych).

W strukturze wydatków ponoszonych z dochodów osobistych obywateli pozycjà dominujàcà,
niezale˝nie od typu gospodarstwa domowego, sà wydatki na leki. Wydatki zwiàzane z ambu-
latoryjnà opiekà specjalistycznà nale˝à do najwy˝szych dla gospodarstw osób pracujàcych na
w∏asny rachunek, emerytów i osób pracujàcych na stanowiskach nierobotniczych. WÊród
dwóch ostatnich typów gospodarstw domowych odnotowano równie˝ najwy˝sze wydatki na
opiek´ stomatologicznà. Wydatki zwiàzane z leczeniem ambulatoryjnym w POZ sà marginal-
ne (Wykres nr 3). 

Przeci´tne kwartalne wydatki na leki i artyku∏y farmaceutyczne wÊród osób, które ponosi∏y wy-
datek tego typu to 86,16 z∏ na osob´. W stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego
przez GUS w 2003 roku nastàpi∏ wzrost o 20%. WÊród niektórych grup Êrednia wydatków jest
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èród∏o: Bud˝ety gospodarstw domowych, GUS, Warszawa.
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znacznie wy˝sza. W przypadku emerytów jest to 168,31 z∏, rencistów – 126, 79 z∏, osób mieszka-
jàcych w wielkich miastach – 127, 77 z∏, osób o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci – 147, 35 z∏,
o wysokich dochodach (piàta grupa kwintylowa) –- 135,45 z∏, osób bezdzietnych – 117,62 z∏.

Wysokie obcià˝enie p∏atnoÊciami na zdrowie niejednokrotnie staje si´ przyczynà rezygnacji
z zaspokojenia innych potrzeb.

NierównoÊci w finansowaniu ochrony zdrowia – wyniki badaƒ w∏asnych
WielkoÊç wydatków na ochron´ zdrowia zdeterminowana jest wieloma czynnikami. Stan

zdrowia, ÊwiadomoÊç zdrowotna, zachowanie w przypadku pojawienia si´ dolegliwoÊci, po-
ziom dochodów powodujà, ˝e wysokoÊç ponoszonych wydatków ró˝ni si´ w poszczególnych
grupach gospodarstw domowych. Zró˝nicowane wydatki na zdrowie ponoszone z dochodów
osobistych pacjentów generujà niewàtpliwie ró˝nice w mo˝liwoÊciach zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych. Wy˝sze wydatki na ochron´ zdrowia to mo˝liwoÊci zakupienia dro˝szych, lep-
szych, cz´sto skuteczniejszych lekarstw, mo˝liwoÊç korzystania z (najcz´Êciej ∏atwo dost´p-
nych) prywatnych porad medycznych. PoÊrednio Êwiadczy to o istniejàcych nierównoÊciach
spo∏ecznych w dost´pie do Êwiadczeƒ medycznych, na które wp∏ywajà równie˝ okreÊlone me-
chanizmy rynkowe. Obserwowane ró˝nice wyst´pujà nie tylko w przekroju dochodowym, te-
rytorialnym, ale tak˝e pomi´dzy grupami spo∏ecznymi. 

W Êwietle wspó∏czesnych analiz powstajàce nierównoÊci traktowane sà w ró˝ny sposób. Naj-
cz´Êciej rozpatrywane sà, jako: koncentracja zjawiska, odst´pstwa od proporcjonalnoÊci w za-
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12 Por. wyrok SN w wyroku z dnia 11 czerwca 2003 r. (V CKN 308/01, niepubl.).
13 Por. uchwa∏a SN z dnia 15 listopada 2001 r. (III CZP 68/01, opubl. OSP 2002 r., nr 7-8, poz. 103).

èród∏o: Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r., GUS, Warszawa.
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kresie obcià˝enia finansowego i odleg∏oÊci ekonomiczne pomi´dzy ró˝nymi populacjami. Dla
scharakteryzowania poszczególnych kategorii stosuje si´ ró˝ne metody analizy iloÊciowej
wchodzàce w zakres statystyki spo∏ecznej.

W prezentowanej analizie w celu scharakteryzowania zmian w badanym zjawisku uwzgl´d-
niono miary nierównomiernoÊci dla lat, w których system ochrony zdrowia funkcjonowa∏ na
odmiennych zasadach. Wyniki przedstawione na Wykresie nr 4 dotyczà okresu przed reformà
systemu zdrowia (1996 r.), okresu funkcjonowania Kas Chorych (rok 1999, w którym wprowa-
dzono system powszechnych ubezpieczeƒ i rok 2001, charakteryzujàcy pewien etap ich dzia-
∏alnoÊci) oraz okresu funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla scharakteryzowa-
nia tego ostatniego przypadku wykorzystano dost´pne dane GUS dla roku 2006.

Dla pewnej przejrzystoÊci, odleg∏oÊci ekonomiczne przedstawiono tylko dla dwóch wybra-
nych okresów: dla roku 2001 (Kasy Chorych) i roku 2006 (NFZ).

Zgodnie z klasyfikacjà GUS stosowanà w prowadzonych dorocznie badaniach bud˝etów go-
spodarstw domowych wydatki na ochron´ zdrowia mo˝na podzieliç na trzy grupy: artyku∏y
medyczno-farmaceutyczne (leki, szczepionki, surowice), us∏ugi medyczne (porady lekarskie,
us∏ugi dentystyczno-protetyczne, zabiegi piel´gniarskie), pozosta∏e artyku∏y zwiàzane ze
Êwiadczeniami medycznymi (wagi, termometry lekarskie, strzykawki). W wydatkach ogó∏em
na ochron´ zdrowia najwi´kszy udzia∏ majà wydatki na artyku∏y medyczne, nast´pnie na
us∏ugi medyczne. W zwiàzku z tym analiza zosta∏a ograniczona do tych dwóch podgrup.

Koncentracja wydatków zwiàzanych z ochronà zdrowia
NierównoÊç w sensie koncentracji rozumiana jest jako nierównomierne roz∏o˝enie ogólnej

sumy wartoÊci badanej cechy pomi´dzy poszczególne jednostki zbiorowoÊci10 i najcz´Êciej wy-
ra˝ona jest wartoÊciami mierników opartych na krzywej Lorenza11. Najbardziej popularnà
miarà koncentracji, znajdujàcà szerokie zastosowanie w ró˝nych dziedzinach, jest indeks kon-
centracji Giniego. Górnym ograniczeniem indeksu Giniego jest jeden natomiast dolnym zero.
JeÊli ka˝da jednostka posiada takà samà wartoÊç badanej cechy, wspó∏czynnik Giniego przyj-
muje wartoÊç zero. JeÊli natomiast jedna jednostka posiada ca∏à wartoÊç cechy, wówczas
wspó∏czynnik Giniego równy jest jeden. Oba wspomniane przypadki sà ekstremalne i nigdy
nie wyst´pujà w praktyce. 

W rozwa˝anym okresie wydatki zwiàzane ze zdrowiem wykazywa∏y umiarkowanà koncen-
tracj´ (Wykres nr 4), przy czym w 2006 roku nastàpi∏ znaczy wzrost koncentracji w porówna-
niu z rokiem 2001 (okres dzia∏ania Kas Chorych). W ca∏ym analizowanym okresie wspó∏czyn-
nik Giniego dla wydatków na zdrowie przewy˝sza∏ wspó∏czynnik Giniego dla dochodów.

Na przestrzeni lat obj´tych badaniem zmniejszy∏a si´ nierównoÊç w sensie koncentracji
w odniesieniu do dochodów gospodarstw domowych. Natomiast wprowadzenie powszechnych
ubezpieczeƒ zdrowotnych spowodowa∏o tylko nieznaczne z∏agodzenie istniejàcych nierówno-
Êci w wydatkach gospodarstw domowych na artyku∏y medyczne. Dwa lata funkcjonowania
Kas Chorych, w Êwietle uzyskanych wyników, przyczyni∏y si´ do znacznego z∏agodzenia istnie-
jàcych w p∏atnoÊciach gospodarstw domowych nierównoÊci (dla roku 2001 wartoÊç wspó∏czyn-
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10 R. L. Baumann, K. J. Hayes, D. J. Slottje, Some new methods for measuring and describing economic inequality, JAI
Press Inc., Londyn 1995.
11 J. Suchecka, I. Laskowska, Niektóre problemy pomiaru „sprawiedliwoÊci” systemu zdrowia (mierniki oparte na krzy-
wych koncentracji), (w:) A. ZeliaÊ (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wy-
dawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1997.



nika wynosi∏a 36,2%). Natomiast w okresie funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
w roku 2006 mo˝na zaobserwowaç wzrost wartoÊci tego miernika do 40%. Wystàpi∏o równie˝
znaczne rozwarstwienie wydatków na us∏ugi medyczne. WartoÊç wspó∏czynnika Giniego dla
roku 2006 dla wydatków na us∏ugi medyczne przekracza wartoÊci tej miary dla okresu sprzed
reformy systemu zdrowia, co by∏o wynikiem wzrostu liczby gospodarstw nale˝àcych do wy˝-
szych grup kwintylowych wydatków.

Odleg∏oÊci ekonomiczne pomi´dzy grupami spo∏eczno-ekonomicznymi
W celu okreÊlenia ró˝nic w finansowaniu, a tym samym w dost´pie do Êwiadczeƒ medycz-

nych pomi´dzy wyró˝nionymi grupami spo∏eczno-ekonomicznymi wykorzystano wspó∏czyn-
nik odleg∏oÊci ekonomicznej D0. Miernik ten mierzy proporcje, w jakich jedna populacja domi-
nuje nad innymi porównywalnymi populacjami. Odleg∏oÊç ekonomiczna D0 jest zdefiniowana
jako prawdopodobieƒstwo tego, i˝ wartoÊç wydatków na zdrowie dla jednej populacji jest wy˝-
sza ni˝ dla innej (bez uwzgl´dnienia wielkoÊci ró˝nicy). 

Zaprezentowane badania majà umo˝liwiç odpowiedê na pytanie, jak du˝e ró˝nice w dost´-
pie do Êwiadczeƒ medycznych istniejà pomi´dzy poszczególnymi grupami spo∏eczno-ekono-
micznymi. Analiza przeprowadzona z wykorzystaniem danych pochodzàcych z badaƒ bud˝e-
tów gospodarstw domowych dotyczy miesi´cznych wydatków (na osob´) na ochron´ zdrowia
ponoszonych przez gospodarstwa nale˝àce do ró˝nych grup spo∏eczno- ekonomicznych. 

Wspó∏czynniki odleg∏oÊci ekonomicznej obliczone na podstawie danych z badaƒ bud˝etów
gospodarstw domowych nie uwzgl´dniajà potrzeb zdrowotnych ich cz∏onków. Przyjmujemy
za∏o˝enie, ˝e gospodarstwo domowe zakupuje z dochodów osobistych us∏ugi medyczne i/lub
artyku∏y medyczne tylko w wypadku zaistnienia takiej potrzeby. Szczegó∏owe informacje pre-
zentowane sà w Tabelach nr 1 i 2. Przytoczone miary odleg∏oÊci ekonomicznej przedstawiajà
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èród∏o: Obliczenia w∏asne.
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prawdopodobieƒstwo tego, ˝e okreÊlona kategoria wydatków na us∏ugi i artyku∏y medyczne
w wyró˝nionej grupie spo∏eczno-ekonomicznej b´dzie wy˝sza ni˝ w innej porównywanej.
W macierzach odleg∏oÊci gospodarstwa zosta∏y uporzàdkowane wed∏ug rosnàcej odleg∏oÊci
ekonomicznej tzn. od gospodarstw najmniej do najbardziej ró˝niàcych si´ pod wzgl´dem pono-
szonych wydatków. Strza∏kami oznaczono odleg∏oÊci, które uleg∏y znaczàcej zmianie. 

Mo˝na zaobserwowaç nast´pujàcà prawid∏owoÊç. Najwi´cej na ochron´ zdrowia z dochodów
osobistych przeznaczajà cz∏onkowie gospodarstw emerytów i rencistów, pracowników na sta-
nowiskach nierobotniczych oraz osób pracujàcych na w∏asny rachunek, najmniej cz∏onkowie
gospodarstw utrzymujàcych si´ z niezarobkowych êróde∏. Stosunkowo niewiele przeznaczajà
na ochron´ zdrowia rolnicy oraz pracujàcy na stanowiskach robotniczych.

KolejnoÊç ta zostaje zachowana po dekompozycji wydatków na: artyku∏y medyczne oraz
us∏ugi medyczne. Odleg∏oÊci ekonomiczne D0 wskazujà na du˝e zró˝nicowanie poziomu wy-
datków w poszczególnych typach gospodarstw domowych. W roku 2006 a˝ 70% gospodarstw
emerytów i rencistów przeznaczy∏o wi´cej na zakup artyku∏ów medycznych ni˝ jakiekolwiek
gospodarstwo rolników, 64% wi´cej ni˝ gospodarstwa osób pracujàcych na w∏asny rachunek
i 48% ni˝ gospodarstwa osób pracujàcych na stanowiskach nierobotniczych.

Z prezentowanych w Tabelach informacji wynika, ˝e w okresie funkcjonowania NFZ obserwu-
jemy wzrost odleg∏oÊci ekonomicznych pomi´dzy gospodarstwami domowymi emerytów i renci-
stów i pozosta∏ymi grupami spo∏eczno-ekonomicznymi (poza rolnikami), Êwiadczàcy o rosnàcych
obcià˝eniach wydatkami na artyku∏y medyczne w tej grupie spo∏ecznej. Wysokie wydatki na le-
czenie ponoszone przez osoby starsze (zarówno na artyku∏y i us∏ugi medyczne) wskazujà na ko-
niecznoÊç zmian zasad odp∏atnoÊci za Êwiadczenia medyczne dla tej grupy spo∏ecznej.
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12 W danych publikowanych przez GUS dla roku 2006 nie ma wyodr´bnionej grupy pracowników u˝ytkujàcych gospo-
darstwo rolne.

Tabela nr 1. Macierz odleg∏oÊci ekonomicznych D0 dla wydatków na artyku∏y me-
dyczne wed∏ug grup spo∏eczno-ekonomicznych

Oznaczenia: ER – emeryci i renciÊci, W¸R – pracujàcy na w∏asny rachunek, PRR – pracownicy na stanowiskach ro-
botniczych, UZG – pracownicy u˝ytkujàcy gospodarstwo rolne12, PRN – pracownicy na stanowiskach nierobotni-
czych, ROL – rolnicy. 

2001 ER PRN W¸R PRR ROL UZG 

ER 0,00 0,294 0,554 0,680 0,710 0,723
PRN 0,000 0,451 0,601 0,616 0,629
W¸R 0,000 0,107 0,130 0,160
PRR 0,000 0,003 0,006
ROL 0,000 0,003
UZG 0,000

2006 ER PRN W¸R PRR ROL

ER 0,00 0,480 0,647 0,703 0,704
PRN 0,000 0,345 0,462 0,463
W¸R 0,000 0,116 0,118
PRR 0,000 0,002
ROL 0,000

÷ ÷÷ ÷÷

èród∏o: Obliczenia w∏asne.



W roku 2006 daje si´ natomiast zauwa˝yç spadek dystansu ekonomicznego w wydatkach
zwiàzanych z us∏ugami medycznymi. Szczególnie wyraênie zmniejszeniu uleg∏ dystans pomi´-
dzy emerytami a pozosta∏ymi grupami spo∏ecznymi. 

Ocena obcià˝eƒ finansowaniem ochrony zdrowia na podstawie badaƒ modu∏o-
wych

Ogólnopolskie, reprezentacyjne badanie „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
w 2006 r.” przeprowadzone zosta∏o w IV kwartale 2006 r. Badaniem obj´to ponad 4 694 gospo-
darstw domowych a wyniki zosta∏y uogólnione na wszystkie indywidualne gospodarstwa do-
mowe. Badanie modu∏owe pozwala na bardziej wnikliwà analiz´ wydatków zwiàzanych
z ochronà zdrowia, umo˝liwiajàc podzia∏ Êwiadczeƒ zdrowotnych na bardziej szczegó∏owe ka-
tegorie. JednoczeÊnie daje mo˝liwoÊç powiàzania wykorzystania Êwiadczeƒ zdrowotnych i ich
finansowania z:

– czynnikami demograficzno-spo∏ecznymi (wiek, poziom wykszta∏cenia, dochody, klasa miej-
scowoÊci zamieszkania, g∏ówne êród∏o utrzymania),

– czynnikami zdrowotnymi (samoocena stanu zdrowia, powa˝ne problemy zdrowotne, cho-
roba przewlek∏a, stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, pobieranie renty).

Najwi´ksze obcià˝enie dla badanych osób stanowi∏ zakup leków, wydatki na lekarzy i leka-
rzy dentystów. Pomimo wysokich obcià˝eƒ p∏atnoÊciami na Êwiadczenia zdrowotne, znaczna
cz´Êç potrzeb zdrowotnych pozosta∏a niezaspokojona. Wprawdzie 31,4% badanych nie odczu-
wa∏o ograniczeƒ finansowych zwiàzanych z wykupem leków, ale dla 44,7% badanych zakup le-
ków by∏ du˝ym obcià˝eniem. Szczególnie cz´sto zdarza∏o si´ to w rodzinach emerytów, renci-
stów, osób niepe∏nosprawnych, przewlekle chorych i rodzinach wieloosobowych. Ocena
mo˝liwoÊci wykupienia leków wskazuje na popraw´ sytuacji w porównaniu z wynikami z po-
przedniej edycji badania w 2003 roku.

Oko∏o 12,7% cz∏onków gospodarstw domowych zmuszonych by∏o do rezygnacji z porady lekarza
pomimo odczuwania takiej potrzeby. WÊród g∏ównych przyczyn rezygnacji wymieniano brak pie-
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Tabela nr 2. Macierz odleg∏oÊci ekonomicznych Do dla wydatków na us∏ugi me-
dyczne wed∏ug grup spo∏eczno-ekonomicznych

2001 ER PRN W¸R PRR ROL UZG

ER 0,00 0,051 0,324 0,685 0,712 0,736
PRN 0,000 0,222 0,607 0,616 0,633
W¸R 0,000 0,547 0,579 0,608
PRR 0,000 0,140 0,416
ROL 0,000 0,031
UZG 0,000

èród∏o: Obliczenia w∏asne.

2006 ER W¸R PRN PRR ROL

ER 0,00 0,041 0,143 0,407 0,593
W¸R 0,000 0,101 0,393 0,490
PRN 0,000 0,320 0,451
PRR 0,000 0,160
ROL 0,000



ni´dzy – (19% ankietowanych) oraz d∏ugà list´ oczekujàcych – (18% ankietowanych). Natomiast
11,9 % badanych zrezygnowa∏o z wizyt u stomatologa. Jako g∏ówny powód respondenci wymienia-
li brak pieni´dzy- 35% ankietowanych oraz d∏ugi czas oczekiwania na porad´ – 20% badanych.

Pogarszajàca si´ jakoÊç us∏ug Êwiadczonych przez paƒstwowà s∏u˝b´ zdrowia i d∏ugi czas
oczekiwania na porad´ u specjalisty, sk∏aniajà pacjentów do coraz cz´stszych wizyt w placów-
kach prywatnej opieki zdrowotnej. G∏ówne przyczyny wizyt w placówkach niefinansowanych
przez NFZ to:

p zbyt odleg∏e terminy w podmiotach majàcych kontrakty z NFZ (37%),
p lepsi specjaliÊci (lekarze) – 33%,
p lepsze wyposa˝enie w sprz´t i materia∏y medyczne (7,9%),
p brak lekarza odpowiedniej specjalnoÊci w podmiotach majàcych kontrakty z NFZ (7,5%),
p lepsze traktowanie pacjenta (6,3%),
p inne (8,3)13.
Najcz´Êciej z porad niefinansowanych przez NFZ korzystajà osoby pracujàce na w∏asny ra-

chunek, pracujàcy na stanowisku nierobotniczym, gospodarstwa z 1 i 2 dzieci, osoby mieszka-
jàce w miastach o liczbie mieszkaƒców 500 tys. lub wi´cej, o wysokich dochodach, z osobami
przewlekle chorymi.

Sk∏onnoÊç do zawarcia dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeƒ zdrowotnych 
Ograniczone mo˝liwoÊci realizacji potrzeb zdrowotnych w ramach publicznego systemu

ochrony zdrowia, nie zawsze zadowalajàca jakoÊç us∏ug Êwiadczonych w tym sektorze i znacz-
ne obcià˝enie bud˝etów gospodarstw domowych zwiàzane z zakupem leków i us∏ug w sekto-
rze prywatnym, stwarzajà mo˝liwoÊci rozwoju prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych. Jak wy-
nika z danych publikowanych przez GUS, w 2006 roku uprawnienia do Êwiadczeƒ w ramach
dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeƒ zdrowotnych DDUZ (Êwiadczeƒ ambulatoryjnych,
szpitalnych oraz ∏àczonych) posiada∏o 2,2% badanych (wed∏ug innych êróde∏ oko∏o 3%), w tym
75,5% stanowià mieszkaƒcy miast. A˝ 46,5% posiadajàcych DDUZ to osoby najzamo˝niejsze
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13 Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r., GUS, Warszawa.

Tabela nr 3. Ocena wysokoÊci wydatków poniesionych przez gospodarstwa domo-
we (w%)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r.”, GUS, Warszawa.

Wyszczególnienie Razem bardzo   du˝e Êrednie ma∏e bardzo  brak 
du˝e ma∏e odpo-

-wiedzi

wydatki na lekarzy 100 2,9 10,5 23,1 17,5 24 22

wydatki na lekarzy 100 4 11,6 18,7 14,4 26,2 25,1
dentystów

wydatki na badania 100 0,9 4,1 15,7 19,6 30,1 29,6
medyczne

wydatki na 100 0,7 1,8 5,1 6,2 31 54,7
pobyt w szpitalu 

wydatki na zakup 100 17,4 29,8 31,8 11,5 4,8 4,7
leków



nale˝àce do najwy˝szej grupy dochodowej (V grupa kwintylowa), a zaledwie 8,4% – osoby
o najni˝szych dochodach (z I grupy kwintylowej).

Sk∏onnoÊç do ubezpieczania si´ poza systemem publicznym uwarunkowana jest si∏à nabyw-
czà spo∏eczeƒstwa, zaufaniem do prywatnych firm ubezpieczeniowych, atrakcyjnoÊcià ofert
polis prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego14.

GotowoÊç wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego 
Oko∏o 50% zbadanych nie przejawia zainteresowania wykupieniem dobrowolnych ubezpie-

czeƒ zdrowotnych (Tabela nr 4). Kolejnych 30-tu procent respondentów nie staç na tego typu
ubezpieczenie. Natomiast wÊród zainteresowanych wykupieniem DDUZ zdecydowanà wi´k-
szoÊç stanowià osoby ch´tne do wykupienie najtaƒszej polisy, ze sk∏adkà miesi´cznà do 100 z∏.
Zainteresowanie dodatkowymi dobrowolnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi zmienia si´ wraz
z grupà spo∏eczno-ekonomicznà, typem gospodarstwa domowego, klasà miejscowoÊci zamiesz-
kania (Tabela nr 4, Tabela nr 5, Tabela nr 6).

Zdecydowanie najwi´ksze zainteresowanie przejawiajà osoby pracujàce na w∏asny rachunek.
Równie˝ w tej grupie spo∏ecznej obserwuje si´ najwy˝szà sk∏onnoÊç do zap∏acenia wy˝szej sk∏ad-
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14 A. Sobczak, Sektor publiczny ochrony zdrowia a prywatne ubezpieczenia zdrowotne – analiza relacji na przyk∏adzie wy-
branych krajów Unii Europejskiej, (w:) K. Ryç, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny
a rynek, Wydawnictwo Naukowe Wydzia∏u Zarzàdzania UW, Warszawa 2007. 

Tabela nr 4. Sk∏onnoÊç do wykupienia dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeƒ
zdrowotnych wg grup spo∏eczno-ekonomicznych 

èród∏o: „Diagnoza spo∏eczna 2007”.

Pracownicy 19,12 4,60 0,66 0,36 28,96 46,28
Rolnicy 12,03 1,24 0,00 0,41 31,95 54,36
Pracownicy u˝ytkujàcy 10,99 1,57 0,52 0,00 32,98 53,93
gospodarstwo rolne 
Emeryci i renciÊci 9,06 1,31 0,10 0,40 32,38 56,75
w tym emeryci: 10,05 1,65 0,13 0,38 30,41 57,38
RenciÊci 5,07 0,00 0,00 0,72 39,86 54,35
Pracujàcy na w∏asny 23,12 8,64 2,23 0,28 15,32 50,42
rachunek
Utrzymujàcy si´ 7,83 0,87 0,00 0,00 50,87 40,43 
z niezarobkowych êróde∏
Bez bezrobotnych 15,68 3,60 0,51 0,34 27,75 52,12
Z bezrobotnymi 8,88 1,48 0,37 0,37 46,49 42,42
Ogó∏em 14,65 3,28 0,51 0,36 30,53 50,67

Grupa spo∏eczno-
-ekonomiczna 
i aktywnoÊç 
ekonomiczna
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ki miesi´cznej – sk∏adki w przedziale 101-250 z∏. Najmniej osób sk∏onnych zawrzeç ubezpiecze-
nia znajduje si´ wÊród osób utrzymujàcych si´ z niezarobkowych êróde∏ (w tym bezrobotnych),
emerytów oraz rencistów.

SpoÊród ró˝nych typów gospodarstw domowych ma∏˝eƒstwa z jednym dzieckiem deklarujà
najwi´kszà gotowoÊç poniesienia wydatków zwiàzanych z wykupieniem dodatkowych dobro-
wolnych ubezpieczeƒ zdrowotnych. Szczególnie dotyczy to najni˝szej kwoty sk∏adki. Natomiast
w przypadku sk∏adki miesi´cznej w granicach 101-250 z∏ nieznacznie wy˝szy odsetek wyst´pu-
je wÊród. ma∏˝eƒstw bezdzietnych. Rodziny niepe∏ne oraz ma∏˝eƒstwa z 3 lub wi´cej dzieci to
typy gospodarstw, których znacznie cz´Êciej ni˝ pozosta∏ych nie staç na dodatkowà sk∏adk´.

Mieszkaƒcy du˝ych miast znacznie bardziej interesujà si´ tego typu ubezpieczeniem ni˝ miesz-
kaƒcy wsi. Daje si´ zauwa˝yç równie˝ znaczne zró˝nicowanie przestrzenne. Ponadprzeci´tnà goto-
woÊç wykupienia polis wykazujà mieszkaƒcy województwa pomorskiego i warmiƒsko-mazurskiego,
natomiast zdecydowanie poni˝ej Êredniej mieszkaƒcy województw: lubuskiego i Êwi´tokrzyskiego. 

Uwagi koƒcowe
W polskim systemie zdrowia nadal wyst´pujà ró˝nice spo∏eczne w wydatkach z dochodów

osobistych ponoszonych na zakup us∏ug i artyku∏ów medycznych. Potwierdzajà to wartoÊci
wspó∏czynników odleg∏oÊci ekonomicznej Daguma, wskazujàce na wysokie obcià˝enie gospo-
darstw emerytów i rencistów. W strukturze wydatków zwiàzanych ze zdrowiem najwy˝szà po-
zycjà jest zakup leków oraz wizyty u lekarzy specjalistów. 
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èród∏o: „Diagnoza spo∏eczna 2007”.

Tabela nr 5. Sk∏onnoÊç do wykupienia dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeƒ
zdrowotnych wed∏ug typów gospodarstw

Jednorodzinne: 14,95 5,64 0,28 0,37 24,67 56,07
ma∏˝eƒstwa bez dzieci
Ma∏˝eƒstwa z 1 dzieckiem 21,57 5,11 0,82 0,31 24,44 47,75
Ma∏˝eƒstwa z 2 dzieci 16,40 4,58 0,75 0,43 30,35 47,50
Ma∏˝eƒstwa z 3 13,11 3,33 0,59 0,20 39,73 43,05
i wi´cej dzieci
Rodziny niepe∏ne 11,65 1,24 0,16 0,93 42,08 43,94
Wielorodzinne 13,13 1,67 0,72 0,00 32,22 52,27
Nierodzinne: 8,99 1,48 0,37 0,25 29,68 59,24
jednoosobowe
Wieloosobowe 13,75 2,50 0,00 0,00 26,25 57,50
Ogó∏em 14,65 3,28 0,51 0,36 30,53 50,67

Typ gospodarstwa 
domowego
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Pomimo znacznych obcià˝eƒ domowych bud˝etów wydatkami na zdrowie, po∏owa spo∏eczeƒ-
stwa nie wykazuje zainteresowania dodatkowymi dobrowolnymi ubezpieczeniami zdrowotny-
mi. WÊród osób zainteresowanych zdecydowana wi´kszoÊç sk∏onna jest p∏aciç najni˝szà mie-
si´cznà sk∏adk´ – do 100 z∏.

prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu ¸ódz-
kiego
dr Iwona Laskowska, Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu ¸ódzkiego
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èród∏o: „Diagnoza spo∏eczna 2007”.

Tabela nr 6. Sk∏onnoÊç do wykupienia dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeƒ
zdrowotnych wed∏ug zamieszkania (klas miejscowoÊci i województw

Miasta powy˝ej 500 tys. 19,65 6,07 0,87 0,29 28,90 44,22
Miasta 200-500 tys. 19,79 4,45 0,77 0,61 26,53 47,S5
Miasta 100-200 tys. 16,81 2,88 1,33 0,44 29,65 48,89
Miasta 20-100 tys. 14,50 3,56 0,36 0,27 30,25 51,07
Miasta poni˝ej 20 tys. 13,99 3,92 0,25 0,56 30,21 51,05
WieÊ 10,84 1,60 0,21 0,27 33,00 54,08
Ogó∏em 14,65 3,28 0,51 0,36 30,53 50,67

Województwa
DolnoÊlàskie 16,16 4,45 0,23 0,00 26,00 53,16
Kujawsko-Pomorskie 12,22 2,59 0,37 0,37 30,00 54,44
Lubelskie 15,65 1,92 0,64 0,32 29,07 52,40
Lubuskie 10,00 2,50 0,63 1,88 42,50 42,50
¸ódzkie 15,56 1,53 0,26 0,26 34,95 47,45
Ma∏opolskie 11,59 3,86 0,48 0,24 29,23 54,59
Mazowieckie 17,33 4,64 0,41 0,14 29,60 47,89
Opolskie 13,50 2,45 0,61 0,00 30,06 53,37
Podkarpackie 12,54 2,87 0,00 0,00 34,41 50,18
Podlaskie 13,59 1,46 0,97 0,97 32,04 50,97
Pomorskie 21,19 3,88 0,90 0,90 35,22 37,91
Âlàskie 14,24 3,52 0,73 0,59 25,40 55,51
Âwi´tokrzyskie 10,53 1,91 0,00 0,96 28,23 58,37
Warmiƒsko-Mazurskie 20,00 1,86 0,00 0,00 33,02 45,12
Wielkopolskie 11,43 4,71 0,90 0,22 30,72 52,02
Zachodnio-Pomorskie 13,11 3,00 0,75 0,00 32,58 50,56
Ogó∏em 14,65 3,28 0,51 0,36 30,53 50,67

Klasa miejscowoÊci
zamieszkania
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Summary of the article

Financing medical services from private funds in the transitional 
period of the health care system in Poland

The publication presents the results of research concerning financing medical services from
personal income, the possibility of realization of healthcare needs and the interest in volun-
tary health insurance. In the analyses carried out, particular attention was paid to the phe-
nomenon of concentration and economical distance between household groups in reference to
expenditure related to healthcare. The tendency of households to purchase additional volun-
tary health insurance is also being analyzed.

The results of the research indicate the necessity to take into consideration these household
which are not presently interested in this kind of insurance while constructing proposals of
additional health insurance. 
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Romuald Holly

Zmiana spo∏eczna w ochronie zdrowia w Polsce – czyli: o reformie 
jakiej potrzebujemy1

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 5(2/2008)

1 Autoryzowany zapis referatu wyg∏oszonego na konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Ubezpieczonych wspól-
nie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Warszawie 4 czerwca 2008. (http://www. rzu. gov. pl/ files/506__239__Pra-
wa_pacjenta_w_systemie_ubezpieczen_zdrowotnych_-_konferencja_Rzecznika_ Ubezpie-czonych_oraz_Funda-
cji_Edukacji_Ubezpiec. ppt) W tekÊcie autor wykorzysta∏ tezy swojego referatu Social change in health care? what
kind of reform we need in Poland? wyg∏oszonego na mi´dzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Polskà Aka-
demi´ Nauk 2 czerwca 2008 w Warszawie  (http://www. aktualnosci. pan. pl/index. php? option=com_con-
tent&view=article&id=4: midzynarodowe-seminarium&catid=32: archiwum&Itemid=42).

Problem doktrynalnych za∏o˝eƒ reformy
Gruntowna zmiana systemu ochrony zdrowia dokonuje si´ pomimo, ˝e faktycznie system

nie jest przez nikogo celowo reformowany. Istnieje jedynie powszechna ÊwiadomoÊç koniecz-
noÊci i wr´cz nieuchronnoÊci zmiany oraz nie mniej powszechne przyzwolenie na zmian´.
Brak jest natomiast zgody, co do zakresu („g∏´bokoÊci”), kierunku, charakteru i sposobu prze-
kszta∏cania systemu. Innymi s∏owy nie ma powszechnie akceptowanego pomys∏u na reform´,
mo˝e poza zgodà, co do g∏ównego celu reformy, dzi´ki której za te same Êrodki finansowe ma-
my uzyskaç wi´cej, wy˝szej jakoÊci Êwiadczeƒ/us∏ug medycznych lub jedno i drugie.

Obecnie dyskutowany projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce jest ju˝ co naj-
mniej ósmà próbà w tym zakresie, podejmowanà w ciàgu ostatnich dziesi´ciu lat. Próby te naj-
proÊciej wyliczyç okreÊlajàc je nazwiskami ich patronów: „m∏ody” Hausner, minister Kamiƒ-
ska, wicepremier Hausner, minister ¸apiƒski, minister Sikorski, profesor Religa z Anina,
minister Religa, minister Boni/ minister Kopacz. Ka˝dy z tych projektów postulowa∏ oparcie
systemu ochrony zdrowia równie˝ (lub przede wszystkim) na module ubezpieczeniowym (tj.
na jego finansowaniu poprzez sk∏adk´ wnoszonà przez cz∏onków zbiorowoÊci ryzyka utraty
zdrowia) i przynajmniej dopuszcza∏ wprowadzenie prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych.

Zgromadzona w okresie owego dziesi´ciolecia wiedza i doÊwiadczenie obecnie pozwalajà ju˝
formu∏owaç jednoznaczne wnioski na temat realnie mo˝liwego kszta∏tu systemu ochrony



zdrowia i zasad jego funkcjonowania w zale˝noÊci od celów, jakie – zgodnie z obowiàzujàcà ak-
tualnie doktrynà ochrony zdrowia – system ten mia∏/ma/powinien realizowaç oraz spo∏ecz-
nych potrzeb i kierowanych pod jego adresem oczekiwaƒ, jakie ma zaspokajaç.

Rzecz w tym, ˝e ciàgle nie ma zgody, jaki ma byç zakres zobowiàzaƒ paƒstwa wobec obywa-
teli, jaki zakres potrzeb zdrowotnych polskiego spo∏eczeƒstwa zobowiàzania te winny pokry-
waç tj., które z tych potrzeb i w jakim stopniu paƒstwo winno zaspokajaç, a nawet jakie na-
prawd´ sà te potrzeby oraz które – i w jakim stopniu – zaspokajaç jest w stanie, przy
okreÊlonym poziomie nak∏adów, wydatków, jakie na ten cel mogà byç ponoszone przez bud˝et
paƒstwa, przez obowiàzkowe dop∏aty i/lub ubezpieczenie publiczne, przez dobrowolne ubez-
pieczenia komercyjne i prywatne2.

Nie ma te˝ zgody, ani co do stopnia, ani zakresu, w jakim owe potrzeby winny byç zaspaka-
jane przez podstawowe, krzy˝ujàce si´ modu∏y systemu ochrony zdrowia: publiczny i prywat-
ny oraz zaopatrzeniowy i ubezpieczeniowy.

Niezale˝nie jednak od ideologicznych, doktrynalnych i politycznych uwarunkowaƒ zakresu
ochrony zdrowia oraz od diagnozy faktycznych potrzeb w tym wzgl´dzie, ocena obecnego sta-
nu polskiego systemu ochrony zdrowia jest jednoznaczna: system ten, niezale˝nie od tego, ˝e
nie spe∏nia oczekiwaƒ spo∏ecznych, jest wewn´trznie niespójny, niew∏aÊciwie usytuowany za-
równo w strukturach instytucji paƒstwa, jak te˝ w organizmie gospodarki rynkowej i – co za
tym idzie – jest niesprawny i nieefektywny.

Jak ju˝ zosta∏o powiedziane, system ochrony zdrowia jest zinstytucjonalizowanà realizacjà
zobowiàzaƒ paƒstwa w zakresie ochrony zdrowia swoich obywateli (inaczej: zaspokajania ich
potrzeb zdrowotnych). Struktura ka˝dego systemu ochrony zdrowia opiera si´ (aczkolwiek
w ró˝nym stopniu) na sektorze publicznym, i to niezale˝nie od tego jaki jest model tego sys-
temu: rezydualny, instytucjonalny, bud˝etowy, zaopatrzeniowy, opiekuƒczy czy ubezpieczenio-
wy.

Ponad stuletnie doÊwiadczenia ró˝nych krajów dowodzà, ˝e najbardziej wydolne, efektywne
ekonomicznie sà systemy hybrydowe, najlepiej sk∏adajàce si´ z konfiguracji dwóch modu∏ów
podstawowych: zaopatrzeniowego i ubezpieczeniowego, wspomaganych instytucjonalnie w za-
kresie ratownictwa medycznego, profilaktyki, prewencji i rehabilitacji oraz opiekuƒczy – w za-
kresie medycyny hospicyjnej i paliatywnej. 

Tak wi´c zdecydowana wi´kszoÊç Êwiadczeƒ zdrowotnych i us∏ug medycznych winna byç re-
alizowana w ramach modu∏ów:

p zaopatrzeniowego (zorganizowanego najcz´Êciej w postaci powszechnego, co nale˝y rozu-
mieç: obowiàzkowego) ubezpieczenia publicznego; oraz

p dodatkowego ubezpieczenia (przewa˝nie dobrowolnego) prywatnego, które – si∏à rzeczy –
musi mieç charakter komplementarny, uzupe∏niajàcy w stosunku do zakresu Êwiadczeƒ
zdrowotnych i us∏ug medycznych oferowanych przez powszechne ubezpieczenie publicz-
ne.

W konsekwencji, o sprawnoÊci i wydolnoÊci ca∏ego systemu ochrony zdrowia przesàdza nie
tylko sprawnoÊç ka˝dego z wymienionych dwóch modu∏ów podstawowych, ale w równej mie-
rze, przesàdzajà te˝ relacje mi´dzy tymi modu∏ami, zakresy czy – inaczej – obszary, jakie ka˝-
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2 Na podstawie badaƒ opinii publicznej znamy jedynie deklarowany „stopieƒ gotowoÊci” do dodatkowych wydatków
„na zdrowie”. Aczkolwiek owe deklaracje gotowoÊci do wspó∏p∏acenia wykazujà sta∏à tendencj´ rosnàcà – obecnie (lu-
ty/marzec 2008) osiàgajà ju˝ poziom 37% populacji doros∏ych Polaków. Wedle informacji zawartych w ostatniej „Dia-
gnozie Spo∏ecznej” (http: www.diagnoza.com), 38% Polaków pokrywa wydatki na leczenie „z w∏asnej kieszeni”, a 18%
zg∏asza gotowoÊç wykupienia polisy dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.



dy z nich zajmuje, szczególnie, gdy te obszary si´ krzy˝ujà i w ró˝nym stopniu nak∏adajà si´
na siebie. Powstaje tu, w sposób naturalny i zarazem nieunikniony, publiczno-prywatny uk∏ad
partnerski. Natomiast relacje mi´dzy rzeczonymi modu∏ami winny byç wyznaczane przez za-
sady owego partnerstwa. Tym samym zadoÊçuczynienie owym zasadom staje si´ zarazem wa-
runkiem sine qua non efektywnoÊci ca∏ego systemu3. A trzeba przy tym pami´taç, ˝e partner-
stwo publiczno-prywatne jest zwiàzkiem ogromnie z∏o˝onym i wra˝liwym, chyba nawet
bardziej ni˝ jakiekolwiek ma∏˝eƒstwo. Skracajàc, nie jest mo˝liwe wprowadzenie i efektywne
funkcjonowanie ubezpieczeƒ prywatnych bez sprawnie dzia∏ajàcych ubezpieczeƒ publicznych,
wymaga to bowiem odpowiedniego zrekonstruowania ca∏ego systemu ochrony zdrowia, we
wszystkich jego obszarach i zakresach dzia∏ania (w tym równie˝ modu∏u „ubezpieczeƒ” pu-
blicznych).

Jakie zatem sà szanse i jakie zagro˝enia obecnej, ósmej ju˝ – wedle przeprowadzonych przez
nas wyliczeƒ – próby reformy systemu ochrony zdrowia i trwa∏ego wbudowania do organizmu
tego systemu prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych?

Powiedzmy od razu, ˝e dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne: prywatne czy publiczne – sa-
me w sobie nie stanowià remedium na popraw´ efektywnoÊci systemu ochrony zdrowia, po-
dobnie jak samo podniesienie sk∏adki na tzw. powszechne ubezpieczenia zdrowotne (PUZ), sa-
ma prywatyzacja, czy wprowadzenie ulg fiskalnych za wspó∏p∏acenie. Nie jest nim nawet
wprowadzenie koszyka gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych i us∏ug medycznych.

Ka˝dy z tych elementów sam w sobie nie uzdrowi systemu ochrony zdrowia. Nie mo˝emy
nawet oceniç, w jaki sposób i na ile jest w stanie wp∏ynàç na ostateczny wynik reformy. Inny-
mi s∏owy: nie wiemy i nie b´dziemy tego wiedzieç dopóty, dopóki nie zostanie okreÊlone, jakie
mamy oczekiwania wobec ca∏ego systemu zabezpieczenia zdrowotnego i w zwiàzku z tym, ja-
ki charakter i jaki kszta∏t ma przybraç obecny, polski system ochrony zdrowia. PodkreÊlmy za-
tem raz jeszcze: trzeba zaczàç od tego, jaki zakres zobowiàzaƒ ma obecnie, i jaki w najbli˝szej
przysz∏oÊci winno mieç, paƒstwo wobec swoich obywateli w dziedzinie ochrony zdrowia, do-
piero potem, w jaki sposób zobowiàzania te powinno wype∏niaç oraz na ile, w jakim stopniu
realnie wype∏niaç je mo˝e, ze wzgl´du na uwarunkowania ekonomiczne, ideologiczno-politycz-
ne, technologiczne, formalno-prawne, kadrowo-strukturalno-organizacyjne, itp. Gdy to prze-
sàdzimy, oka˝e si´, czy i – je˝eli tak – w jakim stopniu system ten ma/mo˝e/powinien mieç cha-
rakter bud˝etowy, zaopatrzeniowy, a w jakim stopniu charakter ubezpieczeniowy.

Dzi´ki temu oka˝e si´ te˝, jakà rol´ w reformowanym systemie ma do odegrania instrument
a zarazem mechanizm ubezpieczenia. Czy ma mieç charakter ubezpieczenia publicznego czy
prywatnego; je˝eli ma mieç charakter dwojaki, to w jakim stopniu prywatny a w jakim pu-
bliczny, w odniesieniu do jakich grup osób, jakich ryzyk; jak mogà i jak powinny oba te modu-
∏y – prywatny i publiczny – uzupe∏niaç si´ i/lub wzajemnie przenikaç. Wtedy te˝ b´dziemy mo-
gli zasadnie rozwa˝aç zagadnienia szczegó∏owe: komu, jakim kategoriom spo∏ecznym, w jakim
zakresie ka˝dy z modu∏ów w ich ró˝norakich postaciach ma s∏u˝yç, za jakà op∏atà, sk∏adkà czy
dop∏atà. Jak rozwiàzaç rozmaite kwestie techniczne, aczkolwiek bardzo wa˝ne, takie jak jed-
nolity system informatyczny czy system wzajemnych rozliczeƒ, a tak˝e kwestie mechanizmów
wspomagajàcych, w tym, przede wszystkim, system ulg podatkowych dla osób wspó∏p∏acàcych,
wzgl´dnie gratyfikowanie ich szybszym dost´pem do Êwiadczeƒ czy mo˝e us∏ugami dodatko-
wymi i/lub ponadstandardowymi itp.
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3 Por. R. Holly, A. Lewiƒski, Polityka i doktryna zdrowotna oraz reformowanie ochrony zdrowia w Polsce – kierunek dry-
fu (w:) Polityka Zdrowotna, t. VI, s. 5-7.



Charakter systemu ochrony zdrowia – uwarunkowania ideologiczne i polityczne 
Kluczowe pytanie o kszta∏t i charakter ochrony zdrowia w Polsce mo˝emy zatem sprowadziç

do trzech kwestii:
p Czy ma to byç ciàgle s∏u˝ba, za sprawà której paƒstwo wype∏nia swoje okreÊlone powin-

noÊci wobec obywateli?
p Czy te˝ sektor gospodarki wolnorynkowej, który ze wzgl´du na swoje specyficzne cele, ro-

l´ i funkcje spo∏eczne podlega jedynie szczególnym regulacjom, paƒstwowemu nadzorowi
i kontroli? 

p Czy ma to byç „hybryda” – system prospo∏eczny, a zarazem wolnorynkowy?
W zale˝noÊci od tego, jak szeroko zdefiniujemy powinnoÊci paƒstwa wobec obywateli, jakà

przyjmiemy polityk´ ochrony zdrowia, taki te˝ b´dzie kszta∏t systemu ochrony zdrowia
(a w nim miejsce oraz rola, charakter i wzajemne relacje obydwu modu∏ów ubezpieczenia pu-
blicznego i prywatnego).

Podejmujemy zatem prób´ odpowiedzi na wynikajàce stàd najwa˝niejsze pytania:
p Czy aktualnie obowiàzujàca doktryna polityczna dopuszcza w∏àczenie modu∏u dobrowol-

nych ubezpieczeƒ zdrowotnych do systemu ochrony zdrowia (tj. finansowanie ochrony
zdrowia poprzez sk∏adk´ wnoszonà dobrowolnie do wspólnego funduszu ubezpieczenio-
wego przez cz∏onków wspólnoty ryzyka)?

p Jakà rol´, miejsce i funkcje ubezpieczeƒ komercyjnych i prywatnych wyznacza aktualna
doktryna i polityka zdrowotna?

p Jaki zatem winien byç po˝àdany kszta∏t modu∏u ubezpieczeƒ zdrowotnych? 
p Jakie ubezpieczenia zdrowotne mogà i winny byç w∏àczone do systemu ochrony zdrowia?
p Jakie jest (mo˝e byç) i na czym polega znaczenie zdrowotnych ubezpieczeƒ komercyjnych

i prywatnych dla rozwoju systemu ochrony zdrowia?
p Jakie jeszcze inne uwarunkowania i w jakim stopniu, poza politykà zdrowotnà, decydujà

o roli, miejscu, a tak˝e charakterze ubezpieczeƒ zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia?
Rozstrzygni´cie tych kwestii wymaga rozwa˝enia pozapolitycznych uwarunkowaƒ charak-

teru, kszta∏tu i sposobu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Pozapolityczne uwarunkowania charakteru i kszta∏tu systemu ochrony zdrowia
Jak ju˝ wielokrotnie wykazywano4, za najwa˝niejsze, pozapolityczne uwarunkowania cha-

rakteru, kszta∏tu i struktury organizacyjnej oraz sposobu funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia uznajemy:

p spo∏eczno-kulturowe;
p formalno-prawne;
p medyczno-technologiczne;
p demograficzne;
p ekonomiczno-finansowe.
Uwarunkowania te przesàdzajà równie˝, jakà rol´ pe∏nià w systemie ochrony zdrowia jego

poszczególne segmenty:
p ratowanie ˝ycia;
p profilaktyka i prewencja;
p medycyna spo∏eczna i zapobiegawcza;
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p medycyna naprawcza;
p rehabilitacja i rewalidacja;
p medycyna piel´gnacyjna i opiekuƒcza;
p medycyna paliatywna i hospicyjna.
To równie˝ one w znacznym stopniu przesàdzajà, jaki charakter ma system i w jakim stop-

niu jest:
p zaopatrzeniowy;
p opiekuƒczy;
p ubezpieczeniowy;
p rezydualny;
p hybrydowy (z przewagà okreÊlonego modu∏u)5.
W konsekwencji, aczkolwiek poÊrednio, okreÊlajà one:
p rol´ ubezpieczeƒ prywatnych;
p ich charakter (dobrowolne, obowiàzkowe, powszechne);
p zakres przedmiotowy tych ubezpieczeƒ.
Z ró˝norakich konfiguracji wspomnianych uwarunkowaƒ wynika te˝, czy, i na ile/w jakim

stopniu, jest mo˝liwa:
p dominujàca rola ubezpieczeƒ w wi´kszoÊci segmentów systemu ochrony zdrowia;
p symbioza lub przynajmniej koegzystencja z systemem powszechnej („publicznej”) ochro-

ny zdrowia na zasadzie:
– komplementarnoÊci;
– równoleg∏oÊci;
– rywalizacji/konkurencji;
– suplementarnoÊci.

Przyjmujàc, i˝ podejmowana obecnie, w 2008 roku, kolejna próba reformy systemu ochrony
zdrowia, poza przes∏ankami ideologiczno-politycznymi i pozapolitycznymi, b´dzie uwzgl´dnia-
∏a tak˝e – a mo˝e, tym razem, nawet przede wszystkim – racje prakseologiczne i ekonomicz-
ne, mo˝emy zak∏adaç, ˝e system ochrony zdrowia projektowany obecnie (a faktycznie ju˝ od
poczàtku 2006 r.) jest i najpewniej b´dzie hybrydà sk∏adajàcà si´ z dwóch modu∏ów (zaopatrze-
niowego i ubezpieczeniowego) cechowaç si´ bowiem musi charakterem: solidarnoÊciowym,
prospo∏ecznym, a zarazem wolnorynkowym (ubezpieczeniowym).

W systemie, w którym wyraênie dominuje modu∏ zaopatrzeniowo-opiekuƒczy (a z takim b´-
dziemy mieç do czynienia w Polsce jeszcze przez wiele lat, zarówno ze wzgl´du na uwarunko-
wania spo∏eczno-kulturowe, ideologiczno-polityczne, formalno-prawne, technologiczno-me-
dyczne, demograficzne i – nade wszystko – ekonomiczno-finansowe) ubezpieczenia mogà byç:

p zb´dne (a nawet zwalczane);
p tolerowane;
p akceptowane;
p niezb´dne.
Konsekwentnie utrzymujàc, ˝e efekt wdra˝anej obecnie reformy nie b´dzie wynikiem jedy-

nie politycznego przetargu, ale równie˝, a mo˝e nawet przede wszystkim, wynikiem uwzgl´d-
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5 W systemie hybrydowym ochrony zdrowia o charakterze zaopatrzeniowo-opiekuƒczym a zarazem wolnorynkowym
(ubezpieczeniowym) muszà istnieç jako elementy wzajemnie komplementarne dwa modu∏y:
lpowszechnego „ubezpieczenia” zdrowotnego (PUZ), opartego na sk∏adatku – (patrz tak˝e przypis nr 5); 
l systemu wspó∏p∏acenia opartego na powszechnych, arbitralnie ustalonych dop∏atach i/lub dodatkowych ubezpiecze-

niach zdrowotnych (DUZ) komercyjnych/prywatnych i/lub publicznych.



niania racji prakseologicznych i ekonomicznych, przytoczmy raz jeszcze racjonalne argumen-
ty, przemawiajàce za niezb´dnoÊcià dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych w polskim syste-
mie ochrony zdrowia:

p nieunikniony, ciàg∏y niedostatek Êrodków na finansowanie systemu ochrony zdrowia wy-
nikajàcy z post´pu technologicznego, rosnàcego zakresu Êwiadczeƒ i us∏ug medycznych,
zmian demograficznych, wymagajà sta∏ego zwi´kszania nak∏adów na ochron´ zdrowia;

p chroniczna („genetyczna”) niewydolnoÊç dotychczasowego modelu systemu ochrony
zdrowia;

p wykluczenie z koszyka Êwiadczeƒ gwarantowanych, ze wzgl´du na ograniczone Êrodki ja-
kimi dysponuje p∏atnik publiczny, bardzo wielu uznawanych procedur i ograniczenie
standardu niektórych procedur gwarantowanych;

p reorientacja systemu ochrony zdrowia na profilaktyk´, prewencj´, „kosztem” medycyny
naprawczej;

p koniecznoÊç wi´kszego „alimentowania”, równie˝ ze Êrodków pozyskanych ze „sk∏adat-
ku”6, ratownictwa medycznego, spo∏ecznych programów rehabilitacji i rewalidacji, pro-
gramów opiekuƒczych i paliatywno-hospicyjnych;

p dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne (DUZ) to jedyny modu∏ systemu ochrony zdrowia,
który w bliskiej perspektywie, mo˝e byç podstawà wspólnego, jednolitego, europejskiego
rynku us∏ug i Êwiadczeƒ medycznych;

p DUZ stanowià bardzo wa˝ny i sprawny instrument stymulowania i kierunkowania roz-
woju ca∏ego systemu ochrony zdrowia;

p DUZ sà najskuteczniejszym instrumentem kontroli i racjonalizacji finansowania proce-
dur medycznych;

p DUZ stanowià wa˝ny instrument polityki zdrowotnej, a w przypadku s∏aboÊci/u∏omnoÊci
tej polityki mogà stanowiç jej substytut.

Wa˝nym argumentem, za wprowadzeniem DUZ do polskiego systemu ochrony zdrowia sà
tak˝e dominujàce trendy zmian w polityce zdrowotnej w paƒstwach Unii Europejskiej i innych
rozwini´tych krajach Êwiata:

p ograniczanie roli i zakresu zobowiàzaƒ paƒstwa wobec obywateli w dziedzinie ochrony
zdrowia;

p zwi´kszajàca si´ rola ubezpieczeƒ dobrowolnych w wi´kszoÊci segmentów systemów
ochrony zdrowia;

p koegzystencja czy wr´cz symbioza komercyjnych ubezpieczeƒ z systemami powszechnej
(publicznej) ochrony zdrowia na zasadzie:

– komplementarnoÊci;
– równoleg∏oÊci;
– rywalizacji/konkurencji;
– suplementarnoÊci.

Operacyjne cele reformy jakiej obecnie potrzebujemy
Ostatecznie zatem operacyjne cele reformy jakiej obecnie potrzebujemy to:
p nadanie powszechnemu, podstawowemu (o zakresie zdefiniowanym przez pozytywny ko-

szyk Êwiadczeƒ i procedur medycznych) tzw. ubezpieczeniu publicznemu charakteru
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ni˝ „sk∏adka” na powszechne (a przez powszechnoÊç – obowiàzkowe niczym podatek) ubezpieczenie zdrowotne.



w pe∏ni ubezpieczeniowego (przez wprowadzenie spo∏ecznego nadzoru nad dystrybucjà
Êrodków oraz dodatkowej sk∏adki dobrowolnej zwi´kszajàcych dost´p i mo˝liwoÊci wybo-
ru elastycznych produktów ró˝nicujàcych zakres, standard leczenia, itp.);

p wprowadzenie prywatnych i/lub wzajemnoÊciowych ubezpieczeƒ komplementarnych (po-
nadstandardowych i suplementarnych);

p wprowadzenie ubezpieczeƒ prywatnych i/lub wzajemnoÊciowych – równoleg∏ych lub al-
ternatywnych.

Ka˝da w∏aÊciwa (tzn. racjonalna) reforma systemu ochrony zdrowia polega na ponownym
przebudowaniu, reorganizacji wewn´trznych struktur organizacyjnych poszczególnych ele-
mentów, cz∏onów, segmentów, nowego zdefiniowania roli w systemie, relacji mi´dzy nimi, cha-
rakteru i sposobu funkcjonowania. 

Reforma oparta na racjonalnych przes∏ankach zak∏ada bowiem, ˝e:
p system musi byç kompletny i komplementarny;
p ka˝dy element (cz∏on/modu∏) systemu musi byç zharmonizowany z wszystkimi innymi

elementami. 
Je˝eli tak nie jest, system staje si´ u∏omny – niesprawny, niewydolny, nieefektywny, niesku-

teczny,ekonomicznie nieracjonalny, po prostu – chory.
Zgodnie ze wspomnianymi za∏o˝eniami i wynikajàcymi z racjonalnych przes∏anek zasadami

rekonstrukcji polskiego systemu ochrony zdrowia, wszystkie cz∏ony/elementy/modu∏y struk-
tury organizacyjnej muszà byç na nowo definiowane, na nowo okreÊlane ich role i takie spo-
soby funkcjonowania, by si´ wzajemnie wspiera∏y, generowa∏y efekty synergii. W przypadku,
gdy to si´ nie udaje, poszukiwane sà substytuty nie pasujàcych, wzgl´dnie przestarza∏ych ju˝
elementów. Wynika stàd wreszcie wa˝na odpowiedê na kluczowe dla nas pytanie o to, jakie
warunki, poza ju˝ opisanymi, muszà byç spe∏nione, by zosta∏ uruchomiony rynek dodatko-
wych ubezpieczeƒ zdrowotnych?

Szanse i zagro˝enia reformy
Niewàtpliwie najwi´kszà szansà obecnie przeprowadzanej reformy jest (1) jej mo˝liwie naj-

wi´ksze „odpolitycznienie”, (2) racjonalizacja doktryny zdrowotnej, tj. u∏o˝enie i realizacja
scenariusza reformy zgodnie ze sprawdzonymi zasadami zarzàdzania, prakseologii i ekonomii,
(3) wykorzystanie pozytywnych doÊwiadczeƒ ponad dziesi´cioletnich prób w tym zakresie.
Dzi´ki temu wiemy ju˝, ˝e skuteczna reforma to wprowadzenie instrumentów restrukturyza-
cyjnych (umo˝liwiajàcych jednostkom ochrony zdrowia sta∏à adaptacj´ do zmieniajàcych si´
warunków otoczenia) w tym cz´Êciowà prywatyzacj´ i powszechnà komercjalizacj´, pozwala-
jàcà dostosowaç zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia do wolnorynkowej gospo-
darki, której ten system jest przecie˝ cz´Êcià.

Konsekwencjà wdro˝enia tych zasad, a zarazem warunkiem ich skutecznoÊci, jest wprowa-
dzenie dodatkowych (w stosunku do „publicznych”) ubezpieczeƒ zdrowotnych, których ro-
dzaje i zasady funkcjonowania wynikajà z konstrukcji tzw. koszyka gwarantowanych Êwiad-
czeƒ i us∏ug medycznych7.
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7 Rol´ koszyka gwarantowanych Êwiadczeƒ i us∏ug medycznych i jego znaczenie dla wprowadzenia modu∏u ubezpie-
czeniowego do systemu oraz typologii ubezpieczeƒ zdrowotnych wielokrotnie ju˝ opisywano; por.: R. Holly, Racjonal-
na polityka zdrowotna a procedury i standardy medyczne w systemie ochrony zdrowia, (w:) Polityka Zdrowotna t. I, IX
2004; R. Holly, Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne we wspó∏czesnej polskiej polityce zdrowotnej i reformowanym syste-
mie zdrowia (w:) Polityka Zdrowotna, t. VI, X 2006, s. 27; K. ¸anda (red.), Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszy-
ków Êwiadczeƒ zdrowotnych w wybranych krajach, HTA Consulting, Kraków 2006.



Natomiast niewàtpliwie za najwi´ksze, mo˝liwe zagro˝enia nale˝y uznaç:
1. Wady konstrukcji systemu ochrony zdrowia, gdy powstanie w nowej postaci (po „szcz´Êli-

wej reformie”). Mo˝e si´ bowiem okazaç, ˝e (1) niektóre elementy systemu stanowiàce nie tyl-
ko o jego to˝samoÊci i efektywnoÊci, ale wr´cz o racji bytu „mogà poczekaç” – np. koszyk, al-
bo sà wr´cz zb´dne; (2) niektóre modu∏y/elementy systemu skazane sà na wewn´trzny
konflikt lub co najwy˝ej kohabitacj´.

2. Wady w konstrukcji samego modu∏u ubezpieczeƒ prywatnych, jakie zrodziç mo˝e choçby
sprzeniewierzenie si´ pierwszej zasadzie doktryny ubezpieczeƒ, tj. zasadzie realnoÊci ubezpie-
czenia. 

Wiadomo zaÊ, ˝e bez realnego ryzyka, idea i cel ubezpieczenia „neutralizacja ryzyka” ubez-
pieczenie nie ma sensu, traci racj´ bytu. Bez mo˝liwoÊci neutralizacji konkretnego, dok∏adnie
zdefiniowanego ryzyka, cel ubezpieczenia nie mo˝e byç osiàgni´ty i wtedy równie˝ traci ono
sens.

Stàd mówimy, ˝e ubezpieczenie musi byç realne, tzn. (1) musi odnosiç si´ do jednoznacznie
zdefiniowanego ryzyka oraz (2) musi stanowiç gwarancj´ (popartà odpowiednimi rezerwami)
finansowej neutralizacji skutków owego ryzyka. Ubezpieczenie, które tych warunków nie
spe∏nia staje si´ ubezpieczeniem fantomowym8.

Bez koszyka gwarantowanych Êwiadczeƒ i us∏ug zdrowotnych (zdefiniowanych procedura-
mi medycznymi) nie b´dzie mo˝liwe, ani jednoznaczne zdefiniowanie przedmiotu ubezpiecze-
nia, ani wyliczenie rezerw na pokrycie ryzyka, ani te˝ okreÊlenie zasad partnerstwa publicz-
no-prywatnego, na które obydwa modu∏y systemu ochrony zdrowia: publiczny i prywatny, sà
nieuchronnie skazane.

Innymi s∏owy, w przypadku realizacji zamys∏u reformy systemu ochrony zdrowia wedle za-
mys∏ów opisanych równolegle w projektach: Polskiej Izby Ubezpieczeƒ (PIU)9 oraz w projek-
cie partyjno-rzàdowym Platformy Obywatelskiej – Ministerstwa Zdrowia (PO-MZ), powstanie
sytuacja, w której najbardziej realne b´dzie fantomowe ryzyko i fantomowe ubezpieczenie
zdrowotne, co oczywiÊcie wyklucza jakiekolwiek zdrowe partnerstwo. Zrodzi si´ wówczas albo
chory zwiàzek prywatnego biznesu z paƒstwem albo konflikt, w którym zawsze biznes prze-
grywa z w∏adzà, a –w obydwu przypadkach – najwi´cej stracà konsumenci.

Tak wi´c koszyk gwarantowanych us∏ug medycznych, w tym leków (refundowanych), ma
znaczenie kluczowe, albowiem od jego zawartoÊci, konstrukcji, zasad dost´pu do procedur za-
le˝à:

p charakter ca∏ego systemu ochrony zdrowia (tj. na ile b´dzie publiczny, a na ile prywatny);
p paradygmat ochrony zdrowia: profilaktyczny/prewencyjny vs. naprawczy;
p rola i miejsce w systemie ochrony zdrowia, zarówno sektora publicznego, jak i prywatne-

go;
p rola, miejsce, sposób funkcjonowania prywatnych ubezpieczeƒ dodatkowych;
p jakoÊç partnerstwa publiczno-prywatnego podmiotów obydwu sektorów: publicznego

i prywatnego;
p przejrzystoÊç ca∏ego systemu ochrony zdrowia, jego podatnoÊç na wszystkie schorzenia

systemowe, z chorobà „szarej strefy” na czele;
p realnoÊç ubezpieczenia zdrowotnego w ogóle;
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9 Por. S. Borkowski, op. cit., s. 31-48.



p sens, znaczenie i charakter ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego i sys-
temu ochrony zdrowia.

Domniemywane za∏o˝enia powstajàcej obecnie doktryny polityki zdrowotnej oraz uwarun-
kowania pozapolityczne wskazujà, ˝e komercyjne ubezpieczenia zdrowotne b´dà mog∏y (i po-
winny) wyst´powaç w postaci:

p ubezpieczeƒ suplementarnych, których zakres obejmowaç b´dzie przede wszystkim pro-
cedury medyczne, które znajdà si´ poza koszykiem Êwiadczeƒ i us∏ug gwarantowanych;

p ubezpieczeƒ ponadstandardowych, których zakres obejmowaç b´dzie te standardy proce-
dur medycznych, które zostanà wy∏àczone z koszyka us∏ug i Êwiadczeƒ gwarantowanych.

W module komercyjnych ubezpieczeƒ zdrowotnych mo˝e ponadto znaleêç si´ oferta prywat-
nych ubezpieczeƒ równoleg∏ych, tj. obejmujàcych swym zakresem procedury medyczne two-
rzàce koszyk us∏ug i Êwiadczeƒ gwarantowanych. 

Wprowadzenie modu∏u równoleg∏ych zdrowotnych ubezpieczeƒ komercyjnych, konkuren-
cyjnego wobec obecnego systemu powszechnej ochrony zdrowia, uznawane jest obecnie za
trudne tak dalece, ˝e wr´cz nierealne, stàd chyba nawet projekt Polskiej Izby Ubezpieczenio-
wej w ogóle je pomija. Wiadomo zaÊ, ˝e uruchomienie takich ubezpieczeƒ mo˝e (i powinno) byç
rozwa˝ane ju˝ teraz, na etapie projektowania zmian w ca∏ym reformowanym obecnie syste-
mie ochrony zdrowia.

Finansowanie Êwiadczeƒ i obieg pieniàdza w modelu równoleg∏ych DUZ 
– opracowanym w 2004 r. przez Zespó∏ Wicepremiera J. Hausnera 

JeÊli zabraknie komercyjnych ubezpieczeƒ zdrowotnych i koszyka pozytywnego jako gwaran-
tów zracjonalizowanego systemu ochrony zdrowia, powstanie koniecznoÊç utworzenia (alter-
natywnie):

p kilku towarzystw ubezpieczeƒ wzajemnych;
p powszechnych ubezpieczeƒ obowiàzkowych.
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Czy w naszym polskim, projektowanym obecnie (2008 roku) systemie hybrydowym poszcze-
gólne modu∏y powinny/mogà byç gwarantowane przez:

p koszyk gwarantowanych Êwiadczeƒ i us∏ug medycznych;
p powszechne-publiczne ubezpieczenia podstawowe;
p prywatne i/lub wzajemnoÊciowe ubezpieczenia komplementarne, suplementarne – nie-

konkurencyjne lub alternatywne. 
Je˝eli tak, to co ma byç g∏ównym, operacyjnym celem reformy? JeÊli celem tym ma byç ko-

szyk gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych i us∏ug medycznych, to jaki ma byç ów koszyk?
Jak „wielkoÊç”, charakter i kszta∏t koszyka okreÊla rodzaje i zakres przedmiotowy poszczegól-
nych ubezpieczeƒ zdrowotnych?

Ubezpieczenia, jakich potrzebuje polski system ochrony zdrowia
Ubezpieczenia, jakich potrzebuje polski system ochrony zdrowia to ubezpieczenia:
p publiczne, powszechne ubezpieczenie podstawowe obejmujàce zakres Êwiadczeƒ zdrowot-

nych i us∏ug medycznych okreÊlonych przez gwarantowany koszyk „pozytywny”;
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Schemat ideowy koszyka gwarantowanych Êwiadczeƒ i us∏ug medycznych oraz
charakteru i zakresu przedmiotowego ubezpieczeƒ suplementarnych, ponadstan-
dardowych i równoleg∏ych



p dodatkowe prywatne i/lub wzajemnoÊciowe ubezpieczenie komplementarne (ponadstan-
dardowe obejmujàce standardy procedur medycznych, które nie mieszczà si´ w koszyku
us∏ug gwarantowanych oraz suplementarne obejmujàce wszystkie dopuszczalne procedu-
ry, które jednak˝e „nie zmieÊci∏y si´” w koszyku us∏ug gwarantowanych);

p dodatkowe alternatywne i/lub równoleg∏e wobec powszechnych ubezpieczeƒ publicznych
obejmujàcych us∏ugi koszyka gwarantowanego (o charakterze ubezpieczeƒ prywatnych
i/lub wzajemnoÊciowych).

Typologia jednolitego ubezpieczeniowego systemu ochrony zdrowia
(w ramach postulowanego Ubezpieczeniowego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)

Rodzaje ubezpieczeƒ:

G∏ówny zatem problem przed jakim, prawdopodobnie, wkrótce staniemy, to potrzeba kon-
strukcji ca∏kowicie nowego modelu zabezpieczenia zdrowotnego, opartego na w∏aÊciwie wywa-
˝onym uk∏adzie partnerstwa publiczno-prywatnego. W∏aÊciwie wywa˝onym, tzn. neutralizu-
jàcym s∏abe strony obydwu partnerów ich odmiennymi atutami.

Z jednej strony bowiem, w uk∏adzie tym, producent prywatny, gdy jego dzia∏alnoÊç gospodar-
cza staje si´ nieop∏acalna, podnosi cen´, ogranicza produkcj´, zwalnia pracowników; w efekcie
sinusoida dekoniunktury roÊnie, konflikt spo∏eczny ulega zaostrzeniu, traci zarówno produ-
cent prywatny jak i konsument.

Jednak˝e gdy mamy do czynienia ze zmiennymi warunkami otoczenia, dynamicznie zmie-
niajàcymi si´ potrzebami i oczekiwaniami, to w∏aÊnie przedsi´biorca prywatny reaguje szyb-
ciej i bardziej elastycznie na nowe oczekiwania, na trudne do przewidzenia zmiany warunków
otoczenia.

Z drugiej zaÊ strony, uspo∏eczniony system ochrony zdrowia, dzi´ki jego powszechnoÊci, zy-
skuje na efektywnoÊci (obni˝enie kosztów poprzez efekt skali, jednak˝e pod warunkiem jego
racjonalizacji – najlepiej przez wprowadzenie doƒ mechanizmu konkurencyjnoÊci i jego ko-
mercjalizacj´). W przeciwnym bowiem razie cechy tego systemu b´dàce jego zaletami (takie
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jak zdolnoÊç sterowania ca∏ym systemem i zarzàdzanie nim np. poprzez finansowanie), stajà
si´ bardzo ograniczone albo wr´cz stajà si´ jego g∏ównymi wadami. U∏omnoÊci i b∏´dy multi-
plikujà si´ i – równie˝ poprzez efekt skali – mogà system prowadziç prosto do bankructwa.

Atutami mogà byç tak˝e: konkurencja Êrodków publicznych – poprzez prawo wyboru przez
pacjenta (zak∏adów opieki zdrowotnej, lekarzy); Êrodki ze stawki kapitacyjnej „podà˝ajàce” za
pacjentem; komercjalizacja pozwalajàca na dok∏adny szacunek kosztów; powo∏anie spo∏eczne-
go, niezale˝nego od rzàdu, nadzoru nad dystrybucjà sk∏adki na PUZ (np. przez utworzenie in-
stytucji Rzecznika Praw Pacjenta). 

Czy reforma mo˝e istotnie „od razu” zmieniç sytuacj´ pacjenta? Nie, bo zmiana zarzàdza-
nia nie przysporzy miejsc w szpitalach, liczby Êwiadczeniodawców, nie zmieni obyczajów ani
oczekiwaƒ, przede wszystkim jednak nie wygeneruje, po prostu sama z siebie czy poprzez naj-
bardziej nawet rygorystyczne oszcz´dnoÊci, na tyle znaczàcej kwoty dodatkowych Êrodków fi-
nansowych, by nastàpi∏a oczekiwana zmiana jakoÊciowa funkcjonowania ca∏ego systemu.

Czy wreszcie „zwyk∏a”, choçby najg∏´bsza reforma ju˝ wystarczy? Czy staç nas i czy nie jest
za póêno na naprawianie tego, co jest ju˝ tak bardzo zepsute?

Je˝eli na tak postawione pytania odpowiemy negatywnie to, byç mo˝e, zamiast dalszego
zmagania si´ z gordyjskim w´z∏em polskiego systemu ochrony zdrowia, nale˝y zaczàç zasta-
nawiaç si´ nad koniecznoÊcià skonstruowania nowego paradygmatu zabezpieczenia (i ubez-
pieczenia) zdrowotnego, opartego na zupe∏nie odmiennych pryncypiach, od tych, które obec-
nie le˝à u podstaw wspó∏czesnych systemów ochrony zdrowia w wi´kszoÊci cywilizowanych
krajów – systemów tak bardzo przecie˝ podobnych (przynajmniej pod wzgl´dem pe∏nionej ro-
li i funkcji) mimo dzielàcych ich wielorakich ró˝nic. A byç mo˝e jakoÊç i g∏´bokoÊç dokonujà-
cej si´ aktualnie zmiany spo∏ecznej wymaga takiego w∏aÊnie, nowego paradygmatu?

prof. dr hab. Romuald Holly, Uniwersytet Medyczny w ¸odzi, Szko∏a G∏ówna Handlowa,
Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ

Summary of the article

A social change in the scope of health protection in Poland 
– that is: about the reform we need

The thesis – challenged presumably by no one – that the current condition of health protec-
tion in Poland requires an immediate quantitative and quality change has led to the already
common belief that necessary and the most appropriate way of carrying this change out is
a comprehensive reform of the system of health protection (SOZ). The strategic objectives of
the reform are the following: increasing the range of health services and the number of medi-
cal services, improvement in the quality of the services, decreasing their cost and improvement
in the accessibility to the services. The operational objectives are primarily the following: gran-
ting the hitherto SOZ procurement model a fully insurance-oriented character, introducing pri-
vate and mutual complementary insurance (above the standardized one and supplementary
one), introducing parallel or alternative insurance in the face of basic insurance.

The effective implementation of the reform depends both on the will and initiative of the
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present government, and it also takes into consideration various, specific Polish social and
cultural constraints as well as formal and legal, technological, demographical and economical
ones. The aforementioned entanglements and numerous constraints pose the biggest threat
to the change being designed. In the face of so many constraints and ideological and political
entanglements, the chance for this reform is in its political neutrality which is possible due to
basing it on (1) provisions prakseologically plausible and economically rational, and (2) com-
plete submitting the organizations to the mode of financing and functioning of both SOZ mo-
dels – the public and private/mutual ones to the concept of insurance, and uniform functional
and organizational as well as financial insurance mechanisms.

The reform, which is being anticipated by contemporary Polish people, the way it should be
like and the way it realistically can be like, must therefore be the result of a multi-dimensio-
nal consensus.

Is, however, such a consensus possible at all, shouldn’t it be perceived only in the categories
of a postulate having the character of a theoretical construct that is theoretically conceivable
but realistically impossible? That cannot be excluded. In such a situation, perhaps, we are to
face a social change with an uncontrolled course and unpredictable results.

The boldest scenario of such an uncontrolled change is a fall of all the imponderabilities that
are currently commonly recognized and the whole paradigm of social securities, including pri-
marily redefining and changing of the basic provisions on which the paradigm dominant in
the contemporary security systems and heath insurance are based.
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Marcin Kawiƒski

Polski system emerytalny – próba oceny w Êwietle doÊwiadczeƒ 
chilijskich i zagro˝eƒ wspó∏czesnego rynku finansowego 

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 5(2/2008)

1 W trakcie spotkania Jose Pinera zasugerowa∏ nawet, aby z czasem zrezygnowaç z cz´Êci repartycyjnej.
2 D. Cohen, K∏opoty dobrobytu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s. 31-32.

Uwagi wst´pne
Podczas konferencji pt. Reforma emerytalna: jak jà zakoƒczyç? zorganizowanej w Szkole

G∏ównej Handlowej, poÊwi´conej systemom emerytalnym, Jose Pinera zaprezentowa∏, jak
sam to okreÊli∏, 10 przykazaƒ dla polskiego systemu emerytalnego. Warto si´ im przyjrzeç
bli˝ej, gdy˝ mogà one stanowiç punkt odniesienia dla ewentualnych zmian w polskim syste-
mie emerytalnym. Stanowià te˝ interesujàcà ocen´ polskiego systemu o tyle wa˝nà, ˝e doko-
nanà przez wspó∏twórc´ pierwszego w pe∏ni kapita∏owego systemu emerytalnego jaki po-
wsta∏ po II wojnie Êwiatowej. Rozwiàzania chilijskie sà cz´sto przedstawiane jako
benchmark, punkt odniesienia dla funkcjonujàcych i reformowanych systemów emerytal-
nych.

Sk∏adka odprowadzana do I filaru powinna zostaç zmniejszona, a ta do II filaru
zwi´kszona1

Jest to doÊç odwa˝na propozycja, która bazuje na przeÊwiadczeniu, ˝e rynek kapita∏owy jest
efektywniejszy w pomna˝aniu zgromadzonego kapita∏u ani˝eli rynek pracy w powi´kszaniu
uprawnieƒ. Jednak historia pokazuje, ˝e nie zawsze tak by∏o i mo˝na wskazaç d∏ugi okres po
II wojnie Êwiatowej, kiedy wzrost gospodarczy przewy˝sza∏ znaczàco stop´ zwrotu mo˝liwà do
osiàgni´cia na rynkach kapita∏owych2.

Polskie rozwiàzanie, w którym jednoczeÊnie wyst´pujà dwie metody finansowania, reparty-
cyjne i kapita∏owe ma co najmniej czworakie uzasadnienie. Po pierwsze w odró˝nieniu od Chi-
le w Polsce do roku 1999 funkcjonowa∏ powszechny system emerytalny oparty na repartycji.
Ca∏kowite przejÊcie na system kapita∏owy oznacza∏oby potrzeb´ sfinansowania z bud˝etu
wszystkich Êwiadczeƒ wyp∏acanych w zwiàzku z nabyciem uprawnieƒ w ramach systemu re-



partycyjnego (oko∏o 40 mld z∏ rocznie w pierwszym okresie). Z czasem obcià˝enie to mala∏oby.
Zastosowanie systemu mieszanego zmniejsza koszty systemowe reformy.

Po drugie mo˝na zaobserwowaç skracajàce si´ cykle koniunkturalne, co powoduje cz´stsze
wahania. Ostatni kryzys finansowy pokazuje, ˝e mogà byç one powa˝ne i g∏´bokie a szybka
zmiana struktury portfela nie jest mo˝liwa. Instrumenty alternatywne, których rentownoÊç
jest oparta na zdarzeniach fizycznych (np. huragany i trz´sienia ziemi), nie mogà byç u˝ywa-
ne powszechnie z uwagi na relatywnie niewielkie emisje.

Po trzecie brak pe∏nej odpornoÊci systemu kapita∏owego na skutki zmian struktury demo-
graficznej spo∏eczeƒstwa. Jest on z pewnoÊcià bardziej odporny ni˝ system repartycyjny, trud-
no go jednak uznaç za optymalne rozwiàzanie problemu starzenia si´ spo∏eczeƒstw. Z bezkry-
tycznego promowania rozwiàzaƒ kapita∏owych wycofa∏ si´ ju˝ Bank Âwiatowy. 

Po czwarte wprowadzenie powszechnego systemu emerytalnego opartego na kapitalizacji
sk∏adek wymaga rozwini´tego rynku kapita∏owego, który by∏by w stanie zaabsorbowaç wi´k-
szoÊç tych Êrodków. Przypadek Kazachstanu. Nawet polska sytuacja, przy obecnej wielkoÊci
aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych nastr´cza problemów. Wielu
obserwatorów podkreÊla niewielkà kapitalizacj´, niewielki udzia∏ papierów wartoÊciowych
w obrocie oraz brak papierów d∏u˝nych o d∏ugim terminie zapadalnoÊci, co utrudnia optyma-
lizacj´ portfela dla zarzàdzajàcych funduszami emerytalnymi. Inwestowanie poza granicami
mo˝e pomóc w zakresie dywersyfikacji portfela, chocia˝ ostatni kryzys pokazuje, ˝e w ograni-
czonym zakresie.

Warto jednak przy okazji zadaç pytanie, co sprawi∏o, ˝e w Polsce przyj´to takie a nie inne
proporcje. Obowiàzujàce relacje pojawi∏y si´ w projekcie rzàdowym, który zosta∏ skierowany
do Sejmu RP. By∏ to okres, w którym stopa zwrotu z kapita∏u by∏a doÊç wysoka i panowa∏ ogól-
ny optymizm w zakresie przysz∏ej stopy zwrotu. Nale˝y przyznaç, ˝e do momentu wystàpie-
nia kryzysu rentownoÊç otwartych funduszy emerytalnych przewy˝sza∏a wzrost fundusz p∏ac,
wydaje si´ jednak, ˝e utrata zaufania do rynków kapita∏owych zmieni te relacje, przynajmniej
w najbli˝szym czasie.

Wydaje si´, ˝e w rozwiàzaniu polskim relacja mi´dzy cz´Êcià repartycyjnà i kapita∏owà zo-
sta∏a ustalona na doÊç wysokim poziomie, szczególnie bioràc pod uwag´ wielkoÊç d∏ugu syste-
mowego wynikajàcego z przekazywania cz´Êci Êrodków do cz´Êci kapita∏owej. Wp∏ywy z pry-
watyzacji okaza∏y si´ byç niewystarczajàce i obecnie bud˝et paƒstwa co roku przekazuje
kilkunasto miliardowà dotacj´.

Jakie zmiany musia∏yby zaistnieç, aby zmieniç te proporcje? Wydaje si´, ˝e w najbli˝szym
czasie z uwagi na pami´ç o kryzysie finansowym, nikt nie b´dzie proponowa∏ zwi´kszenia
udzia∏u cz´Êci kapita∏owej. Poza tym w miar´ obni˝ania poziomu zabezpieczenia emerytalne-
go zapewnianego przez paƒstwo o wiele wi´ksze znaczenie b´dzie mia∏o bezpieczeƒstwo zak∏a-
danego poziomu Êwiadczeƒ, ani˝eli osiàgni´cie maksymalnej wysokoÊci przy zak∏adanym ry-
zyku.

Trzeba poprawiç sytuacje na rynku kapita∏owym i finansowym, ˝eby zwi´kszyç
mo˝liwoÊci inwestycyjne funduszy

Trudno si´ nie zgodziç z Jose Pinera, jednak zwi´kszenie mo˝liwoÊci inwestycyjnych otwar-
tych funduszy emerytalnych wymaga decyzji zwiàzanych chocia˝by z modelem prywatyzacji.
W Polsce sprawdziliÊmy ju˝ bodaj wszystkie sposoby prywatyzacji majàtku paƒstwowego i ma-
my w tym zakresie pewne doÊwiadczenie. Koncepcja Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
okaza∏a si´ pora˝kà. Sukcesem zakoƒczy∏a si´ cz´Êciowa prywatyzacja PKO BP, gdzie zdecy-
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dowano si´ na ofert´ publicznà w du˝ej cz´Êci skierowanà do inwestorów indywidualnych,
w przeciwieƒstwie do prywatyzacji PZU S.A., gdzie wybrano inwestora strategicznego. Wyda-
je si´ jednak, ˝e potencja∏ prywatyzacyjny jest ju˝ stosunkowo niewielki, co z jednej strony wy-
nika z relatywnie ma∏ej liczby przedsi´biorstw, które mo˝na jeszcze sprywatyzowaç. Z drugiej
strony uzasadniona niech´ç Skarbu Paƒstwa do pozbywania si´ przedsi´biorstw stale przyno-
szàcych du˝y zysk, jak wspomniane PKO BP S. A. i Grupa PZU. Prywatne przedsi´biorstwa
z ró˝nych powodów wykazujà du˝à wstrzemi´êliwoÊç, jeÊli chodzi o debiut na Gie∏dzie Papie-
rów WartoÊciowych w Warszawie. Dlatego w najbli˝szym czasie nie nale˝y si´ spodziewaç wy-
raênego zwi´kszenia mo˝liwoÊci inwestycyjnych w akcje w Polsce.

Paƒstwo mo˝e zwi´kszyç mo˝liwoÊci inwestycyjne funduszy emitujàc d∏ugoterminowe in-
strumenty d∏u˝ne lub zezwalajàc na inwestycje infrastrukturalne, szczegó∏owiej omówione
w przykazaniu 9. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia nadmierne inwestycje w d∏ug pu-
bliczny zmieniajà charakter systemu emerytalnego, który zamiast kapitalizacji sk∏adek zaczy-
na s∏u˝yç finansowaniu deficytu paƒstwa3. Obecne zaanga˝owanie otwartych funduszy emery-
talnych w instrumenty d∏u˝ne Skarbu Paƒstwa ju˝ teraz jest zbyt du˝e i jego zwi´kszanie nie
ma sensu ekonomicznego. 

Zwi´kszenie mo˝liwoÊci inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych wywo∏uje rów-
nie˝ pytania zwiàzane ze skutecznym i efektywnym zabezpieczeniem emerytów przed ryzy-
kiem inwestycyjnym. Obecnie stosowane limity na poszczególne instrumenty finansowe wy-
dajà si´ byç rozwiàzaniem archaicznym, które nie uwzgl´dnia faktycznego ryzyka. Z drugiej
strony modelowanie ryzyka w oparciu o akceptowany próg bezpieczeƒstwa jest metodà, która
tylko w Wielkiej Brytanii jest stosowana na szerszà skal´. Z dotychczasowych doÊwiadczeƒ
wynika, ˝e wiele zale˝y od jakoÊci danych, mo˝liwoÊci stosowania okreÊlonej formu∏y w nor-
malnej dzia∏alnoÊci i jej walidacji przez niezale˝nych ekspertów.

Niezale˝nie jednak od sposobów kontrolowania i ograniczania ryzyka inwestycyjnego pod-
stawowym pytaniem jest odpowiedzialnoÊç za wyniki. OdpowiedzialnoÊç za wyniki mo˝na roz-
patrywaç w kontekÊcie bie˝àcych efektów jak równie˝ wysokoÊci emerytury. W zakresie bie˝à-
cych wyników w Polsce stosowany jest mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu,
która ma na celu zapewnienie wyników nieodbiegajàcych znaczàco od przeci´tnego poziomu
na rynku. Niespe∏nienie tego kryterium powoduje koniecznoÊç dop∏aty przez zarzàdzajàcego. 

Jednak konstrukcja i sposób, w jakim minimalna wymagana stopa zwrotu wp∏ywa na zacho-
wania zarzàdzajàcych powoduje, ˝e jest ona cz´sto oceniana negatywnie. Cz´sto w tym kon-
tekÊcie mówi si´ o efekcie stadnym (naÊladowaniu strategii inwestycyjnej) oraz o zawirowa-
niach jakie wyst´pujà przed terminem wyceny aktywów na potrzeby obliczania minimalnej
wymaganej stopy zwrotu. Ponadto istnienie minimalnej wymaganej stopy zwrotu nie zach´ca
zarzàdzajàcych do konkurowania miedzy sobà, co wzmacnia dodatkowo struktur´ op∏at, ist-
niejàcy mechanizm premiowy oraz brak korelacji mi´dzy transferami cz∏onków i wynikami
otwartych funduszy emerytalnych.

Ze strony zarzàdzajàcych otwartymi funduszami emerytalnymi padajà propozycje zniesie-
nia mechanizmu minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Wydaje si´ jednak, ˝e nie istniejà
w pe∏ni przekonujàce argumenty, ˝e zlikwidowanie tego mechanizmu spowoduje mniej lub
bardziej gwa∏towny wzrost konkurencji. Po pierwsze o braku konkurencji nie decyduje jedy-
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temu kapita∏owego tworzy si´ de facto system repartycyjny, tylko o bardziej skomplikowanym i dro˝szym funkcjono-
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nie minimalna wymagana stopa zwrotu i zagadnienie to nale˝y rozpatrywaç w szerszym kon-
tekÊcie. Po drugie zniesienie gwarancji wysokoÊci zgromadzonego kapita∏u mog∏oby nega-
tywnie wp∏ynàç na interes cz∏onków otwartych funduszy emerytalnych, szczególnie w okre-
sie poprzedzajàcym przejÊcie na emerytur´. Jedynymi gwarancjami jakie pozosta∏yby
w systemie by∏yby te dotyczàce wysokoÊci emerytury minimalnej. D∏ugo oczekiwane wpro-
wadzenie multifunduszy nie rozwià˝e w ca∏oÊci tego problemu. Po trzecie brak jakiegokol-
wiek benchmarku pog∏´bi∏by chaos informacyjny i utrudni∏by poruszanie si´ ubezpieczonych
po rynku otwartych funduszy emerytalnych. Ju˝ obecnie, g∏ównie za sprawà dzia∏aƒ niektó-
rych nieuczciwych akwizytorów wi´kszoÊç transferów nie ma uzasadnienia w wynikach fun-
duszy.

Ostatni kryzys finansowy w doÊç istotny sposób nadwyr´˝y∏ zaufanie spo∏eczeƒstwa do ka-
pita∏owych funduszy emerytalnych, dlatego w najbli˝szym czasie nale˝y si´ spodziewaç wzmo-
˝onej dyskusji o tym jak zabezpieczyç emerytów przed zbyt du˝ym ryzykiem oraz próby okre-
Êlenia relacji zysku i gwarancji w zale˝noÊci od okresu, jaki pozosta∏ cz∏onkowi otwartego
funduszu emerytalnego do przejÊcia na emerytur´.

Zwi´kszenie limitów na zagraniczne inwestycje OFE, co doprowadzi do lepszej
dywersyfikacji portfeli

Na wst´pie nale˝y zauwa˝yç, ˝e ˝aden z funduszy emerytalnych nie wykorzystuje w pe∏ni
5% limitu na inwestycje zagraniczne. Wynika to z przepisów, które powodujà, ˝e koszty takich
inwestycji sà ponoszone g∏ównie przez podmioty zarzàdzajàce. Wg obliczeƒ Izby Gospodarczej
Towarzystw Emerytalnych koszty te sà przeci´tnie oko∏o 13 krotnie wy˝sze od kosztów inwe-
stycji krajowych, a zarzàdzajàcy nie mo˝e obcià˝aç otwartego funduszu emerytalnego koszta-
mi wy˝szymi ni˝ koszty ponoszone w zwiàzku z inwestycjami krajowymi. To w po∏àczeniu
z korzystniejszà sytuacjà na krajowym rynku kapita∏owym prowadzi∏o do niewielkiej aktyw-
noÊci funduszy w tym zakresie.

Jednak niewielka kapitalizacja gie∏d papierów wartoÊciowych w Polsce powodowaç b´dzie
coraz wi´ksze problemy podmiotów zarzàdzajàcych i koniecznoÊç lokowania cz´Êci kapita∏u
poza granicami kraju. Wynika to równie˝ z faktu, ˝e wiele instrumentów, w które mogà obec-
nie inwestowaç otwarte fundusze emerytalne w Polsce wyst´puje w ma∏ych iloÊciach. Zwi´k-
szenie limitu na inwestycje zagraniczne doprowadzi do faktycznego wykorzystania mo˝liwo-
Êci inwestycyjnych okreÊlonych w przepisach prawa i jednoczeÊnie zwi´kszenia
dywersyfikacji. Ponadto ró˝nice w stopie zwrotu z kapita∏u, szczególnie w porównaniu z ryn-
kami europejskimi b´dà maleç wraz ze zbli˝aniem si´ terminu wprowadzenia w Polsce euro.

Zagadnieniem problematycznym jest natomiast na ile zale˝noÊci wyst´pujàce na rynkach
kapita∏owych zapewniajà faktycznà dywersyfikacj´ (obecne kryzysy finansowe coraz cz´Êciej
majà charakter globalny nie zaÊ lokalny), inwestowanie w papiery wartoÊciowe instytucji po-
wiàzanych kapita∏owo oraz sposób oceny (alternatywa dla agencji ratingowych) i wyceny in-
westycji (uwzgl´dnianie horyzontu czasowego inwestycji, szczególnie w kontekÊcie dzia∏aƒ
nadzorczych). Nie mo˝na te˝ nie wspomnieç o sporze Polski z Komisjà Europejskà w sprawie
zaliczania Êrodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych jako funduszy pu-
blicznych i ewentualnych konsekwencjach przegranej Polski w postaci obj´cia Êrodków zgro-
madzonych w tzw. II filarze zasadà swobody przep∏ywu kapita∏u4.
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Jak najszybsze stworzenie systemu wyp∏aty emerytur z II filara
Zaproponowane przez rzàd rozwiàzania sà próbà kompromisu mi´dzy utrzymaniem part-

nerstwa publiczno-prywatnego w systemie emerytalnym, zapewnienia mo˝liwie wysokiego
standardu emerytalnego i niezwykle krótkiego czasu, jaki pozosta∏ do wyp∏aty pierwszych
emerytur. 

Przedmiotem kompromisu by∏y np. wielkoÊç rezerw i poziom kapita∏ów utrzymywanych
przez zak∏ad emerytalny. Choç nale˝y zauwa˝yç, ˝e brak by∏o tutaj rzetelnych symulacji, któ-
re potwierdza∏yby s∏usznoÊç przyj´tych rozwiàzaƒ. Na marginesie warto zauwa˝yç, ˝e mimo
znaczàcego zwi´kszenia Êrodków zgromadzonych w OFE nie uleg∏ zmianie minimalny poziom
kapita∏u powszechnych towarzystw emerytalnych.

Problem waloryzacji jednym z istotniejszych. Z jednej strony zaproponowane rozwiàzanie
bazuje na stworzeniu systemu, w którym ryzyko wzrostu inflacji/wynagrodzeƒ i ryzyko stopy
zwrotu z kapita∏u sà w pewnym sensie przeciwstawne. Jednak trudno jednoznacznie odpowie-
dzieç, do jakiego stopnia te ryzyka si´ neutralizujà. Zrezygnowanie z emerytury ma∏˝eƒskiej
nale˝y oceniç pozytywnie g∏ównie z uwagi na ewentualne problemy techniczne i potencjalnie
ni˝sze Êwiadczenie.

Zaproponowanie emerytury okresowej jest zrozumia∏e z uwagi na presj´ czasu, ale znaczà-
co komplikuje system wyp∏at, wprowadzajàc do niego element dyskryminacji (wy∏àczenie m´˝-
czyzn). Dodatkowo nale˝y zauwa˝yç, ˝e oznacza to dla kobiet przed∏u˝enie funkcjonowania
mechanizmu dziedziczenia, który bezwzgl´dnie wymaga rewizji.

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e ni˝szy wiek emerytalny kobiet ju˝ przesta∏ byç przywilejem, a sta∏ si´

elementem dyskryminujàcym. Jednak przyk∏ad ten pokazuje jak niewielkie jest zrozumienie
argumentów ekonomicznych w spo∏eczeƒstwie, oraz jak cz´sto wyst´puje wada krótkowzrocz-
noÊci wÊród polityków. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e system emerytalny szybko wymusi zmian´
zachowaƒ i postaw.

System powinien obejmowaç wszystkich pracowników, zatrudnionych 
we wszystkich sektorach

W Polsce poczàtkowo uda∏o si´ w∏àczyç do systemu powszechnego s∏u˝by mundurowe, jed-
nak doÊç szybko powrócono do przywilejów bran˝owych. Rozumiejàc specjalne znaczenie
s∏u˝b mundurowych nale˝y si´ kategorycznie sprzeciwiç rekompensowaniu niewielkiej p∏acy
przywilejami emerytalnymi. Rozwiàzanie takie jest krzywdzàce dla samych zainteresowanych
i niekorzystne dla finansów publicznych.

Konieczna jest reforma systemu rentowego, który obecnie jest za drogi
Najwa˝niejszym zagadnieniem jest obni˝enie Êwiadczeƒ i dostosowanie ich do poziomu sys-

temu emerytalnego, ale równie istotne jest stworzenie systemowych zach´t i rozwiàzaƒ skra-
cajàcych okres niezdolnoÊci do pracy, zwi´kszajàcych znaczenie i skutecznoÊç rehabilitacji.
Jednak przyk∏ady mi´dzynarodowe pokazujà, ˝e okresowo wymagane sà systemowe rewizje,
które ograniczajà zjawisko wykorzystywania systemu rentowego.

Reforma systemu ochrony zdrowia
System ochrony zdrowia ma bezpoÊredni i poÊredni wp∏yw na system emerytalny. W okre-

sie pobierania emerytury koszty ochrony zdrowia znaczàco rosnà. W tym kontekÊcie szczegól-
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nie wa˝ne jest wyodr´bnienie w ramach ryzyka staroÊci potrzeby zastàpienia przychodów
z pracy i zapewnienia opieki w przypadku wystàpienia problemów z wykonywaniem czynno-
Êci dnia codziennego. System ochrony zdrowia spe∏nia istotnà rol´ w zapewnieniu opieki oso-
bom niesamodzielnym, wydaje si´ jednak, ˝e w Polsce istnieje tutaj du˝y potencja∏ dla dzia∏aƒ
reformatorskich. Z perspektywy makroekonomicznej nale˝y zauwa˝yç, ˝e wydatki na zdrowie
stanowià istotnà cz´Êç wydatków publicznych, których racjonalizacja pozytywnie wp∏ywa na
koniunktur´ gospodarczà i wy˝szà stop´ zwrotu.

Umo˝liwienie OFE finansowania inwestycji infrastrukturalnych
Inwestycje infrastrukturalne odpowiadajà horyzontowi czasowemu inwestycji otwartych

funduszy emerytalnych, dlatego mogà one stanowiç wa˝ne uzupe∏nienie portfela inwestycyj-
nego. Wydaje si´ jednak, ˝e z kilku powodów jest tutaj zalecana du˝a ostro˝noÊç. Po pierwsze
du˝e inwestycje infrastrukturalne wià˝à si´ z udzia∏em paƒstwa, co mo˝e rodziç problemy na-
tury politycznej i budzi wàtpliwoÊci zwiàzane z efektywnoÊcià takich inwestycji. Po drugie ist-
niejà problemy z wycenà op∏acalnoÊci takich inwestycji jak równie˝ z ich bie˝àcà wycenà. Po
trzecie mogà wystàpiç trudnoÊci z okreÊleniem na ile takie inwestycje sà zgodne z interesem
cz∏onków otwartego funduszu emerytalnego, oceny dokonywanej przez nadzór. Po czwarte in-
westycje w konkretne projekty infrastrukturalne sà odmienne od tego, czym zwykli si´ zajmo-
waç zarzàdzajàcy otwartymi funduszami emerytalnymi.

Kluczem do reformy systemu emerytalnego jest edukacja spo∏eczeƒstwa
W Polsce w trakcie wdra˝ania reformy emerytalnej na pewno osiàgni´to identyfikacj´

z Êrodkami zgromadzonymi w II filarze, g∏ównie poprzez wprowadzenie mechanizmu dziedzi-
czenia, czasami nawet zbyt du˝à, bioràc po uwag´ trudnoÊci z wyt∏umaczeniem niemo˝noÊci
kontynuowania dziedziczenia w momencie wyp∏aty Êwiadczenia do˝ywotniego. Natomiast wy-
st´powanie wielu problemów n´kajàcych polski system emerytalny mo˝na by ograniczyç dzi´-
ki zwi´kszonej ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa, np.:

p kierunki transferów cz∏onków mi´dzy otwartymi funduszami emerytalnymi;
p bardzo ma∏a wielkoÊç oszcz´dnoÊci w ramach III filara;
p przyzwolenie spo∏eczne na wczeÊniejsze emerytury.
W przysz∏oÊci wa˝ny b´dzie sposób korzystania z minimalnego wieku emerytalnego oraz

ÊwiadomoÊç wyborów politycznych na gospodark´ i prze∏o˝enie koniunktury na wysokoÊç
emerytur.

10 przykazaƒ z pewnoÊcià dotkn´∏o czu∏ych punktów systemu emerytalnego w Polsce, choç
nie tylko, bo równie˝ system ochrony zdrowia i system rentowy. Wydaje si´, ˝e powinny si´
staç tematem g∏´bszej refleksji, szczególnie przed zapowiadanymi zmianami w II filarze.

Szczególnie inspirujàce sà elementy dotyczàce relacji miedzy cz´Êcià repartycyjnà i kapita∏o-
wà. Wydaje si´, ˝e w tym zakresie nale˝y uwa˝nie analizowaç trendy op∏acalnoÊci dla przysz∏ych
emerytów wspomnianych rozwiàzaƒ i nie traktowaç obecnych proporcji jako niezmiennych. Acz-
kolwiek wszelkie zmiany powinny byç poprzedzone drobiazgowà i wszechstronnà analizà efek-
tów, aby zapewniç wy˝szy poziom Êwiadczeƒ przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Kolejnym wa˝nym zagadnieniem sà mo˝liwoÊci inwestycyjne OFE oraz polityka inwestycyj-
na w kontekÊcie oceny wyników i istniejàcych gwarancji, równie˝ w obszarze inwestycji zagra-
nicznych. Niezb´dne sà w tym zakresie posuni´cia zwi´kszajàce dywersyfikacj´ oraz wprowa-
dzajàce zach´ty do optymalizacji strategii inwestycyjnej z punktu widzenia wyników i ryzyka.

Sposób wyp∏at jest niezwykle istotny dla kapita∏owych systemów emerytalnych dlatego roz-
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strzygni´cia w tym obszarze sà niezb´dne dla pe∏nej oceny II filara. Zaproponowane przez
rzàd rozwiàzania sà przyk∏adem trudnego kompromisu, którego ostateczny kszta∏t mo˝e bu-
dzi kontrowersje, np. udzia∏ w zyskach a zachowanie wartoÊci nabywczej emerytury.

Pozosta∏e propozycje mniej lub bardziej bezpoÊrednio dotyczàce systemu emerytalnego ma-
jà na celu zwi´kszenie jego efektywnoÊci lub generalnie modernizacj´ systemu zabezpieczenia
spo∏ecznego. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje podkreÊlenie w ostatnim punkcie roli i znaczenia
edukacji spo∏eczeƒstwa. Zwi´kszenie ÊwiadomoÊci ekonomicznej ludnoÊci jest bez wàtpienia
niezb´dnym warunkiem powodzenia reformy emerytalnej.

dr Marcin Kawiƒski, Szko∏a G∏ówna Handlowa

Summary of the article

„10 precepts” for Polish pension scheme: evaluation attempt
Jose Pinera during his last visit in Poland presented „10 precepts” for Polish pension sche-

me. As Mr Pinera, a well known pension expert, was a pioneer of fully funded scheme in So-
uth America and main reformer of Chilean pension system, his advice are worth analyzing.
The aim of this paper is to refine „10 precepts” and to find out its appropriateness for Polish
situation. Not all of the „precepts” are of the same importance or directly connected with pen-
sion system, but all of them should take into consideration while reforming our reformed pen-
sion scheme. Pinera’s „precepts” are quite general statements and should be interpreted wi-
thin Polish framework and circumstances.
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Bartosz Wojno 

Pozycja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na ˝ycie na cudzy rachunek 
– stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 5(2/2008)

1 W kwestii definicji ubezpieczenia grupowego odes∏aç nale˝y do obszernej literatury przedmiotu, doÊç wskazaç w tym
miejscu choçby artyku∏ J. Handschke, B. K´szyckiej, E. Kowalewskiego, Problematyka grupowych ubezpieczeƒ na ˝ycie
w Êwietle znowelizowanych przepisów k.c. o umowie ubezpieczenia. Spór o intencje ustawodawcy (w:) WiadomoÊci Ubez-
pieczeniowe nr 7-8/2007, gdzie problematyka ta zosta∏a syntetycznie przybli˝ona.

Konstrukcja ubezpieczenia na cudzy rachunek budzi du˝e zainteresowanie praktyki,
w szczególnoÊci w kontekÊcie wykorzystania jej przy ubezpieczeniach grupowych1. Dotyczy to
zw∏aszcza ubezpieczeƒ osobowych, w tym ubezpieczeƒ na ˝ycie. W ostatnich latach ubezpie-
czenia grupowe sà podstawowym sposobem pozyskiwania przez spo∏eczeƒstwo ochrony ubez-
pieczeniowej na wypadek Êmierci. Nie mo˝e zatem dziwiç, ˝e ubezpieczenie na rachunek oso-
by trzeciej majàce za swój przedmiot podstawowe dobro osobiste osoby fizycznej, to jest ˝ycie,
staje si´ równie˝ przedmiotem troski ze strony ustawodawcy, choç ju˝ uprzedzajàc poni˝sze
rozwa˝ania wypada stwierdziç, ˝e nie zawsze jego interwencje sà wystarczajàce i fortunne.

Celem niniejszego artyku∏u jest próba dokonania resume aktualnego stanu prawnego w za-
kresie pozycji ubezpieczonego w ubezpieczeniu na ˝ycie na cudzy rachunek, w którym – przy-
pomnijmy – mamy do czynienia z podmiotowà odr´bnoÊcià ubezpieczajàcego (zawierajàcego
umow´ ubezpieczenia) i ubezpieczonego (osoby, której dóbr dotyczy ochrona ubezpieczenio-
wa). Unormowanie praw i obowiàzków ubezpieczonego ma dla tej konstrukcji zasadnicze zna-
czenie w∏aÊnie dlatego, ˝e jej differentia specifica zasadza si´ na tym, i˝ „dysponent” przedmio-
tu ubezpieczenia nie jest stronà umowy ubezpieczenia (ubezpieczajàcym). Przy braku
odpowiednich regulacji prawnych wp∏yw ubezpieczonej osoby trzeciej na zawiàzanie, treÊç
i ustanie stosunku ubezpieczenia by∏by formalnie ˝aden, co budzi oczywisty sprzeciw aksjolo-
giczny. Zadaniem prawodawcy jest zapobieganie takim sytuacjom poprzez implementowanie
w przepisach prawa wartoÊci, które w spo∏ecznym powszechnym przekonaniu zas∏ugujà na
ochron´. Znaczenie ubezpieczenia na cudzy rachunek w przypadku ochrony ubezpieczeniowej
udzielanej na wypadek Êmierci inspiruje do podj´cia próby oceny, jak dalece owa implementa-
cja uwieƒczona zosta∏a powodzeniem. Szczególnym pretekstem dla dokonania takiej oceny



jest up∏yw ponad 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie nowelizacji przepisów Kodeksu cywilne-
go dotyczàcych umowy ubezpieczenia2. JednoczeÊnie jest to dobra okazja, aby pod adresem
ustawodawcy sformu∏owaç pewne postulaty dalszego rozwoju unormowaƒ prawnych celem
ukszta∏towania pozycji ubezpieczonego w ubezpieczeniu na ˝ycie na cudzy rachunek w sposób
spójny i s∏u˝àcy ochronie usprawiedliwionych interesów ubezpieczonych.

Na potrzeby usystematyzowania wywodów dotyczàcych przyj´tego zagadnienia wyró˝niono
kilka podstawowych kwestii problemowych, które kolejno zostanà przybli˝one od strony stanu
de lege lata, a w miar´ koniecznoÊci wyra˝one zostanà tak˝e oczekiwania de lege ferenda. Kwe-
stie te dotykajà podstawowych zagadnieƒ zwiàzanych ze stosunkiem ubezpieczenia, to jest do-
tyczà jego zawiàzania, zmiany jego treÊci, oraz jego ustania; w zakres zainteresowania w∏àczono
tak˝e problem finansowania ochrony ubezpieczeniowej, jako ˝e z oczywistych wzgl´dów (wià˝e
si´ przecie˝ z koniecznoÊcià wydatkowania Êrodków finansowych) budziç mo˝e on kontrowersje.
Wp∏yw ubezpieczonego na stosunek ubezpieczenia w tych sferach pozwoli na odpowiedê, na ile
uprawnienia ubezpieczonego sà wystarczajàce dla ochrony jego s∏usznych interesów.

Zgoda ubezpieczonego na ustanowienie ochrony ubezpieczeniowej
Jak ju˝ stwierdzono wy˝ej, w przypadku ubezpieczenia na ˝ycie na cudzy rachunek ubezpie-

czony, przez wzglàd na brak przymiotu strony umowy ubezpieczenia, nie posiada∏by – przy bra-
ku odpowiedniej regulacji prawnej – ˝adnego wp∏ywu na ustanowienie ochrony ubezpieczenio-
wej. Stan taki nie by∏by jednak po˝àdany. Pami´taç nale˝y, ˝e ubezpieczenie na ˝ycie wià˝e si´
z mo˝liwoÊcià uzyskania Êwiadczenia pieni´˝nego przez osob´ uprawnionà do otrzymania sumy
ubezpieczenia. Przyj´cie, i˝ udzielenie ochrony ubezpieczeniowej odnoÊnie ̋ ycia danej osoby mo-
˝e nastàpiç bez jej zgody teoretycznie mog∏oby oznaczaç, ˝e dopuszczalne sà sui genesis zak∏ady
(formalnie majàce postaç umowy ubezpieczenia) dotyczàce ˝ycia tej˝e osoby. Stàd jeszcze przed
nowelizacjà Kodeksu cywilnego z kwietnia 2007 r. wyra˝any by∏ w piÊmiennictwie poglàd, zgod-
nie z którym do zawarcia umowy ubezpieczenia na ˝ycie na rachunek osoby trzeciej mo˝e dojÊç
wy∏àcznie za zgodà tej˝e osoby3. Uzasadnienia dla takich poglàdów dopatrywaç nale˝a∏oby si´
w art. 3531 k.c., ustanawiajàcym granice swobody kontraktowej. Jednà z tych granic sà zasady
wspó∏˝ycia spo∏ecznego, które – w Êwietle poczynionych wy˝ej spostrze˝eƒ – sprzeciwiajà si´
udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ˝ycia danej osoby bez jej zgody.

Aktualnie (po nowelizacji k.c.) problem tutaj omawiany znajduje swoje wyraêne rozwiàzanie
normatywne. Mianowicie przepis art. 829 § 2 k.c. stanowi, ˝e do zawarcia na cudzy rachunek
umowy ubezpieczenia na ˝ycie (a tak˝e do jej zmiany, o czym dalej b´dzie mowa), konieczna jest
uprzednia zgoda ubezpieczonego. Czytelna regu∏a ustanowiona w powo∏anym przepisie, prima
facie nie budzàca wàtpliwoÊci interpretacyjnych ani aksjologicznych, zosta∏a po uchwaleniu no-
welizacji k.c. poddana krytyce w piÊmiennictwie4. Krytyka ta nie dotyczy∏a wszak˝e zasadni-
czych wartoÊci chronionych na mocy przepisu, co raczej niezbyt fortunnej – jak si´ okaza∏o
– metody realizacji zamiarów przez prawodawc´. Skoro bowiem zgoda ubezpieczonego ma byç
„uprzednia” w stosunku do zawarcia umowy ubezpieczenia, to umowa taka zawarta bez zgody
ubezpieczonego majàcej walor „uprzednioÊci”, jako naruszajàca art. 829 § 2 k.c., by∏aby niewa˝-
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2 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. nr 82, poz. 557).
3 Zob. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 k.c. Komentarz, Warszawa 2004, s. 82 i przywo∏ana tam˝e li-
teratura.
4 Zob. choçby K. Malinowska, Ubezpieczenia grupowe na ˝ycie – niebyt w majestacie prawa? (w:) Prawo Asekuracyjne nr
2/2008, s. 35 i n.



na (art. 58 § 1 k.c.). Jednak˝e w przypadku ubezpieczeƒ grupowych zjawiskiem typowym sà
fluktuacje w grupie ubezpieczonych, w szczególnoÊci przy∏àczanie si´ do niej nowych osób. Li-
teralnie odczytany przepis czyni takie fluktuacje niemo˝liwymi, albowiem osoba przyst´pujàca
do grupy utworzonej na podstawie ju˝ zawartej umowy ubezpieczenia nie mo˝e wyraziç zgody,
o której mowa w art. 829 § 2 k.c., o walorze uprzednioÊci w stosunku do zawarcia umowy ubez-
pieczenia. Taki stan rzeczy dawa∏ asumpt do formu∏owania poglàdów o niebycie prawnym
ubezpieczeƒ grupowych. Wydaje si´ jednak, ˝e takà wyk∏adni´ przepisu, jako zbyt radykalnà
(i nie majàcà nic wspólnego z zamiarami prawodawcy), nale˝y odrzuciç, zw∏aszcza ˝e w innych
przepisach ustawodawca bynajmniej nie zrezygnowa∏ z konstrukcji ubezpieczenia grupowego5.
W piÊmiennictwie sformu∏owano w zwiàzku z tym postulaty interpretowania art. 829 § 2 k.c.
przy wykorzystaniu metod innych ni˝ wyk∏adnia literalna. W kwestii szczegó∏owego uzasadnie-
nia jurydycznego zaprezentowanego w tym zakresie odes∏aç nale˝y do wypowiedzi poszczegól-
nych autorów6; w tym miejscu nale˝y wspomnieç, ˝e wynika z nich koniecznoÊç postrzegania
omawianego przepisu jako ustanawiajàcego w istocie wymóg uzyskania zgody na ustanowienie
ochrony ubezpieczeniowej, nie zaÊ zawarcie umowy ubezpieczenia. Wniosek taki odpowiada
wymogom praktyki, a jednoczeÊnie nie pozbawia ubezpieczonych prawnych gwarancji ochrony
ich interesów (bez zgody ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa dotyczàca jego ̋ ycia nie mo-
˝e byç skutecznie udzielana). Nie mo˝na zresztà wykluczyç inicjatyw ustawodawczych zmie-
rzajàcych do prze∏o˝enia zaprezentowanego poglàdu na liter´ ustawy.

Na potrzeby niniejszego opracowania mo˝na zatem przyjàç, ˝e pozycja ubezpieczonego w fa-
zie poprzedzajàcej obj´cie jego ˝ycia ochronà ubezpieczeniowà zosta∏a – co do samego aktu
udzielenia tej ochrony – ukszta∏towana przez ustawodawc´ w sposób solidny. Niezale˝nie od
tego, w jaki sposób art. 829 § 2 k.c. zostanie odczytany, nie ma mo˝liwoÊci, aby skutecznie
ubezpieczyç danà osob´ na ˝ycie bez jej zgody i wiedzy. W ten sposób prawodawca ostatecznie
po∏o˝y∏ kres spekulacjom co do mo˝liwoÊci wykorzystania umowy ubezpieczenia na ˝ycie dla
celów zbli˝onych do hazardowych. Nie zamyka to jednak problematyki usytuowania ubezpie-
czonego przed rozpocz´ciem materialnego okresu ubezpieczenia.

Zgoda ubezpieczonego na treÊç umowy ubezpieczenia
Wymagana przez art. 829 § 2 k.c. zgoda ubezpieczonego na zawarcie umowy ubezpieczenia

(udzielenie ochrony ubezpieczeniowej) nie ogranicza si´ jedynie do akceptacji przez ubezpieczo-
nego uczynienia z jego ˝ycia przedmiotu ubezpieczenia. Powo∏any przepis wyraênie bowiem
wskazuje, ̋ e zgoda ubezpieczonego „powinna obejmowaç tak˝e wysokoÊç sumy ubezpieczenia”.
A contrario przyjàç nale˝y, ˝e zgoda ubezpieczonego nie musi obejmowaç innych elementów
sk∏adajàcych si´ na treÊç umowy ubezpieczenia, w tym wyznaczajàcych poziom ochrony ubez-
pieczeniowej (w szczególnoÊci katalogu wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela), a tak˝e
zakresu obowiàzków obcià˝ajàcych ubezpieczonego i przyznawanych mu uprawnieƒ7. 
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5 DoÊç wspomnieç tu przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.
nr 116, poz. 1207 z póên. zm.).
6 Zob. J. Handschke, B. K´szycka, E. Kowalewski, op.cit., s. 3 i n., a tak˝e: B. Wojno, Znaczenie nowej regulacji umo-
wy ubezpieczenia dla wspó∏pracy bankowo-ubezpieczeniowej (w:) Prawo Bankowe nr 11/2007, s. 69-71.
7 Poglàd ten potwierdzajà M. Orlicki i J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywil-
nego, Warszawa 2008, s. 128, gdzie autorzy stwierdzajà, ˝e „nic nie stoi na przeszkodzie, by zgoda dotyczy∏a równie˝
innych, poza okreÊleniem sumy ubezpieczenia, elementów treÊci umowy ubezpieczenia”, a zatem zdaniem autorów
tylko suma ubezpieczenia musi byç zaakceptowana obligatoryjnie. W pozosta∏ym zakresie akceptacja ma charakter
fakultatywny.



Wypada zwróciç w zwiàzku z tym uwag´, i˝ ustawodawca nie zach´ca w ten sposób ubezpie-
czonych do wykazania zainteresowania „jakoÊcià” uzyskiwanej ochrony ubezpieczeniowej, co
przecie˝ nie jest bez znaczenia np. w przypadkach ubezpieczeƒ na ˝ycie kredytobiorców,
w których uprawnionym do otrzymania sumy ubezpieczenia jest bank. W razie zajÊcia wypad-
ku ubezpieczeniowego ubezpieczyciel wyp∏aca wówczas bankowi Êwiadczenie, co – w zakresie
odpowiadajàcym spe∏nionemu Êwiadczeniu – zwalnia nast´pców prawnych kredytobiorcy
z obowiàzku sp∏aty kredytu. Przezorny ubezpieczony winien zatem uprzednio zapoznaç si´
z warunkami ubezpieczenia, aby ustaliç, czy jego zakres jest satysfakcjonujàcy i dostatecznie
zabezpiecza jego nast´pców (z regu∏y najbli˝szà rodzin´)8. Ten sam postulat jest aktualny tak-
˝e w odniesieniu do ubezpieczeƒ zawieranych przez pracodawc´ na rachunek pracowników.
Niestety Kodeks cywilny pomija t´ kwesti´, a warto zauwa˝yç, ˝e koniecznoÊç z∏o˝enia przez
ubezpieczonych oÊwiadczenia obejmujàcego nie tylko zgod´ na udzielenie ochrony ubezpiecze-
niowej i sum´ ubezpieczenia, ale tak˝e pozosta∏à treÊç umowy ubezpieczenia (czy choçby wa-
runki ochrony ubezpieczeniowej) niewàtpliwie inspirowa∏aby przynajmniej niektórych ubez-
pieczonych do zapoznania si´ z przys∏ugujàcym im zakresem uprawnieƒ oraz z obcià˝ajàcymi
ich obowiàzkami. Stanowi∏oby to notabene przyczynek do zwi´kszania poziomu ÊwiadomoÊci
prawnej (w tym ubezpieczeniowej) spo∏eczeƒstwa.

W aktualnym stanie prawnym ustawodawca pozostawia zatem kwesti´ pozyskania wiedzy
o warunkach ochrony ubezpieczeniowej przed jej udzieleniem niemal ca∏kowicie (za wyjàt-
kiem sumy ubezpieczenia) inicjatywie i rozsàdkowi ubezpieczonych, którzy – teoretycznie
rzecz bioràc – mogà odmówiç wyra˝enia wymaganej przez art. 829 § 2 k.c. zgody do czasu
przedstawienia im stosownych informacji (w praktyce natomiast np. przy ubezpieczeniach
zwiàzanych z kredytami owo wyra˝enie zgody „uruchamia” ubezpieczenie, co z kolei jest wa-
runkiem udzielenia kredytu – ubezpieczony zatem raczej nie zwleka z wyra˝eniem zgody
chcàc uzyskaç mo˝liwe szybko Êrodki z kredytu). Poniekàd przeciwdzia∏aç takiemu stanowi
mog∏oby postulowane tutaj rozszerzenie zakresu wymaganej od ubezpieczonych zgody, jed-
nak˝e oddzia∏ywanie takiej regulacji by∏oby czysto psychologiczne (wywo∏ywa∏oby ch´ç do si´-
gni´cia do treÊci obejmowanych zgodà). Stàd wskazane by∏oby jednoczesne zobowiàzanie
ubezpieczyciela lub ubezpieczajàcego do przed∏o˝enia ubezpieczonemu koniecznych informa-
cji przed wyra˝eniem przezeƒ zgody, o której mowa w art. 829 § 2 k.c. Na marginesie mo˝na
zauwa˝yç, ˝e tutaj niewàtpliwe aktualizowa∏by si´ dodatkowy problem ewentualnej sankcji,
zw∏aszcza cywilnoprawnej (sankcja administracyjna mog∏aby wchodziç w gr´ wy∏àcznie odno-
Ênie ubezpieczyciela jako podmiotu poddanego paƒstwowemu nadzorowi) na okolicznoÊç za-
chowaƒ niezgodnych z takà normà (zob. w tej kwestii dalsze rozwa˝ania co do sankcjonowa-
nia naruszeƒ art. 808 § 4 k.c.).

Co wa˝ne, ustawodawca dostrzega potrzeb´ wyposa˝enia ubezpieczonego w wiedz´ o przy-
najmniej niektórych postanowieniach umowy ubezpieczenia, jednak˝e przek∏ada to na przepi-
sy prawa w sposób budzàcy co najmniej zastanowienie. Zgodnie bowiem z art. 808 § 4 k.c.
ubezpieczony mo˝e ˝àdaç by ubezpieczyciel udzieli∏ mu informacji o postanowieniach zawar-
tej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczà praw i obo-
wiàzków ubezpieczonego. Z samej stylizacji przepisu wynika, ˝e ustanawia on po stronie ubez-
pieczonego roszczenie wobec ubezpieczyciela o udzielenie informacji, z którego mo˝na
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8 Problem adekwatnoÊci ochrony ubezpieczeniowej w takich przypadkach ma walor praktyczny i jest aktualny, o czym
przekonujà doniesienia prasowe (np. Polisa to czy niby-polisa, Gazeta Wyborcza z dnia 24 czerwca 2008 r., 
s. 25), jak równie˝ dokument Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – raport Rzecznika Ubezpieczonych
(http://www. rzu. gov. pl/files/108__40__Raport_bancassurance. pdf).



skorzystaç dopiero po zawarciu umowy ubezpieczenia i udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej.
Ustawodawca akceptuje wobec tego implicite fakt, ˝e ubezpieczony mo˝e nie mieç wiedzy
o swych prawach i obowiàzkach w momencie wyra˝ania zgody na obj´cie go ochronà. Zgoda
prawodawcy na taki stan rzeczy budzi sprzeciw. Przez wzglàd na specyfik´ relacji mi´dzy pod-
miotami stosunku ubezpieczenia na ˝ycie na cudzy rachunek (w tym z zasady nieprofesjonal-
ny status ubezpieczonego) s∏uszne wydaje si´ za∏o˝enie, ˝e nie jest wystarczajàce poprzesta-
nie na wzmiankowanym wy˝ej rozsàdku ubezpieczonego jako czynniku gwarantujàcym jego
wiedz´ o treÊci umowy ubezpieczenia. Gdyby zresztà ów rozsàdek wystarcza∏, to przepis art.
808 § 4 k.c. uznaç nale˝a∏oby za zb´dny, gdy˝ wobec przyjmowanego jak si´ zdaje przez pra-
wodawc´ za∏o˝enia uzyskania przez ubezpieczonego takiej wiedzy przed wyra˝eniem zgody na
obj´cie go ochronà ubezpieczeniowà tudzie˝ Êwiadomej rezygnacji z uzyskania takiej wiedzy,
objawiajàcej si´ wyra˝eniem zgody na ubezpieczenie pomimo braku informacji o nim, przy-
znawanie „roszczenie o wiedz´” na etapie, kiedy ochrona ubezpieczeniowa jest ju˝ ustanowio-
na, jawi si´ jako pozbawione znaczenia. Wyposa˝enie osoby wchodzàcej w interakcje prawne
z zak∏adem ubezpieczeƒ w stosownà wiedz´ jest bowiem kluczowe nie na etapie funkcjonowa-
nia danej relacji prawnej, lecz na etapie poprzedzajàcym jej zawiàzanie9. Jedynie wówczas owa
wiedza mo˝e staç si´ or´˝em pozwalajàcym na uchronienie si´ przed stosunkiem prawnym
o niepo˝àdanej treÊci, wzgl´dnie wykazanie inicjatywy celem jej skorygowania.

Poruszony tutaj art. 808 § 4 k.c. budzi tak˝e osobne wàtpliwoÊci dotyczàce sposobu jego
sankcjonowania. Skoro ustawodawca przewidzia∏ uprawnienie ubezpieczonego do ˝àdania
okreÊlonego zachowania od ubezpieczyciela, to tym samym wprowadzono stosowny obowiàzek
dla ubezpieczyciela. Zwa˝ywszy, ˝e omawiany przepis znalaz∏ si´ w k.c., który normuje stosun-
ki cywilnoprawne mi´dzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi (art. 1 k.c.), to zasadne by-
∏oby poszukiwanie sankcji cywilnoprawnej dla przypadków nie wywiàzania si´ przez ubezpie-
czyciela z obowiàzku udzielenia informacji o postanowieniach umowy tudzie˝ ogólnych
warunków ubezpieczenia. Niestety ustawodawca przemilcza∏ t´ kwesti´. Nie wydaje si´ zasad-
ne przyj´cie, ˝e brak informacji od ubezpieczyciela o postanowieniach umowy czy wzorca prze-
widujàcych obowiàzki ubezpieczonego powoduje, i˝ tego ostatniego obowiàzki te nie dotyczà
i nie mo˝na stawiaç mu zarzutu nie zastosowania si´ do nich. Sama niewiedza nie mo˝e byç
tutaj elementem decydujàcym, w przeciwnym razie ubezpieczeni z premedytacjà w ogóle nie
wyst´powaliby do ubezpieczycieli o stosowne informacje. Co innego, je˝eli owa niewiedza zo-
sta∏a wywo∏ana nieprawid∏owym zachowaniem ubezpieczyciela (nie udzieleniem informacji
bàdê udzieleniem b∏´dnym) Je˝eli wskutek braku w∏aÊciwych informacji pomimo wystosowa-
nia ˝àdania o ich udzielnie ubezpieczony zachowa∏ si´ w sposób nieprawid∏owy, w efekcie cze-
go np. utracono prawo do uzyskania Êwiadczenia, mo˝na dowodziç, ˝e w ten sposób dosz∏o do
wystàpienia szkody, a w konsekwencji mo˝na tak˝e mówiç o odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubez-
pieczeƒ za t´ szkod´. Nie mo˝na równie˝ a limine wykluczyç, ˝e ewentualne naruszenia art.
808 § 4 k.c. przez zak∏ad ubezpieczeƒ mog∏yby staç si´ przedmiotem zainteresowania Komisji
Nadzoru Finansowego (co wykracza jednak poza konsekwencje cywilnoprawne).
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9 Wypada tu przywo∏aç dorobek legislacji europejskiej i krajowej w zakresie zagwarantowania nieprofesjonalnym
uczestnikom obrotu na rynku finansowym informacji koniecznych do podejmowania racjonalnych wyborów, np. w sfe-
rze Êwiadczenia us∏ug finansowych na odleg∏oÊç czy te˝ Êwiadczeniu us∏ug poÊrednictwa ubezpieczeniowego. Przepi-
sy wprowadzajà obszerne obowiàzki przedsi´biorcy (instytucji finansowej, poÊrednika ubezpieczeniowego) o charak-
terze informacyjnym, które powinny byç zrealizowane przed powstaniem relacji prawnej z klientem, nie zaÊ w trakcie
jej funkcjonowania.



Zgoda ubezpieczonego na zmian´ umowy ubezpieczenia
Problematyk´ zgody ubezpieczonego rozpatrywaç nale˝y nie tylko w kontekÊcie zawarcia

umowy ubezpieczenia (ustanowienia ochrony ubezpieczeniowej). Stosunki prawne o charak-
terze ciàg∏ym oznaczajà si´ bowiem dynamikà: mo˝liwe sà zmiany ich treÊci tak na mocy kon-
sensu stron, jak te˝ – w przypadkach dopuszczalnych przez przepisy prawa lub umow´ – na
mocy oÊwiadczenia woli jednej ze stron umowy. Sytuacje te nie dotyczà jednak ubezpieczone-
go, który stronà umowy ubezpieczenia nie jest. Nie oznacza to, ˝e ewentualne zmiany treÊci
umowy ubezpieczenia sà dlaƒ oboj´tne. Wr´cz przeciwnie, ubezpieczony na ˝ycie nale˝y do
grona podmiotów bezpoÊrednio zainteresowanych istnieniem i warunkami ochrony ubezpie-
czeniowej, skoro dotyczy ona jego dobra osobistego. Stàd te˝ równie˝ ten aspekt poddany zo-
sta∏ regulacji prawnej uwzgl´dniajàcej specyfik´ relacji zachodzàcych pomi´dzy podmiotami
stosunku ubezpieczenia na ˝ycie na cudzy rachunek.

OczywiÊcie zmiana umowy ubezpieczenia le˝y w gestii jej stron, a ubezpieczony nie posiada
w tym zakresie ˝adnych uprawnieƒ prawnokszta∏tujàcych czy choçby inicjujàcych. Ubezpie-
czony nie pozostaje jednak bez wp∏ywu na czynnoÊci (przynajmniej niektóre) podejmowane
przez ubezpieczajàcego i ubezpieczyciela. Jak przewiduje obecnie art. 829 § 2 zdanie pierwsze
k.c., zgody ubezpieczonego wymaga nie tylko zawarcie, ale tak˝e zmiana umowy ubezpiecze-
nia. Unormowanie to zosta∏o rozwini´te w kolejnym zdaniu tego˝ przepisu, wedle którego
zmiana umowy dokonana bez zgody ubezpieczonego nie mo˝e naruszaç jego praw ani praw
osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie Êmierci ubezpieczonego.

W Êwietle powo∏anej regulacji prima facie wydaje si´, ˝e zgody ubezpieczonego na ˝ycie wy-
maga ka˝da zmiana umowy ubezpieczenia. Przepis wyraênie bowiem stanowi, ˝e do „jej (umo-
wy ubezpieczenia – BW) zmiany (lege non distinguente ka˝dej – BW) konieczna jest uprzednia
zgoda ubezpieczonego”. Wnioskiem takim zachwiaç mo˝e jednak bli˝sze zapoznanie si´ ze
zdaniem drugim art. 829 § 2 k.c. Otó˝ zwróciç nale˝y uwag´, ˝e ustawodawca sankcjonuje
tam˝e w sposób specyficzny przypadki, w których wymogowi uzyskania zgody ubezpieczone-
go na zmian´ umowy ubezpieczenia nie uczyniono zadoÊç. Przepis przewiduje mianowicie, ˝e
taka zmiana nie mo˝e naruszaç praw ubezpieczonego ani praw osoby uprawnionej do otrzy-
mania sumy ubezpieczenia w razie Êmierci ubezpieczonego. Co warte podkreÊlenia, prawo-
dawca nakazuje, aby zmian´ takà (dokonanà bez zgody ubezpieczonego) postrzegaç jako nie-
skutecznà tylko w zakresie ograniczenia praw wymienionych osób, a wi´c skutecznà (a przeto
i wa˝nà) w ca∏ym pozosta∏ym zakresie. Przyjàç trzeba zatem, ˝e skoro zmiana umowy bez zgo-
dy ubezpieczonego nie mo˝e jedynie naruszaç praw ubezpieczonego ani uposa˝onego, to, choç
przeprowadzona niezgodnie z literà ustawy, jest ona wa˝na (implicite wynika, ˝e mamy tutaj
do czynienia z lex specialis w stosunku do sankcji niewa˝noÊci wynikajàcej z art. 58 § 1 k.c.),
lecz jedynie bezskuteczna w takim zakresie, w jakim w sposób negatywny dotyka praw wy˝ej
wymienionych osób10. Nale˝y w zwiàzku z tym zauwa˝yç, i˝ je˝eli zmiana umowy ubezpiecze-
nia na ˝ycie zosta∏a dokonana bez zgody ubezpieczonego, a nie umniejsza ona praw ubezpie-
czonego ani uposa˝onego, to nie mo˝e byç mowy ani o niewa˝noÊci (wobec wspomnianego lex
specialis), ani o bezskutecznoÊci (bo ten skutek przewidziano tylko dla zmian wp∏ywajàcych
na prawa ubezpieczonego czy uposa˝onego w sposób niekorzystny) i w konsekwencji brak jest
dla takiego zachowania stron umowy ubezpieczenia sankcji cywilnoprawnej. W tym zakresie
przepis ustanawiajàcy wymóg uzyskania zgody ubezpieczonego na zmian´ umowy mia∏by cha-
rakter lex imperfecta. Mo˝na w zwiàzku z tym – jak si´ zdaje z powodzeniem – broniç poglàdu,
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i˝ skoro ustawodawca ob∏o˝y∏ sankcjà zmian´ umowy ubezpieczenia pomimo braku zgody
ubezpieczonego tylko w pewnym aspekcie, to pozosta∏a sfera pozosta∏a poza normatywnym
obszarem zainteresowania. Prowadzi∏oby to do konkluzji, i˝ przewiedziany w art. 829 § 2 zda-
nie pierwsze k.c. wymóg uzyskania zgody ubezpieczonego na zmian´ umowy ubezpieczenia na
˝ycie zawartej na jego rachunek dotyczy tylko przypadków wskazanych w zdaniu drugim te-
go przepisu, to jest takich, gdzie dochodzi∏oby do naruszenia praw ubezpieczonego lub uposa-
˝onego. Teoretycznie mo˝na wprawdzie broniç poglàdu, ˝e szczególna regulacja tyczàca si´
sankcji bezskutecznoÊci dotyczy tylko tych w∏aÊnie przypadków, a przy pozosta∏ych zmianach
umowy ubezpieczenia dokonanych bez zgody ubezpieczonego stosuje si´ zasady ogóle, jednak
wówczas przy zmianach umowy negatywnie wp∏ywajàcych na prawa ubezpieczonego lub upo-
sa˝onego konsekwencje braku zgody by∏yby mniej dotkliwe (bezskutecznoÊç wzgl´dem tych
osób) ni˝ przy zmianach umowy, które praw tych osób nie naruszajà (niewa˝noÊç).

Odr´bnej uwagi wymaga kwestia zdefiniowania zmian umowy, które naruszajà prawa ubez-
pieczonego lub uposa˝onego. W istocie wyjaÊnienie tego zagadnienia sprowadza si´ do ustale-
nia znaczenia zwrotu „prawa ubezpieczonego lub uprawnionego do otrzymania sumy ubezpie-
czenia w razie Êmierci ubezpieczonego”. Sprawa jest prosta w przypadku uposa˝onego, gdy˝
jego sfera uprawnieƒ zamyka si´ w∏aÊnie w przysz∏ym i niepewnym roszczeniu o wyp∏at´ su-
my ubezpieczenia. Na jego prawa rzutowaç b´dà te zmiany umowy, które b´dà ograniczaç lub
wy∏àczaç to roszczenie w porównaniu z pierwotnym brzmieniem umowy. Chodzi zatem o np.
rozszerzenie katalogu wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci czy zmniejszenie sumy ubezpieczenia.
Trudniej jednak przedstawia si´ kwestia wskazania zbioru praw ubezpieczonego, zw∏aszcza ˝e
w ubezpieczeniu na ˝ycie na jego rachunek nie jest on ani stronà umowy, ani beneficjentem
(w sensie perspektywy uzyskania Êwiadczenia pieni´˝nego) ochrony ubezpieczeniowej. Ta
ostatnia obserwacja sk∏ania ku konkluzji, ˝e „prawa ubezpieczonego” rozpatrywaç nale˝y sze-
roko i wiàzaç je z kompleksowo ujmowanà sytuacjà prawnà ubezpieczonego oraz implikacja-
mi, jakie dla tej sytuacji wynikajà z faktu zawarcia umowy ubezpieczenia na ˝ycie na jego ra-
chunek i zmian tej umowy. Nie wydaje si´ tutaj mo˝liwe sformu∏owanie dalej idàcych
dyrektyw o charakterze abstrakcyjnym, co rodzi koniecznoÊç oceniania konkretnych stanów
ad causam.

I tak przyk∏adowo zmiany umowy, które podnoszà standard ochrony poprzez usuni´cie nie-
których wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci czy podniesienie sumy ubezpieczenia, nale˝a∏oby kwalifi-
kowaç jako wymagajàce zgody ubezpieczonego. Wprawdzie sà to zmiany korzystne dla ubezpie-
czonego (a przede wszystkim uposa˝onego) niemniej art. 829 § 2 zdanie drugie k.c. nie odwo∏uje
si´ do kryterium korzyÊci, lecz praw11. Bez wàtpienia skoro ubezpieczony bezwzgl´dnie musi
wyraziç zgod´ na obj´cie jego ˝ycia ochronà ubezpieczeniowà, to tym samym funkcjonowanie
tej˝e ochrony w okreÊlonym wymiarze zapisuje si´ po stronie jego praw. Mo˝na to okreÊliç ja-
ko prawo do dysponowania istnieniem przysporzeƒ majàtkowych (przysz∏ych a niepewnych),
jakie b´dà nale˝ne od ubezpieczyciela w zwiàzku z mo˝liwym uszczerbkiem w dobrach osobi-
stych ubezpieczonego (konkretnie chodzi o utrat´ ˝ycia). Prawo takie przyznaje w∏aÊnie prze-
pis art. 829 § 2 zdanie pierwsze k.c., wprowadzajàcy wymóg uzyskania zgody ubezpieczonego
na zawarcie umowy ubezpieczenia. Wykonujàc to prawo ubezpieczony mo˝e kontrolowaç, czy
trwanie jego ˝ycia nie staje si´ przedmiotem hazardu (podkreÊlono to w uzasadnieniu do rzà-
dowego projektu ustawy zmieniajàcej k.c.: „Chodzi tu o pozbawienie tego ubezpieczenia jakich-
kolwiek elementów zak∏adu o ˝ycie innej osoby, czy te˝ spekulacji, której przedmiotem mog∏o-
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11 Odmienne przekonanie zdajà si´ wyra˝aç M. Orlicki i J. Pokrzywniak, op.cit., s. 130.



by si´ staç cudze ˝ycie” 12). Kontrola taka by∏aby fikcyjna, gdyby strony umowy ubezpieczenia,
zawierajàc umow´ na okreÊlonych warunkach za zgodà ubezpieczonego, mog∏y nast´pnie do-
wolnie manipulowaç tymi warunkami (in plus czy in minus) bez koniecznoÊci uzyskania zgody
ubezpieczonego. W przypadku zmian (podwy˝szenia) sumy ubezpieczenia sytuacja jest nawet
bardziej klarowna. Skoro bowiem uprzednia zgoda ubezpieczonego na zawarcie umowy musi
zgodnie z art. 829 § 2 zdanie pierwsze k.c. obejmowaç wysokoÊç sumy ubezpieczenia, to by∏oby
skrajnie nieracjonalne dopuszczenie przez ustawodawc´ mo˝liwoÊci zmieniania przez strony
umowy tak ustalonej sumy ubezpieczenia bez zgody ubezpieczonego. De lege ferenda jednak
wskazaç nale˝y na potrzeb´ jednoznacznego unormowania tej kwestii: norma prawna powinna
wyraênie wskazywaç, ˝e zgody ubezpieczonego wymaga ka˝da zmiana warunków Êwiadczonej
ochrony ubezpieczeniowej. W przeciwnym razie mo˝e dojÊç do tolerowania sytuacji, w których
ubezpieczajàcy zgadza si´ na wàski zakres ochrony, a nast´pnie bez jego wiedzy i woli dowolnie
rozszerzany przez ubezpieczajàcego i ubezpieczyciela.

Innym przyk∏adem zmiany umowy ubezpieczenia, która wymaga zgody ubezpieczonego, jest
zwi´kszenie wysokoÊci sk∏adki ubezpieczeniowej. Nale˝y pami´taç, o czym bli˝ej mowa b´dzie
dalej, ˝e prawnie zobowiàzany do uiszczania sk∏adki jest ubezpieczajàcy, a ubezpieczonego
mo˝na obcià˝yç ci´˝arem finansowym sk∏adki wy∏àcznie za jego zgodà. Choçby jednak sk∏ad-
k´ finansowa∏ ubezpieczajàcy, to okolicznoÊç posiadania przez ubezpieczonego ochrony ubez-
pieczeniowej pod tytu∏em darmym stanowi dlaƒ przychód w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym13. Ka˝dorazowe zwi´kszenie sk∏adki oznacza wi´c zwi´kszenie jego przychodu,
co przek∏ada si´ na wzrost wysokoÊci zobowiàzania podatkowego. Trudno taki stan uznawaç
za nie rzutujàcy na prawa ubezpieczonego.

Z kolei za przyk∏ad zmiany umowy, która zgody ubezpieczonego nie wymaga, s∏u˝yç mo˝e
zmniejszenie sk∏adki ubezpieczeniowej, je˝eli nie towarzyszy temu zmniejszenie zakresu
ochrony.

Konkludujàc w tej cz´Êci, jakkolwiek s∏usznie ustawodawca nie poprzesta∏ na wymaganiu
zgody ubezpieczonego tylko przy zawieraniu umowy ubezpieczenia (ustanawianiu ochrony
ubezpieczeniowej), lecz wymóg taki wprowadzi∏ tak˝e w odniesieniu do (przynajmniej niektó-
rych) zmian umowy ubezpieczenia, to kryterium „naruszania praw” ubezpieczonego lub upo-
sa˝onego s∏u˝àce odró˝nieniu zmian takiej zgody wymagajàcych nie wydaje si´ najbardziej
fortunne. Otwiera bowiem pole do interpretacji, o jakie prawa chodzi i na czym polega stan
ich naruszania. Przy wyk∏adni zaw´˝ajàcej mog∏oby okazaç si´, ˝e niektóre zmiany umowy
„wbrew aksjologicznemu odruchowi” wcale dla swej skutecznoÊci zgody ubezpieczonego nie
potrzebujà. Jak si´ wydaje, daleko bardziej przejrzyste by∏oby wprost wskazanie kwestii regu-
lowanych umowà ubezpieczenia, w zakresie których zmiany wymagajà przyzwolenia osoby ob-
j´tej ochronà. Chodzi tu mianowicie o sum´ ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej
czy uprawnienia i obowiàzki ubezpieczonego.

Na marginesie rozwa˝aƒ o prawach ubezpieczonego w kontekÊcie zmiany umowy ubezpie-
czenia zawartej na jego rachunek wspomnieç nale˝y o regulacji zawartej w art. 13 ust. 3b-3e
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej14. Ustawa ta w powo∏anych przepisach odwo∏uje si´
wprawdzie do „umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej”, jednak nie powinno ulegaç wàt-
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13 Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14, poz.
176 z póên. zm.) przychodami sà otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienià-
dze i wartoÊci pieni´˝ne oraz wartoÊç otrzymanych Êwiadczeƒ w naturze i innych nieodp∏atnych Êwiadczeƒ.
14 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. nr 124, poz. 1151, z póên. zm.).



pliwoÊci, i˝ chodzi obecnie o ubezpieczenie na cudzy rachunek. Na wniosek taki pozwala za-
równo przywo∏anie w dalszym brzmieniu art. 13 ust. 3b jako przyk∏adu „w szczególnoÊci ubez-
pieczeƒ grupowych”, które niewàtpliwie sà ubezpieczeniami na cudzy rachunek, a nadto fakt,
˝e brzmienie przepisu ustalono przed wejÊciem w ˝ycie nowelizacji k.c., która wprowadzi∏a do
j´zyka prawnego ubezpieczenie na cudzy rachunek (przy nowelizacji k.c. ustawodawca prze-
oczy∏ najwyraêniej koniecznoÊç zmiany ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w tym zakre-
sie). Otó˝ na gruncie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w przypadku niektórych wska-
zanych tam zmian umowy ubezpieczenia na ˝ycie (chodzi o zmian´ warunków umowy oraz
zmian´ prawa w∏aÊciwego) istnieje jedynie obowiàzek ubezpieczajàcego do poinformowania
ubezpieczonego o zamiarze wprowadzenia takich zmian, a nadto ubezpieczony ma roszczenie,
ale ju˝ tylko przy ubezpieczeniach grupowych, równie˝ wobec zak∏adu ubezpieczenie o prze-
kazanie w tym zakresie stosownych informacji. Je˝eli informacje nie zostanà ubezpieczonemu
udzielone przez zak∏ad ubezpieczeƒ, zmiana jest wobec niego skuteczna tylko w cz´Êci dlaƒ
korzystnej (art. 13 ust. 3d ustawy). Je˝eli zaÊ obowiàzkowi informacyjnemu nie uczyni∏ zadoÊç
ubezpieczajàcy, ponosi on wobec ubezpieczonego odpowiedzialnoÊç „na zasadach ogólnych”
(art. 13 ust. 3e ustawy). Ju˝ ten krótki zarys regulacji zawartej w ustawie o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej pozwala stwierdziç, ˝e rozwiàzania te wykazujà znaczàcà odmiennoÊç od dyspo-
zycji art. 829 § 2 k.c. (w szczególnoÊci nie przewidujà instytucji zgody ubezpieczonego, normu-
jà te˝ po cz´Êci jego stosunki z ubezpieczajàcym), choç dotyczà tej samej materii (zakresu
uprawnieƒ ubezpieczonego przy zmianie umowy ubezpieczenia na ˝ycie zawartej na jego ra-
chunek). Mo˝e to powodowaç utrudnienia w praktyce funkcjonowanie ubezpieczeƒ grupo-
wych, z uwagi na koniecznoÊç uwzgl´dnienia dwóch ró˝nych re˝imów prawnych, a zw∏aszcza
rozstrzygni´cia, który z nich wià˝e (gdy˝ poniekàd wydajà si´ one wykluczaç). Docelowo roz-
wa˝yç nale˝y zatem zmian´ legislacyjnà, choç zaznaczyç trzeba, ˝e nie powinna ona raczej po-
legaç na bezrefleksyjnym uchyleniu omówionych przepisów ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej, choçby dlatego, ˝e podejmujà one tak˝e zagadnienie relacji ubezpieczajàcego
i ubezpieczonego, na co raczej nie ma miejsca w k.c., który ogranicza si´ w zasadzie do stosun-
ków mi´dzy stronami umowy ubezpieczenia. Byç mo˝e zatem to ustawa o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej jest aktem, w którym szersze unormowanie (acz niesprzeczne z k.c.) powinna
znaleêç instytucja ubezpieczenia grupowego w tym zakresie, w jakim wykracza poza relacj´
ubezpieczajàcy-ubezpieczony.

Ubezpieczony a unicestwienie ochrony ubezpieczeniowej
Intuicyjnie s∏uszny wydaje si´ postulat, ˝e skoro od zgody ubezpieczonego zale˝y ustanowie-

nie ochrony ubezpieczeniowej dotyczàcej jego ˝ycia, to permanentnej zgody powinno wymagaç
tak˝e trwanie tej ochrony. Oznacza∏oby to, ˝e prawo powinno wiàzaç okreÊlone konsekwencje
z odpadni´ciem przes∏anki istnienia takiej zgody. W typowych okolicznoÊciach obserwacj´ ta-
kà uznaç nale˝y za s∏usznà, nie ma bowiem zasadniczych powodów, aby raz wyra˝ona zgoda
ubezpieczonego wywo∏ywa∏a trwa∏y rezultat bez mo˝liwoÊci zmiany takiego stanu rzeczy. Tak
jak ubezpieczony mo˝e udaremniç ustanowienie ochrony ubezpieczeniowej, tak te˝ powinien
mieç mo˝liwoÊç udaremnienia jej dalszego trwania. Spostrze˝enie to aktualnie nie posiada
prze∏o˝enia na liter´ ustawy. Nie oznacza to, ˝e strony umów ubezpieczenia nie korzystajà
w tym zakresie z przywileju swobody kontraktowej majàcej swe êród∏o w art. 3531 k.c. W licz-
nych ogólnych warunkach ubezpieczeƒ mo˝na spotkaç postanowienia upowa˝niajàce ubezpie-
czonego do unicestwienia ochrony ubezpieczeniowej w drodze jego jednostronnego oÊwiadcze-
nia. Nie jest to jednak praktyka dostatecznie powszechna, stàd na rozwa˝enie zas∏uguje
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sformu∏owanie stosownego uprawnienia ubezpieczonego w przepisach prawa. OczywiÊcie
oÊwiadczenie takie powinno wywo∏ywaç skutek ex nunc.

Zastrzec nale˝y jednak, ˝e uprawnienie takie nie powinno s∏u˝yç ubezpieczonym bezwzgl´d-
nie w ka˝dych okolicznoÊciach. Nie zawsze bowiem umowy ubezpieczenia na ˝ycie na cudzy ra-
chunek zawierane sà w wy∏àcznym interesie ubezpieczonych. Przyk∏adowo wskazaç nale˝y sy-
tuacje, w których jako ubezpieczajàcy wyst´puje bank udzielajàcy ubezpieczonemu kredytu, zaÊ
umowa ubezpieczenia na ˝ycie kredytobiorcy jest jednym z zabezpieczeƒ wierzytelnoÊci kredy-
towej (co jest praktykowane je˝eli np. kredyt udzielany jest osobom pozostajàcym w zwiàzku
ma∏˝eƒskim, a za dochody gospodarstwa domowego odpowiada tylko albo w wi´kszej mierze
jedna z osób). Poniewa˝ bank musi posiadaç stosowne zabezpieczenia sp∏aty kredytu, cz´sto-
kroç ustanowienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek Êmierci kredytobiorcy jest warun-
kiem postawienia do jego dyspozycji po˝yczanej kwoty. Przyznanie w takim przypadku ubez-
pieczonemu prawa do samodzielnego unicestwienia ochrony ubezpieczeniowej oznacza∏oby, ˝e
mo˝e on pozbawiç bank istotnego elementu zabezpieczajàcego sp∏at´ kredytu. Wydaje si´ za-
tem, ˝e jakkolwiek wyposa˝enie ubezpieczonego w mo˝liwoÊç doprowadzenia do wygaÊni´cia
ochrony ubezpieczeniowej jest s∏uszne, to jednak uprawnienie takie nie powinno przys∏ugiwaç
w sytuacjach usprawiedliwionych spo∏eczno-gospodarczym celem zawarcia umowy ubezpiecze-
nia.

Wypada jeszcze nadmieniç, ˝e rezygnacja ubezpieczonego z posiadania ochrony ubezpiecze-
niowej nie mo˝e byç mylona z wypowiedzeniem umowy przez ubezpieczajàcego. Stosownie do
art. 830 § 1 k.c. przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´
w ka˝dym czasie z zachowaniem terminu okreÊlonego w umowie lub ogólnych warunkach
ubezpieczenia, aˇw razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczajàcy ma za-
tem mo˝liwoÊç jednostronnego unicestwienia ca∏ego stosunku prawnego umowy ubezpiecze-
nia – przy wieloÊci ubezpieczonych doprowadzi to do wygaÊni´cia ochrony udzielanej ka˝de-
mu z nich. Tymczasem rezygnacja ubezpieczonego z ochrony (o ile w ogóle przewidziana jest
w umowie) wywiera skutek tylko odnoÊnie tego ubezpieczonego. Co do prawa ubezpieczajàce-
go do wypowiedzenia umowy warto zaznaczyç, ˝e przy ubezpieczeniu na ˝ycie na cudzy rachu-
nek wykonanie tego uprawnienia nie jest uzale˝nione od zgody ubezpieczonego. Przepisy
przewidujà, ˝e zgody ubezpieczonego wymaga si´ przy zawarciu umowy i przy jej zmianie;
brak takiej regulacji odnoÊnie ustania umowy. Stan taki wydaje si´ co do zasady s∏uszny, gdy˝
od woli ubezpieczajàcego zale˝y zawiàzanie umowy ubezpieczenia, na nim te˝ spoczywa obo-
wiàzek p∏acenia sk∏adki. Je˝eli ubezpieczajàcy uzna, ˝e nie jest zainteresowany dalszym po-
noszeniem tego obowiàzku, powinien mieç prawo zwolnienia si´ zeƒ. Interes ubezpieczonego
mo˝e byç zagro˝ony w zasadzie tylko przy ubezpieczeniu d∏ugoterminowym, i w zasadzie in-
dywidualnym, a to przez wzglàd na specyfik´ ustalania wysokoÊci sk∏adki w takim przypad-
ku. D∏ugoterminowe ubezpieczenie na ˝ycie odznacza si´ bowiem tym, ˝e ryzyko zajÊcia wy-
padku jest relatywnie bardzo niskie, kiedy ubezpieczony jest m∏ody, i relatywnie wysokie,
kiedy ubezpieczony starzeje si´. Aby w tym ostatnim okresie uniknàç p∏acenia sk∏adek
o znacznej wysokoÊci, ryzyko rozk∏adane jest na sk∏adk´ w ca∏ym okresie ubezpieczenie,
w zwiàzku z czym sk∏adka – w stosunku do ryzyka – jest „nadp∏acana” w pierwszym okresie
ubezpieczenia po to, aby by∏a ni˝sza w okresie póêniejszym. Je˝eli ubezpieczony utraci ochro-
n´ po tym pierwszym okresie, to istnieje ryzyko, ˝e nie skorzysta w ˝aden sposób z owej „nad-
p∏aty”. Wydaje si´, ˝e takie problemy doÊç sprawnie rozwiàzuje praktyka rynkowa, w której
dochodzi do przyzwolenia kontynuowania ubezpieczenia przez ubezpieczonego jako równo-
czeÊnie ubezpieczajàcego (w ubezpieczeniach grupowych jest to tzw. indywidualna kontynu-
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acja). Niemniej mo˝na poleciç t´ kwesti´ uwadze ustawodawcy, gdy˝ praktyka obrotu nie da-
je ubezpieczonym takiej gwarancji, jakà dawa∏yby rozwiàzania legislacyjne.

Obcià˝enie ubezpieczonego ci´˝arem op∏acania sk∏adki ubezpieczeniowej
Ochrona ubezpieczeniowa ustanawiana jest za wynagrodzeniem w postaci sk∏adki ubezpie-

czeniowej nale˝nej zak∏adowi ubezpieczeƒ. Zap∏ata sk∏adki jest obcià˝eniem majàtku osoby
zobowiàzanej do jej uiszczenia, stàd te˝ trudno zagadnienie to pominàç przy próbie zdefinio-
wania pozycji ubezpieczonego w ubezpieczeniu na cudzy rachunek. Rzeczona problematyka
bywa zresztà przedmiotem wypowiedzi wskazujàcych na cz´ste w praktyce finansowanie
sk∏adki przez ubezpieczonych, co przy jednoczesnym formalnym pozostawaniu przez nich po-
za stosunkiem umowy ubezpieczenia (i posiadaniu – zw∏aszcza w przypadku bancassurance
w formie ubezpieczenia na cudzy rachunek – statusu „s∏abszego”, bo nieprofesjonalnego,
uczestnika obrotu) generuje zagro˝enia dla ich interesów15. Wypada∏oby zatem przeÊledziç
mechanizmy prawne, które pozwalajà na obcià˝anie ubezpieczonych obowiàzkiem pokrywa-
nia kosztu ochrony ubezpieczeniowej, zastrzegajàc, ˝e czym innym jest posiadanie statusu
d∏u˝nika z tytu∏u sk∏adki ubezpieczeniowej, czym innym ponoszenie ci´˝aru finansowego (za-
pewnianie Êrodków na pokrycie) sk∏adki, wreszcie czym innym techniczna czynnoÊç op∏ace-
nia, przy czym to ostatnie, jako nie posiadajàce w interesujàcym nas zakresie istotnych kono-
tacji normatywnych, pozostanie poza zakresem niniejszych rozwa˝aƒ.

W pierwszej kolejnoÊci trzeba zwróciç uwag´, ˝e zgodnie z art. 805 § 1 k.c. w umowie ubez-
pieczenia kontrahentem ubezpieczyciela jest ubezpieczajàcy, i to po jego stronie zapisuje si´
d∏ug w postaci sk∏adki. Regu∏a ta pozostaje niezmienna w przypadku, gdy umow´ ubezpiecze-
nia zawarto na cudzy rachunek, albowiem przepis art. 808 § 2 zdanie pierwsze k.c. stanowi na
takà okolicznoÊç, i˝ roszczenie o zap∏at´ sk∏adki przys∏uguje ubezpieczycielowi wy∏àcznie
przeciwko ubezpieczajàcemu. Oznacza to, ˝e d∏u˝nikiem zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u sk∏ad-
ki jest tylko ubezpieczajàcy. Za niew∏aÊciwe uznaç nale˝a∏oby zapisy umowy ubezpieczenia
stanowiàce, ˝e sk∏adk´ ubezpieczeniowà op∏aca ubezpieczony. Nie skutkowa∏yby one powsta-
niem po stronie ubezpieczonego zobowiàzania; w najlepszym razie mo˝na je traktowaç jako
zwerbalizowanie zamiaru ubezpieczajàcego do ustanowienia osobnego stosunku prawnego, na
mocy którego ubezpieczony zgodzi∏by si´ na finansowanie sk∏adki. Omawiany zapis umowny
stanowi∏by zatem nawiàzanie do instytucji umowy o Êwiadczenie przez osob´ trzecià (art. 391
k.c.), aczkolwiek wobec stanowczego brzmienia art. 808 § 2 zdanie pierwsze k.c. nie sposób
przyjàç, ˝e nawet w razie zgody ubezpieczonego na finansowanie sk∏adki zmienia∏by si´ adre-
sat roszczenia zak∏adu ubezpieczeƒ w tym zakresie. Tym samym nale˝a∏oby zaakceptowaç
konkluzj´, ˝e ubezpieczony mo˝e zobowiàzaç si´ wy∏àcznie do ponoszenia finansowego ci´˝a-
ru sk∏adki i wy∏àcznie wzgl´dem ubezpieczajàcego. Je˝eli ubezpieczajàcy i zak∏ad ubezpieczeƒ
zawrà postanowienia w tym zakresie w umowie ubezpieczenia, nie dajà one ˝adnej gwarancji,
˝e ubezpieczony wobec ubezpieczajàcego zobowià˝e si´ do pokrywania kosztu sk∏adki.

Wobec powy˝szego skutecznie – w Êwietle autonomii podmiotów prawa prywatnego – ubez-
pieczonego mo˝na zobowiàzaç do finansowania sk∏adki ubezpieczeniowej tylko za jego przy-
zwoleniem. Wniosek taki jest tyle˝ oczywisty co istotny z punktu widzenia tematu niniejsze-
go opracowania. Wydaje si´ bowiem, ˝e tak d∏ugo, jak poniesienie przez ubezpieczonego
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15 Przywo∏any w przypisie nr 8 Raport Rzecznika Ubezpieczonych uznajàc problem finansowania ochrony ubezpiecze-
niowej jako jedno z zagadnieƒ, które wymaga szczególnej analizy z perspektywy ryzyka naruszenia interesów konsu-
mentów.



okreÊlonego obcià˝enia finansowego zale˝y od jego woli, tak d∏ugo te˝ jego interesy sà nale˝y-
cie zabezpieczone. S∏usznoÊci tej tezie nie mo˝e zaprzeczyç nawet okolicznoÊç, ˝e w przypad-
ku ubezpieczeƒ na ˝ycie na cudzy rachunek ubezpieczeni sà w zasadzie zawsze konsumenta-
mi w znaczeniu Êcis∏ym16, co cz´stokroç uzasadnia zwi´kszony poziom ochrony prawnej.
Nawet bowiem u przeci´tnego nieprofesjonalnego uczestnika obrotu ka˝dy przypadek, w któ-
rym godzi si´ on na pomniejszenia w swoim majàtku, powinien wywo∏aç odruch zastanowie-
nia nad treÊcià wyra˝anej zgody. Innymi s∏owy mo˝na przyjàç, ˝e je˝eli ubezpieczony godzi si´
na finansowanie sk∏adki, czyni to dostatecznie Êwiadomie. OczywiÊcie w praktyce mogà zda-
rzyç si´ przypadki, w których koszty sk∏adki pobierane sà od ubezpieczonego bez jego zgody
albo zgoda ta nie zosta∏a uzyskana prawid∏owo, niemniej mamy tutaj do czynienia jedynie
z potrzebà w∏aÊciwego egzekwowania prawa. To samo dotyczy tych sytuacji, gdzie zgoda ubez-
pieczonego wprawdzie zosta∏a uzyskana i od strony formalnej jest ona poprawna, niemniej ist-
niejà powody pozwalajàce przypuszczaç, ˝e okolicznoÊci faktyczne wymusza∏y takà zgod´ na
ubezpieczonym. Przyk∏adem mo˝e byç wymaganie zgody na finansowanie sk∏adki (i zgody na
zawarcie umowy ubezpieczenia w ogóle) wówczas, gdy jest to warunkiem zawarcia z ubezpie-
czonym innej umowy, nie wykazujàcej jednak zwiàzku z ochronà ubezpieczeniowà. Regulacj´
chroniàcà ubezpieczonego stanowi wtedy art. 3853 pkt 7 k.c., który za niedozwolone nakazuje
uznaç postanowienia umowne uzale˝niajàce zawarcie umowy od zawarcia innej umowy, nie
majàcej bezpoÊredniego zwiàzku z umowà zawierajàcà oceniane postanowienie.

Omawiajàc kwesti´ finansowania przez ubezpieczonych ochrony ubezpieczeniowej ustano-
wionej na ich rachunek warto jeszcze nadmieniç, ˝e prawo wydaje si´ obecnie rozwiàzywaç
problematyk´ skutków przedterminowego wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej dla kwot
wp∏aconych ubezpieczycielowi na poczet sk∏adki. Po nowelizacji k.c. rozwini´ciu (a zdaniem
ni˝ej podpisanego – jedynie sprecyzowaniu17) uleg∏o uregulowanie zawarte w art. 813 § 1 k.c.
Obecnie mamy mianowicie do czynienia z klarownà normà, wedle której w przypadku wyga-
Êni´cia stosunku ubezpieczenia przed up∏ywem okresu na jaki zosta∏a zawarta umowa, ubez-
pieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
OczywiÊcie powo∏any przepis stosowne roszczenie przyznaje ubezpieczajàcemu, jako kontra-
hentowi zak∏adu ubezpieczeƒ. Niemniej w przypadku, gdy ubezpieczajàcy Êrodki finansowe na
sk∏adk´ pozyska∏ od ubezpieczonego (a w niektórych przypadkach ubezpieczony nawet sam
wp∏aca∏ je bezpoÊrednio zak∏adowi ubezpieczeƒ), i przeznaczeniem tego przysporzenia na
rzecz ubezpieczajàcego by∏o wy∏àcznie pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej, to w sytu-
acji, gdy – wskutek wygaÊni´cia ochrony ubezpieczeniowej – odpad∏a podstawa ponoszenia
tych kosztów, to odpad∏a równoczeÊnie podstawa przysporzeƒ ubezpieczonego na rzecz ubez-
pieczajàcego. W cz´Êci zatem, w jakiej Êrodki uzyskane przez ubezpieczajàcego od ubezpieczo-
nego nie zosta∏y wykorzystane na sfinansowanie ochrony ubezpieczeniowej, nie mo˝na doszu-
kaç si´ podstawy prawnej dla przysporzenia dokonanego przez ubezpieczonego na rzecz
ubezpieczajàcego, a tym samym ten ostatni staje si´ bezpodstawnie wzbogacony (art. 405 k.c.).
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16 Za konsumenta uwa˝a si´ osob´ fizycznà dokonujàcà czynnoÊci prawnej niezwiàzanej bezpoÊrednio z jej dzia∏alno-
Êcià gospodarczà lub zawodowà (art. 221 k.c.)
17 Zob. B. Wojno, Przedterminowe rozwiàzanie umowy (w:) Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, nr 3/2003, s. 34 i n. Na-
le˝y zresztà wskazaç, ˝e literalnie odczytane zdanie pierwsze art. 813 § 1 k.c. (do którego ogranicza∏o si´ pierwotne
brzmienie przepisu) zawiera∏oby norm´ publicznoprawnà (wskazywa∏oby na sposób wyliczania sk∏adki ubezpiecze-
niowej, co jest czynnoÊcià ubezpieczeniowà wykonywanà jednostronnie przez ubezpieczyciela przed zawarciem umo-
wy ubezpieczenia), a to pozostawa∏oby w niezgodnoÊci z przedmiotem regulacji kodeksu cywilnego. W zwiàzku z tym
nale˝a∏oby dopatrywaç si´ w tym przepisie tak˝e w brzmieniu sprzed nowelizacji k.c. kontekstu prywatnoprawnego.



Uwagi koƒcowe
Jak ju˝ zaznaczono na wst´pie, zakresem niniejszego opracowania obj´to tylko wybrane –

w ocenie autora najwa˝niejsze – prawne aspekty stosunku ubezpieczenia na ˝ycie na cudzy ra-
chunek i omówiono je z punktu widzenia pozycji prawnej ubezpieczonego. Pomini´to proble-
matyk´ choçby deklaracji ryzyka czy wskazywania osoby uprawnionej do otrzymania sumy
ubezpieczenia, które to zagadnienia – choç wa˝ne – dotyczà raczej funkcjonowania ochrony
ubezpieczeniowej jako takiej, nie przesàdzajà zaÊ o fundamentach roli ubezpieczonego w sto-
sunku prawnym, którego zasadniczymi stronami sà ubezpieczyciel i ubezpieczajàcy.

Aktualny stan prawny – obowiàzujàcy po nowelizacji k.c. dokonanej ustawà z dnia 13 kwiet-
nia 2007 r. – daje podstaw´ do stwierdzenia, ˝e uczyniono podstawowy krok na drodze do zdefi-
niowania pozycji ubezpieczonego w ubezpieczeniu na ˝ycie na cudzy rachunek. Nie wydaje si´
jednak, aby obecne brzmienie przepisów w pe∏ni realizowa∏o postulat ochrony tych interesów
ubezpieczonego, które na to zas∏ugujà. Nadto jak si´ wydaje w niektórych przypadkach ustawo-
dawca daleko (byç mo˝e zbyt daleko) zawierza rozsàdkowi ubezpieczonych, którzy przecie˝ sà –
z punktu widzenia stosunków ubezpieczeniowych – podmiotami nie majàcymi statusu profesjo-
nalistów. Dotyczy to zw∏aszcza zapewnienia im wiedzy o ustanawianej ochronie ubezpieczenio-
wej. Wreszcie widoczne jest pewne niedopracowanie przepisów od strony systemowej (vide od-
r´bne i ma∏o fortunnie sformu∏owane regulacje w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej).

Powy˝sze okolicznoÊci wskazujà, ˝e nale˝y oczekiwaç dalszych inicjatyw ustawodawczych
dotyczàcych uprawnieƒ ubezpieczonego. W niniejszym artykule podj´to prób´ choçby wst´p-
nego zaznaczenia kierunków, w jakich prawodawca móg∏by podà˝aç. Nale˝y przy tym zazna-
czyç, ˝e podejmujàc takie inicjatywy podmioty za nie odpowiedzialne powinny jednoczeÊnie
rozstrzygnàç ostatecznie, który akt prawny jest w∏aÊciwy (k.c. czy odr´bne przepisy ubezpie-
czeniowe), jakimi sankcjami obarczyç przypadki nie respektowania uprawnieƒ ubezpieczone-
go i jakà odpowiedzialnoÊç powinny ponosiç podmioty, które nie wykonywa∏yby swych obo-
wiàzków wzgl´dem osób ubezpieczonych. Te dwa ostatnie zagadnienia sà o tyle wa˝ne, ˝e jak
pokazuje regulacja obecnie zawarta w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, obowiàzki ta-
kie mogà spoczywaç nie tylko na ubezpieczycielu, ale tak˝e na ubezpieczajàcym.
Artyku∏ wyra˝a osobiste poglàdy autora i nie mo˝e byç uto˝samiany ze stanowiskiem Komisji
Nadzoru Finansowego ani Urz´du KNF.

mec. Bartosz Wojno, Departament Prawny Urz´du Komisji Nadzoru Finansowego

Summary of the article

The position of the insured under the life assurances contract 
concluded for the benefit of the third person – de lege lata state 
and de lege ferenda stipulations

When insurance for the benefit of third person is concerned, the scope of entities involved
into the relation of insurance is wider compared to parties of the contract of insurance. Par-
ticular attention shall be paid in those circumstances to the legal position of the insured as
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the entity which stays beyond the contractual relation. It applies particularly to life assuran-
ce, where the subject of insurance is the highest personal good of the insured’ their life.

The article discusses the influence of the insured on the most important components of in-
surance relation concerning their life, which means the introduction of the insurance covera-
ge, its conditions, amendment and expiration as well as the issue of financing the insurance
premium. The results of the analysis of legal provisions allow for conclusion that the latest
amendment to Civil code has brought significant improvement. However the wording of legal
provisions is not always precise enough and the example is the issue of identification of scope
of „insured’s rights” in the context of requirement of obtaining insured’s agreement for an
amendment to the contract of assurance. The attention shall also be paid to the lack of regu-
lations enforcing the insured to be provided with knowledge on conditions of the contract be-
fore any decision concerning the agreement on concluding or amending the contract is expres-
sed.
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Poj´cie osoby najbli˝szej w Êwietle art. 446 k.c.

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 5(2/2008)

Uwagi wst´pne
W dniu 3 sierpnia 2008 r. zmieni∏ si´ system prawny w zakresie poszerzenia ochrony naj-

bli˝szych cz∏onków rodziny zmar∏ego na skutek pope∏nienia czynu niedozwolonego. Wprowa-
dzona zmiana w art. 446 kodeksu cywilnego jest nie bez znaczenia dla ubezpieczycieli, ponie-
wa˝ zmiany dotyczàce uprawnieƒ osób poszkodowanych do dochodzenia odszkodowaƒ
pozostajà w Êcis∏ym zwiàzku równie˝ z ubezpieczeniami. Wynika to m. in. z faktu, ˝e najcz´-
Êciej wyp∏acanymi Êwiadczeniami sà odszkodowania z tytu∏u obowiàzkowej odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych a uprawnienia odszkodowawcze wynikajàce
równie˝ ze Êmierci osoby poszkodowanej – o czym mówi m. in. znowelizowany przepis – naj-
cz´Êciej sà realizowane w sytuacjach tragicznych w skutkach wypadków drogowych. 

OdpowiedzialnoÊç cywilna to jedna z podstawowych instytucji, na której opiera si´ system
prawa cywilnego. Nie ma jednak wypracowanej definicji OC, dla tego te˝ uznaje si´, ˝e OC to
sytuacja prawna, w której powstaje zobowiàzanie podmiotu do wyp∏aty odszkodowania za wy-
rzàdzonà szkod´ w skutek naruszenia norm kodeksowych. Zatem jest to odpowiedzialnoÊç
majàtkowa sprawcy wobec osoby poszkodowanej, której celem jest kompensacja szkody.

W literaturze przedmiotu wyró˝nia si´ odpowiedzialnoÊç sprawczà i gwarancyjnà. Pierwszy
typ odpowiedzialnoÊci polega na przyj´ciu odpowiedzialnoÊci przez sprawc´. Z drugim typem od-
powiedzialnoÊci spotykamy si´ w sytuacji np. wypadku komunikacyjnego, gdzie odpowiedzial-
noÊç na mocy ustawy jest przeniesiona na zak∏ad ubezpieczeƒ. Prawo polskie przewiduje odpo-
wiedzialnoÊç na zasadzie winy, ryzyka i zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Dominujàcà zasadà jest
odpowiedzialnoÊç na zasadzie winy (art. 415 k. c.) inaczej zwana odpowiedzialnoÊcià na zasadach
ogólnych jako najcz´Êciej spotykanà form´ w stosunkach zobowiàzaniowych. Niezb´dnym wa-
runkiem powstania odpowiedzialnoÊci cywilnej jest ∏àczne spe∏nienie trzech przes∏anek: powsta-
nie szkody rozumianej jako uszczerbek majàtkowy lub niemajàtkowy, ludzkie dzia∏anie, niewy-
konanie lub nienale˝yte wykonanie zobowiàzania – fakt powodujàcy uszczerbek, zwiàzek
przyczynowy pomi´dzy szkodà a zdarzeniem, z którym prawo ∏àczy obowiàzek odszkodowawczy. 



Od 1 stycznia 2004 r. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U., nr 124 poz. 1152 z póên. zm.).
Wspomniana ustawa nak∏ada obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia OC na ka˝dego posiada-
cza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni na-
st´pstwa bezprawnego dzia∏ania sprawcy, którego skutkiem dla poszkodowanego jest szkoda ma-
jàtkowa/niemajàtkowa (art. 444, 445 i 446 k.c.) powsta∏a w zwiàzku z ruchem pojazdu.

ZajÊcie wypadku rodzi po stronie poszkodowanego prawo do dochodzenia odszkodowania za
doznanà szkod´ sensu largo, równoczeÊnie rodzi po stronie zobowiàzanego obowiàzek jej na-
prawienia. Ubezpieczyciela nie ∏àczy z poszkodowanym ˝aden stosunek prawny do czasu po-
wstania szkody u poszkodowanego z winy ubezpieczonego sprawcy.

Odszkodowanie wyp∏aca zak∏ad ubezpieczeƒ po ustaleniu odpowiedzialnoÊci cywilnej kieru-
jàcego pojazdem. Ustalenie odpowiedzialnoÊci polega na ustaleniu stosunków prawnych:

1) pomi´dzy ubezpieczycielem a ubezpieczajàcym – umowa ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych. Powstaje on przez zawarcie umowy ubezpieczenia uregulowanej
w kodeksie cywilnym od art. 805 do 828 k.c., jak tak˝e przepisami szczególnymi,

2) stosunek prawny pomi´dzy sprawcà szkody i poszkodowanym – sprawca pe∏ni rol´ ubez-
pieczajàcego siebie lub inne osoby, uwalniajàc si´ od odpowiedzialnoÊci cywilnej wobec
ewentualnych poszkodowanych.

Wskutek dokonanych zmian do art. 446 k.c. zosta∏ dodany § 4, który stanowi, ˝e: „sàd mo-
˝e tak˝e przyznaç najbli˝szym cz∏onkom rodziny zmar∏ego odpowiednià sum´ tytu∏em zadoÊç-
uczynienia pieni´˝nego za doznanà krzywd´”1. ZadoÊçuczynienie jest roszczeniem o charakte-
rze ÊciÊle niemajàtkowym majàcym za zadanie kompensacj´ doznanej krzywdy. Roszczenie to
nie ma na celu wyrównywaç strat poniesionych przez cz∏onków najbli˝szej rodziny zmar∏ego,
lecz ma pomóc dostosowaç si´ do nowej rzeczywistoÊci. Ma tak˝e na celu z∏agodziç cierpienia
wywo∏ane utratà osoby bliskiej. 

ZadoÊçuczynienie nale˝y si´ cz∏onkom najbli˝szej rodziny zmar∏ego poszkodowanego, a nie
ka˝dej osobie bliskiej. ObecnoÊç Êmierci w ˝yciu odczuwana jest g∏ównie wtedy, gdy dotyka ko-
goÊ z kr´gu osób najbli˝szych. Zw∏aszcza, gdy b´dzie to ktoÊ ze wspó∏domowników. Dla cz∏o-
wieka bowiem – jak pisa∏ Epikur – gdy on jest, jej (Êmierci) nie ma, natomiast gdy ona jest, je-
go ju˝ nie ma. SpoÊród tych, którzy zostajà, którzy odczuwajà brak, pustk´ nieobecnoÊç –
w∏aÊnie osoby najbli˝sze doÊwiadczajà najbardziej realnoÊci Êmierci2.

Osoba najbli˝sza jako „element” rodziny 
Z poj´ciem osoby najbli˝szej zwiàzane jest poj´cie rodziny, funkcjonowania rodziny, wi´zi fi-

zycznej i emocjonalnej. W obowiàzujàcym stanie prawnym, definiujàc poj´cie „rodziny” mo˝-
na – jak trafnie wskazuje si´ w piÊmiennictwie – u˝yç nast´pujàcych kryteriów: pokrewieƒ-
stwo, ma∏˝eƒstwo, przysposobienie.

Dla wspó∏czesnego cz∏owieka dobrem jest coraz „pe∏niejsza aktualizacja potencjalnoÊci jego
natury” i coraz „pe∏niejsze realizowanie swoich bytowych aspiracji” w zakresie poznania, mi-
∏owania i wolnej autodeterminacji3. Dzi´ki rodzinie cz∏owiek ma mo˝liwoÊç samorealizacji,
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osiàgni´cia harmonii, stanu zadowolenia i szcz´Êcia. Zwiàzek pomi´dzy funkcjonowaniem ro-
dziny a doznanà krzywdà przez jej cz∏onków wskutek Êmierci osoby bliskiej wymaga dok∏ad-
niejszego omówienia. 

Rodzina to grupa osób po∏àczonych ze sobà wi´zià ma∏˝eƒstwa, pokrewieƒstwa, powinowac-
twa lub adopcji – w porównaniu z innymi zbiorowoÊciami spo∏ecznymi wyró˝nia si´ intymnoÊcià
stosunków jednoczàcych jej cz∏onków i trwa∏oÊcià zwiàzków emocjonalnych4. Rodzina z istoty
swojej posiada struktur´ osobowà. Ka˝dy cz∏owiek w niej jest wa˝ny, nie ze wzgl´du na rol´ ja-
kà spe∏nia, na korzyÊci jakie przynosi, ale jest wa˝ny po prostu ze wzgl´du na to, ˝e jest. ˚e jest
cz∏owiekiem, ˝e jest tà osobà. W∏aÊnie dlatego rodzina stanowi g∏´boki uk∏ad mi´dzy ludzki,
o ró˝nej intensywnoÊci odniesieƒ wzajemnych, posiada silne wi´zy mi´dzy osobowe. Rodzina jest
jednostkà, gdzie istnieje poj´cie bytowania, ˝ycia, dzia∏ania na zasadzie wzajemnego daru z sie-
bie, wzajemnego obdarowywania si´ cz∏owieczeƒstwem. Rodzina to inaczej bardzo dojrza∏a i g∏´-
boka wspólnota ludzi5. Stanowi baz´ i punkt odniesienia osoby ludzkiej. Rodzina poprzez wy-
miar opiekuƒczy, moralny, wychowawczy, edukacyjny sprzyja zdrowiu i jego rozwojowi6.

W literaturze przedmiotu rodzina rozpatrywana jest jako system, w którym rodzice sà po-
mostem ∏àczàcym dzieci ze Êwiatem doros∏ych. Takie ujmowanie rodziny ma okreÊlone cele,
sposoby zaspakajania potrzeb poszczególnych cz∏onków rodziny jak i realizacji podstawowych
zadaƒ spo∏ecznych. Rodzina stanowi integralnà struktur´, a zmiana tej struktury lub przesu-
ni´cie jej skutkuje zburzeniem ca∏ego systemu, który postrzegany jest jako proces ko∏owy, bez
widocznego poczàtku i koƒca, gdzie cz∏onkowie rodziny oddzia∏ujà na siebie za pomocà sprz´-
˝eƒ zwrotnych, w których zachowania osób wzmacniajà si´ wzajemnie7.

Wi´kszoÊç badaczy – naukowców zauwa˝a, ˝e we wspó∏czesnej cywilizacji europejskiej norm´
spo∏ecznà stanowi rodzina pe∏na, tj. rodzice i dzieci, natomiast rodzina niepe∏na traktowana
jest z za∏o˝enia jako jednostka, z którà zwiàzane sà niekorzystne zjawiska natury ekonomicz-
nej i pozamaterialnej8. Zauwa˝ono, ˝e z ogólnym pogorszeniem sytuacji materialnej rodzin nie-
pe∏nych wià˝à si´ zaburzenia w realizacji pozosta∏ych funkcji rodziny, chodzi tutaj g∏ównie
o braki w procesie socjalizacji. W normalnej rodzinie granice podsystemów sà tak definiowane,
˝e zapewniajà ich cz∏onkom funkcjonowanie bez nacisków, a jednoczeÊnie kontakt. W takiej
strukturze jest zachowana hierarchia w∏adzy, która jest rodzicom potrzebna, aby mogli chroniç
i stabilizowaç system rodzinny. Sà to w∏aÊciwe warunki dla kszta∏towania osobowoÊci, stano-
wià zatem baz´ i punkt odniesienia dla jednostki9. Rodzina poprzez wymiar opiekuƒczy, moral-
ny, wychowawczy, edukacyjny sprzyja rozwojowi dziecka. W ten sposób zaspakajane sà podsta-
wowe i g∏ówne potrzeby, w szczególnoÊci potrzeba bezpieczeƒstwa, która zdaniem A. Maslowa
warunkuje zaspakajanie wszystkich innych potrzeb wynikajàcych ze zdrowego funkcjonowania
jednostki i ca∏ego spo∏eczeƒstwa10. Ponadto rodzina postrzegana w kategoriach ma∏˝eƒstwa
i potomstwa jest jednym z tych istotnych czynników, który ma bardzo silny zwiàzek z poczu-
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go, Katedra Pedagogiki Spo∏ecznej UÂ, Katowice 2004 r.
10 R. Borowik, B. Borowik, Przemiany cywilizacyjne jako nowy wyznacznik psychofizycznej kondycji rodziny, Uniwersy-
tet Marii Curie-Sk∏odowskiej, Lublin 2004, s. 211.



ciem satysfakcji ˝yciowej w staroÊci. Ka˝da nowa sytuacja w rodzinie wymaga reorganizacji, do-
stosowania do aktualnie istniejàcej sytuacji, co rodzi wi´ksze lub mniejsze problemy, ale zawsze
pozostawia pewien wydêwi´k negatywny. Ogólnie rzecz ujmujàc rodzina niepe∏na oceniana jest
jako mniej wartoÊciowe Êrodowisko. W zwiàzku z tak szerokim spektrum postrzegania rodziny
nale˝y zapewniç szczególnà ochron´ i pomoc tym, którzy stracili osob´ bliskà wskutek czynu
niedozwolonego. Regresja logistyczna dowiod∏a, ˝e niezale˝nie od dynamiki zmian w rodzinie
pozostaje ona najwy˝szym dobrem, stanowi bowiem o satysfakcji z dokonaƒ ˝yciowych.

Nasuwa si´ pytanie czy nag∏a utrata najbli˝szych osób, zmar∏ych wskutek nag∏ych wypad-
ków czy innych zdarzeƒ losowych rodzàcych odpowiedzialnoÊç, nie jest wystarczajàco trauma-
tyzujàcym prze˝yciem dla ich rodzin, by rozpoznawaç w tych przypadkach wystàpienie zabu-
rzeƒ adaptacyjnych zwiàzanych z tymi okolicznoÊciami? ˚al po stracie oznacza dla osoby
osieroconej przede wszystkim koniecznoÊç dokonania zmian w dotychczasowej linii ˝yciowej.
Nade wszystko jest utratà pewnego sposobu ˝ycia zwiàzanego z okreÊlonym rytmem i charak-
terem spraw codziennych. ˚al po stracie oznacza tak˝e dla osoby osieroconej koniecznoÊç do-
stosowania si´ do nowych okolicznoÊci stawiajàcych odmienne wymagania11.

Wydaje si´ s∏usznym byç poglàd, który przyznaje cz∏onkom rodziny zmar∏ego prawo do ubie-
gania si´ od osoby zobowiàzanej o pokrycie szkody za doznany ci´˝ki uraz psychiczny i b´dà-
ce jego skutkiem okreÊlone zaburzenia w ich aktualnym stanie psychicznym, obejmujàce m.
in. reakcje depresyjne i zaburzenia adaptacyjne zwiàzane ze Êmiercià osoby bliskiej. 

Nie budzi zazwyczaj wàtpliwoÊci fakt rozpoznawania zaburzeƒ adaptacyjnych jako reakcji na
ci´˝kà sytuacj´ stresowà w przypadku osób, które znalaz∏y si´ w sytuacji wymagajàcej od nich ko-
niecznoÊci przystosowania si´ do znaczàcych zmian w ich ˝yciu – a za takie uwa˝a si´ m. in. na-
wet koniecznoÊç zmiany szko∏y, miejsca pracy, nie mówiàc o jej utracie. W takim kontekÊcie dys-
proporcje potencjalnych prze˝yç mi´dzy stratà najbli˝szych a utratà pracy sà a˝ nadto widoczne12.

Obowiàzujàcy stan prawny 
W obowiàzujàcym stanie prawnym nie istnieje legalna definicja poj´cia „rodziny”. Mo˝na

przyjàç, ˝e w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci akty prawne zaliczajà do rodziny ma∏˝onków, ich dzieci
wspólne, dzieci drugiego ma∏˝onka, dzieci przysposobione, przyj´te na wychowanie w ramach
rodziny zast´pczej, dzieci znajdujàce si´ pod opiekà (prawnà), a niekiedy nawet dzieci obce
przyj´te na wychowanie i utrzymanie, jeÊli rodzice nie ˝yjà lub nie mogà zapewniç im utrzyma-
nia, albo te˝ zostali pozbawieni lub ograniczeni we w∏adzy rodzicielskiej. Najszersze poj´cie ro-
dziny przewiduje ustawa Ordynacja podatkowa13 i art. 691 k.c. Tak˝e poj´cia „najbli˝szy, bliski
domownik” zosta∏y sprecyzowane tylko w nielicznych aktach prawnych, a ich znaczeniu zosta∏
nadany – z regu∏y – sens odpowiadajàcy celom ustawy, w której zosta∏y u˝yte. Dlatego dla po-
trzeb interpretacji tak˝e tego poj´cia u˝ywa si´ wyk∏adni celowoÊciowej14. 

Za rodzin´ w Êwietle ustawy o pomocy spo∏ecznej (art. 6 pkt 14) uwa˝a si´ osoby spokrewnio-
ne lub niespokrewnione pozostajàce w faktycznym zwiàzku, wspólnie zamieszkujàce i gospoda-
rujàce15.
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13 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.).
14 Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2005 r. (IV CK 648/04, opubl. OSNIC 2006 r., nr 3, poz. 54, s. 93).
15 Wyrok SA z dnia 16 grudnia 2005 r. (I SA/Wa 502/05, opubl. Legalis).



Tak˝e w rozumieniu § 3 art 527 k.c. ustalenie kogo nale˝y objàç poj´ciem osoby bliskiej zale˝y
od konkretnych okolicznoÊci faktycznych. Zaliczeniu do tych osób w pierwszym rz´dzie obok bli-
skich cz∏onków rodziny podlegaç b´dà przyjaciele, koledzy, zaufani pracownicy, podw∏adni itp.16

W k.r.o. wskazana jest wyraênie kolejnoÊç, w jakiej, obowiàzek alimentacyjny powstaje (art.
128 k.r.o.) i jeÊli uprawniony do alimentacji ma kilku zst´pnych lub wst´pnych, obowiàzek ali-
mentacyjny obcià˝a bli˝szego stopniem przed dalszymi (art. 129 § 1 k.r.o.). Tak wi´c bli˝szy
stopniem krewny wyprzedza co do obowiàzku alimentacyjnego wszystkich krewnych dalszych
stopniem. Niezale˝nie jednak od tej zasady w kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym unormowa-
ne zosta∏y i te sytuacje, od których istnienia zale˝y powstanie obowiàzku alimentacyjnego
osób zobowiàzanych do alimentacji w dalszej kolejnoÊci. W zwiàzku z tym nie ma problemu
z ustaleniem kr´gu osób uprawnionych do renty z art. 446 § 2 k.c. Kràg osób uprawnionych
do renty fakultatywnej nie jest ograniczony ani zaw´˝ony w przeciwieƒstwie do uprawnionych
z renty obligatoryjnej. Panuje tu swoistego rodzaju dowolnoÊç i uznanie przez sàd, jakie oso-
by b´dà uprawnione do renty fakultatywnej. Natomiast kràg osób uprawnionych do renty ob-
ligatoryjnej zaw´˝ony jest do poj´cia osoby bliskiej, pod którym to poj´ciem rozumie si´: ma∏-
˝onka, konkubin´, rodzeƒstwo, wst´pni, zst´pni, teÊciowie, zi´ciowie i synowe, przysposobieni
i przysposabiajàcy. Jednak tak szeroki katalog osób uprawnionych stwarza problemy podczas
stosowania prawa, czego przyk∏adem jest pojawiajàcy si´ problem przyznania renty konkubi-
nie pozosta∏ej przy ˝yciu w zetkni´ciu z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego i uj´ciem rodziny
mimo ustalonej, jak si´ wydaje, linii orzecznictwa w tym zakresie. 

Konkretyzacja tego, kto jest w danym wypadku najbli˝szym cz∏onkiem rodziny nale˝y do sà-
du orzekajàcego17, przy czym niekoniecznie b´dzie nim najbli˝szy krewny. Decydowaç tu b´dà
takie czynniki jak: bliskoÊç kontaktu danego cz∏onka rodziny ze zmar∏ym, stopieƒ ∏àczàcych
ich uczuç, powiàzania gospodarcze, te elementy czasami mogà przewa˝aç nad bliskoÊcià po-
krewieƒstwa18. Za najbli˝szego cz∏onka rodziny stosownie do okolicznoÊci poszczególnego wy-
padku mo˝na uznaç i nale˝y uznaç babk´ w stosunku do wnuka, je˝eli ten stale i dobrowolnie
dostarcza∏ babce Êrodki utrzymania i móg∏by jeszcze ich dostarczaç nawet tylko przez pewien
okres, to mo˝na przyjàç, ˝e na skutek Êmierci wnuka nastàpi∏o znaczne pogorszenie jej sytu-
acji ˝yciowej w rozumieniu art. 446 § 3 k.c. Do osób uprawnionych per analogiam mo˝na te˝
zaliczyç wnuka, gdy by∏ on wychowywany i utrzymywany przez dziadków. Potwierdza to Sàd
Najwy˝szy w orzeczeniu z dnia 5 sierpnia 970 r.19, w którym stwierdza: je˝eli dziecko pozama∏-
˝eƒskie by∏o wychowywane i utrzymywane przez dziadków, to okolicznoÊç, ˝e matka ˝yje i jest
zdolna do alimentacji dziecka, nie stoi na przeszkodzie do uznania, i˝ Êmierç dziadka znacz-
nie pogorszy∏a sytuacj´ ˝yciowà dziecka oraz do zasàdzenia na rzecz tego dziecka odszkodo-
wania przewidzianego w art. 446 § 3 k.c.

Przepis art. 446 § 3 k.c. nale˝y interpretowaç w powiàzaniu z art. 446 § 2 k.c. Z jednej stro-
ny „najbli˝szy cz∏onek rodziny” ma w´˝szy zakres ni˝ wyra˝enie „osoba bliska”, z drugiej na-
tomiast strony z regu∏y ka˝da osoba, wzgl´dem której cià˝y∏ na zmar∏ym ustawowy obowiàzek
alimentacyjny, nale˝y do kr´gu „osób najbli˝szych”. Przy uwzgl´dnieniu tej okolicznoÊci znacz-
ne pogorszenie sytuacji ˝yciowej mo˝e wyst´powaç w odniesieniu do jednej i drugiej kategorii
osób, o których jest mowa w art. 446 § 2 k.c. Gdy chodzi o osob´ bliskà, której zmar∏y stale i do-
browolnie dostarcza∏ Êrodków utrzymania, nale˝y mieç na wzgl´dzie ocen´ zasadnoÊci stosow-
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16 Wyrok SA z dnia 10 stycznia 1995 r. (I Acr 1014/94, opubl. OSA 1995 r., nr 2, poz. 6, s. 33).
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19 Orzeczenie SN z dnia 5 sierpnia 1980 r. (II CR 313170, opubl. OSNCP 1971 r., nr 3, poz. 56).



nego odszkodowania w Êwietle zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego20. Zatem stosowne odszkodowanie
nale˝y si´ cz∏onkom najbli˝szej rodziny zmar∏ego poszkodowanego, a nie ka˝dej osobie bliskiej,
do kr´gu których nale˝y zaliczyç g∏ównie dzieci, ma∏˝onka i rodziców zmar∏ego. 

Opowiadajàc si´ za rozszerzajàcà wyk∏adnià poj´cia „najbli˝szy cz∏onek rodziny” Sàd Okr´-
gowy wskaza∏, ˝e do osób tych nale˝y zaliczyç „oprócz wspó∏ma∏˝onka” tak˝e krewnych, po-
winowatych i przysposobionych, konkubenta oraz jego krewnych, w tym dzieci tylko jednego
lub drugiego z nich, a tak˝e dzieci wspólne21. Rozwój konkubinatu, który znalaz∏ trwa∏e miej-
sce w systemie ocen i norm moralnych wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa, ma swoje êród∏o w prze-
obra˝eniach ustrojowych i gospodarczych, a tak˝e kulturowych, zw∏aszcza w ÊwiadomoÊci spo-
∏eczeƒstwa. W zwiàzku z tym zaprezentowano wyk∏adni´ poj´cia „najbli˝szego cz∏onka
rodziny” z argumentacjà, która nie w pe∏ni uwzgl´dnia znaczenie, jakie – w nast´pstwie za-
chwiania podstawowej formy rodziny opartej na pokrewieƒstwie – odgrywa kryterium wspól-
noty ekonomicznej, okreÊlanej jako pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym,
wspólnym zamieszkaniu, faktycznym po˝yciu itp.22

Osobà uprawnionà w znaczeniu najbli˝szego cz∏onka rodziny jest te˝ dziecko pocz´te w chwi-
li Êmierci ojca, ale urodzone po jego Êmierci. Nasciturus ma warunkowà zdolnoÊç prawnà i je-
Êli urodzi si´ ˝ywe musi byç traktowane na równi z dzieçmi urodzonymi przed Êmiercià ojca.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wskutek Êmierci ojca nastàpi∏o znaczne pogorszenie jego sytuacji23.

Poj´cie najbli˝szych nale˝y jednak oceniaç nie wed∏ug kryterium czysto formalnego, jakim
jest stopieƒ pokrewieƒstwa, ale na podstawie istniejàcego faktycznie stosunku bliskoÊci po-
mi´dzy osobami pozostajàcymi we wzajemnych relacjach rodzinnych, z tego te˝ wzgl´du mo˝-
na do tego kr´gu zaliczyç dalszych zst´pnych i wst´pnych24. Stosownie do okolicznoÊci kon-
kretnej sprawy za najbli˝szego cz∏onka rodziny mo˝na uznaç równie˝ macoch´, zw∏aszcza
wtedy, gdy uzasadniajà to pozytywnie oceniane w Êwietle zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego sto-
sunki ∏àczàce macoch´ i pasierba. W tym zakresie nale˝y braç pod uwag´ równie˝ unormowa-
nie zawarte w art. 144 § 2 k.r.o. Zgodnie z tym macocha mo˝e byç uznana za osob´ b´dàcà naj-
bli˝szym cz∏onkiem rodziny zmar∏ego, uprawnionà do zadoÊçuczynienia przewidzianego
w art. 166 k.z., gdy opiekowa∏a si´ nim jak swoim synem. Kontynuacj´ tego kierunku orzecz-
nictwa stanowi wypowiedê Sàdu Najwy˝szego w wyroku z dnia 10 grudnia 1969 r.25, stwier-
dzajàca, ˝e w Êwietle art. 446 § 3 k.c. – podobnie jak w Êwietle art. 166 k.z. – konkretyzacja te-
go, kto jest w danym wypadku cz∏onkiem rodziny nale˝y do sàdu orzekajàcego. Przy
okreÊlaniu kr´gu cz∏onków najbli˝szej rodziny nale˝y odwo∏aç si´ do art. 27 k.r.o., który sta-
nowi ˝e za cz∏onka najbli˝szej rodziny nale˝y uznaç równie˝ dziecko pozostajàce pod pieczà
rodziny zast´pczej26. 

Warto tak˝e przypomnieç, i˝ pomimo pojawiajàcych si´ wyroków w przedmiotowej kwestii
do chwili obecnej dyskusyjna jest w doktrynie mo˝liwoÊç przyznania odszkodowania konkubi-
nie, wychowankom zmar∏ego, jego narzeczonej. Jedni autorzy uwa˝ajà, ˝e do rodziny w rozu-
mieniu przepisu art. 446 § 3 k.c. nale˝y te˝ zaliczyç wychowanków, narzeczonych, konkuben-
tów, je˝eli ich zwiàzek ma charakter dostatecznej trwa∏oÊci i cechuje si´ dostatecznie silnà
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wspólnoÊcià gospodarczà. Natomiast inni twierdzà, ˝e do rodziny nie nale˝à: konkubenci, wy-
chowankowie zmar∏ego, narzeczeni i z tego wzgl´du nie sà oni osobami uprawnionymi na pod-
stawie art. 446 § 3 k.c. 

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e przepis art. 185 k.p.k. obejmuje stosunki szczególnej bliskoÊci, któ-
re nie majà oparcia formalnego w normie prawnej. Konieczne jest jednak, aby stosunek taki
mia∏ charakter osobisty. Bazujàc na tej wyk∏adni nale˝y uznaç, ˝e „narzeczeƒstwo” w chwili
obecnej jest stosunkiem faktycznym, nieregulowanym normami prawnymi. Stan ten bardzo
ró˝nie jest traktowany przez przedstawicieli ró˝nych grup i warstw spo∏ecznych. Widzi si´
w nim stan poprzedzajàcy zawarcie ma∏˝eƒstwa albo trwa∏y zwiàzek o charakterze konkubi-
natu, w którym strony po∏àczone sà wi´zià emocjonalnà, seksualnà i ekonomicznà, ale z ró˝-
nych wzgl´dów zwiàzku tego nie formalizujà i nie zawierajà ma∏˝eƒstwa, albo wreszcie (mniej
lub bardziej) przelotny stosunek bliskoÊci emocjonalnej, niekoniecznie manifestujàcy si´ we
wspólnym po˝yciu, charakterystyczny dla kultury m∏odzie˝owej. Nieformalny charakter na-
rzeczeƒstwa powoduje, ˝e osoby pozostajàce w takim stosunku niekoniecznie zamieszkujà ra-
zem, niekoniecznie prowadzà wspólne gospodarstwo, niekoniecznie znajà wzajemnie swoich
krewnych, nawet najbli˝szych. Zresztà – jak dowodzà badania socjologiczne – taki stan doty-
czy równie˝ zwiàzków ma∏˝eƒskich, zw∏aszcza w wielkich aglomeracjach miejskich27.

Istotne jest jednak to, ˝e o tym, kto jest najbli˝szym cz∏onkiem rodziny zmar∏ego, decyduje
uk∏ad faktyczny stosunków rodzinnych pomi´dzy zmar∏ym a tymi osobami28.

W zwiàzku z mo˝liwoÊcià wyst´powania kilku osób w roli poÊrednio poszkodowanych wy∏o-
ni∏ si´ problem wspó∏uczestnictwa (materialnego/formalnego) w rozumieniu art. 72 § 1 k.p.c.
Zgodnie z tym przepisem kilka osób mo˝e w jednej sprawie wyst´powaç w roli powodów, je˝e-
li przedmiot sporu stanowià m.in. prawa oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej
(wspó∏uczestnictwo materialne), albo je˝eli przedmiot sporu stanowià roszczenia jednego ro-
dzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, a ponadto w∏aÊciwoÊç sàdu jest
uzasadniona dla ka˝dego z roszczeƒ z osobna, jak te˝ dla wszystkich wspólnie (wspó∏uczest-
nictwo formalne). 

W dotychczasowym orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego rodzaj wspó∏uczestnictwa czynnego
w przypadku dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych z tytu∏u wypadku komunikacyjnego
by∏ ró˝nie okreÊlany29. Sàd Najwy˝szy przyjmowa∏, ˝e wspó∏uczestnictwo matki, ˝ony i dzieci
w zwiàzku ze Êmiercià syna, m´˝a i ojca dochodzàcych roszczeƒ odszkodowawczych oraz
wspó∏uczestnictwo ma∏˝onków w zwiàzku ze Êmiercià dziecka w jednym wypadku drogowym
ma charakter materialny w rozumieniu art. 72 § 1 in fine k.p.c., co powoduje w∏aÊciwoÊç rze-
czowà sàdu, wynikajàcà z sumy wartoÊci poszczególnych roszczeƒ30. Przyk∏adem odmiennej
oceny wspó∏uczestnictwa najbli˝szych cz∏onków rodziny zmar∏ego jest postanowienie Sàdu
Najwy˝szego z dnia 30 maja 2006 r., w którym przyj´to wspó∏uczestnictwo formalne, jednak
nie przedstawiono uzasadnienia tego stanowiska31. 

Wobec tak rozbie˝nego stanowiska w orzecznictwie Sàd Najwy˝szy w uchwale z dnia 9 stycz-
nia 2008 r.32 stanà∏ na stanowisku, ˝e to˝samoÊç podstawy prawnej w rozumieniu art. 72 § 1
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k.p.c. nie jest wyznaczana okolicznoÊciami faktycznymi majàcymi usprawiedliwiaç okreÊlone
roszczenia, lecz wyra˝a si´ w sferze prawa podmiotowego, wynikajàcego z jednego, tego same-
go stosunku prawnego, z którego to prawa podmiotowego dopiero wynikajà roszczenia. Zatem
jest to wspó∏uczestnictwo materialne, poniewa˝ powodowie sà najbli˝szymi cz∏onkami rodzi-
ny osoby zmar∏ej, a podstawa prawna ˝àdaƒ powodów jest ta sama. 

Perspektywa ulepszenia stanu prawnego
W uzasadnieniu do zadoÊçuczynienia zaznaczono, ˝e kràg osób uprawnionych jest identycz-

ny jak kràg osób uprawnionych do stosownego odszkodowania. Zatem nale˝y zaliczyç tutaj
g∏ównie dzieci, ma∏˝onka i rodziców zmar∏ego. Pojecie najbli˝szych nale˝y jednak oceniaç nie
wed∏ug kryterium czysto formalnego, jakim jest stopieƒ pokrewieƒstwa, ale na podstawie ist-
niejàcego faktycznie stosunku bliskoÊci pomi´dzy osobami pozostajàcymi we wzajemnych re-
lacjach rodzinnych, z tego te˝ wzgl´du mo˝na do tego kr´gu zaliczyç ojczyma, macoch´ i dal-
szych zst´pnych i wst´pnych, a tak˝e zwiàzki nieformalne np. konkubinat pod warunkiem
wykazania, ˝e ze zmar∏ym wiàza∏y ich wi´zy ÊciÊle emocjonalne.

Art. 446 § 3 k.c. nie zawiera ˝adnych wskazówek co do strony podmiotowej poj´cia „najbli˝-
szy cz∏onek rodziny”. W wyroku z dnia 18 listopada 1961 r.33, Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e art.
166 k.z. operuje poj´ciem rodziny w szerszym znaczeniu, akcentujàcym raczej – z punktu wi-
dzenia doznanej krzywdy moralnej – faktyczny uk∏ad stosunków rodzinnych, a nie formalnà
kolejnoÊç pokrewieƒstwa. Ponadto Sàd Najwy˝szy wskaza∏, ˝e najbli˝szym cz∏onkiem rodziny
– w zale˝noÊci od sytuacji – niekoniecznie musi byç najbli˝szy krewny. To zapatrywanie sta-
nowi – w ocenie sk∏adu orzekajàcego – potwierdzenie stanowiska, ˝e pokrewieƒstwo nie sta-
nowi podstawowego ani te˝ wy∏àcznego kryterium bliskoÊci oraz przynale˝noÊci do rodziny.

Jak wynika z treÊci art. 446 § 3 k.c. uprawniony musi byç cz∏onkiem rodziny. Chodzi tu o poj´-
cie rodziny, jako pewnej komórki zwiàzanej zarówno wi´zami uczuciowymi, jak i wspólnoÊcià go-
spodarczà, gdy˝ tylko cz∏onkowie takiej komórki mogà odczuç znaczne pogorszenie swej sytuacji
˝yciowej wskutek zgonu poszkodowanego. Ocena, kto jest najbli˝szym cz∏onkiem rodziny, zale˝y
od okolicznoÊci, niekoniecznie za takiego cz∏onka rodziny uznany byç musi najbli˝szy krewny. De-
cydowaç tu b´dzie bliskoÊç kontaktu danego cz∏onka rodziny ze zmar∏ym, stopieƒ ∏àczàcych ich
uczuç, powiàzania gospodarcze. Te elementy przewa˝ajà nad bliskoÊcià pokrewieƒstwa34.

Wspó∏czesna rodzina pe∏ni funkcj´ ekonomiczno-zabezpieczajàcà przede wszystkim w ra-
mach rodziny dwupokoleniowej (tzw. rodziny ma∏ej) skupiajàcej rodziców i dzieci. Jednak
w Polsce nadal sà ˝ywe wi´zi z rodzinà pochodzenia, zw∏aszcza z rodzeƒstwem, co zas∏uguje
na spo∏ecznà aprobat´. Kràg osób uprawnionych i zobowiàzanych do alimentacji obejmujàcy
krewnych i rodzeƒstwo uwzgl´dnia polskà obyczajowoÊç i poczucie tzw. solidarnoÊci rodzinnej.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e roszczenia z art. 446 k.c. znajdujà poparcie w kodeksie rodzinnym35.

Âmierç osoby bliskiej, osoby, z którà jesteÊmy zwiàzani wi´ziami mi´dzyludzkimi, kogoÊ ko-
go kochamy, to jedno z najbardziej przygn´biajàcych i okaleczajàcych zdarzeƒ w naszym ˝yciu.
Cz´sto jest tak, ˝e utratà dotkni´ta jest ca∏a rodzina, sposób prze˝ywania bólu zale˝y od tego:

p kim dla rodziny by∏a osoba zmar∏a;
p jak pozostali cz∏onkowie rodziny komunikujà si´ ze sobà;
p czy w rodzinie mo˝na otwarcie okazywaç uczucia;
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p w jakim stopniu rodzina jest zdolna do zaakceptowania ró˝nic w prze˝ywaniu zaistnia∏ej
sytuacji36.

Pod uwag´ przy uwzgl´dnianiu szkody niemajàtkowej brane sà: dramatyzm doznaƒ osób bli-
skich zmar∏ego, poczucie osamotnienia, cierpienia moralne i wstrzàs psychiczny wywo∏any
Êmiercià osoby najbli˝szej, istnienie post-traumatic stress disorder (PTSD), które sà zaburze-
niami b´dàcymi skutkiem traumatycznych prze˝yç. Zatem pod uwag´ powinien byç brany
szczególnie bliski stosunek jaki ∏àczy∏ zmar∏ego z pozosta∏ymi cz∏onkami rodziny.

W doktrynie ugruntowany jest poglàd, ˝e zwolnienie z mo˝liwoÊci sk∏adania zeznaƒ (o któ-
rym mowa m. in. w art. 185 k.p.k.), wynikajàce ze szczególnie bliskiego stosunku osobistego,
mo˝e nastàpiç ju˝ w post´powaniu przygotowawczym, a o mo˝liwoÊci takiego zwolnienia na-
le˝y uprzedziç Êwiadka, gdy ujawni si´ okolicznoÊç uzasadniajàca zwolnienie37. Stanowisko to
Sàd Najwy˝szy ca∏kowicie podziela. Ustawodawca nie definiuje poj´cia „szczególnie bliskiego
stosunku osobistego”, pozostawiajàc t´ kwesti´ doktrynie i judykaturze. W literaturze wyra-
˝a si´ poglàd, ˝e wspomniany „szczególnie bliski stosunek osobisty” jest relacjà zachodzàcà
mi´dzy dwiema osobami, bli˝szà ni˝ stosunek towarzyski. Charakteryzuje si´ on silnà wi´zià
emocjonalnà lub uczuciowà powodujàcà, ˝e Êmierç jednej z osób wywo∏uje nieodwracalne skut-
ki38. Zatem przy ocenie kto jest najbli˝szym cz∏onkiem rodziny zmar∏ego nale˝y w pierwszej
kolejnoÊci zbadaç stosunek ∏àczàcy te osoby ze sobà, jego bliskoÊç i intensywnoÊç. 

Piszàc o kr´gu osób uprawnionych do zadoÊçuczynienia nale˝y nawiàzaç do przewidywanych
zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym, poniewa˝ per concludentia kodeks rodzinny bardzo
cz´sto jest powo∏ywany przy pojawiajàcych si´ wàtpliwoÊciach. Zasadniczym celem projektowa-
nej nowelizacji jest dostosowanie unormowaƒ k.r.o. dotyczàcych stosunków mi´dzy rodzicami
i dzieçmi do zmienionego, zw∏aszcza w ostatnim pi´tnastoleciu, spo∏ecznego i prawnego kontek-
stu stosowania przepisów kodeksowych. W okresie ponad czterdziestoletniego obowiàzywania
k.r.o. by∏ jedenaÊcie razy nowelizowany39. Potrzeba zmian unormowaƒ k.r.o. odnoszàcych si´ do
sytuacji prawnej dziecka i stosunków mi´dzy rodzicami i dzieçmi wynika z treÊci umów mi´dzy-
narodowych ratyfikowanych przez Polsk´ i z postanowieƒ konstytucji RP nale˝y równie˝
uwzgl´dniç postulaty de lege ferenda sformu∏owane zarówno w doktrynie prawa, jak i w judyka-
turze oraz w wystàpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Senacki
projekt nowelizacji unormowaƒ k.r.o. w zakresie w∏adzy rodzicielskiej, wniesiony do Sejmu RP
dnia 15 listopada 1995 r. (druk sejm. nr 1357), krytycznie oceniany w Êrodowiskach prawni-
czych, zosta∏ odrzucony przez Sejm ju˝ w pierwszym czytaniu (18 stycznia 1996 r.)40. 

K.r.o. nale˝y uzupe∏niç przepisami, które choçby tylko przez wzglàd na poprawnoÊç legisla-
cji powinny znajdowaç si´ w kodeksie. Tytu∏ II k.r.o. („pokrewieƒstwo”) nie zawiera mianowi-
cie unormowania, które okreÊla∏oby pokrewieƒstwo i stanowi∏oby podstaw´ ustalania linii
oraz stopni pokrewieƒstwa. K.r.o. nie normuje przes∏anek ustalenia i zaprzeczenia macierzyƒ-
stwa oraz legitymacji procesowej w takich sprawach. Orzecznictwo radzi sobie z tà lukà, ale
fakt ten nie zmienia negatywnej oceny stanu kodeksowej regulacji, nieobejmujàcej ustalenia
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36 http://www.hospicja.pl/opieka_psych/article/275/5026.html
37 Por. T. Grzegorczyk: Kodeks post´powania karnego. Komentarz, wyd. IV, Kraków 2005, s. 476.
38 Por. R. A Stefaƒski (w:) Z. Gostyƒski (red.), Kodeks post´powania karnego. Komentarz, Warszawa 2003, s. 849; T.
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nego. Komentarz, Kraków 2003, s. 472.
39 Projekt z dnia 9 maja 2008 r. Ustawa o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw,
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40 Tam˝e.



i zaprzeczenia macierzyƒstwa. Ustalenie macierzyƒstwa ma podstawowe znaczenie dla usta-
lenia stanu cywilnego dziecka, a dost´pnoÊç (choçby prawnie nienormowana) technik wspo-
maganej medycznie prokreacji ludzkiej podwa˝a uniwersalnoÊç twierdzenia ujmowanego tra-
dycyjnie w formu∏´ paremii mater semper certa est. W szczególnoÊci, wobec braku prawnej
regulacji, sporne staje si´ macierzyƒstwo w sytuacji, gdy jedna kobieta dziecko urodzi∏a (tzw.
macierzyƒstwo biologiczne, zast´pcze), a od drugiej dziecko „pochodzi” genetycznie (tzw. ma-
cierzyƒstwo genetyczne)41. 

Nale˝y utrzymaç tak˝e obowiàzek alimentacyjny mi´dzy pasierbem oraz ojczymem lub ma-
cochà, poniewa˝ dotyczy on doÊç cz´stego zjawiska, tzw. rodziny zrekonstruowanej. Równie˝
i w tym przypadku w polskim spo∏eczeƒstwie aprobuje si´ spe∏nianie roli rodzicielskiej przez
ma∏˝onka ojca lub matki dziecka, zw∏aszcza wzgl´dem dziecka ma∏ego42, co pozwoli przenie-
sienie per analogiam na grunt prawa odszkodowawczego odnoÊnie kr´gu osób uprawnionych
do zadoÊçuczynienia. 

Projekt zawiera propozycje zmian k.r.o., k.c. i k.p.c., które polegajà na uzupe∏nieniu lub ju-
rydycznej korekcie unormowaƒ przyj´tych w ramach nowelizacji k.r.o. z 1998 r. i z 2004 r. al-
bo majà na celu niezb´dne dostosowanie obowiàzujàcych przepisów do nowelizacji k.c. albo
k.p.c.

Uwagi koƒcowe
Nowy przepis nie precyzuje dok∏adnie przes∏anek przyznawania zadoÊçuczynienia, jednak

z istoty tej instytucji wynika, ˝e pod ochronà znajdà si´ dobra osobiste ujmowane jako szkoda
niemajàtkowa. 

Nowe przepisy nie precyzujà poj´cia najbli˝szych cz∏onków rodziny pozostawiajàc pewnà
swobod´ sàdom orzekajàcym. OczywiÊcie priorytety wa˝noÊci osób bliskich mo˝na zmodyfiko-
waç i uzale˝niç od konkretnego przypadku. Zresztà teorie psychologiczne nie odbiegajà zasad-
niczo od uregulowaƒ zale˝noÊci rodzinnych w kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym. Czasami
wr´cz wskazana jest implementacja rozumienia poj´ç z kodeksu rodzinnego jednoczeÊnie bez
zaw´˝ania znaczenia „osoba najbli˝sza” do uj´cia normatywnego, kodeksowego. Inaczej bo-
wiem poza kr´giem uprawnionych pozostanà osoby prawnie nie b´dàce cz∏onkiem rodziny,
aczkolwiek pozostajàce w bardzo bliskim zwiàzku ze zmar∏ym poszkodowanym, zrównani de
facto z cz∏onkiem rodziny. Mam na myÊli osoby pozostajàce w tzw. wolnych zwiàzkach nie za-
legalizowanych – konkubinat. Dlatego zasadnym wydaje si´ byç zastosowanie wyk∏adni roz-
szerzajàcej definicje cz∏onków rodziny i osoby bliskiej, ale tylko i wy∏àcznie na potrzeby uzna-
nia zasadnoÊci i wysokoÊci zadoÊçuczynienia za Êmierç osoby bliskiej.

ZadoÊçuczynienie, o którym mowa w art. 446 k.c. jest roszczeniem dodatkowym obok sto-
sownego odszkodowania, zatem obydwa te roszczenia nie mogà byç rozpatrywane na jednej
porównywalnej p∏aszczyênie. W zwiàzku z tym, ˝e sà to odr´bne roszczenia zak∏ady ubezpie-
czeƒ muszà si´ przygotowaç na wyp∏acanie dodatkowych roszczeƒ w postaci zadoÊçuczynie-
nia. Brak jakiejkolwiek wskazówki, co do jego wysokoÊci w samym przepisie zrzuca na sàdy
wypracowanie jednolitej linii orzekania i stosowania art. 446 § 4 k.c. Powodowaç to b´dzie
znaczne ró˝nice w wysokoÊci zadoÊçuczynieƒ pomi´dzy ró˝nymi zak∏adami ubezpieczeƒ do
czasu wypracowania jednolitego orzecznictwa. Szacuje si´, ˝e kwoty rz´du 100 – 300 tys. z∏ dla
osoby wydajà si´ znajdowaç aprobat´ w oczach spo∏eczeƒstwa ze wzgl´du na wag´ problemu
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przy uwzgl´dnieniu aktualnych warunków gospodarczych i finansowych rynku. Wydaje si´
te˝, ˝e z biegiem czasu nastàpi wzrost wysokoÊci zadoÊçuczynieƒ, co z punktu widzenia ubez-
pieczycieli mo˝na traktowaç jako zagro˝enie, gdy˝ zmiany wprowadzajàce mo˝liwoÊç zasàdze-
nia na rzecz najbli˝szych cz∏onków rodziny zmar∏ego zadoÊçuczynienia w postaci finansowej
dotyczà w przewa˝ajàcej cz´Êci podmiotów, wobec których takie ˝àdanie mo˝e byç skierowa-
ne, a wi´c zak∏adów ubezpieczeƒ. Zwracam jednak uwag´, ˝e wyp∏acanie tych dodatkowych
roszczeƒ nie musi odbywaç si´ kosztem podwy˝szenia sk∏adek z tytu∏u OC. Z jednej strony
udzia∏ szkód zwiàzanych ze Êmiercià poszkodowanego nie jest istotnie wielki w ogólnej liczbie
sk∏adanych do ubezpieczycieli roszczeƒ. Z drugiej strony zmiana wysokoÊci wyp∏acanych od-
szkodowaƒ przecie˝ nie zawsze ma prze∏o˝enie wprost na wysokoÊç sk∏adki np. ni˝sze odszko-
dowania za szkody na pojeêdzie wyp∏acane po wprowadzeniu dyrektywy GVO (dot. stosowa-
nia zamienników) nie spowodowa∏y obni˝enia sk∏adek. – czy dlatego zatem nowe roszczenie
o zadoÊçuczynienie jest jednoznacznie kojarzone ze wzrostem sk∏adki OC? 

mgr Edyta RyÊ, aktualnie przygotowuje prac´ doktorskà pt. „OdpowiedzialnoÊç cywilna z ty-
tu∏u Êmierci osoby bliskiej”, praktykuje w kancelarii odszkodowawczej „Adiutor Centrum”

Summary of the article

The closest person definition in the light of art. 446 of the Civil Code
From 3 August 2008 the legal system in the scope of broadening the protection of the mem-

bers of the nearest family of a person dead as a result of an illicit act has been altered by the me-
ans of supplementing art. 446 § 4 of the civil code with the following: „a court of law may grant
the members of the nearest family of a dead person an appropriate amount of money due as a fi-
nancial compensation for the damage they have experienced”. The compensation is a strictly
non-financial claim with the aim of a compensation for the damage they have suffered.

The notion of the nearest person is connected with the notion of family and its functioning,
its physical and emotional bonds. Under the current legal constraints, one may use the crite-
ria of relatedness, marriage and fostering. Hence, family is a group of people related to each
other by the means of marriage, relatedness, adoption and „in comparison to other social com-
munities” it is characteristic for the intimacy of the bonds uniting its members and the per-
severance of emotional bonds. Therefore, the majority of legal acts include spouses, their sha-
red children, adopted children, children of the other spouse and fostered children to members
of the nearest family. In their numerous sentences, courts of law include also relatives, the re-
lated, cohabitees, fiancés and stepparents in this circle. 

In the justification for a compensation in was outlined that the circle of the entitled persons
is identical to the circle of persons entitled to due compensation in art. 446 § 3 of the civil co-
de. The aforementioned article does not contain any guidance as far as the subjective side of
the notion of „members of the nearest family”. Therefore, Supreme Court has taken the stan-
ce that the notion of „members of the nearest family” is to be assessed not on the bases of
a strictly formal criterion – which the degree of relatedness is – but on the basis of the degree
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of the factually existing relatedness between the persons remaining in mutual family rela-
tions.
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Hanns-Jurgen Weigel

Niemiecka ustawa o umowie ubezpieczenia 
– Versicherungsvertragsgesetz (VVG) – nowe rozwiàzania1

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 5(2/2008)

1 T∏umaczenie i wst´p – Zdzis∏aw Brodecki, Katarzyna Malinowska.
2 Uchwalona zosta∏a w dniu 30 maja 1908 r., a ostatnio zmieniana dnia 26 marca 2007 r.

Niniejsze opracowanie powsta∏o na podstawie t∏umaczenia wyk∏adu profesora H-J. Weigel’a,
który wyg∏oszony zosta∏ w dniu 21 lutego 2008 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Gdaƒskiego. Artyku∏ obrazuje w sposób bardzo wyraêny tendencje ustawodawcze
nie tylko na niemieckim rynku ubezpieczeniowym, ale tak˝e ich zbie˝noÊç z tendencjami pa-
neuropejskimi, w tym tak˝e polskimi. Istotnà cechà zaznaczajàcà si´ w nowych ustawach re-
gulujàcych umow´ ubezpieczenia jest silna ochronna funkcja tych przepisów, zmniejszajàca
ryzyko utraty prawa do Êwiadczenia przez osoby uprawnione do takich Êwiadczeƒ na podsta-
wie umowy ubezpieczenia, nak∏adajàca jednoczeÊnie na ubezpieczycieli szereg nowych obo-
wiàzków. Zmiany dokonane w niemieckim prawie o umowie ubezpieczenia wydajà si´ w isto-
cie rewolucyjne wobec tego, co obowiàzywa∏o dotychczas od niemal stu lat.

Uwagi wst´pne
Poprzednio obowiàzujàca niemiecka ustawa o umowie ubezpieczenia przez prawie 100 lat

regulowa∏a prawa ubezpieczajàcych i ubezpieczycieli2. By∏a ona w tym czasie dostosowywana
do zmian w ustawodawstwie oraz rozwoju nauk prawnych. Wszystkie te zmiany nie prowadzi-
∏y jednak do fundamentalnego zwrotu pomi´dzy ochronà interesów ubezpieczajàcych a ochro-
nà interesu ubezpieczycieli, oczekiwanych przez Êrodowiska pro-konsumenckie.

D∏uga seria wyroków sàdowych dotyczàca poszczególnych zagadnieƒ, takich jak obowiàzek
wype∏nienia powinnoÊci lub ujawnienia zwi´kszenia si´ ryzyka ubezpieczeniowego z drugiej
zaÊ strony rosnàce znaczenie lobby zwiàzanego z ochronà konsumenta powodowa∏o coraz
wi´kszà presj´ na klas´ politycznà, aby ustaliç rozk∏ad obowiàzków pomi´dzy ubezpieczajàcy-
mi a ubezpieczycielami w sposób odpowiadajàcy duchowi czasów. 



Proces ten doprowadzi∏ do uchwalenia nowej ustawy o umowie ubezpieczenia (dalej: usta-
wa)3, która w znaczàcej cz´Êci ró˝ni si´ od poprzednio obowiàzujàcego prawodawstwa.

Struktura ustawy 
Nowa ustawa sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. Cz´Êç pierwsza zawiera te regulacje, które dotyczà

wszystkich rodzajów ubezpieczeƒ. Cz´Êç ta zosta∏a podzielona na dwa rozdzia∏y, które z kolei
dzielà si´ na podrozdzia∏y4. Rozdzia∏ pierwszy zawiera regu∏y ujawniania informacji o wzro-
Êcie ryzyka, wymienia inne obowiàzki, wskazuje wymagalnoÊç sk∏adki oraz ubezpieczenie na
rachunek osoby trzeciej, not´ pokrycia, a tak˝e obejmuje regulacje dotyczàce agentów i broke-
rów ubezpieczeniowych. Te wspólne regulacje dotyczà wszystkich rodzajów ubezpieczeƒ.
W rozdziale drugim pierwszej cz´Êci znajdujà si´ zaÊ przepisy dotyczàce ubezpieczeƒ odszko-
dowawczych ze szczególnym uwzgl´dnieniem ubezpieczeƒ mienia i omówieniem kategorii ta-
kich jak niedoubezpieczenie, nadubezpieczenie, ubezpieczenie wielokrotne, wskazaniem na
konsekwencje braku interesu ubezpieczeniowego, oraz omówieniem dzia∏aƒ prewencyjnych. 

Cz´Êç druga ustawy zawiera postanowienia regulujàce poszczególne grupy rodzajowe ubez-
pieczeƒ, takie jak ubezpieczenia majàtkowe odszkodowawcze, ubezpieczenie odpowiedzialno-
Êci cywilnej, ubezpieczenia obowiàzkowe, ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, ubezpie-
czenia transportowe, ubezpieczenie budynków od ognia, ubezpieczenie na ˝ycie,
ubezpieczenie od niezdolnoÊci do pracy z powodu choroby, ubezpieczenie od nast´pstw nie-
szcz´Êliwych wypadków oraz prywatne ubezpieczenie chorobowe.

Nowa ustawa zawiera 215 paragrafów, co czyni z niej jednà z najbardziej obszernych regu-
lacji europejskich.

Zakres zastosowania ustawy
Analizujàc przepisy ustawy, nale˝y rozpoczàç od przedmiotu i zakresu jej zastosowania. Nie-

które rodzaje instrumentów ochrony przed ryzykiem zosta∏y ca∏kowicie wy∏àczone z zakresu
zastosowania ustawy. Dotyczy to przede wszystkim umowy reasekuracji, która ju˝ powszech-
nie nie jest uznawana za umow´ ubezpieczenia. Ponadto zakresem ustawy nie zosta∏a obj´ta
umowa ubezpieczenia morskiego. Przepisy ustawy tak˝e nie odnoszà si´ w odró˝nieniu do
uj´ç wczeÊniejszych w pe∏nym zakresie do ubezpieczeƒ emerytalnych w ramach pracowni-
czych programów emerytalnych, oferowanych g∏ównie przez ma∏e towarzystwa ubezpieczeƒ
wzajemnych. 

Zastosowanie ustawy mo˝e zostaç ograniczone tak˝e w niektórych przypadkach na podsta-
wie swobodnej woli stron. Zgodnie z art. 10 przepisów wprowadzajàcych do ustawy, jej przepi-
sy mogà zostaç wy∏àczone przez strony mocà umowy, w przypadku gdy dotyczy ona ubezpie-
czenia ryzyk du˝ych. Ryzyka te zosta∏y zdefiniowane w aneksie A do ustawy o nadzorze
ubezpieczeniowym i obejmujà ubezpieczenia transportowe, niektóre rodzaje ubezpieczeƒ od-
powiedzialnoÊci cywilnej, ubezpieczenia kredytowe i gwarancje bankowe, itp. Ustawa o umo-
wie ubezpieczenia mo˝e zostaç równie˝ wy∏àczona z zastosowania w przypadku ubezpieczenia
majàtkowego, w tym odpowiedzialnoÊci cywilnej, w sytuacji gdy ubezpieczajàcy, b´dàcy przed-
si´biorcà odpowiada dwóm z poni˝szych trzech kryteriów, tj.: suma aktywów wynosi nie mniej
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ubezpieczenia odszkodowawcze i dzieli si´ na dwa podrozdzia∏y.



ni˝ 6,2 mln Euro rocznie, suma przychodów wynosi nie mniej ni˝ 12,8 mln Euro netto rocz-
nie, lub te˝ zatrudnia Êrednio nie mniej ni˝ 250 osób w danym roku obrotowym. W przypad-
ku spe∏niania kryteriów wskazujàcych na du˝e ryzyko w trakcie trwania umowy ubezpiecze-
nia, przepisy ochronne zawarte w ustawie znajdujà zastosowanie ponownie dopiero
z momentem ustania spe∏niania tych kryteriów. Natomiast w sytuacji, gdy w obr´bie jednej
umowy mamy do czynienia z ryzykami o charakterze mieszanym, z których niektóre spe∏nia-
jà kryteria ryzyk du˝ych ze wzgl´du na rozmiar przedsi´biorstwa prowadzonego przez ubez-
pieczajàcego, niektóre zaÊ nie, istnieje koniecznoÊç zastosowania przepisów ustawy wraz z jej
ochronnymi przepisami do ca∏ej umowy ubezpieczenia.

Mo˝liwoÊç derogowania regu∏ umowy ubezpieczenia przewidzianych ustawà poddana zo-
sta∏a ponadto ograniczeniom wynikajàcych z przepisów regulujàcych ogólne warunki umów
zawartych w kodeksie cywilnym niemieckim – § 305 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), a decy-
dujàce znaczenie w tym wzgl´dzie b´dzie mia∏a okolicznoÊç czy wy∏àczenie stosowania dane-
go przepisu zgodne jest z naturà umowy ubezpieczenia wynikajàcà z ustawy (okolicznoÊç ta-
kà reguluje § 307 BGB). SkutecznoÊç poszczególnych indywidualnych uzgodnieƒ
derogujàcych przepisy ustawy uzale˝niona jest tak˝e od ich zgodnoÊci z dobrymi obyczajami
oraz dobà wiarà.

Jak wynika z powy˝szych regu∏, konsekwencjà przyj´tej struktury ustawy jest jej zastoso-
wanie do Êrednich przedsi´biorstw, jednoosobowych przedsi´biorców, oraz osób samozatrud-
niajacych si´. Nowa ustawa nie tylko wi´c dotyczy konsumentów, ale szerokiej grupy ubezpie-
czajàcych wymagajàcych zapewnienia ustawowej ochrony ich interesów. 

Obowiàzki „doradcze” ubezpieczyciela (§ 6 VVG)
Ustawa wprowadzi∏a szereg nowych obowiàzków w stosunku do ubezpieczyciela, z których

na plan pierwszy wysuwa si´ tzw. obowiàzek doradczy. Dotyczy on wszystkich rodzajów ubez-
pieczeƒ i nale˝y, podobnie jak obowiàzki informacyjne ubezpieczyciela do kanonu zasad ogól-
nych ustawy. Przedmiotem tych obowiàzków jest porada dotyczàca produktu (umowy) ubez-
pieczenia oraz status ubezpieczajàcego. Zgodnie z nowymi przepisami, ubezpieczyciel
zobowiàzany jest do przedstawienia porady i jej uzasadnienia. Porada powinna byç udzielona
ubezpieczajàcemu w sposób jasny i zrozumia∏y w formie pisemnej przed zawarciem umowy
ubezpieczenia. 

Obowiàzki doradcze ubezpieczyciela w tym wzgl´dzie zbli˝one sà do obowiàzków dorad-
czych agenta ubezpieczeniowego. Podstawowym za∏o˝eniem obowiàzków doradczych ubezpie-
czyciela jest w∏aÊnie zapewnienie ubezpieczajàcemu ochrony na podobnym poziomie, jak
w przypadku korzystania przez niego z us∏ug agenta ubezpieczeniowego przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia. Takie obowiàzki w stosunku do agentów wynikajà ju˝ od d∏u˝szego
czasu z prawa europejskiego. 

Przepisy wprowadzajàce obowiàzki doradcze ubezpieczyciela nie majà zastosowania
w przypadku ubezpieczenia ryzyk du˝ych, oraz gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest za
poÊrednictwem brokera. To samo dotyczy sytuacji gdy umowa ubezpieczenia zosta∏a zawar-
ta przy wykorzystaniu Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, np. przez telefon, itp (§ 312
BGB). Celem na∏o˝enia obowiàzków doradczych na ubezpieczyciela jest ochrona ubezpiecza-
jàcego w sytuacji koniecznoÊci podejmowania przez niego samodzielnej decyzji o wymiarze
ekonomicznym. W celu optymalizacji podj´cia takiej decyzji, co jest zadaniem ka˝dego ubez-
pieczajàcego, powinien mieç on mo˝liwoÊç porównania ofert ró˝nych ubezpieczycieli. Mo˝li-
we jest to tylko wówczas gdy posiada on porównywalne w swym zakresie informacje co do za-
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kresu ryzyka obejmowanego umowà ubezpieczenia, a tak˝e wy∏àczeƒ z zakresu ochrony
ubezpieczeniowej5. 

Obowiàzek doradczy istnieje przez ca∏y okres trwania umowy ubezpieczenia i dotyczy te˝
zmiany okolicznoÊci obj´tych tym obowiàzkiem. Obowiàzek doradczy wype∏niony przez agen-
ta ubezpieczeniowego uwa˝a si´ za wykonany przez samego ubezpieczyciela, na którego rzecz
agent dzia∏a∏.

Obowiàzki informacyjne ubezpieczyciela (§ 7 VVG)
Ustawa w sposób znaczàcy rozwin´∏a zakres obowiàzków informacyjnych ubezpieczyciela

w zakresie produktów ubezpieczeniowych. Zosta∏y one uregulowane w § 7 ustawy i dotyczà
wszystkich sposobów dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych. W sposób zauwa˝alny sà one szer-
sze od obowiàzku udzielania porady, ich zakres ró˝ni si´ natomiast w zale˝noÊci od rodzaju ry-
zyka obejmowanego umowà ubezpieczenia. 

Warunki umowy ubezpieczenia, w tym zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz
inne informacje, które dotyczà stosunku ubezpieczenia powinny byç dor´czone ubezpieczajà-
cemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub inaczej mówiàc, przed z∏o˝eniem przez ubez-
pieczajàcego oÊwiadczenia woli o zawarciu umowy. Dotyczy to tak˝e tych umów, w przypadku
których wystawiana jest polisa na okaziciela, co do której informacje powinny byç zawarte
w umowie ubezpieczenia. PodkreÊla si´ raz jeszcze, ˝e chodzi tu o warunki spe∏nienia Êwiad-
czenia za zwrotem dokumentu ubezpieczenia, które powinny byç zawarte w umowie ubezpie-
czenia. 

Ubezpieczyciele oferujàcy ubezpieczenia na ˝ycie oraz prywatne ubezpieczenia chorobowe
posiadajà dodatkowe obowiàzki informacyjne. Powinni oni mianowicie podaç do wiadomoÊci
ubezpieczajàcego koszty akwizycyjne oraz wysokoÊç prowizji, jak równie˝ wyjaÊniç jakie inne
koszty uwzgl´dnione zosta∏y w sk∏adce ubezpieczeniowej. W trakcie trwania okresu ubezpie-
czenia informacje obj´te obowiàzkiem ustawowym powinny byç udzielane w przypadku zmia-
ny okolicznoÊci, które sà przedmiotem tego obowiàzku (§ 7 ust. 3 VVG). Dotyczy to g∏ównie
zmian wysokoÊci sk∏adki w ubezpieczeniach chorobowych, mo˝liwoÊci zmiany taryfy sk∏adek
oraz wysokoÊci udzia∏u w zyskach w ubezpieczeniu na ˝ycie.

Obowiàzki informacyjne zostajà zniesione w przypadku, gdy koszty oraz prowizja sà nalicza-
ne odr´bnie, jak równie˝ w przypadku obejmowania ochronà ryzyk handlowych oraz ryzyk za-
kwalifikowanych jako ryzyka du˝e.

W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia z wykorzystaniem Êrodków porozumiewa-
nia si´ na odleg∏oÊç, obowiàzki informacyjne przed zawarciem umowy ulegajà ograniczeniu,
a pe∏na informacja powinna byç udzielona niezw∏ocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Obowiàzek ujawnienia informacji przez ubezpieczajàcego (§ 19 VVG)
Obowiàzki notyfikacyjne ubezpieczajàcego sà emanacjà jednej z naczelnych zasad umowy

ubezpieczenia, mianowicie zasady dobrej wiary. Obecnie obowiàzki dotyczàce ujawnienia ry-
zyka zosta∏y znaczàco zmienione na korzyÊç ubezpieczajàcego, w taki sposób, ˝e ubezpiecza-
jàcy poczàwszy od wejÊcia w ˝ycie ustawy zobowiàzany jest do podawania tylko takich infor-
macji, o które ubezpieczyciel go zapyta∏ w formie pisemnej. Brak pytaƒ skierowanych na
piÊmie, zwalnia ubezpieczajàcego z podawania jakichkolwiek informacji o ryzyku do wiado-
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moÊci ubezpieczyciela. W przypadku wzrostu ryzyka w trakcie trwania umowy ubezpiecze-
nia, ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do udzielenia ubezpieczycielowi odpowiednich informa-
cji o skali wzrostu tego ryzyka, wówczas je˝eli ubezpieczyciel za˝àda∏ na piÊmie ich udziela-
nia. 

Powy˝sza zmiana oznacza znaczàce przesuni´cie odpowiedzialnoÊci za ocen´ ryzyka z ubez-
pieczajàcego na ubezpieczyciela. Mówiàc ogólnie, dotychczas to ubezpieczajàcy by∏ odpowie-
dzialny za ocen´ ryzyka, jako, ˝e musia∏ samodzielnie oceniç okolicznoÊci istotne dla jego oce-
ny i podaç je ubezpieczycielowi. Natomiast od wejÊcia w ˝ycie ustawy, to ubezpieczyciel jest
zmuszony do sformu∏owania katalogu pytaƒ, które obejmujà wszystkie elementy iloÊciowe ry-
zyka w zakresie umowy ubezpieczenia. Na ubezpieczycielu spoczywa wi´c odpowiedzialnoÊç
za dokonanie takiej wst´pnej oceny ryzyka, która pozwoli na zadanie ubezpieczajàcemu odpo-
wiednich pytaƒ pozwalajàcych na ostatecznà ocen´.

Nale˝y zaznaczyç, ˝e zmiany w powy˝szym zakresie zosta∏y spowodowane ogólnà tendencjà
wyst´pujàcà od d∏u˝szego ju˝ czasu w niemieckim orzecznictwie sàdowym. W przypadku ry-
zyk handlowych, takie przesuni´cie odpowiedzialnoÊci kontraktowej pomi´dzy stronami, spo-
woduje zupe∏nie nowe spojrzenie na ewaluacj´ ryzyka w umowie ubezpieczenia. Zmian´ me-
tody polegajàcej na spontanicznej deklaracji ryzyka na metod´ kwestionariusza mo˝na tak˝e
uznaç za wyraz powszechnej tendencji wyst´pujàcej w ustawodawstwie europejskim paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia za pomocà Êrodków porozumiewania na od-
leg∏oÊç, brak jest w praktyce mo˝liwoÊci postawienia przez ubezpieczyciela pytaƒ, a w zwiàz-
ku z tym obowiàzek udzielenia informacji o ryzyku w praktyce nie istnieje. Z tego wzgl´du,
ubezpieczyciel powinien rozwa˝yç wi´c, jakie rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych mo˝e obejmo-
waç ochronà na podstawie umów zawieranych na odleg∏oÊç.

Nale˝y tak˝e nadmieniç, ˝e zmianie uleg∏y konsekwencje wadliwej deklaracji ryzyka ubez-
pieczeniowego, a przede wszystkim ograniczone zosta∏y dotychczasowe, drastyczne sankcje,
w postaci utraty prawa do Êwiadczenia. W przypadku naruszenia obowiàzku notyfikacji ryzy-
ka, ubezpieczyciel ma prawo rozwiàzania umowy, w przypadku gdy obowiàzek udzielenia in-
formacji zosta∏ przez ubezpieczajàcego naruszony umyÊlnie. W innej sytuacji, to jest wystàpie-
nia ra˝àcego niedbalstwa, ubezpieczyciel mo˝e odstàpiç od umowy je˝eli wyka˝e, ˝e nie
zawar∏by umowy gdyby wiedzia∏ o informacjach mu nie ujawnionych. Natomiast w sytuacji
zwyk∏ego niedbalstwa ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieç umow´ z zachowaniem jedno-
miesi´cznego okresu wypowiedzenia (§ 19 ust. 3 VVG).

Obydwa powy˝sze uprawnienia ubezpieczyciela, do odstàpienia i wypowiedzenia umowy nie
majà miejsca w przypadku gdy ubezpieczyciel mimo znajomoÊci informacji nie ujawnionych
i tak zawar∏by umow´ ubezpieczenia, jedynie na innych warunkach. W konsekwencji, je˝eli
tak zmienione warunki obejmowa∏yby podwy˝szenie wysokoÊci sk∏adki ubezpieczeniowej
o wi´cej ni˝ 10%, ubezpieczajàcy ma prawo wypowiedzieç umow´. Uprawnienie do wypowie-
dzenia lub odstàpienia od umowy wygasa w sytuacji nie poinformowania ubezpieczajàcego
o konsekwencjach braku ujawnienia ryzyka. Informacja taka powinna zostaç zawarta w od-
r´bnym pisemnym dokumencie. Prawo do odstàpienia lub wypowiedzenia umowy powinno
byç wykonane w terminie jednego miesiàca od chwili uzyskania przez ubezpieczyciela wiado-
moÊci o naruszeniu obowiàzku ujawnienia informacji o ryzyku i dor´czone ubezpieczajàcemu
wraz z uzasadnieniem.

Istotnà kwestià pojawiajàcà si´ na tle wykonania przez ubezpieczyciela uprawnienia do od-
stàpienia lub wypowiedzenia umowy z powodu nie ujawnienia ryzyka, jest wysokoÊç sk∏adki,
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jakiej mo˝e ˝àdaç z tytu∏u zawartej umowy. W poprzednim stanie prawnym, obowiàzywa∏a
tzw. zasada „wszystko albo nic”, która oznacza∏a brak mo˝liwoÊci podzia∏u sk∏adki bez wzgl´-
du na rzeczywisty okres trwania umowy. Obecnie ubezpieczyciel mo˝e ˝àdaç sk∏adki wy∏àcz-
nie za okres, w którym udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej.

Prawo odstàpienia od umowy
Nowà regu∏à wprowadzonà do ustawy jest ograniczony czas trwania umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z nowymi przepisami, maksymalnym okresem, na jaki mo˝na zawrzeç umow´ ubez-
pieczenia jest okres trzech lat. Po up∏ywie tego okresu, umow´ ubezpieczenia mo˝na rozwià-
zaç w ka˝dym czasie (po up∏ywie ka˝dego roku trwania umowy). 

Obecnie ka˝dy ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia (§ 8 ust.
1 VVG). Uprawnienie to powinno byç dokonane w terminie dwóch tygodni po zawarciu umo-
wy. Termin ten biegnie od momentu, w którym ubezpieczajàcy otrzyma∏ od ubezpieczyciela
wszystkie informacje i dokumenty, do dostarczenia których ubezpieczyciel by∏ zobowiàzany
w zwiàzku z zawarciem umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim polis´ ubezpieczenio-
wà, jak równie˝ otrzyma∏ informacj´ o prawie do odstàpienia od umowy. Uznano bowiem, ˝e
prawo do namys∏u powinno byç wykonywane tylko w oparciu o wszystkie informacje dotyczà-
ce umowy ubezpieczenia. 

Prawo odstàpienia nie istnieje w przypadku umów ubezpieczenia zawartych na okres krót-
szy ni˝ jednego miesiàca, a tak˝e umów zwiàzanych z pracowniczym programem emerytal-
nym oraz w przypadku gdy umowa zosta∏a w ca∏oÊci wykonana przez ubezpieczyciela a ubez-
pieczajàcy wyrazi∏ na to zgod´. 

Konsekwencjà odstàpienia od umowy, podobnie jak w prawie polskim jest uznanie umowy
za niezwartà (co wynika tak˝e z § 346 BGB), z pewnymi odst´pstwami wynikajàcymi z usta-
wy o umowie ubezpieczenia (§ 9 VVG).

Wzrost ryzyka ubezpieczeniowego 
W zakresie przepisów o zwi´kszeniu ryzyka, ustawodawca raz jeszcze uchyli∏ obowiàzywa-

nie regu∏y „wszystko albo nic”, powodujàcej utrat´ prawa ubezpieczajàcego do Êwiadczenia
w ca∏oÊci w przypadku naruszenia przez niego obowiàzków notyfikacyjnych. We wspó∏cze-
snych tendencjach ustawodawczych postrzegana jest ona jako archaiczna z nadmiernym ele-
mentem restrykcyjnym w stosunku do ubezpieczajàcych. Tak te˝ uzna∏ ustawodawca niemiec-
ki, wprowadzajàc w ustawie bardziej elastyczne regu∏y oparte na stopniu zawinienia
ubezpieczajàcego. Podstawà przyj´cia takiego rozwiàzania by∏ poglàd, ˝e ca∏kowita utrata pra-
wa do Êwiadczenia powinna byç obecnie wy∏àcznie konsekwencjà tylko Êwiadomego zatajenia
informacji o wzroÊcie ryzyka w sytuacji istnienia takiego obowiàzku po stronie ubezpieczajà-
cego. Natomiast w sytuacji braku ujawnienia zwi´kszenia ryzyka spowodowanego winà nie-
umyÊlnà, w tym ra˝àcym niedbalstwem, prawo do Êwiadczenia mo˝e zostaç obni˝one propor-
cjonalnie do stopnia winy ubezpieczajàcego. Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e przepis ten b´dzie
powodowa∏ wiele sporów pomi´dzy ubezpieczycielami a ubezpieczajàcymi.

Zgodnie z nowymi zasadami, pomimo nie dochowania obowiàzku ujawnienia wzrostu ryzy-
ka ubezpieczeniowego, ubezpieczajàcy ma mo˝liwoÊç dowiedzenia, ˝e naruszenie to nie by∏o
przyczynà zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego. Brak zwiàzku przyczynowego pomi´dzy naru-
szeniem obowiàzku a szkodà powoduje po stronie ubezpieczyciela obowiàzek wyp∏aty Êwiad-
czenia ubezpieczeniowego. Taka mo˝liwoÊç nie istnieje jedynie w przypadku umyÊlnego zata-
jenia okolicznoÊci o wzroÊcie ryzyka. 
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Postanowienia dotyczàce poszczególnych rodzajów ubezpieczenia
Cz´Êç druga ustawy wprowadzi∏a szereg nowych regulacji dotyczàcych poszczególnych rodza-

jów ubezpieczenia, w pewnym zakresie dostosowujàc ustawodawstwo niemieckie do acquis
communautaire, cz´Êciowo zaÊ odpowiadajàc na zapotrzebowanie praktyki ubezpieczeniowej. 

1. Ubezpieczenie od szkód i utraty mienia
Zasada nieodpowiedzialnoÊci za win´ umyÊlnà nie uleg∏a zmianie w przepisach nowej usta-

wy i oczywistym jest, ˝e w przypadku wyrzàdzenia przez ubezpieczajàcego szkody umyÊlnie,
odszkodowanie si´ nie nale˝y. Zmianie uleg∏y natomiast zasady odpowiedzialnoÊci w sytuacji
l˝ejszej postaci winy. Nawet bowiem w sytuacji ra˝àcego niedbalstwa ubezpieczyciel nie mo-
˝e w ca∏oÊci odmówiç spe∏nienia Êwiadczenia, a jedynie je zmniejszyç w zale˝noÊci od stopnia
winy. 

Podobne zasady obowiàzujà w sytuacji naruszenia przez ubezpieczajàcego obowiàzków pre-
wencyjnych. Je˝eli bowiem ubezpieczyciel udzieli ubezpieczajàcemu wskazówek co do podej-
mowania dzia∏aƒ prewencyjnych w zakresie unikni´cia lub zmniejszenia wysokoÊci szkody,
ubezpieczajàcy ma obowiàzek je wykonaç tylko gdy instrukcje te oka˝à si´ rozsàdne.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnoÊci cywilnej 
Ustawa wprowadzi∏a dodatkowe obowiàzki ubezpieczyciela w zakresie udzielania ochrony

na wypadek odpowiedzialnoÊci cywilnej ubezpieczajàcego. Nale˝y do nich weryfikacja wystà-
pienia odpowiedzialnoÊci ubezpieczajàcego, udzielanie ochrony prawnej na wypadek koniecz-
noÊci obrony interesów ubezpieczajàcego w post´powaniu sàdowym, oraz udzielanie ochrony
finansowej na wypadek wystàpienia odpowiedzialnoÊci cywilnej ubezpieczajàcego. 

W sytuacji, gdy ubezpieczajàcy uznaje swojà odpowiedzialnoÊç za szkod´, nie traci w myÊl
nowych przepisów prawa do uzyskania Êwiadczenia od ubezpieczyciela (§ 105 VVG). Podobnie
uchylono istniejàcy poprzednio zakaz przelewu wierzytelnoÊci w stosunku do ubezpieczyciela.
W konsekwencji w procesie likwidacji szkody, ubezpieczyciel mo˝e byç skonfrontowany z oso-
bà trzecià nie znanà mu dotychczas, a sam ubezpieczajàcy mo˝e wyst´powaç w post´powaniu
sàdowym przeciwko ubezpieczycielowi w roli Êwiadka. Zdaniem niektórych mo˝e to rodziç po-
le do manipulacji, zmiana ta jednak uznawana jest za polityczny kompromis.

3. Ubezpieczenia obowiàzkowe
W przypadku ubezpieczeƒ obowiàzkowych, osoba poszkodowana ma prawo do roszczenia

bezpoÊredniego w stosunku do ubezpieczyciela, znane niemal ca∏emu ustawodawstwu euro-
pejskiemu w dziedzinie ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej. Ustawa niemiecka jest w tej
mierze doÊç specyficzna. W prawie niemieckim podkreÊla si´ bowiem wyjàtkowoÊç actio direc-
ta jako wyjàtku od wzgl´dnoÊci zobowiàzaƒ umownych. W sytuacji skorzystania z roszczenia
bezpoÊredniego, ubezpieczajàcy i ubezpieczyciel sà odpowiedzialni solidarnie za szkod´.
Uprawnienie do roszczenia bezpoÊredniego w pe∏nej formie wyst´puje jednak jedynie w ubez-
pieczeniach komunikacyjnych. W innych ubezpieczeniach obowiàzkowych, roszczenie bezpo-
Êrednie przys∏uguje tylko w sytuacji niewyp∏acalnoÊci ubezpieczajàcego lub w przypadku bra-
ku informacji co do jego miejsca zamieszkania. 

4. Ubezpieczenia transportowe
W zwiàzku z istnieniem powszechnie stosowanego prawa mi´dzynarodowego zwyczajowego

w dziedzinie ubezpieczeƒ transportowych i jego restrykcyjnych regu∏, ustawa nie znios∏a re-
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gu∏y „wszystko lub nic” w zakresie (utraty) prawa do Êwiadczenia w sytuacji zawinionego
dzia∏ania lub zaniechania ubezpieczajàcego. Dotyczy to zarówno obowiàzków w zakresie de-
klaracji ryzyka ubezpieczeniowego, jak te˝ wyrzàdzenia szkody z winy umyÊlnej ubezpiecza-
jàcego. W tego rodzaju ubezpieczeniach brak jest stopniowania prawa do Êwiadczenia w zale˝-
noÊci od stopnia winy, a naruszenie zasad umowy ubezpieczenia w tym zakresie mo˝e
spowodowaç utrat´ prawa do Êwiadczenia w ca∏oÊci.

5. Ubezpieczenia ramowe
Ustawa wprowadzi∏a nowy rodzaj ubezpieczenia, zwanego ubezpieczeniem „bie˝àcym”, któ-

re jest formà umowy ramowej. W dniu zawierania umowy ubezpieczenia, okreÊla ona jedynie
w sposób ogólny interes ubezpieczeniowy obejmowany ochronà. Konkretne ryzyko obejmowa-
ne jest umowà z momentem jego powstania. Tego typu ubezpieczenie charakterystyczne jest
dla ubezpieczeƒ transportowych oraz w dzia∏alnoÊci gospodarczej ze zmiennà iloÊcià towarów.
Regulacja tego typu ubezpieczenia jest nowoÊcià w prawie niemieckim, w poprzednim stanie
prawnym nie by∏a bowiem regulowana ustawowo (obecnie regulacja znajduje si´ w § 53 VVG).

W zwiàzku ze specyfikà ubezpieczenia obrotowego, dokonano szeregu zmian w przepisach
ogólnych o umowie ubezpieczenia, m. in. odmiennie regulowane sà konsekwencje naruszenia
obowiàzków przez ubezpieczajàcego, gdzie zosta∏a zachowana regu∏a „wszystko albo nic” u∏a-
twiajàca ubezpieczycielowi uwolnienie si´ od odpowiedzialnoÊci w ca∏oÊci. Istotnà ró˝nicà jest
tak˝e wi´kszy zakres swobody kontraktowej w porównaniu z innymi rodzajami ubezpieczeƒ,
co zwiàzane jest z faktem, ˝e ubezpieczajàcy sà z zasady przedsi´biorcami.

6. Ubezpieczenia na ˝ycie oraz prywatne ubezpieczenie chorobowe 
Wy˝ej omówione dwa rodzaje ubezpieczeƒ by∏y przedmiotem doÊç istotnych zmian podczas

ostatniej nowelizacji w rezultacie presji wywieranej przez Êrodowiska pro-konsumenckie. Po-
czàwszy od wejÊcia w ˝ycie ustawy, ubezpieczyciele zobowiàzani sà do ujawniania kosztów
akwizycji oraz prowizji dla agentów zwiàzanej z dystrybucjà tych ubezpieczeƒ, dor´czanego
ubezpieczajàcemu w formie odr´bnego dokumentu. Prowizja ta powinna byç obliczana na
przestrzeni pi´ciu lat, co powoduje niemo˝noÊç zastosowania dotychczasowej metody jej obli-
czania, tzw. metody Zillmera. 

Zmiana dotyczy tak˝e wartoÊci wykupu, która dotychczas by∏a uwzgl´dniana jako wartoÊç
rynkowa, obecnie zaÊ powinna odpowiadaç wy∏àcznie wysokoÊci rezerw. W zakresie ubezpie-
czeƒ na ˝ycie, ustawa usankcjonowa∏a stanowisko Sàdu Najwy˝szego, przyznajàc ubezpiecza-
jàcemu prawo do udzia∏u w tzw. ukrytych aktywach. Oznacza to, ˝e ubezpieczajàcy mogà ˝à-
daç udzia∏u w cz´Êci wartoÊci rynkowej, która przekracza wartoÊç ksi´gowà aktywów.
Ubezpieczajàcy nabywa to uprawnienie w przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia na
˝ycie w jakikolwiek sposób.

Pomimo wielu istotnych zmian, zasygnalizowanych powy˝ej, wiele kwestii nie zosta∏o jesz-
cze rozstrzygni´tych. Nale˝y wziàç tak˝e pod uwag´, ˝e z jednej strony ubezpieczyciele pod-
dani zostali testowi na swojà zdolnoÊç finansowà (tzw. stress test zak∏adajàcy scenariusze ka-
tastroficzne), z drugiej strony nowe regulacje Solvency II powodujà koniecznoÊç zwi´kszenia
kapita∏ów gwarancyjnych. Ponadto ubezpieczyciele nie sà uprawnieni do korzystania z tych
cz´Êci rezerw, które do tej pory pozostawa∏y w gestii zarzàdu ubezpieczyciela. To z pewnoÊcià
spowoduje dodatkowe komplikacje na rynku ubezpieczeƒ na ˝ycie. Na tle nowych regulacji po-
wstaje wiele pytaƒ, np. czy kalkulacja rezerw powinna obejmowaç ryzyko odstàpienia od umo-
wy ubezpieczenia, wprowadzonego na gruncie nowej ustawy. Ponadto, nie zosta∏o wyjaÊnione
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jak cz´sto powinno si´ dokonywaç w trakcie roku obrotowego wyceny aktywów, co jest niezwy-
kle istotnà kwestià na tle niestabilnych rynków finansowych.

Uwagi koƒcowe
Nowa ustawa o umowie ubezpieczenia tworzy zupe∏nie nowà platform´ stosunków pomi´-

dzy ubezpieczycielami a ubezpieczajàcymi. Pierwszà konsekwencjà b´dzie z pewnoÊcià znacz-
ny wzrost kosztów przemys∏u ubezpieczeniowego ponoszonych na dostosowanie si´ do nowych
przepisów, w tym opracowanie nowych standardów i wszystkich dokumentów zwiàzanych
z zawieraniem umów ubezpieczenia, a tak˝e szkoleniem agentów ubezpieczeniowych. W wie-
lu przypadkach, znaczàco zmienione zosta∏y parametry oceny ryzyka ubezpieczeniowego, co
spowodowa∏o zmiany w systemach zarzàdzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Niewàtpliwie
konieczny jest up∏yw czasu na nabranie odpowiednich doÊwiadczeƒ w stosowaniu nowych
przepisów. Finansowe prze∏o˝enie kosztów ubezpieczycieli na ubezpieczajàcych nie jest jednak
oczywiste, a to z uwagi na silnà konkurencj´. Niewàtpliwie wzroÊnie jednak liczba sporów sà-
dowych, powodowanych wejÊciem w ˝ycie ustawy. 

prof. dr Hanns-Jurgen Weigel, Uniwersytet Mannheim

Summary of the article

The German law of insurance agreement – new solutions
The article was based upon a lecture given by prof. H-J Weigel on 21 February 2008 at the

Law Faculty of Gdaƒsk University. It describes the tendencies in the German insurance law
and market and their convergence with European legislation as well as Polish law on insuran-
ce contract. It is visible that the main characteristics of the new insurance legislation in va-
rious European countries, including Germany, is the strong protection of the insured party
which is reflected in diminishing the risk of losing the right to insurance benefit as well as in
imposing new obligations on the insurers. The changes made in German law seem to be of re-
volutionary character in comparison to the Law binding during last century and create new
kind of relations between the insuring parties and the insurers.
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Zarzàdzanie ryzykiem w biznesie a znaczenie ubezpieczeƒ1

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 5(2/2008)

1 Wed∏ug VEGA 206. 

Uwagi wst´pne
Wiele nieubezpieczonych szkód by∏o bezpoÊrednim nast´pstwem dzia∏aƒ ludzkich w czasie

kryzysu i wiàza∏o si´ z niezdolnoÊcià do zrozumienia sygna∏ów, ˝e dochodzi do kl´ski lub ˝e
oczekiwany wynik nie zostanie osiàgni´ty. JeÊli raporty nie sà bezpoÊrednio skierowane do
kierownictwa, ginà w biurokratycznym zamieszaniu. Gdy sà konfrontowane przez katastrof´,
mened˝erowie majà w zwyczaju od poczàtku ratowaç si´ stosowanymi wczeÊniej odniesienia-
mi i czynnoÊciami, poch∏ania ich rutyna i utarte ju˝ schematy zachowaƒ. Mened˝erowie cz´-
sto poÊwi´cajà tak wiele czasu skupiajàc uwag´ na znaczàcych bie˝àcych zagro˝eniach, ˝e
trudno im radziç sobie z zagro˝eniami w bardziej odleg∏ej skali czasowej. Powszechne proce-
dury mogà si´ okazaç najmniej odpowiednie w obliczu kryzysu. Wiele niepowodzeƒ wynika
z dzia∏aƒ organizacji, którym nie udaje si´ zapobiec pog∏´bianiu si´ kryzysu, i które reagujà
tylko wtedy, gdy sytuacja rozrasta si´ do rozmiarów katastrofy. Zapobieganie kryzysowi jest
bardziej efektywne ni˝ podnoszenie si´ po katastrofie. Inwestorzy coraz cz´Êciej domagajà si´
kontroli sytuacji i przygotowania alternatywnych rozwiàzaƒ na wypadek nieprzewidzianych
zdarzeƒ losowych, opierania zatwierdzanych i przysz∏ych inwestycji na udokumentowanych
przes∏ankach w procesie ich planowania.

Sterowanie ryzykiem biznesowym
Zarzàdzanie ryzykiem w biznesie skupia si´ na dwóch g∏ównych czynnikach:
p zapewnieniu ciàg∏oÊci dzia∏ania organizacji bez wzgl´du na to, jak trudnemu scenariuszo-

wi przyjdzie jej stawiç czo∏a;
p okreÊleniu i zredukowaniu zagro˝eƒ w dzia∏alnoÊci operacyjnej w kontekÊcie danych ce-

lów biznesowych.

ˇ



Tabela nr 1. Etapy zarzàdzania ryzykiem w biznesie

Ocena ryzyka mo˝e si´ odbywaç w ka˝dym momencie, natomiast kontrola ryzyka nie b´dzie
efektywna bez uprzedniego dokonania oceny ryzyka. Podobnie, wi´kszoÊç osób uwa˝a b∏´dnie,
˝e ocena ryzyka wystarcza dla w∏aÊciwego zarzàdzania ryzykiem i ˝e wyczerpuje nasze mo˝li-
woÊci w tym zakresie. Cz´sto wk∏ada si´ niezwykle du˝o wysi∏ku w ocen´ ryzyka zupe∏nie
ignorujàc potrzeb´ kontroli ryzyka.

Graf. nr 1. ¸àczenie dwóch stadiów procesu zarzàdzania ryzykiem z celami bizne-
sowymi 

Identyfikacja ryzyka i êród∏a zagro˝eƒ
p Rosnàcy zakres i z∏o˝onoÊç komunikacji z organizacjami.
p Rosnàca z∏o˝onoÊç systemów informatycznych i korzystanie z e-biznesu, przy jednocze-

snym dalszym stosowaniu przestarza∏ych praktyk biznesowych, zapór firewall i nie wy-
starczajàcych zabezpieczeƒ przed globalnym hackerami i wirusami.

p Ciàg∏e zmiany w oczekiwaniach klientów oraz zaostrzajàca si´ konkurencja na rynku
zwiàzana z e-biznesem i rosnàcà globalizacjà rynku, rosnàcà si∏à przetargowà klientów
i kooperantów.

p innowacje w liniach technologicznych, wejÊcia na nowe rynki, czy zmiany w wymaga-
niach wynikajàcych z przepisów.

p Wprowadzanie nowych strategii, procesów i standardów bez uwzgl´dnienia potencjal-
nych braków umiej´tnoÊci w kluczowych dziedzinach.
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OkreÊlenie ryzyka Analiza ryzyka Szeregowanie zagro˝eƒ

Ocena ryzyka

¸agodzenie ryzyka Plan na sytuacje awaryjne Ârodki i kontrola

Kontrola ryzyka

Zarzàdzanie ryzykiem

OkreÊlenie kluczowych zmian wewn´trznych i zewn´trznych
OkreÊlenie decydujàcych czynników sukcesu
OkreÊlenie i uszeregowanie zagro˝eƒ
Wyznaczenie, które zagro˝enia sà wa˝ne
Uzgodnienie strategii kontrolnych i polityki zarzàdzania ryzykiem
Uzgodnienie odpowiedzialnoÊci
Narada i wi´ksza ÊwiadomoÊç ryzyka
Zmiana podstaw post´powania w dobrym zarzàdzaniu ryzykiem i kontrola wewn´trzna
Stworzenie mechanizmów wczesnego ostrzegania
Monitoring znaczàcych aspektów kontroli wewn´trznej
Sposoby asekuracji
Jasne raportowanie
Regularny przeglàd ryzyka i kontrola przed rozliczeniem koƒcoworocznym
Podj´cie wszelkich mo˝liwych kroków naprawczych



p Do tempa zmian nale˝a∏oby dostosowaç metody zabezpieczania informacji oraz strategie
i kontrole zarzàdzania ryzykiem.

p Znaczne zmiany w przepisach dotyczàcych wymagaƒ i ich kontroli oraz ich wdro˝enie.
Zarzàd musi zapewniç stosowanie si´ do nowych regulacji.

p ÂwiadomoÊç ryzyka i kontrola zagro˝eƒ w przedsi´biorstwie jest niezb´dna, bowiem
w przeciwnym razie mo˝e dojÊç do bardzo k∏opotliwych konsekwencji finansowych, jak
na przyk∏ad w przypadku kontraktów terminowych lub zabezpieczaniu waluty.

p Podejmowane decyzje cz´sto opierajà si´ na niesystematycznych lub nieanalizowanych
danych, co mo˝e skutkowaç b∏´dnym rozumieniem konkretnych zagro˝eƒ albo powsta-
niem du˝ych wahaƒ w zale˝noÊci od wizji technologicznej.

p OdpowiedzialnoÊç za obszary krytyczne jest cz´sto powierzana organizacjom zewn´trz-
nym przy zachowaniu ma∏ej kontroli nad tym, jak b´dzie wyglàdaç zarzàdzanie ryzykiem
i jak zewn´trzny us∏ugodawca b´dzie reagowaç. W niektórych przypadkach us∏ugodawca
zewn´trzny ma nieograniczony dost´p do systemów informatycznych, a jest kontrolowa-
ny w ma∏ym stopniu lub wcale. 

Graf. nr 2. Zagro˝enia uwa˝ane wczeÊniej za najbardziej niepokojàce (Deloitte & Touche)

Ogólne zasady zarzàdzania ryzykiem w bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci
Zarzàdzanie ryzykiem powinno byç zgodne z podejÊciem strukturalnym.
p Ochrona zdrowia cz∏owieka powinna byç podstawowym priorytetem w decyzjach dotyczà-

cych zarzàdzania ryzykiem. 
p Decyzje i praktyka zarzàdzania ryzykiem powinna byç klarowna.
p Ocena ryzyka powinna zostaç w∏àczona do specyficznych komponentów zarzàdzania ry-

zykiem. 
p Zarzàdzanie ryzykiem powinno zapewniç naukowà spójnoÊç procesu oceny ryzyka po-

przez zachowanie funkcjonalnego oddzielenia kontroli ryzyka i oceny ryzyka.
p Decyzje na podstawie wniosków wynikajàcych z kontroli ryzyka powinny uwzgl´dniaç

niepewnoÊç w wynikach oceny ryzyka.
p Zarzadznie ryzykiem powinno w∏àczaç jasnà, interaktywnà komunikacj´ z klientami i in-

nymi zainteresowanymi stronami we wszystkich aspektach procesu.
p Kontrola ryzyka powinna byç ciàg∏ym procesem, w którym bierze si´ pod uwag´ wszyst-

kie nowowytworzone dane w ewaluacji i przeglàdzie oceny ryzyka.
Zarzàdzanie ryzykiem pozwala organizacjom zbadaç wszystkie zagro˝enia, w obliczu których

stajà, oceniç potencjalny wp∏yw tych zagro˝eƒ na d∏ugoterminowà zdolnoÊç do utrzymania si´
na rynku i podjàç odpowiednie kroki, by poradziç sobie lub z∏agodziç te zagro˝enia. S∏u˝y temu
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Rodzaje zagro˝eƒ Ârednia ocena

(1 = niskie zagro˝enie, 9 = wysokie)

Niepowodzenie w przeprowadzeniu g∏ównych projektów 7,05

Niepowodzenie strategii 6,67

Niepowodzenie innowacji 6,32

S∏aba reputacja/ zarzàdzanie markà 6,30

S∏abe wyniki i brak motywacji pracowników 6,00



konsekwentna realizacja strategii, wykorzystanie dotychczasowych praktyk i posiadanych za-
sobów przy ocenie i kontroli. Zarzàdzanie ryzykiem skupia si´ na podstawowym czynniku, ja-
kim jest zapewnienie ciàg∏oÊci dzia∏ania organizacji w obliczu ka˝dego trudnego scenariusza,
z jakim przyjdzie si´ jej zmierzyç. Proces ten pokazuje jak osiàgnàç zamierzone cele.

Ocena ryzyka
Proces identyfikacji, iloÊciowego okreÊlania i szeregowania zagro˝eƒ wed∏ug wa˝noÊci czyni

je bardziej widocznymi i realnymi dla kierowników i mened˝erów, którzy wczeÊniej mogli nie
myÊleç powa˝nie o zarzàdzaniu ryzykiem. Ostatecznie to bezpoÊredni prze∏o˝eni muszà byç
odpowiedzialni za identyfikacj´, klasyfikacj´, monitorowanie i kontrol´ ryzyka. Zespó∏ zarzà-
dzania ryzykiem w firmie musi te˝ koniecznie stworzyç silniejszà wi´ê z prze∏o˝onymi.

Aby zidentyfikowaç ryzyko przedsi´biorstwo powinno:
p uwzgl´dniç profil dzia∏alnoÊci okreÊlony przez wytwarzany produkt i/lub Êwiadczone

us∏ugi;
p znaç zagro˝enia procesu biznesowego;
p braç pod uwag´ jak zachowujà si´ ludzie w ró˝nych okolicznoÊciach;
p uwzgl´dniç jakoÊç zespo∏u zarzàdzajàcego;
p uwzgl´dniç zmieniajàce si´ Êrodowisko zewn´trzne.
Identyfikacja ryzyka jest procesem uÊwiadamiania sobie, ˝e zagro˝enia istniejà i podejmo-

wania prób, by okreÊliç ich rodzaje i zdefiniowaç ich cechy. Cz´sto zagro˝enia istniejà i sà mie-
rzone ju˝ pewien czas przed tym, gdy zostanie rozpoznane ich niekorzystne oddzia∏ywanie.
W innych przypadkach identyfikacja ryzyka jest przemyÊlanà procedurà, której celem jest
przeglàd i czego si´ równie˝ oczekuje, przewidzenie mo˝liwych skutków. Podczas gdy postulat
identyfikacji, oceny iloÊciowej i reakcji na ryzyko, w obliczu którego stoi firma nie budzi wàt-
pliwoÊci, faktyczny proces zarzàdzania ryzykiem mo˝e si´ wydawaç zniech´cajàcy i sprawiaç
wra˝enie zadania z pozoru nieskoƒczonego. Poniewa˝ jest praktycznie niemo˝liwe, aby firma
oceni∏a wszystkie napotykane zagro˝enia, identyfikacja zagro˝eƒ na poziomie drobnych szcze-
gó∏ów nie jest konieczna, a mo˝e nawet okazaç si´ szkodliwa dla przemyÊlanej oceny ryzyka.
Aby zarzàdzanie ryzykiem by∏o skuteczne, firma powinna wyznaczyç jasne, realistyczne cele,
a potem okreÊliç zamierzone rezultaty. Zespó∏ oceniajàcy powinien wyznaczyç priorytety
i skoncentrowaç swe wysi∏ki wy∏àcznie na tych pi´ciu czy 10 zagro˝eniach, które sà wystar-
czajàco znaczne, by mieç podstawy do poddania ich ocenie iloÊciowej i analizie.

Graf. nr 3. Przydatne techniki identyfikacji zagro˝eƒ biznesowych (Deloitt & Touche)
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Metoda Ârednia ocena
1 = niski poziom, 9 = wysoki

Rozmowy przy okràg∏ym stole, „burza mózgów” 6,92

Warsztaty interaktywne 6,62

Przeglàdy ryzyka strategicznego 6,58

Specyficzne badania lub przeglàdy 6,42

Wywiady strukturalne 6,04

Raporty z zarzàdzania 5,60

Kwestionariusze i listy kontrolne 4,43



Gdy firma zidentyfikuje ju˝ kluczowe dla siebie zagro˝enia, musi oceniç iloÊciowo ich roz-
miar. Ocena iloÊciowa pomaga organizacji zdecydowaç o tym, czy kontrolowaç, zapobiegaç, fi-
nansowaç ryzyko, czy te˝ go unikaç. Analiza ryzyka jest naukowym ustaleniem cech zagro˝eƒ,
zwykle tak dalece wymiernie w wyra˝eniu liczbowym, jak to tylko jest mo˝liwe. Zestaw cech
obejmuje rozmiar, skal´ przestrzennà, czas trwania i nat´˝enie niekorzystnych skutków
i zwiàzanych z nimi konsekwencji, jak równie˝ opis zwiàzków przyczynowo-skutkowych. Ewa-
luacja ryzyka jest cz´Êcià sk∏adowà oceny ryzyka, w której wydaje si´ sàdy na temat znacze-
nia i akceptowalnoÊci ryzyka.

Nale˝y przeanalizowaç ka˝dà potencjalnà czynnoÊç i ustaliç jej mo˝liwe rezultaty od poczàt-
ku do koƒca. Nale˝y oceniç potencjalny wp∏yw na dzia∏alnoÊç i wp∏yw na koszty w:

p przep∏ywie Êrodków pieni´˝nych;
p zyskach i stratach;
p public relations, reputacji zewn´trznej i wizerunku;
p zaufaniu banków i udzia∏owców;
p zobowiàzaniach.
Wp∏yw realizacji ryzyka powinien byç rozpatrywany nie tylko w znaczeniu finansowym, ale

tak˝e w odniesieniu do mo˝liwoÊci osiàgni´cia celów firmy.

Kontrola ryzyka
Po identyfikacji i uszeregowaniu zagro˝eƒ nale˝y dokonaç selekcji preferowanych opcji za-

rzàdzania, w tym chodzi o rozwa˝enie odpowiedniego standardu bezpieczeƒstwa, ocen´ sku-
tecznoÊci podj´tych kroków, i jeÊli to konieczne – zrewidowanie zarzàdzania ryzykiem i oceny. 

Wynik procesu ewaluacji ryzyka powinien zostaç po∏àczony z ewaluacjà dost´pnych opcji za-
rzàdzania ryzykiem, aby podjàç decyzj´ dotyczàcà wyboru w∏aÊciwej metody zarzàdzaniu ry-
zykiem. W dochodzeniu do tej decyzji nale˝y wziàç pod uwag´ przede wszystkim ochron´ zdro-
wia cz∏owieka, oraz np. koszty gospodarcze, zyski, wykonalnoÊç technicznà, postrzeganie
ryzyka, i inne czynniki uznane za stosowne. Wdra˝anie tej decyzji powinno pociàgnàç za sobà
monitorowanie zarówno skutecznoÊci przyj´tych Êrodków kontrolnych, jak i ich wp∏ywu na
ryzyko w obr´bie danej grupy konsumenckiej, aby upewniç si´, ˝e cel bezpieczeƒstwa ˝ywno-
Êci zosta∏ osiàgni´ty. 

Wa˝ne pytania z procesie kontroli ryzyka:
l Czy ryzyko jest akceptowalne? 
Czy zidentyfikowane zagro˝enia sà na tyle groêne dla przedsi´biorstwa, ˝e swojà wartoÊcià

przewy˝szajà korzyÊci spodziewane przy za∏o˝eniu osiàgni´cia celu ekonomicznego?
Ocena iloÊciowa ryzyka wymaga du˝ej iloÊci starszych danych na temat doÊwiadczenia fir-

my zwiàzanych z ryzykiem w danej dziedzinie. Kiedy firma zidentyfikuje i uporzàdkuje swoje
dane, mo˝e ich u˝yç do stworzenia modelu straty, jakà mo˝e odczuç w danej kategorii ryzyka,
jak równie˝ oceniç szanse, ˝e takie straty si´ nie przydarzà. 

l Jaka strategia pozwoli uniknàç lub z∏agodziç ryzyko?
Nie wypracowano dotychczas jednolitego wzorca na zbudowanie najlepszej strategii zarzà-

dzania ryzykiem. Wybór odpowiedniej strategii jest uzale˝niony od istniejàcych czynników ry-
zyka oraz analizy kosztów i zysków. Typowe strategie zarzàdzania ryzykiem to:

p Finansowanie ryzyka – Ubezpieczenie – jedno z podejÊç do zarzàdzania ryzykiem
wià˝e si´ z nabyciem wystarczajàcego ubezpieczenia, by przenieÊç odpowiedzialnoÊç za
straty na ubezpieczyciela. 
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p Przeniesienie ryzyka – tam, gdzie jest to stosowne, firma b´dzie chcia∏a przerzuciç od-
powiedzialnoÊç za ryzyko na swoich najmodawców, sprzedawców, podwykonawców, kon-
kurentów, a nawet klientów.

p Kontrolowanie ryzyka – mogà mieç miejsce zdarzenia losowe, których firma nie jest
w stanie przewidzieç, jak na przyk∏ad burze, awarie sieci energetycznej, wypadki. Jednak
istniejà sposoby na zminimalizowanie albo prawdopodobieƒstwa wystàpienia niektórych
zdarzeƒ, albo skutków.

Firmy najcz´Êciej radzà sobie z zagro˝eniami, od skutków których mo˝na si´ ubezpieczyç
poprzez przeglàd przedsi´wzi´ç podejmowanych w poprzednim roku i przeglàd oferty rynku
ubezpieczeƒ w roku bie˝àcym. JeÊli chodzi o ubezpieczanie skutków pewnych zagro˝eƒ, fir-
my powinny przyjàç nowe spojrzenie na t´ kwesti´. Przy tak du˝ej pojemnoÊci rynku ubez-
pieczeƒ przedsi´biorstwa mogà pracowaç z ubezpieczycielami i poÊrednikami, tak, aby zapro-
jektowaç dopasowane do siebie rozwiàzanie ubezpieczeniowe. Przyjmujàc wyspecjalizowane
podejÊcie do ubezpieczeƒ, organizacje powinny stworzyç rozwiàzania d∏ugookresowe. Warto
zwróciç uwag´, ˝e istniejà pewne rodzaje ryzyka, takie jak te zwiàzane z markà czy reputa-
cjà firmy, których ubezpieczenie nie pokryje. W takich przypadkach ∏agodzenie i zarzàdzanie
ryzykiem oznacza zapewnienie, ˝e ktoÊ jest odpowiedzialny za to ryzyko, posiada materia∏y
niezb´dne do radzenia sobie z nim i ma plan ratunkowy na wypadek katastrofy, gdyby do ta-
kiej dosz∏o. 

l Kto odpowiada za zarzàdzanie ryzykiem w przedsi´biorstwie oraz monitoring
i kontrol´ w tym zakresie?

Za zarzàdzanie ryzykiem w przedsi´biorstwie odpowiadajà upowa˝nieni przez osoby odpo-
wiedzialne za kierowanie dzia∏alnoÊcià biznesowà.

l Jakie ryzyko pozostaje po zastosowaniu procedur kontrolnych?
Niemo˝liwe jest, by ca∏kowicie wyeliminowaç ryzyko – nale˝y znaç profil ryzyka i wiedzieç

jak sobie z nim radziç, znaç cele biznesowe zgodne z akceptowalnym ryzykiem. W planowaniu
biznesowym przyjmuje si´, ˝e poziom akceptowalnoÊci ryzyka to taki poziom ryzyka, jaki go-
tów jest zaakceptowaç starszy mened˝er. Kryteria ustanowienia granicy poziomu tolerancji
ryzyka ró˝nià si´ w zale˝noÊci od sprawy i organizacji.

l Co to jest system wczesnego ostrzegania?
System kontroli wewn´trznej firmy odgrywa kluczowà rol´ w zarzàdzaniu zagro˝eniami,

które sà znaczàce w wype∏nianiu celów biznesowych. Cele firmy, jej organizacja wewn´trzna
i Êrodowisko, w którym prowadzi dzia∏alnoÊç stale ewoluujà, a zagro˝enia ciàgle si´ zmienia-
jà. Skuteczny system kontroli wewn´trznej zale˝y od dok∏adnej i regularnej ewaluacji natury
i zasi´gu zagro˝eƒ, na które firma jest nara˝ona. 

Tworzenie i wdra˝anie planów ciàg∏oÊci biznesowej
Zarzàdzajàcy ryzykiem przygotowujà formalny plan Êrodków ochronnych, które stworzyli

oraz kroków uzdrowienia, które majà byç podj´te. Plan taki musi mieç form´ dokumentu a nie
jakiejÊ niesformalizowanej koncepcji, która nie jest nigdzie zapisana. Reakcja jest bardziej
skuteczna, jeÊli myÊlenie odby∏o si´ ju˝ zawczasu. Plan powinien zostaç skopiowany dla ka˝-
dego mened˝era i byç ∏atwo dost´pny w nag∏ych przypadkach. 

Stwórz pomocniczy program, aby wszyscy pracownicy wiedzieli o jego istnieniu. Przeka˝
kluczowym pracownikom treÊci i czynnoÊci wymagane w przypadku, gdy trzeba zastosowaç
plan. Przygotuj sta∏e çwiczenia do trenowania i testowania procedur. Popraw plan i zmieƒ spo-
sób komunikowania, jeÊli zdarzy si´, ˝e widoczne sà jego niedoskona∏oÊci. 
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Graf. nr 4. Tworzenie i wdra˝anie planów ciàg∏oÊci biznesowej i zalecane etapy

Tworzenie kultury zarzàdzania ryzykiem jest g∏ównie procesem rozwijania ludzi w organizacji,
którzy skutecznie myÊlà i planujà, oraz którzy sà wspierani przez systemy firmy, aby zach´caç ich
do takiego skutecznego myÊlenia i planowania. Kultur´ zarzàdzania ryzykiem mo˝na zdefiniowaç
jako g∏ówny standard na radzenie sobie z ryzykiem. Organizacja z silna kulturà zarzàdzania ry-
zykiem ma wypracowane procedury, które wymagajà, by pracownicy w sposób zdyscyplinowany
przechodzili przez kolejne etapy poczynajàc od identyfikacji ryzyka, jego oceny a˝ do planowania. 

Problem kultury i kadr w zarzàdzaniu ryzykiem:
p Czy strategie wynagrodzenia zach´cajà do dobrego zarzàdzania ryzykiem?
p Czy praktyka pracy pomaga w dobrym zarzàdzaniu ryzykiem i czy zapobiega podejmowa-

niu nierozwa˝nego lub groênego ryzyka?
p Wypróbuj i zaszczep praktyk´ robienia rzeczy dobrze za pierwszym razem.
p Czy jest wystarczajàco jasne, kto jest odpowiedzialny? 
p Czy jest gdzieÊ w zwyczaju, ˝e zamiast dyskutowaç nad problemem zdaje si´ z niego spra-

wozdanie?
p Czy ró˝ne cz´Êci firmy sà odpowiednio skoordynowane?
p Czy personel ma wystarczajàcà wiedz´, umiej´tnoÊci i narz´dzia, by osiàgnàç cele firmy

i skutecznie radziç sobie z zagro˝eniami?
p Czy wdro˝ono odpowiednie praktyki pracy i przeprowadzono szkolenia?
p Czy w firmie jest jednolite s∏ownictwo z zakresu zarzàdzania ryzykiem?

Wnioski
G∏ównym wyzwaniem w zarzàdzaniu ryzykiem jest doprowadzenie firmy do punktu, w któ-

rym mo˝e ona zidentyfikowaç zagro˝enia, które najbardziej mogà wp∏ynàç na ciàg∏oÊç jej
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Cel, jego w∏aÊciwe sprecyzowanie

Wprowadê standardy sprawozdaƒ

Oprzyj na kolejnych szczeblach firmy 

Prowadê polityk´ zarzàdzania ryzykiem 
i wdra˝aj jej za∏o˝enia

Dyrekcja rewiduje plan i udoskonala go

Ocena ponowna planu przez dyrekcj´

Uzyskaj akceptacj´ planu przez dyrekcj´

Wyznacz odpowiedzialnych za plan i jego wdro˝enie  



wzrostu i sukcesu, oceniç iloÊciowo rozmiar tych zagro˝eƒ oraz podjàç kroki s∏u˝àce radzeniu
sobie z nimi i ich ∏agodzeniu. 

Do potencjalneych korzyÊci dla firmy z zarzàdzania ryzykiem nale˝y zaliczyç:
p korzyÊci z szybkiego reagowania dzi´ki szybszemu dostosowywaniu si´ do warunków;
p lepszà baz´ dla przyjmowania strategii;
p mniejszà liczb´ zaskakujàcych sytuacji i niechcianych niespodzianek;
p wi´ksze prawdopodobieƒstwo osiàgni´cia celów biznesowych;
p redukcj´ czasu na zarzàdzanie w sytuacjach nag∏ych;
p wi´ksze prawdopodobieƒstwo na osiàgni´cie celów w warunkach nowych inicjatyw;
p wi´cej wewn´trznego skupienia na robieniu odpowiednich rzeczy tak jak nale˝y;
p szybsze wejÊcie w obszary biznesowe;
p zdobycie przewagi nad konkurencjà.

prof. in˝. Stefan Majtán, PhD. Dyrektor Katedry Ekonomii Przedsi´biorstw Wydzia∏u Za-
rzàdzania Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratys∏awie
in˝. Daniela Rybárová, Katedra Ekonomii Przedsi´biorstw Wydzia∏u Zarzadzania Bizne-
sem Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratys∏awie

Summary of the article

Targeting business risk and insurance atributes
There is growing awareness of organizations as to their ability to continue, whatever the se-

verity of business interruption. The practical application of the targeting business risk is of
particular relevance for this ability. One, which finds itself in a state of perpetual crisis, is fa-
iling to manage risks properly. Failure to manage risks is characterized by inability to decide
what to do, when to do it, and whether enough has been done. Understanding business risk
requires three criteria:

p a through understanding of the business process;
p an active imagination and tools to generate ideas about possible effects of risks;
p a framework or risk model and a common language to discuss risk.
Key words: Risk Assessment, Risk Control, Source of Risks, Insurance
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Uwagi wst´pne
Jakkolwiek za poczàtek kryzysu finansowego uwa˝a si´ p´kni´cie amerykaƒskiej baƒki kredy-

tów hipotecznych w po∏owie 2007 r.1, to kryzys ten z ca∏à mocà ujawni∏ si´ na szerszà skal´
znacznie póêniej. Dopiero na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia 2008 r. Êrodki masowego przekazu
niemal codziennie zacz´∏y ujawniaç informacje o bankructwach lub zagro˝eniu upad∏oÊcià kolej-
nych wa˝nych dla mi´dzynarodowych bàdê krajowych systemów finansowych instytucji kredy-
towych2. Skala zjawiska i jego rozprzestrzeniania si´ zachwia∏a w pierwszej kolejnoÊci gospodar-
kà amerykaƒskà, a nast´pnie, dos∏ownie w ciàgu kilku tygodni, innymi wa˝nymi gospodarkami
Êwiatowymi (np. Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, czy W∏och) oraz szere-
giem innych gospodarek (np. Argentyny, Belgii, Holandii, Islandii, Ukrainy czy W´gier). 

G∏ównym zamierzeniem artyku∏u jest analiza przyczyn wystàpienia globalnego kryzysu fi-
nansowego oraz podejmowanych dzia∏aƒ naprawczych zarówno w p∏aszczyênie mi´dzynaro-
dowej jak i krajowej. W zwiàzku z tym, ˝e dotychczas kryzys najostrzej zaznaczy∏ si´ w Sta-
nach Zjednoczonych i na Starym Kontynencie oraz z uwagi na znaczenie tych rynków, analiza
si∏à rzeczy b´dzie koncentrowaç si´ na USA i Europie.

BezpoÊrednie êród∏a obecnego kryzysu finansowego
Ogólnie rzecz bioràc, przyczyny obecnie trwajàcego kryzysu finansowego majà swoje êród∏a

w tzw. rynku kredytów subprime, który rozwinà∏ si´ na szerszà skal´ w Stanach Zjednoczo-
nych w latach 90-tych XX wieku. Jego dynamiczny rozwój nastàpi∏ w zwiàzku z:

p du˝ym niezaspokojonym popytem na nieruchomoÊci ze strony mniej zamo˝nych obywa-
teli USA,

1 K. Borowski, Kryzys na rynku kredytów subprime i jego skutki, (w:) J. Nowakowski, T. Famulska (red.), StabilnoÊç
i bezpieczeƒstwo systemu bankowego, Wyd. Difin, Warszawa, s. 87-93.
2 PAP, Rzàd przejmuje kontrol´ nad instytucjami gwarantujàcymi kredyty hipoteczne, 07.09.2008.



p wysokim poziomem konkurencji na rynku kredytów hipotecznych w USA, który przek∏a-
da∏ si´ na niskie mar˝e na standardowe produkty i wymusza∏ na instytucjach kredyto-
wych poszukiwania nisz rynkowych, w tym w segmencie subprime,

p zmianami legislacyjnymi w USA przeprowadzonymi jeszcze w latach 80-tych XX wieku
polegajàcymi na m.in. zezwoleniu po˝yczkodawcom na udzielanie kredytów typu ARM
(tj. adjustable-rate mortgage, na zmiennà stop´ procentowà), które teoretycznie dawa∏y
mo˝liwoÊç lepszego dostosowania warunków kredytu do mo˝liwoÊci kredytobiorcy, zaÊ
w praktyce ich du˝a cz´Êç charakteryzowa∏a si´ niskim sta∏ym oprocentowaniem (nawet
poni˝ej poziomu stóp rynkowych) w pierwszym okresie, a nast´pnie zmiennym rynko-
wym. Dawa∏o to kredytobiorcom poczucie bezpieczeƒstwa, które póêniej okaza∏o si´ nie-
uzasadnionym3.

W zwiàzku z wymienionymi wy˝ej okolicznoÊciami rozwój rynku subprime post´powa∏
w niezwykle szybkim tempie. Wystarczy wspomnieç, i˝ wartoÊç tego rodzaju kredytów dyna-
micznie ros∏a, z 94 mld USD do 685 mld USD w latach 2001-2006, zaÊ w 2006 r. segment sub-
prime stanowi∏ 20% rynku kredytów hipotecznych w USA, podczas gdy w 1996 r. analogiczny
wskaênik kszta∏towa∏ si´ na poziomie 9%. Rozwój rynku kredytów subprime spowodowa∏ te˝
wzrost wskaênika posiadania w∏asnej nieruchomoÊci w Stanach Zjednoczonych w latach 1995-
2004 o 5 punktów procentowych do poziomu 69%.

Zaistnia∏y stan rzeczy nie móg∏ jednak trwaç wiecznie, tym bardziej, i˝ oparty by∏ on na kru-
chych podstawach. Zasadniczo mo˝na wymieniç 8 podstawowych przyczyn kryzysu rynku
subprime, który pojawi∏ si´ ju˝ w roku 2007, a w 2008 r. jego negatywne konsekwencje ujaw-
ni∏y si´ z ca∏à mocà:

p po pierwsze, od 1997 r. mia∏ miejsce ciàg∏y wzrost cen nieruchomoÊci, zaÊ instytucje kre-
dytowe ignorujàc podstawowe zasady finansowania i oceny zdolnoÊci kredytowej kredy-
tobiorców udziela∏y kredytów osobom nie posiadajàcym sta∏ego êród∏a dochodu, co w kon-
sekwencji doprowadzi∏o do jeszcze wi´kszego popytu na rynku nieruchomoÊci („sztucznie
nadmuchanej baƒki mydlanej”) i zwiàzanego z tym dalszego przyspieszonego wzrostu
cen mieszkaƒ;

p po drugie, w celu z∏agodzenia polityki monetarnej, System Rezerwy Federalnej (FED)
rozpoczà∏ 3-letni cykl obni˝ek stóp procentowych, z 6,5% w po∏owie 2000 r. do 1% w po-
∏owie 2003 r. Czynnik ten spot´gowa∏ aktywnoÊç zarówno banków i instytucji kredyto-
wych w sferze udzielania tanich kredytów hipotecznych oraz konsumentów, zach´conych
perspektywà ∏atwego uzyskania po˝yczek mieszkaniowych i sp∏acania ni˝szych rat tych
kredytów;

p po trzecie, od po∏owy 2003 r. System Rezerwy Federalnej (FED) 17-krotnie podnosi∏ po-
ziom stóp procentowych (z 1 do 5,25%), aby ograniczyç presj´ inflacyjnà towarzyszàcà
szybko rosnàcej gospodarce amerykaƒskiej. Spowodowa∏o to znaczne zwi´kszenie obcià-
˝enia gospodarstw domowych sp∏acajàcych kredyty, co szczególnie odczu∏y rodziny mniej
zamo˝ne. Doprowadzi∏o to równie˝ do znacznego spadku popytu na amerykaƒskim ryn-
ku nieruchomoÊci i w konsekwencji znaczàcego obni˝enia ich cen;

p po czwarte, sytuacj´ na rynku kredytów subprime pogorszy∏ fakt, ˝e dla wielu kredyto-
biorców (376 mld USD subprime typu ARM) nadszed∏ w∏aÊnie czas zmiany zasad opro-
centowania produktów. Dla wielu z nich koszty obs∏ugi kredytu sta∏y si´ zbyt wysokie
w stosunku do ich mo˝liwoÊci dochodowych. W konsekwencji coraz wi´cej kredytobior-
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ców zacz´∏o bankrutowaç, zaÊ banki w coraz wi´kszym stopniu zacz´∏y si´ borykaç z pro-
blemem „z∏ych” (nieÊciàgalnych) kredytów4. W po∏owie 2007 r. iloÊç „z∏ych” kredytów
subprime ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 13,5% (ponad dwa razy wi´cej ni˝ jeszcze w 2005
r.). We wspomnianym 2007 r. ok. 1,3 mln gospodarstw domowych zaprzesta∏o sp∏at kre-
dytów. Fakt posiadania niewyp∏acalnych klientów, przejmowania i wystawianie na sprze-
da˝ ich nieruchomoÊci przez banki, w jeszcze wi´kszym stopniu pociàgn´∏y za sobà spa-
dek cen na rynku mieszkaniowym z uwagi na zwi´kszenie poda˝y na rynku
nieruchomoÊci przy jednoczesnym gwa∏townie obni˝ajàcym si´ na nie popycie;

p po piàte, na zbyt szerokà skal´ zastosowanà sekurytyzacj´ kredytów subprime (na koniec
2007 r. ∏àczna wartoÊç sekurytyzowanych obligacji hipotecznych, zabezpieczonych wp∏y-
wami z kredytów na rynku USA wynios∏a 4,5 bln USD, przy wartoÊci ca∏ego amerykaƒ-
skiego rynku hipotecznego ok. 13 bln USD). Wzrost stóp procentowych pociàgajàcy za so-
bà obni˝enie si´ liczby i wartoÊci sp∏acanych kredytów przez kredytobiorców (wraz
z towarzyszàcà temu zjawisku zmianà zasad oprocentowania dla milionów kredytobior-
ców, którzy zaciàgali kredyty subprime dekad´ wczeÊniej) spowodowa∏y za∏amanie si´
systemu sekurytyzacyjnego rynku subprime. Uderzy∏o to w szereg instytucji finansowych
(zw∏aszcza amerykaƒskich i europejskich), które nabywa∏y te instrumenty finansowe;

p po szóste, na skutek problemów kredytobiorców, problemy z wyp∏acalnoÊcià zacz´∏y mieç
w pierwszej kolejnoÊci banki amerykaƒskie i zagraniczne specjalizujàce si´ w rynku sub-
prime i rynku kredytów hipotecznych. W dalszym etapie kryzys dotknà∏ instytucje kre-
dytowe, które ulokowa∏y swoje depozyty (tzw. depozyty mi´dzybankowe) w niewyp∏acal-
nych bankach, o których mowa powy˝ej oraz instytucje, które zabezpiecza∏y emisj´
swoich instrumentów finansowych kredytami subprime;

p po siódme, wartoÊç funduszy w∏asnych szeregu instytucji finansowych (np. AIG, Lehman
Brothers czy Wachovia Corporation) notowanych publicznie znaczàco spad∏a. Sta∏o si´ tak
z uwagi na ulokowanie ich instrumentów finansowych (zw∏aszcza typu equity), których
wartoÊç w zwiàzku z pojawiajàcymi si´ informacjami o zaanga˝owaniu tych instytucji
w niesp∏acalne kredyty subprime, posiadaniu depozytów w∏asnych w innych upad∏ych ju˝
instytucjach kredytowych oraz ogólnemu bardzo emocjonalnemu zachowaniu inwestorów,
bardzo si´ obni˝y∏a. Tym samym nagle okazywa∏o si´, ˝e ich kapita∏y w∏asne sà niewystar-
czajàce w stosunku do posiadanych przez danà instytucj´ finansowà zobowiàzaƒ. Spowo-
dowa∏o to pojawienie si´ b∏´dnego ko∏a, bowiem wspomniane wy˝ej instytucje b´dàc zmu-
szone do jak najszybszego podwy˝szenia swoich kapita∏ów w∏asnych, przywrócenia
wskaêników wyp∏acalnoÊci i bezpieczeƒstwa do w∏aÊciwego poziomu, niezw∏ocznie próbo-
wa∏y pozbyç si´ swoich instrumentów finansowych (tzw. develeraging). Jako ˝e dzia∏a∏y
pod presjà czasu oraz poda˝ znacznie przewy˝sza∏a popyt, wartoÊç ich instrumentów b∏y-
skawicznie si´ obni˝a∏a, powodujàc niemo˝noÊç doprowadzenia do ustalenia w∏aÊciwej re-
lacji kapita∏y w∏asne – aktywa. W konsekwencji instytucje finansowe stawa∏y w obliczu na-
g∏ej potrzeby uzyskania zastrzyku finansowego celem unikni´cia bankructwa;

p po ósme, zaistnia∏y stan rzeczy przejawiajàcy si´ w dro˝ejàcych kredytach hipotecznych
(na skutek podnoszenia stopy procentowej przez FED), gwa∏towny wzrost liczby i warto-
Êci tzw. z∏ych kredytów, pojawiajàce si´ informacje o spadku wartoÊci aktywów coraz
wi´kszej liczby instytucji finansowych (w zwiàzku z zawirowaniami na gie∏dach), jak rów-
nie˝ wyst´pujàce w coraz wi´kszym stopniu zjawisko upad∏oÊci bàdê utraty p∏ynnoÊci in-
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stytucji kredytowych (oraz innych firm w sektorze finansowym) spowodowa∏, ˝e w sekto-
rze bankowym (pe∏niàcym kluczowà rol´ w systemie finansowym i gospodarczym po-
szczególnych paƒstw) mia∏ miejsce dramatyczny spadek zaufania do instytucji kredyto-
wych. Tym samym niezale˝nie od innych uwarunkowaƒ tylko z tego powodu znacznie
zmniejszy∏a si´ sk∏onnoÊç klientów do zaciàgania kredytów, czy lokowania swoich depo-
zytów. Dla instytucji bankowych, gdzie zgodnie z normami jedynie ok. 8% stanowià kapi-
ta∏y w∏asne, a ponad 90% aktywów finansowanych jest Êrodkami obcymi, taka sytuacja
by∏a niezwykle niebezpieczna i mog∏a spot´gowaç spiral´ kolejnych bankructw lub zagro-
˝enia wyp∏acalnoÊci z ich strony. Brak zaufania spowodowa∏ równie˝ praktyczne zamro-
˝enie rynku depozytów mi´dzybankowych, poniewa˝ nawet banki posiadajàce w danym
momencie wskaêniki Êwiadczàce o ich dobrej kondycji, na wszelki wypadek wola∏y
wstrzymaç si´ z udzielaniem po˝yczek i skoncentrowaç si´ na obserwowaniu dalszego
rozwoju wydarzeƒ. 

Konsekwencje kryzysu amerykaƒskiego szybko przenios∏y si´ na kontynent europejski. Sta-
∏o si´ tak przede wszystkim na skutek:

p silnego zaanga˝owania szeregu banków europejskich w proces sekurytyzacji kredytów
subprime na amerykaƒskim rynku hipotecznym. P´kni´ta baƒka mieszkaniowa spowo-
dowa∏a, ˝e popyt na obligacje, które wczeÊniej naby∏y europejskie instytucje kredytowe,
zabezpieczone przep∏ywami finansowymi z odpowiednich transz kredytów hipotecznych,
gwa∏townie spad∏,

p wycofywania Êrodków przez inwestorów szeregu funduszy hedgingowych, co wywo∏a∏o
gwa∏towny wzrost poda˝y tych instrumentów. W sytuacji g∏´bokiej nierównowagi popyto-
wo-poda˝owej rynek obligacji sekurytyzowanych i strukturyzowanych instrumentów
kredytowych za∏ama∏ si´. W rezultacie, szereg instytucji dzia∏ajàcych na tych rynkach nie
by∏o w stanie dokonaç sprzeda˝y swoich aktywów,

p problemów, jakie napotka∏y wy˝ej wymienione instytucje (posiadajàce trudno-zbywalne
papiery sekurytyzowane w zwiàzku ze spadkiem popytu na nie) z uzyskaniem Êrodków
z linii kredytowych banków. Banki zaskoczone sytuacjà, zg∏osi∏y wówczas zwi´kszony po-
pyt na mi´dzybankowym rynku pieni´˝nym, lecz ze wzgl´du na fakt, ˝e poziom zaanga-
˝owania poszczególnych banków na rynku subprime by∏ trudny do oszacowania i szerzy-
∏a si´ panika, rynek ten uleg∏ dramatycznemu ograniczeniu,

p p∏ynàcych zza oceanu informacji o kolejnych zawirowaniach du˝ych instytucji finanso-
wych i gwa∏townych spadkach na gie∏dach amerykaƒskich, które w dalszej kolejnoÊci
przenios∏y si´ równie˝ na gie∏dy i sektor bankowy w Europie. Zarówno wÊród klientów
prywatnych jak i zinstytucjonalizowanych pojawi∏y si´ coraz cz´Êciej wyst´pujàce, symp-
tomy braku zaufania do instytucji kredytowych i zaowocowa∏o to rozszerzeniem si´ kry-
zysu na inne instytucje finansowe, nie zwiàzane w ˝aden sposób z rynkiem kredytów hi-
potecznych. Kryzys kredytowy przerodzi∏ si´ w kryzys p∏ynnoÊci.

Aktualne dzia∏ania naprawcze i prewencyjne
Podejmujàc prób´ uporzàdkowania Êrodków naprawczych (antykryzysowych), w pierwszej

kolejnoÊci omówi´ rozwiàzania o charakterze mi´dzynarodowym. Dopiero w drugiej turze
przedstawi´ Êrodki aplikowane przez poszczególne w∏adze paƒstw lub instytucje publiczne
w celu opanowania sytuacji kryzysowej. 

W wymiarze mi´dzynarodowym najwa˝niejsze konsekwencje kryzysu wià˝à si´ z zapowiadanà
(i stopniowo realizowanà) z ró˝nych stron gruntownà przebudowà zasad systemu finansowego. 
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Najbardziej aktywna na tym polu jest UE, której pomys∏y dotyczà zarówno sfery globalnej
jak równie˝ stricte wspólnotowej5. Najbardziej donios∏ym przyk∏adem promowanej przez nià
idei o charakterze globalnym jest francuska koncepcja tzw. „nowego Bretton Woods” tj. wspól-
nej inicjatywy wszystkich przywódców krajów Wspólnoty pod przewodnictwem Francji, któ-
rzy na listopadowym antykryzysowym szczycie paƒstw G20 w Waszyngtonie zamierzajà za-
proponowaç daleko idàce zmiany w systemie finansowym (zw∏aszcza w sektorze
kapita∏owym)6. Dotyczà one w szczególnoÊci:

p wzmocnienia regulacji i nadzoru nad rynkiem kapita∏owym tak, aby ˝aden segment ryn-
ku kapita∏owego ani ˝adna instytucja finansowa, nie mog∏y funkcjonowaç bez nadzoru
i praw regulujàcych zasady dzia∏ania,

p ograniczenia swobody dzia∏alnoÊci funduszy hedgingowych, poprzez poddanie ich nadzo-
rowi,

p zwi´kszenia kontroli agencji ratingowych poprzez wprowadzenie ich rejestracji i podda-
nie nadzorowi publicznemu (bowiem dotychczasowy brak nadzoru nad nimi spowodowa∏
ich zdyskredytowanie si´ poprzez dopuszczenie toksycznych aktywów do rynkowego ob-
rotu),

p zwi´kszenia odpowiedzialnoÊci osób kierujàcych firmami finansowymi, w tym zmiany za-
sad ich wynagradzania, dla unikni´cia nadmiernego apetytu na ryzyko,

p wprowadzenia i umocnienia zasad prawdziwej (a nie wirtualnej) ksi´gowoÊci, jako ˝e do-
tychczasowe zasady wyceny aktywów finansowych doprowadzi∏y do tego, i˝ ze wzgl´du
na aktualnà niskà wycen´ rynkowà, nieodpowiadajàcà ich faktycznej wartoÊci, banki na
ca∏ym Êwiecie zmuszone by∏y dokonywaç wielomiliardowych odpisów (tzw. procyclicality
effect),

p umocnienia mi´dzynarodowych instytucji, z MFW na czele, który mia∏by zaczàç kontro-
lowaç rynek kapita∏owy (na razie zgodnie ze swojà nazwà odpowiada tylko za mi´dzyna-
rodowy system walutowy).

Ponadto banki centralne poszczególnych krajów lub regionów, podejmujà doraêne akcje po-
legajàce na wspólnym zasilaniu rynku kredytów okreÊlonymi walutami, w celu poprawy wa-
runków p∏ynnoÊci na globalnych rynkach finansowych i odmro˝enia transakcji mi´dzybanko-
wych. Taka sytuacja mia∏a miejsce w po∏owie wrzeÊnia 2008 r. kiedy Europejski Bank
Centralny (EBC), System Rezerwy Federalnej (FED) oraz banki centralne Japonii, Kanady,
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii podj´∏y jednoczesne dzia∏ania dot. wystawienia na aukcjach dla
rynku po˝yczek mi´dzybankowych dziesiàtek miliardów USD dla ustabilizowania w tym przy-
padku rynku kredytów USD7. W ramach tego planu tylko same FED i EBC przeznaczy∏y na
fundusz interwencyjny na doraêne po˝yczki mi´dzybankowe odpowiednio 180 mld USD i 110
mld USD. Dodatkowo EBC zadeklarowa∏, ˝e poczàwszy od po∏owy paêdziernika 2008 r. (i co
najmniej do stycznia 2009 r.) b´dzie oferowaç po sta∏ej stopie procentowej nieograniczone fun-
dusze w USD dla banków strefy euro z cz´stotliwoÊcià raz na tydzieƒ. Operacje te majà byç
przeprowadzane wspólnie z brytyjskim i szwajcarskim bankiem centralnym. Z kolei FED pod
koniec paêdziernika 2008 r. rozszerzy∏ swoje linie kredytowe w USD na Brazyli´, Meksyk, Ko-

125ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 5(2/2008)

5 PAP, UE: gwarancje depozytów bankowych do 50 tys. euro, 07.10.2008.; B. Dowgielski, EBC pompuje gotówk´ w rynek.
Rzàdy odwa˝nie pomagajà zagro˝onym bankom, Dziennik, 07.10.2008.; PAP, Niemcy proponujà nowe regu∏y gry dla ryn-
ków finansowych, 08.10.2008.; PAP, Barroso o propozycjach lepszej koordynacji dzia∏aƒ UE wobec kryzysu, 08.10.2008.;
PAP, B´dzie zwi´kszony nadzór nad agencjami ratingowymi, 12.11.2008.
6 PAP, Przed szczytem: Francja chce nowego Bretton Woods, Gazeta Wyborcza, 03.11.2008.
7 G. Siemoƒczyk, Banki centralne próbujà reanimowaç rynki finansowe, Parkiet, 27.09.2008.



re´ i Singapur, oferujàc ka˝demu z tych krajów po 30 mld USD. Ponadto na przestrzeni ostat-
nich kilku miesi´cy w celu ratowania gospodarek przed recesjà i pobudzenia popytu, banki
centralne okreÊlonych krajów kilkakrotnie podejmowa∏y jednoczesnà decyzj´ o ci´ciach stóp
procentowych. 

Niezale˝nie od powy˝szego, aktywne dzia∏ania pomocowe dla paƒstw szczególnie dotkni´-
tych skutkami za∏amania na rynku finansowym prowadzi MFW. Przewiduje on przeznaczenie
ok. 100 mld USD na nowe po˝yczki w ramach programu – Krótkoterminowa Linia P∏ynno-
Êciowa (50% Êrodków posiadanych przez MFW) na rzecz ochrony rezerw krajowych, dokapi-
talizowania banków lub pokrycia rachunków za import paƒstw korzystajàcych z jego pomocy,
w zamian za prowadzenie restrykcyjnej polityki pieni´˝nej8. Dotychczas z kredytu Funduszu
skorzysta∏y: Ukraina (16,5 mld USD)9, W´gry (12,3 mld USD)10 i Islandia (2 mld USD)11, jed-
nak˝e liczba paƒstw ustawiajàcych si´ w kolejce po pomoc lub zastanawiajàcych si´ nad tym
krokiem jest znacznie d∏u˝sza (m.in. Bia∏oruÊ, Bu∏garia, ¸otwa, Pakistan, Rumunia).

W wymiarze wspólnotowym najbardziej charakterystycznym przyk∏adem przyj´tych usta-
leƒ jest decyzja ministrów finansów paƒstw UE z poczàtku paêdziernika 2008 r. w sprawie
podwy˝szenia minimalnej gwarancji depozytów bankowych na ca∏ym obszarze Wspólnoty z 20
tys. euro (zgodnie z dyrektywà 94/19/WE) do 50 tys. euro12. Jej celem by∏o uspokojenie obywa-
teli UE, ˝e pomimo kryzysu z∏o˝one przez nich depozyty w instytucjach kredytowych sà bez-
pieczne. Tym samym chodzi∏o równie˝ o utrzymanie zaufania do sektora bankowego jako ta-
kiego i nie dopuszczenia do paniki klientów i powstania zjawiska paniki bankowej (tzw. runu)
i gwa∏townego wycofywania swoich Êrodków finansowych. Niezale˝nie od postanowieƒ szczy-
tu w trakcie trwajàcej od kilku miesi´cy dyskusji ustalono ponadto, i˝ z uwagi na nadzwyczaj-
ne okolicznoÊci Pakt StabilnoÊci i Wzrostu, który ogranicza deficyty bud˝etowe krajów cz∏on-
kowskich do 3% PKB, a d∏ug publiczny do 60% PKB, powinien byç stosowany „elastycznie”.
Nale˝y to traktowaç w ten sposób, ˝e okresowo dozwolone b´dzie jego przekraczanie. Ponad-
to w podobny sposób nale˝y stosowaç zasady pomocy publicznej. Zdaniem unijnych ministrów
finansów oraz Komisji Europejskiej nie mogà one bowiem staç na przeszkodzie w ratowaniu
upadajàcych banków i oszcz´dnoÊci obywateli. Potwierdzeniem takiego podejÊcia jest decyzja
Komisji Europejskiej z koƒca wrzeÊnia 2008 r. w odniesieniu do cz´Êciowego przej´cia prze˝y-
wajàcego k∏opoty banku Fortis przez rzàdy krajów Beneluksu13. Komisja stwierdzi∏a bowiem,
˝e taka interwencja nie narusza zasad konkurencji na obszarze Wspólnoty i co wi´cej „doka-
pitalizowanie instytucji finansowej przez paƒstwo w po∏àczeniu z przej´ciem cz´Êci jej akty-
wów nie stanowi samo w sobie pomocy paƒstwa, o ile paƒstwo p∏aci za aktywa cen´ rynkowà”.

Na kontynencie azjatyckim Chiny, Japonia, Korea Po∏udniowa oraz pozosta∏ych 10 paƒstw
Azji Po∏udniowo-Wschodniej (ASEAN) ju˝ utworzy∏y w paêdzierniku 2008 r. tzw. „fundusz
kryzysowy” w wysokoÊci 80 mld USD (80% tej kwoty wp∏aci∏y Chiny, Japonia i Korea Po∏u-
dniowa), który by∏by wykorzystywany w przypadkach wystàpienia nadzwyczajnych kryzysów
finansowych w tym regionie14. Jednak˝e coraz cz´Êciej pojawiajà si´ zapowiedzi o znacznie
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bardziej dalekosi´˝nych skutkach. Przyk∏adem tego sà formu∏owane przez przywódców
paƒstw azjatyckich propozycje opowiadajàce si´ za stworzeniem azjatyckiej unii monetarnej
wokó∏ Chin i chiƒskiego juana15. Wahania bowiem kursów walut (po∏udniowokoreaƒski won
i indyjska rupia w ciàgu kilku miesi´cy straci∏y 25% wartoÊci), masowa ucieczka zachodnich
inwestorów z gie∏d i rynku walut z jednej strony oraz fakt, i˝ Chiny sà g∏ównym partnerem
handlowym krajów tego regionu i posiadajà najwi´ksze na Êwiecie rezerwy dewizowe (w wy-
sokoÊci ok. 1,9 bln USD) z drugiej, powodujà, ˝e wizja nowej waluty rezerwowej staje si´ co-
raz bardziej realna.

Niezale˝nie od powy˝szego, szereg paƒstw nie czekajàc na realizacj´ inicjatyw na p∏aszczyê-
nie mi´dzynarodowej, indywidualnie aplikowa∏y Êrodki antykryzysowe próbujàc uniknàç lub
przynajmniej zminimalizowaç skutki kryzysu finansowego. W zasadzie stosowa∏y one (i stosu-
jà) zbli˝one rozwiàzania do tych jakie obserwowane sà na arenie mi´dzynarodowej. Nie jest to
zaskakujàce zwa˝ywszy na fakt, i˝ przewa˝nie u êróde∏ skoordynowanych akcji o globalnym
bàdê regionalnym znaczeniu le˝a∏y w pierwszej kolejnoÊci indywidualne decyzje poszczegól-
nych w∏adz krajowych. Tak sta∏o si´ w przypadku UE z podwy˝szeniem minimalnej kwoty
gwarantowania depozytów. Zanim bowiem ministrowie finansów spotkali si´ w Luksemburgu
(o czym mowa powy˝ej) podejmujàc decyzj´ o ustanowieniu minimalnego limitu na depozyty
w wysokoÊci 50 tys. euro (w miejsce wczeÊniejszych 20 tys. euro) na ca∏ym obszarze UE, pro-
ces ten zapoczàtkowa∏a Irlandia, w której na poczàtku paêdziernika 2008 r. parlament przy-
jà∏ ustaw´ uprawniajàcà rzàd irlandzki do udzielenia nieograniczonych gwarancji paƒstwo-
wych na okres 2 lat dla depozytów z∏o˝onych w krajowych bankach (na terytorium Irlandii
oraz w ich oddzia∏ach na obszarze innych paƒstw)16. Spowodowa∏o to du˝e zamieszanie
w Wielkiej Brytanii, w której nagle szereg deponentów wycofa∏o Êrodki z banków brytyjskich
(gdzie oferowane pokrycie brytyjskiego sytemu gwarantowania depozytów wynosi∏o – tylko –
35 tys. funtów na 1 klienta) i przenios∏o do oddzia∏ów wspomnianych powy˝ej irlandzkich in-
stytucji kredytowych prowadzàcych dzia∏alnoÊç na terytorium Wielkiej Brytanii. W efekcie
w∏adze brytyjskie niezale˝nie od skierowania skargi do Komisji Europejskiej (która póêniej je
odrzuci∏a) odnoÊnie zgodnoÊci decyzji rzàdu irlandzkiego z prawem UE, zosta∏y de facto zmu-
szone do b∏yskawicznej reakcji i nie dopuszczenia do ucieczki deponentów brytyjskich od ban-
ków brytyjskich posiadajàcych gorszà ochron´ ni˝ banki irlandzkie. W ciàgu tygodnia gwaran-
cje rzàdowe na depozyty prywatne w brytyjskich bankach zosta∏y podwy˝szone do 50 tys.
funtów, a dla wspólnych kont ma∏˝onków do 100 tys. funtów17. W zwiàzku z tym, ˝e szereg in-
nych paƒstw w tym samym czasie równie˝ wprowadzi∏y lub zapowiedzia∏y zdecydowanie wy˝-
sze limity gwarancyjne (np. Austria, Dania, S∏owacja – 100% pokrycie depozytów osób fizycz-
nych oraz Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy – gwarancje depozytów
osób fizycznych do kwoty 100 tys. euro), luksemburskie spotkanie ministrów finansów zwo∏a-
ne w celu zsynchronizowania podj´tych ju˝ dzia∏aƒ w tym zakresie na obszarze UE, w du˝ym
stopniu jedynie sankcjonowa∏o (a nie wprowadza∏o) zachodzàce na tym polu zmiany.

Drugim bardzo popularnym Êrodkiem ratowania instytucji finansowych przed upad∏oÊcià
stosowanym na szerokà skal´ przez rzàdy wielu krajów jest ca∏kowita lub cz´Êciowa nacjona-
lizacja tych instytucji. G∏ównym kryterium podejmowania tego rodzaju kroków jest zjawisko
okreÊlane mianem „too big to fail” („za du˝y by upaÊç”) znane g∏ównie w terminologii ban-
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kowej, jakkolwiek majàce w rzeczywistoÊci ogólne zastosowanie do wszystkich 3 sektorów
(bankowy, kapita∏owy, ubezpieczeniowy) rynku finansowego. Innymi s∏owy, obecny kryzys fi-
nansowy, który zatrzàs∏ gospodarkà globalnà i systemami finansowymi szeregu paƒstw, spo-
wodowa∏ upad∏oÊç (np. Lehman Brothers, New Home Mortgage, Washington Mutual) lub za-
gro˝enie wystàpienia bankructwa (np. ABN AMRO, AIG, Bear Stearns, Bradford & Bringley,
Dexia, Fannie Mae, Fortis, Freddie Mac, Glitnir, Kaupthing, Kommunal Kredit, Northern
Rock czy Parex) wielu kluczowych dla poszczególnych krajów (a w przypadku pot´˝nych kon-
glomeratów finansowych wa˝nych tak˝e dla stabilnoÊci globalnej bàdê regionalnej) instytu-
cji finansowych. Dopuszczenie do bankructwa mog∏oby wywo∏aç nieprzewidywalne skutki
i krach systemu finansowego oraz gospodarczego tych paƒstw. Dlatego te˝ paƒstwa niejedno-
krotnie na miar´ swoich mo˝liwoÊci decydowa∏y si´ na dokapitalizowanie „swoich” instytu-
cji finansowych celem poprawienia ich kondycji finansowej, pokrycia niesp∏aconych kredy-
tów, odpisów od papierów wartoÊciowych, wykupienia ich akcji, toksycznych aktywów itp.,
˝àdajàc wszak˝e zamian przekazania ca∏oÊci lub cz´Êci ich udzia∏ów na rzecz paƒstwa. Do
najbardziej spektakularnych akcji tego rodzaju nale˝a∏y przedsi´wzi´cia rzàdów amerykaƒ-
skiego, oraz brytyjskiego. W przypadku Stanów Zjednoczonych przyk∏adem dzia∏aƒ nacjona-
lizacyjnych by∏o upaƒstwowienie ubezpieczeniowego giganta AIG (w∏adze amerykaƒskie
przej´∏y 79.9% udzia∏ów tej firmy jako zabezpieczenie za 2-letni kredyt w wysokoÊci 85 mld
USD18, zaÊ do po∏owy listopada 2008 r. ∏àczna kwota udost´pnionych na ratowanie AIG pu-
blicznych pieni´dzy wzros∏a do oko∏o 150 mld USD) oraz instytucji kredytu hipotecznego
Freddie Mac i Fannie Mae (posiadajàcych zobowiàzania rz´du 5 bln USD, co stanowi blisko
50% rynku hipotecznego USA) za 60 mld USD. Tak˝e Plan Paulsona tworzàcy specjalny fun-
dusz paƒstwowy w wysokoÊci 700 mld USD na wykupywanie z∏ych kredytów i innych k∏opo-
tliwych aktywów instytucji finansowych, przewiduje kwot´ 250 mld USD na wykup uprzywi-
lejowanych akcji najwi´kszych amerykaƒskich banków (m. in. Bank of America wraz
z Merrill Lynch, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs czy Morgan Stanley)19.
W Wielkiej Brytanii skarb paƒstwa poprzez dokapitalizowanie w po∏owie paêdziernika 2008
r. 3 najwi´kszych banków brytyjskich tj. Royal Bank of Scotland oraz HBOS i Lloyds-TBS (te
2 ostatnie si´ ze sobà w tym momencie po∏àczy∏y) kwotà 37 mld funtów przejà∏ odpowiednio
60 i 40% ich udzia∏ów20. Tylko w 2008 r. ca∏kowita lub cz´Êciowa nacjonalizacja kolejnych in-
stytucji kredytowych kosztowa∏a brytyjskiego podatnika w sumie blisko 120 mld funtów.
Przytoczyç nale˝y równie˝ przyk∏ad interwencji rzàdów Beneluksu i Francji, które nie dopu-
Êci∏y do upad∏oÊci krajowych i regionalnych filarów sektora bankowego jakimi by∏y Fortis
i Dexia przejmujàc (za 11,2 mld euro – Fortis oraz 6,4 mld euro – Dexia) w ka˝dym z tych
paƒstw wi´kszoÊç udzia∏ów tych instytucji21. Niekiedy koszt bezpoÊredniego upaƒstwowienia
instytucji kredytowych dla bud˝etu paƒstwa by∏ znacznie ni˝szy. Âwiadczy o tym nacjonali-
zacja 8 co do wielkoÊci banku austriackiego Kommunalkredit (b´dàcego wczeÊniej w 49%
w∏asnoÊcià wspomnianego ju˝ konsorcjum Dexia). Za 99,8% jego udzia∏ów rzàd austriacki za-
p∏aci∏ jedynie 2 euro22.
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Kolejnà grup´ dzia∏aƒ rzàdów paƒstw stanowi∏y po˝yczki dla sektora bankowego (jako ca∏o-
Êci lub dla wybranych banków) nie majàce charakteru stricte nacjonalizacyjnego, jakkolwiek
wprowadzajàce szczególnie silny nadzór paƒstwowy nad wykorzystaniem tych po˝yczek i nad
instytucjami finansowymi, które skorzysta∏y z takiej pomocy. W USA przyk∏adem takiej inter-
wencji jest wspomniany ju˝ wy˝ej Plan Paulsona. Nale˝y jedynie zauwa˝yç, i˝ w odró˝nieniu
od innych zbli˝onych programów pomocy publicznej dla banków na Êwiecie, w Stanach Zjed-
noczonych przyjà∏ on form´ niemal obligatoryjnà. Najwi´ksze amerykaƒskie instytucje kredy-
towe zosta∏y de facto zmuszone do przyj´cia pomocy paƒstwa, bez wzgl´du na ich indywidual-
ne odczucia i koncepcje23. W paƒstwach europejskich krajowe „Plany Paulsona” przeznaczone
sà natomiast przede wszystkim dla tych banków, które same zwrócà si´ o takà pomoc (np.
Commerzbank, Erste Group, Hypo Real Estate, UBS)24. Ich poziom jest bardzo ró˝ny i waha
si´ od 2,05 mld euro (Szwecja) do 50 mld funtów (Wielka Brytani) i 80 mld euro (Niemcy).
Wspólnym mianownikiem tych programów jest Êcis∏a kontrola korzystajàcych z po˝yczek in-
stytucji kredytowych, polegajàca m. in. na otrzymaniu przez rzàdy akcji uprzywilejowanych,
wyp∏acania do bud˝etu paƒstwa dywidend, bàdê realizowania przez banki wspierania krajo-
wych zamierzeƒ gospodarczych o charakterze prorozwojowym. Ponadto szereg paƒstw równo-
czeÊnie zastosowa∏o inny mechanizm wsparcia sektora bankowego, polegajàcy na zagwaran-
towaniu po˝yczek mi´dzybankowych. Przyk∏adowo Portugalia przewidzia∏a na ten cel – 20
mld euro, Hiszpania – 100 mld euro, Holandia – 200 mld euro, Szwecja – 205 mld euro, Wiel-
ka Brytania – 200 mld funtów, Francja – 320 mld euro, zaÊ najwi´cej Niemcy – 400 mld euro25.
W sumie na samym tylko Starym Kontynencie, rzàdy paƒstw europejskich wyrazi∏y gotowoÊç
gwarantowania depozytów mi´dzybankowych do kwoty 1,4 bln euro.

W∏adze paƒstwowe podejmujà równie˝ dzia∏ania prorozwojowe poza dofinansowywaniem
banków, aby w dobie trwajàcego kryzysu wesprzeç poszczególne wa˝niejsze dzia∏y gospodarek
i zapobiec gro˝àcej im stagnacji bàdê nawet recesji. Do takich dzia∏aƒ zaliczyç nale˝y ulgi po-
datkowe (dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw) i wydatki infrastrukturalne, kosztujàce bu-
d˝et Niemiec 50 mld euro. Podobne za∏o˝enia przyÊwiecajà chiƒskiemu programowi antykry-
zysowemu o wartoÊci 560 mld USD. Dzi´ki przeznaczeniu takich Êrodków na ulgi dla
przedsi´biorców, organizowanie robót publicznych, projekty infrastrukturalne, budownictwo,
energetyk´ i innowacje technologiczne, Chiny znów majà powróciç na Êcie˝k´ dwucyfrowego
rozwoju gospodarczego, a sytuacja na ich gie∏dzie ma powróciç do normy. Równie˝ Japonia
zdecydowa∏a si´ przeznaczyç 51 mld USD m. in. na ulgi podatkowe i kredytowe dla drobnych
przedsi´biorców. Tak˝e Stany Zjednoczone kilkakrotnie realizowa∏y pakiety pomocowe o zbli-
˝onym charakterze (np. w lutym 2008 r. rzàd USA wpompowa∏ w gospodark´ 168 mld USD tj.
1,2% krajowego PKB), dzi´ki czemu prawdopodobnie w kolejnych 2 kwarta∏ach unikni´to
skurczenia si´ amerykaƒskiego PKB.

Oddzia∏ywanie obecnego kryzysu na sektor ubezpieczeniowy
Na tle problemów z jakimi borykajà si´ Êwiatowy sektor bankowy i kapita∏owy, sektor ubez-

pieczeniowy zosta∏ dotychczas dotkni´ty skutkami kryzysu finansowego stosunkowo naj-
mniej. Z aktualnych szacunków Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, ˝e straty
wynik∏e z produktów hipotecznych mo˝na szacowaç na 1,4 bln USD. Do tej pory zanotowane
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straty firm finansowych wynios∏y 760 mld USD z czego ponad 600 mld USD przypad∏o na ban-
ki. Straty ubezpieczycieli z tego tytu∏u sà szacowane na 80-90 mld USD, z czego ponad 50 mld
USD w dzia∏e I oraz ponad 30 mld w dziale II (g∏ównie w ubezpieczeniach finansowych).

Kryzys finansowy wp∏ywa na dzia∏alnoÊç ubezpieczycieli poprzez 3 g∏ówne mechanizmy:
1) obni˝enie wartoÊci posiadanych aktywów (tzw. lokat w j´zyku ubezpieczeniowym). Ten

efekt z regu∏y jest tym wi´kszy im wi´cej ryzykownych instrumentów, a zw∏aszcza instru-
mentów typu equity (g∏ównie akcji) ubezpieczyciel ma w swoich ksi´gach. Istotnà mody-
fikacj´ do dzialnia tego mechanizmu wnoszà produkty ubezpieczeniowe, gdzie ryzyko lo-
katy ponoszà ubezpieczeni (a wi´c np. wszystkie produkty typu unit links),

2) podniesienie poziomu zobowiàzaƒ poprzez wzrost szkodowoÊci oferowanych produktów
(zw∏aszcza wszystkie produkty finansowe i niektóre produkty odpowiedzialnoÊci cywilnej
jak D&O lub E&O). Im wi´cej produkty tego typu wa˝à w portfelu ubezpieczyciela tym
wi´ksze potencjalne straty,

3) poprzez pojawienie si´ luki p∏ynnoÊci (casus AIG) wskutek generalnego spadku p∏ynnoÊci na
rynkach finansowych z powodu paniki (a wi´c poprzez mechanizm przep∏ywów pieni´˝nych).

Dodatkowym elementem mo˝e byç pogorszenie wyp∏acalnoÊci a˝ do jej wyczerpania, na sku-
tek obni˝enia wartoÊci kapita∏ów w∏asnych oraz ratingów inwestycyjnych i podj´tych dzia∏aƒ
naprawczych ze strony nadzorów (casus AIG).

Ogólnie rzecz bioràc, w wymiarze globalno-regionalnym najg∏oÊniejszymi przypadkami
ujawniajàcymi trudnà sytuacj´ ubezpieczycieli by∏y przypadki AIG, Fortis, Aegon i ING26. Przy
czym przynajmniej w kontekÊcie AIG nale˝y podkreÊliç, i˝ problemy tej korporacji wynikn´∏y
z jej dzia∏alnoÊci poza-ubezpieczeniowej. Pozosta∏e przypadki dotyczà natomiast zak∏adów
ubezpieczeƒ dzia∏ajàcych w dziale ubezpieczeƒ na ˝ycie. Zwiàzane jest to z faktem, i˝ dzia∏
ubezpieczeƒ na ˝ycie w odró˝nieniu od dzia∏u ubezpieczeƒ majàtkowych z jednej strony do-
starcza produktów o charakterze oszcz´dnoÊciowym, z drugiej strony ma charakter d∏ugoter-
minowy. Jego aktywa zawieraç mogà ryzykowne instrumenty, które mogà w sytucji ogolnego
spadku wartosci aktywów stanowiç powa˝ne obcià˝enie. W przypadku z∏ej koniunktury na
gie∏dach, b∏´dów w polityce lokacyjnej i utraty Êrodków niezb´dnych do wyp∏acenia nale˝nych
ubezpieczonym Êwiadczeƒ, mo˝e skutkowaç to koniecznoÊcià uzyskania dodatkowych Êrod-
ków (od w∏aÊciciela, paƒstwa lub innych inwestorów) celem zachowania wyp∏acalnoÊci na od-
powiednim poziomie. Dzieje si´ tak szczególnie w sytuacji gdy jednoczeÊnie akcje ubezpieczy-
ciela notowanego na gie∏dzie (wskutek pojawiajàcych si´ informacji o k∏opotach finansowych
– np. ING, bàdê o dokonywanych odpisach z powodu wspó∏pracy bankowo-ubezpieczeniowej
z upad∏ymi bankami – np. AIG, Aegon) tracà na wartoÊci, co powoduje, ˝e stosunek posiada-
nych aktywów do pasywów zmienia si´ na jego niekorzyÊç. Okazuje si´ wówczas, ˝e posiada-
ne kapita∏y mogà byç za ma∏e do skali zobowiàzan. Taka sytuacja mia∏a miejsce choçby
w przypadku Aegon (pod koniec paêdziernika 2008 r. jej akcje straci∏y na wartoÊci 15%) oraz
ING (w tym samym czasie wartoÊç jego akcji obni˝y∏a si´ o 27%). Trzeba wszak˝e podkreÊliç,
˝e skala zapaÊci na rynku ubezpieczeƒ wskutek utraty wartoÊci posiadanych aktywów jest jak
na razie bardzo ograniczona zw∏aszcza zwa˝ywszy na fakt, ˝e w 2006 r. w ich aktywach znaj-
dowa∏o si´ lacznie blisko 19 bln USD. Utrata tylko 1% ich wartoÊci by∏aby równa stracie rz´-
du 190 mld USD. Oznacza to, ˝e na ogó∏ prowadzi∏y one ostro˝nà polityk´ inwestycyjnà. 
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W przypadku USA metodà walki z kryzysem by∏a raczej nacjonalizacja ubezpieczycieli (np.
AIG oraz planowane upaƒstwowienie Prudential i Metlife), natomiast w Europie cz´Êciej sto-
suje si´ po˝yczki finansowe. Póki co w wymiarze globalnym lub regionalnym nie pojawi∏y si´
˝adne nowe koncepcje dotyczàce sanacji sektora ubezpieczeniowego. Jedynie w∏aÊnie w USA
i Niemczech zatwierdzone publiczne programy pomocowe tak˝e mogà odnosiç si´ do ewentu-
alnego ustabilizowania sytuacji w tym obszarze. Zasadniczo jednak póki co regulacje sektoro-
we pozostajà niezmienione, co mo˝e groziç pog∏´bieniem arbitra˝u regulacyjnego np. na sty-
ku ubezpieczyciele ˝yciowi-instytucje kredytowe, jak np. w przypadku tych ostatnich we
wszystkich krajach rozwini´tych istniejà systemy gwarantowania depozytów (oferujàce zresz-
tà w zwiàzku z kryzysem lepszà ochron´ dla deponentów) natomiast w przypadku ubezpie-
czeƒ, funkcjonujà one tylko w cz´Êci paƒstw (w których cz´sto limity gwarancyjne sà na znacz-
nie ni˝szym poziomie ni˝ stosowane w sektorze bankowym). Nie wydaje si´ jednak, aby
w przeciàgu najbli˝szego okresu coÊ w tym temacie mia∏o si´ zmieniç. Nie pojawi∏y si´ tak˝e
nowe koncepcje dotyczàce szeroko rozumianego ∏adu tego sektora, choç nie nale˝y wykluczyç
tu efektu polucji z sektora bankowego.

Dotychczasowe przedsi´wzi´cia chroniàce konsumentów
Z punktu widzenia interesów konsumenta zastanawiajàce jest, ˝e w ramach realizowanych

i proponowanych rozwiàzaƒ antykryzysowych stosunkowo niewiele stosowanych jest mecha-
nizmów bezpoÊrednio s∏u˝àcych ochronie jego interesów. Gros bowiem inicjatyw dotyczy sze-
roko rozumianego wsparcia finansowego instytucji kredytowych, pobudzenia poszczególnych
ga∏´zi gospodarek bàdê nawet ca∏ych gospodarek. W przestrzeni mi´dzynarodowej w∏aÊciwie
jedynym wspólnym osiàgni´ciem by∏o podwy˝szenie decyzjà ministrów finansów paƒstw
cz∏onkowskich UE limitów gwarantowania depozytów z 20 tys. euro na 50 tys. euro. W ten
sposób indywidualni posiadacze depozytów przynajmniej na obszarze UE uzyskali wi´kszà
(lepszà) ochron´ ich Êrodków. Nale˝y wszak˝e zauwa˝yç, ˝e bardziej chodzi∏o o utrzymanie za-
ufania klientów (w tym konsumentów) do sektora, tak aby pod wp∏ywem szaleƒstwa informa-
cyjnego (o rzeczywistych i wirtualnych upad∏oÊciach na rynkach finansowych), nie dokonywa-
li masowych panicznych wyp∏at swoich depozytów. Mog∏oby to doprowadziç do powa˝nych
turbulencji nawet zdrowych systemów bankowych. Faktycznie bowiem zdecydowana wi´k-
szoÊç Êrodków osób fizycznych trzymanych w instytucjach kredytowych w pe∏ni by∏a obj´ta
ochronà ju˝ w ramach wczeÊniejszych limitów gwarantowania depozytów. Tak˝e rzàdy po-
szczególnych paƒstw poza wspomnianym uprzednio zwi´kszeniem minimalnej kwoty gwaran-
towania depozytów póki co z rzadka wyst´pujà z inicjatywami bezpoÊrednio majàcymi u∏atwiç
funkcjonowanie konsumentów. Wyjàtkami od regu∏y sà propozycje sformu∏owane przez rzàd
austriacki i hiszpaƒski. W pierwszym przypadku, w zwiàzku z dokapitalizowaniem kwotà
2,7 mld euro Erste Group Bank, w∏adze austriackie zobowiàza∏y t´ instytucj´ m. in. do udzie-
lenia w ciàgu 3 nast´pnych lat austriackim firmom i obywatelom co najmniej 6 mld euro kre-
dytów. Inne rozwiàzanie zaproponowa∏a Hiszpania. Z uwagi na znaczàcy wzrost bezrobocia
z jednej strony i zwi´kszanie si´ odsetek niesp∏acanych kredytów hipotecznych z drugiej, rzàd
hiszpaƒski zdecydowa∏, ˝e przez 2 lata Hiszpanie, którzy stracili prac´ b´dà mogli sp∏acaç tyl-
ko po∏ow´ raty kredytu hipotecznego (na dzieƒ dzisiejszy obejmuje to kràg 500 tys. gospo-
darstw domowych). JednoczeÊnie zapowiedziane zosta∏y ulgi podatkowe dla oszcz´dzajàcych
na mieszkanie oraz zach´ty fiskalne dla przedsi´biorstw zwi´kszajàcych zatrudnienie. Pomi-
mo zaprezentowanych przyk∏adów wydaje si´, ˝e generalnie paƒstwa zbyt ma∏o uwagi poÊwi´-
cajà konsumentom, natomiast nieproporcjonalnie du˝a koncentracja i dzia∏ania s∏u˝à ratowa-
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niu tych, którzy ten faktycznie kryzys wywo∏ali – instytucjom kredytowym. Sytuacja ta mo˝e
wszak˝e w nied∏ugim czasie ulec znaczàcej zmianie. Âwiat bowiem (a zw∏aszcza kraje wysoko
rozwini´te jak USA) stoi w obliczu groêby p´kni´cia kolejnej baƒki mydlanej, jakà jest rozwi-
ni´ty do granic mo˝liwoÊci rynek kredytów konsumpcyjnych. Tylko w najwi´kszej gospodarce
Êwiatowej – Stanach Zjednoczonych, w których PKB w 3/4 uzale˝niony jest od konsumpcji go-
spodarstw domowych, realna stopa oszcz´dnoÊci konsumentowi spad∏a poni˝ej 1%. Jednocze-
Ênie w zwiàzku z gwa∏townym kryzysem na rynku mieszkaniowym aktualnie nie jest mo˝li-
we sp∏acanie (co do tej pory by∏o popularne) zad∏u˝enia kart kredytowych Êrodkami
finansowymi uzyskanymi z nieruchomoÊci. Majàc na uwadze ten fakt oraz ÊwiadomoÊç, i˝ sto-
pa bezrobocia kszta∏tuje si´ na najwy˝szym poziomie od 14 lat (ok. 6,7%), wartoÊç niesp∏aco-
nego kapita∏u na amerykaƒskich kartach kredytowych si´ga 950 mld USD (ponad 7% PKB
USA) a tak˝e dost´pnych informacji, ˝e w drugim kwartale 2008 r. stopa niewyp∏acalnoÊci
w skali kraju zwi´kszy∏a si´ do 7,3%, zasadnym staje si´ pytanie czy wi´ksze wsparcie gospo-
darstw domowych nie jest potrzebne ju˝ teraz. 

Powinno to m. in. stanowiç przes∏ank´ do podj´cia prac tak˝e w Polsce nad stworzeniem no-
wego ∏adu w zakresie ochrony uczestników rynku przed ewentualnymi upad∏oÊciami ubezpie-
czycieli. Im pr´dzej to si´ stanie tym lepiej.

dr MMaarreekk MMoonnkkiieewwiicczz, Kierownik Wydzia∏u Analiz i Rozwoju w Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym

Summary of the article

Global financial crisis – causes, repair activities, consumer protection
The objective of the present paper is to analyze sources of current global financial crisis and

repair activities taken on the international and national arena which are aimed at normali-
zing the situation on financial markets. Author’s remarks concerning global effects of the cur-
rent financial crisis on the insurance sector constitute an important part of the article. The
final part of the article contains reflections related to issues of consumer protection, in parti-
cular to what extent searching for a solution to come out of the crisis really takes into acco-
unt the protection of people who are non-professional consumers of banking or insurance pro-
ducts, offered by particular financial institutions. The author claims that only a few solutions
put into practice serve directly the strengthening of the security and financial situation of
those people.
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Financial Ombudsman Service w Wielkiej Brytanii a warunki polskie
Miliony Polaków zawiera umowy ubezpieczenia, inwestuje w fundusze inwestycyjne, korzysta

z kredytów hipotecznych, kart kredytowych, rachunków rozliczeniowo-oszcz´dnoÊciowych, lokat
bankowych, kont oszcz´dnoÊciowych, produktów strukturyzowanych i wielu innych produktów ofe-
rowanych na rynku finansowym. W takiej sytuacji, nie trudno o nierzetelne instytucje finansowe,
które cz´sto wykorzystujà niewielkie doÊwiadczenie i wiedz´ przeci´tnego odbiorcy us∏ug finanso-
wych w Polsce. W tym kontekÊcie wa˝ne jest, by polski konsument by∏ nale˝ycie chroniony przez
przepisy prawa z jednej strony, a z drugiej, by w razie wystàpienia k∏opotów móg∏ zg∏osiç si´ po po-
moc do kompetentnego organu, który zamiast odsy∏aç do d∏ugotrwa∏ego i kosztownego procesu sà-
dowego, postara si´ nale˝ycie rozwiàzaç spraw´. W chwili obecnej w Polsce dzia∏a wiele organizacji
i struktur, które majà na celu, w ró˝nym zakresie, ochron´ interesów lub pomoc nieprofesjonalnym
odbiorcom us∏ug finansowych (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Ubezpieczonych,
Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Arbiter Bankowy, Sàd Polubowny przy Komisji Nad-
zoru Finansowego, Sàd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Sàd Polubowny przy Zwiàzku
Banków Polskich, miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów, Stowarzy-
szenie Inwestorów Indywidualnych itd.). Z punktu widzenia nieprofesjonalnych uczestników rynku
finansowego odstraszajàca jest ju˝ sama liczba dzia∏ajàcych instytucji. Ponadto ˝adna z przyk∏ado-
wo wymienionych instytucji nie ma wystarczajàcych kompetencji do udzielenia kompleksowej po-
mocy odbiorcom us∏ug finansowych (np. Arbiter Bankowy zajmuje si´ sprawami zwiàzanymi z dzia-
∏alnoÊcià banków, Rzecznik Ubezpieczonych sprawami zwiàzanymi z dzia∏alnoÊcià ubezpieczycieli,
przy czym obie z wymienionych instytucji nie majà uprawnieƒ w∏adczych). 

W tym kontekÊcie warto przyjrzeç si´ organizacji i funkcjonowaniu najwi´kszej bodaj na
Êwiecie organizacji rozstrzygajàcej spory pomi´dzy podmiotami rynku finansowego a konsu-
mentami – Financial Ombudsman Service1 (dalej „FOS”) w Wielkiej Brytanii. Choç organizacja

1 Rzecznik ds. us∏ug finansowych w Wielkiej Brytanii.



ta powsta∏a niedawno, to rozpocz´cie jej dzia∏alnoÊci poprzedzi∏a g∏´boka analiza potrzeb i do-
Êwiadczeƒ rynku brytyjskiego. Ponadto, przed powstaniem FOS, podobnie jak w Polsce, w Wiel-
kiej Brytanii dzia∏a∏o wiele sektorowych instytucji nie posiadajàcych kompleksowych kompe-
tencji. Byç mo˝e niektóre z rozwiàzaƒ przyj´tych w Wielkiej Brytanii mog∏oby znaleêç
zastosowanie w Polsce. 

G∏ówne za∏o˝enia struktury organizacyjnej i zakres powierzonych zadaƒ FOS
Instytucja Financial Ombudsman Service powsta∏a w 2001 roku na podstawie Financial

Services and Markets Act 2000 (s. 225 i n.). 
Konstrukcja organizacyjna przyj´tego modelu jest bardzo z∏o˝ona ze wzgl´du na specyfik´

stosowanych rozwiàzaƒ prawnych. Na czele stoi dziewi´cioosobowa Rada, powo∏ywana przez
Financial Supervision Authority2, z zastrze˝eniem, ˝e Chairman3 musi byç równie˝ zaakcepto-
wany przez HM Treasury4. Dzia∏alnoÊç rady ograniczona jest do sprawowania ogólnie rozu-
mianej kontroli nad wykonaniem powierzonych instytucji zdaƒ, w szczególnoÊci do zapewnie-
nia efektywnego i niezale˝nego wykonywania obowiàzków przez Rzeczników5. Do kompetencji
Rady nale˝y wi´c przede wszystkim wybór Rzeczników. 

Rzeczywiste zarzàdzanie organizacjà pozostawione jest dziewi´ciu dyrektorom zarzàdzajà-
cym na czele których stoi Chief Ombudsman6, podlega im oko∏o 30 Rzeczników wybieranych
przez Rad´. Ci z kolei sà wspomagani przez oko∏o 450 adjudicators (arbiter7). Ta grupa pra-
cowników wspierana jest przez 500 pracowników merytorycznych i technicznych. ¸àcznie or-
ganizacja zatrudnia oko∏o 1 000 osób i dysponuje bud˝etem w wysokoÊci oko∏o 60 mln GBP. 

G∏ównym, choç nie jedynym zadaniem, postawionym przed Finanacial Ombudsman Service
jest promocja, zarzàdzanie i prowadzenie programów, schematów opierajàcych si´ na media-
cji, konsyliacji, dochodzeniu czy wreszcie rozstrzyganiu sporów pomi´dzy konsumentami
a podmiotami instytucjonalnymi, na podstawie skarg konsumentów, odnoszàcych si´ do us∏ug
rynku finansowego lub innych znajdujàcych si´ w jurysdykcji organu. 

W∏aÊciwoÊç podmiotowa i przedmiotowa FOS
Skarg´ mogà z∏o˝yç konsumenci, którzy korzystajà, korzystali albo rozwa˝ajà mo˝liwoÊç ko-

rzystania z jakiejkolwiek us∏ugi oferowanej przez podmiot, najogólniej rzecz ujmujàc, podlegajà-
cy nadzorowi Financial Service Authority lub Office of Fair Traiding (dalej: OFT). Mogà to uczy-
niç tak˝e ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa, których roczny obrót nie przekroczy∏ 1 miliona GBP
oraz organizacje o charakterze charytatywnym, których roczne wp∏ywy pieni´˝ne nie przekro-
czy∏y 1 miliona GBP8. Bez znaczenia jest fakt czy konsument ma miejsce zamieszkania na tere-
nie Wielkiej Brytanii czy te˝ nie, podobnie nie istotne jest obywatelstwo konsumenta. Wa˝ne jest
natomiast by podmiot nadzorowany dzia∏a∏ na terenie Wielkiej Brytanii (choç nie musi mieç tam
siedziby) i co do zasady podlega∏ nadzorowi FSA. Sk∏adane skargi mogà dotyczyç:

p bankowoÊci,
p ubezpieczeƒ,
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2 Angielska Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: FSA).
3 Prezes Rady. Obecnie funkcj´ sprawuje Sir Christopher Kelly.
4 Ministerstwo Skarbu Paƒstwa. Obecnie funkcj´ sprawuje Sir Christopher Kelly.
5 Ang. ombudsman. 
6 Obecnie funkcj´ sprawuje Pan Walter Marricks.
7 Adjudicator – osoba rozstrzygajàca spór, na potrzeby niniejszej pracy przyjà∏em termin „arbiter” dla odró˝nienia od
rzeczników (ombudsman). 



p programów emerytalnych,
p szeroko rozumianych produktów lub us∏ug oszcz´dnoÊciowych i/lub inwestycyjnych,
p po˝yczek, kredytów, kart kredytowych,
p us∏ug Êwiadczonych przez lombardy,
p poÊrednictwa finansowego,
p papierów wartoÊciowych, (akcji, obligacji etc.).
W zakresie w∏aÊciwoÊci FOS znajduje si´ oko∏o 26 tysi´cy podmiotów regulowanych przez

FSA oraz oko∏o 80 tysi´cy podmiotów regulowanych przez Office of Fair Traiding9. 

Procedura wnoszenia skarg
Skarg´ mo˝na z∏o˝yç pisemnie przesy∏ajàc jà na adres FOS. W celu z∏o˝enia skargi nale˝y

wype∏niç formularz skargowy dost´pny na stronie internertowej FOS. Formularz i instrukcja
pomagajàca w jego wype∏nieniu dost´pna jest w bardzo wielu wersjach j´zykowych, równie˝
polskiej. 

Jednym z dwóch podstawowych za∏o˝eƒ jakim przyÊwieca praca FOS jest doprowadzenie do
sytuacji by podmioty nadzorowane by∏y w stanie samodzielnie rozpatrywaç skargi i rozwiàzy-
waç problemy zwiàzane ze Êwiadczonymi przez nie us∏ugami i oferowanymi produktami fi-
nansowymi. Aby zach´ciç podmioty nadzorowane do przyj´cia takiej podstawy przewidziano
dwa podstawowe Êrodki. 

Po pierwsze post´powanie przed FOS jest ca∏kowicie bezp∏atne dla konsumentów. Nato-
miast w przypadku podmiotów nadzorowanych za ka˝dà czwartà i nast´pnà skarg´ z∏o˝onà
w danym roku na dany podmiot pobierana jest op∏ata w wysokoÊci 450 GBP. Aby pobraç op∏a-
t´ skarga musi byç merytorycznie rozpoznawana (tzn. nie odrzucona np. z braku w∏aÊciwoÊci
FOS), natomiast nie ma znaczenia czy by∏a ona zasadna lub nie zasadna. Przyj´ty model sta-
nowi zach´t´ zw∏aszcza dla ma∏ych i Êrednich podmiotów oferujàcych us∏ugi i produkty finan-
sowe (np. agenta ubezpieczeniowego, brokera) by rozpoznaç skarg´ we w∏asnym zakresie
i uniknàç skierowania jej do FOS. 

Po drugie, aby konsument móg∏ w ogóle z∏o˝yç skarg´, konieczne jest uprzednie uzyskanie
„ostatecznego stanowiska10” podmiotu na który skarga jest sk∏adana, chyba ˝e uzyskanie ta-
kiego stanowiska ze wzgl´du na postaw´ podmiotu jest niemo˝liwe (np. instytucja finansowa
nie odpowiada na skarg´ z∏o˝onà przez klienta). W przypadku z∏o˝enia skargi bez uzyskania
„ostatecznego stanowiska”, FOS przeka˝e skarg´ do podmiotu i zaleci udzielenie odpowiedzi
konsumentowi w terminie 8 tygodni. Celem przyj´cia takiego rozwiàzania jest próba zmobili-
zowania instytucji finansowej do samodzielnego rozwiàzania powsta∏ego problemu, tak by nie
by∏o konieczne sk∏adanie przez konsumenta skargi do FOS. 
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8 OkreÊlenie kompetencji Financial Ombudsman Service do rozpoznania skargi jest bardzo z∏o˝one, przewidziane sà
liczne wyjàtki, np. w niektórych wypadkach mo˝liwe jest rozpoznanie skargi na podmiot nie podlegajàcy nadzorowi
FSA i nie majàcy siedziby w Wielkiej Brytanii. Podobnie doÊç z∏o˝one jest okreÊlenie które podmioty sà legitymowa-
ne do z∏o˝enia skargi. Najwa˝niejsze normy prawne definiujàce poj´cie konsumenta znajdujà si´ w Financial Servi-
ces and Markets Act 2000, cz´Êç X, rozdzia∏ II, sekcja 138 (definicja konsumenta) oraz cz´Êç XVI, sekcja 226 (6), ale
tak˝e w Consumer Credit Act 2006, sekcja 1 oraz sekcja 59 (4). Natomiast regu∏y dotyczàce okreÊlenia czy skar˝àcy
jest uprawniony do z∏o˝enia skargi znajdujà si´ w FSA Handbook DISP 2.7. Ze wzgl´du na ramy niniejszego opraco-
wania kompetencja FOS zosta∏a scharakteryzowana jedynie ogólnie. 
9 Pe∏na lista podmiotów znajduje si´ odpowiednio na stronach internetowych FSA (http://www. fsa. gov. uk/regi-
ster/home. do) oraz na stronach internetowych Office of Fair Traiding (http://www. oft. gov. uk/advice_and_resour-
ces/resource_base/credit-licence/applying#named9). 
10 Ang. final response. 



Innym z za∏o˝eƒ jakim kieruje si´ FOS, jest koniecznoÊç wyeliminowania skarg, których z∏o-
˝enie nie jest niezb´dne. Okazuje si´ bowiem, ˝e bardzo wiele problemów konsumenckich mo-
˝e byç rozwiàzanych po prostu przez udzielenie informacji czy te˝ pouczenie o przys∏ugujàcych
prawach, o których konsument zwykle nie posiada wiedzy. W tym celu bardzo wa˝ne miejsce
w organizacji FOS zajmuje Customer Contact Division11, który w 2007 roku obs∏u˝y∏ 341 tysi´-
cy zapytaƒ telefonicznych oraz udzieli∏ odpowiedzi na 286 tysi´cy zapytaƒ pisemnych. 

By ograniczyç nap∏yw skarg FOS stosuje tak˝e amplitud´ czasowà, która pozwala wyelimino-
waç skargi najstarsze lub sytuacje w których konsumenci zbyt d∏ugo czekajà ze z∏o˝eniem skar-
gi. Podstawowa zasada stanowi, i˝ skarga musi zostaç z∏o˝ona w terminie do 6 miesi´cy od dnia
zaj´cia „ostatecznego stanowiska” w sprawie przez podmiot, na który skarga jest sk∏adana12. 

Po zbadaniu przes∏anek formalnych, konieczne jest zbadanie w∏aÊciwoÊci materialnej, mo˝-
liwe jest bowiem odrzucenie skargi bez rozstrzygni´cia sporu. Przed podj´ciem takiej decyzji
swoje stanowisko mo˝e przedstawiç skar˝àcy, a w przypadku jej podj´cia konieczne jest poin-
formowanie skar˝àcego oraz podmiotu, na który skarga zosta∏a z∏o˝ona. Rzecznik mo˝e pod-
jàç takà decyzj´ je˝eli spe∏niona jest jedna z przyk∏adowych13 przes∏anek:

p skar˝àcy nie dozna∏, lub jest wielce nieprawdopodobne by dozna∏, szkody majàtkowej lub
krzywdy na osobie;

p jest oczywistym, ˝e skar˝àcy nie ma ˝adnych realnych szans na pozytywne rozstrzygni´-
cie sprawy; 

p podmiot, na który jest sk∏adana skarga, z∏o˝y∏ ofert´ odszkodowania lub zadoÊçuczynie-
nia lub po prostu spe∏nienia Êwiadczenia z tytu∏u dobrej woli (nie przyznajàc racji skar-
˝àcemu), a oferta ta jest uczciwa i w∏aÊciwa do okolicznoÊci sprawy oraz oczekuje na ak-
ceptacj´ ze strony skar˝àcego;

p ta sama sprawa jest lub by∏a rozpoznawana przez dzia∏ajàcà na zasadach podobnych do
FOS instytucj´;

p ta sama sprawa zosta∏a rozstrzygni´ta przez sàd;
p zachodzà inne istotne przyczyny do uznania FOS za niew∏aÊciwy do rozpoznania skargi. 

Procedura rozpatrywania skarg
Po z∏o˝eniu skarga trafia do arbitra. Arbitrzy, w ramach zagadnieƒ, których dotyczy dana

skarga (np. ubezpieczenia), podzieleni sà na zespo∏y assessment team oraz investigation team.
Pierwszy zajmuje si´ sprawami ∏atwiejszymi i mo˝liwymi do szybszego rozpoznania, drugi
prowadzi sprawy bardziej z∏o˝one, wymagajàce szczegó∏owej analizy (np. koniecznoÊci zasi´-
gni´cia opinii bieg∏ych itp.). Je˝eli skarga nie zosta∏a oddalona lub odrzucona, ze wzgl´dów
opisanych wy˝ej, arbitrzy przyst´pujà do rozstrzygni´cia sporu. 

Proste spory, które trafiajà do assessement teams, arbiter stara si´ rozwiàzaç w mo˝liwie naj-
krótszym czasie przedstawiajàc swojà propozycj´ rozstrzygni´cia sporu. Po zapoznaniu si´ ze
stanowiskami stron i posiadanymi materia∏ami arbiter FOS zajmuje stanowisko w sprawie,
nast´pnie przedstawia je stronom, proponujàc rozwiàzanie (np. odszkodowanie dla skar˝àce-
go). Je˝eli strony wyra˝à zgod´ na zaproponowane rozwiàzanie – sprawa jest zakoƒczona. Na-
le˝y zaznaczyç, ˝e post´powanie prowadzone przez arbitrów ma charakter nieformalny. Co
wa˝ne, w praktyce tego typu sprawy prowadzone sà, w przewa˝ajàcej mierze, przy wykorzy-
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11 Pol. Wydzia∏ Informacji Konsumenckiej. 
12 Szczegó∏owe zasady znajdujà si´ w FSA Handbook DISP 2.8.
13 Pe∏na lista mo˝liwych przes∏anek znajduje si´ w FSA Handbook DISP 3.3.



staniu telefonu oraz poczty internetowej. Dopiero gdy strony przystanà na zaproponowane
rozwiàzanie, zawarta ugoda przybiera form´ pisemnà. Mo˝liwe jest te˝ zakoƒczenie sprawy
poprzez wydanie przez arbitra niewià˝àcej decyzji (patrz dalej). 

W ramach investigation team, gdzie sprawy sà czasoch∏onne, wymagajà bardziej szczegó∏o-
wej analizy, zapoznania si´ z liczniejszà dokumentacjà, post´powanie ma charakter pisemny.
W trakcie prowadzonych spraw arbitrzy, zarówno assessment team jak i investigation team, ma-
jà prawo ˝àdaç od stron informacji i wyjaÊnieƒ. Zwykle arbiter prosi o zaj´cie stanowiska
przez podmiot, na który skarga zosta∏a z∏o˝ona. W praktyce sprawy w ramach investigation te-
am sà najcz´Êciej koƒczone niewià˝àcà decyzjà arbitra.

Decyzja taka przypomina raczej opini´, w której arbiter informuje, jakie jego zdaniem roz-
strzygni´cie jest uczciwe i w∏aÊciwe w stosunku do okolicznoÊci, w zgodzie z przepisami pra-
wa. Zwykle decyzja sk∏ada si´ z informacji o sprawie oraz uzasadnienia prowadzàcego do roz-
strzygni´cia; najcz´Êciej dokument nie liczy wi´cej ni˝ jedna, dwie strony. Obie strony sporu
mogà wyraziç zgod´ na zaproponowane rozstrzygni´cie, ka˝da ze stron mo˝e tak˝e decyzj´ ar-
bitra odrzuciç i zwróciç si´ do Rzecznika o ponowne rozpatrzenie sprawy. W praktyce zdarza
si´ to bardzo rzadko. W 2007 roku 94% skarg zosta∏o zakoƒczonych przez arbitrów, w ramach
assessment teams lub investigation teams, bez potrzeby anga˝owania Rzeczników. Osiàgni´ty
wynik, definitywnie przesàdza o skutecznoÊci zastosowanych rozwiàzaƒ, czego g∏ównym ka-
talizatorem jest elastycznoÊç post´powania. 

Gdy sprawa trafia do Rzecznika post´powanie przybiera charakter formalny i pisemny. Mo˝-
liwe jest przeprowadzanie rozprawy, jest to jednak rozwiàzanie stosowane bardzo rzadko,
zwykle na wyraêny, uzasadniony wniosek jednej ze stron. Rzecznik mo˝e ˝àdaç dodatkowych
informacji i wyjaÊnieƒ od strony, najcz´Êciej jednak materia∏ zgromadzony w post´powaniu
przez arbitra jest ju˝ wystarczajàcy. Post´powanie koƒczy si´ wydaniem decyzji. Rozstrzygni´-
cie podejmowane przez Rzecznika musi byç uczciwe i w∏aÊciwe do okolicznoÊci sprawy. Oce-
niajàc uczciwoÊç i w∏aÊciwoÊç rozstrzygni´cia Rzecznik bierze pod uwag´:

p przepisy prawa;
p standardy i rekomendacje wydane przez FSA;
p zasady dobrych praktyk;
p je˝eli to w∏aÊciwe: prawid∏owà praktyk´ rynkowà z okresu, którego dotyczy skarga. 
Rzecznik sporzàdza decyzj´ na piÊmie i przekazuje jà stronom. Decyzja okreÊla termin

w którym skar˝àcym mo˝e si´ do niej ustosunkowaç na piÊmie. Je˝eli skar˝àcy w zakreÊlonym
terminie poinformuje Rzecznika o zaakceptowaniu decyzji, staje si´ ona ostateczna i wià˝àca
dla obu stron. Je˝eli skar˝àcy nie poinformuje Rzecznika w zakreÊlonym terminie o swoim
stanowisku, uznaje si´, ˝e odrzuci∏ on rozstrzygni´cie przyj´te w decyzji, w takiej sytuacji de-
cyzja nie jest wià˝àca dla ˝adnej ze stron, a post´powanie przed FOS zostaje zakoƒczone.
W ka˝dym przypadku Rzecznik informuje stron´ na którà zosta∏a z∏o˝ona skarga o wyniku
przeprowadzonego post´powania. 

Decyzja Rzecznika, która staje si´ wià˝àca dla stron mo˝e zawieraç szereg rozstrzygni´ç,
wÊród których nale˝y wymieniç mi´dzy innymi:

p zap∏at´ odszkodowania do 100 000 GBP14. Rzecznik mo˝e jednak rekomendowaç zap∏at´
odszkodowania przewy˝szajàcego 100 000 GBP, w takim zakresie decyzja nie jest wià˝à-
ca, a w praktyce rekomendacja taka mo˝e byç wykorzystywana przez skar˝àcego przed
sàdem powszechnym lub w ramach mediacji prowadzonej z instytucjà ju˝ po zakoƒczeniu
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14 WysokoÊç limitu odszkodowania do którego mo˝e wiàzaç decyzja Rzecznika jest ustalana przez FSA. 



post´powania przed FOS. Strony zwykle dà˝à do unikni´cia post´powania przed sàdami
powszechnymi. Je˝eli decyzja Rzecznika wskazuje na odszkodowanie przewy˝szajàce 100
000 GBP to jest ma∏o prawdopodobne by sàd w post´powaniu procesowym wyda∏ wyrok
znaczàco ró˝ny od rozstrzygni´cia Rzecznika, dlatego zwykle strony zawierajà ugody co
do pozosta∏ej cz´Êci odszkodowania zgodnie z rekomendacjà Rzecznika. 
Za odszkodowanie nale˝y w przypadku decyzji Rzecznika rozumieç: szkod´ majàtkowà
(równie˝ utracone korzyÊci), zadoÊçuczynienie za doznanà krzywd´, odszkodowanie za
uszczerbek na reputacji skar˝àcego, oraz odszkodowanie za ang. distress and inconve-
nience. Bardzo ciekawa jest w∏aÊnie ostatnia mo˝liwoÊç, odszkodowanie takie w prakty-
ce wynosi oko∏o 50-200 GBP i przyznawane jest za szeroko rozumiane komplikacje,
utrudnienia i niedogodnoÊci wynik∏e dla skar˝àcego, a spowodowane dzia∏aniem podmio-
tu, na który skarga zosta∏a z∏o˝ona;

p zap∏at´ odsetek;
p zap∏at´ kosztów post´powania15;
p inne, w postaci np. obowiàzku przeproszenia skar˝àcego lub wykonania innego faktycz-

nego dzia∏ania. 
Je˝eli zobowiàzany na podstawie wià˝àcej decyzji Rzecznika podmiot nie spe∏ni Êwiadczenia,

skar˝àcy mo˝e zwróciç si´ do sàdu z wnioskiem o wykonanie decyzji Rzecznika. Mo˝liwe jest
tak˝e zaskar˝enie decyzji Rzecznika do sàdu przez podmiot, na który z∏o˝ono skarg´, a który
nie zgodzi∏ si´ z zawartym w decyzji rozstrzygni´ciem. Oba przypadki w praktyce zdarzajà si´
niezmiernie rzadko. Znane sà jedynie incydentalne sprawy przegrane przez FOS w wyniku od-
wo∏ania podmiotu, na którego z∏o˝ono skarg´. Odnotowano tak˝e jeden przypadek, kiedy
Rzecznik wyda∏ decyzj´ zaakceptowanà przez skar˝àcego, przyznajàcà odszkodowanie, na-
st´pnie okaza∏o si´, ˝e decyzja Rzecznika by∏a b∏´dna (odszkodowanie powinno byç wy˝sze).
W tym wypadku skar˝àcy nie móg∏ wnieÊç powództwa do sàdu powszechnego przeciwko pod-
miotowi rynku finansowego, gdy˝ sprawa zosta∏a rozstrzygni´ta ostatecznie przez FOS, a roz-
strzygni´cie zosta∏o zaakceptowane przez skar˝àcego. W takiej sytuacji brakujàcà cz´Êç od-
szkodowania wyp∏aci∏ FOS, który dobrowolnie przyjà∏ odpowiedzialnoÊç za swój b∏àd. 

Warto tak˝e podkreÊliç, i˝ w ramach struktury organizacyjnej FOS dzia∏a Service Review Te-
am, który rozpatruje skargi na FOS oraz kontroluje jakoÊç pracy FOS16. 

Dane statystyczne dotyczàce sk∏adanych skarg
W 2007 roku FOS obs∏u˝y∏ 672 814 zapytaƒ i wniosków, z których statystycznie 1 na 6 prze-

kszta∏cono w skarg´. ¸àcznie w 2007 roku do FOS wp∏yn´∏o 94 392 nowych skarg, a rozstrzy-
gni´to 111 673 skarg, z czego a˝ 94% zosta∏o rozpatrzonych w nieformalnym trybie przez ar-
bitrów, bez koniecznoÊci wydawania decyzji przez Rzeczników. Rzecznicy wydali decyzje
jedynie w 6 842 sprawach. Ponad po∏owa skarg zosta∏a rozpatrzona w ciàgu trzech miesi´cy.
Zakres przedmiotowy skarg kszta∏towa∏ si´ w nast´pujàcy sposób:

p 49% skarg, które wp∏yn´∏y do FOS w 2007 roku dotyczy∏o mortgage endowment17;
p 21% dotyczy∏o bankowoÊci: 
p 40% RORy, 
p 22% kredyty hipoteczne, 
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15 Poniewa˝ skar˝àcy nie potrzebuje zwykle udzia∏u pe∏nomocnika by wnieÊç skarg´ do FOS koszty te sà przyznawa-
ne niezmiernie rzadko. 
16 Szersze omówienie dzia∏alnoÊci Service Review Team wykracza jednak poza ramy nieniejszego opracowania.



p 13% karty kredytowe, 
p 9% po˝yczki i kredyty (z wy∏àczeniem kredytów hipotecznych), 
p 7% oszcz´dnoÊci (depozyty, konta oszcz´dnoÊciowe), 
p 9% inne, 
p 17% dotyczy∏o ubezpieczeƒ: 

l 27% ubezpieczenia komunikacyjne, 
l 12,5% ubezpieczenia budynków, domów i mieszkaƒ, 
l 11,5% ubezpieczenia kredytów, 
l 10,5% ubezpieczenia podró˝y, 
l 8% zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, 
l 5,5 % ubezpieczenia dochodu, 
l 4,5 % ubezpieczenie ryzyka ci´˝kiego zachorowania, 
l 3% ubezpieczenia ochrony prawnej, 
l 2,5 % ubezpieczenia zdrowotne, 
l 1,5% ubezpieczenia zwierzàt domowych, 
l 1% ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, 
l 12,5% inne, 

p 13% dotyczy∏o inwestycji i produktów oferowanych przez podmioty rynku kapita∏owego. 

Podsumowanie
Przedstawione powy˝ej dane statystyczne wskazujà na bardzo wysokà efektywnoÊç przyj´te-

go modelu organizacyjnego. Zaskakuje liczba skarg sk∏adanych do FOS. W Polsce – w kraju,
w którym mieszka – zaledwie – 23 mln osób mniej ni˝ w Wielkiej Brytanii, liczba nap∏ywajà-
cych skarg w ˝aden sposób nie przystaje do liczby skarg sk∏adanych do FOS. Polska Komisja
Nadzoru Finansowego otrzymuje rocznie oko∏o 2500 skarg a np. Rzecznik Ubezpieczonych
oko∏o 7000 tysi´cy, tymczasem FOS otrzymuje ich rocznie oko∏o 100 tysi´cy18. Wydaje si´, ˝e ta-
ka dysproporcja nie wynika bynajmniej z rzetelnego traktowania polskich klientów przez pod-
mioty rynku finansowego, a raczej z nik∏ej ÊwiadomoÊci polskich nieprofesjonalnych odbiorców
us∏ug finansowych. Innà sprawà zasygnalizowanà na wst´pie jest brak podobnej do angielskiej
instytucji, która kompleksowo mog∏aby zajàç si´ sprawà konsumentów: w zale˝noÊci od potrze-
by albo udzielajàc kompleksowej informacji albo rozstrzygajàc szybko i rzetelnie powsta∏y spór. 

Podsumowujàc wskazaç nale˝y, ˝e brytyjski model sprawdza si´ i funkcjonuje efektywnie.
Przede wszystkim zaÊ skutecznie wspiera interesy s∏abszych stron umów rynku finansowego
– konsumentów. Oprócz udzielania informacji i rozpatrywania skarg FOS prowadzi skierowa-
ne do szerokiego grona odbiorców akcje informacyjne i edukacyjne. 
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17 Nazwa produktu sprzedawanego bardzo dynamicznie w latach 80 i póêniej w Wielkiej Brytanii. Najogólniej rzecz
ujmujàc konsument zawiera∏ dwie umowy: kredytu hipotecznego i odpowiednika umowy ubezpieczenia na ˝ycie po-
wiàzanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym. W ramach kredytu konsument sp∏aca∏ jedynie odsetki, kwo-
t´ w∏aÊciwà wp∏aca∏ do ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego. Wed∏ug przedstawianych w tamtym czasie wyli-
czeƒ, po up∏ywie czasu, inwestycja mia∏a nie tylko sp∏aciç kredyt ale i przynieÊç zysk konsumentowi. Ze wzgl´du na
wahania w gospodarce szybko okaza∏o si´ jednak, ˝e wyliczenia przedstawiane przez banki i ubezpieczycieli nie sà re-
alne, a problem zaczà∏ dotyczyç setek klientów, którzy zacz´li licznie sk∏adaç skargi mi´dzy innymi do FOS (w 2006
roku: 69 tysi´cy skarg, w 2007 roku: 46 tysi´cy skarg). Szacuje si´ ˝e banki i ubezpieczyciele z tytu∏u zawartych umów
wyp∏aci∏y oko∏o 2,2 biliona GBP odszkodowaƒ. Obecnie wi´kszoÊç podmiotów rynku finansowego wycofa∏a si´ z ofe-
rowania tego rodzaju rozwiàzaƒ. 
18 Podane liczby dotyczà 2007 roku, gdy˝ w chwili koƒczenia prac nad artyku∏em nie by∏y znane dane za rok 2008. 



Majàc na uwadze powy˝sze, byç mo˝e nale˝a∏oby w Polsce rozpoczàç dyskusj´ nad rodzi-
mym instytucjonalnym systemem ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finanso-
wego. Rozwa˝yç nale˝a∏oby koniecznoÊç zlikwidowania wielu pokrywajàcych si´ w∏aÊciwoÊcià
instytucji na rzecz powo∏ania jednej, ale za to skutecznej, wykorzystujàc najlepsze z zaprezen-
towanych powy˝ej rozwiàzaƒ stosowanych w Wielkiej Brytanii. 
Artyku∏ wyra˝a osobiste poglàdy autora.

mgr ¸ukasz Szymaƒski, specjalista w Departamencie Ochrony Klientów Urz´du Komisji
Nadzoru Finansowego 

Summary of the article

Organization and activities of the Financial Ombudsman Service in
Great Britain

The paper analyzes the activities and organization of the Financial Ombudsman Service
(hereinafter called „the FOS”) in Great Britain. This organization was established in 2001 in
order to settle complaints between consumers and businesses providing financial services. Al-
though the number of complaints is high (over 100,000 in 2007) disputes are settled in a qu-
ick and professional way. The majority of disputes is resolved informally, by means of fax, te-
lephone and e-mails. Ombudsman’s decisions are rarely questioned and sued in British
courts. It should be emphasized that the FOS is not a pro-consumer organization. One of the
main principles observed by our arbiters and ombudsmen is the principle of objectivism. The
biggest advantage of the model for consumers is the opportunity to change an unequal balan-
ce of contract (usually a consumer is a „weaker” party of contracts concluded with financial
institutions) due to the possibility to take the matter to the FOS to have the dispute settled
free of charge, in an objective and professional way, without the need to be involved in a long
and costly trial in a common court. 

Before the organization described here was established, consumers had had to count on help
of many dispersed and not always efficient organizations protecting their rights. Very often
the only effective solution was to bring an action at law. But such situation was not favoura-
ble to consumers who did not always have the possibility to access attorneys who would offer
the same knowledge and experience as attorneys of financial institutions. Moreover, this so-
lution is expensive and long-lasting. The situation is similar in Poland nowadays. This is why,
by showing in the present paper the organization and activities of the FOS, one of the
world’s largest organizations of this kind, we may encourage the discussion about the Polish
institutional system of protection of non-professional participants of the financial market and
the need to change it, maybe by using the solutions applied by the Financial Ombudsman Se-
rvice. 
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Przekazany w grudniu 2007 roku Komisji Europejskiej cz´Êciowo ukoƒczony projekt Insu-
rance Restatement (oficjalna nazwa: Zasady Europejskiego Kontraktowego Prawa Ubezpie-
czeniowego; Principles of European Insurance Contract Law, dalej tak˝e: PEICL) zawiera po-
stanowienia odnoszàce si´ do przedkontraktowych obowiàzków stron umowy ubezpieczenia,
trybu zawarcia umowy ochrony ubezpieczeniowej, dokumentu ubezpieczenia, charakterysty-
ki ryzyka ubezpieczeniowego, sk∏adki oraz problematyki przedawnienia roszczeƒ z umowy
ubezpieczenia. Zarazem projekt w ukoƒczonej swej cz´Êci odnosi si´ w swych rozwiàzaniach
do poj´cia odszkodowania ubezpieczeniowego i jego wysokoÊci w ubezpieczeniach majàtko-
wych i osobowych, jak i te˝ subrogacji oraz regresu wg europejskiego prawa kontynentalne-
go2. Tym samym nale˝a∏o przystàpiç do dalszego opracowywania zakresu tych prac redakcyj-
nych nad kolejnymi partiami regulacji PEICL, co podj´to na seminarium w Budapeszcie, które
odbywa∏o si´ od 2 do 5 kwietnia 2008 r.

Pierwszego dnia obrady seminarium by∏y przede wszystkim poÊwi´cone analizie stanu za-
awansowania prac nad PEICL jak i te˝ umiejscowieniu prac grupy w kontekÊcie prac innych
grup studyjnych w ramach tzw. Projektu Wspólnych Ram Odniesienia (Draft Common Frame
of Reference), którego nota bene, PEICL stanowi treÊç sekcji IX w Rozdziale III, co zakoƒczo-
no przygotowaniem oficjalnego stanowiska wszystkich cz∏onków Insurance Restatement Gro-
up, którego treÊç przyj´to przez aklamacj´. Zarazem zosta∏y omówione za∏o˝enia publikacji
PEICL w formie papierowej, która ma si´ ukazaç z koƒcem 2008 roku. 

Podczas kolejnych dni obrad, wobec powy˝szych planów i zgodnie z wczeÊniej podj´tymi zo-
bowiàzaniami grupa ekspercka (Project Group on a Restatement of European Insurance Con-
tract Law) podj´∏a intensywne prace nad regulacjà ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej,
która b´dzie stanowiç zawartoÊç rozdzia∏u 15 cz´Êci 4 PEICL. Na seminarium dokonano
wst´pnej systematyki tego rozdzia∏u, zgodnie z propozycjà prof. Helmuta Heissa. Nast´pnie
przystàpiono do wst´pnej redakcji poszczególnych artyku∏ów, Przede wszystkim rozwa˝ano
koniecznoÊç definicji umowy ubezpieczenia OC i ewentualnego jej umieszczenia w s∏owniczku
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1 Poglàdy wyra˝one w tekÊcie sà osobistymi autora i nie mogà byç identyfikowane ze stanowiskiem Project Group on
a Restatement of European Insurance Contract Law.
2 W rozwa˝aniach oparto si´ na t∏umaczeniu Restatement (PEICL) autorstwa D. Fuchsa oraz ¸. Szymaƒskiego.



zawartym w art. 1: 102. Nast´pnie przedmiotem dyskusji by∏o zagadnienie obj´cia zakresem
ochrony w ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cywilnej kosztów zast´pstwa procesowego i roz-
strzygni´cia, czy te koszty sà pokrywane przez ubezpieczyciela w ca∏oÊci i czy ewentualnie
zwrot ich równowartoÊci powinien byç traktowany analogicznie do konstrukcji zwrotu kosz-
tów prewencji sensu stricto i ratownictwa (tzw. prewencja sensu largo) w art. 826 polskiego
kodeksu cywilnego (tzn. zdaniem piszàcego, zgodnie z art. 826 § 4 k. c., nie powinna wyp∏ata
równowartoÊci kosztów prewencji sensu largo powodowaç zmineijszenia sumy ubezpieczenia),
czy te˝ powinny pomniejszaç dotychczasowà sum´ ubezpieczenia.

Na seminarium przyj´to tak˝e, i˝ regulacja ubezpieczeƒ OC w Insurance Restatement b´dzie
tak˝e swym zakresem przedmiotowym obejmowaç obowiàzkowe ubezpieczenia komunikacyjne
tak dalece, jak nie czyni tego obowiàzujàce acquis communautaire, co szczególnie odnosi si´ do
projektowanego art. 15: 104, który b´dzie szczegó∏owo rozstrzygaç zagadnienie actio directa. 

Na zakoƒczenie obrad postanowiono, i˝ prace nad regulacjà ubezpieczenia OC oraz ubezpie-
czeƒ na ˝ycie b´dà kontynuowane na kolejnych seminariach.

dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego Uniwer-
sytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie, cz∏onek Project Group on a Restate-
ment of European Insurance Contract Law

Wydaje si´, ˝e konferencje poÊwi´cone ochronie ubezpieczeniowej wa˝nych sektorów i bran˝
gospodarki nabra∏y charakteru cyklicznego. Cenna inicjatywa Izby Gospodarczej Ubezpieczeƒ
i Obs∏ugi Ryzyka organizowania takich konferencji, jak widaç spotka∏a si´ z aprobatà i uzna-
niem Êrodowisk bran˝owych i naukowych. W Êlad za Êrodowiskiem warszawskim (Uniwersy-
tet Warszawski, SGGW) inicjatywa ta znalaz∏a kontynuacj´ w Krakowie.

Konferencj´ naukowà „Ryzyko a ubezpieczenia w górnictwie”, której uczestników i goÊci ho-
norowych goÊci∏a Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, uznaç nale˝y za wa˝ne i nadzwy-
czaj udane przedsi´wzi´cie tego cyklu konferencyjnego. Sàdzàc po dorobku konferencji nie by-
∏o lepszego miejsca na jej lokalizacj´ ni˝ ta znamienita Uczelnia o wspania∏ych tradycjach
i imponujàcych osiàgni´ciach naukowych i wdro˝eniowych, na skal´ mi´dzynarodowà. Hono-
rowy patronat nad konferencjà sprawowa∏ Rektor AGH – prof. dr hab. Antoni TajduÊ. 

Konferencja zorganizowana zosta∏a przy wspólnym zaanga˝owaniu gospodarza konferencji
którym by∏a AGH, inicjatora przedsi´wzi´cia – Izby Gospodarczej Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ry-
zyka w Warszawie, Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Ârodowiska i Zasobów Natu-
ralnych, a tak˝e Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Wydzia∏u Zarzàdzania
Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych wspó∏organizatorów. Inicjatywa zorganizowania
konferencji by∏a odpowiedzià na aktualne potrzeby wspó∏pracy Êrodowisk górniczych oraz Êro-
dowisk ubezpieczeniowych. Celem konferencji by∏o poznanie kierunków rozwoju ochrony
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ubezpieczeniowej sektora górniczego oraz uwarunkowaƒ prawnych, finansowych i organiza-
cyjnych zarzàdzania ryzykiem i kryzysami w sektorze górniczym w Polsce a tak˝e poznanie
odniesieƒ unijnych i mi´dzynarodowych do problematyki zarzàdzania ryzykiem w górnictwie. 

Ceremonii otwarcia konferencji dokona∏ Rektor AGH – prof. dr hab. Antoni TajduÊ. Wita∏
zebranych w imieniu gospodarzy i organizatorów prof. Leszek Preisner – Kierownik Katedry
Ekonomii, Finansów i Zarzàdzania Ârodowiskiem. W swoim wystàpieniu wskaza∏ przedstawi-
cieli tej bran˝y, ochronie której konferencja tematycznie by∏a poÊwi´cona, witajàc goÊci z Wy˝-
szego Urz´du Górniczego w Katowicach, goÊci z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralny-
mi i Energià PAN, Instytutu Geomechaniki PAN, goÊci z Kompanii W´glowej w Katowicach,
goÊci z Katowickiego Holdingu W´glowego, Jastrz´bskiej Spó∏ki W´glowej, Izby Przemys∏owo-
-Handlowej ROW i innych instytucji z sektorem górniczym zwiàzanych. S∏owa powitania skie-
rowane zosta∏y tak˝e do przedstawicieli tych instytucji, które reprezentujà Êrodowiska bizne-
su ubezpieczeniowego lub Êwiadczà us∏ugi ubezpieczeniowe i brokerskie. Dowodem
zainteresowania przedmiotem konferencji by∏o zaanga˝owanie w sponsoring, za co dzi´kowa-
no witajàc przedstawicieli g∏ównego sponsora, którym by∏o Sopockie Towarzystwo Ubezpie-
czeƒ Ergo Hestia SA.

Dla podkreÊlenia znaczenia cyklicznoÊci i woli kontynuacji uj´cia bran˝owego konferencji
ubezpieczeniowych wystàpi∏ Dziekan Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych SGGW – prof. dr hab.
Bogdan Klepacki, który by∏ gospodarzem konferencji poprzedzajàcej niniejszym prezentowanà.

W imieniu Organizatorów wystàpi∏ Prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ryzy-
ka – dr Stanis∏aw Nowak. Jak co roku Izba przyzna∏a wyró˝nienia honorowe w kategorii „Za
zas∏ugi dla edukacji ubezpieczeniowej” wr´czajàc je po zasi´gni´ciu opinii Kapitu∏y ds. tej na-
grody wielce zas∏u˝onemu Zespo∏owi Muzeum Ubezpieczeƒ w Krakowie.

We wszystkich wystàpieniach po wielokroç podkreÊlano naukowy charakter konferencji,
wskazujàc wybitnych przedstawicieli Êrodowisk naukowych, którzy uczestniczyli w konferen-
cji bàdê jako jej gospodarze bàdê goÊcie, przybyli z zewnàtrz.

Obrady konferencji przebiega∏y w ramach czterech sesji plenarnych, a mianowicie:
p sesji pierwszej zatytu∏owanej Ryzyko w górnictwie moderowanej przez prof. dr hab. Lesz-

ka Preisnera, prof. dr hab. Iren´ J´drzejczyk, prof. dr hab. Wand´ Su∏kowskà;
p sesji drugiej zatytu∏owanej Zabezpieczenia przed ryzykiem moderowanej przez prof. dr

hab. Andrzeja Sopoçko oraz przez dr Tadeusza Pindóra;
p sesji trzeciej zatytu∏owanej Ubezpieczenia w górnictwie, moderowanej przez prof. dr hab.

Jerzego Handschke, dr Stanis∏awa Nowaka oraz dr Gra˝yn´ Sordyl;
p sesji ostatniej, której przedmiotem by∏a prezentacja wyników obrad sesji wczeÊniejszych

przez prowadzàcych oraz dokonanie podsumowania. 
W sesji pierwszej po wyk∏adzie wprowadzajàcym z referatami wystàpili prof. dr hab. in˝. An-

drzej Zorychta z Wydzia∏u Górnictwa i Geoin˝ynierii AGH prezentujàcy zagro˝enia w podziem-
nym górnictwie w´gla kamiennego i z tego samego Wydzia∏u dr hab. in˝. prof. nadzw. AGH An-
drzej Hebda, który swój referat poÊwi´ci∏ iloÊciowym metodom oceny ryzyka szkody na zdrowiu
w górnictwie. Wydzia∏ Geodezji Górniczej i In˝ynierii Ârodowiska reprezentowali dr hab. in˝.,
prof. nadzw AGH Ryszard Hermanowski oraz mgr in˝. Agnieszka Malinowska poÊwi´cajàc swój
referat ryzyku zwiàzanemu ze szkodami górniczymi. Na temat identyfikacji ryzyk zwiàzanych
z zagro˝eniami w górnictwie podziemnym mówi∏ dr in˝. Marcin Krause reprezentujàcy Wydzia∏
Górnictwa i Geologii Politechniki Âlàskiej w Gliwicach. Wspomniany wy˝ej wyk∏ad wprowadza-
jàcy do omawianej sesji zatytu∏owany „Sposoby ochrony przed skutkami wielkich awarii prze-
mys∏owych” wyg∏osi∏a prof. dr hab. Irena J´drzejczyk, reprezentujàca Wydzia∏ nauk Ekonomicz-
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nych SGGW w Warszawie. Ryzyko awarii przemys∏owych zdefiniowano jako mo˝liwoÊç wystà-
pienia nieoczekiwanych zdarzeƒ wywo∏anych zawodnoÊcià urzàdzeƒ, linii technologicznych, bu-
dowli przemys∏owych i innych elementów infrastruktury przemys∏owej lub b∏´dem cz∏owieka
w kontakcie z nimi. Awaria natomiast zdefiniowana zosta∏a jako nag∏e i nieoczekiwane wyda-
rzenie niosàce ze sobà negatywne skutki, w tym znacznych rozmiarów straty materialne i stra-
ty w ludziach jako finansowe odzwierciedlenie szkód majàtkowych i szkód na osobie, w szczegól-
noÊci szkód w ˝yciu i zdrowiu a tak˝e szkód Êrodowiskowych. Rozwa˝ania prowadzi∏y do
ostatecznej konkluzji, ˝e wielkie znaczenie ma prewencja i poszukiwanie najbardziej efektyw-
nych metod finansowania ogromnych potrzeb kapita∏owych zwiàzanych z pokryciem ryzyka
awarii w górnictwie. W wystàpieniu wskazywano na produkty standardowe i nie standardowe,
s∏u˝àce finansowaniu ryzyka awarii w górnictwie a tak˝e wskazywano mo˝liwe kierunki jego
transferu, w tym tak˝e poprzez wzajemnoÊç ubezpieczeniowà i inne rozwiàzania alternatywne.

W sesji drugiej z referatami wystàpili reprezentujàc Wy˝szy Urzàd Górniczy dr in˝. Krzysz-
tof Matuszewski, mgr in˝. Tadeusz Wojnar oraz mgr in˝. Marian Pe∏czyƒski omawiajàc zada-
nia Wy˝szego Urz´du Górniczego w identyfikacji oraz ograniczaniu zagro˝eƒ w podziemnym
górnictwie w´gla kamiennego. Zabezpieczenie powierzchni i obiektów przed szkodami górni-
czymi by∏o tematem wystàpienia doc. dr hab. in˝. Andrzeja kowalskiego z G∏ównego Instytutu
Górnictwa. Kompani´ W´glowà reprezentowa∏ Janusz Imiela poÊwi´cajàc swoje wystàpienie
zagro˝eniom naturalnym w kopalniach kompanii W´glowej S.A., zwiàzanych w szczególnoÊci
z ryzykiem po˝arów. Zagro˝eniom tàpaniami i zabezpieczeniu przed ryzykiem w kopalniach
Katowickiego Holdingu W´glowego S. A. swoje wystàpienie poÊwi´ci∏ dr in˝. Bogus∏aw Syrek.
Metan i skutki jego wyst´powania w Kopalniach Jastrz´bskiej Spó∏ki W´glowej S.A. by∏y tema-
tem kolejnego wystàpienia. 

Poglàdy Êrodowisk ubezpieczeniowych znalaz∏y swoje odzwierciedlenie w wystàpieniu Zbi-
gniewa ˚yry i Krzysztofa Kowalczyka – STU Ergo Hestia S.A.- omawiajàcych kwantyfikacj´ ry-
zyk górniczych z wykorzystaniem modelu HLC. Natomiast o reasekuracji poprzez rynek kapi-
ta∏owy mówi∏ prof. dr hab. Andrzej Sopoçko, reprezentujàc Wydzia∏ zarzàdzania Uniwersytetu
Warszawskiego. Sesj´ drugà zamyka∏ referat autorstwa dr Barbary Wi´ckowskiej z Katedry
Ubezpieczenia Spo∏ecznego SGH poÊwi´cony metodom szacowania ryzyka w ubezpieczeniach
w górnictwie.

Sesj´ trzecià otwiera∏ referat poÊwi´cony Êwiatowym i polskim kierunkom rozwoju ochrony
ubezpieczeniowej autorstwa dr Katarzyny Malinowskiej, reprezentujàcej Izb´ Gospodarczà
Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ryzyka. WzajemnoÊç ubezpieczeniowà w praktyce polskiego rynku
ubezpieczeƒ zaprezentowa∏ dr Adam Âliwiƒski z Katedry Ubezpieczeƒ Gospodarczych Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie. Reprezentujàcy Kompani´ W´glowà S.A. panowie Andrzej
Pawletko, Karol Suchoƒ i Roman Przyby∏a przedstawili obs∏ug´ ubezpieczeniowà górnictwa
w´glowego obecnà a tak˝e przysz∏e zadania i mo˝liwoÊci ich realizacji z punktu widzenia Êro-
dowisk górniczych.

Korporacyjne ubezpieczenia emerytalne przedstawione zosta∏y przez reprezentujàcych Izb´
Gospodarczà Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ryzyka dr Stanis∏awa Nowaka i Tadeusza Lenarta. Ubez-
pieczeniowy Fundusz Gwarancyjny reprezentowa∏ dr Marek Monkiewicz poÊwi´cajàc swoje
wystàpienie funduszom gwarancyjnym. Problematyka rekultywacji terenów pokopalnianych
i rewitalizacji Êrodowiska znalaz∏a odzwierciedlenie w dwóch referatach, a mianowicie w refe-
racie, którego wspó∏autorami sà Krzysztof Klimont (IHAR Sandomierz) i Andrzej M∏ynarczyk
(IGUiR) a tak˝e w referacie poÊwi´conym biotechnologii EM-Farming autorstwa S∏awomira
Gacka i Stanis∏awa Kolbusza za Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury. 
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Problemom reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych w górnictwie swoje wystàpienie poÊwi´-
cili reprezentujàcy FINCON Wojciech Pi∏at i Przemys∏aw Krukowski.

Sesj´ trzecià zamyka∏ referat gospodarzy zatytu∏owany „Mo˝liwoÊci wp∏ywu firmy ubezpie-
czeniowej na redukcj´ ryzyka w górnictwie w´gla kamiennego” we wspó∏autorstwie dr in˝.
Stanis∏awa Gila, dr in˝. Tadeusza Pindora oraz prof. nadzw. dr hab. AGH Leszka Preisnera.

Z podsumowania obrad dokonanego przez moderatorów w czwartej sesji plenarnej wynika,
˝e g∏ównym problemem podj´tym przez uczestników konferencji, wymagajàcym pilnego
rozwiàzania jest zapewnienie odpowiedniego miejsca dla górnictwa w hierarchii celów ubez-
pieczycieli, dzia∏ajàcych w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego oraz w prio-
rytetach polityki paƒstwa polskiego dotyczàcej zarzàdzania ryzykiem i kryzysami w górnic-
twie. Dzi´kujàc wszystkim, zamkni´cia obrad w imieniu gospodarzy i organizatorów dokona∏
dr Stanis∏aw Nowak – prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ryzyka.

prof. zw. dr hab. Irena J´drzejczyk, Zak∏ad Prawa i Finansów KPAiM Wydzia∏u Nauk Ekono-
micznych Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kraje Grupy Wyszehradzkiej zak∏adajàce w dokumentach o wspó∏pracy spójnoÊç swoich ryn-
ków finansowych, jako cel ∏atwiejszy do osiàgni´cia ni˝ spójnoÊç ca∏ego terytorium UE, rzad-
ko poddajà ocenie stopieƒ zaawansowania prac nad osiàgni´ciem tego celu. Wydaje si´, ˝e ten-
dencje rozwoju rynków finansowych oraz sektorów i bran˝ na tych rynkach w ka˝dym
z krajów wyszehradzkich ze wzgl´du na wspólne uwarunkowania historyczne i ÊwiadomoÊcio-
we kszta∏tujà si´ bardzo podobnie. Zdumiewa jednak pozytywny obraz S∏owacji, który wy∏a-
nia si´ z dyskusji naukowej nad rynkami finansowymi a w szczególnoÊci rynkiem ubezpiecze-
niowym. Jednym z wielu miejsc, gdzie zapoczàtkowano takà dyskusj´ by∏ Uniwersytet
Ekonomiczny w Bratys∏awie w 2006 r., który kontynuowa∏ t´ tematyk´ w 2007 i 2008 r. i za-
mierza to czyniç nadal.

Mi´dzynarodowà konferencj´ naukowà poÊwi´conà „G∏ównym tendencjom w ubezpiecze-
niach”, zorganizowa∏a Katedra Ubezpieczeƒ Uniwersytetu w Bratys∏awie, prowadzona przez
prof. Ann´ Majtánov’à w Centrum Konferencyjnym Senec w dniach 11-12 czerwca 2008 r. 

GoÊçmi honorowymi konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa
Szkolnictwa Wy˝szego Republiki S∏owackiej, obaj w randze wiceministrów. Po uroczystym po-
witaniu Zebranych przez Gospodarzy konferencji jako pierwszy wystàpi∏ dr in˝. Jozef
Habánik, który omówi∏ zadania jakie stojà przed Szkolnictwem Wy˝szym w kszta∏ceniu m∏o-
dych kadr na potrzeby sektora finansów, z korzyÊcià dla finansowej obs∏ugi obywateli Repu-
bliki S∏owackiej. Swoje tezy mówca ilustrowa∏ przyk∏adem podmiotów ubezpieczeniowych, ja-
ko tych instytucji zaufania publicznego, których wp∏yw na poczucie bezpieczeƒstwa jest
najsilniejszy.
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G∏ówne tendencje w rozwoju ubezpieczeƒ by∏y przedmiotem wystàpienia dr in˝. Dusana Ka-
tonák, który dokona∏ charakterystyki stanu zaawansowania prac nad wdro˝eniem dyrektywy
Solvency II na rynku s∏owackim, procedur audytu wewn´trznego i stanu innych przygotowaƒ
do pe∏nej harmonizacji przepisów narodowych s∏owackich z aktami prawa unijnego. 

Szczególne zainteresowanie wÊród s∏uchaczy tego wystàpienia wzbudzi∏ problem powszech-
noÊci audytu wewn´trznego i zachowania niezale˝noÊci komórek organizacyjnych audytu we-
wn´trznego poprzez odpowiednie ich usytuowanie w strukturze organizacyjnej ubezpieczycie-
la. Przedmiotem sporu sta∏y si´ natomiast dyrektywy zwane w ˝argonie rynkowym
antydyskryminacyjnymi. Jednà z bardziej oryginalnych by∏a interpretacja, w myÊl której dy-
rektywy te odwracajà uwag´ ubezpieczeniobiorcy od rzeczywistego konfliktu interesów, które-
go êród∏em nie jest p∏eç ani odmiennoÊç rasy czy te˝ odmiennoÊci etniczne.

Rzeczywistego konfliktu interesów upatrywano natomiast w zró˝nicowaniu si∏y przetargo-
wej na rynku pomi´dzy ubezpieczycielem a ubezpieczeniobiorcà i wynikajàcej stàd dyskrymi-
nacji tego ostatniego.

Interes ubezpieczycieli obecnych na s∏owackim rynku reprezentowa∏a in˝. Petra Muákova,
która w wystàpieniu zatytu∏owanym „Nowe wyzwania przed s∏owackim sektorem ubezpiecze-
niowym” podkreÊla∏a rol´ S∏owackiej Izby Ubezpieczeƒ w lobbingu na rzecz ubezpieczycieli
w trudnym procesie legislacyjnym harmonizujàcym prawo krajowe z rozwiàzaniami unijnymi.

W opinii ubezpieczycieli najtrudniejszym wyzwaniem jest wdro˝enie Solvency II i wypraco-
wanie zwiàzanych z tym procedur. W∏asnymi doÊwiadczeniami w tym zakresie dzieli∏ si´ z ze-
branymi in˝. Pavel Koci, reprezentujàcy Allianz – Slovenská Poist’ovƒa a.s.

Punkt widzenia poÊredników ubezpieczeniowych przedstawia∏ in˝. Robert Poór, reprezen-
tant S∏owackiego Stowarzyszenia Zarzàdzania Ryzykiem.

Problemy s∏owackiego rynku ubezpieczeniowego przedstawiane by∏y przez kolejnych mów-
ców, takich jak.: prof. dr hab. in˝. Anna Majtánová, prof. dr in˝. Eva Rievajová, dr in˝. Erika
Postoráková, dr Mária Bláhová, dr in˝. Zuzana Littvová, dr in˝. Barbora Drugdová, in˝. Mi-
chaela Pechom, in˝. Ivan Sós in˝. mgr Zuzana Krátka, in˝. Katarina Serinová, in˝. Peter Mar-
ko, in˝. Ingrid Vachálková, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratys∏awie, doc. dr in˝. Eva
Kafková, in˝. Marek Meches z Uniwersytetu w Koszycach, prof. dr in˝. Viktória Cejková, mgr
Jana Mináriková z Wy˝szej Szko∏y Ekonomii i Zarzàdzania w Bratys∏awie.

Problemy polskiego rynku ubezpieczeniowego przedstawione zosta∏y przez prof. dr hab. Ire-
n´ J´drzejczyk z SGGW w Warszawie, dr Dorot´ MaÊniak z Uniwersytetu Gdaƒskiego, dr Gra-
˝yn´ Sordyl i dr Joann´ Ni˝nik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Problemy czeskiego rynku ubezpieczeniowego przedstawiali tacy mówcy jak: prof. dr hab.
Eva Ducháüková z Wy˝szej Szko∏y Ekonomicznej w Pradze, dr in˝. Frantisek Rezác, Sona Ja-
rosová z Uniwersytetu im. Masarykova w Brnie, doc. dr in˝. Hana Filipczyková z Uniwersy-
tetu w Ostrawie, in˝. Ivana Safarciková z Uniwersytetu Technicznego w Libercu. SpoÊród
obecnych praktyków z referatem wyst´powali in˝. Zdenék Schwarz, Jana Richtárová.

Z przyk∏adami innowacyjnych rozwiàzaƒ wystàpi∏ prof. dr Burak Kartal z Uniwersytetu Ce-
lal Bayar w Turcji, wskazujàc tak˝e na przygotowania czynione w jego kraju w zwiàzku ze sta-
raniem o wejÊcie w struktury Unii Europejskiej. 

Z podsumowania obrad dokonanego przez moderatorów w czasie ostatniej sesji plenarnej
wynika, ˝e g∏ównym problemem podj´tym przez uczestników konferencji, wymagajàcym pil-
nego rozwiàzania jest umocnienie stabilnoÊci instytucji rynku ubezpieczeniowego oraz umoc-
nienie poczucia bezpieczeƒstwa jego uczestników. W hierarchii celów ubezpieczycieli, dzia∏a-
jàcych w s∏owackim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego oraz w priorytetach polityki
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paƒstwa s∏owackiego dotyczàcej zarzàdzania ryzykiem na plan pierwszy wysuwa si´ przyspie-
szenie prac nad wdro˝eniem Solvency II. W opinii ubezpieczycieli potrzebna jest wymiana do-
Êwiadczeƒ z ró˝nych rynków krajowych. Dzi´kujàc wszystkim, zamkni´cia obrad w imieniu
gospodarzy i organizatorów dokona∏ prof. dr in˝. Jan Lisy – dziekan Wydzia∏u Gospodarki Na-
rodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratys∏awie.

prof. zw. dr hab. Irena J´drzejczyk, Zak∏ad Prawa i Finansów KPAiM Wydzia∏u Nauk Ekono-
micznych Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W dniach 4-5 wrzeÊnia 2008 r. w hotelu Villa Pallas w Olsztynie odby∏a si´ Ogólnopolska
konferencja naukowa pt. „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej”. Jej celem by∏a integracja
Êrodowiska naukowego zajmujàcego si´ problematykà rynku ubezpieczeniowego oraz prezen-
tacja wyników badaƒ zwiàzanych z ubezpieczeniami w ró˝nych oÊrodkach akademickich,
a tak˝e towarzystwach ubezpieczeƒ. W imieniu organizatora, tj. Katedry Ubezpieczeƒ Uni-
wersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie, goÊci przywita∏a Kierownik Katedry, prof. dr
hab. El˝bieta Kucka. Wyrazi∏a zadowolenie z faktu, ˝e wÊród szeÊçdziesi´ciu uczestników kon-
ferencji byli przedstawiciele wszystkich katedr ubezpieczeƒ uczelni polskich. Otwarcia konfe-
rencji dokona∏ Prorektor UWM ds. rozwoju uczelni, prof. dr hab. Szczepan Figiel. G∏os zabra∏
równie˝ Dziekan Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych UWM, prof. dr hab. Miros∏aw Gornowicz. 

Moderatorem pierwszej sesji obrad by∏a prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec z Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wroc∏awiu. Jako pierwszy g∏os zabra∏ dr Piotr Manikowski z AE w Pozna-
niu, który w swoim wystàpieniu przedstawi∏ problematyk´ analizy koncentracji polskiego rynku
ubezpieczeniowego. Kolejnym mówcà by∏a mgr Justyna Orlicka z Uniwersytetu AM w Poznaniu,
która omówi∏a regulacje prawne Unii Europejskiej i Polski w zakresie zakazu porozumieƒ karte-
lowych pomi´dzy przedsi´biorstwami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà. W nast´pnym
wystàpieniu dr Andrzej Grzebieniak z Katedry Ubezpieczeƒ UWM w Olsztynie omówi∏ aktualne
trendy reasekuracji w komunikacji. Pierwszà sesj´ zakoƒczy∏a dr Renata Pajewska-KwaÊny z SGH
w Warszawie, która przedstawi∏a problematyk´ prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych. 

Moderatorem drugiej sesji by∏ prof. dr hab. Eugeniusz Stroiƒski z Akademii Finansów
w Warszawie. Jako pierwszy w tej sesji g∏os zabra∏ dr Zdzis∏aw Obstawski z AR w Szczecinie,
który scharakteryzowa∏ system ubezpieczeƒ zdrowotnych w opinii mieszkaƒców Polski. Na-
st´pnie dr Aldona Klimkiewicz z Uniwersytetu ¸ódzkiego, która omówi∏a problemy kszta∏to-
wania wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn w Polsce. Kolejnym mówcà by∏a dr Sylwia Bo-
˝ek-W´glarz z AE w Katowicach, która w swoim wystàpieniu przedstawi∏a parametry oceny
dzia∏alnoÊci inwestycyjnej przedsi´biorstw ubezpieczeniowych. Pierwszy dzieƒ obrad zakoƒ-
czy∏a dr Anna Kufel-Siemiƒska z AE w Poznaniu, która skupi∏a si´ na problematyce wspó∏-
pracy zak∏adów ubezpieczeƒ i banków w zakresie dystrybucji us∏ug. 
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Sprawozdanie z konferencji „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej”,
Olsztyn, 4-5 wrzeÊnia 2008 r. (Justyna Witkowska, Andrzej Grzebieniak)



Moderatorem I sesji w drugim dniu konferencji by∏a prof. dr hab. Bo˝ena Ko∏osowska z Uni-
wersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu. Jako pierwszy g∏os zabra∏ prof. dr hab. Stanis∏aw
Wieteska z Uniwersytetu ¸ódzkiego, który wskaza∏ na rol´ ubezpieczeƒ majàtkowo-osobo-
wych w koncepcji zrównowa˝onego rozwoju gospodarczego. W kolejnym wystàpieniu Magda-
lena Barcicka, Wiceprezes Zarzàdu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, omówi∏a
rol´ i znaczenie tego funduszu na polskim rynku ubezpieczeniowym. Dr Marcin Orlicki z Uni-
wersytetu AM w Poznaniu przedstawi∏ kszta∏t prawny ubezpieczeƒ obowiàzkowych a dr Ali-
cja Wojciechowska z UWM w Olsztynie – rol´ poÊrednika ubezpieczeniowego w gospodarce
rynkowej w Polsce. Dr Krzysztof ¸yskawa z AE w Poznaniu omówi∏ system zarzàdzania ryzy-
kiem w rolnictwie polskim, wskazujàc na perspektywy i uwarunkowania jego rozwoju. Pierw-
szà sesj´ w drugim dniu konferencji zakoƒczy∏ dr Mieczys∏aw ¸ozowski z AR w Szczecinie,
który scharakteryzowa∏ ubezpieczenia obowiàzkowe w rolnictwie. 

Drugà Ssesjà w drugim dniu konferencji otworzy∏ prof. dr hab. Zenon Kamiƒski z Wy˝szej Szko-
∏y Bankowej w Gdaƒsku, który wskaza∏ na liczne przyk∏ady lepszego, bardziej precyzyjnego rozwià-
zania prawnych aspektów ubezpieczenia, które sà zawarte w kodeksie morskim, a moderatorem tej
ostatniej sesji by∏ prof. dr hab. Stanis∏aw Wieteska z Uniwersytetu ¸ódzkiego. Kolejnym mówcà by∏
dr Andrzej Fesnak z AE w Katowicach, który w swoim wystàpieniu o ustalaniu sumy ubezpiecze-
nia w ma∏ych przedsi´biorstwach wykaza∏, ˝e sprzeda˝ ubezpieczeƒ samymi ryzykami pokrywany-
mi przez produkty nie wystarcza. Sesj´ drugà zakoƒczy∏ mgr Jaros∏aw Skorwider z UWM w Olsz-
tynie, który scharakteryzowa∏ teoretyczne aspekty ubezpieczenia kredytu kupieckiego. 

Jak widaç, zagadnienia tworzàce program konferencji dotyczy∏y szerokiego zakresu aktual-
nych problemów zwiàzanych z ubezpieczeniami w gospodarce rynkowej. Jej powodzenie by∏o
mo˝liwe dzi´ki pozytywnej odpowiedzi na inicjatyw´ Katedry Ubezpieczeƒ wielu ludzi nauki
oraz przedstawicieli Êwiata praktyki, m.in. PZU ˚ycie S.A., PTU S.A., KRUS oraz UFG
i Rzecznika Ubezpieczonych. Owocem konferencji by∏y wydane materia∏y konferencyjne
w formie recenzowanej monografii, zawierajàcej 32 referaty. 

dr Justyna Witkowska, dr Andrzej Grzebieniak, adiunkci w Katedrze Ubezpieczeƒ Wydzia∏u
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie

W dniach 22-24 wrzeÊnia 2008 r. we Wroc∏awiu odby∏a si´ mi´dzynarodowa konferencja
pt.„Inwestycje finansowe i ubezpieczenia, tendencje Êwiatowe a rynek polski – INWEST
2008” organizowana po raz jedenasty przez Katedr´ Ubezpieczeƒ oraz Katedr´ Inwestycji Fi-
nansowych i Zarzàdzania Ryzykiem Wroc∏awskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Patronat
nad konferencjà objà∏ Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz Gie∏da Papie-
rów WartoÊciowych w Warszawie.
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Sprawozdanie z konferencji „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia,
tendencje Êwiatowe a rynek polski – INWEST 2008”, 
Wroc∏aw 22-24 wrzeÊnia 2008 r. (Ewa Poprawska)
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Do g∏ównych celów konferencji nale˝a∏o przedstawienie najwa˝niejszych Êwiatowych ten-
dencji w dziedzinie inwestycji finansowych, ubezpieczeƒ i zarzàdzania ryzykiem oraz analiza
i diagnoza aktualnego stanu polskiego rynku finansowego i polskiego rynku ubezpieczeƒ.
WÊród ponad 100 uczestników konferencji byli zarówno przedstawiciele Êrodowiska akade-
mickiego: Collegium Civitas, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Paƒstwowej Wy˝-
szej Szko∏y Informatyki i Przedsi´biorczoÊci w ¸om˝y, Politechniki Rzeszowskiej, Spo∏ecznej
Wy˝szej Szko∏y Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania w ¸odzi, University of Pardubice, Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc∏awiu, Uniwersyte-
tu Gdaƒskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Uniwersytetu ¸ódzkiego, Uniwersytetu Szczeciƒskiego, Uniwersytetu Warmiƒ-
sko-Mazurskiego w Olsztynie, Wy˝szej Szko∏y Bankowej we Wroc∏awiu, Wy˝szej Szko∏y Infor-
matyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wy˝szej Szko∏y Przedsi´biorczoÊci i Za-
rzàdzania im. L. Koêmiƒskiego, jak i praktycy rynku finansowego oraz ubezpieczeniowego,
Artal Investments sp. z o.o., ING Bank Âlàski, oraz Nagler&Company Polska.

Podczas obrad zaprezentowano ponad 70 referatów dotyczàcych bardzo ró˝norodnej tema-
tyki. By∏y to mi´dzy innymi zagadnienia zwiàzane z:

p stanem i perspektywami rozwoju polskiego rynku finansowego i ubezpieczeniowego na
tle tendencji Êwiatowych, 

p metodami zarzàdzania ryzykiem, 
p problematykà funkcjonowania instytucji polskiego rynku finansowego oraz ubezpiecze-

niowego, 
p zagadnieniami teoretycznymi finansów, ubezpieczeƒ i bankowoÊci oraz ich zastosowania-

mi.
Podczas sesji dotyczàcych problematyki ubezpieczeniowej przedstawiono 26 referatów, po-

ruszane zagadnienia mo˝na podzieliç na kilka grup tematycznych. 
Do pierwszej nale˝a∏y te, w których poruszane by∏y zagadnienia zwiàzane z problematykà

konstrukcji, funkcjonowania oraz perspektywami rozwoju systemów emerytalnych w Polsce i
na Êwiecie, z politykà lokacyjnà funduszy emerytalnych oraz proponowanymi zmianami w
tym zakresie. Dr hab. Kazimierz Krauze wraz z dr Annà Krauze dokonali próby diagnozy sta-
nu oraz perspektyw rozwoju systemu emerytalnego w Polsce a dr Wojciech Nagel scharakte-
ryzowa∏ ryzyka wyst´pujàce w lokowaniu aktywów funduszy emerytalnych w kontekÊcie pro-
jektowanych zmian zasad prowadzenia dzia∏alnoÊci inwestycyjnej. Dr Pawe∏ Trippner
zaprezentowa∏ zagadnienia zwiàzane z funduszami inwestycyjnymi jako elementem dobro-
wolnego filara ubezpieczeniowego w Polsce. Mgr Piotr Obidziƒski przedstawi∏ diagnoz´ stanu
i mo˝liwoÊci rozwoju rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce a dr Jaros∏aw Poteraj
– sposób funkcjonowania systemu emerytalnego w Rumunii. Nast´pnie mgr Joanna Owcza-
rek zaprezentowa∏a formu∏´ obliczania Êwiadczeƒ i redystrybucj´ dochodowà w bazowym
ubezpieczeniowym systemie emerytalnym.

Druga grupa tematyczna obejmowa∏a referaty poÊwi´cone tendencjom na Êwiatowym i pol-
skim rynku ubezpieczeniowym. WÊród zaprezentowanych znalaz∏y si´ prace poÊwi´cone ryzy-
ku zmian demograficznych, ryzyku niesamodzielnoÊci i êród∏om finansowania ochrony zdro-
wia w krajach europejskich. Ponadto omawiano zwiàzki ubezpieczeƒ z instytucjami
finansowymi, zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych oraz zagad-
nienia zwiàzane z funkcjonowaniem poÊrednictwa ubezpieczeniowego. Dr hab. Maria Balce-
rowicz-Szkutnik przedstawi∏a referat na temat ryzyka demograficznego i ubezpieczeƒ spo-
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∏ecznych w paƒstwach nowowst´pujàcych do Unii Europejskiej, dr Marta Borda omówi∏a pry-
watne êród∏a finansowania ochrony zdrowia w krajach europejskich, natomiast dr Katarzyna
Rubel przedstawi∏a problematyk´ ryzyka niesamodzielnoÊci w Wielkiej Brytanii. Ponadto dr
Anna Kufel-Siemiƒska scharakteryzowa∏a zwiàzki ubezpieczeƒ z instytucjami finansowymi,
natomiast dr Robert Kurek omówi∏ problematyk´ funkcjonowania spó∏ki europejskiej na eu-
ropejskim rynku ubezpieczeniowym. Dr Anna Ostrowska-Dankiewicz przedstawi∏a zasady
funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych jako integralnej cz´Êci ubezpie-
czeƒ typu unit-linked, a dr Jaros∏aw W. Przybytniowski scharakteryzowa∏ rynek poÊrednictwa
ubezpieczeniowego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.

Do trzeciej grupy nale˝a∏y referaty poÊwi´cone ubezpieczeniom dla przedsi´biorstw i gospo-
darstw domowych. Omawiane by∏y zagadnienia zwiàzane z ubezpieczeniami kredytów kupiec-
kich (dr Robert Dankiewicz), problematyka ubezpieczeƒ indeksowych w rolnictwie (dr
Krzysztof ¸yskawa).

Kolejna grupa referatów dotyczy∏a ryzyka zak∏adu ubezpieczeƒ oraz finansów zak∏adów
ubezpieczeƒ. Dr Magdalena Chmielowiec-Lewczuk poruszy∏a problematyk´ zarzàdzania kosz-
tami i zarzàdzania wartoÊcià w zak∏adach ubezpieczeƒ. Ponadto omawiane i dyskutowane by-
∏y problemy zwiàzane z ratingiem towarzystw ubezpieczeƒ wzajemnych (dr Marietta Jano-
wicz-Lomott) oraz problematykà oceny dzia∏alnoÊci TUW-ów. Dr Jacek Lisowski poruszy∏
kwestie wp∏ywu systemu wyp∏acalnoÊci Solvency II na ubezpieczycieli kredytu kupieckiego,
przedstawione te˝ zosta∏y strategie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku towa-
rzystw ubezpieczeƒ na ˝ycie (mgr Robert Lasak).

Ostatnia grupa poÊwi´cona by∏a zagadnieniom zwiàzanym z ocenà ryzyka ubezpieczeniowe-
go oraz metodami aktuarialnymi. Dwa z przedstawionych referatów poÊwiecono ryzyku demo-
graficznemu, przede wszystkim ryzyku d∏ugowiecznoÊci (dr Monika Papie˝ oraz prof. Viera
Pacáková). Znalaz∏y si´ równie˝ zagadnienia wyznaczania optymalnego portfela ubezpiecze-
niowego, problematyka metod taryfikacji, estymacji wielkoÊci szkód oraz zastosowaƒ uogól-
nionych modeli liniowych (dr Bohdan Linda, dr Dominika Tomaszewska). Mgr in˝. Anna Ro-
mowicz przedstawi∏a problem implementacji procedur ewolucyjnych w zagadnieniach
wyznaczania optymalnego portfela ubezpieczeniowego a dr Anna Szymaƒska omówi∏a esty-
matory bayesowskie wielkoÊci szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC. Natomiast
prof. dr hab. Stanis∏aw Wieteska omówi∏ zagro˝enia jako êród∏a ryzyka ubezpieczeniowego.
Ponadto dr Alicja Wolny-Dominiak scharakteryzowa∏a metody taryfikacji na przyk∏adzie
ubezpieczeƒ komunikacyjnych.

WÊród zagadnieƒ poruszanych podczas pozosta∏ych sesji znalaz∏y si´ problemy stabilnoÊci
rynku finansowego, analiza rynku nieruchomoÊci, rynku energii i rynku funduszy inwestycyj-
nych. Przedstawiana i dyskutowana by∏a równie˝ problematyka funkcjonowania instrumen-
tów strukturyzowanych, metody oceny ryzyka, zagadnienia zwiàzane ze strategià rozwoju
oraz wycenà przedsi´biorstw. Ponadto szeroko omawiane by∏y zastosowania metod iloÊcio-
wych.

Tematyka poruszana w referatach, podczas dyskusji w trakcie sesji a tak˝e w kuluarach do-
tyczy∏a aktualnych i bardzo ró˝norodnych problemów. Teksty wyg∏oszonych referatów przy-
gotowane w formie recenzowanych artyku∏ów naukowych zostanà opublikowane w Pracach
Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc∏awiu.

dr Ewa Poprawska, Katedra Ubezpieczeƒ Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc∏awiu



W 2006 r. w umys∏ach pracowników dwóch Katedr Ubezpieczeniowych – najm∏odszej z Aka-
demii Ekonomicznej we Wroc∏awiu i najstarszej  z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – na-
rodzi∏ si´ pomys∏ organizowania corocznych mi´dzynarodowych konferencji pod sta∏ym tytu-
∏em „Ubezpieczenia wobec wyzwaƒ XXI wieku”. Po raz pierwszy prze˝ywaliÊmy przyjemnoÊç
zwiàzanà z urzeczywistnieniem tego pomys∏u w maju 2007 r. w Pa∏acu w Rydzynie. Drugie,
tegoroczne spotkanie mia∏o charakter szczególny, a to z powodu w∏àczenia do programu kon-
ferencji obchodów jak˝e pi´knego Jubileuszu 60-lecia Katedry Ubezpieczeƒ Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu. We wst´pie do jubileuszowej publikacji prof. dr hab. Marian Gorynia –
Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu napisa∏: „Jako najstarsza tego typu jednostka ba-
dawczo-dydaktyczna w Polsce Katedra cieszy si´ mi´dzynarodowym uznaniem z uwagi na ja-
koÊç oferowanego programu akademickiego oraz ze wzgl´du na wyspecjalizowanà kadr´ na-
ukowà. (...) Trudno wymieniç wszystkie osiàgni´cia Katedry w tak d∏ugim czasie oraz oceniç
jej rozleg∏y i wielostronny dorobek. Nie sposób jednak przeceniç wk∏adu Katedry w rozwój
ubezpieczeƒ gospodarczych w Polsce. Katedra zawsze by∏a wiodàcym oÊrodkiem kszta∏cenia
kadr, dostarczajàc instytucjom dzia∏ajàcym na rynku ubezpieczeniowym najwy˝szej klasy spe-
cjalistów. Osiàgni´cie tego z ca∏à pewnoÊcià nie by∏oby mo˝liwe bez wielkiego zaanga˝owania
wszystkich tych, którzy w 60-letniej historii dzia∏alnoÊci Katedry swà pracà, determinacjà
i oddaniem nadali jej dzisiejszy kszta∏t i stworzyli podstawy do dalszego rozwoju.”

II mi´dzynarodowa konferencja naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwaƒ XXI wieku” odby-
∏a si´ w dniach 24-25 listopada 2008 r. w Zespole Pa∏acowym w Czerniejewie i poza obchoda-
mi jubileuszu by∏a okazjà do wymiany myÊli i doÊwiadczeƒ z prowadzonych badaƒ nad rozwo-
jem rynku i teorià ubezpieczeƒ w Polsce, wskazania wspó∏czesnych kierunków badaƒ
naukowych oraz konsolidacji Êrodowiska naukowego i praktyków zajmujàcych si´ ubezpiecze-
niami.

Problematyka konferencji dotyczy∏a szeroko rozumianych ubezpieczeƒ ze szczególnym
uwzgl´dnieniem nast´pujàcych bloków tematycznych:

p Solvency II;
p Ubezpieczenia w zarzàdzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym;
p Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeƒ;
p Ryzyko spo∏eczne a metoda ubezpieczenia;
p Zwiàzki zak∏adów ubezpieczeƒ z rynkiem finansowym.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele 36 uczelni wy˝szych oraz instytucji rynku fi-

nansowego w Polsce. MieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç oko∏o 150 uczestników konferencji z kraju
i zagranicy, którzy nades∏ali na t´ okazj´ ponad 70 referatów. 

Pierwszy dzieƒ konferencji zaingurowa∏a Sesja Jubileuszowa, której prezydium stanowili:
prof. dr hab. Marian Gorynia – Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prof. zw. dr hab.
Bogus∏aw Fiedor – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc∏awiu, Raki Singh – ma∏˝on-
ka Ambasadora Królestwa Belgii w Polsce, prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – Kie-
rownik Katedry Ubezpieczeƒ Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc∏awiu oraz gospodarz
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konferencji prof. dr hab. Jerzy Handschke. Podczas tej˝e sesji odczytano listy gratulacyjne na-
des∏ane na r´ce Kierownika Katedry Ubezpieczeƒ – prof. dr hab. Jerzego Handschke. Ich Au-
torami byli:

p w imieniu Uniwersytetu Gdaƒskiego prof. dr hab. Jerzy Bieliƒski – Dziekan Wydzia∏u Za-
rzàdzania, prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba – Kierownik Katedry Finansów oraz prof.
dr hab. Miros∏aw Szreder – Kierownik Katedry Statystyki;

p w imieniu Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej prof. dr hab. Jerzy W´c∏awski – Dzie-
kan Wydzia∏u Ekonomicznego;

p w imieniu Uniwersytetu ¸ódzkiego, Instytutu Finansów, BankowoÊci i Ubezpieczeƒ prof.
zw. dr hab. Krystyna Piotrkowska-Marczak – Kierownik Instytutu;

p w imieniu Politechniki Radomskiej prof. dr hab. S∏awomir Bukowski – Dziekan Wydzia-
∏u Ekonomicznego oraz prof. dr hab. Kazimierz Ortyƒski – Dyrektor Instytutu Ubezpie-
czeƒ i Prewencji;

p prof. dr hab. Jan Szambelaƒczyk – zast´pca Przewodniczàcego Prezydium Komitetu Na-
uki o Finansach PAN;

p w imieniu Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego,
prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Dziekan oraz prof. dr hab. Irena J´drzejczyk;

p w imieniu Wydzia∏ Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – prof. dr hab. Walde-
mar Czternasty – Dziekan; 

p w imieniu Katedry Ubezpieczeƒ Gospodarczych Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie,
prof. dr hab. Tomasz Michalski – Kierownik Katedry;

p w imieniu Katedry Inwestycji Finansowych i Zarzàdzania Ryzykiem Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wroc∏awiu, prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga – Kierownik Katedry;

p w imieniu Katedry Ubezpieczeƒ Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc∏awiu, prof. zw.
dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – Kierownik Katedry; 

p w imieniu Katedr Finansów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prof. dr hab. Krysty-
na Znaniecka – Kierownik Katedry;

p w imieniu CEO Transsiberian Re (Rosja), dr Irena Postnikova;
p w imieniu COMPTRASEC Université Montesquieu Bordeaux IV, Chargé de Recherche au

CNRS, Philippe Martin;
p w imieniu Department „Insurance and social activity”, The Tsenov Academy of Econo-

mics w Svishtov (Bu∏garia), Prof. Kolyo Kolev – Head of Departament Assoc;
p Polska Izba Ubezpieczeƒ;
p w imieniu Urz´du Rzecznika Ubezpieczonych, Halina Olendzka – Rzecznik Ubezpieczo-

nych, Krystyna Krawczyk – Dyrektor Biura oraz mec. Aleksander Daszewski – Prezes Za-
rzàdu Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej;

p w imieniu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych I Reasekuracyjnych,
Jacek Kliszcz – Prezes Zarzàdu;

p w imieniu Association Internationale pour l’ Etude de l’ Economie de l’ Assurance, prof.
zw. dr hab. Jan Monkiewicz – zast´pca Sekretarza Generalnego;

p w imieniu Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego SAGA Brokers, dr Andrzej Gawroƒ-
ski – Prezes Zarzàdu, Honorowy Konsul Królestwa Niderlandów;

p w imieniu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Zbigniew Foltyƒski – Prezes Zarzàdu.
Ponadto katedra uhonorowana zosta∏a medalami: Medalem Zas∏u˝onych dla Katedry Ubez-

pieczenia Spo∏ecznego SGH w Warszawie, który wr´czy∏ prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz –
Kierownik tej˝e Katedry oraz medalami wybitymi z okazji spotkania w Gdaƒsku trzech Pre-
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zydentów doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdaƒskiego (Prezydenta Republik Francu-
skiej – Franáois Mitterranda, Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec – Richarda von Weiz-
säckera oraz Prezydenta Republiki Polskiej – Lecha Wa∏´sy). Medale te zosta∏y przekazane
przez profesorów Uniwersytetu Gdaƒskiego: prof. dr hab. Miros∏aw Szredera oraz prof. zw. dr
hab. Ryszard Wierzb´. Kolejnym akcentem tej cz´Êci uroczystoÊci by∏o wr´czenie przez przed-
stawiciela Izby Gospodarczej Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ryzyka nagrody honorowej im. prof. zw.
dr hab. Tadeusza Sangowskiego w postaci statuetek „Lider Edukacji Ubezpieczeniowej” od-
r´bnie dla prof. dr hab. Jerzego Handschke oraz Katedry Ubezpieczeƒ oraz „Debiut Ubezpie-
czeniowy” dla dr Krzysztofa ¸yskawy – adiunkta w Katedrze. Niejako zwieƒczeniem tej cz´-
Êci uroczystoÊci by∏o wr´czenie prof. dr hab. Jerzemu Handschke – aktualnemu Kierownikowi
Katedry Ubezpieczeƒ Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zaszczytnego tytu∏u „Cz∏owiek
Roku Ubezpieczeƒ”. Po raz siódmy z rz´du „Gazeta Ubezpieczeniowa”, reprezentowana przez
szacownà Kapitu∏´, nada∏a w roku 2008 ten˝e tytu∏ „w uznaniu za wybitny dorobek nauko-
wy, dydaktyczny i wychowawczy, za wielkie osobiste zaanga˝owanie w kszta∏cenie kadr dla
polskiego rynku ubezpieczeƒ, za wra˝liwe serce i niejednokrotne przedk∏adanie dobra ogólne-
go nad w∏asnymi interesami”. 

Honorowi uczestnicy konferencji, najmocniej zwiàzani przez ostatnie lata z katedrà otrzy-
mali z kolei jubileuszowà grafik´ autorstwa El˝biety Radzikowskiej „Lider Edukacji”. Jej re-
plikà oraz jubileuszowà publikacjà „60 lat Katedry Ubezpieczeƒ Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu” obdarowani zostali wszyscy uczestnicy konferencji.

Oprócz sesji jubileuszowej uczestnicy spotkania w Czerniejewie obradowali w ramach pi´ciu
sesji tematycznych. Ka˝da z sesji sk∏ada∏a si´ z referatu sprawozdawczego podsumowujàcego
najwa˝niejsze tezy zawarte w przes∏anych na konferencj´ referatach, wyk∏adu ex cathedra wy-
g∏oszonego przez wybitnego specjalist´ z zakresu omawianej tematyki oraz dyskusji prowa-
dzonej przez doÊwiadczonych moderatorów. W ramach pierwszego bloku tematycznego „So-
lvency II” wyk∏ad wyg∏osi∏ prof. zw. dr hab. Jan Monkiewicz, wyk∏adowcà podczas sesji
poÊwi´conej ubezpieczeniom w zarzàdzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym by∏a
prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec. Zwieƒczeniem pierwszego dnia obrad by∏ prze-
pi´kny recital Hanny Banaszak. 

W kolejnym drugim, ostatnim dniu konferencji, na temat prawnych aspektów funkcjonowa-
nia ubezpieczeƒ wyk∏ad wyg∏osi∏ prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski. Wyk∏adowcà w ra-
mach sesji poÊwi´conej tematyce „Ryzyko spo∏eczne, a metoda ubezpieczenia” by∏ prof. zw. dr
hab. Tadeusz Szumlicz, zaÊ na temat „Zwiàzków ubezpieczeƒ z rynkiem finansowych” wyk∏ad
poprowadzi∏ prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga. 

W powszechnej opinii uczestników, konferencja przedstawia∏a bardzo wysoki poziom mery-
toryczny, zaÊ od strony organizacyjnej charakteryzowa∏a si´ niezwyk∏à elegancjà. Przepi´kny
entourage Pa∏acu w Czerniejewie (stylowe wn´trza, meble z epoki) Êwiàteczny wystrój oraz
wyÊmienita kuchnia, pozwoli∏y stworzyç wyjàtkowà atmosfer´ spotkania.

Partnerem konferencji by∏a Grupa PZU, z którà ∏àczy∏y nas w ciàgu 60 lat istnienia Kate-
dry szczególne zwiàzki. 

Jubileusz Katedry Ubezpieczeƒ zbieg∏ si´ w czasie z prze∏omowym momentem. Niemal rów-
noczeÊnie z jego obchodami Akademia Ekonomiczna w Poznaniu przekszta∏cona zosta∏a
w Uniwersytet Ekonomiczny. Miejmy nadziej´, ˝e to donios∏e wydarzenie otworzy nowà, jesz-
cze pi´kniejszà kart´ w historii Katedry.

dr Anna Kufel-Siemiƒska, Katedra Ubezpieczeƒ Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
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NiewydolnoÊç rodzimego systemu spo∏ecznego zabezpieczenia zdrowotnego jest przyczynà po-
wstawania kolejnych projektów zmian majàcych stanowiç panaceum na szczegó∏owe problemy te-
go systemu. Reformowanie systemu zabezpieczenia zdrowotnego jest tak˝e przedmiotem dyskur-
su w sferze naukowo-badawczej. Jest to wa˝ne, poniewa˝ rzeczywiste reformowanie systemu
zabezpieczenia zdrowotnego jest efektem uzgodnieƒ (kompromisów) w drodze wyboru (procesu)
politycznego. Tym samym interes wyborczy i perspektywa dzia∏aƒ polityków, ograniczona zwykle
do d∏ugoÊci kadencji, stanowià cz´sto niewerbalizowane t∏o przygotowywanych koncepcji zmian.
Od ekspertów akademickich oczekuje si´ natomiast zobiektywizowanego i niepodporzàdkowane-
go bie˝àcym interesom politycznym spojrzenia na badanà rzeczywistoÊç. Zadaniem uczonego jest
wskazaç szeroki kontekst problemu, na który zdecydowa∏ si´ on wypowiadaç. Ostateczne decyzje
co do zmiany spo∏ecznej (w tym wypadku zmiany w zabezpieczeniu zdrowotnym) sà podejmowa-
ne przez gremia polityczne, dysponujàce mandatem wyborczym. Rolà naukowca jest zatem do-
starczanie wiedzy1. Recenzowana ksià˝ka jest w∏aÊnie takim noÊnikiem wiedzy o warunkach
efektywnego kreowania i wdra˝ania zmian(y) w systemie ochrony zdrowia.

Przedmiotem pracy jest marginalizowany w dyskusji problem uczestnictwa ró˝nych grup
podmiotów (interesariuszy) w zmienianiu systemu zabezpieczenia zdrowotnego. Pod pojawia-
jàcym si´ w tytule ksià˝ki terminem „podmiotowoÊç” Autor rozumie „zdolnoÊç i mo˝liwoÊç wy-
wierania (potencjalnego i realnego) wp∏ywu na zmian´ w danej dziedzinie ˝ycia spo∏ecznego”
(s. 10). Oczywistym jest, ˝e owa „mo˝liwoÊç wywierania wp∏ywu” jest ró˝na dla ró˝nych pod-
miotów czy ich grup, co obrazuje tak˝e przywo∏ywany powy˝ej przyk∏ad zadaƒ (mo˝liwoÊci) ba-
dacza i polityka. Jak jednak s∏usznie zauwa˝a Autor ksià˝ki „nie da si´ dokonaç istotnej zmia-
ny spo∏ecznej bez reprezentacji wielu Êrodowisk bezpoÊrednio lub poÊrednio tà zmianà
zainteresowanych (...), które dostrzegajà w niej ró˝nie rozumiane (...) interesy, w znaczeniu
szansy lub zagro˝enia.” (s. 10). 

Ksià˝ka sk∏ada si´ z czterech rozdzia∏ów. Zasadnicza cz´Êç pracy poprzedzona jest wst´pem
i zwieƒczona zakoƒczeniem. U˝yteczny z punktu widzenia czytelnika jest tak˝e zamieszczony na
koƒcu recenzowanej publikacji s∏ownik wybranych (kluczowych) poj´ç. S∏ownik taki stanowi na-
rz´dzie sprzyjajàce zachowaniu intersubiektywnej komunikowalnoÊci prowadzonego wywodu.
Poni˝ej zaprezentowano pokrótce treÊç poszczególnych cz´Êci publikacji. W recenzji skupiono si´
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na walorach poznawczych i praktycznych pracy, jednoczeÊnie podejmujàc prób´ wskazania kwe-
stii, które – zdaniem recenzentki – mogà byç dyskusyjne. 

We wst´pie ukazujàcym kontekst podejmowanej problematyki i jej donios∏oÊç poznawczà szcze-
gólnie cenne sà uwagi Autora dotyczàce koniecznoÊci uzgadniania zmian w systemie zabezpiecze-
nia spo∏ecznego ponad podzia∏ami politycznymi, przy zaanga˝owaniu ró˝nych grup podmiotów
(rzàd, opozycja rzàdowa, reprezentacja pacjentów, zawody medyczne, zwiàzki zawodowe, nieza-
le˝ne oÊrodki badawcze, ale tak˝e lobby farmaceutyczne czy ubezpieczeniowe). Podmioty te ma-
jà do wype∏nienia ró˝nego rodzaju zadania wpisujàce si´ w szerokorozumiane racjonalizowanie
polityki zdrowotnej (s. 12). Bez rozpoznania uwarunkowaƒ podmiotowych reformowania zabez-
pieczenia zdrowotnego trudno o jego faktyczne przeprowadzenie. Za (nie) wdra˝aniem zmian (re-
form), kryjà si´ bowiem ostatecznie ró˝ne grupy podmiotów, a de facto grupy interesów, które te
podmioty reprezentujà. Zatem abstrahowanie od rozpoznania uwarunkowaƒ podmiotowych po-
dejmowanych, planowanych czy postulowanych zmian jest faktycznie niewiedzà o czynnikach
sprzyjajàcych lub utrudniajàcych przeprowadzenie tych˝e zmian.

Rozdzia∏ pierwszy zatytu∏owany „System ochrony zdrowia – ubezpieczeniowy czy zaopatrze-
niowy” poÊwi´cony jest kwestiom terminologicznym, jednak˝e o donios∏ym znaczeniu prak-
tycznym. W polityce spo∏ecznej (w tym zdrowotnej) nie powinno bowiem chodziç jedynie o ˝on-
glowanie poj´ciami wywo∏ujàcymi pozytywne asocjacje u odbiorców (tutaj zastosowanie
ubezpieczeƒ w finansowym aspekcie zarzàdzania ryzykiem zdrowotnym). Autor, krytycznie od-
noszàc si´ do takiego podejÊcia do polityki spo∏ecznej, pokazuje, ˝e rzeczywistoÊç nie jest czar-
nobia∏a (albo zasada ubezpieczeniowa, albo zasada zaopatrzeniowa, albo zasada dobroczynno-
Êci), ale wielobarwna (jednoczesne korzystanie z ubezpieczeƒ, finansowania bud˝etowego,
dobroczynnoÊci). W takiej sytuacji nie do przecenienia jest ÊwiadomoÊç decydentów (polityków)
o konsekwencjach opowiedzenia si´ w polityce zdrowotnej za przewagà jednych rozwiàzaƒ nad
drugimi. Zastosowanie wskazanych zasad Autor ukazuje odwo∏ujàc si´ do lansowanego przez
siebie modelowego podejÊcia do polityki zdrowotnej, w oparciu o konstrukty logiczne jakimi sà
w tym wypadku: luka spo∏eczna i odpowiadajàcy jej model interwencji spo∏ecznej, konsumpcja
spo∏eczna i powiàzany z nià model dystrybucji spo∏ecznej oraz ryzyko spo∏eczne i wywodzony
z niej model antycypacji spo∏ecznej. Z punktu widzenia praktyki, tak cz´sto odwo∏ujàcej si´ do
rozwiàzaƒ funkcjonujàcych w obcych (zagranicznych) systemach zabezpieczenia zdrowotnego,
szczególnie wa˝ne dla porzàdkowania myÊlenia o realnej polityce spo∏ecznej (w tym zdrowot-
nej) oraz dokonywania czy postulowania w niej zmian sà rozwa˝ania dotyczàce terminów mo-
del, wzorzec i wzór.

Problematyka finansowania opieki zdrowotnej jest jednym z tych obszarów organizowania za-
bezpieczenia zdrowotnego, który budzi najwi´cej emocji i kontrowersji. Pot´guje je obowiàzujàcy
w opiece zdrowotnej idea∏ (przekonanie moralne), zgodnie z którym ka˝demu pacjentowi nale˝y
zapewniç wysokiej jakoÊci wszechstronne (wszelkie znane) Êwiadczenia medyczne. Dà˝enie do re-
alizacji tego paradygmatu nie idzie zaÊ w parze z ograniczonoÊcià zasobów (funduszy publicz-
nych), o które przecie˝ polityka zdrowotna konkuruje z innymi sferami polityki spo∏ecznej. W ob-
liczu powy˝szego za trafne nale˝y uznaç poÊwi´cenie problematyce finansowania opieki
zdrowotnej odr´bnego rozdzia∏u ksià˝ki. Jest nim rozdzia∏ drugi noszàcy tytu∏ „O finansowaniu
systemu ochrony zdrowia”. Autor koncentruje si´ w nim na ukazaniu wspó∏zale˝noÊci mi´dzy za-
sadami finansowania ochrony zdrowia (zaopatrzeniowa, ubezpieczeniowa, filantropijna) a tytu-
∏em uprawnieƒ do Êwiadczeƒ zdrowotnych. Szczególnie du˝o miejsca poÊwi´cono finansowaniu
sk∏adkowemu odpowiadajàcemu zasadzie ubezpieczeniowej. Zgodziç si´ nale˝y z krytycyzmem
skierowanym przeciwko rodzimemu rozwiàzaniu pozyskiwania Êrodków finansowych w ramach
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powszechnego „ubezpieczenia” zdrowotnego. Przyj´ta w polskim systemie konstrukcja tylko
z nazwy jest ubezpieczeniowà, czego dowodzà rozwa˝ania niniejszego rozdzia∏u. 

Zajmujàc si´ zagadnieniem finansowania ubezpieczeniowego, dla którego zasadniczà kategorià
jest sk∏adka, Autor polemizuje z prezentowanà w literaturze przedmiotu koncepcjà wyznaczania
sk∏adki poprzez odniesienie do wymiaru czasu i wymiaru ryzyka. Nie podwa˝a on s∏usznoÊci usta-
lania wk∏adu pieni´˝nego z uwzgl´dnieniem tych dwóch kryteriów, lecz wskazuje na koniecznoÊç
konsekwentnego oddzielania owych dwóch wymiarów (s. 48-51). 

Na kanwie rozwa˝aƒ o sk∏adce wspomniane zostaje tak˝e zagadnienie solidaryzmu. Omawia-
jàc zrycza∏towanà partycypacj´ w funduszu ubezpieczeniowym Autor pisze: „W takim podejÊciu
do ustalania sk∏adki wyst´puje solidaryzm w zakresie ryzyka choroby, poniewa˝ prowadzi to
w konsekwencji do dystrybucji funduszu ubezpieczeniowego pomi´dzy mniej i wi´cej korzystajà-
cych ze Êwiadczeƒ.” (s. 51). Zdaniem recenzentki, jest to stwierdzenie dyskusyjne. Jego stylisty-
ka sugeruje bowiem, ˝e przy „underwritingowej” partycypacji w funduszu ubezpieczeniowym”
(omówionej w pracy wczeÊniej) ten rodzaj solidaryzmu nie wyst´puje. Je˝eli natomiast konse-
kwentnie przyjmuje si´, ˝e fundusz ubezpieczeniowy tworzony jest z wp∏at wszystkich cz∏onków
ubezpieczanej spo∏ecznoÊci, a Êwiadczenia przys∏ugujà tylko tym, u których wystàpi∏o okreÊlone
zdarzenie losowe, to tym samym zawsze mamy do czynienia z solidaryzmem (solidarnoÊcià), choç
przypisaç mu mo˝na ró˝ne znaczenie. Znaczenie (si∏a solidaryzmu) jest zale˝ne w∏aÊnie od zasto-
sowanego podejÊcia do wyznaczania sk∏adki. SolidarnoÊç pozioma/horyzontalna (w przypadku
ubezpieczeƒ zdrowotnych „od zdrowych do chorych”, a de facto w∏aÊnie od mniej do bardziej ko-
rzystajàcych ze Êwiadczeƒ zdrowotnych) jest zatem immamentnà cechà ubezpieczeƒ2, tak˝e w sy-
tuacji wyliczania stopy sk∏adki i/lub wysokoÊci sk∏adki w systemie sk∏adki zale˝nej od indywidu-
alnego „ryzyka” (w recenzowanej publikacji: „partycypacja underwritingowa”. 

Eksponujàc uj´cie podmiotowe Autor rzuca nowe Êwiat∏o na dwa aspekty finansowania opieki
zdrowotnej, czyli pozyskiwanie Êrodków finansowych i op∏acanie wytwórców Êwiadczeƒ zdrowot-
nych. Za bardzo cennà nale˝y uznaç sugesti´ eksponowania udzia∏u pacjenta (konsumenta Êwiad-
czenia zdrowotnego) w zap∏acie nale˝noÊci za wykorzystane Êwiadczenie (s. 54). Jest to szczególnie
wa˝ne w obliczu pojawiajàcych si´ w mediach, relacjonujàcych debaty publiczne, hase∏ o „darmowej
s∏u˝bie zdrowia” czy „bezp∏atnej opiece zdrowotnej”. Opieka zdrowotna mo˝e byç bowiem co naj-
wy˝ej bezp∏atna w momencie korzystania przez pacjenta, ale nigdy nie jest darmowa (bezkosztowa).
Pomijanie tego istotnego rozró˝nienia ugruntowuje u pacjentów brak ÊwiadomoÊci kosztów uzyski-
wanych Êwiadczeƒ i ich p∏atnika oraz utrwala mentalnoÊç roszczeniowà wobec paƒstwa.

Antidotum na niewiedz´ (nieÊwiadomoÊç) o kosztach Êwiadczeƒ mog∏oby byç zastosowanie bonu
zdrowotnego. Rozwa˝ania na temat wdro˝enia tej koncepcji finansowania opieki zdrowotnej koƒczà
drugi rozdzia∏ publikacji. Po dokonaniu krytycznego oglàdu propozycji bonu zdrowotnego Autor pod-
kreÊla jej aspekt podmiotowy, zwiàzany z indywidualnym dysponowaniem Êrodkami publicznymi.

TreÊç rozdzia∏u trzeciego „Konstrukcja systemu spo∏ecznego zabezpieczenia zdrowotnego”
koncentruje si´ przede wszystkim na ukazaniu mo˝liwych konstelacji ró˝nych elementów w sys-
temie zabezpieczenia zdrowotnego. Czytelnik dowiaduje si´ o mo˝liwych formach uzupe∏niania
publicznego bazowego zabezpieczenia zdrowotnego, tworzonego bàdê z dominacjà zasady zaopa-
trzeniowej, bàdê ubezpieczeniowej. W tej cz´Êci rozwa˝aƒ punkt ci´˝koÊci po∏o˝ony jest na roz-
ró˝nienie „doubezpieczenia” oraz „doubezpieczenia spo∏ecznego”.

Spo∏eczne doubezpieczenie zdrowotne rozumie Autor jako „uzupe∏niajàcà bazowà cz´Êç syste-
mu zabezpieczenia zdrowotnego, dodatkowà ochron´ ubezpieczeniowà obj´tà preferencjami fi-

159ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 5(2/2008)

2 Autor pisze zresztà o tym kilka stron dalej, zob. s. 56-57, 59-60.



nansowymi (gwarantowanymi przez paƒstwo), której celem jest podniesienie standardu bezpie-
czeƒstwa zdrowotnego zapewnianego (rodzinnym) gospodarstwom domowym” (s. 76). Jak wyni-
ka z przytoczonej definicji, doubezpieczenie (tak˝e w wersji doubezpieczenia spo∏ecznego) ograni-
cza Autor jedynie do rozwiàzaƒ ubezpieczeniowych (prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego)3.
Z takim zaw´˝onym potraktowaniem cz´Êci uzupe∏niajàcej (dodatkowej) zabezpieczenia zdrowot-
nego mo˝na polemizowaç. Jak pokazujà doÊwiadczenia innych paƒstw, Êrodki (tak˝e dodatkowe)
na sfinansowanie skutków materializacji ryzyka zdrowotnego mogà byç gromadzone na przyk∏ad
w formie indywidualnych medycznych kont oszcz´dnoÊciowych, przybierajàcych form´ zinstytu-
cjonalizowanà4. Wykorzystujàc uj´cie systemu ochrony zdrowia zaproponowane przez Autora (s.
68) medyczne konta oszcz´dnoÊciowe mo˝na by ewentualnie zaklasyfikowaç do „innych metod
zarzàdzania ryzykiem zdrowotnym”, choç Autor o takim instrumencie gromadzenia Êrodków fi-
nansowych nie wspomina. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby medyczne konta oszcz´d-
noÊciowe uczyniç przedmiotem preferencji finansowych (dobrym przyk∏adem sà tutaj USA).
W takiej sytuacji, charakter kont medycznych nie pozwala ich jednak uznaç za desygnat nazwy
„spo∏eczne doubezpieczenie zdrowotne” w wersji zaproponowanej w publikacji.

WyjaÊniajàc problematyk´ doubezpieczenia spo∏ecznego Autor pisze, ˝e przy jego realizacji „nie
mo˝na wykluczaç inicjatywy pracodawców, ale ma ona charakter raczej wyjàtkowy”. Szkoda, ˝e
kwestii tej Autor nie poÊwi´ci∏ szerszego komentarza. Czy rzeczywiÊcie zaanga˝owanie pracodaw-
ców jest w tym przypadku sporadyczne? Na pewno zale˝y ono od zakresu zach´t proponowanych
przez paƒstwo. Paradoksalnie, przy obecnych rozwiàzaniach systemowych w Polsce nale˝y stwier-
dziç, ˝e o „spo∏ecznym doubezpieczeniu zdrowotnym” mo˝na mówiç w∏aÊnie jedynie w odniesie-
niu do prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych nabywanych i finansowanych przez pracodawców na
rzecz pracowników. W takim przypadku pracodawcom przys∏uguje prawo zaliczenia kosztów
sk∏adki w koszty uzyskania przychodu. JednoczeÊnie w Polsce brak jest bodêców uatrakcyjniajà-
cych zakup polisy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego przez podmioty indywidualne, we w∏a-
snym imieniu i na w∏asny rachunek. Dodatkowo warto nadmieniç, ˝e doÊwiadczenia wielu krajów
pokazujà, ˝e lepsze efekty wprowadzania zach´t finansowych (szczególnie podatkowych), mierzo-
ne wzrostem liczebnoÊci populacji obj´tej ubezpieczeniem, obserwuje si´ w∏aÊnie w przypadku
wspierania przez paƒstwo dystrybucji planów ubezpieczeniowych opartych na zatrudnieniu. 

Do bardzo nielicznych dyskusyjnych stwierdzeƒ mo˝na zaliczyç jeszcze jedno, pojawiajàce si´
w∏aÊnie przy okazji rozwa˝aƒ o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Chodzi mianowicie
o poglàd, zgodnie z którym prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane sà przez prywatne za-
k∏ady ubezpieczeƒ (s. 69). Mo˝na bowiem przywo∏aç przyk∏ady rynków zagranicznych, na których
prywatne ubezpieczenia zdrowotne realizowane sà przez instytucje publiczne (np. Irlandia (VHI),
Australia (Medibank)), a ubezpieczenia publiczne sà prowadzone przez prywatne instytucje ubez-
pieczeniowe (np. zaanga˝owanie prywatnych ubezpieczycieli w program Medicare w USA). W ob-
liczu, wspominanego tak˝e w recenzowanej pracy, dà˝enia do partnerstwa publiczno-prywatnego
w opiece zdrowotnej na dalszy plan schodzi forma „w∏aÊcicielska” organizatora wspólnoty niebez-
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3 Z ubezpieczeniowego charakteru zabezpieczenia uzupe∏niajàcego, a nie charakteru zabezpieczenia bazowego (zaopa-
trzeniowe, ubezpieczeniowe) wywodzi on zresztà nazw´ tego fragmentu zabezpieczenia zdrowotnego (zob. s. 77).
W tym drugim przypadku trzeba by raczej mówiç o „dozabezpieczeniu” na co wskazuje sam Autor.
4 Konto oszcz´dnoÊciowe jest formà funduszu samoubezpieczeniowego i choç w praktyce mo˝e byç dodatkowo powià-
zane z ubezpieczeniem jako produkt komplementarny (np. RPA, USA), umo˝liwiajàcy zgromadzenie Êrodków na po-
krycie wysokiej franszyzy zaprojektowanej w ubezpieczeniu kosztów leczenia, to jednak samo konto nie ma charak-
teru ochrony ubezpieczeniowej. Nast´puje tutaj bowiem roz∏o˝enie ci´˝aru ponoszenia przez podmiot kosztów
leczenia jedynie w czasie, ale ju˝ nie w przestrzeni (nie ma bowiem wspólnoty niebezpieczeƒstwa).



pieczeƒstwa i podmiot inicjujàcy jej zorganizowanie (inicjatywa paƒstwa lub inicjatywa prywatna)
jako kryteria podzia∏u ca∏ej sfery ubezpieczeƒ zdrowotnych (na publiczne i prywatne).

Rozdzia∏ trzeci koƒczy prezentacja ciekawych propozycji zmian w systemie zabezpieczenia
zdrowotnego, dajàcych podstawy do rzeczywistej (szerszej) implementacji idei spo∏ecznego do-
ubezpieczenia zdrowotnego. Szczególnie interesujàco jawià si´ tutaj rekomendacje dzia∏aƒ zmie-
rzajàcych w kierunku zaopatrzeniowo-ubezpieczeniowego systemu finansowania, tworzonego
przy wykorzystaniu bonu zdrowotnego.

Ostatni, czwarty rozdzia∏ ksià˝ki „PodmiotowoÊç w reformowaniu systemu ochrony zdrowia”
rozpoczyna si´ od osadzenia koncepcji podmiotowoÊci w systemie ochrony zdrowia na tle dotych-
czasowego dorobku myÊlowego. Autor odwo∏uje si´ tutaj do bardziej politycznego wyra˝ania pod-
miotowoÊci, zwiàzanego z procesem podejmowania decyzji. Du˝à wag´ dla efektywnego przepro-
wadzenia zmiany w systemie ochrony zdrowia s∏usznie przypisuje Autor kwestii aktywnego
uczestnictwa podmiotów (np. partie polityczne, zwiàzki zawodowe, organizacje konsumenckie, or-
ganizacje bran˝owe) w organizowaniu procesu decyzyjnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o nie-
ograniczanie tego uczestnictwa jedynie do roli odbiorców komunikatu o decyzjach dotyczàcych
zmiany oraz wykonawców owych decyzji, które zapad∏y poza tymi podmiotami. Dla powodzenia
zmian (reform) w systemie ochrony zdrowia nie do przecenienia jest zaanga˝owanie poszczegól-
nych podmiotów, z ró˝nych wzgl´dów zainteresowanych zmianà, w holistycznie pojmowany pro-
ces decyzyjny przygotowania, wdro˝enia i nadzorowania zmiany (zob. szerzej s. 84-89).

Na kanwie komentowanych rozwa˝aƒ Autor wskazuje na dwa podmioty, które wydajà si´ byç
niedoceniane w procesie zmiany systemu ochrony zdrowia. Sà to mianowicie firmy farmaceutycz-
ne i zak∏ady ubezpieczeƒ. KoniecznoÊç traktowania firm farmaceutycznych jako powa˝nych part-
nerów w dyskusji na temat zmiany w systemie ochrony zdrowia argumentowana jest w ksià˝ce
rolami spo∏ecznymi, jakie te firmy w systemie wype∏niajà. Wymienia si´ tutaj (s. 90) i opisuje 
(s. 90-99) firm´ farmaceutycznà jako: producenta Êwiadczeƒ zdrowotnych o charakterze rzeczo-
wym, uczestnika procesu edukacji medycznej, uczestnika procesu kszta∏towania ÊwiadomoÊci
zdrowotnej, przedsi´biorstwo pracoch∏onne i innowacyjne. Opisujàc i wyjaÊniajàc wskazane role
spo∏eczne firm farmaceutycznych Autor nie unika problemu, ró˝nie percypowanych w odbiorze
spo∏ecznym, wp∏ywów politycznych, jakie si´ tym firmom przypisuje. 

Nast´pnie omówiono znaczenie podmiotowoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ. Zwrócono przy tym
uwag´ na zaanga˝owanie zak∏adów ubezpieczeƒ w kszta∏towanie spo∏ecznej ÊwiadomoÊci ubez-
pieczeniowej, udzia∏ w spo∏ecznym doubezpieczeniu zdrowotnym oraz kreowanie oferty prywat-
nych ubezpieczeƒ zdrowotnych.

Szkoda, ˝e w pracy bardziej nie wyeksponowano, prawdopodobnego (w d∏ugim horyzoncie cza-
sowym), wp∏ywu ubezpieczycieli na upowszechnianie zachowaƒ z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia. W ksià˝ce wspomniano wprawdzie o tzw. „zarzàdzaniu zdrowiem” (s. 110), ukazujàc jed-
nak bardziej jego rol´ jako narz´dzia zarzàdzania ryzykiem ubezpieczyciela. „Zarzàdzanie zdro-
wiem ubezpieczonego” to jednak tak˝e – a z punktu widzenia zagadnienia podmiotowoÊci zak∏a-
dów ubezpieczeƒ w zmianie systemu ochrony zdrowia przede wszystkim – inicjowanie przez
ubezpieczycieli takich dzia∏aƒ, które stanowià realne wsparcie ubezpieczonych w procesie Êwia-
domego, pozytywnego wp∏ywania na ich w∏asne zdrowie. Takie podejÊcie zak∏adów ubezpieczeƒ
wpisuje si´ w lansowanà globalnà koncepcj´ zdrowia, w której podkreÊla si´ wag´ wspó∏dzia∏ania
instytucji publicznych i prywatnych (tak˝e spoza ÊciÊle rozumianego sektora ochrony zdrowia) na
rzecz zdrowia jednostek i ca∏ych spo∏ecznoÊci.

Rozwa˝ania poÊwi´cone ofercie ubezpieczeƒ zdrowotnych na rodzimym rynku Autor podsumo-
wuje piszàc, ˝e „mo˝na ju˝ chyba mówiç o pewnej ofercie substytucyjnej, zapewniajàcej mo˝liwoÊç
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(...) doubezpieczenia do obecnie niezadawalajàcego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego” 
(s. 112). Najpewniej mamy tutaj do czynienia z pomy∏kà drukarskà, co mo˝na wywieÊç z wczeÊniej
zaprezentowanej w pracy klasyfikacji typów relacji pomi´dzy systemem spo∏ecznego zabezpiecze-
nia zdrowotnego a „doubezpieczeniem” prywatnym (zob. s. 75). Oferta prywatnych ubezpieczeƒ
zdrowotnych w Polsce jest wi´c ofertà produktów suplementarnych, a nie substytucyjnych – jak
napisano – w stosunku do zabezpieczenia finansowanego ze Êrodków publicznych. 

W Zakoƒczeniu warto zwróciç uwag´ na bardzo trafne konkluzje, bezkompromisowo demasku-
jàce bolàczki polskiej polityki zdrowotnej. Po pierwsze, Autor podnosi brak wyrazistej ogólnej
koncepcji polityki zdrowotnej i niedookreÊlonego kierunku zreformowania systemu ochrony zdro-
wia (s. 115). Po drugie, Autor otwarcie wskazuje, ˝e finansowania zabezpieczenia zdrowotnego
nie mo˝na redukowaç jedynie do wzrostu nak∏adów publicznych na opiek´ zdrowotnà, co jest cz´-
stym „zabiegiem” osób dyskutujàcych o zmianach systemowych. Wprowadzanie bowiem wi´k-
szych Êrodków do niesprawnego systemu przyczynia si´ do tego, ˝e system „coraz mniej wydaje
si´ odziedziczony [po poprzednim ustroju], a coraz bardziej konserwowany” (s. 117). Na tym tle
jeszcze raz ukazano zasadnoÊç wsparcia podmiotowego dla reformowania systemu ochrony zdro-
wia, szczególnie w proponowanym w pracy kierunku zaopatrzeniowo-ubezpieczeniowym. 

Na koniec zasadnym wydaje si´ poczynienie uwagi natury ogólnej. W tytule i treÊci prezentowa-
nej ksià˝ki najcz´Êciej mówi si´ o „systemie ochrony zdrowia”. W do∏àczonym s∏owniku wybranych
poj´ç, definiuje si´ go jako „system zarzàdzania ryzykiem choroby w ramach polityki spo∏ecznej,
w tym polityki zdrowotnej, obejmujàcy w szczególnoÊci rozwiàzania instytucjonalne s∏u˝àce zaspo-
kajaniu potrzeb zdrowotnych (s. 127)”. Definicja ta wpisuje si´ w najcz´Êciej spotykane rozumie-
nie poj´cia „ochrona zdrowia”, jako ogó∏u zorganizowanych dzia∏aƒ podejmowanych na rzecz zdro-
wia cz∏owieka przy wykorzystaniu okreÊlonych urzàdzeƒ, norm prawnych i instytucji5. W takim
uj´ciu w ramach ochrony zdrowia, wydziela si´ opiek´ zdrowotnà oraz pion zdrowia publicznego.
Zdaniem recenzentki, w omawianej publikacji niekiedy zacierajà si´ „granice” tych poj´ç, a rozwa-
˝ania koncentrujà si´ na zmianie w opiece zdrowotnej jako podsystemie ochrony zdrowia (np. kwe-
stie zwiàzane z finansowaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych, odnoszà si´ raczej do Êwiadczeƒ zindywi-
dualizowanych, a nie Êwiadczeƒ „zbiorowych” (zbiorowej ochrony zdrowia6)). Z drugiej strony nie
mo˝na powiedzieç, ˝e ksià˝ka poÊwi´cona jest tylko opiece zdrowotnej, bez szerszego kontekstu
zmian w ca∏oÊciowo rozumianej ochronie zdrowia (zob. np. artyku∏owanie celów reformowania,
wyró˝nienie innych metod zarzàdzania ryzykiem zdrowotnym).

Reasumujàc, recenzowana publikacja jest bardzo cennym stanowiskiem w dyskusji nad zmia-
nami w polskim systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzgl´dnieniem kwestii moderniza-
cji systemu opieki zdrowotnej. Jej wartoÊç podnoszà stawiane przez Autora pytania, sygnalizowa-
ne problemy, które zmuszajà czytelnika do nowego spojrzenia na dyskutowane kwestie. To
kolejna ksià˝ka autorstwa profesora Szumlicza, która powinna staç si´ przedmiotem wnikliwej
lektury nie tylko Êrodowiska akademickiego, ale przede wszystkim osób opracowujàcych koncep-
cje zmian w systemie ochrony zdrowia.

dr Magdalena Osak, Katedra Ubezpieczeƒ Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
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5 J. Sobiech, Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opiekà zdrowotnà, ZN AE w Poznaniu,
seria II, nr 109, Wydawnictwo AE, Poznaƒ 1990, s. 9.
6 Terminu u˝yto za J. Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDe-
Wu, Warszawa 2004, s. 72. 



Uwagi wst´pne
Problematyka odpowiedzialnoÊci cywilnej jest zagadnieniem niezwykle wa˝kim zarówno ze

wzgl´dów teoretycznych jak i praktycznych, co szczególnie jest widoczne w ubezpieczeniach
gospodarczych. Tym samym nale˝y przyjàç z satysfakcjà fakt, ˝e na rodzimym rynku wydaw-
niczym pojawi∏a si´ pozycja obejmujàca swym zakresem zagadnienie odpowiedzialnoÊci ubez-
pieczeniowej przedstawione na tle odpowiedzialnoÊci cywilnej za wypadki drogowe. Recenzo-
wana pozycja stanowi interesujàce dope∏nienie publikacji, które w ostatnim czasie wzbogaci∏y
wiedz´ czytelnika zainteresowanego problematykà odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej, zwià-
zanej z komunikacjà pojazdów mechanicznych, tym bardziej, i˝ gros z nich (poza niezwykle
cennà monografià Gerarda Bieƒka1) stanowi przede wszystkim o praktycznym aspekcie do-
chodzenia roszczeƒ i odpowiedzialnoÊci posiadacza pojazdu oraz jego ubezpieczyciela2 albo te˝
odnosi si´ do istotnych ale wybranych zagadnieƒ tej problematyki3.

Recenzowana obecnie pozycja ma przede wszystkim walor teoretyczny oraz systematyzujàcy,
przede wszystkim ze wzgl´du na skrupulatnà analiz´ orzecznictwa sàdów powszechnych (za-
równo krajowych jak i z wybranych paƒstw UE), elementy konstytutywne zarówno dla odpo-
wiedzialnoÊci ubezpieczyciela jak i te˝, co szczególnie istotne, ze wzgl´du na akcesoryjny cha-
rakter odpowiedzialnoÊci tego pierwszego, istot´ odpowiedzialnoÊci za wypadki drogowe na tle
uregulowaƒ prawa cywilnego wybranych porzàdków prawnych, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem polskiego prawa cywilnego. 

Zarazem s∏usznie autorka zwraca uwag´ na szczególne znaczenie acquis communautaire
i to zarówno ze wzgl´du na regulacj´ prawa materialnego oraz procedury cywilnej. W tym
miejscu nale˝y podkreÊliç, i˝ zagadnienie europeizacji polskiego rynku ubezpieczeniowego jest
obecne w polskiej literaturze ju˝ od d∏u˝szego czasu, co na tle innych, prowadzonych ju˝ wcze-
Êniej rozwa˝aƒ o takim charakterze, szczególnie w odniesieniu do rozwiàzaƒ instytucjo-
nalnych, stosunkowo póêno sta∏o si´ przedmiotem szczegó∏owych opracowaƒ, z których
najistotniejsze dotyczy∏y raczej rynku ubezpieczeniowego per toto, ewentualnie: umowy ubez-
pieczenia, a jedynie wyjàtkowo: kwestii ubezpieczeƒ komunikacyjnych4. Nale˝y dodatkowo
zwróciç uwag´, i˝ poczàtkowo prezentacja europejskich ubezpieczeƒ gospodarczych mia∏a cha-
rakter epistemologiczny i stanowi∏a uzupe∏nienie rozwa˝aƒ w zasadniczej swej cz´Êci odnoszà-
cymi si´ do uwarunkowaƒ polskich5. Przy tej okazji, co w okresie póêniejszym przybra∏o na
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1 G. Bieniek, OdpowiedzialnoÊç cywilna za wypadki drogowe, Warszawa 2006.
2 Np. K. J. Pawelec, Kierowca i pojazd w ruchu drogowym, Warszawa 2000; Z. Go∏ba, Poszkodowani w wypadkach dro-
gowych i przez ubezpieczycieli, Warszawa 2008; P. Bucoƒ, OdpowiedzialnoÊç cywilna uczestników wypadku komunikacyj-
nego, Warszawa 2008. 
3 Por. bardzo interesujàce opracowanie A. Koch (red.), Aktualne problemy ubezpieczeƒ komunikacyjnych, Warszawa 2008.
4 Na szczególnà uwag´ w tym zakresie zas∏uguje praca: J. Orlicka, M. Orlicki, Europejski system dochodzenia roszczeƒ
ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne za granicà, Poznaƒ-Bydgoszcz 2003.
5 Np. J. Ho∏owiƒski, Przemys∏ ubezpieczeniowy w Polsce a zasady liberalizmu gospodarczego EWG (w:) A. Wàsiewicz
(red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. II, Bydgoszcz 1994; E. Kowalewski, Problematyka kolizyjna prawa
ubezpieczeniowego, Paƒstwo i Prawo z 2/2005; J. Monkiewicz, Ubezpieczenia w Unii Europejskiej (w:) Podstawy ubez-
pieczeƒ. t. I – mechanizmy i funkcje, Warszawa 2000; D. Fuchs, Dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowa w Êwietle Konwencji Bruk-
selskiej – Lugano o jurysdykcji i wykonaniu orzeczeƒ w sprawach cywilnych i gospodarczych, Rejent nr 3/1999.

Katarzyna Ludwichowska, OdpowiedzialnoÊç cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki drogowe,
Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruƒ 2008, 405 s. (Dariusz Fuchs)



znaczeniu ze wzgl´du na proces akcesyjny, zwracano uwag´ na konieczne zmiany wynikajàce
z obowiàzku implementacji acqius communautaire6, co z oczywistych powodów sta∏o si´ udzia-
∏em problematyki odpowiedzialnoÊci cywilnej zwiàzanej z ruchem pojazdów mechanicznych7.

Innà ewentualnoÊcià by∏o uwzgl´dnianie problematyki ubezpieczeniowej w ramach rozwa-
˝aƒ ogólniejszej natury, odnoszàcych si´ tematycznie do ekonomicznych i prawnych rozwa˝aƒ
na temat integracji europejskiej. Na marginesie warto zauwa˝yç, i˝ tendencja do prezentacji
ubezpieczeƒ gospodarczych w sposób kompleksowy jest obecna w polskiej literaturze stosun-
kowo niedawno, w zasadzie od daty uzyskania przez Rzeczypospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej8. Z tego punktu widzenia charakteryzujàc recenzowanà monografi´ nale-
˝y zwróciç uwag´ na fakt, i˝ autorka zarówno prezentuje odpowiednie normy prawa wtórne-
go, zawarte w tzw. dyrektywach komunikacyjnych, jak i te˝ zwraca uwag´ na szczególny
aspekt transgraniczny wypadków samochodowych. Taki sposób prezentacji acquis sk∏ania re-
cenzenta do wniosku, ˝e dla autorki problematyka prawa wspólnotowego stanowi istotne do-
pe∏nienie prowadzonych rozwa˝aƒ, szczególnie w odniesieniu do kwestii prawa kolizyjnego.

Recenzowana pozycja sk∏ada si´ z szeÊciu rozdzia∏ów, które w przemyÊlany i logiczny sposób sta-
nowià w swej treÊci logicznà struktur´ analizy problematyki odpowiedzialnoÊci cywilnej i ubezpie-
czeniowej za wypadki drogowe w prawie rodzimymi i obcym. Niewàtpliwà zaletà jest tak˝e fakt, i˝
poprzez dobór tematyki oraz klarowny sposób prezentacji, ksià˝ka jest zarówno przydatna dla teo-
retyków – wyk∏adowców akademickich, zajmujàcych si´ w swej dzia∏alnoÊci naukowe zagadnie-
niem odpowiedzialnoÊci cywilnej, czy te˝ problematykà prawa ubezpieczeƒ gospodarczych ale tak-
˝e posiada walor nie do przecenienia dla praktyków, szczególnie tych, którzy spotykajà si´ w swej
pracy zawodowej z roszczeniami odszkodowawczymi, których êród∏o stanowi wypadek samocho-
dowy i to zarówno w kontekÊcie regulacji polskiej jak i w powiàzaniu z elementem obcym.

Nale˝y z aprobatà odnieÊç si´ do porównawczej koncepcji prezentacji instytucji omawianych
w treÊci monografii, co czyni wywody przejrzyste i zrozumia∏e dla czytelnika, szczególnie przy
okazji prezentacji zagadnieƒ nawiàzujàcych do prawa mi´dzynarodowego oraz prawa wspól-
notowego (rozdzia∏ III oraz w cz´Êci rozdzia∏ VI). Zarazem, o ile jest to uzasadnione, autorka
stara si´ pokazaç ewolucj´ danej instytucji, szczególnie wtedy, gdy mo˝e w ten sposób zilustro-
waç poruszane zagadnienie orzecznictwem sàdów powszechnych. Zaletà jest tak˝e opatrzenie
treÊci rozdzia∏ów w przypisy literaturowe oraz bibliografi´, umieszczonà na koƒcu pracy (s.
383-404).

Uwagi szczegó∏owe
Rozdzia∏ pierwszy, zatytu∏owany „OdpowiedzialnoÊç cywilna za wypadki samochodowe w wy-

branych systemach prawnych” w swej treÊci stanowi prezentacj´ odnoszàcà omawianà tematy-
k´ do wybranych systemów prawnych paƒstw Unii Europejskiej, tj.: systemu niemieckiego,
francuskiego oraz angielskiego. Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje prezentacja orzecznictwa
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6 Dla przyk∏adu: K. Kruczalak, Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do prawa ubezpieczeniowego europejskie-
go (prawa wspólnotowego) (w:) A. Wàsiewicz (red.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. III, Bydgoszcz 1997; W. Su∏-
kowska (red.) Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Zakamycze 2000.
7 Por. chocia˝by lit. z przyp. nr 4.
8 Dla przyk∏adu: J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Warszawa 2002; Ten˝e (red.) Jednolity rynek
ubezpieczeƒ w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, Bydgoszcz 2005 oraz D. MaÊniak, Prawo ubezpieczeƒ (w:)
Z. Brodecki (red.), Finanse. Acquis communautaire, Warszawa 2004, s. 314-388; D. Fuchs, Europejskie prawo ubezpie-
czeƒ gospodarczych (w:) E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych, Byd-
goszcz-Toruƒ 2006, s. 526-560.



sàdów powszechnych w wy˝ej wymienionych porzàdkach prawnych oraz, co stanowi interesu-
jàcy wk∏ad autorki, próba porównania rozwiàzaƒ przyj´tych w prezentowanych systemach
prawnych. W ewentualnym kolejnym wydaniu nale˝y zasugerowaç poszerzenie rozwa˝aƒ
o system skandynawski (który uwzgl´dnia wprawdzie autorka ale jedynie w odniesieniu do sys-
temu ubezpieczeƒ komunikacyjnych w rozdziale III, s. 215-216.). S∏usznie w tym rozdziale sze-
rzej autorka nie przedstawia Road Traffic Act, prezentujàc ten niezwykle istotny akt prawa
w nawiàzaniu do systemu obowiàzkowych ubezpieczeƒ komunikacyjnych w rozdziale IV swej
pracy9.

Rozdzia∏ II, odnoszàcy si´ do odpowiedzialnoÊci cywilnej za wypadki samochodowe w Polsce,
s∏usznie autorka rozpocz´∏a od analizy zasady ryzyka i zwiàzanych z tym okolicznoÊci egzone-
racyjnych. Co do uwag szczegó∏owych, odnoszàcych si´ do tego rozdzia∏u, to wydaje si´ ko-
nieczna bardziej pog∏´biona analiza odnoszàca si´ do kwestii utraconej wartoÊci rynkowej na
skutek wypadku komunikacyjnego, gdy˝ prezentowany doktrynalny poglàd, wywodzony z tre-
Êci art. 363 k.c. w tej materii wydaje si´ rozbie˝ny ze stanowiskiem przyjmowanym w orzecz-
nictwie sàdów powszechnych oraz w praktyce ubezpieczeniowej. Jest to postulat tym bardziej
uprawniony, gdy˝ sama autorka, przytacza argumenty (wprawdzie ogólnie) za dopuszczalno-
Êcià roszczenia o takim charakterze (por. s. 181-182). 

Relacjonujàc zagadnienie zadoÊçuczynienia autorka s∏usznie stwierdza, i˝ „WysokoÊç za-
doÊçuczynienia nie mo˝e byç ustalana automatycznie w zale˝noÊci od stopnia utraty zdrowia,
lecz musi byç dostosowana do konkretnej sytuacji poszkodowanego” (s. 185). Jest to aktualna
tendencja w orzecznictwie sàdów powszechnych z zauwa˝alnym trendem do wzrostu zasàdza-
nych Êwiadczeƒ z tego tytu∏u, co tak˝e odpowiada tendencji europejskiej. W sytuacji, gdy opi-
sywane jest zagadnienie przedawnienia roszczeƒ poszkodowanego (s. 196 i nn.) wydaje si´ po-
trzebnym w przysz∏oÊci szersze nawiàzanie do konstrukcji art. 117 i dalszych z ksi´gi I k.c.,
gdy˝ obecnie autorka skoncentrowa∏a si´ zasadniczo na niewàtpliwie najistotniejszym dla roz-
wa˝aƒ art. 4421 k.c. Podobnie szerzej ni˝ jest to obecnie nale˝a∏oby omówiç zagadnienie
przedawnienia odsetek od kwot wymagalnych dla roszczeƒ poszkodowanego, szczególnie
przez wzglàd na relewantne orzecznictwo10.

Bardzo interesujàce sà rozwa˝ania natury prawno porównawczej, zawarte w rozdziale III
„Ubezpieczenia komunikacyjne OC i jego unifikacja w Europie”. S∏usznie autorka nie ograni-
czy∏a si´ jedynie w swych rozwa˝aniach do prawodawstwa EWG/UE ale tak˝e uwzgl´dni∏a ge-
nez´ systemu Zielonej Karty w Europie. Zdaniem recenzenta mo˝na dodatkowo zwróciç uwa-
g´ w tym kontekÊcie na prawodawstwo Rady Europy, które tak˝e mia∏o istotny wp∏yw na
ewolucj´ wspólnotowych dyrektyw komunikacyjnych, a czego w szerszym zakresie nie
uwzgl´dniono w monografii. 

Podobnie na aprobat´ zas∏ugujà rozwa˝ania zawarte w rozdzia∏ach kolejnych. W rozdziale IV
„Ubezpieczenia komunikacyjne w wybranych systemach prawnych” autorka, w sposób zasadnie
korespondujàcy ze strukturà rozdzia∏u I, prezentuje rozwiàzania przyj´te w prawie niemieckim,
francuskim oraz angielskim, k∏adàc nacisk na zagadnienie implementacji w tych systemach dy-
rektyw komunikacyjnych, co tak˝e mo˝e stanowiç inspiracj´ pro futuro dla rodzimego prawodaw-
cy co do sposobu uzyskiwania stanu zgodnoÊci prawa rodzimego z prawem wspólnotowym w za-
kresie ubezpieczeƒ komunikacyjnych. Analogicznie pozytywnie nale˝y oceniç treÊç rozdzia∏u V,
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9 Szczegó∏y: D. Fuchs, OdpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na tle
orzecznictwa sàdowego, Zeszyty Prawnicze nr 7.1 z 2007, s. 132-133.
10 Dla przyk∏adu: uchwa∏a SN z dnia 26 stycznia 2005 r. (III CZP 42/04).



gdzie jedynie mo˝na sugerowaç autorce, aby w razie ponownej edycji monografii wi´cej uwagi po-
Êwi´ci∏a istotnej relacji norm kodeksu cywilnego do ubezpieczeƒ komunikacyjnych OC11.

Rozdzia∏ VI, zatytu∏owany: „Dochodzenie roszczeƒ przez poszkodowanego w wypadku samocho-
dowym o charakterze trans granicznym – zagadnienia procesowe i kolizyjnoprawne” odnosi si´ do
materii niezwykle istotnej dla teorii i praktyki ubezpieczeniowej, której zarazem w rodzimej lite-
raturze dotychczas zwracano niewiele uwagi i podj´cie tej tematyki w ramach recenzowanej mo-
nografii zas∏uguje na uznanie, chocia˝ w szerszym zakresie mo˝na by∏o wykorzystaç dost´pnà ju˝
w j´zyku polskim literatur´, szczególnie w odniesieniu do zagadnieƒ jurysdykcyjnych12. Niezale˝-
nie od uwag poÊwi´conych Rozporzàdzeniu Rady 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji
oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach cywilnych i handlowych zasadnym by∏o
wskazanie na znaczenie w tej materii tzw. konwencji lugaƒskiej, która przecie˝ by∏a „protoplastà”
dla przyj´tych w Rozporzàdzeniu Rady rozwiàzaƒ, podobnie jak tzw. konwencja brukselska.13

W konsekwencji wi´cej uwagi nale˝a∏o poÊwi´ciç innym rozwiàzaniom wspólnotowym, jak tzw.
Rozporzàdzeniu Rzym II.14 Wydaje si´ tak˝e, i˝ w∏aÊnie w odniesieniu do tego ostatniego aktu mo˝-
na w przysz∏oÊci przemyÊleç w tekÊcie pos∏ugiwanie si´ poj´ciem statutu actio directa (w kontek-
Êcie art. 18 w/w Rozporzàdzenia Rzym II), a tak˝e wzbogaciç rozwa˝ania o regulacj´ innych wspól-
notowych aktów prawnych, majàcych znaczenie dla transgranicznych roszczeƒ regresowych
zwiàzanych z wypadkami komunikacyjnymi, tj.: Rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14
czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo∏ecznego do pracowników na-
jemnych, osób prowadzàcych w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz cz∏onków ich rodzin przemiesz-
czajàcych si´ we Wspólnocie oraz Rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego. 

Uwagi koƒcowe   
Niewàtpliwie nale˝y podkreÊliç kompleksowy charakter recenzowanej pracy, zarówno co do

doboru poruszonej tematyki jak i sposobu prezentacji. Autorka wykaza∏a si´ spotykanà coraz
rzadziej w rodzimych publikacjach erudycjà i kulturà s∏owa, a dzi´ki temu stara∏a si´ uwzgl´d-
niç w pracy istotne aspekty regulacyjne europejskiego rynku ubezpieczeniowego i dokona∏a
udanej oceny stanu prawa rodzimego w zakresie odpowiedzialnoÊci cywilnej oraz odpowie-
dzialnoÊci ubezpieczeniowej. Bez analizy zaprezentowanych w pracy rozwiàzaƒ systemów:
niemieckiego, francuskiego oraz angielskiego nie by∏oby to mo˝liwe. Nale˝y wyraziç nadziej´,
i˝ ta pod wieloma wzgl´dami pionierska praca stanie si´ tak˝e inspiracjà dla dalszych badaƒ
oraz b´dzie z pewnoÊcià pomocna dla praktyki ubezpieczeniowej. 

dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prywatnego Mi´dzynarodowego Wydzia∏u Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie, cz∏onek Pro-
ject Group on a Restatement of European Insurance Contract Law
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11 Szczegó∏y: Dariusz Fuchs, Znaczenie nowelizacji niektórych norm kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia dla ubez-
pieczeƒ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo Asekuracyjne nr 3/2008, s. 38 i nn.
12 Por. Z. Brodecki, M. Serwach (red.), Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 1415 i nn. 
13 Szerzej: J. ¸opuski, Konwencja lubaƒska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeƒ sàdowych w sprawach cywilnych i han-
dlowych, Bydgoszcz 2001; J. Ciszewski, Konwencja z Lugano. Komentarz, Warszawa 2001; por. Dz. U. z dnia 18 lutego
2000 r., nr 10, poz. 132.
14 Rozporzàdzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczàce prawa w∏a-
Êciwego dla zobowiàzaƒ pozaumownych („Rzym II”).



Uwagi wst´pne
Ksià˝ka pt. „Kana∏y dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych” Justyny Witkowskiej wydana

przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wy˝szej U˝yteczno-
Êci „Dom Organizatora” w Toruniu w roku 2008 stanowi jednà z nielicznych publikacji po-
Êwi´conych powy˝szej problematyce.

Analiz´ kana∏ów dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych Autorka opiera na analizie „dystrybu-
cji jako wa˝nej dziedziny marketingu” (s. 8). Dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowa wytworzy∏a specy-
ficzne formy i kana∏y dystrybucji, które dostosowujà si´ do warunków otoczenia i konkurencji.
Autorka zwraca uwag´ na aktualnoÊç prezentowanego problemu i du˝e nim zainteresowanie.
PodkreÊla wyraênie, ˝e praca „stanowi prób´ uporzàdkowania dotychczasowej wiedzy z zakre-
su kszta∏towania kana∏ów dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych” (s. 9). 

Tematyka opracowania okreÊlona w jego tytule jest istotna poznawczo. Ponadto analiza pro-
blematyki kana∏ów dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych przez pryzmat satysfakcji klienta
stanowi nowe uj´cie powy˝szego zagadnienia. 

Struktura opracowania
Ksià˝ka sk∏ada si´ z wprowadzenia, szeÊciu rozdzia∏ów, podsumowania, spisu rysunków, ta-

bel i bibliografii (165 stron). Autorka we Wprowadzeniu okreÊla zakres merytoryczny oraz
czasowy opracowania obejmujàcy lata 1999-2006, jednak˝e bez uzasadnienia dla tego drugie-
go zakresu. Wykorzystanie badania heurystycznego i diagnostycznego zdaniem Autorki ma za
zadanie „zaproponowanie oryginalnej procedury kszta∏towania kana∏ów dystrybucji, który
najlepiej odpowiada potrzebom klientów zak∏adów ubezpieczeƒ” (s. 9). Praca sk∏ada si´
z dwóch cz´Êci: pierwszej (rozdz. 1-3) „o charakterze teoretycznym” oraz drugiej, (rozdz. 4-6)
„o charakterze empirycznym”.

Rozdzia∏ pierwszy „Us∏ugi ubezpieczeniowe” w pierwszej cz´Êci poÊwi´cony jest specyfice
us∏ug ubezpieczeniowych, a w drugiej prezentuje rynek klientów us∏ug ubezpieczeniowych.
Analiza cech us∏ug ubezpieczeniowych prowadzona jest w oparciu o literatur´ g∏ównie z za-
kresu marketingu. Nast´pnie wychodzàc od zdefiniowania poj´cia rynku Autorka prezentuje
rynek klientów us∏ug ubezpieczeniowych skupiajàc si´ na czynnikach determinujàcych decy-
zje konsumenckie. Sposób prezentacji rynku klientów nie wyczerpuje jednak, moim zdaniem,
podj´tej w tym podrozdziale problematyki. Nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e Autorka stara∏a
si´ w swoich rozwa˝aniach uwzgl´dniç ró˝ne kategorie klientów, sygnalizujàc m. in. istnienie
nowej kategorii e-klientów czyli „osób cz´sto kupujàcych przez Internet” (s. 23).

Rozdzia∏ drugi poÊwi´cony jest „Dystrybucji jako zadaniu towarzystwa ubezpieczeniowego”.
Autorka podj´∏a si´ prezentacji roli i znaczeniu dystrybucji na rynku ubezpieczeƒ. Zaprezen-
towa∏a wiele funkcjonujàcych w literaturze definicji dystrybucji, twierdzàc, ˝e „dystrybucja
us∏ug ubezpieczeniowych polega na pozyskiwaniu klientów” (s. 30). Roli ubezpieczyciela upa-
trywa∏a w „stworzeniu i dostarczeniu klientowi produktu o charakterze niematerialnym”
(s. 31). Za podstawowy sk∏adnik dystrybucji Autorka uzna∏a kana∏y dystrybucji. Na potrzeby
pracy nie zosta∏a przyj´ta jedna definicja kana∏u dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych. W za-
mian dokonano przeglàdu uj´ç literaturowych powy˝szego zagadnienia (s. 32 i n.) Autorka ka-
na∏y dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych w uj´ciu podmiotowym i funkcjonalnym oraz pod
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Justyna Witkowska, Kana∏y dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych, Wydawnictwo Dom
Organizatora, Toruƒ 2008, 166 s. (Jaros∏aw W. Przybytniowski)



kàtem przep∏ywajàcych strumieni przeanalizowa∏a w sposób doÊç ogólny i skrótowy. Kon-
strukcja tego rozdzia∏u zaprzecza wi´c za∏o˝eniu, ˝e opracowanie mia∏o stanowiç uporzàdko-
wanie dotychczasowej wiedzy na poruszany temat. Rozdzia∏ drugi nie tylko nie porzàdkuje do-
tychczasowego dorobku w tej materii, ale wprowadza wiele nieprecyzyjnych stwierdzeƒ i uj´ç. 

Autorka przyj´∏a, zgodnie z dotychczasowà literaturà, ˝e kana∏y sprzeda˝y stanowià ele-
ment sk∏adowy kana∏u dystrybucji. Prezentujàc kana∏y dystrybucji wykorzystywane przez to-
warzystwa ubezpieczeƒ (rys. 2.3, s. 38) Autorka wyodr´bni∏a kana∏y bezpoÊrednie, które po-
dzieli∏a na: oparte na sprzeda˝y przez etatowych pracowników zak∏adów ubezpieczeƒ oraz
oparte na mediach, wÊród których wyodr´bni∏a internet i telefon, a tak˝e kana∏y poÊrednie,
do których zaklasyfikowa∏a agentów, brokerów i banki. Uwzgl´dniajàc powy˝szy podzia∏
w koƒcowej cz´Êci podrozdzia∏u 2.3. przedstawiony zosta∏ procentowy udzia∏ poszczególnych
kana∏ów dzia∏u I i II pod wzgl´dem sk∏adki przypisanej brutto w analizowanym przez siebie
przedziale czasowym. Problematyka „kana∏ów dystrybucji w towarzystwie ubezpieczeƒ” sta-
∏a si´ przedmiotem rozwa˝aƒ rozdzia∏u trzeciego. W rozdziale tym zosta∏y omówione poszcze-
gólne kana∏y dystrybucji wyodr´bnione na rys. 2.3. Autorka ponownie w oparciu o kryterium
formalno-prawne wyodr´bni∏a dystrybucj´ bezpoÊrednià i poÊrednià. Sprzeda˝ bezpoÊrednià
zdefiniowa∏a jako „polegajàcà na tym, i˝ nabywca kupuje produkt bezpoÊrednio od towarzy-
stwa ubezpieczeƒ, dzi´ki pracownikom zak∏adów, wys∏anej pocztà ofercie, dost´pnej stronie
internetowej i sprzeda˝y on-line lub za pomocà kontaktu telefonicznego” (s. 43). Moim zda-
niem zaliczenie internetu (s. 44) oraz telefonu (s. 56) do kana∏ów dystrybucji us∏ug ubezpie-
czeniowych jest niew∏aÊciwe, gdy˝ media te sà formà, metodà dystrybucji us∏ug ubezpieczenio-
wych wykorzystywanà przez wszystkich uczestników kana∏ów (tak˝e w dystrybucji
poÊredniej). Dystrybucja poÊrednia us∏ug ubezpieczeniowych „polega na oferowaniu ich przez
poÊredników dzia∏ajàcych na danym rynku” (s. 59). 

Autorka stosuje bardzo nieczytelne kryterium podzia∏u poÊredników ubezpieczeniowych
wyodr´bniajàc wÊród nich: agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych i ban-
ki. O ile dwa pierwsze kana∏y dystrybucji poÊredniej nie budzà wàtpliwoÊci, o tyle wyodr´b-
nienie banku jako kana∏u jest mocno dyskusyjne. Autorka nie przedstawia merytorycznego
uzasadnienia tak przeprowadzonej klasyfikacji. W literaturze przedmiotu (m.in. Sangowski
T., Kowalewski E., Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 393 i n.)
oraz zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa w Polsce poÊrednictwo ubezpieczeniowe mo-
˝e byç wykonywane wy∏àcznie przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczenio-
wych oraz brokerów reasekuracyjnych w zakresie reasekuracji. Ponadto treÊç podrozdzia∏u
3.2.2. poÊwi´conego bankom nasuwa wniosek, ˝e Autorka poj´cia bank i bancassurance na po-
trzeby pracy traktuje zamiennie (s. 77 i n.). Bogata literatura poÊwi´cona tematyce bancassu-
rance (Âliperski M., Bancassurance zwiàzki bankowo-ubezpieczeniowe, Centrum Doradztwa
i Informacji Difin Sp. z o. o., Warszawa 2002; Swacha-Lech M. Bancassurance. Sprzeda˝ pro-
duktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu. pl, Warszawa 2008; Kufel-Siemiƒska A., W∏a-
ÊciwoÊci kana∏ów dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Poznaƒ 2005) wskazuje, ˝e takie uproszczenie jest b∏´dne. 

Cz´Êç druga pracy stanowi prezentacj´ wyników badaƒ empirycznych prowadzonych przez
Autork´ na terenie województwa warmiƒsko-mazurskiego. Rol´ i znaczenie ubezpieczeƒ Au-
torka analizuje poprzez struktur´ sk∏adki i liczb´ polis. Przeprowadza charakterystyk´ bada-
nej populacji oraz sieci sprzeda˝y badanych towarzystw ubezpieczeƒ. Dokonuje analizy s∏abych
i mocnych stron poszczególnych kana∏ów i prezentuje przewidywane kierunki zmian
z uwzgl´dnieniem roli czynników satysfakcji klienta. Analizuje te˝ skutecznoÊç wykorzystania
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poszczególnych kana∏ów dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych w kontekÊcie zadowolenia klien-
ta. Badania te wskazujà, ˝e ocena wystawiona przez klientów jest miernikiem zadowolenia z ja-
koÊci us∏ug Êwiadczonych przez poszczególne kana∏y dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych.

Swoje rozwa˝ania Autorka koƒczy prezentacjà Modelu referencyjnego kszta∏towania kana-
∏ów dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych. Ró˝norodnoÊç kana∏ów dystrybucji us∏ug ubezpie-
czeniowych stawia przed zak∏adami koniecznoÊç wyboru takich kana∏ów, które w sposób sku-
teczny i efektywny mog∏yby realizowaç cele i zadania zak∏adu. Zdaniem Autorki
przeprowadzone przez Nià badania mia∏y za zadanie pomóc zak∏adom ubezpieczeƒ w wypra-
cowaniu najkorzystniejszego modelu kana∏u dystrybucji zorientowanego na potrzeby klienta. 

Sàdz´ jednak, i˝ wyniki badaƒ nie zosta∏y w pe∏ni wykorzystane do wieloaspektowej analizy
zagadnienia. To trudne zadanie, w kontekÊcie rysunku 6.10 (s. 148) nie zosta∏o w sposób jed-
noznaczny zrealizowane, gdy˝ zaprezentowany model preferuje dystrybucj´ wielorakà jako naj-
bardziej optymalnà form´ dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych. Zaprezentowany model mo˝e
okazaç si´ zbyt ma∏o skuteczny i niewystarczajàcy do wyboru odpowiednich kana∏ów przez
ubezpieczycieli. Ponadto model ten jest usankcjonowaniem istniejàcego stanu rzeczy, a nie teo-
retycznà propozycjà rozwiàzaƒ, które mo˝na by wdro˝yç do praktyki ubezpieczeniowej.

Uwagi koƒcowe
Problematyka kana∏ów dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych jest zagadnieniem wa˝nym

wymagajàcym dostosowania prowadzonych analiz do potrzeb i specyfiki rynku us∏ug ubezpie-
czeniowych (zarówno w uj´ciu lokalnym, jak te˝ szerszym). Przenoszenie na grunt ubezpie-
czeƒ doÊwiadczeƒ z zakresu marketingu zasadne jest wówczas, gdy uwzgl´dnia odr´bnoÊç
i specyfik´ us∏ug ubezpieczeniowych oraz istniejàce w tym zakresie regulacje prawne, pos∏u-
guje si´ przyj´tà w ubezpieczeniach terminologià. 

Uwzgl´dniajàc ca∏okszta∏t opracowania nale˝y wskazaç, ̋ e jego podstawa teoretyczna jest zbyt
ogólnikowa. Brak zdefiniowania podstawowych poj´ç u˝ywanych przez Autork´ oraz nie zawsze
precyzyjne stosowanie terminologii ubezpieczeniowej nie wprowadza zamierzonego uporzàdko-
wania. Zastosowana klasyfikacja kana∏ów dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych (brak uzasad-
nienia takiego podzia∏u mo˝e rodziç u Czytelnika przekonanie, ˝e jest to podzia∏ powszechnie
obowiàzujàcy) w konsekwencji wprowadza wiele nieprecyzyjnych okreÊleƒ wyra˝onych nieraz
przy pomocy potocznych zwrotów i okreÊleƒ np.: „...kilkudziesi´cioletnie nawyki wp∏ywajàce na
popyt na us∏ug´ ubezpieczeniowà...” (s. 11), „... poÊrednicy (ubezpieczeniowi)... doradzajà pro-
dukty ubezpieczeniowe...” (s. 61), „...usatysfakcjonowany klient staje si´ d∏ugoterminowà stra-
tegià dla ca∏ej firmy...” (s. 120), „...klienci poszukujà nie produktu ubezpieczeniowego, ale ofer-
ty towarzystwa ubezpieczeƒ...” (s. 151). Autorka nie wykorzysta∏a równie˝ w pe∏ni najnowszej
zwartej literatury z zakresu ubezpieczeƒ. Wydaje si´, ˝e przeprowadzone przez Autork´ bada-
nia nie zosta∏y w pe∏ni wykorzystane do analizy kana∏ów dystrybucji us∏ug ubezpieczeniowych
w województwie warmiƒsko – mazurskim. Zaprezentowany model kana∏u dystrybucji us∏ug
ubezpieczeniowych w konsekwencji sprowadzajàcy si´ do dystrybucji wielorakiej mo˝e nie sta-
nowiç skutecznego narz´dzia wyboru odpowiednich kana∏ów przez ubezpieczycieli.

Opracowanie mo˝e stanowiç g∏os w dyskusji o kana∏ach dystrybucji us∏ug ubezpieczenio-
wych. 

dr Jaros∏aw W. Przybytniowski, adiunkt, w Instytucie Zarzàdzania Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 
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NowoÊci wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukaza∏y si´ w II po∏owie 2008 r.)

I. Zagadnienia ogólne; finanse, prawo, ubezpieczenia.
A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo.
1. Andrzej ChróÊcicki, PoÊrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, LexisNexis, Warszawa

2008., 268 s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie.
1. Piotr Chrzan (red.), Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach, praca zbio-

rowa, Wydaw. AE, Katowice 2008, 114 s. (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Ka-
rola Adamieckiego w Katowicach).

2. Agnieszka Ferenc, Ubezpieczenia przest´pstw komputerowych, Wyd. 2, Promotor, Warszawa
2008, 77 s.

3. Irena J´drzejczyk, Sylwia Bo˝ek-W´glarz (red.), Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, Wy-
daw. AE, Katowice 2008, 245 s. (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach).

4. Marzanna Lament, Jan Piàtek, RachunkowoÊç ubezpieczeniowa: problemy i zadania, Wyd. 2,
Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. Radom 2008, 400 s.

5. Alina Sikorska, Ubezpieczenia w rolnictwie indywidualnym, Inst. Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej. Paƒstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008, 31 s.

6. Magdalena Swacha-Lech, Bancassurance: sprzeda˝ produktów bankowo-ubezpieczeniowych,
CeDeWu, Warszawa 2008, 232 s.

C. Periodyki, zaszyty naukowe.
1. Wanda Ronka-Chmielowiec (red. nauk.), Ubezpieczenia wobec wyzwaƒ XXI wieku., Wydaw.

AE, Wroc∏aw 2008, 507 s. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wroc∏awiu, nr 1197).

2. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia 
– tendencje Êwiatowe a polski rynek, Wydaw. UE, Wroc∏aw 2008, 106s. (Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wroc∏awiu, nr 18).

3. Monitor Ubezpieczeniowy, nr 35; nr 36.
4. Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, nr 7 (138); 8 (139); nr 9 (140); nr 10 (141); nr 11/12 

(142/143)
5. WiadomoÊci Ubezpieczeniowe; nr 5/6 2008; nr 7/8 2008; nr 9/10 2008.

II. Ubezpieczenia gospodarcze.
A. Monografie i inne opracowania autorskie.
1. Dariusz Fuchs, Stanis∏aw Nowak, Alojzy Z. Nowak (red.), Umowa ubezpieczenia: dyskusja

nad formà prawnà i treÊcià unormowaƒ, Wyd. 2, WZUW, Warszawa 2008, 229 s.
2. Andrzej Koch, Aktualne problemy ubezpieczeƒ komunikacyjnych, C.H. Beck, Warszawa

2008, 153 s. (Prawo Sàdowe). 
3. Katarzyna Ludwichowska, OdpowiedzialnoÊç cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samo-

chodowe, TNOIK, Warszawa 2008, 405 s.
4. Stanis∏aw Rogowski (red.), Aleksander Daszewski (i.in.), Ubezpieczenia komunikacyjne (no-
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we wydanie), wyd. 2 popr. i uaktual., Poltext, Warszawa 2008, 256 s. 
5. Magdalena Szczepaƒska, Ubezpieczenia na ˝ycie: aspekty prawne, stan prawny na 30 kwiet-

nia 2008 r., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, 345 s. (Monografie Zakamycza).
6. Ewa Wierzbicka (red. nauk.), Ubezpieczenia osobowe, stan prawny na 1.07.2008 r., Wolters

Kluwer Polska, Warszawa 2008, 209 s.

B. Periodyki, zaszyty naukowe.
1. Prawo Asekuracyjne, nr 3 (56) 2008; nr 4 (57) 2008.

III. Ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne.
A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo.
1. Ma∏gorzata Barzycka-Banaszczyk i Jacek Skoczyƒski (red.), Prawo pracy i ubezpieczeƒ spo-

∏ecznych: zbiór przepisów, t. II., Wyd. 5, stan prawny na sierpieƒ 2008 r., 99 zestaw uzup.,
C.H. Beck, Warszawa 2008 (Zbiory Przepisów Becka).
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C.H. Beck, Warszawa 2008, 596s. (Krótkie Komentarze Becka).
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4. Jacek Kropkowski (oprac.), Komentarz do przepisów z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych
i prawa pracy: zagadnienia omawiane na szkoleniach, Wydawnictwo Jakro, Sztum 2008,
159 s.

5. Krystyna Tymorek, Umowy cywilnoprawne: zasady podlegania ubezpieczeniom i op∏acania
sk∏adek, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. Warszawa 2008, 30 s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie.
1. Monika Beliczyƒska, Alicja Bobak, ZUS – obowiàzki pracodawcy jako p∏atnika. – Stan

prawny maj 2008 r., Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa, Kraków 2008, 86 s. (Tania
Ksià˝ka Ekonomiczna),(Biblioteka Przedsi´biorcy; 3).

2. Józef Hozer (red.), Przysz∏oÊç rynku otwartych funduszy emerytalnych: wnioski wynikajàce
z doÊwiadczeƒ i oczekiwane kierunki rozwoju: analizy, diagnozy, inicjatywy, Warszawa: Po-
wszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT S. A.; Szczecin: Instytut Analiz, Diagnoz
i Prognoz Gospodarczych, 2008, 124 s.

3. Inetta J´drasik-Jankowska, Poj´cia i konstrukcje prawne ubezpieczenia spo∏ecznego, Le-
xisNexis, Warszawa 2008, 480 s.

4. Bo˝ena K∏os (red. tomu), System emerytalny: 9 lat po reformie, Wydawnictwo Sejmowe Kan-
celarii Sejmu, Warszawa 2008, 189 s. (Studia BAS nr 11).

5. Andrzej Radzis∏aw, Op∏acanie sk∏adek ZUS poradnik dla przedsi´biorcy i pracodawcy,
ODDK, Warszawa 2008, 172 s.

C. Inne.
1. Dorota Kosacka-¸´dzewicz, Bogdan Olszewski, Ewa Szóstko, Leksykon Êwiadczeƒ ZUS
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