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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy
Dotychczas tylko raz, w pierwszym numerze „Rozpraw Ubezpieczeniowych” zwróciliÊmy si´
do Paƒstwa chcàc przekazaç wiadomoÊç o nowopowsta∏ym periodyku. Wówczas by∏y to infor-
macje wst´pne, w których chcieliÊmy przedstawiç nasz pomys∏ na wydawanie zeszytu nauko-
wego z zakresu szeroko poj´tej problematyki ubezpieczeniowej.

Wówczas, tzn. przed trzema ju˝ laty, nie wiedzieliÊmy, czy pierwszy numer „Rozpraw” nie b´-
dzie ostatnim, czy to ze wzgl´du na zbyt skromne nasze mo˝liwoÊci w stosunku do zamiarów,
czy te˝ z powodów bardziej zasadniczych; istnia∏ przecie˝ pomys∏ likwidacji projektodawcy pi-
sma – Rzecznika Ubezpieczonych. Na szcz´Êcie oba te zagro˝enia nie spe∏ni∏y si´. Urzàd Rzecz-
nika istnieje i ma si´ dobrze. Odnosi si´ to równie˝ do dwojga pozosta∏ych Wydawców. Rów-
nie˝ z poziomem „Rozpraw” nie jest chyba najgorzej, skoro – o czym chcemy z wielkim
zadowoleniem i satysfakcjà poinformowaç, wed∏ug Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego z dnia 16 lipca 2009 r. „Rozprawy Ubezpieczeniowe” otrzyma∏y 4 punkty za poziom
naukowy zawartych w nich publikacji. Sytuacja ta obok wspomnianej ju˝ satysfakcji zobowià-
zuje nas – co najmniej – do utrzymania tego poziomu a, ˝e jak twierdzà m´drcy „kto nie idzie
naprzód ten si´ cofa” do dalszego rozwoju tak formy jak i treÊci pisma. Mamy równie˝ nadzie-
j´, ˝e ocena ta pomo˝e w uczestnictwie w edukacyjno- informacyjnych dzia∏aniach na poziomie
europejskim, zwiàzanych z rozwojem ÊwiadomoÊci i wiedzy o funkcjonowaniu szeroko rozu-
mianych rynków finansowych.

OczywiÊcie, nie by∏oby to mo˝liwe, bez udzia∏u naszych znakomitych Autorów, surowych lecz
˝yczliwych Recenzentów, Rady Naukowej oraz Wydawców – zapewniajàcych w tych trudnych
czasach p∏ynnoÊç wydawniczà.

O tym, ˝e stwierdzenie o staraniach redakcji wzbogacania formy i treÊci „Rozpraw” nie jest
go∏os∏owne Êwiadczy wprowadzenie do niniejszego numeru nowej pozycji, która – byç mo˝e 
– b´dzie zaczàtkiem nowego dzia∏u (tak te˝ obecnie jà sytuujemy). Chcemy w ten sposób przy-
czyniç si´ do rozpowszechniania wyników a wi´c i rozwoju badaƒ nad wa˝nymi problemami
polskiego rynku ubezpieczeniowego. Szczególnie wa˝ne i po˝àdane by∏yby badania zespo∏owe,
obejmujàce ró˝ne kwestie, które wywo∏ujà cz´sto spore emocje a jednoczeÊnie znane sà jedynie
pobie˝nie bàdê fragmentarycznie. Tym wymogom odpowiadajà prezentowane w niniejszym nu-
merze badania zespo∏u kierowanego przez prof. dr hab. Jana Monkiewicza, nad dzia∏alnoÊcià
kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeƒ komunikacyjnych.

Osiàgni´cie pewnego etapu dzia∏alnoÊci wydawniczej sk∏ania tak Wydawców jak i redakcj´
do zwrócenia si´ z szerszà ofertà do nowych kr´gów odbiorców, w tym m.in. kancelarii praw-
nych i firm brokerskich. Prenumerata „Rozpraw” pozwoli im na regularne otrzymywanie ko-
lejnych numerów a nam na utrzymanie rytmu wydawniczego i dalszy rozwój pisma. 

Redakcja
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Robert Stefanicki

Nieuczciwe praktyki rynkowe ubezpieczycieli zakazane w ka˝dych
okolicznoÊciach na wybranych przyk∏adach klauzul „czarnej listy”

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

1 Dz.U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206.
2 OJ 2005 r. L 149, s. 22.
3 Zdaniem P. Mik∏aszewicza (Obowiàzki informacyjne w umowach z udzia∏em konsumentów na tle prawa Unii Europej-
skiej, Warszawa 2008, s. 167) wprowadzenie zakazów bezwzgl´dnych prze∏amuje paradygmat ochrony konsumenta przez
informacj´, poniewa˝ w odniesieniu do „czarnej listy” nie jest istotne jaki wp∏yw na zachowanie rynkowe majà wyszcze-
gólnione w niej praktyki.

Uwagi wst´pne
Ustawa o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r.1 w∏à-

cza do krajowego systemu postanowienia ramowej, opartej na modelu zupe∏nej harmonizacji dy-
rektywy 2005/292. Nowa regulacja jest bardzo wa˝nym elementem strategii ochrony konsumenta,
poniewa˝ zapewnia bezpoÊrednià ochron´ temu podmiotowi, co jest nowatorskim rozwiàzaniem
w przedmiocie zapobiegania i zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych w zwiàz-
ku ze sprzeda˝à i promocjà. Budowaniu wysokich standardów tej grupy uczestników rynku s∏u˝à
nowatorskie rozwiàzania w postaci skargi indywidualnej. Konsumenci zostali bowiem wyposa˝eni
w legitymacj´ czynnà. Mogà dochodziç przys∏ugujàcych im roszczeƒ w sytuacji zagro˝enia lub
naruszenia interesu przez nieuczciwe praktyki rynkowe. Wzmocnieniu ich pozycji s∏u˝yç ma nie-
wàtpliwie przerzucenie, w zakresie praktyk wprowadzajàcych w b∏àd, ci´˝aru dowodu na przedsi´-
biorc´. Podobnie, jak to wynika z ca∏okszta∏tu wspólnotowego dorobku ustawodawstwa konsu-
menckiego, komentowany akt bazuje na fundamentalnej w prawie europejskim konstrukcji
ochrony s∏abszej strony w obrocie przez rzetelnà, kompleksowà i transparentnà informacj´. Ârod-
ki te majà s∏u˝yç eliminacji asymetrii informacyjnej, wykorzystania pozycji ekonomicznej i intelek-
tualnej profesjonalisty ze szkodà dla konsumenta. Wy∏om w tej koncepcji stanowi wprowadzenie
w nowej dyrektywie po raz pierwszy instytucji zakazów ex lege3. W za∏o˝eniu normodawcy WE wy-
szczególnienie ich dotyczy najbardziej ucià˝liwych praktyk rynkowych w zakresie dzia∏aƒ wprowa-
dzajàcych w b∏àd oraz zachowaƒ agresywnych. Lista praktyk zakazanych mieszczàcych si´ w ka-
tegorii nieuczciwych dzia∏aƒ wprowadzajàcych w b∏àd jest, w porównaniu z zakazami praktyk



agresywnych, bardziej rozbudowana. Zestawowi praktyk, zakazanych z mocy prawa, nadano za-
mkni´ty charakter. Zmiany mogà byç dokonywane jedynie w drodze nowelizacji dyrektywy. W dok-
trynie podnosi si´4, ˝e wprowadzenie postanowieƒ tak kazuistycznych, êle sformu∏owanych i roz-
budowanych do regulacji o charakterze generalno-abstrakcyjnym nie sprzyja z pewnoÊcià idei
dobrej legislacji. Równie˝ na etapie implementacji postanowieƒ dyrektywy 93/13 do kodeksu cywil-
nego podwa˝ano zasadnoÊç w∏àczenia do kodeksu listy klauzul obj´tych domniemaniem abuzyw-
noÊci. Zwyci´˝y∏a jednak argumentacja pragmatyczna, prewencyjnego oddzia∏ywania przyk∏ado-
wej listy na zachowania przedsi´biorców w relacjach z konsumentami. Poni˝ej przedstawione
zosta∏y niektóre z praktyk zakazanych ex lege na podstawie Ustawy o przeciwdzia∏aniu nieuczci-
wym praktykom rynkowym. Omówienie nie ma charakteru wyczerpujàcego. Nie przedstawione
w niniejszym tekÊcie klauzule mogà mieç równie˝ bezpoÊrednie zastosowanie w odniesieniu do za-
kresu swobody prowadzenia dzia∏alnoÊci przez ubezpieczycieli.

Sposób w∏àczenia „czarnej listy” do Ustawy o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym prak-
tykom rynkowym

Normodawca wspólnotowy klauzule zakazane ex lege zawar∏ w aneksie pierwszym do komen-
towanej dyrektywy, dzielàc list´ wed∏ug typizacji okreÊlonej merytorycznymi postanowieniami
dyrektywy tj. na zestaw praktyk wprowadzajàcych w b∏àd oraz praktyk agresywnych. Na znacze-
nie prawne aneksu pierwszego wskazuje w sposób jednoznaczny art. 5 ust. 5 niniejszego aktu.
W ustawie implementujàcej przyj´to inny schemat. Mianowicie fragment „czarnej listy” za∏àcz-
nika dyrektywy, obejmujàcy praktyki wprowadzajàce w b∏àd wyczerpuje treÊç art. 7, natomiast
praktyki agresywne, art. 9 ustawy. Z uwagi na bezwzgl´dnie wià˝àcy charakter egzemplifikacji
czynów obj´tych zakazem przyj´cie techniki bezpoÊredniego wkomponowania wymienionej listy
do przepisów merytorycznych nie budzi zastrze˝eƒ. Konieczna jednak jest, w zwiàzku z przyj´tà
konstrukcjà, popularyzacja zasad na jakich opiera si´ ustawa. W przeciwnym razie uk∏adu prze-
pisów w ustawie prowadziç mo˝e do b∏´dnego rozumienia istoty nowej regulacji. Aktualnie z wie-
lu wypowiedzi praktyków wynika uto˝samianie praktyk wprowadzajàcych w b∏àd, jedynie z art.
7 oraz agresywnych z art. 9 Ustawy o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e praktyki obj´te czarnà listà mieszczà si´ w obszarze stypizowanych czynów,
konkretyzujà praktyki wprowadzajàce w b∏àd oraz agresywne, ale nie wyczerpujà wszystkich
form zjawiskowych wynikajàcych z przepisów merytorycznych. Rzecznik Generalny w opinii do-
starczonej Trybuna∏owi w zwiàzku z pierwszymi pytaniami prejudycjalnymi, dotyczàcymi wy-
k∏adni dyrektywy 2005/295 stwierdzi∏, ˝e „czarna lista” na stosowanie przepisów niniejszego ak-
tu przez sàdy krajowe lub organy administracyjne ma taki wp∏yw, ˝e powinny one najpierw
odwo∏aç si´ do zawartego w aneksie pierwszym wykazu praktyk handlowych uznanych za nie-
uczciwe w ka˝dych warunkach. W wypadku, gdy praktyka handlowa zalicza si´ do jednego z nich,
musi zostaç bezwzgl´dnie zakazana. Zakazy ex lege nie posiadajà charakteru wzruszalnego
i przedsi´biorca w zwiàzku z tym nie mo˝e broniç si´ dowodem przeciwnym. Natomiast, je˝eli do
danego stanu faktycznego nie znajduje zastosowania lista zakazów, nale˝y zbadaç, czy nie zacho-
dzi jedna ze stypizowanych w dyrektywie praktyk handlowych (i w konsekwencji w Ustawie
o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym) dzia∏aƒ wprowadzajàcych w b∏àd lub
agresywnych. Rzecznik pominà∏ fakt, ̋ e nazwane przez normodawc´ praktyki nieuczciwe nie sta-

8

4 J. Szwaja, A. Tischner, Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa
polskiego, Monitor Prawniczy 2007, nr 20, s. 1120.
5 W sprawach po∏àczonych C-261/07 i C-299/07, OJ C 199 z dnia 25 sierpnia 2007 r., s. 23.



nowià wyliczenia zamkni´tego i inne niestypizowane dzia∏ania bàdê zaniechania przedsi´biorcy,
podejmowane przez niego w zwiàzku ze sprzeda˝à lub promocjà mogà byç wy∏aniane na podsta-
wie art. 5 ust. 2 dyrektywy (art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom ryn-
kowym)6. Jednak przedstawiona wy˝ej próba interpretacji przepisów dyrektywy zas∏uguje na
uwag´, poniewa˝ mo˝e byç pomocna przy stosowaniu nowych przepisów7. 

Zasada rzetelnego powo∏ywania si´ na kodeksy dobrych praktyk
Z uwagi na rozbudowany katalog praktyk rynkowych zakazanych z mocy prawa, w poni˝szym

materiale, omówiono jedynie niektóre z nich. Dyrektywa 2005/29 oraz implementujàca jej posta-
nowienia ustawa nadajà szczególnà rang´ kodeksom dobrych praktyk w celu zagwarantowania
„czystoÊci” biznesu. W preambule wymienionego aktu wspólnotowego zak∏ada si´, ˝e samoregu-
lacja przedsi´biorców mo˝e byç elementem wspomagajàcym i uzupe∏niajàcym system prawa
w przedmiotowym zakresie, przy zastrze˝eniu rzetelnego powo∏ywania si´ przez nich na dobro-
wolnie przyjmowane zbiory etycznych (deontologicznych) zachowaƒ8. Do nieuczciwych praktyk
rynkowych zakazanych w ka˝dych okolicznoÊciach zaliczone zosta∏o „podawanie przez przedsi´-
biorc´ informacji, ˝e zobowiàza∏ si´ on do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, je˝eli jest to
niezgodne z prawdà”. Zakaz nieuczciwego powo∏ywania przez promujàcego si´ przedsi´biorc´ na
kodeksy post´powania, w tym kodeksy deontologiczne ma przeciwdzia∏aç wprowadzeniu konsu-
menta w b∏àd co do rzeczywistego stanu, czyli fa∏szywego uto˝samiania si´ z omawianymi regu-
∏ami. Do podciàgni´cia pod zakaz okreÊlony tà klauzulà wystarczy ju˝ sam fakt nagannoÊci za-
chowaƒ rynkowych, bez wzgl´du na potencjalny lub rzeczywisty wp∏yw wymienionych praktyk
na zachowania rynkowe kupujàcego. Czynem ocenianym pejoratywnie w Êwietle tej klauzuli jest
wskazywanie przez przedsi´biorc´ na zobowiàzanie si´ do przestrzegania takiego kodeksu, gdy
jest to niezgodne z prawdà. Powo∏ywanie si´ na kodeksy dobrych praktyk ma przyciàgnàç klien-
tel´ do oferty powo∏ujàcego si´ na nie przedsi´biorcy, wzbudzaç zaufanie, zas∏ugujàce na ochron´
prawnà oczekiwania kupujàcego. W odniesieniu do ubezpieczycieli funkcj´ zbioru dobrych prak-
tyk wype∏niajà przede wszystkim Zasady etyki w dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej uchwalone w dniu
17 grudnia 1998 r. przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli9. Na wymieniony kodeks powo∏aç si´
mo˝e jedynie ubezpieczyciel, zrzeszony w Polskiej Izbie Ubezpieczeƒ. 

Odr´bnym ale istotnym problemem jest internalizacja kodeksów przez osoby, które zobowiàza∏y sí  do
ich przestrzegania a tak˝e kwestia zgodnoÊci takich zbiorów z prawem. W tym ostatnim zakresie Ustawy
o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym wprowadza zasad ,́ ˝e kodeksy sprzeczne z pra-
wem wype∏niajà przes∏ank  ́stosowania nieuczciwej praktyki. Warto nadmieniç, ˝e kodeksy deontologicz-
ne, w zakresie us∏ug finansowych, wspomagajà system prawny w zakresie ochrony „czystoÊci biznesu”.
M.in. art. 11 Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego10 stanowi, ˝e podmiot finansowy prowadzàc
dzia∏alnoÊç reklamowà kieruje sí  zasadami uczciwej konkurencji oraz dba o to, by przekazywane infor-
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7 Na temat znaczenia „czarnej listy” dla podnoszenia standardów ochrony konsumenta szerzej H. Collins, EC regulation
of unfair commercial practices (w:) The forthcoming EC directive on unfair commercial practices: contract, consumer 
& competition law implications, Haga 2004, s. 28 i n.
8 Szerzej R. Stefanicki, Komentarz do ustawy o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Warszawa 2009, art.
2 pkt 5, 4 ust. 2, 5 ust. 2 pkt 4, 7 pkt 1, 7 pkt 3, art. 11. 
9 http://www.piu.org.pl/pl/o_rynku/lad_korporacyjny. Przyk∏adowo w aspekcie rozwiàzaƒ innych systemów prawnych A.
Veena (Insurance Products: Regulatory Facade, ICFAI Journal of Insurance Law 2009, nr 1, s. 49): Produkty ubezpiecze-
niowe powinny byç oparte zarówno na normach ostro˝noÊciowych, jak i dobrych praktykach panujàcych w bran˝y ubez-
pieczeniowej, w szczególnoÊci przyjmowanych na rzecz potencjalnych ubezpieczajàcych si´.
10 Z dnia 13 marca 2008 r. http://dprf.knf.gov.pl/dprfrepo.nsf/0/36D2B91F1328FFD0C125740B0043C528.



macje by∏y rzetelne i nie wprowadza∏y w b∏àd, w szczególnoÊci w zakresie ryzyka zwiàzanego z mo l̋iwy-
mi do osiàgní cia korzyÊciami.

Niezale˝nie od zakazu wy˝ej omówionego na „czarnej liÊcie” wyodr´bniono, zbli˝onà przedmio-
towo do omówionej wy˝ej, nieuczciwà praktykà rynkowà wprowadzajàcà w b∏àd, odnoszàcà si´ do
„twierdzenia, ˝e kodeks dobrych praktyk zosta∏ zatwierdzony przez organ publiczny lub inny or-
gan, je˝eli jest to niezgodne z prawdà” (art. 7 pkt 3). Fakt zatwierdzenia przez uprawniony do te-
go organ ma budowaç zaufanie konsumentów do przedsi´biorcy, który na takà aprobat´ si´ po-
wo∏uje. Dopóki stwierdzenia dotyczàce wzmiankowanej akceptacji sà prawdziwe i w zwiàzku
z tym nie budujà fa∏szywego wyobra˝enia us∏ugobiorców, przedsi´biorca ma pe∏ne prawo do przy-
ciàgni´cia w ten sposób do siebie adresatów komunikacji handlowej. Oceny nieetycznych dzia∏aƒ
przedsi´biorców w tym przedmiocie dokona∏ Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów m.in. decyzjà z dnia 3 grudnia 2008 r.11. Wprawdzie przedmiotowa decyzja nie dotyczy∏a bez-
poÊrednio bran˝y us∏ug ubezpieczeniowych ale jest doskona∏à ilustracjà praktyk obj´tych obecnie
zakazem ex lege. Sprawa dotyczy∏a powo∏ywania si´ przez Polski Zwiàzek Firm Deweloperskich
(PZFD) na akceptacj´ Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Katalogu Zasad
Umowy Deweloperskiej” przy jednoczesnym braku takiego poparcia. W uzasadnieniu decyzji
stwierdza si´, ˝e nie znajdujàca potwierdzenia w rzeczywistoÊci akceptacja Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, mog∏a w nieuczciwy sposób przyciàgnàç konsumentów do oferty promu-
jàcego si´ w ten sposób przedsi´biorcy. Odbiorcy z regu∏y wià˝à z kodeksami dobrych praktyk ryn-
kowych i suplementami do nich pewien kredyt zaufania. Fakt akceptacji takich zbiorów przez
instytucje stojàce na stra˝y prawa i posiadajàce autorytet spo∏eczny wzmacnia zasadne oczekiwa-
nia konsumentów, co do tego, ˝e majà do czynienia z rzetelnym przedsi´biorcà, stosujàcym si´ do
okreÊlonych zasad.

Budowanie fa∏szywego wyobra˝enia o propozycji rynkowej
Dyrektywa 2005/29 oraz ustawa implementujàca w przedmiocie typizacji nieuczciwych praktyk

wprowadza przejrzysty podzia∏ na dzia∏ania wprowadzajàce w b∏àd i zaniechania o takim charak-
terze, a w zakresie tych pierwszych wskazuje bezpoÊrednio na praktyki k∏amliwe oparte o nie-
prawdziwe informacje oraz praktyki posiadajàce zdolnoÊç budowania mylnego wyobra˝enia adre-
sata o stosunkach rynkowych lub przedmiocie oferty, mimo pos∏ugiwania si´ w komunikacji
handlowej informacjami prawdziwymi. W praktyce z regu∏y mamy do czynienia z wyst´powa-
niem jednoczeÊnie w jednym przekazie elementów fa∏szywych i prawdziwych. Na rynku bogatej
oferty us∏ug ubezpieczeniowych i ograniczonych mo˝liwoÊci us∏ugobiorcy, przedsi´biorcy w celu
stymulacji zbytu stosujà ró˝norodne instrumenty w celu przyciàgni´cia potencjalnego nabywcy,
w tym równie˝ Êrodki nieuczciwe. Zakazem ex lege obj´to nieuczciwà praktyk´ wprowadzajàcà
w b∏àd polegajàcà na prezentowaniu uprawnieƒ przys∏ugujàcych konsumentowi z mocy prawa ja-
ko cechy wyró˝niajàcej ofert´ danego przedsi´biorcy. Komentowany element „czarnej listy” kon-
kretyzuje typowe nieuczciwe dzia∏anie profesjonalisty polegajàce na wykorzystywaniu przez nie-
go braku orientacji rynkowej i doÊwiadczenia konsumentów, a tak˝e ich oczekiwaƒ zwiàzanych
z uzyskaniem dodatkowych korzyÊci z przedstawionej sugestywnie oferty. Wprowadzenie w b∏àd
polega w tym wypadku na tym, ˝e z kwestii cechujàcych produkty lub rodzaj umowy ró˝nych
przedsi´biorców czyni si´ w∏aÊciwoÊç wyró˝niajàcà danà ofert´. Przyk∏adowo ujmujàc ustawowy
termin przys∏ugujàcego konsumentowi uprawnienia do odstàpienia od umowy w ciàgu 10 dni
przy sprzeda˝y na odleg∏oÊç nie mo˝e byç przedstawiony przez przedsi´biorc´ jako wyró˝nik jego
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propozycji rynkowej. Taki charakter posiada slogan o treÊci „tylko u nas mo˝esz skorzystaç z pra-
wa do zwrotu towaru w ciàgu 10 dni bez ponoszenia dodatkowych kosztów”. Przedmiotowy za-
kaz ma przeciwdzia∏aç nieuczciwemu przyciàganiu konsumentów do propozycji rynkowej okre-
Êlonego przedsi´biorcy, zapobiegaç przechwytywaniu klienteli, konkurentów dzia∏ajàcych na
rynku rzetelnie.

Zakaz nieuczciwego bazowania na skali ryzyka
Zakazane w punkcie 12 art. 7 Ustawy o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym

dzia∏ania wprowadzajàce w b∏àd nie stanowià jedynie incydentalnych praktyk, zw∏aszcza w zabie-
gach majàcych na celu stymulacj´ zbytu Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych. Zgodnie z brzmieniem ni-
niejszej klauzuli praktykà wprowadzajàcà w b∏àd zakazanà w ka˝dych okolicznoÊciach jest przed-
stawianie nierzetelnych informacji dotyczàcych rodzaju i stopnia ryzyka, na jakie b´dzie
nara˝one bezpieczeƒstwo osobiste konsumenta lub jego rodziny w przypadku, gdy nie nab´dzie
produktu. Praktyki obj´te niniejszym zakazem sà oceniane tak˝e na podstawie przepisów Usta-
wy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji12. Art. 16 ust. 1 pkt 3 tej usta-
wy zalicza do czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy m. in. przekazy odwo∏ujàce si´
do uczuç klientów przez wywo∏anie l´ku. Jednak stosowanie tego przepisu nie zaowocowa∏o ani
znaczàcà praktykà wyst´pujàcego w interesie publicznym Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów ani orzecznictwem sàdów powszechnych.

Wykorzystywanie przez przedsi´biorc´ w praktykach rynkowych, zwiàzanych ze sprzeda˝à lub
promocjà nadmiernej ekspresji, w tym l´ków wspó∏czesnego cz∏owieka, s∏u˝y podniesieniu sku-
tecznoÊci stymulacyjnego oddzia∏ywania komunikatu na odbiorc´. Ró˝ne, wykorzystywane
zw∏aszcza w reklamie, poziomy l´ku wzbudzajà wiele etycznych zastrze˝eƒ z punktu widzenia
psychologicznej nienaruszalnoÊci jednostki. Rozbudzony sugestywnym przekazem stan zagro˝e-
nia przez wyolbrzymienie w nim ryzyka niebezpiecznych skutków, które mog∏yby wystàpiç
w przypadku niedokonania nabycia okreÊlonego towaru lub us∏ugi ma rozbudzaç okreÊlone po-
trzeby konsumenta, wskazywaç na sposoby ich zaspokojenia i motywowaç do podj´cia decyzji ryn-
kowej. Nadmierne wyeksponowanie i wyolbrzymienie ryzyka prowadziç mo˝e do zak∏ócenia za-
chowaƒ rynkowych konsumenta13.

Komentowanà klauzulà nie sà obj´te praktyki rynkowe, które nie posiadajà potencjalnej lub
rzeczywistej zdolnoÊci deformowania decyzji konsumenta o przystàpieniu do umowy. Natomiast
zakazem obj´to przedstawienie skali i rodzaju ryzyka, które pozostaje w dysproporcji do rzeczy-
wistego stanu i w zwiàzku z tym prowadzi do mylnych wyobra˝eƒ o proponowanym Êwiadczeniu
i (lub) warunkach transakcji. W poj´ciu „nierzetelna informacja” mieÊci si´ nie tylko naruszenie
powinnoÊci dostarczenia prawdziwych danych, ale tak˝e wybiórczy dobór informacji, które nie
pozwalajà na budowanie w∏aÊciwego wyobra˝enia o skali ryzyka i normalnà, przeci´tnà na nie
reakcj´14. W poj´ciu przeci´tnej reakcji mieÊci si´ obiektywizacja adresata, czyli potencjalnych za-
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12 Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z póên. zm.
13 Zasadnie podnosi M. Sieradzka (Ustawa o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Warszawa 2008, s. 182),
˝e wyolbrzymianie ryzyka przez przedsi´biorc´ w komunikacji handlowej stanowi cz´stà praktyk´ na rynku us∏ug ubez-
pieczeniowym.
14 W odniesieniu do niektórych êróde∏ i sposobów komunikowania handlowego mogà istnieç ograniczenia w iloÊci przeka-
zywanej informacji potrzebnej konsumentowi do podj´cia decyzji rynkowej. Nie mo˝e to jednak deformowaç zachowaƒ
rynkowych kupujàcego i brakujàce dane powinny byç dostarczone przez profesjonalist´ najpóêniej w chwili zawierania
umowy. Por. H.-J. Weigel, Versicherungsvertragsgesetz – VVG – nowe rozwiàzania (t∏um. Z. Brodecki, K. Malinowska),
Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 5(2/2008), s. 106 (§ 7 ustawy z dnia 23 listopada 2007 r. (BGBl. I S. 2631).



chowaƒ uÊrednionej grupy, do której kierowane sà oferty ubezpieczeniowe. Fa∏szywe twierdzenia
mogà dotyczyç rozmiarów okreÊlonego zjawiska w skali mikro lub makro np. cz´stotliwoÊci i za-
si´gu wyst´powania zjawisk kradzie˝y, powodzi, du˝ej skali zagro˝eƒ zdrowotnych i w zwiàzku
z tym posiadaç zdolnoÊç wp∏ywania na decyzje rynkowe, których konsument by nie podjà∏ przy
pe∏nej znajomoÊci rzeczy. Ilustracjà praktyk zakazanych w ka˝dych okolicznoÊciach jest rozpo-
wszechnianie przez przedsi´biorc´ nieprawdziwych danych o skali przest´pczoÊci na danym tere-
nie lub jej intensyfikacji w okreÊlonym okresie, które mogà motywowaç potencjalnego us∏ugobior-
c´ do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Nierzetelne informacje dotyczàce dost´pnoÊci produktu i korzyÊci z umowy
W celu zaistnienia i utrzymania si´ na trudnym rynku us∏ug ubezpieczeniowych, ubezpieczy-

ciele stosujà coraz bardziej wyrafinowane instrumenty przyciàgania potencjalnego us∏ugobiorcy,
aby ich produkt zosta∏ dostrze˝ony i zaakceptowany. Granic´ wolnoÊci gospodarczej przedsi´bior-
cy wyznacza budowanie prawdziwego wyobra˝enia o warunkach umowy i proponowanym pro-
dukcie. Klauzula w art. 7 pkt 18 okreÊla bezwzgl´dny zakaz „przekazywania nierzetelnych infor-
macji dotyczàcych warunków rynkowych lub dost´pnoÊci produktu, z zamiarem nak∏onienia
konsumenta do zakupu produktu na warunkach mniej korzystnych ni˝ warunki rynkowe”. Za-
kaz wyra˝ony tà klauzulà ma chroniç konsumenta przed ró˝nego rodzaju praktykami rynkowy-
mi stosowanymi przez przedsi´biorc´ w zwiàzku ze sprzeda˝à, za pomocà których oferuje on ko-
rzyÊci zwiàzane z wyborem jego produktu, faktycznie nieistniejàce lub nieosiàgajàce
zapewnianych rozmiarów. Z brzmienia klauzuli wynika, ˝e w obszarze przedmiotowego zakazu
nie mieÊci si´ dzia∏anie promujàce towar okreÊlonego przedsi´biorcy lub warunki umowy, jeÊli nie
sà one mniej korzystne ni˝ normalne warunki rynkowe. Klauzule takie, jak komentowana, majà
s∏u˝yç eliminowaniu z praktyki gospodarczej zjawisk nieuczciwej reklamy lub innych form przy-
ciàgania konsumentów do nabycia produktu. Zakaz podyktowany zosta∏ niezb´dnoÊcià ochrony
interesu ekonomicznego us∏ugobiorcy b´dàcego ostatnim ogniwem wymiany, ale jego respektowa-
nie le˝y równie˝ w interesie lojalnie dzia∏ajàcych konkurentów. Ustawa tych ostatnich chroni
w sposób poÊredni. Praktyki okreÊlone niniejszà klauzulà nie nale˝à do incydentalnych w umo-
wach ubezpieczeniowych. Przyk∏adowo propozycja ubezpieczyciela odnoszàca si´ do mo˝liwoÊci
roz∏o˝enia sk∏adek ubezpieczeniowych na szereg rat mo˝e przyciàgaç do oferty, szczególnie w sy-
tuacji wskazania w niej na wyjàtkowy charakter roz∏o˝enia sk∏adek. W okolicznoÊciach, gdy inni
ubezpieczyciele stosujà zbli˝one standardy w tym przedmiocie, o czym wiedzy nie ma konsument,
mo˝e podjàç on decyzje o przystàpieniu do umowy, do której w innych warunkach by nie przystà-
pi∏. Reklama wskazujàca na mo˝liwoÊç roz∏o˝enia na 12 rat sk∏adek ubezpieczeniowych nie wpro-
wadza w b∏àd przy zastrze˝eniu, ˝e proponent dotrzyma warunków propozycji. Natomiast prze-
kaz handlowy w rodzaju „tylko u nas istnieje powy˝sza szansa” jest fa∏szywà informacjà, je˝eli
oferta nie ma charakteru unikalnego15. 

Zakaz stosowania agresywnych praktyk rynkowych 
Ustawa o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi regulacj´ o charakte-

rze ramowym, obejmuje praktyki rynkowe stosowane przez przedsi´biorc´ na ka˝dym etapie
mo˝liwych relacji: w sferze przedkontraktowej, nawiàzywania i wykonywania umowy z konsu-
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mentem. Wprawdzie ustawa nie obejmuje bezpoÊrednio regu∏ prawa zobowiàzaniowego ale pozo-
staje z nimi w Êcis∏ym zwiàzku i zachodzi na zakres prawa umów. Przyk∏adem mo˝e byç klauzu-
la zawarta w art. 9 pkt 4. Zgodnie z jej brzmieniem, zakazem ex lege obj´to ˝àdanie od konsumen-
ta zg∏aszajàcego roszczenie, w zwiàzku z umowà ubezpieczenia, przedstawienia dokumentów,
których w sposób racjonalny nie mo˝na uznaç za istotne dla ustalenia zasadnoÊci roszczenia, lub
nieudzielanie odpowiedzi na stosownà korespondencj´, w celu nak∏onienia konsumenta do odstà-
pienia od zamiaru wykonania jego praw wynikajàcych z umowy ubezpieczenia. ˚adna praktyka
nieuczciwa obj´ta zamkni´tym katalogiem „czarnej listy” nie spotka∏a si´ z tak wieloma krytycz-
nymi ocenami polskiej i obcej doktryny oraz praktyków, jak tutaj komentowana. Nie podwa˝a si´
zasadnoÊci wprowadzenia skutecznego w ka˝dych okolicznoÊciach cytowanego wy˝ej zakazu16, ale
jednoczeÊnie podnosi si´ wàski, przedmiotowy jego zakres – bo dotyczy tylko umów ubezpiecze-
nia. Wskazuje si´ tak˝e na brak precyzji w sposobie wyra˝enia klauzuli. Problem ucià˝liwoÊci
praktyk stosowanych przez przedsi´biorców wobec konsumenta dotyczy ró˝nych umów, w tym
m.in. odnoszàcych si´ do us∏ug bankowych a tak˝e wykonywania przys∏ugujàcych konsumento-
wi ustawowych uprawnieƒ z tytu∏u braku zgodnoÊci towaru z umowà na podstawie Ustawy
o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27
lipca 2002 r.17. 

W treÊci przedmiotowego zakazu pos∏u˝ono si´ ogólnymi sformu∏owaniami, których wyk∏adnia
mo˝e prowadziç do zró˝nicowanych wyników. To rozró˝nienie jest szczególnie niewskazane
w przypadku zakazów skutecznych z mocy prawa, które ograniczajà swobod´ przedsi´biorców.
Wprawdzie ˝adna wolnoÊç, w tym swoboda prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, nie ma cha-
rakteru absolutnego, to jednak jej ograniczenia, jako wyjàtek od regu∏y, muszà byç w pe∏ni uza-
sadnione a obowiàzki i wy∏àczenia przejrzyÊcie dookreÊlone. Takich warunków nie spe∏nia ko-
mentowana klauzula i prawdopodobnie niezb´dna b´dzie jej wyk∏adnia przez Europejski
Trybuna∏ SprawiedliwoÊci. W toku prac legislacyjnych nad projektem dyrektywy Parlament Eu-
ropejski zaproponowa∏ uzupe∏nienie treÊci wnioskowanej klauzuli o fragment obejmujàcy zakaz
praktyki „systematycznego nieodpowiadania na stosownà korespondencj´”. W uzasadnieniu za-
akceptowanej przez Komisj´ zmiany Parlament zwróci∏ uwag´ na skal´ ró˝nego rodzaju utrud-
nieƒ stwarzanych w praktyce gospodarczej przez profesjonalnych kontrahentów przy wykonywa-
niu przez s∏abszà stron´ przys∏ugujàcych jej uprawnieƒ umownych18. Niewàtpliwie poprawka
Parlamentu konkretyzuje treÊç zakazu ale nie rozwiewa innych wàtpliwoÊci interpretacyjnych.
Ocena, które z dokumentów stosujàc racjonalne kryteria nale˝y uznaç za istotne dla ustalenia za-
sadnoÊci roszczenia z umowy ubezpieczenia mo˝e okazaç si´ w praktyce nie∏atwa. Zasadnie pod-
nosi F. Zoll19, ˝e ocena tego, jakie formalnoÊci sà nadmierne przy wykonywaniu umów finanso-
wych zale˝eç b´dzie od znaczenia danej czynnoÊci, jej ekonomicznej wartoÊci, stopnia ryzyka,
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16 M. Kudlak, A. Daszewski, (Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych w okre-
sie III kwarta∏ów 2006 r. oraz wybrane aktualne problemy na rynku ubezpieczeƒ komunikacyjnych w dzia∏alnoÊci Rzecz-
nika Ubezpieczonych (w:) A. Koch (red.), Aktualne problemy ubezpieczeƒ komunikacyjnych, Warszawa 2008, s. 128 i n.)
wskazujà na utrzymujàcy si´, mimo zmian regulacji prawnych nieprzyjaznych konsumentowi, sposób prowadzenia post´-
powania odszkodowawczego polegajàcy na utrudnianiu lub odmowie dost´pu (w tym kopiowania) do dokumentów b´dà-
cych podstawà odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela oraz wysokoÊci nale˝nego odszkodowania.
17 Dz.U. nr 141, poz. 1176 z póên. zm.
18 Wiele przeprowadzanych na ca∏ym Êwiecie badaƒ wskazuje, ˝e poziom wiedzy z zakresu finansów i podstaw ekonomii
jest wÊród konsumentów zasadniczo niski. W zwiàzku z faktem, ˝e oferta i stopieƒ skomplikowania us∏ug finansowych
rosnà na skutek innowacji i globalizacji, wiedza z zakresu finansów staje si´ dla obywateli coraz wa˝niejsza, tak Komuni-
kat Komisji Europejskiej w sprawie edukacji finansowej, http://www.rzu.gov.pl/inicjatywy/dzialalnosc-edukacyjna.
19 Prawo bankowe. Komentarz, t. II, Warszawa 2005, s. 335.



które zwykle w przypadkach takich czynnoÊci wyst´puje. Problem braku precyzji nie dotyczy tyl-
ko przedmiotowej klauzuli, ale równie˝ przepisów regulujàcych prawo ubezpieczeniowe. 

W czasie dyskusji nad projektem Ustawy o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym by∏y wnoszone propozycje rozszerzenia przedmiotowego zakazu o umowy inne ni˝ obj´te
wymienionà klauzulà. Takie kwestie zresztà by∏y podnoszone w czasie prac nad dyrektywà. Zwra-
cano uwag´, ˝e w praktyce zjawisko utrudniania wykonania zobowiàzania cià˝àcego na przedsi´-
biorcy dotyczy szerszego przedmiotowo zakresu umów konsumenckich. Projektodawcy ustawy
zasadnie obstawali przy zachowaniu zgodnoÊci art. 9 pkt 4 z aneksem pierwszym dyrektywy i re-
spektowaniu zasady zamkni´tego charakteru listy. Stwierdzili m.in., ˝e praktyki wymienione
w dyrektywie, jako zakazane w ka˝dych okolicznoÊciach, muszà zostaç transponowane do prawa
wewn´trznego wszystkich paƒstw cz∏onkowskich bez jakichkolwiek zmian, bowiem modyfikacja
listy mo˝e byç dokonywana tylko przez ustawodawc´ wspólnotowego. 

Komentowana klauzula nie jest treÊciowo rozwiàzaniem zupe∏nie nowym, natomiast nowa-
torski charakter ma bezwzgl´dna skutecznoÊç zakazu ich stosowania. Nie sposób pominàç fak-
tu, ˝e zakaz stwarzania nieusprawiedliwionych charakterem umowy utrudnieƒ wykonywania
przez konsumenta przys∏ugujàcych mu praw wynika ju˝ z obowiàzujàcego systemu prawa kra-
jowego ale nie mia∏ on dotàd charakteru skutecznego z mocy prawa wy∏àczenia. Z drugiej stro-
ny wiele elementów z kodeksowej listy mo˝na podciàgnàç pod istniejàce rozwiàzania, np. za-
rzut niewa˝noÊci z art. 58 kodeksu cywilnego. Drog´ do przyj´tego rozwiàzania otworzy∏a
implementowana do kodeksu cywilnego dyrektywa 93/13. Kodeks cywilny zawiera w art. 3853

otwartà list´ wzruszalnych klauzul nieuczciwych. Egzemplifikacja przypadków poprzedzona
zosta∏a zwrotem „w razie wàtpliwoÊci”. OkreÊlenie to stanowi regu∏´ interpretacyjnà, pozwa-
lajàcà elastycznie podchodziç do przedstawionego, otwartego ich wykazu. Zgodnie z brzmie-
niem punktu 21 kodeksowej egzemplifikacji w razie wàtpliwoÊci uwa˝a si´, ˝e niedozwolonymi
postanowieniami umownymi sà te, które w szczególnoÊci uzale˝niajà odpowiedzialnoÊç kontra-
henta konsumenta od wykonania zobowiàzaƒ przez osoby, za poÊrednictwem których kontra-
hent konsumenta zawiera umow´ lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiàzanie, al-
bo uzale˝niajà t´ odpowiedzialnoÊç od spe∏nienia przez konsumenta nadmiernie ucià˝liwych
warunków.

Na tendencj´ do obcià˝ania konsumenta nadmiernymi wymogami formalnymi, nie znajdujàcy-
mi oparcia w istocie danej umowy, wskaza∏ Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in.
w Raporcie z kontroli wzorców umownych kredytów hipotecznych20. Stwierdzono w nim, ze tego
rodzaju dzia∏ania utrudniajà lub wr´cz uniemo˝liwiajà czerpanie przez konsumentów z przys∏u-
gujàcych im praw. Urzàd, w omawianym Raporcie, nie podwa˝y∏ prawa banków do pozyskiwania
okreÊlonych informacji od klientów, ale sposób wykonania tego prawa. Zw∏aszcza zbyt ogólne wy-
mogi zawarte w regulaminach lub wzorcach umownych prowadzà do niedopuszczalnej dowolno-
Êci interpretacyjnej przez instytucje finansowe na etapie wykonywania umów z klientami. Na
marginesie dodam, ˝e stosunkowo cz´sto w praktyce podejmowane sà przez przedsi´biorców pró-
by parali˝owania przys∏ugujàcych konsumentowi praw z tytu∏u ustawowej odpowiedzialnoÊci
sprzedawcy za brak zgodnoÊci towaru z umowà. W zwiàzku ze stosowaniem w ró˝nego rodzaju
umowach, których stronà profesjonalisty jest konsument, nieuzasadnionych utrudnieƒ przy do-
chodzeniu przez tego ostatniego nale˝nych mu Êwiadczeƒ, przed normodawcà wspólnotowym sta-
nie niewàtpliwie problem wprowadzenia zakazów o szerszym, bardziej uniwersalnym charakte-
rze ni˝ wàsko uj´ty w komentowanej ustawie.
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20 Raport UOKiK z kontroli wzorców umownych kredytów hipotecznych, Warszawa, maj 2008, s. 29.



W toku prac ustawodawczych nad ostatecznym kszta∏tem Ustawy o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym
praktykom rynkowym gremia opiniotwórcze wnios∏y wàtpliwoÊci, co do braku przejrzystoÊci zakre-
su przedmiotowego zakazu. PodnieÊli bowiem, ˝e art. 9 pkt 4 chroni tylko, co wydaje si´ nieuzasad-
nione, tych konsumentów, których roszczenia opierajà si´ na umowie z ubezpieczycielem, pomijajàc
us∏ugobiorców dochodzàcych odszkodowaƒ z tytu∏u OC sprawcy. W reakcji na powy˝sze zastrze˝enie
projektodawcy ustawy wskazali, ̋ e treÊcià klauzuli obj´te sà równie˝ roszczenia konsumentów, przy-
s∏ugujàce im na podstawie umowy ubezpieczenia OC. ˚àdanie od konsumenta zg∏aszajàcego roszcze-
nie na podstawie polisy ubezpieczeniowej oznacza jedynie, ˝e êród∏em odpowiedzialnoÊci ubezpieczy-
ciela jest umowa ubezpieczenia. Roszczenie wynikajàce z takiej umowy mo˝e zg∏osiç nie tylko
ubezpieczajàcy, ale równie˝ ubezpieczony, uposa˝ony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia. W od-
niesieniu do ubezpieczenia z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej êród∏em odpowiedzialnoÊci us∏ugo-
dawcy jest umowa ubezpieczenia OC zawarta z potencjalnym sprawcà zdarzenia. 

Wprawdzie komentowana klauzula nie zosta∏a wyra˝ona w sposób przejrzysty i jednoznaczny
dla adresatów prawa ale jej niezb´dnoÊç by∏aby trudna do podwa˝enia. Problem utrudnieƒ stwa-
rzanych przez ubezpieczycieli przy wykonywaniu uprawnieƒ z umowy ubezpieczenia, by∏ badany
wielokrotnie przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zestawianie tych praktyk przed-
stawia Raport z kontroli wzorców umownych stosowanych przez zak∏ady ubezpieczeƒ z wrzeÊnia
2006 r.21. Niejednokrotnie ubezpieczyciele w ogólnych warunkach umów wprowadzajà jedno-
stronnie zobowiàzujàce s∏abszà stron´ umowy klauzule, które wywieraç mogà potencjalny lub
rzeczywisty wp∏yw na dochodzenie przez nià Êwiadczenia ubezpieczeniowego na podstawie poli-
sy ubezpieczeniowej22. 

Na tle przyj´tego zakazu musi pojawiç si´ pytanie o jego oddzia∏ywanie w szerszym przedmio-
towym zakresie umów. Z wàsko zakreÊlonego zakazu w art. 9 pkt 4 wynika, ˝e jedynie w tym ob-
szarze nieuczciwe praktyki rynkowe sà eliminowane ex lege bez mo˝liwoÊci stosowania dowodu
przeciwnego przez ubezpieczyciela. Natomiast w odniesieniu do innych umów, których stronà jest
konsument, dzia∏ania przedsi´biorcy polegajàce na utrudnianiu wykonania umowy b´dà ocenia-
ne wed∏ug przes∏anek okreÊlonych w przepisach merytorycznych ustawy, które lista konkretyzu-
je. Mo˝na wyprowadziç tez´ o szerszym oddzia∏ywaniu art. 9 pkt 4 na zachowania profesjonali-
stów w innych sferach aktywnoÊci gospodarczej ni˝ ubezpieczenia. Zakazy powinny dzia∏aç
odstraszajàco na przedsi´biorców stosujàcych nieuczciwe praktyki rynkowe, hamowaç ich zamiar
narzucania konsumentowi nieuczciwych postanowieƒ23. 

Zakaz wywierania nacisków na konsumenta
Ka˝da forma nacisku stosowanego przez przedsi´biorc´ na konsumenta w stosunkach rynko-

wych posiada zdolnoÊç zniekszta∏cenia zachowaƒ w obrocie i z tego powodu spe∏nia przes∏ank´
dzia∏aƒ nieuczciwych w rozumieniu Ustawy o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynko-
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21 Oraz materia∏y Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, Rozpatrywanie skarg przez organy publiczne
na tle innych mo˝liwoÊci dochodzenia praw przez ubezpieczonych (w:) Problemy ochrony konsumenta na rynku ubezpie-
czeƒ, Warszawa 2006, nr 6, s. 107 i n.
22 W prawie hiszpaƒskim czy w∏oskim wyst´puje wymóg uzyskiwania przez ubezpieczyciela potwierdzenia przyj´cia przez
konsumenta do wiadomoÊci klauzul szczególnie dotkliwych, co do których nale˝a∏oby upewniç si´, czy zosta∏y przez kon-
trahenta zrozumiane. Celowe jest wprowadzenie takiego rozwiàzania równie˝ do polskiego prawa ubezpieczeniowego, tak
B. K´szycka, Dobre obyczaje jako kryterium oceny ubezpieczeniowego wzorca umownego, Prawo Asekuracyjne 2009, nr 1,
s. 34.
23 Szerzej E. Wojnicka, Niedozwolone klauzule umowne (w:) G. Rokicka (red.) Model prawnej ochrony konsumenta, War-
szawa 1996, s. 62.



wym. Do nieuczciwych agresywnych praktyk rynkowych zakazanych ex lege zaliczone zosta∏o
„wywo∏ywanie wra˝enia, ˝e konsument nie mo˝e opuÊciç pomieszczeƒ przedsi´biorcy bez zawar-
cia umowy”. Warunkiem uznania wymienionej praktyki za niedopuszczalnà jest wywo∏anie wra-
˝enia, ˝e konsument musi bezwzgl´dnie przystàpiç do umowy z profesjonalistà, ˝eby uwolniç si´
od przymusowej sytuacji. Zwrot „wywo∏anie wra˝enia” u˝yty zosta∏ w kilku klauzulach sk∏adajà-
cych si´ na czarnà list´, ale rozumiany jest on w poszczególnych przepisach niejednolicie zakre-
sowo. W sytuacji, gdy u˝ywa si´ takiego okreÊlenia w przepisie jednoczeÊnie z „twierdzeniami”
o okreÊlonej treÊci, zwrot „wywo∏anie wra˝enia” przyjmuje w´˝szy zakres. Natomiast jego u˝ycie
w art. 9 pkt 1 ustawy ma na celu obj´cie jego zakresem ca∏okszta∏tu oddzia∏ywania sytuacyjnego
i s∏ownego na potencjalnego konsumenta w postaci nacisku fizycznego lub psychicznego albo oby-
dwu tych form niedozwolonych zachowaƒ. Potencjalny wp∏yw na odbiór zakazanej w art. 9 pkt
1 praktyki przez konsumenta mo˝e mieç fakt, ˝e dzia∏anie przedsi´biorcy ma miejsce w lokalu
przedsi´biorstwa, z którym klienci zwykle wià˝à pewien kredyt zaufania i domniemanie kompe-
tencji, ale tak˝e wi´kszy respekt. Art. 97 kodeksu cywilnego zawiera domniemanie stanowiàce, i˝
osob´ czynnà w lokalu przedsi´biorstwa przeznaczonym do obs∏ugiwania publicznoÊci poczytuje
si´ w razie wàtpliwoÊci za umocowanà do dokonywania czynnoÊci prawnych, które zazwyczaj by-
wajà dokonywane z osobami korzystajàcymi z us∏ug tego przedsi´biorstwa.

„Wywo∏ywanie wra˝enia, ˝e konsument nie mo˝e opuÊciç pomieszczeƒ przedsi´biorcy bez za-
warcia umowy” mieÊci si´ w treÊci legalnej definicji niedopuszczalnego nacisku. Zgodnie z brzmie-
niem art. 8 ust. 2 Ustawy o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym za niedopusz-
czalny nacisk uwa˝a si´ ka˝dy rodzaj wykorzystania przewagi wobec konsumenta,
w szczególnoÊci u˝ycie lub groêb´ u˝ycia przymusu fizycznego lub psychicznego, w sposób znacz-
nie ograniczajàcy zdolnoÊç przeci´tnego konsumenta do podj´cia Êwiadomej decyzji dotyczàcej
umowy. W odniesieniu do komentowanej klauzuli stosowany nacisk wià˝e si´ bezpoÊrednio z za-
skoczeniem konsumenta sytuacjà dla niego raczej nieprzewidywalnà, czyli nietypowym zachowa-
niem profesjonalisty. Zespó∏ tych czynników mo˝e wywo∏ywaç istotny wp∏yw na zachowania ryn-
kowe konsumenta, który dla uwolnienia si´ od przymusowej sytuacji mo˝e przystàpiç do umowy,
do której w innych okolicznoÊciach by nie przystàpi∏. Post´powanie przedsi´biorcy narusza suwe-
rennoÊç jednostki, jej prawo do samodzielnego decydowania o wyborze konkretnej propozycji ryn-
kowej i przystàpieniu do umowy. Przyk∏adem sytuacji zak∏ócajàcej autonomi´ jednostki mo˝e byç
niezgodne z prawem informowanie konsumenta, po wype∏nieniu przez niego formularza umowy
ubezpieczeniowej w siedzibie ubezpieczyciela, ˝e nie mo˝e on z niej zrezygnowaç bez ujemnych
dla siebie konsekwencji finansowych lub innych negatywnych skutków.

Podsumowanie
Wprowadzona dyrektywà i ustawà implementujàcà instytucja zakazów skutecznych w ka˝-

dych okolicznoÊciach w za∏o˝eniu normodawcy wspólnotowego s∏u˝yç ma przejrzystoÊci rynku,
pewnoÊci prawa, budowaniu wysokich standardów ochrony konsumenta. Nie ulega wàtpliwoÊci,
˝e obj´cie bezwzgl´dnym wy∏àczeniem z praktyk handlowych najbardziej w za∏o˝eniu normo-
dawcy wspólnotowego ucià˝liwych i szkodliwych dzia∏aƒ przedsi´biorcy24 by∏o wynikiem prze-
Êwiadczenia, ˝e ochrona s∏abszej strony przez informacj´ mo˝e w pewnych wypadkach byç nie-
wystarczajàca25, a lista klauzul wzruszalnych, budowana w oparciu o dyrektyw´ 93/13 nie
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24 R. Skubisz. J. Szwaj (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006, s. 729.
25 Por. stanowisko na tle propozycji dyrektywy ComitÇ EuropÇen des Assurances wskazujàce m. in. wr´cz na nadmiar in-
formacji http://www.cea.eu/uploads/DocumentsLibrary/documents/position192.pdf, s. 2.



wype∏ni∏a zak∏adanej roli. Kontrola praktyk rynkowych przez klauzul´ generalnà (art. 3851 ko-
deksu cywilnego) w przypadku prawa konsumenckiego okazuje si´ narz´dziem ma∏o efektywny-
m26. Innà kwestià jest problem nie zagwarantowania w nowej regulacji – uwaga ta dotyczy przy-
najmniej niektórych klauzul „czarnej listy” jasnoÊci i jednoznacznoÊci treÊci wprowadzonych
zakazów. Nie mo˝na zapominaç o fakcie, ˝e wolnoÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej jest
zasadà ustrojowà, natomiast wszelkie jej ograniczenia wyjàtkiem. Zw∏aszcza przepisy nak∏ada-
jàce na jednostk´ obowiàzki powinny byç sformu∏owane w taki sposób, aby nimi obcià˝ony nie
mia∏ wàtpliwoÊci, co do tego, w jakiej sytuacji i w jakim zakresie im podlega. Wyszczególnienie
w komentowanej regulacji praktyk rynkowych, uznanych za nieuczciwe z mocy prawa, powinno
s∏u˝yç przejrzystoÊci obrotu, pewnoÊci prawa, podniesieniu standardów ochrony konsumenta i
„czystoÊci biznesu”. Aby powy˝sze cele uzyskaç nie wystarcza zmian przepisów, ale konieczna
jest zmiana ÊwiadomoÊci prawnej.

dr hab. Robert Stefanicki, Uniwersytet Wroc∏awski

Summary of the article

Ill market practices employed by insurers, which are forbidden in any
circumstances, presented with some examples of clauses chosen from
the „black list” 

The Act on the counteraction against unfair market practices of August 23, 2007 includes into
the national system the provisions of a framework directive 2005/29 based on the full harmoni-
zation model. The implemented act can be an example of a modern horizontal regulation, limi-
ted to a direct protection of a consumer in the objective scope. The protection of an economic in-
terest of a weaker party of a market exchange has been limited to the economic sphere of making
decisions about acceding to a contract in a sovereign way. Just like other acts of the European
consumer law, it is based on the paradigm of a complex and transparent information. In order to
guarantee high standards, it makes a list of typical market practices by separating misleading
and aggressive practices. In order to guarantee the certainty of law and the trade transparency,
an additional protection instrument in the form of ex lege prohibitions concerning specified prac-
tices has been introduced. The article presents some of such practices employed in the insuran-
ce business in short only, as it was not possible to present them in more detail. Misleading prac-
tices specified in Article 7 of the Act on the counteraction against unfair market practices, as well
as aggressive practices specified in Article 9 of the Act have been classified in this category. The
first group comprises, inter alia, prohibitions concerning the practice of referring to the codes of
good practices in a dishonest way, misleading presentation of rights to which consumers are en-
titled to by virtue of law and basing on a risk scale in a dishonest way. The latter have a special
ability to affect market behaviours of consumers in the process of making insurance decisions. If
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26 Na temat projektów reformy dyrektywy 93/13 szerzej E. ¸´towska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warsza-
wa 2004, s. 267 i n.; zob. tak˝e projekt dyrektywy konsumenckiej z dnia 8 paêdziernika 2008 r., COM (2008) 614 final.



these practices are of a dishonest nature, they violate also the interest of honest insurers present
of the market. The second group of a closed list of ex lege prohibitions includes aggressive prac-
tices employed by the entrepreneurs in connection with the sale or promotion. The clause inclu-
ded in Article 9 point 4 of the Act on the counteraction against unfair market practices is direc-
ted at the implementation of an insurance agreement. The ex lege prohibition has been applied
to the demand made by a consumer presenting a claim to provide documents (in connection with
an insurance agreement) which cannot rationally be considered crucial for determining the vali-
dity of the claim, or the fact of not responding to a relevant correspondence, in order to induce
the client to retreat from the intention to execute his or her rights arising from the insurance
agreement. This specification of market practices considered dishonest by the right of law in the
discussed regulation should serve to improve the trade transparency, the certainty of law, stan-
dards of consumer protection and „the business clearance”. Whether the discussed prohibitions
will fulfill such a function would be demonstrated in the practice of employing new provisions. 
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Dariusz Fuchs

Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej w prawie polskim 
a przedmiotowy zakres zastosowania Konwencji Wiedeƒskiej 
o umowach mi´dzynarodowej sprzeda˝y towarów z 1980 r. 
Przyczynek do wyk∏adni norm mi´dzynarodowego prawa handlowego
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1 Dz.U. z 1997 r. nr 45, poz. 286; a tak˝e: OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 25 paêdziernika 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez
Rzeczpospolità Polskà Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach Mi´dzynarodowej sprzeda˝y towarów, sporzàdzo-
nej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.; Dz.U. z 1997 r., nr 45, poz. 287; por. M. Pazdan (red.), Konwencja wiedeƒska
o umowach mi´dzynarodowej sprzeda˝y towarów. Komentarz, Zakamycze 2001, s. 32.
2 Por. przede wszystkim najbardziej kompleksowy w literaturze polskiej z przyp. 1 oraz J. Hermanowski, J. D. Jastrz´b-
ski, Konwencja wiedeƒska. Komentarz, Warszawa 1997.
3 Por. J. Hermanowski, Incoterms 2000. Komentarz, Warszawa – Zielona Góra 2001, s. 148.
4 M. Pazdan (red.), op. cit., s. 147-148.

Uwagi wst´pne
Rzeczpospolita Polska ratyfikowa∏a w 1996 r. Konwencj´ ONZ o umowach mi´dzynarodowej

sprzeda˝y towarów z 1980 r. (dalej: Konwencja z 1980 r.1). Nale˝y przyznaç, i˝ niezale˝nie od po-
zytywnej oceny tego faktu przez Êrodowiska naukowe i praktyk´ fakt ten sta∏ si´ oczywistà inspi-
racjà dla szeregu wartoÊciowych publikacji teoretycznych a tak˝e komentarzy do Konwencji
z 1980 r., zasadniczo w∏aÊnie do praktyki adresowanych2.

Nie mo˝na tak˝e z tych wzgl´dów odmówiç fundamentalnego znaczenia Konwencji z 1980 r. dla
okreÊlenia praw i obowiàzków stron stosunku ubezpieczenia w handlu mi´dzynarodowym. Po-
wy˝sza relacja w sposób zasadniczy wià˝e si´ ze stosowaniem formu∏ INCOTERMS, dla przyk∏a-
du takich jak CIF, które z natury swej odwo∏ujà si´ do obowiàzku sprzedajàcego ubezpieczenia ∏a-
dunku (np. CIF A. 3), a przez fakt, i˝ zarazem INCOTERMS nie stanowià nic o skutkach
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków na∏o˝onych na ich podstawie przez stro-
ny kontraktu, to koniecznym jest odwo∏anie si´ do odpowiednich norm konwencyjnych3. Tym sa-
mym nale˝y przyjàç, i˝ INCOTERMS majà pierwszeƒstwo w razie, gdy strony si´ do nich odwo-
∏ajà w kontrakcie, przed normami konwencyjnymi, co b´dzie tak˝e oznaczaç obowiàzek
ubezpieczenia ∏adunku na zasadach okreÊlonych prima facie w CIF A. 3, a tak˝e ogólnie przyj´-
tych w obrocie mi´dzynarodowym. Dopiero w braku ewentualnych uregulowaƒ dozwolone jest
si´gni´cie do treÊci Konwencji z 1980 r. (art. 9)4.



Dla specyfiki ubezpieczeƒ gospodarczych w obrocie mi´dzynarodowym jeszcze istotniejszym od
powy˝szego zagadnieniem z punktu widzenia ewentualnego stosowania norm Konwencji z 1980 r.
do kwestii ubezpieczeniowych jest problem przedmiotowego zakresu zastosowania Konwencji
z 1980 r., przez wzglàd na wy∏àczenia zawarte w art. 2. Takim specyficznym przyk∏adem wy∏à-
czenia, które mo˝e mieç znaczenie dla praktyki ubezpieczeniowej sà zawarte w art. 2 wy∏àczenia
przedmiotowe, a w szczególnoÊci art. 2 pkt d, który stanowi, i˝ Konwencja z 1980 r. nie ma zasto-
sowania m.in. do transakcji sprzeda˝y papierów wartoÊciowych5.

W zwiàzku z tym powstaje uzasadnione pytanie o ewentualnà kwalifikacj´ polisy ubezpiecze-
niowej z punktu widzenia wy∏àczenia z art. 2 pkt d Konwencji z 1980 r. oraz o kryteria dokony-
wania takiej oceny, a w dalszej kolejnoÊci czy taka kwalifikacja mo˝e mieç jednolity (jednorodny)
charakter ze wzgl´du na olbrzymià ró˝norodnoÊç postaci polis w obrocie mi´dzynarodowym oraz
cz´stokroç zró˝nicowanà ich kwalifikacj´ w prawie krajowym, co tak˝e odnosi si´ prima facie do
prawa polskiego. 

Nale˝y podkreÊliç, i˝ dla relacji pomi´dzy ubezpieczeniami gospodarczymi a regulacjà sprzeda-
˝y mi´dzynarodowej zgodnie z Konwencjà z 1980 r. znaczenie tak˝e posiada art. 2 pkt. a, gdzie
zawarto znane powszechnie wy∏àczenie odnoszàce si´ do umowy sprzeda˝y, na podstawie której
dochodzi do przeniesienia prawa w∏asnoÊci tzw. towaru konsumpcyjnego. Warto zauwa˝yç, i˝ sta-
nowi∏o ono inspiracj´ dla prawodawcy wspólnotowego przy opracowaniu zakresu przedmiotowe-
go dyrektywy 99/44/WE6. Powy˝szy zwiàzek sprzeda˝y, której przedmiotem b´dzie towar kon-
sumpcyjny z ubezpieczeniami gospodarczymi, jest widoczny w przypadku konsumenckiego
ubezpieczenia takiego towaru. Rzecz jasna umowa asekuracji dzieli losy kontraktu, je˝eli zosta-
nie on zakwalifikowany jako zawarty w celach konsumenckich. A rebours, trudno broniç tezy, i˝
umowa ubezpieczenia ma charakter „profesjonalny”, je˝eli jednà ze stron b´dzie osoba dokonu-
jàca czynnoÊci prawnej poza zakresem dzia∏alnoÊci zawodowej, a wczeÊniej w tych samych warun-
kach zawar∏a umow´ sprzeda˝y konsumenckiej. Niezale˝nie od powy˝szego trafnie zauwa˝ono,
i˝ w praktyce obrotu umowy konsumenckie w wi´kszoÊci sà jednak powiàzane z jednym prawem
w∏aÊciwym, a wi´c majà przede wszystkim charakter „wewn´trzny” w przeciwieƒstwie do mi´-
dzynarodowego charakteru sprzeda˝y, która podlega regulacji Konwencji z 1980 r.7.

Znaczenie wyk∏adni Konwencji z 1980 r. dla specyfiki art. 2 pkt d
Niewàtpliwie kwestià podstawowà dla rozstrzygni´cia, czy wy∏àczenie zawarte w art. 2 pkt d Kon-

wencji z 1980 r. ma znaczenie dla mi´dzynarodowego obrotu ubezpieczeniowego jest ustalenie
treÊci tego wy∏àczenia, a nast´pnie jego w∏aÊciwe zastosowanie.

Prima facie, pami´tajàc o tym, i˝ Konwencja z 1980 r. zawiera w∏asne, szczególne normy inter-
pretacyjne (art. 7), nale˝y zwróciç uwag´, i˝ jest to akt prawa mi´dzynarodowego, do którego ma-
jà tak˝e zastosowanie normy Konwencji Wiedeƒskiej o prawie traktatów, z 23 maja 1969 r. (dalej:
Konwencja z 1969 r.8). Tym samym mo˝na za∏o˝yç, i˝ pomi´dzy obiema Konwencjami, zgodnie
z regu∏ami powszechnie przyj´tymi: lex specialis derogat legi generali oraz lex posterior derogat
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5 Por. J. Napiera∏a, OdpowiedzialnoÊç eksportera i importera za naruszenie umowy Mi´dzynarodowej sprzeda˝y towarów,
Warszawa 1998, s. 23.
6 Por. A. Powa∏owski, S. Koroluk, Prawo ochrony konsumentów, Warszawa 2002, s. 114; A. Ko∏odziej, Konsumenckie pra-
wo odstàpienia od umowy sprzeda˝y rzeczy, Warszawa 2006, s. 93 – 94; E. Wieczorek, Sprzeda˝ konsumencka (w:) E. No-
wiƒska, P. Cebula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze 2005, s. 166. 
7 Zamiast wielu: J. O. Hannold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Deven-
ter – Boston 1991, s. 96. 
8 Dz.U z 1990 r., nr 74, poz. 439.



legi priori zachodzi relacja przyznajàca pierwszeƒstwo Konwencji z 1980 r., a brak odpowiedniej
regulacji tej˝e uzasadnia dopiero si´gni´cie do norm Konwencji z 1969 r 9

Zgodnie z art. 7 Konwencji z 1980 r. przy interpretacji jej postanowieƒ nale˝y przede wszystkim
uwzgl´dniç iunctim trzy zasadnicze dyrektywy odnoszàce si´ do wyk∏adni:

1. mi´dzynarodowy charakter regulacji;
2. potrzeb´ jednolitej interpretacji norm konwencyjnych;
3. koniecznoÊç poszanowania dobrej wiary w handlu mi´dzynarodowym.
Zagadnienia, które nie doczeka∏y si´ uregulowania expressis verbis w Konwencji z 1980 r., a od-

noszà si´ jednak do materii jej regulacji, powinny byç rozstrzygane zgodnie z ogólnymi zasadami,
na których opiera si´ Konwencja, a dopiero w braku takowych: zgodnie z w∏aÊciwymi normami
prawa prywatnego mi´dzynarodowego10. 

W takim przypadku mo˝na postawiç roboczà hipotez´, i˝ poniewa˝ Konwencja z 1980 r. stano-
wi prawo traktatowe, to do regu∏, które powinny byç zaliczane tak˝e do ogólnych zasad Konwen-
cji z 1980 r. sà regu∏y interpretacyjne niesprzeczne z wyra˝onymi w art. 7 ust. 1, a zawarte w Kon-
wencji z 1969 r. 

Niewàtpliwie ewentualna falsyfikacja takiej hipotezy b´dzie przede wszystkim zale˝na od fak-
tu, czy mo˝na i w jakim zakresie zaliczyç regu∏y interpretacyjne, zawarte w Dziale 3 (id est: In-
terpretacja traktatów) Konwencji z 1969 r. do ogólnych zasad Konwencji z 1980 r. S∏usznie pod-
kreÊla si´, i˝ katalog zasad ogólnych Konwencji z 1980 r. nie stanowi numerus clausus, a raczej
jest wynikiem inwencji komentatorów11. 

Za fundamentalnà zasad´ Konwencji z 1980 r. uznaje si´ przede wszystkim zasad´ dobrej wia-
ry (art. 7 ust. 1 in fine), która jest tak˝e podstawowà regu∏à obowiàzujàcà podczas dokonywania
wyk∏adni prawa traktatowego12. Tym samym mo˝na przyjàç, i˝ regu∏y interpretacyjne Konwen-
cji z 1969 r. sà zgodne ogólnymi zasadami Konwencji z 1980 r. i majà wtedy zastosowanie, gdy art.
7 ust. 1 tej ostatniej Konwencji nie zawiera wyraênej wskazówki interpretacyjnej. Wobec tego
mo˝na uznaç, i˝ (niezale˝nie od powy˝ej wskazanego obowiàzku dokonywania wyk∏adni w dobrej
wierze), przy uwzgl´dnieniu nakazu dà˝enia do zachowania jednolitoÊci stosowania Konwencji
z 1980 r. wraz z jej mi´dzynarodowà specyfikà, dalsze, bardziej szczegó∏owe wskazówki zawiera
art. 31 oraz 32 Konwencji z 1969 r.

Przede wszystkim dokonujàc interpretacji tekstu konwencji mi´dzynarodowej, w tym: Kon-
wencji z 1980 r. nale˝y jego postanowienia interpretowaç zgodnie ze zwyk∏ym znaczeniem
z uwzgl´dnieniem wyk∏adni celowoÊciowej (art. 31). Taka wyk∏adnia powinna byç dokonywana
ca∏oÊciowo, tzn. z uwzgl´dnieniem ewentualnych za∏àczników oraz preambu∏y (wst´pu), a dodat-
kowo kontekst interpretacji winien obejmowaç:

a) ka˝de porozumienie dotyczàce traktatu, osiàgni´te mi´dzy wszystkimi stronami w zwiàzku
z zawarciem traktatu;
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9 Chocia˝ nie jest to poglàd powszechnie akceptowany, gdy˝ jest wyra˝ane stanowisko, i˝ (co do zasady) nie nale˝y si´gaç
do norm Konwencji z 1969 r.; por. taki wniosek mo˝na wysnuç z rozwa˝aƒ (chocia˝ przywo∏any jest tam tak˝e poglàd prze-
ciwny, obecny w angielskim orzecznictwie sàdowym) J.O. Hannolda, op. cit., s. 140 – 141. Zwolennikiem poglàdu o zasto-
sowaniu jednak w powy˝szy sposób Konwencji z 1969 r. jest P. Volken (w:) P. P. Sarcevic, P. Volken (red.), International Sa-
le of Goods. Dubrovnik Lectures, New York – London – Rome, s. 38.
10 Por. M. Pazdan, op. cit., s. 123 i nn. oraz H. Gabriel, Practitioner’s Guide to the Convention on Contracts for the Inter-
national Sale of Goods (CISG) and the Uniform Commercial Code (UCC), New York – London – Rome 1994, s. 24.
11 M. Pazdan, op. cit., s. 133-135 i tam cytowana literatura.
12 Art. 31 ust. 1. Konwencji z 1969 r.: „Traktat nale˝y interpretowaç w dobrej wierze, zgodnie ze zwyk∏ym znaczeniem, ja-
kie nale˝y przypisywaç u˝ytym w nim wyrazom w ich kontekÊcie, oraz w Êwietle jego przedmiotu i celu.”



b) ka˝dy dokument sporzàdzony przez jednà lub wi´cej stron w zwiàzku z zawarciem traktatu,
przyj´ty przez inne strony jako dokument odnoszàcy si´ do traktatu.

¸àcznie z kontekstem nale˝y braç pod uwag´:
a) ka˝de póêniejsze porozumienie mi´dzy stronami, dotyczàce interpretacji traktatu lub stoso-

wania jego postanowieƒ;
b) ka˝dà póêniejszà praktyk´ stosowania traktatu, ustanawiajàcà porozumienie stron co do je-

go interpretacji;
c) wszelkie odpowiednie normy prawa mi´dzynarodowego, majàce zastosowanie w stosunkach

mi´dzy stronami (art. 31 ust. 3).
Zarazem szczególne, specjalne (odró˝niajàce si´ od zwyk∏ego, potocznego znaczenia) rozumie-

nie danego poj´cia nale˝y przypisywaç u˝ytemu w danym akcie prawa mi´dzynarodowego wyra-
zowi wówczas, gdy ustalono, ˝e taki by∏ zamiar stron (art. 31 ust. 4). Dodatkowo nale˝y pami´-
taç, i˝ zgodnie z art. 32 Konwencji z 1969 r., w razie potrzeby nale˝y si´gnàç po tzw. uzupe∏niajàce
Êrodki interpretacji, do których zalicza Konwencja z 1969 r. expressis verbis wyniki prac przygo-
towawczych do traktatu oraz okolicznoÊci jego zawarcia, aby potwierdziç znaczenie wynikajàce
z zastosowania art. 31 lub aby ustaliç znaczenie, gdy interpretacja oparta na art. 31:

a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo
b) prowadzi do rezultatu wyraênie absurdalnego lub nierozsàdnego (art. 32)13.
Wobec powy˝ej przytoczonych regu∏ interpretacyjnych wydaje si´, i˝ w kontekÊcie ewentualnej

kwalifikacji polisy ubezpieczeniowej jako papieru wartoÊciowego, a w konsekwencji: wy∏àczenia
stosowania Konwencji z 1980 r. na podstawie art. 2 pkt d do ubezpieczeƒ gospodarczych najistot-
niejszà dyrektywà interpretacyjnà jest ta, która tak˝e wynika z powy˝ej przytoczonych szczegó-
∏owych zasad interpretacyjnych, zawartych zarówno w Konwencji z 1969 r. jak i te˝ Konwencji
z 1980 r., a mianowicie regu∏a wyk∏adni autonomicznej tekstu prawa mi´dzynarodowego, która
ÊciÊle wspó∏zale˝y od celowoÊciowej metody wyk∏adni14.

Polisa ubezpieczeniowa w Êwietle prawa polskiego
Obecnie kwalifikacja prawna polisy ubezpieczeniowej, tak jak stanowi o niej prawodawca pol-

ski, prima facie nie jest tak oczywista, jak pod rzàdami stanu prawnego obowiàzujàcego do
9 sierpnia 2007 r. w∏àcznie, kiedy to w art. 809 § 1 k.c. prawodawca wymienia∏ polis´ wÊród do-
kumentów ubezpieczenia.

Jednak nawet obecnie nie powinno budziç wàtpliwoÊci, i˝ wÊród desygnatów poj´cia dokument
ubezpieczenia, o którym mowa w obecnej dyspozycji art. 809 § 1 k.c. nale˝y tak˝e wyró˝niç poli-
s´. Z powy˝szego jednoznacznie wynika, i˝ polisa tak˝e obecnie jest przede wszystkim dokumen-
tem ubezpieczenia. Potwierdza taki poglàd równie˝ rodzima judykatura, gdy˝ zgodnie z uzasad-
nieniem orzeczenia Sàdu Apelacyjnego w ¸odzi (zapad∏ego w kontekÊcie poprzedniego stanu
prawnego, obowiàzujàcego na podstawie art. 809 k.c.) dokumenty ubezpieczeniowe, wymienione
w art. 809 § 1 „stanowià jedynie dowody (potwierdzenie) – zawarcia umowy ubezpieczenia – pod-
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13 Dodatkowo nale˝y wspomnieç o art. 33, który rozstrzyga kwestie w razie wi´kszej iloÊci j´zyków uznanych za auten-
tyczne, z czego istotniejszà wskazówk´ zawiera art. 33 w ust. 4, gdzie co do zasady przyj´to, i˝ w razie gdy porównanie
tekstów autentycznych wykazuje ró˝nic´ w znaczeniu (za wyjàtkiem sytuacji, gdy wyraênie postanowiono, i˝ jeden z tych
j´zyków ma znaczenie rozstrzygajàce), której nie usuwa zastosowanie artyku∏ów 31 i 32, nale˝y przyjàç znaczenie, które
przy uwzgl´dnieniu przedmiotu i celu traktatu najlepiej godzi te teksty.
14 Por. art. 7 ust. 1 Konwencji z 1980 r. w zwiàzku z art. 31 Konwencji z 1969 r.; szczegó∏y dotyczàce specyfiki wyk∏adni
autonomicznej dla obrotu ubezpieczeniowego, szczególnie w kontekÊcie acquis communautaire: D. Fuchs (w:) Z. Brodec-
ki (red.), Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, Zakamycze 2003, s. 32 i nn.



legajàce ocenie zgodnie z zasadami art. 74 i art. 75 k.c.” Zgodnie z poglàdem sàdu, dla skuteczno-
Êci zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest wymagalna ˝adna szczególna forma15. 

Nale˝y jednak w tym miejscu zauwa˝yç, i˝ zarówno art. 74 w wersji poprzednio obowiàzujàcej
jak i obowiàzujàcej z dniem 25 wrzeÊnia 2003 r. (od daty wejÊcia w ˝ycie nowelizacji, która zmie-
ni∏a treÊç dotychczasowà art. 74 k.c. oraz uchyli∏a art. 75 k.c.16) odnosi si´ przecie˝ jedynie do for-
my pisemnej oÊwiadczenia woli zastrze˝onej rygorem dowodowym (ad probationem). To zarazem
oznacza, i˝, zdaniem Sàdu Apelacyjnego w przywo∏ywanym orzeczeniu polisa mo˝e byç rozwa˝a-
na jedynie jako dowód zawarcia umowy ubezpieczenia (podobnie jak: legitymacja ubezpieczenio-
wa, czy te˝ dowód op∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej)17.

Jednak˝e, co podkreÊla si´ ju˝ powszechnie w literaturze ubezpieczeniowej,18 art. 809 k.c. nie
tworzy w prawie polskim zastrze˝enia formy pisemnej umowy ubezpieczenia, o którym mowa
chocia˝by w art. 74 § 1 k.c. Powy˝szy poglàd jest ca∏kowicie uzasadniony, chocia˝by z tego powo-
du, i˝ prawodawca w dyspozycji § 1 art. 809 k.c. (zarówno w treÊci poprzednio obowiàzujàcej jak
i obecnej) nie zawar∏ charakterystycznej dla rygoru ad probationem frazy, i˝ umowa ta „powinna
byç stwierdzona pismem” (jak np. w art. 590 § 1 zd. 1; 606; 720 § 2; 860 § 2 k.c.). W przypadku
umowy ubezpieczenia w art. 809 § 1 k.c. ustawodawca jedynie kreuje po stronie ubezpieczyciela
obowiàzek potwierdzenia zawarcia umowy poprzez wydanie dokumentu ubezpieczenia (np. poli-
sy, czy te˝ certyfikatu ubezpieczeniowego), a wobec tego od zawarcia samej umowy na piÊmie pra-
wodawca nie uzale˝nia skutecznoÊci umowy ubezpieczenia, zgodnie z brzmieniem art. 74 k.c.19.
Innymi s∏owy brak wydania ubezpieczajàcemu polisy lub certyfikatu b´dzie wprawdzie wiàza∏ si´
z naruszeniem powinnoÊci po stronie ubezpieczyciela, aczkolwiek nie b´dzie rzutowa∏ na wa˝noÊç
umowy ubezpieczenia ani te˝ na jej skutecznoÊç. Tym samym, zdaniem autora, nie wydaje si´
uzasadniony poglàd, wià˝àcy treÊç art. 809 k.c. z formà zastrze˝onà ad probationem20.

Innym wàtkiem, istotnym dla prowadzonych w niniejszym tekÊcie rozwa˝aƒ, jest kwestia ewen-
tualnej kwalifikacji polisy ubezpieczeniowej jako kategorii dokumentów szczególnego rodzaju, ja-
kim sà papiery wartoÊciowe. W rodzimej literaturze mo˝na spotkaç si´ poglàdem, formu∏owanym
jednak nie w literaturze ubezpieczeniowej ale przy okazji czynionych rozwa˝aƒ dotyczàcych opra-
cowaƒ poÊwi´conych prawu zobowiàzaƒ per toto, i˝ przyk∏adem papieru wartoÊciowego jest polisa
ubezpieczeniowa21. Podobny poglàd (gdzie powo∏ano si´ na powy˝szà kwalifikacj´, obecnà w litera-
turze polskiej, nie dezawuujàc jej donios∏oÊci) zosta∏ sformu∏owany zresztà tak˝e w kontekÊcie kon-
wencji z 1980 r. i wy∏àczenia, opisywanego na poczàtku niniejszego opracowania22.

Natomiast w literaturze szczegó∏owo odnoszàcej si´ do problematyki ubezpieczeƒ gospodar-
czych, w tym: charakteru prawnego polisy ubezpieczeniowej, za ogólnie przyj´ty poglàd nale˝y
uznaç tez´, i˝ polisa zasadniczo nie jest papierem wartoÊciowym23. Podawane sà zazwyczaj dwa
argumenty, uzasadniajàce t´ tez´. Przede wszystkim, w Êwietle prawa obowiàzujàcego, polisa nie
ma samodzielnej wartoÊci majàtkowej, jest jedynie dokumentem o cechach powy˝ej okreÊlonych24.
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15 I ACr 62/96, opubl. OSA 1997/1/4.
16 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 49, poz. 408).
17 Por. W. Górski, Ubezpieczenia transportowe, Zielona Góra 1999, s. 49-51.
18 E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, op. cit., s. 242.
19 M. Orlicki (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiàzaƒ-cz´Êç szczegó∏owa, t. VIII, Warszawa 2004, s. 679.
20 Por. Z. Radwaƒski, J. Panowicz – Lipska, Zobowiàzania cz´Êç szczegó∏owa, Warszawa 1996, s. 279.
21 Z. Radwaƒski, J. Panowicz – Lipska, op. cit., s. 312, gdzie zaliczono polis´ do wierzycielskich papierów wartoÊciowych;
podobna klasyfikacja (w:) W. Czachórski, Zobowiàzania. Zarys wyk∏adu, Warszawa 2003, s. 572.
22 L. Zalewski, Sposoby zawierania umów w handlu mi´dzynarodowym, Poznaƒ 1992, s. 36, przyp. nr 4.
23 E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, op. cit., s. 245.



Po drugie nie ma znaczenia faktyczne posiadanie polisy dla faktu wywodzenia roszczeƒ z tytu∏u
obj´cia ochronà ubezpieczeniowà na podstawie zawartej z ubezpieczycielem umowy. Piszàcy te
s∏owa jest przekonany, i˝ nawet polisa ubezpieczenia na ˝ycie na okaziciela nie posiada cech pa-
pieru wartoÊciowego, a co najwy˝ej jest znakiem legitymacyjnym, do którego dopiero per analo-
giam ustawodawca nakazuje stosowaç przepisy o papierach wartoÊciowych, zawarte w kodeksie
cywilnym (vide: art. 92115 k.c.)25.

Dodatkowym uzasadnieniem poglàdu odmawiajàcego zasadniczo uznania polisy ubezpieczenio-
wej (jak i te˝ innych dokumentów ubezpieczeniowych, regulowanych art. 809 k.c.) jako papieru
wartoÊciowego jest fakt, i˝ w literaturze poÊwi´conej stricte papierom wartoÊciowym albo wprost
dyskwalifikuje si´ polis´ ubezpieczeniowà jako papier wartoÊciowy26 albo po prostu polisy si´
w ogóle nie klasyfikuje jako dokumentu mogàcego byç w ogóle uznanym za papier wartoÊciowy27.
Tym samym mo˝na przyjàç, i˝ kwestia zaliczenia polisy ubezpieczeniowej do papierów wartoÊcio-
wych zosta∏a de lege lata w rodzimej literaturze zdyskwalifikowana, a polis´ (poza ewentualnie
ubezpieczeniem morskim podlegajàcym regulacji kodeksu morskiego) mo˝na jedynie uznaç jako
dokument, co pozwala zaliczyç jà do znaków legitymacyjnych28. 

Od zasady nieuznawania polisy za papier wartoÊciowy mo˝na przyjàç za dopuszczalny wyjàtek
odnoszàcy si´ do ubezpieczeƒ morskich, gdzie polisa (analogicznie jak konosament) posiada pew-
ne cechy papieru wartoÊciowego, przede wszystkim przez wzglàd na treÊç § 1 oraz § 2 art. 308 ko-
deksu morskiego29. Mo˝na wobec tego przyjàç, i˝ na zgodnie z podzia∏em, b´dàcym wynikiem art.
820 k.c., w ubezpieczeniach làdowych (regulowanych przede wszystkim art: 805-834 k.c.), dowód
zawarcia umowy ubezpieczenia w postaci polisy ubezpieczeniowej ani nie powinien byç oceniany
przez pryzmat art. 74 k.c. (odmiennie, ni˝ to sugeruje przywo∏ane orzeczenie Sàdu Apelacyjnego
w ¸odzi), a w zwiàzku z tym nie nale˝y przyznawaç uchybieniu wydania przez ubezpieczyciela po-
lisy ubezpieczajàcemu rygoru dowodowego; ani te˝ nie nale˝y uznawaç polisy za papier wartoÊcio-
wy, gdy˝ cech charakterystycznych dla tej specyficznej kategorii dokumentów polisa ubezpieczenia
làdowego nie posiada. W przypadku ubezpieczeƒ morskich, do których art. 809 nie ma zastosowa-
nia, podobnie nie ma podstaw, aby uznawaç, i˝ wobec brzmienia art. 294 kodeksu morskiego30,
mo˝na stosowaç do polisy morskiej ubezpieczenia ∏adunku, art. 74 k.c. Istniejà natomiast przes∏an-
ki, na skutek obowiàzywania art. 296 § 3 i § 431 oraz art. 308, aby polis´ ubezpieczenia ∏adunku
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24 W. Górski, op. cit., s. 117-118.
25 Tam˝e.
26 K. Kruczalak, Problematyka prawa papierów wartoÊciowych, Gdaƒsk 1993, s. 78. 
27 Np. M. Bàczyk, M. H. Koziƒski, M. Michalski, W. Pyzio∏, A. Szumaƒski, I. Weiss, Papiery wartoÊciowe, Zakamycze 2000.
28 Tak A. Jamróg (w:) (praca zbiorowa), Prawo papierów wartoÊciowych, Kraków 1992, s. 223 – 224; K. Kruczalak, op. cit.,
s. 78; W. Uruszczak (w:) S. W∏odyka (red.), op. cit., s. 287; najpe∏niej analiz´ w tym zakresie przedstawi∏ A. Szpunar, Cha-
rakter prawny polisy ubezpieczeniowej, Prawo Asekuracyjne nr 2/1999, s. 3 i nn.
29 Ustawa z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r., nr 138, poz. 1545 ze zm.): art. 308 § 1. Przeniesienie praw z umo-
wy ubezpieczenia stwierdzonej polisà nast´puje przez przeniesienie polisy. § 2. Do przeniesienia polisy stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o przenoszeniu konosamentu. 
30 Art. 294 § 1. Ubezpieczyciel obowiàzany jest na ˝àdanie wydaç osobie, z którà zawar∏ umow´ ubezpieczenia (ubezpie-
czajàcemu), polis´ stwierdzajàcà zawarcie umowy ubezpieczenia. § 2. Przed wydaniem polisy ubezpieczyciel obowiàzany
jest wydaç ubezpieczajàcemu na jego ˝àdanie tymczasowy dokument stwierdzajàcy zawarcie umowy.
31 Art. 296 § 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia morskiego na rzecz osoby trzeciej prawo domagania si´ od ubez-
pieczyciela wydania polisy przys∏uguje ubezpieczajàcemu. Dopóki polisa znajduje si´ w jego posiadaniu, mo˝e on rozpo-
rzàdzaç prawami wynikajàcymi z umowy. § 4. Obowiàzki ubezpieczajàcego zwiàzane z wykonaniem umowy ubezpiecze-
nia przechodzà na ubezpieczonego z chwilà wydania mu polisy; nie dotyczy to jednak obowiàzku zap∏aty sk∏adki
ubezpieczeniowej.



morskiego uznaç za papier wartoÊciowy32. Powy˝szy poglàd tak˝e w literaturze rodzimej nie jest
powszechnie akceptowany, by przywo∏aç uzasadnione obiekcje w tym zakresie wybitnego znawcy
prawa morskiego, J. ¸opuskiego, który zasadniczo (wprawdzie pod rzàdami poprzednio obowiàzu-
jàcej ustawy kodeks morski) stanà∏ na stanowisku, i˝ tak˝e w tym przypadku polisa jest szczegól-
nym wprawdzie ale jedynie potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia33.

Powy˝sza konkluzja mo˝e si´ tak˝e okazaç istotna, przy ocenie, czy ostatecznie, bioràc pod uwa-
g´ regu∏y interpretacyjne Konwencji z 1980 r. i uwzgl´dniajàc regulacj´ Konwencji z 1969 r., jej
normy okreÊlajàce zakres przedmiotowy zastosowania, odnoszà si´ do polisy ubezpieczeniowej,
czy te˝ nie.

Uwagi koƒcowe
Przede wszystkim nale˝y w tym miejscu przytoczyç poglàd wyra˝ony po raz pierwszy w polskiej

literaturze przez L. Zalewskiego, zgodnie z którym art. 2 d Konwencji nie odnosi si´ do „...obro-
tu dokumentami, które tylko „reprezentujà” towar (jak np. dowody sk∏adowe) wzgl´dnie „towa-
rzyszà” ich dostawom (jak np. potwierdzenia sklepowe czy dowody wy∏adowania)” 34. Powy˝sza te-
za w sposób trafny oddaje istot´ tego wy∏àczenia, co dobitnie przesàdza M. Pazdan: „Wy∏àczenie
z art. 2 lit. d) rozciàga si´ jednak tylko na takie przypadki, gdy przedmiotem umowy sprzeda˝y
jest dobro (jako takie) wymienione w powy˝szym przepisie i zap∏ata nast´puje za to dobro”35.Tym
samym nale˝y przyjàç, i˝ tylko, „typowe”, „klasyczne”, papiery wartoÊciowe podlegajà wy∏àcze-
niu z zakresu zastosowania Konwencji z 1980 r., a zgodnie z wyk∏adnià autonomicznà nale˝y
przyjàç, i˝ Konwencja b´dzie mia∏a zastosowanie do problematyki ubezpieczeniowej, gdy˝ polisa
ubezpieczeniowa przede wszystkim „reprezentuje” umow´ ubezpieczenia, b´dàc zasadniczo do-
wodem jej zawarcia. Wobec tego wniosek o braku wy∏àczenia stosowania Konwencji z 1980 r. do
polisy ubezpieczeniowej jako dokumentu ubezpieczenia na podstawie jej art. 2 d jest zarówno uza-
sadnione brakiem mo˝liwoÊci zakwalifikowania polisy ubezpieczenia jako papieru wartoÊciowego
sensu stricto, w czym pomocne wydajà si´ rozwa˝ania poÊwi´cone prawu polskiemu, jak i te˝ fak-
tem, i˝ w literaturze, szczególnie zagranicznej, przyj´to, i˝ nawet pos∏ugiwanie si´ konosamenta-
mi, które powszechnie na Êwiecie uznaje si´ za papiery wartoÊciowe, zgodnie z tradycjà anglosa-
skà, nie wyklucza zastosowania Konwencji z 1980 r na podstawie art. 2 d36. 

Tym samym jest to dodatkowy i uzasadniony argument, aby podobnie klasyfikowaç polisy ubez-
pieczeniowe i to niezale˝nie od tego czy w danym systemie prawa zaliczamy je per toto do papie-
rów wartoÊciowych, czy te˝, jak w systemie prawa polskiego, wyst´puje ewentualny dualizm kla-
syfikacji, niezale˝nie od tego, czy polisa dotyczy ubezpieczenia ∏adunku w trakcie przewozu drogà
morskà, czy te˝ jest to polisa wystawiona w zwiàzku z zawarciem innej umowy ubezpieczenia, do
której zastosowanie majà normy kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia (vide: art. 809 k.c.).
Ostatecznie do takiej konkluzji sk∏ania przede wszystkim art. 7 Konwencji (zobowiàzujàcy do po-
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32 Por. w prawie i praktyce anglosaskiej: Marine Insurance Act 1906 w sec. 50 pkt 3 stanowi, i˝ polisa ubezpieczenia mor-
skiego mo˝e byç zbyta przez indos lub inny zwyczajowo przyj´ty sposób. Zasadà jest równie˝, ˝e strony nie uczyniwszy
wyraênego zastrze˝enia w treÊci samej polisy, godzà si´ w sposób dorozumiany na mo˝liwoÊç zbycia polisy i przeniesienia
praw z nià zwiàzanych na innà osob´; por. O. C. Jess (red.), Butterwords Insurance Law Handbook, London 1992, s. 28;
E. R. Hardy Ivamy, General Principles of Insurance Law, London 1993, s. 480.
33 J. ∏opuski (w:) Prawo morskie, t. II, Bydgoszcz – Toruƒ 2000, s. 338; do podobnego wniosku sk∏ania si´, jak mo˝na sà-
dziç J. M∏ynarczyk, Prawo morskie, Gdaƒsk 1997, s. 271.
34 L. Zalewski, op. cit., s. 40, Analogicznie: W. Kocot, Zawieranie umów sprzeda˝y wed∏ug Konwencji Wiedeƒskiej, Warsza-
wa 1998, s. 23.
35 M. Pazdan, op. cit., s. 75.
36 Tam˝e, wraz z literaturà z przyp. 15; J. O. Honnold, op. cit., s. 99.



szanowania jednolitoÊci stosowania norm konwencyjnych) z 1980 r. oraz art. 31 Konwencji z 1969 r.,
nakazujàcy przy wyk∏adni norm prawa mi´dzynarodowego kierowanie si´ przede wszystkim dy-
rektywà celowoÊciowà. Niewàtpliwie z teleologicznego punktu widzenia nie mo˝na przyjàç, i˝
normy konwencji nie powinny mieç zastosowania do kwestii zwiàzanych z umowà ubezpieczenia,
które dokumentuje polisa ubezpieczeniowa, chocia˝by przez pryzmat uznanej w literaturze
i orzecznictwie, a przywo∏anej we wst´pie koncepcji zastosowania norm Konwencji z 1980 r. w sy-
tuacji naruszenia obowiàzków przyj´tych przez strony sprzeda˝y zgodnie z zaadaptowanym
przez nie INCOTERMS.

JednoczeÊnie, pro domo suo stanowi powy˝sze dodatkowy argument za ostatecznym przyj´ciem,
i˝ tak˝e de lege lata w rodzimym prawodawstwie nie ma podstaw, aby w sposób szczególny trakto-
waç dokument zawarcia umowy ubezpieczenia – polis´, je˝eli stosuje si´ do niego art. 809 k.c. Po-
dobny wniosek nale˝y odnieÊç tak˝e, przyjmujàc poglàd J. ¸opuskiego, do umowy morskiego ubez-
pieczenia cargo. Autor ma nadziej´, i˝ rozwiewa to ostatecznie ewentualne wàtpliwoÊci co do
natury dokumentu ubezpieczenia.

dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa 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

Legal character of an insurance policy in the Polish law and 
a substantive scope of applying the United Nations Convention on Con-
tracts for the International Sale of Goods from 1980. Contribution to the
interpretation of the rules of international trade law

The author of the article emphasizes the importance of the United Nations Convention on con-
tracts for the international sale of goods from 1980 for international trade, including its impor-
tance for economic insurance. The importance of this act is particularly visible in the sphere of
rights and obligations of the parties to an insurance agreement in the context of the internatio-
nal trade. A detailed discussion concerns the issues of applying the norms of the Convention in
the context of its objective scope of application with regard to exclusions provided in Article 2. In
this context, the Author of the article seeks for the answer to the question concerning a possible
qualification of an insurance policy from the point of view of the exclusion from Article 2 point
d of the United Nations Convention and referring to the criteria for such an evaluation. Later in
the text, the author tries to determine whether such a qualification may have a uniform (homo-
geneous) character due to the wide variety of the types of policies in the international trade, as
well as their diverse qualification in the context of the national law, which also refers to the Po-
lish law. 

In the article’s conclusion, it has been assumed that an insurance policy, due to criteria adop-
ted in the Convention, is not considered to be a security.
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Ma∏gorzata Serwach

OdpowiedzialnoÊç cywilna w teorii i w praktyce –  najnowsze tendencje
i kierunki zmian

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

1 PoÊrednio wywiera te˝ zasadniczy wp∏yw na inne dziedziny prawa, w szczególnoÊci na prawo ubezpieczeƒ. Rozwój
odpowiedzialnoÊci cywilnej, jak i jej zasad, kszta∏tuje bowiem ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, stanowiàc
swoistà ich podstaw´. 

Uwagi wst´pne
Problematyka odpowiedzialnoÊci cywilnej oraz jej przes∏anek od dawna stanowi przedmiot za-

interesowania zarówno doktryny, jak i orzecznictwa. Wspó∏czeÊnie w dobie dynamicznie rozwija-
jàcego si´ ˝ycia gospodarczego oraz ÊwiadomoÊci osób poszkodowanych, kwestia prawnej odpo-
wiedzialnoÊci za szkod´ powsta∏à podczas wykonywania dzia∏alnoÊci zawodowej, a nawet
odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà w tzw. w ˝yciu prywatnym, nale˝y do kluczowych za-
gadnieƒ prawa cywilnego1. Charakterystyczne jest, ˝e poglàdy przedstawicieli piÊmiennictwa
przechodzà w tej mierze swoistà ewolucj´ a judykatura – oceniajàc sporne stany faktyczne – pro-
ponuje kolejne rozwiàzania. Niektóre z nich stanowià wyraz nowych kierunków interpretacji, ja-
kie mo˝na zaobserwowaç tak˝e w innych systemach europejskich. Ramy artyku∏u nie pozwalajà
na szczegó∏owe omówienie wszystkich zagadnieƒ, dlatego chwil´ uwagi chcia∏abym poÊwi´ciç naj-
nowszym tendencjom odzwierciedlajàcych obecne problemy odpowiedzialnoÊci cywilnej, a w dal-
szej konsekwencji – ubezpieczeƒ OC. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e istotnym zmianom uleg∏o nie
tylko samo uj´cie szkody, zwiàzku przyczynowego czy winy, ale te˝ interpretacja roszczeƒ zg∏a-
szanych przez podmioty bezpoÊrednio i poÊrednio poszkodowane (art. 444 – 448 k.c.). Problema-
tyce tej zostanie poÊwi´cona kolejna publikacja. Przedmiotem niniejszych rozwa˝aƒ sà te prze-
s∏anki, które muszà wystàpiç w ka˝dym przypadku odpowiedzialnoÊci cywilnej niezale˝nie od
tego, czy mamy do czynienia z odpowiedzialnoÊcià z tytu∏u czynów niedozwolonych czy te˝ z od-
powiedzialnoÊcià z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania; a tak˝e nie-
zale˝nie od zasady odpowiedzialnoÊci (zasada winy, ryzyka, s∏usznoÊci) oraz – wystàpienia innych
dodatkowych elementów (domniemanie winy, odpowiedzialnoÊç za w∏asny czyn lub za inne oso-
by itd.). 



Szkoda jako podstawowa przes∏anka odpowiedzialnoÊci cywilnej
1. Charakteryzujàc poj´cie szkody z góry nale˝y podkreÊliç, ˝e prawo polskie nie zawiera je-

go definicji legalnej. Przedstawiciele doktryny sà jednak zgodni, ˝e szkoda to uszczerbek w do-
brach prawnie chronionych poniesiony wbrew woli poszkodowanego2. Przyj´ta w doktrynie
definicja odpowiada powszechnemu rozumieniu tego terminu. W j´zyku potocznym przez
szkod´ rozumie si´ bowiem uszczerbek, pomniejszenie czy w koƒcu utrat´ tak w sferze majàt-
kowej, jak i niemajàtkowej, co dowodzi równie˝ wyodr´bnienia krzywdy jako odr´bnego rodza-
ju uszczerbku3.

Kwestie definicji szkody oraz okreÊlenia jej postaci stanowià tylko zagadnienie wst´p-
ne4. W najnowszej nauce prawa cywilnego wyró˝nia si´ kilka podzia∏ów szkody. Do najwa˝niej-
szych nale˝y podzia∏ na szkod´ majàtkowà rozumianà jako szkoda, która znajduje reperkusje
w majàtku poszkodowanego oraz szkod´ niemajàtkowà ujmowanà jako szkoda, która polega
na ujemnych doznaniach psychicznych, bólu i cierpieniach zwiàzanych ze szkodà na osobie
lub te˝ stanowi naruszenie okreÊlonych dóbr osobistych poszkodowanego. Bezsporne jest rów-
nie˝, ˝e szkoda mo˝e mieç charakter szkody na mieniu, gdy obejmuje wszelkie uszczerbki po-
wsta∏e w majàtku poszkodowanego bez zwiàzku z jego osobà. Szkoda tego rodzaju polega naj-
cz´Êciej na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy. W przypadku jej wystàpienia istotne
jest ustalenie wartoÊci rzeczy, która mo˝e polegaç na pretium commune,5 pretium singulare6

lub pretium affectionis7. Na drugim biegunie znajduje si´ szkoda na osobie, która obejmuje
prawnie relewantne uszczerbki niemajàtkowe, jak i uszczerbki o majàtkowym charakterze
zwiàzane z naruszeniem dóbr osobistych. Nale˝à do niej w szczególnoÊci: uszkodzenie cia∏a,
rozstrój zdrowia, ale te˝ naruszenie innych dóbr osobistych, np. czci czy wolnoÊci. Zasadnicze
znaczenie mo˝e mieç ponadto szkoda obecna zwiàzana bezpoÊrednio ze zdarzeniem b´dàcym
jej êród∏em, gdy zarówno istnienie, jak i rozmiar tej szkody sà – co do zasady – znane ju˝ w mo-
mencie jej wyrzàdzenia. W odró˝nieniu od niej szkoda przysz∏a powstaje dopiero po pewnym
czasie od samego zdarzenia b´dàcego jej êród∏em, w chwili obecnej nie jest mo˝liwe precyzyj-
ne okreÊlenie jej rozmiarów. W tym ostatnim przypadku wàtpliwoÊci praktyczne mo˝e jednak
budziç odró˝nienie szkody przysz∏ej od szkody ewentualnej. Polega ona na utracie szansy uzy-
skania okreÊlonej korzyÊci majàtkowej, a nie na utracie samej korzyÊci (np. szansa wygrania
na loterii)8.

Odr´bnym rodzajem szkody, któremu nale˝y poÊwi´ciç chwil´ uwagi, jest szkoda powsta∏a
w granicach ujemnego interesu umownego, wynikajàcego z niedojÊcia umowy do skutku (culpa
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2 W. Czachórski, Zobowiàzania – zarys wyk∏adu, Warszawa 2003, s. 93; Por. W. Warka∏∏o, OdpowiedzialnoÊç odszkodo-
wawcza, s. 125-126; T. Dybowski, (w:) System prawa cywilnego, Ossolineum 1982, t. III, s. 214.
3 Z. Banaszczyk, (w:) (K. Pietrzykowski red.) Kodeks cywilny – komentarz, Warszawa 2002, s. 723.
4 Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e na poj´cie szkody sk∏ada si´ zarówno damnum emergens (rzeczywiÊcie poniesiona szko-
da), jak i lucrum cessans (utracone korzyÊci). Zgodnie z zasada pe∏nego odszkodowania naprawienie szkody powinno
obejmowaç obie jej postacie.
5 WartoÊç rynkowa, czyli wartoÊç jaka dana rzecz przedstawia w obrocie dla wszystkich. 
6 WartoÊç szczególnej u˝ytecznoÊci dla poszkodowanego, czyli wartoÊç jaka dana rzecz przedstawia dla konkretnego
poszkodowanego ze wzgl´du na szczególny sposób jej u˝ycia.
7 WartoÊç emocjonalna, czyli wartoÊç upodobania lub inaczej wartoÊç uczucia, jakà dany przedmiot ma wy∏àcznie dla
poszkodowanego. WartoÊci tej nie bierze si´ co do zasady pod uwag´ w przypadku okreÊlania wysokoÊci szkody oraz
odszkodowania, s∏u˝àcego jej naprawieniu.
8 Zdaniem niektórych autorów szkoda ewentualna nigdy nie podlega naprawieniu. W jej za∏o˝eniu przyjmuje si´ bo-
wiem brak pewnoÊci co do hipotetycznego przebiegu zdarzeƒ. Wówczas chodzi jednak o utrat´ szansy uzyskania okre-
Êlonej korzyÊci, a nie uzyskania samej korzyÊci Zob. W. Czachórski, op. cit., s. 100.



in contrahendo). Termin ten oznacza szkod´ powsta∏à w nast´pstwie podj´tych przez poszkodo-
wanego w celu zawarcia umowy okreÊlonych dzia∏aƒ zmierzajàcych do jej dokonania, gdy umowa
ta nie zosta∏a zawarta z przyczyn obcià˝ajàcych drugà stron´ (koszty przejazdu, zawarcia niewa˝-
nej umowy, pe∏nomocnika, itd.). Tak rozumianej szkodzie przeciwstawia si´ szkod´ poniesionà
w ramach dodatniego interesu umownego, która jest bezpoÊrednim nast´pstwem niewykonania
zawartej uprzednio umowy. Pewne elementy odpowiedzialnoÊci z tytu∏u culpa in contrahendo mo-
gà wystàpiç tak˝e w takim przypadku, gdy szkoda poniesiona przez potencjalnego kontrahenta
w okresie poprzedzajàcym zawarcie umowy ma swoje êród∏o w naruszeniu przez drugà stron´
obowiàzków wynikajàcych z przepisów ustawy9.

2. Istota szkody jako przes∏anki odpowiedzialnoÊci cywilnej wyra˝a si´ w zasadzie: jak d∏ugo
nie ma szkody tak d∏ugo nie ma obowiàzku jej naprawienia, w konsekwencji nie ma te˝
odpowiedzialnoÊci cywilnej. Zasada ta chocia˝ ma zastosowanie w ka˝dym przypadku OC, szcze-
gólnego znaczenia nabiera w razie tzw. zbiegu podstaw (re˝imów) odpowiedzialnoÊci. Jak zauwa-
˝a Sàd Najwy˝szy odpowiedzialnoÊç deliktowa w razie istnienia stosunku zobowiàzaniowego za-
chodzi jedynie wtedy, gdy szkoda jest nast´pstwem takiego dzia∏ania lub zaniechania sprawcy,
które stanowi samoistne, tzn. niezale˝ne od zakres istniejàcego zobowiàzania, naruszenie ogólnie
obowiàzujàcego przepisu prawa bàdê zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego10. Dlatego nie mo˝na przyjàç
odpowiedzialnoÊci prawnika – nieposiadajàcego odpowiedniej aplikacji, który wprowadzi∏ klienta
w b∏àd, ˝e jest adwokatem oraz nie bra∏ udzia∏u w toczàcym si´ post´powaniu sàdowym, dopro-
wadzajàc do wydania wobec poszkodowanego (niekorzystnego dla niego) wyroku zaocznego. Na-
wet bowiem staranne wykonanie umowy zlecenia przez pe∏nomocnika nie gwarantuje wygrania
sprawy w sàdzie. 

OczywiÊcie w przypadku zbiegu podstaw odpowiedzialnoÊci (deliktowej i kontraktowej) sàd po-
winien zdecydowaç, na jakiej podstawie powinna byç rozstrzygni´ta dana sprawa przy uwzgl´d-
nieniu prymatu tej z podstaw, która jest dla poszkodowanego korzystniejsza lub z uwagi na cha-
rakter tej z nich, która w danej sprawie mo˝e mieç zastosowanie.11 Wybór jednego z roszczeƒ z art.
443 k.c. mo˝e byç te˝ dokonany przez samego poszkodowanego wprost, jak i przez samo wskaza-
nie faktów uzasadniajàcych ˝àdanie pozwu. W szczególnoÊci wystarczy wskazanie odmiennych
terminów przedawnienia roszczeƒ (art. 646 k.c., a art. 442 k.c.)12. 

Na gruncie omawianego zbiegu re˝imów koniecznym wydaje si´ równie˝ odnotowanie wyroku
SN z 17 grudnia 2004 r13. Zgodnie z tezà powo∏anego orzeczenia nienale˝yte wykonanie umowy
mo˝e spowodowaç zasàdzenie zarówno odszkodowania rekompensujàcego straty materialne, jak
i zadoÊçuczynienia za cierpienia psychiczne i fizyczne. Je˝eli zatem sprzedawca wadliwego apara-
tu ortopedycznego nie usuwa niezw∏ocznie jego wadliwoÊci, a kolejne próby jego naprawy nie
przywracajà temu urzàdzeniu w∏aÊciwej jakoÊci, nara˝ajàc cz∏owieka dotkni´tego kalectwem na
dodatkowy wysi∏ek i powa˝ne cierpienia, zachowanie sprzedawcy – jako sprzeczne z zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego – wype∏nia znamiona czynu niedozwolonego. Za niezgodne z zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego mo˝na bowiem uznaç takie dzia∏anie, które wbrew oczekiwaniom osoby
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9 Uchwa∏a (7) SN z dnia 28 wrzeÊnia 2990 r. (III CZP 33/90, opubl. OSN 1991/1/3) przyjmujàca odpowiedzialnoÊç Skar-
bu Paƒstwa z art. 417 k.c. w przypadku zw∏oki w∏aÊciwego organu w za∏atwieniu sprawy sprzeda˝y lokalu mieszkal-
nego. 
10 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r. (I ACa 707/06, niepubl.).
11 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Poznaniu (I ACa 678/06, niepubl.).
12 Wyrok SN z dnia 14 lutego 2003 r. (IV CKN 1768/00, opubl. LEX 78273).
13 II CK 300/04, opubl. OSP 2006/2/20 wraz z glosa M. Nesterowicza. Zob. tez glosy: J. Jastrz´bskiego, opub. PS 2006/
9/161; K. Osajdy, opubl. PS 2006/9/171 oraz K. Warzechy, opubl. Palestra 2007/1-2/ 324.



dotkni´tej kalectwem pogarsza jej sytuacj´ i nara˝a jà na cierpienia fizyczne i niekorzystne prze-
˝ycia psychiczne14. 

3. Dokonujàc przeglàdu stanowiska sàdów polskich nale˝y podkreÊliç, ˝e wspó∏czeÊnie najbar-
dziej charakterystyczne jest nie tyle przeprowadzanie odmiennej oceny omówionych powy˝ej tra-
dycyjnych postaci szkody, ile bardziej konstruowanie nowych rodzajów czy te˝ typów szkody, któ-
re nie by∏y dotychczas wyodr´bniane (np. szkoda medyczna, pure economic loss). Uzupe∏nia t´
tendencje formu∏owanie kolejnych dóbr osobistych podlegajàcych ochronie (np. dobro polegajàce
na niezrealizowanym czy te˝ „zmarnowanym” wypoczynku). Przez wywodzàcà si´ z systemu
common law pure economic loss rozumie si´ utrat´ zysku, straty finansowe, które nie wynika-
jà z tzw. szkody fizycznej ujmowanej jako uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia lub utrata czy te˝
zniszczenie rzeczy. Praktyka dowodzi, ˝e pure economic loss uto˝samiane jest niekiedy z utraco-
nymi korzyÊciami. W wielu stanach faktycznych powsta∏à szkod´, kwalifikowanà przez ubezpie-
czycieli jako czystà strat´ finansowà, mo˝na by∏oby zaliczyç jako lucrum cessans i na tej podsta-
wie ˝àdaç jej naprawienia.

Tworzenie nowych typów szkody jest najbardziej widoczne na tle procesów medycznych. Dlate-
go warto podkreÊliç, ˝e w judykaturze pojawi∏ si´ ostatnio problem, czy êród∏em szkody mo˝e
byç fakt urodzenia dziecka niepe∏nosprawnego lub dziecka pochodzàcego z przest´p-
stwa. W doktrynie niektórych ustawodawstw wyró˝nia si´ trzy rodzaje takiej odpowiedzialnoÊci:
tzw. wrongful concepction czy te˝ wrongful pregnancy (odpowiedzialnoÊç za z∏e pocz´cie), wrong-
ful birth (odpowiedzialnoÊç za z∏e urodzenie) oraz wrongful life (odpowiedzialnoÊç za z∏e ˝ycie).
U podstaw wskazanego zagadnienia le˝y kolizja dwóch dóbr osobistych: prawa kobiety do swo-
bodnego kszta∏towania swojego ˝ycia osobistego oraz prawa nienarodzonego dziecka do ˝ycia15.
Przypadki wrongful birth stanowi∏y kanw´ dwóch rozstrzygni´ç: wyroku Sàdu Apelacyjnego
w Bia∏ymstoku z 5 listopada 2004 r.16. oraz wyroku SN z 22 maja 2006 r.17. W pierwszych z powo-
∏anych orzeczeƒ Sàd Apelacyjny stwierdzi∏, ̋ e nie mo˝e budziç wàtpliwoÊci prawo kobiety do swo-
bodnego kszta∏towania swojego ˝ycia osobistego, jak te˝ uprawnienie do planowania rodziny, nie
wy∏àczajàc przeprowadzenia zabiegu aborcyjnego. Naruszenie powy˝szych uprawnieƒ nale˝y po-
strzegaç na p∏aszczyênie systemu ochrony dóbr osobistych – dobra w postaci wolnoÊci, o którym
stanowi art. 47 Konstytucji oraz art. 23 k.c. W kategoriach naruszenia dóbr osobistych nale˝y po-
nadto rozpatrywaç uniemo˝liwienie przeprowadzenia badaƒ, które zdecydowa∏yby o powstaniu
prawnej mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia ˝àdania przerwania cià˝y. W podobnym duchu wypowiada si´
Sàd Najwy˝szy, który w drugim z powo∏anych orzeczeƒ uzna∏, ˝e podmiot odpowiedzialny za bez-
prawne uniemo˝liwienie dokonania zabiegu przerwania cià˝y, b´dàcej nast´pstwem gwa∏tu, któ-
rego sprawca nie zosta∏ wykryty, ponosi koszty utrzymania dziecka w takim zakresie, w jakim
matka dziecka sprawujàca osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie nie jest w stanie za-
spokoiç jego usprawiedliwionych potrzeb. Powy˝szà lini´ orzecznictwa uzupe∏niajà ostatnie roz-
strzygni´cia sàdów polskich wskazujàce na koniecznoÊç ochrony praw pacjenta. Naruszeniem
praw pacjenta jest ju˝ nie tylko pope∏nienie przez podmiot udzielajàcy Êwiadczeƒ zdrowotnych
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14 Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e pierwsze zdanie tej tezy niejako przeczy dalszej jego cz´Êci. Zdaniem Sàdu Najwy˝sze-
go „w razie, gdy roszczenie oparte jest na art. 471 k.c., to w zasadzie brak podstaw do przyznania wierzycielowi za-
doÊçuczynienia za doznanà krzywd´ niemajàtkowà”. 
15 Zgodnie z treÊcià art. 4461 k.c. – dziecko pocz´te nienarodzone, tzw. nasciturus, mo˝e ˝àdaç naprawienia szkód, ja-
kich dozna∏ przed urodzeniem.
16 I ACa 550/04, opubl. OSAB 2005/1/3.
17 III CZP 8/06, opubl. OSN 2006/7-8/123. Do orzeczenia tego glos´ aprobujàcà napisa∏ M. Nesterowicz, PiM 2007, nr
1, s. 129 oraz cz´Êciowo aprobujàcà T. Justyƒskiego, opubl. OSP 2007/2/16.



b∏´du w sztuce, ale te˝ wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta lub z przekroczeniem jej zakresu18.
Najpe∏niejszym wyrazem tego stanowiska jest wyrok S.A. w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r.,
w którym Sàd Apelacyjny stwierdzi∏, ˝e zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czyn-
noÊcià bezprawnà nawet wówczas, gdy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy medycz-
nej19. Nie spe∏nia tego warunku zgoda na zabieg, gdy pacjent nie mia∏ ÊwiadomoÊci, ˝e u˝yty zo-
stanie materia∏ medyczny niedopuszczony do obrotu, tzn. niewymieniony w wykazie Biura
Rejestracji Ârodków Farmaceutycznych i Materia∏ów Medycznych. Wszczepienie tego rodzaju
produktu – soczewki do oka – jest zabiegiem o podwy˝szonym ryzyku, który mo˝e byç przepro-
wadzony dopiero po przekazaniu pacjentowi pe∏nej informacji oraz uzyskaniu kwalifikowanej
zgody w formie pisemnej. Podmiot ten powinien bowiem znaç nie tylko przedmiot zgody czy me-
tod´ leczenia, ale te˝ ryzyko i nast´pstwa ingerencji lekarskiej, zw∏aszcza skutki o charakterze
nieodwracalnym. Naruszenie praw pacjenta polegajàce na przeprowadzeniu operacji bez jego zgo-
dy, mo˝e ponadto prowadziç do powstania negatywnych prze˝yç, w konsekwencji wywo∏aç sku-
tek wyra˝ajàcy si´ w przejÊciowym chocia˝by zaburzeniu funkcjonowania organizmu20. 

Do kategorii szkody polegajàcej na naruszeniu praw pacjenta mo˝emy tak˝e zaliczyç nieza-
pewnienie Êwiadczeƒ medycznych odpowiadajàcych wymaganiom wiedzy medycznej oraz na-
ruszenie prawa do intymnoÊci i poszanowania godnoÊci podczas udzielania Êwiadczeƒ zdro-
wotnych21. Ciekawym do dyskusji zagadnieniem mo˝e byç tak˝e próba rozstrzygni´cia innej
kolizji praw, która sprowadza si´ do pytania, czy pacjent mo˝e wyraziç z góry sprzeciw na do-
konanie konkretnego zabiegu22. Zosta∏o one zainicjowane stanem faktycznym, w którym tzw.
Êwiadek Jehowy z∏o˝y∏ sprzeciw na przetoczenie krwi „wyra˝ony na przysz∏oÊç” w pisemnym
oÊwiadczeniu „dla s∏u˝by zdrowia”, niezale˝nie od zaistnia∏ych okolicznoÊci faktyczych, nawet
wtedy, gdyby wystàpi∏a koniecznoÊç ratowania ˝ycia. Zdaniem sàdu takie oÊwiadczenie jest dla
osób trzecich wià˝àce, je˝eli spe∏nia okreÊlone wymogi, mianowicie: oÊwiadczenie musi byç
wyraêne, jednoznaczne, nie budzàce ˝adnych wàtpliwoÊci oraz powinno posiadaç przewidzia-
nà przez prawo form´. Zasygnalizowane bogate orzecznictwo w sprawach lekarskich doprowa-
dzi∏o do wyraênego wyodr´bnienia szkody medycznej rozumianej jako szkoda na osobie, któ-
rà jest ka˝dy niepomyÊlny wynik leczenia lub zaniechania leczenia, prowadzàcy bezpoÊrednio
lub poÊrednio do ubytku w majàtku poszkodowanego albo utraty przez niego korzyÊci (art.
361 § 2 k.c.).

4. Bezsporne jest, ˝e przyczynà powstania szkody mo˝e byç zarówno dzia∏anie, jak i zaniecha-
nie sprawcy. O ile jeszcze w latach 90. problematyka szkody, która powsta∏a na skutek zanie-
chania sprawcy wyst´powa∏a raczej wyjàtkowo, o tyle obecnie zagadnienie to pojawia si´ w prak-
tyce sàdowej coraz cz´Êciej. BezprawnoÊç zaniechania ma miejsce wówczas, gdy istnia∏
obowiàzek dzia∏ania, wyst´powa∏ zakaz zaniechania lub te˝ zakaz sprowadzenia skutku, który
przez zaniechanie móg∏by byç sprowadzony˝23. Powstanie uszczerbku na skutek zaniechania na-
biera istotnego znaczenia w zwiàzku z odmowà wykonania zabiegu operacyjnego. Jak s∏usznie za-
uwa˝y∏ Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 11 grudnia 2002 r. pacjent ma prawo do Êwiadczeƒ zdro-
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18 Kwestia braku „oÊwieconej” zgody pacjenta stanowi coraz cz´Êciej przedmiot rozstrzygni´ç sàdów polskich. 
19 I ACa 973/05.
20 Wyrok SN z dnia 14 paêdziernika 2005 r. (II CK 99/05, opubl. OSP 2006/10/68) wraz z glosà M. Âwiderskiej.
21 W szczególnoÊci w zwiàzku z porodem. Zob. wyrok Sàdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2006 r. (I ACa
310/06).
22 Zob. w tym wzgl´dzie wyrok SN z dnia 27 paêdziernika 2005 r. (III CK 155/05, opubl. OSN 2006/7-8/137) wraz z cz´-
Êciowo aprobujàcà glosà J. Kuleszy (opubl. Palestra 2007/3-4/46) oraz aprobujàcà R. Tymiƒskiego (opubl. PS 2008/3/9). 
23 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 paêdziernika 2006 r., (I ACa 966/06).



wotnych odpowiadajàcych wymaganiom wiedzy medycznej, w tym prawo do okreÊlonego zabie-
gu, jeÊli stan jego zdrowia wymaga zastosowania takiej metody. Odmowa lekarza wykonania ope-
racji w publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej nie mo˝e byç dowolnà decyzjà tego podmiotu,
zw∏aszcza w takiej sytuacji, gdy potwierdzona zosta∏a celowoÊç wykonania leczenia danego typu.
Szkoda mo˝e zatem polegaç na utrzymaniu rozstroju zdrowia, jeÊli na skutek zabiegu móg∏ byç
wyeliminowany. Podobnie kszta∏tuje si´ odpowiedzialnoÊç w razie zaniechania dodatkowych ba-
daƒ przez tzw. lekarza pierwszego kontaktu, które Êwiadczy o nienale˝ytej starannoÊci w ustale-
niu przes∏anek stanowiàcych podstaw´ do prawid∏owej diagnozy lekarskiej, w konsekwencji pro-
wadzi do b∏´dnego rozpoznania schorzenia24. Drugorz´dne znaczenie majà natomiast
„niecharakterystyczne objawy rzeczywiste choroby.”

5. Omawiajàc najnowsze tendencje w orzecznictwie sàdów polskich nale˝y te˝ podkreÊliç
wzrastajàcà rol´ lucrum cessans. Podstawà wyliczenia utraconych korzyÊci jest ró˝nica
pomi´dzy stanem majàtku osoby poszkodowanej, który istnieje po wystàpieniu zdarzenia
wyrzàdzajàcego szkod´, a przewidywalnym stanem majàtku, który by powsta∏, gdyby zda-
rzenie to nie wystàpi∏o. Problem polega na tym, ˝e ustalenie szkody w postaci utraconych
korzyÊci ma z natury rzeczy charakter hipotetyczny. Dlatego w doktrynie akcentuje si´ wy-
soki stopieƒ prawdopodobieƒstwa jej uzyskania. Wymaga to przeprowadzenia szczegó∏owej
analizy oraz stwierdzenia, ˝e wyliczony teoretycznie rezultat najprawdopodobniej wystàpi∏-
by, a jednoczeÊnie odpowiada∏by przyj´tym przewidywaniom. Ustawodawca nie wskaza∏ jed-
nak bli˝szych kryteriów budowania tych hipotez, pozostawiajàc je wiedzy i doÊwiadczeniu
˝yciowemu sk∏adu orzekajàcego, stosowanym odpowiednio do okolicznoÊci konkretnej spra-
wy˝25. Stàd dodatkowy postulat, by lucrum cessans okreÊliç „na podstawie sprawdzonych
dostatecznie warunków ex post, w których kszta∏towa∏o si´ zdarzenie wyrzàdzajàce szko-
d´˝”26. Za∏o˝enie to nie sprzeciwia si´ przyj´ciu, ˝e „szkoda rzeczywiÊcie powsta∏a, je˝eli zo-
stanie udowodnione tak du˝e prawdopodobieƒstwo osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej przez
poszkodowanego, ˝e rozsàdnie rzecz oceniajàc, mo˝na stwierdziç, ˝e poszkodowany na pew-
no uzyska∏by korzyÊç, gdyby nie nastàpi∏o okreÊlone zdarzenie, w zwiàzku z którym ten
skutek sta∏ si´ niemo˝liwy”27. Podstawà skutecznego domagania si´ utraconych korzyÊci jest
jednak zawsze wykazanie zwiàzku przyczynowego pomi´dzy nienale˝ytym wykonaniem zo-
bowiàzania a szkodà28. Tak rozumiany zwiàzek przyczynowy zachodzi wówczas, gdy w da-
nym uk∏adzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez szczególnego
zbiegu okolicznoÊci, utrata korzyÊci mo˝e byç typowym nast´pstwem okreÊlonego rodzaju
zdarzeƒ.

6. Odr´bnej uwagi wymaga okreÊlenie odpowiedzialnoÊci za szkod´ powsta∏à na skutek
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania. Do niedawna zasadniczà
rol´, zw∏aszcza na gruncie ubezpieczeƒ OC, odgrywa∏a odpowiedzialnoÊç z tytu∏u czynów nie-
dozwolonych. Rozszerzenie postanowieƒ wi´kszoÊci OWU na odpowiedzialnoÊç z tytu∏u nie-
wykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania zmusza przedstawicieli szeroko rozu-
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24 Wyrok SN z dnia 20 maja 2005 r. (III CK 595/04).
25 Wyrok SN z dnia 14 paêdziernika 2005 r. (III CKN 101/05), por. wyrok SN z dnia 11 paêdziernika 2001 r. (II CKN
578/99, opubl. OSP 2002/6/83). 
26 W. Czachórski, op. cit., s. 99.
27 Wyrok SN z dnia 8 listopada 2006 r. (II KK 64/04), opubl. OSN 206/1/2112. Zdaniem SN szkodà wynikajàcà z nie-
s∏usznego skazania stanowi ró˝nica pomi´dzy stanem majàtkowym, jaki by istnia∏, gdyby skazanego nie pozbawiono
wolnoÊci, a stanem rzeczywistym z chwili odzyskania wolnoÊci.
28 Wyrok SN z dnia 29 listopada 2006 r., (II CSK 259/06).



mianego rynku ubezpieczeniowego do przeanalizowania zasad tej odpowiedzialnoÊci. Ciekawe
zagadnienie wy∏ania si´ w zwiàzku z okreÊleniem chwili jej powstania. W jednym z orzeczeƒ
podkreÊlono, ˝e szkodà wynikajàcà ze sporzàdzonego wadliwie aktu notarialnego, jest stwier-
dzenie niewa˝noÊci umowy obj´tej tym aktem. Dopóki bowiem stwierdzenie to nie nastàpi, po-
szkodowany, pomimo niewa˝noÊci samej umowy, nie ponosi faktycznie ˝adnych ujemnych
konsekwencji29. Dopiero z chwilà uprawomocnienia si´ wyroku II instancji ustalajàcego nie-
wa˝noÊç umowy z przyczyn obcià˝ajàcych notariusza mo˝na stwierdziç, ˝e poszkodowany
w miarodajny i obiektywny sposób dowiedzia∏ si´ o szkodzie i osobie zobowiàzanej do jej na-
prawienia. RównoczeÊnie szkoda nie mo˝e obejmowaç takiego uszczerbku, który jest skut-
kiem celowych i Êwiadomych czynnoÊci poszkodowanego, choçby by∏y one niezgodne z zasada-
mi racjonalnego dzia∏ania. Dlatego zawarcie umowy sprzecznej z takimi zasadami nie mo˝e
byç traktowane jako przejaw bezprawnego zachowania si´ kontrahenta umownego30. Nato-
miast pozwany o naprawienie szkody nie mo˝e powo∏ywaç si´ na to, ˝e w wyniku jego póêniej-
szego zgodnego z prawem zachowania si´ poszkodowany dozna∏by takiego samego uszczerb-
ku, jeÊli zachowanie si´ pozwanego stanowi∏o naruszenie norm majàcych zapobiegaç tej
szkodzie31. 

Na tle ostatnich orzeczeƒ, zw∏aszcza sàdów drugiej instancji, wy∏ania si´ równie˝ interesujàce
uj´cie szkody polegajàce na naruszeniu okreÊlonego dobra osobistego oraz ÊciÊle zwiàzana
z tà problematykà interpretacja bezprawnoÊci32. Tytu∏em przyk∏adu Sàd Apelacyjny w Poznaniu
w wyroku z dnia 23 listopada 2006 r.33. wskaza∏ na istnienie „nowego” dobra osobistego w posta-
ci „niezrealizowanego wypoczynku”. Poszkodowany, który zawar∏ z biurem turystycznym umo-
w´ o Êwiadczenie us∏ug turystycznych oraz o przewóz do miejsca wypoczynku i z powrotem, a na-
st´pnie dozna∏ szkody w czasie podró˝y na urlop domaga∏ si´ m. in. wyp∏aty zadoÊçuczynienia.
Aby uzyskaç naprawienie szkody niemajàtkowej powo∏a∏ si´ na odpowiedzialnoÊç z tytu∏u czynów
niedozwolonych – odpowiedzialnoÊç posiadacza mechanicznego Êrodka komunikacji (art. 436 k.c.)
oraz naruszenie dobra osobistego w postaci „niezrealizowanego wypoczynku” – i zg∏oszone Êwiad-
czenia otrzyma∏34.

W konkluzji nale˝y stwierdziç, ˝e w najnowszej judykaturze pojawiajà si´ nowe „rodzaje”
szkody, np. szkoda medyczna, szkoda powsta∏a na skutek naruszenia praw pacjenta; konstruowa-
ne sà te˝ kolejne dobra osobiste podlegajàce ochronie (prawo do swobodnego kszta∏towania swo-
jego ˝ycia osobistego, prawa do spokojnego wypoczynku), których naruszenie upowa˝nia do wy-
stàpienia z ˝àdaniem zap∏aty odpowiedniej sumy pieni´˝nej w postaci zadoÊçuczynienia, s∏u˝àcej
naprawieniu szkody niemajàtkowej. JednoczeÊnie coraz wi´kszego znaczenia nabiera interpreta-
cja poszczególnych elementów omawianego poj´cia, w szczególnoÊci utraconych korzyÊci oraz
okreÊlenie szkody (w tym chwili jej powstania) w przypadku odpowiedzialnoÊci kontraktowej.
Niezale˝nie od zasygnalizowanych zagadnieƒ praktyka ubezpieczeniowa „dodaje” kolejne wàtpli-
woÊci oraz pytania, na które w niedalekiej przysz∏oÊci trzeba b´dzie udzieliç odpowiedzi. Nieroz-
strzygni´te kwestie sà wyraênie widoczne chocia˝by na tle tzw. pure economic loss. 
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29 Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2004 r., (I CK 303/04).
30 Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2007 r. (V CSK 423/06).
31 Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2005 r. (III CK 193/04).
32 OczywiÊcie swoiste novum nie stanowià procesy o ochron´ dóbr osobistych, ale tworzenie kolejnych dóbr osobistych
podlegajàcych ochronie.
33 I ACa 678/06.
34 Sàd uwzgl´dni∏ jednak przyczynienie si´ poszkodowanych, którzy w czasie podró˝y oraz samego wypadku nie mie-
li zapi´tych pasów bezpieczeƒstwa. 



Zwiàzek przyczynowy jako przes∏anka OC
1. Zwiàzek przyczynowy jest niezb´dnà przes∏ankà odpowiedzialnoÊci cywilnej, a jednoczeÊnie

stanowi jej ustawowe ograniczenie. Zobowiàzany nie odpowiada za wszystkie negatywne skutki
swojego dzia∏ania lub zaniechania, ale jedynie za normalne ich nast´pstwa, a tak˝e za zdarzenia
od woli ludzkiej niezale˝ne, o ile ustawa ∏àczy z nimi obowiàzek odszkodowawczy (art. 361 §
1 k.c.). Proces ustalania istnienia zwiàzku przyczynowego sk∏ada si´ z 2 etapów:

p Test conditio sine qua non, na podstawie którego bierze si´ pod uwag´ przyczyny, bez któ-
rych nie wystàpi∏by rozpatrywany skutek w postaci szkody. Na tym etapie wszystkie przy-
czyny traktowane sà równowartoÊciowo. Test conditio sine qua non pozwala na stwierdze-
nie, czy dzia∏anie lub zaniechanie okreÊlonego podmiotu mo˝e byç w ogóle brane pod uwag´
jako jedna z przyczyn powsta∏ej szkody. Negatywny wynik tego etapu wy∏àcza koniecznoÊç
dalszego badania zw. przyczynowego. 

p Etap wartoÊciujàcy, na podstawie którego dokonuje si´ oceny zebranych przyczyn. Zobowià-
zany odpowiada tylko za normalne nast´pstwa dzia∏ania lub zaniechania, z którego szkoda
wynik∏a. Ocena, czy okreÊlony skutek jest normalnym nast´pstwem danej przyczyny mo˝e
byç dokonywana in abstracto przez przeci´tnego obserwatora w oparciu o zasady nauki,
techniki i doÊwiadczenia ˝yciowego; lub te˝ in concrecto z punktu widzenia konkretnego
sprawcy. Podmiot dokonujàcy analizy mo˝e opieraç swojà ocenà na podstawie danych z chwi-
li wyrzàdzenia szkody (prognoza ex ante) lub te˝ w oparciu o wszystkie informacje, nawet te,
które zosta∏y ujawnione ju˝ po jej powstaniu (ocena ex post).

W prawie polskim obowiàzuje adekwatny zwiàzek przyczynowy w uj´ciu obiektywnym z pro-
gnozà ex ante.

2. Adekwatny zwiàzek przyczynowy jest nie tylko nies∏ychanie istotnà przes∏ankà odpowie-
dzialnoÊci cywilnej, ale te˝ – jak si´ wydaje – troch´ niedocenianà przez praktyk´ ubezpieczenio-
wà. Niezale˝nie od podstawy prawnej (delikt, kontrakt) czy zasady odpowiedzialnoÊci (wina, ry-
zyko) sprawca odpowiada tylko za normalne nast´pstwa swojego dzia∏ania lub zaniechania,
z którego szkoda wynik∏a. Tak rozumiana przyczynowoÊç jest kategorià poznawczà o cha-
rakterze obiektywnym, która zachodzi pomi´dzy dwoma zdarzeniami: przyczynà i skutkiem,
przy czym istnienie tego powiàzania wyprowadza si´ na podstawie zasad doÊwiadczenia ˝ycio-
wego, wspartych wiedzà oraz naukà. OkreÊlone nast´pstwo ma zatem charakter normalny,
gdy w danym uk∏adzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez
zaistnienia szczególnych okolicznoÊci, szkoda jest zwyk∏ym nast´pstwem okreÊlone-
go zdarzenia35. Bioràc pod uwag´ wskazane kryteria w jednym z orzeczeƒ Sàd Najwy˝szy roz-
patrywa∏, czy pomi´dzy wydrukowaniem i wys∏aniem na adres zameldowania posiadacza ra-
chunku wyciàgów potwierdzajàcych stan jego konta, na skutek b∏´du pracownika banku,
a poniesionà przez poszkodowanego szkodà w postaci przekazania okupu w celu uwolnienia
z ràk porywaczy istnieje adekwatny zwiàzek przyczynowy. Na tak postawione pytanie Sàd Naj-
wy˝szy udzieli∏ odpowiedzi przeczàcej. Strona powodowa nie zdo∏a∏a bowiem wykazaç, ̋ e porwa-
nie nastàpi∏o dlatego, ̋ e sprawcy weszli wczeÊniej w posiadanie wyciàgu bankowego, z treÊci któ-
rego zorientowali si´ o stanie konta i zamo˝noÊci poszkodowanego. Tym samym poszkodowany
nie przeprowadzi∏ pomyÊlnie nawet pierwszego etapu badania testem conditio sine qua non.
W kolejnym orzeczeniu z 28 lutego 2006 r.36. Sàd Najwy˝szy uzupe∏ni∏ wyra˝one stanowisko
twierdzeniem, ˝e anormalne jest nast´pstwo, gdy dosz∏o do niego z powodu zdarzenia niezwy-
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35 Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2006 r. (II CK 372/05).
36 III CSK 135/06.



k∏ego, niemieszczàcego si´ w granicach doÊwiadczenia ˝yciowego na skutek nadzwyczajnego
zbiegu okolicznoÊci, którego przeci´tnie nie bierze si´ pod uwag´. 

3. W granicach zwyk∏ego przebiegu zdarzeƒ odpowiedzialnoÊç za szkod´ mo˝e powodowaç nie
tylko przyczyna bezpoÊrednia, lecz tak˝e dalsza poÊrednia, chyba ˝e pozostaje w tak luê-
nym zwiàzku przyczynowym, i˝ jej uwzgl´dnienie wykracza∏oby poza normalnà prawid∏owoÊç
zjawisk, ocenianà wed∏ug wskazanych uprzednio kryteriów doÊwiadczenia ˝yciowego i aktualne-
go stanu wiedzy37. Z tego wzgl´du mo˝na dostrzec zale˝noÊç pomi´dzy wypadkiem drogowym, ja-
kiemu uleg∏ wspólnik spó∏ki cywilnej oraz jego konsekwencjami w postaci utraty zdolnoÊci do pra-
cy zarobkowej, a zmianà umowy spó∏ki w zakresie udzia∏u w zyskach; w dalszej zaÊ kolejnoÊci
spadkiem dochodów poszkodowanego. Je˝eli przyj´cie nawet takiego poÊredniego zwiàzku przy-
czynowego pomi´dzy wadliwym dzia∏aniem lub zaniechaniem konkretnego podmiotu a szkodà,
nie wystarczy na potwierdzenie jego odpowiedzialnoÊci, sprawca nie b´dzie zobowiàzany do na-
prawienia powsta∏ej szkody. Dlatego trudno doszukaç si´ adekwatnego zwiàzku przyczynowego
pomi´dzy Êmiercià poszkodowanego na skutek zawa∏u mi´Ênia sercowego a wys∏aniem przez dys-
pozytora pogotowia ratunkowego do osoby, która straci∏a na ulicy przytomnoÊç „zwyk∏ej” karet-
ki, zamiast karetki reanimacyjnej typu „R”. Podobnie jak nie mo˝na wskazaç takiego zwiàzku po-
mi´dzy Êmiercià pacjenta a decyzjà lekarza udzielajàcego pierwszej pomocy o przewiezieniu
nieprzytomnego do najbli˝szego szpitala zamiast do placówki medycznej, w której funkcjonuje od-
dzia∏ intensywnej terapii38. 

4. Rozwój ˝ycia gospodarczego oraz nowych dziedzin dzia∏alnoÊci cz∏owieka powoduje, ˝e istnie-
nie zwiàzku przyczynowego w wielu stanach faktycznych nie mo˝e byç okreÊlone ze stuprocento-
wà pewnoÊcià. Dlatego w ostatnim czasie przyjmuje si´, ˝e wystarczy dostateczna doza praw-
dopodobieƒstwa39. W konsekwencji do wykazania adekwatnego zwiàzku przyczynowego
wystarczajàce jest ustalenie ca∏ego ciàgu zdarzeƒ, w którym jedno z nich jest koniecznym warun-
kiem (przyczynà) wystàpienia nast´pnego40. JednoczeÊnie powiàzania pomi´dzy poszczególnymi
wydarzeniami muszà byç typowe, oczekiwane w zwyklej kolejnoÊci rzeczy, nie b´dàce rezultatem
zupe∏nie wyjàtkowego zbiegu okolicznoÊci.

Wskazana zale˝noÊç, z natury rzeczy trudna do wykazania, w wielu przypadkach, zw∏aszcza
przy szkodzie na osobie doznaje dodatkowych komplikacji. Wynikajà one z faktu, ˝e w przypad-
ku okreÊlonej szkody, w szczególnoÊci wyrzàdzonej podczas leczenia w gr´ wchodzà procesy bio-
logiczne, ma∏o uchwytne i niepoddajàce si´ zewn´trznej obserwacji. Tego rodzaju wàtpliwoÊci po-
wstajà najcz´Êciej przy tzw. zaka˝eniach szpitalnych (wirus ˝ó∏taczki, gronkowiec z∏ocisty, wirus
HIV). Ze wzgl´du na powo∏ane problemy dowodowe sàdy uznawa∏y poczàtkowo, i˝ w braku do-
wodu pewnego – wystarczajàce jest ustalenie wysokiego stopnia prawdopodobieƒstwa, ˝e zaka˝e-
nie nastàpi∏o w danej placówce41. Obecnie powo∏ana linia orzecznictwa zosta∏a w znacznym stop-
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37 Wyrok z dnia 28 lutego 2006 r. (III CSK 135/05). Analogiczne twierdzenie jest zawarte w wyroku Sàdu Apelacyjne-
go z dnia 22. wrzeÊnia 2005 r. (I ACa 197/05) wraz z aprobujàcà glosà M. NiedoÊpia∏ (OSA 2007/3/88).
38 Wyrok SN z dnia 24 maja 2005 r. (V CK 654/04).
39 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2006 r. (I ACa 503/06). Orzeczenie to zosta∏o wydane na
tle bardzo ciekawego stanu faktycznego, w którym poszkodowany chorujàcy na nowotwór krtani przez kilkanaÊcie lat
palàcy papierosy dowodzi∏ istnienia odpowiedzialnoÊci wytwórni papierosów za brak odpowiedniej kampanii antyni-
kotynowej, który móg∏by wp∏ynàç na jego decyzj´ o zaprzestaniu palenia.
40 W szczególnoÊci niedoskona∏oÊç poziomu nauki i wiedzy medycznej nakazuje odwo∏ywaç si´ do tego ∏agodniejszego
kryterium dostatecznej dozy prawdopodobieƒstwa (wyrok Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 marca 2000 r.
(I ACa 192/00, opubl. OSA 2002/1/3).
41 Wyrok SN z dnia 6 listopada 1998 r. (PiM 1999/3/135).



niu rozszerzona. Analiza najnowszych wyroków dowodzi, ˝e wystarczy wykazanie „znacznego
prawdopodobieƒstwa” zwiàzku przyczynowego mi´dzy okreÊlonym dzia∏aniem (za-
niechaniem) sprawcy a szkodà. Nie mo˝na bowiem stawiaç przed poszkodowanym niereal-
nego wymagania Êcis∏ego wykazania czasu i sposobu przedostania si´ infekcji do organizmu.
Uzupe∏nieniem tej korzystnej dla poszkodowanego interpretacji jest tzw. dowód prima facie.
Wywodzi si´ on z systemu common law i polega na wykazaniu niedbalstwa odpowiedzialnego
podmiotu na podstawie wszystkich okolicznoÊci sprawy, w szczególnoÊci naruszenia re˝imu sani-
tarnego oraz innych zaniedbaƒ.

5. Problematyka zwiàzku przyczynowego coraz cz´Êciej pojawia si´ tak˝e w stosunkach ubez-
pieczeniowych. W jednym z pierwszych orzeczeƒ odnoszàcych si´ do omawianej przes∏anki, w wy-
roku z dnia 26 marca 1992 r.42. Sàd Apelacyjny w ¸odzi stwierdzi∏, ˝e nie ma zwiàzku przyczyno-
wego pomi´dzy dokonaniem kradzie˝y w mieszkaniu na wy˝szej kondygnacji a za∏o˝eniem krat
balkonowych na kondygnacji ni˝szej. Natomiast za normalne nast´pstwo zniszczenia pojazdu
s∏u˝àcego poszkodowanemu do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej nale˝y uznaç koniecznoÊç
czasowego wynaj´cia pojazdu zast´pczego w celu kontynuowania tej dzia∏alnoÊci w okresie, gdy
szkoda nie zosta∏a jeszcze naprawiona43. OkolicznoÊç, ˝e koszty wynaj´cia pojazdu zast´pczego
przekroczy∏y cen´ nowego samochodu nie mo˝e automatycznie przesàdzaç o istnieniu przyczy-
nienia si´ poszkodowanego do zwi´kszenia rozmiarów istniejàcej szkody44. Analogicznie, mo˝na
dopatrzeç si´ normalnego zwiàzku przyczynowego pomi´dzy poniesieniem kosztów ekspertyzy
sporzàdzonej na zlecenie poszkodowanego w post´powaniu przesàdowym a wypadkiem. Istnienie
tego zwiàzku zostanie jednak udowodnione, je˝eli wskazane koszty by∏y obiektywie uzasadnione
i konieczne, a jednoczeÊnie u∏atwi∏y prawid∏owe okreÊlenie ubezpieczyciela (jeÊli w wypadku dro-
gowym bra∏o udzia∏ kilka kierowców) oraz ustalenie przez ten podmiot okolicznoÊci wypadku
i rozmiarów szkody45. 

6. Podobnie jak udowodnienie adekwatnego zwiàzku przyczynowego pomi´dzy wadliwym za-
chowaniem sprawcy a szkodà rodzi obowiàzek odszkodowawczy po stronie tej osoby, wykazanie
braku zwiàzku pomi´dzy dzia∏aniem lub zaniechaniem konkretnego podmiotu a powsta∏ym
uszczerbkiem mo˝e pozwoliç na uwolnienie si´ od odpowiedzialnoÊci. Przyk∏adem tego rodzaju li-
nii obrony mo˝e byç argumentacja brokera, przeciwko któremu wystàpi∏ poszkodowany – ubez-
pieczony, któremu ubezpieczyciel odmówi∏ wyp∏aty odszkodowania46. Przedsi´biorca zawar∏, za
poÊrednictwem brokera ubezpieczeniowego, umow´ ubezpieczenia ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw, obejmujàcà Êrodki trwa∏e firmy. W do∏àczonym do polisy wykazie umieszczony zosta∏ pry-
watny dom ubezpieczonego wraz z krytym basenem. Z chwilà zajÊcia wypadku – po˝aru oraz zg∏o-
szenia roszczenia, ubezpieczyciel odmówi∏ wyp∏aty odszkodowania wskazujàc, ˝e prywatne
mienie – zgodnie z postanowieniami OWU – nie mo˝e byç obj´te zakresem ochrony, a sàd I in-
stancji potwierdzi∏ odpowiedzialnoÊç brokera, który pozwoli∏, aby majàtek prywatny firmy zna-
laz∏ si´ w wykazie Êrodków trwa∏ych. Broker wskaza∏ jednak na brak zwiàzku przyczynowego
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42 I ACa 79/92, opubl. OSA 1992/10/71. Por. wyrok SN z dnia 27 lipca 1999 r., (I CKN 496/99, opub. OSN 2000/2/39). 
43 Wyrok SN z dnia 08 wrzeÊnia 2004 r. (IV CK 672/03).
44 Jak podkreÊla Sàd Najwy˝szy postulat pe∏nego odszkodowania przemawia za przyj´ciem potrzeby zwrotu przez
ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe u˝ywanie zast´pczego Êrodka komunikacji
w zwiàzku z niemo˝liwoÊcià korzystania z niego wskutek zniszczenia z tym, ˝e tylko za okres mi´dzy dniem znisz-
czenia a dniem, w którym poszkodowany mo˝e nabyç analogiczny pojazd, nie d∏u˝szy jednak ni˝ za czas do wyp∏aty
odszkodowania.
45 Wyrok SN z dnia 18 maja 2004 r. (III CZP 24/04, opubl. OSN 2005/7-8/117).
46 Omawiany stan faktyczny sta∏ si´ kanwà wyroku SN z dnia 22 lutego 2008 r. (VCSK 444/07).



mi´dzy jego wadliwym dzia∏aniem a powsta∏à szkodà – ubezpieczyciel i tak odmówi∏by wyp∏aty
odszkodowania z tego powodu, ˝e budynek, w którym wystàpi∏ po˝ar znajdowa∏ si´ w trakcie bu-
dowy i by∏ u˝ytkowany bez wymaganych zezwoleƒ oraz odbioru technicznego47. 

Podsumowujàc ocen´ najnowszych tendencji w nauce prawa oraz w orzecznictwie sàdów pol-
skich nale˝y stwierdziç, ˝e zwiàzek przyczynowy jest przes∏ankà odpowiedzialnoÊci cywilnej, ale
te˝ jej naturalnà granicà, co w praktyce powoduje, ˝e mo˝e wywieraç zasadniczy wp∏yw na po-
wstanie obowiàzku odszkodowawczego. Zwiàzek przyczynowy musi byç jednak adekwatny, cho-
cia˝ mo˝e mieç charakter zwiàzku poÊredniego lub wieloogniwowego. Natomiast nie musi byç wy-
kazany ze 100% pewnoÊcià, wystarczy dostateczna doza prawdopodobieƒstwa. Przy jego ocenie
judykatura przewiduje szereg udogodnieƒ takich jak dowód prima facie. Bez wàtpienia przes∏an-
ka zwiàzku przyczynowego b´dzie mia∏a coraz wi´ksze znaczenie i coraz cz´Êciej b´dzie kwestio-
nowana lub „wykorzystywana” przez Êwiadomych swych praw poszkodowanych lub podmioty
odpowiedzialne za powstanie szkody. 

dr Ma∏gorzata Serwach, Katedra Prawa Cywilnego Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu ¸ódzkiego

Summary of the article

Civil liability in theory and in practice – the latest tendencies 
and directions

The issue of civil liability and its prerequisites has been the focus of interest of both the doctri-
ne and the jurisdiction for quite a long time. Nowadays, with dynamically developing economic
life and aggrieved persons’ awareness, the problem of legal liability for damage which occurred
when performing professional activities, or even the liability for damage caused in the private li-
fe, constitute key issues of the civil law. It is symptomatic that the opinions of the literature re-
presentatives undergo the process of evolution and the jurisdiction suggests new solutions. Some
of them express new directions of interpretation which can be observed also in other European
systems. The subject of the following discussion are those prerequisites which have to appear in
any case of a civil liability, regardless of the fact whether we deal with liability for delicts or lia-
bility for failure to perform or improper performance of obligations; and regardless of the princi-
ple of responsibility (principle of fault, strict liability, principle of equity) or the occurrence of
other additional elements (presumption of fault, responsibility for one’s own actions or for other
persons, etc.). 

In her discussion, the author of the text tries to prove that in the latest jurisdiction new „ty-
pes” of damage have appeared, such as: medical damage, damage resulting from the violation of
patient’s rights; new rights of publicity under protection have been created (the right to freely
shape one’s private life) and the violation of these rights entitles an individual to claim for an ade-
quate sum of money in the form of compensation. At the same time, the interpretation of indivi-
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47 Oceny stanu faktycznego nie zmienia∏ „zdaniem sàdu” fakt, ˝e ubezpieczajàcy przedsi´biorca te˝ by∏ profesjonali-
stà, a sam wykaz majàtku by∏ z∏o˝ony przez niego na firmowym papierze. 



dual elements, particularly lost profits, of the discussed issue, as well as the specification of da-
mage, including the specification of the time when such damage occurred, in the case of contrac-
tual liability, takes increasingly more importance. Whereas, the causality constitutes, on the one
hand, a prerequisite of the civil liability and on the other hand, its natural boundary, which in
practice means that it can have considerable impact on the rise of indemnification liability. Ho-
wever, the causal relationship has to be adequate, although it can have the form of an indirect or
multi-link connection. However, it does not have to be proved with 100% certainty; an adequate
dose of probability is enough. As far as its evaluation is concerned, the jurisdiction provides for
numerous improvements, such as prima facie evidence.
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1 Ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. Kodeks spó∏ek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z póên. zm.).
2 E. J. KrzeÊniak, Spó∏ka partnerska ze szczególnym uwzgl´dnieniem spó∏ek adwokatów i radców prawnych, Zakamycze,
Kraków 2002, s. 100.

Uwagi wst´pne
W zwiàzku ze zmieniajàcà si´ dynamicznie sytuacjà ekonomicznà i prawnà, jak równie˝ ze

wzgl´du na bezpieczeƒstwo wykonywania niektórych wolnych zawodów, szczególnie tych specja-
listycznych i niosàcych ze sobà du˝e ryzyko, pojawi∏a si´ koniecznoÊç wprowadzenia do polskiego
systemu prawnego uregulowaƒ, które umo˝liwia∏yby zrzeszanie si´ takich podmiotów w celu pro-
wadzenia wspólnych przedsi´biorstw. JednoczeÊnie nale˝a∏o jasno ustaliç zakres ryzyka i odpo-
wiedzialnoÊci za podejmowane czynnoÊci zawodowe. Wraz z ustaleniem zasad funkcjonowania
spó∏ek w polskim prawie handlowym powsta∏a spó∏ka partnerska – forma organizacyjna dedyko-
wana wolnym zawodom której konstrukcja prawna umo˝liwia zapewnienie jak najszerszej ochro-
ny zarówno osobom wykonujàcym wolne zawody jak i podmiotom korzystajàcym z ich us∏ug.

Dzia∏ania ustawodawcy zmierzajàce do stworzenia odpowiednich regulacji dotyczàcych spó∏ki
partnerskiej mia∏y na celu zwi´kszenie konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw dzia∏ajàcych na rynku
us∏ug specjalistycznych, jak równie˝ umo˝liwienie ich dalszej profesjonalizacji, co w konsekwencji
doprowadziç mia∏o do stworzenia podmiotów bardziej odpowiadajàcych standardom spó∏ek zagra-
nicznych w tym równie˝ korporacji mi´dzynarodowych, przy jednoczesnym utrzymaniu specyficz-
nego charakteru wykonywania wolnego zawodu. Tak wi´c spó∏ka partnerska powinna w swoim za-
mierzeniu stanowiç atrakcyjne narz´dzie dla przedsi´biorców umo˝liwiajàce im skutecznà
konkurencj´ i profesjonalizacj´ dzia∏aƒ. Kolejnym powodem dla wprowadzenia spó∏ki partnerskiej
w zakres k.s.h.1. jest rozwój sektora us∏ug Êwiadczonych w ramach wolnych zawodów, zwiàzany
bezpoÊrednio z otwarciem rynku unijnego jak równie˝ powstanie jednostek ponadregionalnych,
obs∏ugujàcych klientów dzia∏ajàcych mi´dzynarodowo. Podobnà genez´ i podobne rozwiàzania
prawne mia∏y spó∏ki partnerskie na terenie Unii Europejskiej, w szczególnoÊci w Niemczech2. 



Bezpieczeƒstwo przedsi´wzi´cia b´dzie dla osoby wykonujàcej wolny zawód, jednà z kluczo-
wych i znaczàcych przes∏anek kierujàcych go w stron´ dokonywania czynnoÊci zawodowych w∏a-
Ênie w formie spó∏ki partnerskiej. W tego typu spó∏ce dosyç ∏atwo bowiem zidentyfikowaç ryzyko
zwiàzane z wykonywaniem wolnego zawodu, jak równie˝ êród∏a tego ryzyka, oddzielajàc je jed-
noczeÊnie w sposób jasny od ryzyka zwiàzanego z prowadzeniem spraw spó∏ki. Poprawne ziden-
tyfikowanie ryzyka oraz znalezienie w∏aÊciwego sposobu jego podzia∏u pomi´dzy partnerów
a spó∏k´, jest bowiem niejako narzucone przez przepisy prawne definiujàce spó∏k´ partnerskà, co
u∏atwia podj´cie decyzji o zasadach i metodach jego finansowania. 

Dzi´ki takiej diagnozie odpowiedzialnoÊci, po∏àczonej jednoczeÊnie z ustawowymi zapisami
w sprawie zasad ubezpieczenia wolnych zawodów oraz przepisami k.s.h. dotyczàcych spó∏ki part-
nerskiej, zarówno u wykonujàcego taki zawód, jak i jego klienta, niewàtpliwie wzrasta pewnoÊç
co do podejmowanego ryzyka, zwiàzanej z nim mo˝liwej straty oraz jej ewentualnego pokrycia. 

Przepisy dotyczàce spó∏ki partnerskiej zmniejszajà bowiem ryzyko partnera w zakresie odpo-
wiedzialnoÊci za b∏àd któregokolwiek z pozosta∏ych partnerów co stanowi charakterystyczny ele-
ment konstrukcyjny tej spó∏ki, odró˝niajàcy jà od pozosta∏ych spó∏ek osobowych3, a jednoczeÊnie,
nadajàc spó∏ce typowo profesjonalny charakter, zmniejszajà niepewnoÊç klienteli partnerów oraz
kontrahentów spó∏ki. 

Odr´bnoÊç ryzyka i odpowiedzialnoÊci prowadzi tak˝e do u∏atwienia oceny prawdopodobieƒ-
stwa wystàpienia szkody wynikajàcej z dzia∏alnoÊci zawodowej poszczególnych partnerów,
w oparciu o ich rozeznanie dotyczàce w∏asnego stanu wiedzy, inteligencji czy te˝ doÊwiadczenia
zawodowego, co sprzyja racjonalnemu podejmowaniu decyzji zwiàzanych z wykonywaniem czyn-
noÊci zawodowych lub zarzàdczych w spó∏ce. W efekcie koƒcowym ka˝dy z partnerów mo˝e ∏a-
twiej i skuteczniej kontrolowaç w∏asne ryzyko nadajàc mu bardziej „wymierny” charakter4. Spó∏-
ki partnerskie sta∏y si´ wi´c skutecznym instrumentem prawnym neutralizujàcym skutki
niepowodzeƒ i ryzyka, jakie wià˝e si´ z nietrafnym lub wadliwym wykonaniem us∏ug Êwiadczo-
nych przez jednego ze wspólników w odniesieniu do odpowiedzialnoÊci pozosta∏ych, w zwiàzku
z czym zosta∏y bardzo dobrze przyj´te przez wi´kszoÊç5 przedstawicieli wolnych zawodów.

Rzadko podejmowanym w literaturze problemem sà kwestie zwiàzane ze sposobem radzenia
sobie przez partnerów z ryzykiem wykonywania dzia∏alnoÊci zawodowej, opierajàcym si´ na po-
tencjalnym niebezpieczeƒstwie wystàpienia zdarzenia losowego rodzàcego odpowiedzialnoÊç po
stronie partnera. Jednà z metod manipulowania ryzykiem w przypadku spó∏ek partnerskich6, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem jego transferu na zewnàtrz jest ubezpieczenie, b´dàce jednoczeÊnie
kompleksowo opisanà i powszechnie stosowanà instytucjà prawa polskiego.

Ubezpieczenie wydaje si´ byç optymalnym sposobem transferu ryzyka w spó∏ce partnerskiej ze
wzgl´du na jego powszechnà dost´pnoÊç i wyczerpujàcà regulacj´ prawnà. 

W zwiàzku z powszechnym wykorzystaniem ubezpieczenia jako metody manipulowania ryzy-
kiem pojawia si´ pytanie jakà konstrukcj´ powinien mieç program ubezpieczenia dla spó∏ek part-
nerskich, aby skutecznie obejmowa∏ odpowiedzialnoÊç partnerów i spó∏ki.

40

3 M. As∏anowicz, Spó∏ka partnerska, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 83.
4 Wi´cej w kwestii definicji ryzyka – E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeƒ gospodar-
czych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Toruƒ 2006, s. 42 i n.
5 W niektórych przypadkach inicjatywa ustawodawcy wydaje si´ bowiem byç nietrafiona, co mo˝na stwierdziç w incyden-
talnej obecnoÊci spó∏ek partnerskich w przypadku niektórych zawodów, na przyk∏ad zawodu aptekarza czy brokera ubez-
pieczeniowego.
6 Wi´cej na temat innych sposobów manipulowania ryzykiem – T. T. Kaczmarek, Ryzyko i zarzàdzanie ryzykiem, Difin,
Warszawa 2006, s. 104-109; E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, op. cit., s. 50 i n.



W zwiàzku z jasnà intencjà ustawodawcy, dotyczàcà wprowadzania obowiàzkowych ubezpie-
czeƒ dla wolnych zawodów, zmierzajàcà do ochrony konsumenta ich us∏ug, powstaje przekonanie,
i˝ ubezpieczenie obowiàzkowej odpowiedzialnoÊci cywilnej jest wystarczajàcym sposobem zapew-
nienia odpowiedniej ochrony równie˝ wspólnikom spó∏ki partnerskiej. Jednak czy tak jest w isto-
cie? I wreszcie, czy istnieje obowiàzek ubezpieczenia spó∏ki partnerskiej jako przedsi´biorcy, nie-
zale˝nie od ubezpieczenia partnerów? Do udzielenia odpowiedzi na powy˝sze pytania konieczne
jest ustalenie kr´gu podmiotów mogàcych funkcjonowaç jako ubezpieczajàcy i ubezpieczony, zde-
finiowania ich cech szczególnych i odpowiedzialnoÊci oraz analiza mo˝liwych w tym przypadku
rozwiàzaƒ. 

Wolny zawód i przedsi´biorca
Zgodnie z art. 87 k.s.h. spó∏ka partnerska mo˝e byç za∏o˝ona jedynie w celu wykonywania

wolnych zawodów, które ustawa wymienia taksatywnie w art. 88 k.s.h. Ustawodawca bazowa∏
wi´c wyraênie na rozwiàzaniach niemieckich7 odrzucajàc pierwotnà, amerykaƒskà koncepcj´
wprowadzajàcà zapis szerokiego dost´pu wolnych zawodów do spó∏ki partnerskiej. Nie zosta∏a
jednak przyj´ta ortodoksyjna niemiecka koncepcja ca∏kowitego zamkni´cia katalogu podmio-
tów mogàcych dokonywaç czynnoÊci zawodowych jako wspólnicy spó∏ek partnerskich8. Ustawo-
dawca pozostawi∏ bowiem furtk´ dla osób wykonujàcych zawody, które w k.s.h. nie zosta∏y
uznane za wolne, dopuszczajàc w art. 87 § 1 rozszerzenie enumeratywnego katalogu z art. 88
bez koniecznoÊci nowelizowania k.s.h., przy pomocy zapisów zawartych w odr´bnych usta-
wach. Niniejszy zabieg nale˝y potraktowaç jako prób´ zliberalizowania wprowadzonego mode-
lu niemieckiego i za∏o˝enie ustawodawcy, i˝ w przysz∏oÊci zamierza rozszerzyç grup´ zawodów
wymienionych w art. 88. 

Wydaje si´, i˝ takiego post´powania ustawodawcy oczekujà zarówno przedstawiciele wolnych
zawodów nie wymienionych w k.s.h., jak równie˝ przedstawiciele doktryny9 i praktycy10. 

K.s.h. nie definiuje w sposób jasny poj´cia wolnego zawodu11, pozostajàc na gruncie wyliczenia
zawodów okreÊlanych w ustawie jako „wolne”. Nie okreÊla jednak w ˝aden sposób cech wolnego
zawodu, jak równie˝ pomija to poj´cie w art. 4 niniejszej ustawy.
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7 M. As∏anowicz, op. cit., s. 23.
8 Inaczej: L. Dro˝d˝ewicz, Rozszerzenie Unii Europejskiej – wyzwanie dla wolnych zawodów, „Rejent” 2000, nr 5, s. 288.
9 Zasada wprowadzenia enumeratywnego wykazu wolnych zawodów z k.s.h. by∏a wielokrotnie krytykowana i dyskutowa-
na, por. M. As∏anowicz, op. cit., s. 36; J. Jacyszyn, Poj´cie wolnego zawodu. Analiza aktów prawnych i doktryny, PPH nr
10/ 2000, s. 1 i n.
10 Istnieje bowiem wiele zawodów, uznawanych powszechnie jako „wolne”, które nie znalaz∏y miejsca w art. 88, takich jak
geodeci, komornicy sàdowi, zarzàdcy nieruchomoÊci, syndycy, urbaniÊci, projektanci techniczni, poÊrednicy w obrocie nie-
ruchomoÊciami, czy te˝ agenci ubezpieczeniowi dzia∏ajàcy na rzecz wi´cej ni˝ jednego ubezpieczyciela (multiagenci), czy
informatycy. OczywiÊcie katalog ten nie jest pe∏ny.
11 Najbardziej znanymi próbami zdefiniowania poj´cia „wolny zawód” sà: 
a) prawo przemys∏owe z 1927 r., w którym wymieniono prac´ zawodowà adwokatów, obroƒców sàdowych, notariuszy, in-
˝ynierów, architektów, budowniczych, geometrów, mierniczych, rzeczników patentowych, dzia∏alnoÊç literackà i arty-
stycznà, wykonywanie nak∏adu w∏asnych utworów, wydawnictwo i sprzeda˝ czasopism, prac´ zawodowà lekarzy, wetery-
narzy, farmaceutów, felczerów, dentystów i techników dentystycznych, po∏o˝nych, piel´gniarzy, lekarzy, sanitariuszy,
masa˝ystów, kosmetyków. Charakterystycznà cechà wolnego zawodu by∏ fakt i˝ dzia∏alnoÊç osób wykonujàcych okreÊlo-
ne zawody dotyczy∏a dóbr wy˝szego rz´du, istotnych spo∏ecznie o szczególnej u˝ytecznoÊci gospodarczej i charakterze.
b) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – poza wymienieniem zawodów, le˝àcych w zainteresowaniu usta-
wy podatkowej i okreÊlenie ich jako „wolne” wprowadza∏a równie˝ poj´cie osobistego wykonywania dzia∏alnoÊci przez wy-
konujàcego zawód okreÊlony w art. 14a ustawy. Wymienione osoby nie stanowi∏y numerus clausus wolnych zawodów,
z czego wynika∏o, i˝ ka˝dy w zasadzie zawód pod warunkiem wykonywania go osobiÊcie móg∏ staç si´ zawodem wolnym.



Takie rozwiàzanie ma jak si´ wydaje na celu wyodr´bnienie pewnej zamkni´tej grupy zawodów,
których wykonywanie poza atrybutem „swobody” czy te˝ „wolnoÊci” spe∏nia specyficznà funkcj´
spo∏ecznà i wià˝e si´ z ryzykiem zarówno dla osoby wykonujàcej jak i dla jej klienta. Wydaje si´
i˝ ustawodawca zauwa˝y∏ problem specyficznego ryzyka zwiàzanego z wykonywaniem wolnych
zawodów. Wskazuje na to chocia˝by fakt, i˝ równoczeÊnie z ustaleniem zasad funkcjonowania
spó∏ki partnerskiej w polskim prawie handlowym podj´te zosta∏y dzia∏ania zmierzajàce do zapew-
nienia jak najszerszej ochrony zarówno osobom wykonujàcym okreÊlone w art. 88 k.s.h. zawody
jak i podmiotom korzystajàcym z okreÊlonego rodzaju us∏ug. 

RównoczeÊnie jednak brak jasnej definicji wolnych zawodów mo˝e nastr´czaç pewnych trudno-
Êci w sytuacji koniecznoÊci poszerzenia ich katalogu zawartego w k.s.h. Zdaniem niektórych au-
torów termin „wolny zawód” nale˝y analizowaç g∏ównie w oparciu o wyk∏adni´ funkcjonalnà, po-
zwalajàcà ka˝dorazowo uÊciÊliç to poj´cie12. Nie wydaje si´ jednak, aby problem ten istnia∏
w zakresie definicji dotyczàcych ubezpieczeƒ, w szczególnoÊci co do osób obj´tych obowiàzkowym
ubezpieczeniem. Tutaj bowiem ustawodawca zastosowa∏ metod´ okreÊlania poszczególnych za-
wodów poprzez wykonywane przez ich przedstawicieli czynnoÊci.

Zgodnie z zapisami k. s. h, partnerami w spó∏ce mogà byç wy∏àcznie osoby fizyczne wykonujà-
ce wymieniony wolny zawód. Dorobkiem doktryny jest natomiast wyselekcjonowanie grupy cech,
które spe∏niaç powinna taka osoba. Istniejà bowiem pewne wspólne cechy zwiàzane z wykonywa-
niem wolnego zawodu, dajàce si´ wyró˝niç na podstawie praktyki i ustaw szczególnych. Cechy te
sà charakterystyczne w szczególnoÊci dla wolnych zawodów wymienionych w art. 88 k.s.h. Ich
wykonywanie zwiàzane jest nieod∏àcznie z wype∏nieniem okreÊlonych wymogów prawnych i spo-
∏ecznych. W opisywanym przez doktryn´ katalogu cech wolnego zawodu, nale˝y zwróciç uwag´
szczególnie na te, które wp∏ywajà na szczególny charakter wykonywanych czynnoÊci13:

a) Osobiste wykonywanie – wolny zawód jest ÊciÊle zwiàzany z osobà go wykonujàcà, gdy˝ to
ona powinna posiadaç charakterystyczne cechy oraz spe∏niaç okreÊlone normy prawne zwiàzane
z jego wykonywaniem. Nie oznacza to, i˝ osoba taka ma bezwzgl´dny obowiàzek podejmowania
wszelkich czynnoÊci zwiàzanych z wykonywaniem wolnego zawodu osobiÊcie, a jedynie te, które
zosta∏y okreÊlone w odpowiednich aktach prawnych jako czynnoÊci profesjonalne14 wykonywane
przez osoby fizyczne15. Z tymi w∏aÊnie czynnoÊciami poszczególne ustawy wià˝à specyficznà odpo-
wiedzialnoÊç zwiàzanà z ich dokonywaniem, jak równie˝ przewidujà odpowiednie sankcje za do-
konywanie ich bez posiadania prawa do wykonywania zawodu. CzynnoÊci te majà charakter in-
telektualny, a ich wykonanie wype∏nia zakres poj´cia us∏ugi. Wolne zawody majà regulowany
charakter, co oznacza, ˝e ustawodawca okreÊla kategori´ osób do których odnosi si´ dany wolny
zawód16, przy jednoczesnym zdefiniowaniu warunków i kwalifikacji koniecznych do pozyskania
prawa jego wykonywania17. Tak wi´c bezwzgl´dnie umowa ubezpieczenia w pierwszym rz´dzie
powinna obejmowaç czynnoÊci wykonywane osobiÊcie przez partnerów, jak równie˝ pod ich kie-
rownictwem.

42

12 B. So∏tys, Czy mo˝na zbyç wolny zawód?, PPH nr 3/1995, s. 27 i n.
13 J. Jacyszyn, Spó∏ka partnerska wed∏ug przepisu ustawy Kodeks spó∏ek handlowych, Bielsko-Bia∏a 2000, s. 79 i n.
14 Np. w ustawie o poÊrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. nr 124, poz. 1154, art. 4), czynnoÊci okreÊlone jako czynnoÊci
brokerskie lub agencyjne mogà byç wykonywane odpowiednio przez brokerów lub agentów ubezpieczeniowych.
15 Art. 87 § 1 k.s.h. 
16 J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 43.
17 Dzia∏alnoÊç regulowana – dzia∏alnoÊç gospodarcza, której wykonywanie wymaga spe∏nienia szczególnych warunków,
okreÊlonych przepisami prawa. Art. 5 pkt 5 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. nr
173, poz. 1807 z póên. zm).



b) Odpowiednie wykszta∏cenie okreÊlone w przepisach szczegó∏owych i kwalifikacje zawodowe
– b´dàce warunkiem uzyskania okreÊlonego statusu zawodowego. Wraz z wymogiem wykszta∏ce-
nia pojawia si´ równie˝ wymóg systematycznego dokszta∏cania si´ osób wykonujàcych wolny za-
wód18. Umowa ubezpieczenia przyjmuje w tej sprawie najcz´Êciej rozwiàzanie polegajàce na odwo-
∏aniu si´ do zdefiniowanego w przepisach, prawa do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci, ∏àczàc
z nimi okreÊlonà odpowiedzialnoÊç.

c) Niezale˝noÊç zawodowa – jest ona rozumiana jako brak formalnego przyporzàdkowania kie-
rownictwu innych osób przy podejmowaniu czynnoÊci zawodowych. Dokonywane one sà jako re-
zultat autonomicznych i suwerennych decyzji osób wykonujàcych wolny zawód, co do zasady
Êwiadczenie us∏ug w ramach wolnego zawodu powinno byç Êwiadczone poza stosunkiem pracy,
w ramach odr´bnej, stworzonej w tym celu organizacji, z przej´ciem pe∏nego ryzyka ekonomicz-
nego. Tak wi´c partner powinien dokonywaç czynnoÊci niezale˝nie, bàdê we wspó∏pracy z inny-
mi partnerami, nie zaÊ pod ich kierownictwem. JednoczeÊnie odpowiedzialnoÊç zawodowa b´dzie
zwiàzana z faktem podejmowania czynnoÊci a nie bycia wspólnikiem bàdê pracownikiem spó∏ki.

d) SamorzàdnoÊç korporacyjna – z racji Êwiadczenia us∏ug wobec siebie konkurencyjnych oraz
ze wzgl´du na fakt koniecznoÊci posiadania odpowiedniej reprezentacji Êrodowiskowej, osoby
Êwiadczàce wolny zawód sà cz∏onkami samorzàdów zawodowych, zorganizowanych w odpowied-
nie struktury, które posiadajà w∏asne organy. Organizacje te majà na celu ochron´ interesów swo-
ich cz∏onków oraz rozstrzyganie interesów kolizyjnych, jak równie˝ prowadzenie spraw dyscypli-
narnych. Korporacyjne sàdownictwo dyscyplinarne jest zwykle dwuinstancyjne a post´powanie
odbywa si´ na podstawie specjalnej procedury.

e) OdpowiedzialnoÊç – jest niewàtpliwie szczególnà cechà wyró˝niajàcà wolne zawody i wynika
ze specjalnego, osobistego charakteru dokonywanych czynnoÊci zawodowych. Wià˝e si´ ona naj-
cz´Êciej z podniesionym progiem odpowiedzialnoÊci za skutki prowadzonej dzia∏alnoÊci, co wyda-
je si´ wymogiem oczywistym i bezdyskusyjnym19. Wyró˝niç mo˝na trzy rodzaje odpowiedzialno-
Êci partnerów:

1. OdpowiedzialnoÊç w zwiàzku z wykonywaniem wolnego zawodu 
W zakresie dotyczàcym odpowiedzialnoÊci zawodowej, prowadzenie dzia∏alnoÊci w jakiejkol-

wiek innej spó∏ce osobowej wià˝e si´ z du˝o wi´kszym ryzykiem dla wspólnika ni˝ w przypad-
ku spó∏ki partnerskiej. W konstrukcji prawnej tej spó∏ki mamy bowiem do czynienia z ewident-
nym wy∏àczeniem odpowiedzialnoÊci partnera za zobowiàzania spó∏ki wynikajàce
z wykonywaniem czynnoÊci zawodowych przez pozosta∏ych partnerów i ich bezpoÊrednich
wspó∏pracowników, chyba, ˝e w dzia∏aniach powodujàcych powstanie zobowiàzania po stronie
spó∏ki partner bra∏ udzia∏, czyli je˝eli czynnoÊci zawodowe by∏y prowadzone wspólnie przez
dwóch lub wi´cej partnerów (zasada odpowiedzialnoÊci indywidualnej). Wówczas odpowiedzial-
noÊç partnerów ustala si´ na podstawie art. 376 k.c., który jednoczeÊnie stwarza podstawy
prawne do roszczeƒ regresowych. Sytuacjà szczególnà mo˝e byç stan, w którym umowa spó∏ki
albo umowny podzia∏ obowiàzków mi´dzy partnerami definiuje innà ni˝ kodeksowa odpowie-
dzialnoÊç partnerów20, a zasada wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci nie obowiàzuje. Innym podob-
nym przypadkiem mo˝e byç sytuacja w której po przyj´ciu zobowiàzania przez spó∏k´, ˝aden
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18 Np.: ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. nr 124, poz 1154, art. 9, art. 28), ustawa o izbach aptekarskich
(Dz.U. nr 136, poz. 856, art. 2b i inne).
19 J. Jacyszyn, Wykonywanie..., s. 96.
20 Art. 95 § 2 k. s. h przewiduje mo˝liwoÊç rozszerzenia mocà umowy spó∏ki odpowiedzialnoÊci wybranych partnerów tak,
aby odpowiadali jak wspólnicy spó∏ki jawnej.



z partnerów nie zajà∏ si´ sprawà w wyniku czego dosz∏o do powstania szkody – odpowiedzial-
noÊç ponoszà partnerzy na zasadach ogólnych, gdy˝ nie jest to zobowiàzanie zwiàzane z wyko-
nywaniem wolnego zawodu21. Zasada wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci obowiàzywaç b´dzie wi´c
tam, gdzie wyraênie zosta∏y oddzielone sfery oddzia∏ywania partnerów22. Wydaje si´ wi´c s∏usz-
nym postulat wyraênego i szczegó∏owego definiowania ogólnych regu∏ odpowiedzialnoÊci
wspólników w umowie spó∏ki partnerskiej23. Ryzyko poniesienia odpowiedzialnoÊci z tytu∏u wy-
konywania wolnego zawodu mo˝e byç przedmiotem umowy ubezpieczenia, a wi´c mo˝e byç
transferowane do zak∏adu ubezpieczeƒ.

2. OdpowiedzialnoÊç za dzia∏anie innych osób – odpowiedzialnoÊç taka wyst´puje w sytuacji
w której mamy do czynienia z dzia∏aniem lub zaniechaniem osoby nie wykonujàcej wprawdzie
czynnoÊci stricte zawodowych, gdy˝ do wykonania takich czynnoÊci w spó∏ce uprawniony jest wy-
∏àcznie partner z racji wymogu osobistego wykonywania czynnoÊci zawodowych, ale czynnoÊci
o charakterze pomocniczym na podstawie stosunku pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku cy-
wilnoprawnego np. umowy zlecenia. Status tych osób nie jest wyraênie sprecyzowany normatyw-
nie, jednak˝e z treÊci zapisu art. 95 § 1. nale˝y wysnuç wniosek, i˝ to w∏aÊnie partnerów obcià˝a-
jà skutki wadliwoÊci funkcjonowania tych osób. Obok samego faktu zatrudnienia, kluczowym
elementem, rodzàcym odpowiedzialnoÊç po stronie okreÊlonego partnera jest ustalenie funkcji
kierowniczej jednego z partnerów. Je˝eli takowej nie da si´ ustaliç, wszyscy wspólnicy ponoszà od-
powiedzialnoÊç za dzia∏ania tych osób24. Kodeks wyraênie ∏àczy fakt wykorzystywania pracowni-
ków w spó∏ce ze zwi´kszeniem odpowiedzialnoÊci poszczególnych partnerów. W doktrynie pojawi-
∏a si´ koncepcja dotyczàca pionowego rozk∏adu odpowiedzialnoÊci w spó∏ce partnerskiej,
polegajàca na tym, i˝ pomimo faktu i˝ partnerzy dzia∏ajà w jednej spó∏ce ich odpowiedzialnoÊç
rozdziela si´ na „piony”, z ka˝dym z partnerów stojàcych na czele jednego z nich. Z powy˝szego
wynika, i˝ ryzyko to jest w zasadzie definiowane jako ryzyko partnera, w zwiàzku z za∏o˝eniem,
i˝ to partner w spó∏ce dokonuje czynnoÊci zawodowych, a osoby zatrudnione dzia∏ajà pod jego kie-
rownictwem i jako takie mo˝e zostaç przeniesione do zak∏adu ubezpieczeƒ na podstawie umowy
ubezpieczenia.

3. OdpowiedzialnoÊç za zobowiàzania nie pozostajàce w zwiàzku z wykonywaniem wolnego
zawodu – za takie zobowiàzania spó∏ki partnerskiej odpowiada przede wszystkim sama spó∏-
ka. OdpowiedzialnoÊç spó∏ki ma charakter osobisty, nieograniczony, pierwszorz´dny, solidar-
ny z partnerami. Spó∏ka zatem odpowiada za swoje zobowiàzania niezale˝nie od okolicznoÊci
ich powstania, i niezale˝nie od tego czy powsta∏y przed czy po wpisie do rejestru. Odpowie-
dzialnoÊç partnera za zobowiàzania nie zwiàzane z wykonywaniem wolnego zawodu ma cha-
rakter osobisty, nieograniczony, przedmiotowo i podmiotowo solidarny, subsydiarny, nast´p-
czy25. 

Przepisy k. s. h nie wprowadzajà szczególnych zasad odpowiedzialnoÊci cywilnej partnerów za
ten rodzaj zobowiàzaƒ, w zwiàzku z powy˝szym odpowiedzialnoÊç partnerów ukszta∏towana b´-
dzie w ten sposób, i˝ ka˝dy z nich odpowiada ca∏ym swoim majàtkiem, solidarnie z pozosta∏ymi
wspólnikami oraz ze spó∏kà. Ryzyko prowadzenia przedsi´biorstwa zarobkowego jest wi´c roz∏o-
˝one równomiernie na wszystkich partnerów spó∏ki26. Przez prowadzenie spraw spó∏ki rozumie-
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21 E. J. KrzeÊniak, op. cit., s. 283.
22 A. Kidyba, Kodeks Spó∏ek Handlowych. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2006, s. 423.
23 J. Jacyszyn, Wykonywanie..., s. 194.
24 A. Kidyba, op. cit., s. 424.
25 E. K´dra, A. Krasiƒska, Ustrój prawny przedsi´biorców, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006, s. 178.
26 M. As∏anowicz, op. cit., s. 106.



my podejmowanie decyzji w zakresie wszystkich spraw mieszczàcych si´ w zakresie zwyk∏ych
czynnoÊci27 spó∏ki, najcz´Êciej o charakterze wewn´trznym, czyli nie wywo∏ujàcym skutków co do
osób trzecich. Tak wi´c zasady prowadzenia spraw spó∏ki b´dà podobne jak w spó∏ce jawnej,
w zwiàzku z czym podobne b´dà równie˝ prawa i obowiàzki wspólników. Prowadzenie spraw spó∏-
ki mo˝e byç powierzone jednemu lub kliku wspólnikom, co wy∏àcza pozosta∏ych wspólników od
prowadzenia spraw spó∏ki.

Partnerzy mogà powo∏aç w spó∏ce zarzàd, z∏o˝ony bàdê to z partnerów spó∏ki, bàdê z osób
spoza tego grona, pe∏niàcy podobne funkcje jak zarzàd w spó∏ce z o. o., dzia∏ajàcy na podstawie
art. 201-211 k.s.h., oraz 293-300 k.s.h. Jednak˝e wszelkie zobowiàzania zaciàgane przez zarzàd
(niezale˝nie od tego w jakiej cz´Êci jest on tworzony przez partnerów spó∏ki, a w jakiej przez
osoby trzecie) muszà byç wówczas uznane za powsta∏e w zwiàzku z prowadzeniem spraw spó∏-
ki. W konsekwencji odpowiedzialnoÊç za nie ponoszona b´dzie osobiÊcie przez wszystkich part-
nerów, solidarnie wraz ze spó∏kà. Konieczne jest wówczas przyj´cie domniemania, ˝e wszystkie
zobowiàzania samodzielnie zaciàgane przez partnerów w imieniu spó∏ki (a nie przez zarzàd)
zwiàzane sà z wykonywaniem wolnego zawodu, a wi´c zasady odpowiedzialnoÊci za nie okreÊla
art. 95§ 1 k.s.h.28.

Wszelka odpowiedzialnoÊç partnerów za zobowiàzania pozostajàce poza zakresem art. 95 §
1 k.s.h jest odpowiedzialnoÊcià subsydiarnà. Z powy˝szego wynika, i˝ w sytuacji, w której mamy
do czynienia z roszczeniem cywilnoprawnym, nie zwiàzanym z wykonywaniem wolnego zawodu,
równie˝ istnieje mo˝liwoÊç uszczuplenia majàtku wspólnika, po wegzekwowaniu przez d∏u˝nika
odpowiednich Êrodków z majàtku spó∏ki. Aby zabezpieczyç si´ przed tego typu zdarzeniami, na-
le˝y transferowaç tak˝e to ryzyko na inny, profesjonalnie zajmujàcy si´ takimi us∏ugami podmiot,
czyli zak∏ad ubezpieczeƒ. Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ przyj´cie konstrukcji specjalnego re˝imu od-
powiedzialnoÊci partnerów, ani te˝ ustanowienie zarzàdu nie zmniejsza w ˝aden sposób odpowie-
dzialnoÊci samej spó∏ki, a co za tym idzie nie b´dzie mia∏o wp∏ywu na sposób ubezpieczenia.

Wykonywanie wolnych zawodów w przedsi´biorstwach b´dàcych spó∏kami osobowymi nale˝y
do najpopularniejszych – obok prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej – sposobów Êwiadczenia
tego typu us∏ug. Oprócz standardowych, dost´pnych wczeÊniej dla wolnych zawodów rozwiàza-
ƒ29, do k.s.h. zosta∏a dodana spó∏ka partnerska jako specjalnie dedykowana okreÊlonym zawo-
dom wykonywanym osobiÊcie przez jej wspólników. W doktrynie dyskutowany jest problem do-
tyczàcy relacji pomi´dzy wolnym zawodem a poj´ciem przedsi´biorcy, w szczególnoÊci
w kontekÊcie prawa dzia∏alnoÊci gospodarczej. Podstawowà kwestià jest tutaj relacja odpowie-
dzialnoÊci zawodowej partnerów zwiàzana z wykonywaniem wolnego zawodu30 do odpowiedzial-
noÊci wynikajàcej z funkcjonowania spó∏ki jako przedsi´biorcy, i co za tym idzie, jej odpowiedzial-
noÊci za b∏´dy zawodowe partnerów.
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27 Nale˝y zwróciç uwag´ na ró˝nic´ pomi´dzy prowadzeniem spraw spó∏ki a jej reprezentacjà. Do reprezentowania spó∏ki
sà upowa˝nieni wszyscy wspólnicy samodzielnie, chyba ˝e umowa spó∏ki stanowi inaczej. Poj´cie reprezentacji jest poj´-
ciem bardzo szerokim, uprawniajàcym wspólnika do dokonywania w imieniu i na rzecz spó∏ki czynnoÊci sàdowych i po-
zasàdowych, przede wszystkim materialnoprawnych, a wi´c równie˝ zaciàganie zobowiàzaƒ.
28 M. As∏anowicz, op. cit., s. 107.
29 Nie ma przeszkód aby wykonywaç wolny zawód zarówno w formie dzia∏alnoÊci gospodarczej, spó∏ki cywilnej, jak rów-
nie˝ spó∏ek osobowych i kapita∏owych.
30 Art. 4. pkt. 1. lit. B ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi ˝e: Ilekroç w ustawie jest mowa o przedsi´-
biorcy – rozumie si´ przez to przedsi´biorc´ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178, z póên. zm.), a tak˝e (...) osob´ fizycznà wykonujàcà zawód we w∏asnym imie-
niu i na w∏asny rachunek lub prowadzàcà dzia∏alnoÊç w ramach wykonywania takiego zawodu.



Jasnym wydaje si´ równie˝ fakt, i˝ spó∏ka partnerska jest przedsi´biorcà zgodnie z Ustawà
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej31 zarówno w rozumieniu przepisów powy˝ej wymienionej
ustawy jak i w rozumieniu art. 43/1 k.c. Przedsi´biorcà bowiem w rozumieniu tej˝e ustawy jest oso-
ba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie b´dàca osobà prawnà, której odr´bna
ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, wykonujàca we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà32.
Zmiana definicji dzia∏alnoÊci gospodarczej na dzia∏alnoÊç zawodowà przecina, jak si´ wydaje spory
doktrynalne dotyczàce statusu spó∏ek partnerskich jako przedsi´biorców33. Rodzi jednak powa˝ne
wàtpliwoÊci co do jasnych kryteriów dotyczàcych obowiàzku zawierania ubezpieczeƒ odpowiedzial-
noÊci cywilnej obowiàzkowej. Spó∏ka partnerska dzia∏ajàca jako przedsi´biorca jest bowiem nie-
wàtpliwie definiowana przez przepisy prawa jako profesjonalista w obrocie gospodarczym34. 

K.s.h. w art. 8 § 1 przyzna∏ osobowym spó∏kom handlowym mo˝liwoÊç nabywania praw oraz
zaciàgania zobowiàzaƒ we w∏asnym imieniu, a ponadto umo˝liwi∏ prowadzenie przedsi´biorstwa
pod w∏asnà firmà, co w konsekwencji zrówna∏o je w obrocie ze spó∏kami posiadajàcymi osobowoÊç
prawnà. Spó∏ka ta nie posiada bowiem osobowoÊci prawnej (art. 33 k.c.), natomiast ustawodaw-
ca wyposa˝y∏ jà w podmiotowoÊç prawnà, przejawiajàcà si´ w przyznaniu jej zdolnoÊci prawnej
w zakresie prawa materialnego oraz zdolnoÊci procesowej. Spó∏ka mo˝e wi´c nabywaç we w∏a-
snym imieniu prawa, zaciàgaç zobowiàzania, pozywaç i byç pozywanà. Tak wi´c spó∏ka partner-
ska sta∏a si´ odr´bnym podmiotem praw i obowiàzków przy jednoczesnej subsydiarnej odpowie-
dzialnoÊci wspólników wprowadzonej na mocy art. 31 § 1 k.s.h. Zleceniodawca spó∏ki partnerskiej
b´dzie wi´c zawiera∏ umow´ ze spó∏kà jako podmiotem praw i obowiàzków, przy wyborze podmio-
tu bioràc pod uwag´ sk∏ad osobowy wspólników, a w szczególnoÊci ich kompetencje i renom´.
Z punktu widzenia prawa cywilnego zarówno d∏u˝nikiem jak i wierzycielem b´dzie spó∏ka. Part-
nerzy Êwiadczàcy us∏ugi ryzykujà natomiast ponoszenie odpowiedzialnoÊci osobistej, której
kszta∏t jest odmienny ni˝ rozwiàzania wynikajàce z przepisów dotyczàcych pozosta∏ych spó∏ek
osobowych w kwestii odpowiedzialnoÊci wspólników. 

Art. 95 w zwiàzku z art. 89 k.s.h. wyraênie stanowi, i˝ spó∏ka partnerska ponosi odpowie-
dzialnoÊç ca∏ym swoim majàtkiem za zaciàgni´te przez siebie zobowiàzania, zaÊ obok niej,
w ró˝nym stopniu ponoszà odpowiedzialnoÊç wspólnicy. Ich odpowiedzialnoÊç uzale˝niona jest
od charakteru czynnoÊci rodzàcych odpowiedzialnoÊç jak równie˝ od stanu faktycznego
i zwiàzku przyczynowego pomi´dzy zdarzeniem a odpowiedzialnoÊcià. W tym kontekÊcie spó∏-
ka partnerska niewàtpliwie powinna byç ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej. Posiada równie˝ zdolnoÊç do podejmowania takich zobowiàzaƒ zarówno
jako podmiot prawa jak i przedsi´biorca i bezwzgl´dnie powinna byç równie˝ stronà ubezpie-
czenia, bowiem zagadnieniem fundamentalnym dla ka˝dego kontrahenta spó∏ki osobowej jest
uzyskanie gwarancji wyp∏acalnoÊci wspólników dzia∏ajàcych w imieniu spó∏ki, oraz spó∏ki ja-
ko takiej. Istnieje bowiem mo˝liwoÊç, i˝ w sytuacji pope∏nienia przez wspólnika spó∏ki part-
nerskiej b∏´du w sztuce i spowodowania tym dzia∏aniem powa˝nych strat po stronie zamawia-
jàcego, oka˝e si´, i˝ ani spó∏ka ani wspólnik nie majà faktycznych mo˝liwoÊci pokrycia straty
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31 Art. 4 pkt. 1. Ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. nr 155, poz. 1095). Przedsi´biorcà w rozumieniu usta-
wy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb´dàca osobà prawnà, której odr´bna ustawa przyzna-
je zdolnoÊç prawnà – wykonujàca we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà.
32 C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej – komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 38.
33 J. A. Strz´pka, E. Zieliƒska, Spó∏ka Partnerska, (w:) Kodeks Spó∏ek Handlowych – komentarz, orzecznictwo, C. H. Beck,
Warszawa 2005, s. 212.
34 G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego-ksi´ga trzecia: Zobowiàzania t. I, Wydawnictwo Prawnicze, Warsza-
wa 2001, s. 25-29.



z racji braku odpowiednich Êrodków. Mo˝liwoÊç zaistnienia takiej sytuacji rodziç mo˝e powa˝-
ne wàtpliwoÊci co do bezpieczeƒstwa transakcji w których stronà b´dzie spó∏ka partnerska
szczególnie z uwagi na fakt odr´bnej odpowiedzialnoÊci wspólników i brak odpowiedzialnoÊci
solidarnej dotyczàcej „b∏´du w sztuce”. W kodeksie nie ma te˝ ˝adnego rozwiàzania umo˝li-
wiajàcego sprawdzenie przez kontrahenta stanu majàtkowego wspólników, co niewàtpliwie
rzutowaç b´dzie na stopieƒ realnoÊci wyegzekwowania od spó∏ki i partnerów nale˝nego od-
szkodowania. 

Jednym z g∏ównych postulatów dotyczàcych kwestii zwiàzanych z wykonywaniem wolnych
zawodów by∏o wprowadzenie wymogu obowiàzkowego, przymusowego ubezpieczenia, które
mia∏oby obejmowaç odpowiedzialnoÊç osobistà dotyczàcà podejmowanych czynnoÊci zawodo-
wych. W celu wzmocnienia bezpieczeƒstwa obrotu, jak równie˝ wype∏nienia jednego z podsta-
wowych celów zawierania umowy ubezpieczenia czyli celu kompensacyjnego nale˝y uznaç go
za w∏aÊciwy i konieczny do zrealizowania. Nale˝y tutaj zauwa˝yç, i˝ w zasadniczej wi´kszoÊci
zawodów uznawanych tradycyjnie za wolne taki obowiàzek ju˝ istnieje, a jego wype∏nienie jest
kontrolowane przez odpowiednie organy samorzàdowe i paƒstwowe. Postulat ten jest zdecydo-
wanie s∏uszny, zarówno w odniesieniu do osób dokonujàcych czynnoÊci zawodowych w zakre-
sie wykonywanej samodzielnie prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej jak i w spó∏kach osobo-
wych. Zdecydowanie, bioràc pod uwag´ interes konsumentów oraz bezpieczeƒstwo obrotu
gospodarczego taki obowiàzek powinien dotyczyç równie˝ wspólników spó∏ki partnerskiej. Jak
ju˝ wspomniano powy˝ej wykonywanie czynnoÊci wolnego zawodu nosi wyraêne, indywidual-
ne pi´tno wykonujàcego je wspólnika, i jako takie jest ubezpieczone obowiàzkowo. Jednak˝e
istnienie takiego obowiàzku po stronie przedsi´biorcy jest co najmniej dyskusyjne. Je˝eli bo-
wiem przyjàç literalnà interpretacj´ wi´kszoÊci ustaw i rozporzàdzeƒ dotyczàcych wspomnia-
nej kwestii, które to akty prawne stanowià jednoczeÊnie podstaw´ do ustalania zakresu odpo-
wiedzialnoÊci z tytu∏u obowiàzkowego OC, to nale˝a∏oby stwierdziç, i˝ przedsi´biorca takiego
obowiàzku nie posiada. O ile brak takiego jednoznacznego, zobowiàzujàcego zapisu nie stano-
wi ˝adnego problemu z punktu widzenia konsumenta w sytuacji, w której korzysta on z us∏ug
przedsi´biorcy prowadzàcego w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà, gdzie odszkodowanie z tytu∏u
OC obowiàzkowego b´dzie przys∏ugiwaç niezale˝nie od faktu czy konsument zosta∏ poszkodo-
wany przez przedsi´biorc´ czy te˝ osob´ wykonujàcà wolny zawód, o tyle w sytuacji spó∏ki part-
nerskiej jest to problem istotny.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych wyraênie definiuje, i˝ obowiàzek zawarcia umowy
ubezpieczenia dotyczy nie tylko osoby wykonujàcej wolny zawód, ale równie˝ Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ, posiadajàcego zezwolenie na zawieranie takich umów. Jest on zobowiàzany zawrzeç umow´
ubezpieczenia w razie zg∏oszenia si´ zobowiàzanego. OczywiÊcie w praktyce, zak∏ady ubezpiecze-
niowe nie zainteresowane zawarciem takiego ubezpieczenia mogà przedstawiç stawki zaporowe,
eliminujàc tym samym ryzyko zawodowe ze swojego portfela. Stosowanie tej zasady bezpoÊred-
nio w spó∏kach partnerskich nie jest ju˝ tak oczywiste, co rodzi pytania co do zasad ubezpiecza-
nia spó∏ki partnerskiej, jak równie˝ przedsi´biorców wykonujàcych zawody okreÊlone w art. 88
k.s.h. dzia∏ajàcych w innych spó∏kach. W sytuacji w której odpowiada ona w pierwszym rz´dzie –
przed wspólnikami, – brak odpowiedniego ubezpieczenia, po∏àczony z niewystarczajàcym majàt-
kiem spó∏ki mo˝e stwarzaç problemy, polegajàce na niemo˝liwoÊci uzyskania odszkodowania z ty-
tu∏u ubezpieczenia bezpoÊrednio od spó∏ki. Zgodnie z literalnà wyk∏adnià przepisów dotyczàcych
obowiàzkowego ubezpieczenia OC, nie jest pewne, czy zak∏ad ubezpieczeƒ jest w tej sytuacji zo-
bowiàzany do zawarcia umowy ubezpieczenia ze spó∏kà, ze wzgl´du na fakt braku jasno sprecy-
zowanego obowiàzku po jej stronie. 
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Zasadà tworzenia i realizowania ochrony ubezpieczeniowej35 jest wzgl´dna pe∏noÊç kompensacji
ubezpieczeniowej36. Postulat ten w odniesieniu do spó∏ki partnerskiej wydaje si´ jasny i jak najbar-
dziej po˝àdany. Powstaje jednak pytanie, jakie cz´Êci odpowiedzialnoÊci powinny byç obj´te, aby
mo˝na mówiç o zrealizowaniu zasady pe∏noÊci. Idealna by∏aby sytuacja, gdyby Êwiadczàcy ochron´
ubezpieczeniowà (czyli ubezpieczyciel) pokrywa∏ ryzyko partnerów i spó∏ki w ca∏oÊci, jednak˝e
w praktyce nie jest to mo˝liwe, ze wzgl´du na charakter odpowiedzialnoÊci. Z punktu widzenia ni-
niejszego opracowania najwa˝niejsze, i jak si´ wydaje najbardziej obcià˝ajàce b´dzie ryzyko zwiàza-
ne z wystàpieniem negatywnych skutków z tytu∏u zdarzeƒ dotyczàcych odpowiedzialnoÊci cywilnej. 

Aby ustaliç sposób jak najbardziej zupe∏nego ubezpieczenia spó∏ek partnerskich oraz funkcjo-
nujàcych w nich wspólników nale˝y przede wszystkim zauwa˝yç, i˝ ryzyko dzia∏ania partnera
w spó∏ce podzielone na odpowiedzialnoÊç zwiàzanà z wykonywaniem wolnego zawodu oraz odpo-
wiedzialnoÊç zwiàzanà z funkcjonowaniem w spó∏ce dotyczàcà ka˝dego z partnerów. Podzia∏ ten
wynika g∏ównie z faktu znacznej odmiennoÊci odpowiedzialnoÊci za czynnoÊci zawodowe partne-
ra, która jest niewàtpliwie przes∏ankà rzutujàcà na ewentualnà odpowiedzialnoÊç odszkodowaw-
czà spó∏ki od odpowiedzialnoÊci za prowadzenie jej spraw. Taki podzia∏ b´dzie mia∏ równie˝ wp∏yw
na zakres zawieranej umowy ubezpieczenia ze wzgl´du na fakt, i˝ rygor prawny zosta∏ przewi-
dziany tylko i wy∏àcznie w celu zapewnienia ochrony w przypadku wykonywania czynnoÊci zawo-
dowych, pomijajàc zupe∏nie fakt roszczeƒ mogàcych wyp∏ywaç z innych zdarzeƒ. Tymczasem,
zdarzenia mogà wynikaç zarówno z dzia∏ania jak i zaniechania partnerów jak i spó∏ki, co ozna-
cza, i˝ zakres odpowiedzialnoÊci nie b´dzie dotyczy∏ wy∏àcznie partnerów ani ich b∏´dów w sztu-
ce, ale równie˝ odpowiedzialnoÊci spó∏ki za dzia∏ania zawodowe partnerów, oraz odpowiedzialno-
Êci spó∏ki za dzia∏ania nie zwiàzane z wolnym zawodem. 

Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej chroniç powinno potencjalne zobowiàzania okreÊlone-
go rodzaju jakie mogà cià˝yç na ubezpieczajàcym, a wi´c ca∏y jego stan majàtkowy, przy za∏o˝eniu
obowiàzywania zasady odszkodowania, zgodnie z którà Êwiadczenie wyp∏acane przez Ubezpieczy-
ciela nie mo˝e przewy˝szaç szkody poniesionej przez poszkodowanego. W przypadku zdarzeƒ szko-
dowych zwiàzanych z ubezpieczeniem OC szkoda determinowana jest wysokoÊcià zobowiàzania
ubezpieczajàcego wobec osoby trzeciej. Zasadniczo wi´c zobowiàzany odpowiadaç b´dzie do pe∏nej
wysokoÊci szkody poniesionej przez osob´ trzecià. Nale˝y tutaj zauwa˝yç, i˝ w przypadku ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej Zak∏ad Ubezpieczeƒ „wchodzi” niejako w odpowiedzialnoÊç cy-
wilnà ubezpieczajàcego i zobowiàzany jest do naprawienia szkody na zasadach obowiàzujàcych
sprawc´ szkody (actio directa), jednak˝e wy∏àcznie w zakresie obowiàzujàcej go umowy, z jednocze-
snym uwzgl´dnieniem zawartych w niej wy∏àczeƒ i ograniczeƒ. Te wy∏àczenia i ograniczenia wp∏y-
wajà równie˝ na sytuacj´ poszkodowanego, gdy˝ pozosta∏à cz´Êç odszkodowania czy te˝ zadoÊçuczy-
nienia zmuszony b´dzie egzekwowaç bezpoÊrednio od sprawcy szkody. W zwiàzku z powy˝szym
nale˝a∏oby zwróciç szczególnà uwag´ na poziom sum ubezpieczenia w odniesieniu do poszczegól-
nych zawodów, w szczególnoÊci tam, gdzie mamy do czynienia z ich obowiàzkowym ustaleniem. 

Ubezpieczenie wspólników spó∏ki partnerskiej z tytu∏u wykonywania wolnego zawodu z punk-
tu widzenia obowiàzujàcego prawa mo˝e mieç charakter obowiàzkowy lub nieobowiàzkowy, w za-
le˝noÊci od rodzaju zawodu wykonywanego przez partnerów. I tak obowiàzkiem ubezpieczenia zo-
sta∏y obcià˝one nast´pujàce grupy zawodowe: adwokaci, radcowie prawni, notariusze, architekci,

48

35 Poj´cie „ochrona ubezpieczeniowa” nie zosta∏o do koƒca zdefiniowane ani w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej ani
w k. c. W doktrynie jako ochron´ ubezpieczeniowà rozumie si´ obowiàzek spe∏nienia Êwiadczenia przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ w razie zajÊcia wypadku okreÊlonego w umowie. Tak te˝ jest definiowana na potrzeby niniejszego opracowania.
36 E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, op. cit., s. 98.



in˝ynierowie budowlani, rzeczoznawcy majàtkowi, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi,
doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, ksi´gowi oraz w pewnych sytuacjach lekarze i piel´-
gniarki. Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej zawodowej nie b´dzie obowiàzkowe dla apte-
karzy, maklerów, doradców inwestycyjnych, weterynarzy, t∏umaczy przysi´g∏ych. Z pewnoÊcià na-
tomiast, jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, nieobowiàzkowe jest ubezpieczenie spó∏ki partnerskiej
jako podmiotu prawa, nie wykonujàcego jednak˝e bezpoÊrednio czynnoÊci wolnego zawodu, któ-
re zwiàzane sà z okreÊlonà osobà partnera. Powstaje wi´c zasadnicze pytanie, dotyczàce kwestii
zwiàzanych z w∏aÊciwym funkcjonowaniem umowy ubezpieczenia. Je˝eli bowiem przyjmiemy, i˝
Spó∏ka jest podmiotem praw i obowiàzków zwiàzanych z nadaniem jej przez ustawodawc´ pod-
miotowoÊci prawnej, oraz i˝ to ona w∏aÊnie jest zobowiàzanà w relacji profesjonalista – klient, to
w pierwszym rz´dzie ona b´dzie obcià˝ona odpowiedzialnoÊcià odszkodowawczà, a wi´c jako ta-
ka powinna byç równie˝ ubezpieczona, tym bardziej ˝e ustawodawca nie narzucajàc takiego obo-
wiàzku wprost, nie zwolni∏ jednoczeÊnie w ˝aden sposób spó∏ki partnerskiej z koniecznoÊci posia-
dania takiego ubezpieczenia. Mo˝e to oznaczaç albo luk´ w przepisach dotyczàcych ubezpieczeƒ
obowiàzkowych, albo te˝ ustalenie takiego obowiàzku37. Jednak˝e w zwiàzku z powstajàcymi wàt-
pliwoÊciami nale˝a∏oby si´ odwo∏aç do wyk∏adni celowoÊciowej. Celem ubezpieczenia obowiàzko-
wego jest bowiem zapewnienie ochrony poszkodowanemu i zagwarantowanie mu w∏aÊciwego od-
szkodowania. Analiza poszczególnych aktów prawnych dotyczàcych obowiàzkowego OC sk∏ania
do wniosku, ˝e obowiàzek OC na∏o˝ony jest zazwyczaj na podmiot ponoszàcy odpowiedzialnoÊç
za powsta∏à szkod´ a nie bezpoÊrednio na sprawc´. W sytuacji spó∏ki partnerskiej odpowiedzial-
noÊç takà ponosiç powinien przedsi´biorca. Mo˝e bowiem dojÊç do sytuacji, w której wspólnik po-
pe∏niajàcy b∏àd w sztuce powoduje szkod´ nie tylko osobie trzeciej ale równie˝ spó∏ce, co mo˝e
spowodowaç daleko idàce konsekwencje pomi´dzy wspólnikami. Tak wi´c jego osobista umowa
ubezpieczenia mo˝e mieç zastosowanie przy ewentualnym regresie. W przypadku OC zawodo-
wych z punktu widzenia wyk∏adni celowoÊciowej istnieje potrzeba obj´cia jednà umowà ubezpie-
czenia przedsi´biorcy oraz wszystkich wspólników. Realizacja tego postulatu, jak równie˝ wpro-
wadzenie jasnego wymogu ubezpieczania przedsi´biorcy uproÊci∏aby z pewnoÊcià t´ kwesti´.

Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej zawodowej – ubezpieczenie 
obowiàzkowe

Charakterystycznymi cechami wyró˝niajàcymi ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej zawo-
dowej w przypadku wi´kszoÊci wspólników spó∏ek partnerskich wykonujàcych wolny zawód jest
przymus ubezpieczenia. Oznacza on teoretycznie nawiàzywanie prawnych stosunków ubezpie-
czenia z mocy prawa bez potrzeby zawierania umów ubezpieczenia (przymus ubezpieczeniowy),
albo zawieranie umów ubezpieczenia w wykonaniu ustawowego obowiàzku, co oznacza wy∏àcze-
nie lub ograniczenie swobody kontraktowej stron38 (ubezpieczenie przymusowe39). Celem jest
mo˝liwie jak najszersza ochrona poszkodowanych przed skutkami szkód wyrzàdzonych przez
sprawców je˝eli szkody te: zagra˝ajà zdrowiu i ˝yciu ludzkiemu, wynikajà z dzia∏alnoÊci szczegól-
nie niebezpiecznej, powstajà w zwiàzku ze Êwiadczeniem specjalistycznych us∏ug.

Zasada prymatu ustawy nad umowà zapewnia osobie trzeciej pewnoÊç co do minimalnych wa-
runków bezpieczeƒstwa, stanowiàc i˝ w razie zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego
z naruszeniem ustawy wprowadzajàcej obowiàzek ubezpieczenia, umow´ uwa˝a si´ za zawartà

49ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)
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zgodnie z przepisami,40 co oznacza i˝ zakres umowy wspólnika wynikaç b´dzie co najmniej z obo-
wiàzujàcych przepisów prawa.

Zgodnie z powy˝szym, zakres swobody umów w ubezpieczeniach obowiàzkowych b´dzie ulega∏
ograniczeniu w szczególnoÊci w zakresie swobody zawarcia umowy, która zosta∏a bezwzgl´dnie
wy∏àczona, oraz swobody co do treÊci, która zosta∏a ograniczona co do warunków minimalnych.
Oznacza to, i˝ strony mogà tak kszta∏towaç umow´ ubezpieczenia, aby parametry samego ubez-
pieczenia by∏y ulepszone w stosunku do minimalnych za∏o˝eƒ ustawodawcy. 

Ustawodawca okreÊlajàc warunki obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
w zakresie obowiàzkowego OC zawodowego, stworzy∏ wzorzec charakterystyczny dla wszystkich
tego typu umów ubezpieczenia, przewidujàc jednoczeÊnie okreÊlone zmiany dotyczàce ró˝nych
grup zawodowych, umieszczone w odpowiednich rozporzàdzeniach. Zapisy wspólne dla zawodów
obj´tych obowiàzkiem sà nast´pujàce:

1. Rozporzàdzenia okreÊlajà szczegó∏owy zakres obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzial-
noÊci cywilnej poszczególnych grup zawodowych obj´tych obowiàzkiem ubezpieczenia, za szko-
dy zwiàzane z wykonywaniem czynnoÊci o których mowa w odpowiednich ustawach dotyczà-
cych poszczególnych grup zawodowych. Wynika z tego, i˝ ustawodawca narzuci∏ tutaj
obowiàzek ubezpieczania ka˝dej z wykonywanych czynnoÊci zawodowych okreÊlonym w usta-
wie limitem, przewidujàc jednoczeÊnie, i˝ ka˝da z tych czynnoÊci mo˝e byç wadliwa. Tam, gdzie
ustawodawca nie przewidzia∏ odr´bnej, szczegó∏owej normy, oznaczone w rozporzàdzeniu limi-
ty b´dà dotyczy∏y ka˝dej z ubezpieczonych czynnoÊci i jednoczeÊnie wszystkich czynnoÊci
w okresie ubezpieczenia. Zdefiniowanie odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej sprawcy i ubezpie-
czyciela b´dzie mia∏o miejsce po okreÊleniu zdarzenia za które ubezpieczony ponosi odpowie-
dzialnoÊç. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna wykonujàcego wolny zawód, wy-
rzàdzona w nast´pstwie dzia∏ania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej. Wynika z tego, i˝ ubezpieczeniem obj´ta jest wy∏àcznie odpowiedzialnoÊç cy-
wilna odszkodowawcza, pomimo istnienia ÊwiadomoÊci i po stronie ubezpieczajàcego i po stronie
ubezpieczyciela, ˝e pe∏na odpowiedzialnoÊç cywilna obejmuje tak˝e inne zobowiàzania ni˝ od-
szkodowawcze.

Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej dotyczàcej wykonywania wolnych zawodów w spó∏ce
partnerskiej jest de facto ubezpieczeniem czynnoÊci zawodowych, których zakres odpowiedzialno-
Êci bardzo cz´sto wykracza poza klasyczne uj´cie definicyjne odpowiedzialnoÊci deliktowej i kon-
traktowej. Nader cz´sto mamy tu do czynienia ze zbiegiem roszczeƒ ex delicto i ex contractu41. Po-

50

39 Przymus ubezpieczenia opiera si´ na trzech podstawowych zasadach: zasadzie jednoÊci umowy ubezpieczenia – ˝aden
prawny stosunek ubezpieczenia nie mo˝e powstaç bez umowy, a zatem ubezpieczenie obowiàzkowe jest równie˝ ubezpie-
czeniem umownym. Umowa ubezpieczenia jest instytucjà jednolità niezale˝nie od stosowanych form i zakresu przymu-
su. Umowa ubezpieczenia obowiàzkowego jest zawierana w wykonaniu ustawowego obowiàzku, ale nie doznaje przez to
zasadniczych modyfikacji. W zwiàzku z kontraktowà formà wszelkich ubezpieczeƒ gospodarczych przymus ubezpiecze-
niowy mo˝e polegaç jedynie na ograniczeniu zakresu swobody umów, ale nie na eliminacji samej umowy ubezpieczenia,
zasadzie legalizmu- zgodnie z tà zasadà obowiàzek ubezpieczenia dotyka praw i obowiàzków obywateli, dlatego musi mieç
podstawy w ustawie, która winna okreÊlaç nie tylko obowiàzek ale i warunki ubezpieczenia. Podstaw´ dla ubezpieczeƒ
obowiàzkowych wspólników spó∏ek partnerskich wykonujàcych wolny zawód okreÊlajà ustawy i umowy mi´dzynarodowe.
zasadzie prymatu ustawy nad umowà- w razie zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego z naruszeniem ustawy
wprowadzajàcej obowiàzek ubezpieczenia, umow´ uwa˝a si´ za zawartà zgodnie z przepisami – za: E. Kowalewski, D.
Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, op. cit., s. 277.
40 E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, op. cit., s. 272.
41 L Nowakowski, Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, Poltex, Warszawa 2004, s. 74.



nadto istotnym problemem w zakresie odszkodowawczym jest mo˝liwoÊç cz´stszego ni˝ w przy-
padku „klasycznego” ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej wyst´powania po stronie poszko-
dowanego rzeczywistych i nast´pczych czystych strat finansowych, nie stanowiàcych szkody oso-
bowej lub rzeczowej42.

3. W przewidzianym modelu Ubezpieczajàcym i jednoczeÊnie Ubezpieczonym b´dzie osoba wy-
konujàca wolny zawód, chyba ̋ e mamy do czynienia z ubezpieczeniem na rzecz osoby trzeciej, nie
b´dàcej stronà umowy ubezpieczenia. JednoczeÊnie ubezpieczeniem obj´te b´dà czynnoÊci doko-
nywane przez pracowników Ubezpieczajàcego bàdê Ubezpieczonego w zwiàzku z wykonywaniem
obowiàzków s∏u˝bowych na jego rzecz.

4. Istnieje jasno okreÊlony zakres wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, stosowanych co
do wszystkich zobowiàzanych, obejmujàcy takie wy∏àczenia jak:

p Wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci za szkody polegajàce na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
mienia, wyrzàdzonych przez ubezpieczonego krewnym i powinowatym, jak równie˝ osobie
z którà ubezpieczony pozostaje we wspólnym po˝yciu. W niektórych przypadkach mamy
równie˝ do czynienia z wy∏àczeniami dotyczàcymi wspólników oraz ich osób bliskich.

p Wy∏àczenie szkód spowodowanych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go uprawnieƒ za-
wodowych a tak˝e w okresie zawieszenia wykonywania uprawnieƒ.

p Oczywistà rzeczà jest, i˝ ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, kar administracyjnych jak
równie˝ odszkodowaƒ o charakterze karnym, z racji innego przedmiotu ubezpieczenia. Dla
unikni´cia sporów ustawodawca wy∏àcza z zakresu ubezpieczenia ca∏à grup´ zobowiàzaƒ
pieni´˝nych o charakterze innym ni˝ cywilnoprawne i odszkodowawcze. 

p Wy∏àczenie sytuacji o charakterze si∏y wy˝szej- z natury odpowiedzialnoÊci cywilnoprawnej
nie powinno si´ znajdowaç w treÊci ogólnych warunków, gdy˝ tego typu zdarzenia wy∏àcza-
jà odpowiedzialnoÊç cywilnà, nawet je˝eli jest ona oparta na zasadzie ryzyka. Jednak˝e
uwzgl´dniajàc fakt, ˝e sam ubezpieczajàcy mo˝e braç udzia∏ w aktach mieszczàcych si´ w za-
kresie tego wy∏àczenia odkrywamy w∏aÊciwy sens zamieszczania tej klauzuli. 

5. Zapisy wi´kszoÊci rozporzàdzeƒ uniemo˝liwiajà jakiekolwiek umowne dzia∏ania stron doty-
czàce kwestii zwiàzanych z umownym obni˝aniem granicy wyp∏aty odszkodowaƒ, w szczególno-
Êci poprzez obni˝enie ustalonej wysokoÊci sumy gwarancyjnej oraz sublimitów do niej43, zastoso-
wanie nie uj´tych w umowach franszyz lub udzia∏ów w∏asnych, czy te˝ stosowanie innych ni˝
wymienione wy∏àczeƒ. 

Zarysowana powy˝ej konstrukcja jest wspólna dla ubezpieczeƒ obowiàzkowych, jednak˝e w sto-
sunku do poszczególnych zawodów b´dà istnia∏y szczegó∏owe ró˝nice wynikajàce z faktu, i˝
w przypadku wykonywania wolnego zawodu mamy do czynienia z definiowaniem go przez czyn-
noÊci zawodowe, co powoduje odr´bnoÊci wp∏ywajàce na zakres odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubez-
pieczeƒ – w przedmiocie ubezpieczenia, sumie gwarancyjnej jak równie˝ w wy∏àczeniach, przede
wszystkim zaÊ w kwestii obejmowanych ubezpieczeniem czynnoÊci.

Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, i˝ nie wszystkie wolne zawody dedykowane spó∏ce partnerskiej
sà obarczone ustawowym obowiàzkiem zawierania umów ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywil-
nej, jak równie˝ na fakt, i˝ taki obowiàzek posiadajà osoby wykonujàce wolne zawody dla których
ustawodawca nie znalaz∏ miejsca w zakresie art. 88 k.s.h.44. Tak wi´c ubezpieczenie obowiàzkowe
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42 P. Sukiennik, Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej ogólnej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, (w:) 
Z. Brodecki (red.), Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, Zakamycze, Kraków 2003 s. 577. 
43 W sprawie definicji sumy gwarancyjnej i sublimitów: P. Sukiennik, op. cit., s. 578.
44 Np. zarzàdcy nieruchomoÊci, poÊrednicy w obrocie nieruchomoÊciami (art. 175 ust. 4, art. 181 ust. 3 oraz art. 186 ust.
3 UGN).



nie jest obecnie czynnikiem wyró˝niajàcym tà grup´ wolnych zawodów. Jednak˝e trudno sobie
wyobraziç pe∏ne zabezpieczenie interesów spó∏ki i klienta bez ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej wykonujàcego wolny zawód je˝eli nie w sposób narzucony przez ustaw´, to na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej na zasadach pe∏nej swobody umów, szczególnie w przypadku za-
wodów nie obcià˝onych takim obowiàzkiem.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej ogólnej i zawodowej
Ubezpieczenie to powinno obejmowaç ryzyka cywilnoprawne zwiàzane bezpoÊrednio z wy-

konywaniem wolnego zawodu przez partnera, natomiast zwiàzane bezpoÊrednio lub poÊred-
nio z prowadzeniem spraw spó∏ki, w oparciu o dost´pne na rynku ubezpieczeniowym wzorce
umowne odpowiedzialnoÊci cywilnej45. Ryzyko zwiàzane z prowadzeniem spraw i reprezenta-
cjà spó∏ki zale˝y zdecydowanie od wielkoÊci organizacji w której dzia∏ajà partnerzy, istotnym
czynnikiem b´dzie te˝ kwestia zwiàzana z majàtkiem samej spó∏ki, który mo˝e zawieraç
w swoim sk∏adzie wartoÊciowe elementy, których utrata mo˝e dotknàç zawodowo i finansowo
wszystkich wspólników utrudniajàc lub wr´cz uniemo˝liwiajàc wykonywanie czynnoÊci zawo-
dowych46. 

Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialnoÊci cywilnej zawodowej kieruje si´ pe∏nà zasadà
swobody umów, co oznacza i˝ strony mogà decydowaç co do zawarcia lub nie zawarcia umo-
wy, swobodnie wybierajà wzorce umowy, kontrahenta i kszta∏tujà treÊç ∏àczàcego je stosun-
ku. Jednak˝e istotnym jest aby poza zapisami dotyczàcymi odpowiedzialnoÊci cywilnej ogól-
nej zawiera∏y odpowiednie klauzule wyraênie chroniàce czynnoÊci okreÊlonych grup
zawodowych. Wi´kszoÊç Towarzystw Ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie warunki
skierowane do konkretnych grup zawodowych (np. aptekarze, lekarze), uwzgl´dniajàce spe-
cyfik´ wykonywania zawodu, jak równie˝ do grup zawodowych definiowanych ogólnie jako
osób wykonujàcych okreÊlone czynnoÊci. Ubezpieczenie to s∏u˝y równie˝ w praktyce jako tzw.
ubezpieczenie nadwy˝kowe – które polega na udzieleniu przez Towarzystwo Ubezpieczeƒ
ochrony ponad sum´ ubezpieczenia obowiàzkowego. Poniewa˝ Towarzystwo Ubezpieczenio-
we jest zobowiàzane do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego wy∏àcznie w zakre-
sie okreÊlonym rozporzàdzeniem, tego typu rozwiàzanie stanowi wa˝ny element Êwiadczenia
ochrony.

W modelowym przypadku ubezpieczajàcym powinna byç spó∏ka, zawierajàca ubezpieczenie w za-
kresie swojej odpowiedzialnoÊci deliktowej oraz kontraktowej, przy uwzgl´dnieniu zbiegu podstaw
odpowiedzialnoÊci uregulowanej w art. 443 k.c. W polskiej praktyce ubezpieczeniowej regulacje
umowne przedmiotu ubezpieczenia opierajà si´ obecnie w du˝ej cz´Êci na tak skonstruowanym
wzorcu, nawiàzujàcym do innej ni˝ klasyczny podzia∏ delikt – kontrakt konstrukcji, precyzujàc
przedmiot i zakres ubezpieczenia na innych fundamentach, takich jak definicja osoby trzeciej, szkód
obj´tych ubezpieczeniem i odpowiednio skonstruowanych definicjach wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci. 

Istniejà równie˝ wzorce opierajàce definicj´ przedmiotu ubezpieczenia na klasycznym podejÊciu
do definicji delikt – kontrakt, z za∏o˝eniem obejmowania podstawowym zakresem wy∏àcznie od-
powiedzialnoÊci deliktowej, z jednoczesnà mo˝liwoÊcià ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
kontraktowej jako do∏àczanej klauzuli. 
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45 G. Bieniek (red.), op. cit. s. 115 i n.
46 Na przyk∏ad w sytuacji prowadzenia spó∏ki partnerskiej przez lekarzy, w sk∏ad majàtku spó∏ki wchodzà cz´sto aparaty
i urzàdzenia medyczne du˝ej wartoÊci, których utrata na skutek egzekucji b´dzie dotkliwà stratà dla wszystkich partne-
rów, niezale˝nie od faktu, który z partnerów winny b´dzie zaniedbaƒ. 



Definicje przedmiotu ubezpieczenia wskazujà z regu∏y na niezb´dny zwiàzek odpowiedzialno-
Êci z wykonywaniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, a podstawà do okreÊlenia zakresu ubezpieczenia
b´dà w du˝ym stopniu definicje wy∏àczeƒ z zakresu ubezpieczenia. 

Co do zasady we wszystkich wzorcach OC wy∏àczona jest wina umyÊlna, ubezpieczajàcego, co
na podstawie zasady wyra˝onej w art. 827 k.c. znajduje pe∏ne uzasadnienie. Je˝eli chodzi o kwe-
stie zwiàzane z ra˝àcym niedbalstwem, to w odró˝nieniu od ubezpieczeƒ obowiàzkowych, wi´k-
szoÊç wzorców zmierza do ograniczenia odpowiedzialnoÊci zwiàzanej z tà formà winy. Warto tu-
taj zwróciç uwag´ na odmiennoÊç tego uregulowania w stosunku do ubezpieczeƒ obowiàzkowych,
jak równie˝ na fakt, i˝ ewolucja ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej zmierza raczej w kierun-
ku ochrony poszkodowanego ni˝ sprawcy szkody.

Z zakresem ubezpieczenia b´dà wiàza∏y si´ bezpoÊrednio problemy dotyczàce konstrukcji umo-
wy dotyczàcej elementów czasowych ubezpieczenia. Szczególnej istotnoÊci nabiera ten problem
w przypadku dobrowolnych ubezpieczeƒ zawodowych, gdzie zagadnienie to b´dzie mia∏o du˝e
znaczenie, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia realizacji roszczenia w wi´kszej odleg∏oÊci cza-
sowej od zdarzenia. Warunkiem odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela jest zajÊcie zdarzenia w okre-
Êlonym przez umow´ czasie47. Wynika z tego, i˝ zarówno definicja wypadku ubezpieczeniowego
jak i chwila, w której si´ zdarzy∏ majà w tym przypadku du˝e znaczenie. Zamieszczenie odpowied-
nich zapisów w o.w.u., uzale˝nia bowiem odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela od zajÊcia w okresie
ubezpieczenia okreÊlonych okolicznoÊci:

p zdarzenia b´dàcego êród∏em szkody – w tym przypadku ubezpieczyciel ponosi odpowie-
dzialnoÊç, je˝eli zdarzenie b´dàce êród∏em szkody wystàpi∏o w okresie ubezpieczenia. Nie ma
znaczenia czy w czasie trwania ubezpieczenia powstanie i ujawni si´ szkoda i czy zg∏oszone
zostanie roszczenie o jej naprawienie. Jest to rozwiàzanie najkorzystniejsze dla Ubezpieczo-
nego jak i dla ewentualnych poszkodowanych.

p faktem wystàpienia czy powstania szkody – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç, je˝eli
szkoda powsta∏a w okresie ubezpieczenia, bez wzgl´du na to, kiedy wystàpi∏o zdarzenie b´-
dàce jej êród∏em, oraz niezale˝nie od tego, kiedy dosz∏o do ujawnienia si´ szkody i zg∏oszenia
roszczenia odszkodowawczego.

p faktem ujawnienia czy odkrycia szkody – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç, je˝eli szko-
da ujawni∏a si´ w okresie ubezpieczenia, niezale˝nie od czasu jej powstania, daty zdarzenia
które jà wywo∏a∏o, oraz chwili podniesienia zarzutów przez poszkodowanego.

p zg∏oszenie roszczenia – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoÊç, je˝eli poszkodowany zg∏osi∏
roszczenie odszkodowawcze w okresie ubezpieczenia, bez wzgl´du na chwil´ powstania czy
ujawnienia szkody, a tak˝e bez wzgl´du na moment wystàpienia zdarzenia b´dàcego êród∏em
szkody lub wadliwego dzia∏ania lub zaniechania ubezpieczonego48.

Rozró˝nienie to ma kapitalne znaczenie na przyk∏ad w sytuacji, w której mamy do czynienia ze
zmianà warunków umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela, lub zmianà Towarzystwa Ubez-
pieczeƒ przez ubezpieczajàcego.

Ramowe warunki ubezpieczeƒ wy∏àczajà w zasadzie odpowiedzialnoÊç cywilnà za szkody, za
które osoba obj´ta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przej´cia odpowie-
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47 Kwestiami zwiàzanymi z poruszonà problematykà zajmuje si´ szereg autorów, którzy opisujà w sposób w zasadzie wy-
czerpujàcy problematyk´ triggers w polskim prawie cywilnym. Z omówionà problematykà ∏àczy si´ równie˝ kwestia sta-
dialnoÊci wypadku ubezpieczeniowego definiowanego przez nast´pujàce zdarzenia: wystàpienie szkody, zg∏oszenie rosz-
czenia i ustalenie odpowiedzialnoÊci cywilnej ubezpieczonego.
48 Definicje podane za: E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, op. cit., s. 399 i n.



dzialnoÊci cywilnej od osoby trzeciej albo wskutek rozszerzenia zakresu w∏asnej odpowiedzialno-
Êci cywilnej wynikajàcej z ustawy. W tym kontekÊcie wa˝nà uwagà wydaje si´ chocia˝by stosunek
okreÊlonego powy˝ej wy∏àczenia do kwestii zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià partnerów w spó∏ce
partnerskiej w kwestii mo˝liwoÊci poszerzenia ich granic odpowiedzialnoÊci w umowie spó∏ki.
W sytuacji ubezpieczeƒ obowiàzkowych, to wy∏àczenie w zasadzie niweluje mo˝liwoÊç obj´cia ta-
kich przypadków zarówno na gruncie ubezpieczenia spó∏ki, jak i na gruncie ubezpieczenia dobro-
wolnego, zawodowego OC (o ile takie wy∏àczenie istnieje w o.w.u. umowy). OczywiÊcie nie ma pod-
staw do twierdzenia, i˝ strony umowy ubezpieczenia nie mogà tak rozszerzyç jego zakresu aby
takà odpowiedzialnoÊç objàç odpowiednià klauzulà.

Dyskusyjna wydaje si´ mo˝liwoÊç obj´cia ubezpieczeniem OC czystych strat finansowych, któ-
re sà najcz´Êciej okreÊlane na zasadzie przeciwieƒstwa do pozytywnie zdefiniowanych szkód na
osobie i w mieniu. Problem ten mo˝e mieç praktyczne znaczenie szczególnie w zakresie wykony-
wania niektórych us∏ug, które ze wzgl´du na ich specyfik´ mogà generowaç przede wszystkim tak
zdefiniowane straty, szczególnie w zakresie lucrum cessans w oderwaniu od szkody majàtkowej.
Zagadnienie to wydaje si´ szczególnie wa˝ne w przypadku spó∏ek partnerskich, których wspólni-
cy wykonujàc us∏ugi mogà byç obcià˝eni odpowiedzialnoÊcià z tego tytu∏u.

W ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cywilnej przyczyna szkody mo˝e mieç charakter jednora-
zowy ciàg∏y, jednorazowy nag∏y lub powtarzajàcy si´. W przypadku zdarzenia ciàg∏ego49 mamy
najcz´Êciej do czynienia z wy∏àczeniem stanowiàcym standard mi´dzynarodowy. W wi´kszoÊci
przypadków mamy do czynienia z wy∏àczeniem dotyczàcym szkód w mieniu, jednak˝e takie wy-
∏àczenie mo˝e dotyczyç równie˝ szkód na osobie.

Co do zasady wy∏àczone z zakresu dobrowolnego ubezpieczenia OC sà równie˝ ryzyka obj´te obo-
wiàzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywilnej, zarówno w odniesieniu do ryzyk zawodo-
wych, jak i do innych ryzyk obj´tych tym ubezpieczeniem. Je˝eli chodzi o spó∏ki kapita∏owe istnie-
je równie˝ wyraêne wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej zarzàdu, a ponadto szkody górnicze,
energia jàdrowa i ska˝enie radioaktywne, dzia∏ania wojenne i stan wyjàtkowy, HIV i choroby za-
kaêne, szkody wynik∏e z niedostarczenia energii, szkody wynik∏e ze sk∏adowania odpadów.

Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, i˝ w przypadku ubezpieczeƒ dobrowolnych w spó∏ce partner-
skiej, wi´kszoÊç okreÊlonych powy˝ej wy∏àczeƒ b´dzie mia∏a zastosowanie w bardzo szczególnych
przypadkach, i pozostanie bez wp∏ywu na funkcjonowanie ubezpieczenia w praktyce. Przytoczo-
na powy˝ej lista wy∏àczeƒ ma charakter podstawowy. Istniejà równie˝ wy∏àczenia fakultatywne
stosowane przez zak∏ady ubezpieczeƒ, wskazujàce potencjalnie mo˝liwe rozszerzenia zakresu
ubezpieczeniowego, jednoczeÊnie konstruujàc klauzule do ich w∏àczenia. W odniesieniu do spó∏-
ek partnerskich najwa˝niejszymi tego typu konstrukcjami sà:

1. W∏àczenie ryzyka wadliwego wykonania robót lub us∏ug – strony postanawiajà rozszerzyç za-
kres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie powsta∏e po przekazaniu przedmiotu wyko-
nanej pracy lub us∏ugi w u˝ytkowanie odbiorcy, wynik∏e z jej wadliwego wykonania przez osoby ob-
j´te ubezpieczeniem – zgodnie ze standardami mi´dzynarodowymi wykonana praca lub us∏uga
traktowana jest jak produkt. W zwiàzku z faktem, i˝ w przypadku spó∏ki partnerskiej mamy do
czynienia w zasadzie ze Êwiadczeniem us∏ug, tego typu w∏àczenie w zakres ubezpieczenia jest kwe-
stià priorytetowà, szczególnie w przypadku braku dobrowolnego ubezpieczenia zawodowego.

2. Obj´cie ubezpieczeniem szkód na osobie wynikajàcych z przeniesienia chorób zakaênych –
z zakresu tego rozszerzenia wy∏àczone sà najcz´Êciej szkody wynik∏e z naruszenia zasad higieny,

54

49 Powolne dzia∏anie ha∏asu, wibracji, ciep∏a, wody, zagrzybienia i innych czynników, osiadania gruntu, osuni´cia si´ zie-
mi, zalania przez wody stojàce lub p∏ynàce a tak˝e na skutek cofni´cia si´ cieczy z systemów kanalizacyjnych.



aseptyki przez osoby obj´te ubezpieczeniem oraz o zaka˝enie wirusem HIV. Klauzula ta dotyczy
w szczególnoÊci spó∏ek w których wykonywane sà zawody medyczne, a wi´c lekarzy i piel´gnia-
rek dzia∏ajàcych w formie grupowych praktyk lekarskich. Ci´˝ar dowodu w powy˝szej sprawie zo-
sta∏ przerzucony na ubezpieczajàcego.

3. Klauzula reprezentantów – dzia∏a ona w ten sposób, i˝ likwiduje wy∏àczenie winy umyÊlnej
zamieszczonej w o.w.u., zast´pujàc to wy∏àczenie brzmieniem klauzuli. Skutkiem wprowadzenia
klauzuli jest zaw´˝enie winy umyÊlnej do tzw. reprezentantów, to znaczy osób nale˝àcych do Êci-
s∏ego kierownictwa firmy, a w sytuacji spó∏ki partnerskiej mo˝e dotyczyç zarówno partnerów jak
i zarzàdu spó∏ki. Klauzula w∏àcza zakres winy umyÊlnej dla pracowników ubezpieczajàcego jak
równie˝ jego podwykonawców, o ile dany zak∏ad ubezpieczeƒ zgodzi si´ na obj´cie odpowiedzial-
noÊci takowà klauzulà.

4. Klauzula podwykonawców -rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w mieniu i na oso-
bie wyrzàdzone przez podwykonawców ubezpieczajàcego innych ni˝ pracownicy. W definicji osób
obj´tych ubezpieczeniem przez zak∏ady ubezpieczeƒ najcz´Êciej znajdziemy wy∏àcznie osoby dzia-
∏ajàce w imieniu ubezpieczajàcego na podstawie innych umów ni˝ umowa o prac´, w tym tak˝e
umowy zlecenia i umowy o dzie∏o. Istniejà dwa rodzaje klauzuli podwykonawców, ró˝niàce si´
mo˝liwoÊcià regresu ubezpieczyciela do podwykonawcy. Zasadà jest, i˝ prawo regresu musi byç
zawarte w tej klauzuli. W∏àczenie dotyczy czynnoÊci powierzonych do wykonania przez ubezpie-
czajàcego w zakresie wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Bardzo wa˝nym elementem systemu ubezpieczeƒ dobrowolnych, koniecznym do zastosowania
w spó∏ce partnerskiej jest dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej zawodowej. Re-
alizowane jest ono bàdê poprzez odpowiednià modyfikacj´ wzorca o.w.u. OC, bàdê te˝ na zasadzie
odr´bnego ubezpieczenia. Obydwie metody sà skuteczne pod warunkiem jednak, i˝ zawierajà od-
powiednie zapisy w treÊci o.w.u. lub klauzul. Poni˝ej zamieszczona zosta∏a krótka charakterysty-
ka dobrowolnego ubezpieczenia OC na zasadzie odr´bnego ubezpieczenia.

Zakoƒczenie
Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej jest zdecydowanie najbardziej dost´pnym i po-

wszechnym sposobem radzenia sobie z ryzykiem. Jest te˝ najbardziej sensownym rozwiàzaniem
tego problemu dla spó∏ki partnerskiej. OczywiÊcie ubezpieczenie nie wy∏àcza w ca∏oÊci odpowie-
dzialnoÊci odszkodowawczej wspólników, jednak˝e w znacznym stopniu ogranicza jej negatywne,
finansowe konsekwencje.

1. W celu ochrony konsumentów us∏ug wolnego zawodu ustawodawca zobowiàza∏ podmioty wy-
konujàce okreÊlone zawody do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej nadajàc temu
obowiàzkowi kszta∏t w odpowiednich rozporzàdzeniach, okreÊlajàcych ich minimalne warunki.
Wydaje si´ jednak, i˝ obowiàzek ten chroni cz´Êç konsumentów w sposób nieco iluzoryczny, ze
wzgl´du na fakt niskich w stosunku do ryzyka sum ubezpieczenia. Szczególnie jaskrawy obraz
daje tutaj porównanie sum ubezpieczenia dotyczàcych zawodu brokera ubezpieczeniowego z su-
mami OC zawodowego adwokatów, radców prawnych czy notariuszy. Zaskakujàce jest równie˝ to
i˝ ustawodawca zrezygnowa∏ z obj´cia obowiàzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywil-
nej wszystkich lekarzy. Zdecydowanie dla skutecznej i pe∏nej ochrony zarówno konsumentów jak
i samych wspólników nie wystarcza natomiast zrealizowanie obowiàzku ubezpieczenia wy∏àcznie
w odniesieniu do partnerów spó∏ki ze wzgl´du na pierwszoplanowà odpowiedzialnoÊç spó∏ki. Pro-
blemem jest równie˝ kwestia niejasno sformu∏owanego obowiàzku ubezpieczenia spó∏ki partner-
skiej, co w konsekwencji prowadzi do koniecznoÊci roszczenia bezpoÊrednio od partnerów spó∏ki
w razie braku majàtku tej˝e. Wprawdzie istnieje mo˝liwoÊç dodatkowego ubezpieczenia spó∏ki,
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które b´dzie skonstruowane w ten sposób, i˝ spó∏ka b´dzie ubezpieczajàcym, natomiast ubezpie-
czeni b´dà partnerzy i spó∏ka, z tym ˝e w przypadku spó∏ki mo˝emy mówiç o ubezpieczeniu nad-
wy˝kowym a nie obowiàzkowym, co zmienia znaczàco zakres ochrony. Niejasno rozwiàzany pro-
blem ubezpieczenia obowiàzkowego spó∏ki rodzi jednak konsekwencje nie tylko w zakresie
samego obowiàzku ubezpieczenia, ale równie˝ w kwestii zakresu kontroli organów odpowiedzial-
nych za te zadania oraz Towarzystw Ubezpieczeƒ. Z pewnoÊcià lepszym rozwiàzaniem by∏oby ja-
sne okreÊlenie w odpowiednich przepisach zakresu obowiàzku ubezpieczenia przedsi´biorców, co
w chwili obecnej staje si´ przedmiotem wyk∏adni przeprowadzanej z ró˝nym skutkiem, lub ewen-
tualnie zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, na drodze post´powa-
nia sàdowego.

2. W zwiàzku z pozostawieniem zasadniczego ci´˝aru zabezpieczenia interesów klientów i part-
nerów poza regulacjà typu ustawowego, szczególnego znaczenia nabiera w∏aÊciwe skonfigurowa-
nie zakresu pokrycia ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, sk∏adajàcego si´ z co najmniej
2 elementów, tzn. ubezpieczenia obowiàzkowego osób wykonujàcych wolny zawód oraz dobrowol-
nego ubezpieczenia spó∏ki z w∏àczeniem odpowiednich, opisanych wczeÊniej klauzul, w tym ko-
niecznie klauzuli w∏àczajàcej odpowiedni wolny zawód w zakres ubezpieczenia. Warto tutaj wspo-
mnieç, i˝ wi´kszoÊç towarzystw ubezpieczeniowych, zainteresowanych pozyskiwaniem tego typu
klienteli, posiada gotowe rozwiàzania dla takich podmiotów jak spó∏ka partnerska.

mgr Grzegorz MikÊ, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Summary of the article

Civil liability insurance of an unlimited liability partnership and its
partners 

Due to dynamic changes in the economic and legal situation and due to security of performan-
ce of certain liberal professions, especially the specialized ones which carry high risk, a need has
arisen for introducing regulations in the Polish legal system which would enable such subjects to
associate in order to run joint enterprises. At the same time the scope of risk and responsibilities
for the undertaken professional activity had to be clearly specified. An unlimited liability part-
nership is an organized form intended for liberal professions whose legal construction allows for
assuring the broadest protection both for individuals performing liberal professions and for the
subjects benefiting from their services. In order to assure realistic protection of the partners, the
unlimited liability partnership, and the clients benefiting from its services, we have to focus on
the term liberal profession and its relation with the term entrepreneur; moreover, we have to de-
fine the risk and discuss its redistribution methods. 

The civil liability insurance in its obligatory form and in its voluntary form is certainly the most
widely available and widespread method of coping with risk. It is also the most sensible and most
widespread solution for this problem for an unlimited liability partnership. Obviously, the insu-
rance does not exclude completely the liability for damages of its partners, but is considerably re-
duces its negative, financial consequences. 

56



57

Wojciech Kamieƒski

Odstàpienie od umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych zawartej na odleg∏oÊç. Aksjologiczne 
podstawy argumentacji

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

1 W dalszej cz´Êci artyku∏u umowa obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów okreÊlana b´dzie mianem „umowy obowiàzkowego ubez-
pieczenia OC”.
2 P. Filipiak, DopuszczalnoÊç odstàpienia przez konsumenta od umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych zawartej na odleg∏oÊç, „Prawo Asekuracyjne” nr 1/2009, s. 36-51.
Kwestia odstàpienia zosta∏a poddana unormowaniu w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàz-
kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz nie-
których innych ustaw. Projekt ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. stanowi efekt prac grupy roboczej ds. przeglàdu re-
gulacji prawa ubezpieczeƒ gospodarczych, dzia∏ajàcej w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego powo∏anej przy
Ministerstwie Finansów na mocy zarzàdzenia Ministra Finansów z dnia 14 wrzeÊnia 2006 r., jako organu opiniodaw-
czego i doradczego w sprawach rynku finansowego. Projekt ustawy przes∏any do uzgodnieƒ mi´dzyresortowych zo-
sta∏ zamieszczony pod adresem:
http://mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/fi/ubezpiecz/proj_zmiana_ustawy_o_oc.pdf

Uwagi wst´pne
Na ∏amach literatury ubezpieczeniowej prowadzona jest dyskusja o dopuszczalnoÊci odstàpie-

nia przez konsumenta od umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów1, w przypadku,
gdy umowa ubezpieczenia obowiàzkowego zawierana jest na odleg∏oÊç2.

W celu rozstrzygni´cia powy˝szej kwestii przytaczane sà argumenty pochodzàce z wyk∏adni j´-
zykowej, funkcjonalnej i celowoÊciowej. Niektóre z nich przemawiajà za przyznaniem konsumen-
towi prawa odstàpienia, niektóre prowadzà do wniosku przeciwnego. Decydujàcym jednak wyda-
je si´ byç argument zgodnoÊci prawa polskiego z prawem europejskim. Niezale˝nie od ostatecznie
przyj´tego rozwiàzania, istotnym pozostaje pytanie o s∏usznoÊç przyznania konsumentowi prawa
odstàpienia od umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w kontekÊcie zapewnienia
ochrony osobom trzecim, nara˝onym na szkod´ w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych.
W ocenie autora pytanie to dotyczy konfliktu dwóch dóbr uznanych przez system prawny: ochro-
ny konsumenta i ochrony poszkodowanego. Konflikt ten powinien jednak zostaç rozwiàzany naj-



pierw na gruncie prawa europejskiego, a w szczególnoÊci dyrektywy o sprzeda˝y us∏ug finanso-
wych na odleg∏oÊç3 oraz dyrektyw komunikacyjnych4.

Zgodnie z art. 16c ust. 1 i 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów5, konsument, któ-
ry zawar∏ na odleg∏oÊç umow´ o us∏ugi finansowe (stanowiàcà czynnoÊç ubezpieczeniowà) mo˝e
od niej odstàpiç bez podania przyczyn, sk∏adajàc stosowne oÊwiadczenie na piÊmie, w terminie
trzydziestu dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia infor-
macji, o którym mowa w art. 16b ust. 3 ustawy, je˝eli jest to termin póêniejszy. 

O tym, czy na gruncie prawa polskiego konsumentowi przys∏uguje prawo odstàpienia od
umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC zale˝y relacja trzech ustaw: ustawy o ochronie nie-
których praw konsumentów, ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych6 oraz ustawy kodeks
cywilny7.

Wyk∏adnia art. 12 ust. 1 ust. o u.o.
SpoÊród wszystkim typów wyk∏adni, przy interpretacji tekstów prawnych wyk∏adnia j´zykowa
odgrywa zasadniczà rol´. W stosunku do niej formu∏owana jest zasada pierwszeƒstwa przed po-
zosta∏ymi rodzajami wyk∏adni: systemowej i funkcjonalnej, które majà charakter subsydiarny.
Uwa˝a si´, ˝e w przypadku, gdy wyk∏adnia j´zykowa daje jasny i jednoznaczny rezultat, inter-
pretator – zgodnie z zasadà interpretatio cessat in claris – mo˝e oprzeç si´ na wyniku tak poczy-
nionych ustaleƒ8. 

W przypadku niepewnoÊci, co do trafnoÊci poczynionej interpretacji j´zykowej, interpretator po-
winien staraç si´ wynik ten potwierdziç innymi metodami wyk∏adni – wyk∏adnià systemowà i wy-
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3 Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 wrzeÊnia 2002 r. dotyczàca sprzeda˝y konsu-
mentom us∏ug finansowych na odleg∏oÊç oraz zmieniajàca dyrektyw´ Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE
i 98/27/WE (Dz. Urz. L 271,09/10/2002 P. 0016-0024).
4 Na dorobek prawa wspólnotowego w zakresie obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych sk∏adajà si´ nast´pujàce dyrektywy:
– dyrektywa Rady z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie koordynacji przepisów Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàcych

ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i kontroli spe∏nienia obowiàzku te-
go ubezpieczenia (72/166/EWG) – tzw. pierwsza dyrektywa komunikacyjna,

– druga dyrektywa Rady z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie koordynacji przepisów Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczà-
cych ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (84/5/EWG) – tzw. druga dyrek-
tywa komunikacyjna,

– dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie ujednolicenia przepisów Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàcych
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u u˝ytkowania pojazdów samochodowych (90/232/EWG) – tzw.
trzecia dyrektywa komunikacyjna,

– dyrektywa 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie koordynacji przepi-
sów prawnych Paƒstw Cz∏onkowskich dotyczàcych ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych oraz zmiany dyrektyw Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG – tzw. czwarta dyrektywa komuni-
kacyjna.

– dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniajàca dyrektywy Rady
72/166/EWG, 84/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektyw´ 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczàce
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicz-
nych – tzw. piàta dyrektywa komunikacyjna.

5 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzà-
dzonà przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, z póên. zm.); (dalej: ust. o o.k.).
6 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z póên. zm.); (dalej: ust. o u.o.).
7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z póên. zm.); (dalej: k.c.).
8 L. Morawiecki, Zasady wyk∏adni prawa, Toruƒ 2006, s. 69.  



k∏adnià funkcjonalnà. Odwo∏anie si´ do innych regu∏ interpretacji ma na celu potwierdzenie re-
zultatu wyk∏adni j´zykowej albo dokonanie w∏aÊciwego wyboru pomi´dzy ró˝nymi alternatywa-
mi interpretacyjnymi, które sugeruje wyk∏adnia j´zykowa9. Wynik wyk∏adni j´zykowej poczynio-
ny w oparciu o porzàdek preferencji nie ma charakteru absolutnego i dopuszcza odst´pstwa
w szczególnie uzasadnionych okolicznoÊciach, w szczególnoÊci, gdy wynik wyk∏adni j´zykowej
prowadzi do absurdów albo do ra˝àco niesprawiedliwych lub irracjonalnych konsekwencji10. Za-
sada pierwszeƒstwa wyk∏adni j´zykowej i pomocniczoÊci wyk∏adni systemowej oraz wyk∏adni
funkcjonalnej (celowoÊciowej) jest powszechnie akceptowana zarówno w orzecznictwie sàdów pol-
skich oraz doktrynie11.

Na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych zosta∏a sformu∏owana zasada trwa∏oÊci
ochrony ubezpieczeniowej12. Zgodnie z jej treÊcià, odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela trwa przez
okres wskazany w umowie i koƒczy si´ z up∏ywem ostatniego dnia tego okresu (art. 12 ust. 1 ust.
o u.o.). Ustawa dopuszcza mo˝liwoÊç wczeÊniejszego ustania odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela,
jednak˝e wy∏àcznie w przypadkach wskazanych w ustawie. ¸àcznik „wskazania w ustawie” na
gruncie wyk∏adni j´zykowej s∏usznie interpretuje si´, jako ograniczenie przypadków rozwiàza-
nia umowy ubezpieczenia do okolicznoÊci wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach obowiàz-
kowych13. Poza up∏ywem terminu koƒcowego, odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela ustaje z chwilà
rozwiàzania umowy w przypadkach okreÊlonych w art. 33 ust. o u.o. Brzmienie tego przepisu
ma charakter kategoryczny, co przy zastosowaniu wyk∏adki gramatycznej pozwala twierdziç
o jego zamkni´tym charakterze, przynajmniej na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzko-
wych14.

Trafnie podkreÊla si´, ˝e pomimo wymienienia w art. 33 ust. o u.o. w sposób enumeratywny
przypadków rozwiàzania umowy ubezpieczenia, przepis ten nie musi stanowiç zamkni´tego ka-
talogu okolicznoÊci, w których dopuszczalne jest rozwiàzanie umowy obowiàzkowego ubezpiecze-
nia OC15. Tak, jak zasadny jest postulat, aby wszystkie przypadki rozwiàzania umowy obowiàz-
kowego ubezpieczenia OC na gruncie êród∏owego aktu prawnego zosta∏y uj´te w jednym
przepisie, tak wydaje si´, ˝e dopuszczalnym jest pomini´cie powtórzenia sytuacji przewidzianych
w innych przepisach prawa, chyba ˝e akt zasadniczy dopuszcza modyfikacje lub wyjàtki od regu∏
okreÊlonych w tych innych przepisach prawa. Pomini´cie przez ustawodawc´ w ustawie o ubez-
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9 Tam˝e., s. 70.
10 Tam˝e.
11 A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiƒski, Zarys teorii paƒstwa i prawa, Warszawa 1992, s. 206; M. Zieliƒski, Wy-
k∏adnia prawa. Zasady, regu∏y, wskazówki, Warszawa 2002, s. 317; R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków
1996, s. 62; S. Grzybowski (w:) System prawa cywilnego. Cz´Êç ogólna, Ossolineum 1985, s. 173; L. Morawski, op. cit.,
s. 69-71.
12 M. Orlicki (w:) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyƒski, Obowiàzkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych, Bydgoszcz-Poznaƒ 2007, s. 104 i n.
13 Tam˝e.
14 Zgodnie z art. 33 ust. o u.o. umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiàzaniu:
– z up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta;
– z chwilà wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
– z dniem odstàpienia od umowy w przypadku okreÊlonym w art. 29 ust. 3;
– w przypadkach okreÊlonych w art. 31 ust. 1 i 4;
– z chwilà udokumentowania trwa∏ej i zupe∏nej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznoÊciach niepowodu-

jàcych zmiany posiadacza, z uwzgl´dnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
– z up∏ywem 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, z uwzgl´dnieniem art. 474 i art. 476 ustawy

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535).
15 P. Filipiak, op. cit., s. 47.



pieczeniach obowiàzkowych przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia na skutek odstàpie-
nia, w sytuacji, gdy umowa zawierana jest przez ubezpieczajàcego-konsumenta na odleg∏oÊç, nie
musi przesàdzaç o niedopuszczalnoÊci zastosowania stosownych przepisów z ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów. Kwestia ta powinna zostaç jednak rozwiàzana przy wykorzysta-
niu regu∏ kolizyjnych.

Regu∏y kolizyjne (ustawa o ub. obow. i ustawa o ochr. konsum.)
Relacjami przepisu szczególnego (lex specialis) do przepisu ogólnego (lex generalis) zajmujà si´

regu∏y kolizyjne. Regu∏y kolizyjne nie nale˝à do dyrektyw interpretacyjnych w Êcis∏ym tego s∏o-
wa znaczeniu, ale wraz z regu∏ami wnioskowaƒ prawniczych zaliczane sà do regu∏ wyk∏adni sen-
su largo16. Do regu∏ kolizyjnych zalicza si´:

1. regu∏´ hierarchicznà (lex superior derogat legi inferiori),
2. regu∏´ chronologicznà (lex posterior derogat legi priori),
3. regu∏´ merytorycznà (lex specialis derogat legi generali).
W hierarchii êróde∏ prawa ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawa

o ubezpieczeniach obowiàzkowych stanowià akty prawne o równorz´dnej mocy prawnej.
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów wesz∏a w ˝ycie dnia 1 lipca 2000 r. Jej nowe-

lizacja, dodajàca rozdzia∏ 2a „Szczególne przepisy o umowach zawieranych na odleg∏oÊç dotyczà-
cych us∏ug finansowych”, zacz´∏a obowiàzywaç dnia 25 sierpnia 2004 r. Chronologicznie, pomi-
mo, ˝e ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów wesz∏a w ˝ycie przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych17, to jednak jej nowelizacja i dodanie rozdzia∏u 2a mia-
∏o miejsce w czasie póêniejszym. Prowadzi to do wniosku, ˝e przepisy o mo˝liwoÊci odstàpienia od
umowy ubezpieczenia zawartej na odleg∏oÊç (art. 16c ust. 1 i 2 ust. o o.k.), ze wzgl´du na póêniej-
sze uchwalenie mia∏y charakter lex posteriori w stosunku do przepisów o mo˝liwoÊci rozwiàzania
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego (art. 33 ust. o u.o. 18)19.

Regu∏a merytoryczna stosowana jest w przypadku kolizji norm, których zakresy zastosowania
pozostajà w stosunku nadrz´dnoÊci lub podrz´dnoÊci. Zakres lex specialis musi zatem zawieraç
si´ w zakresie lex generalis20. Relacja pomi´dzy przepisem szczególnym a przepisem ogólnym (lex
specialis derogat legi generali) nie jest regu∏à derogacyjnà, lecz regu∏à wskazujàcà, jak stosowaç
przepisy ogólne i szczególne w przypadku ich kolizji21. W przypadku, gdy relacja „przepis szcze-
gólny – przepis ogólny” dotyczy norm zawartych w ró˝nych aktach prawnych tego samego rz´du,
przy ustalaniu nadrz´dnoÊci (podrz´dnoÊci) zakresów zastosowania nale˝y braç pod uwag´ za-
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16 L. Morawiecki, op. cit., s. 225.
17 To jest dnia 1 stycznia 2004 r.
18 Przepis ten nie by∏ nigdy zmieniany.
19 Na gruncie wyk∏adni historycznej mo˝na dojÊç do przekonania, ˝e konsumentowi przys∏uguje prawo odstàpienia od
umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC. W pierwotnej wersji ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów wy∏à-
cza∏a spod zakresu zastosowania umowy ubezpieczenia – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy: „przepisów o umowach za-
wieranych na odleg∏oÊç nie stosuje si´ do umów ubezpieczenia, w tym do umów o cz∏onkowstwo w otwartych funduszach
emerytalnych, oraz reasekuracji”. Nast´pnie, w wyniku nowelizacji zakres normowania ustawy zosta∏ rozszerzony o us∏u-
gi finansowe, do których zosta∏y zaliczone czynnoÊci ubezpieczeniowe (art. 16a ust. 1 pkt 3 ust. o o.k.); ustawa nowelizu-
jàca z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za
szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1204) doda∏a rozdzia∏ 2a „Szczególne prze-
pisy o umowach zawieranych na odleg∏oÊç dotyczàcych us∏ug finansowych” i jednoczeÊnie uchyli∏a art. 16a ust. 1 pkt 3.
20 L. Morawiecki, op. cit., s. 227.
21 J. Wróblewski, Lex generalis a lex specialis, Zeszyty Naukowe U¸ 1963/28.



równo zakresy adresatów obu norm, jak i zakresy innych warunków ich zastosowania22. W przy-
padku, gdy zakresy zastosowania rozpatrywanych aktów prawnych nie pozostajà w relacji nad-
rz´dnoÊci (podrz´dnoÊci), lecz krzy˝owania, to o takich aktach mo˝na powiedzieç, ˝e pozostajà
wzgl´dem siebie w relacji „wyjàtek – regu∏a”23.

Pomi´dzy regu∏ami kolizyjnymi mo˝e dochodziç do zbiegu. W szczególnoÊci mo˝e dojÊç do
zbiegu regu∏y chronologicznej i regu∏y merytorycznej oraz konfliktu pomi´dzy normà wskaza-
nà przez ka˝dà z regu∏ kolizyjnych. W powy˝szej sytuacji dopuszczalne jest zastosowanie re-
gu∏y wynikajàcej z tych dwóch: lex posterior generalis non derogat legi priori speciali – norma
póêniejsza ogólna nie uchyla normy wczeÊniejszej szczególnej. W literaturze i orzecznictwie
podnosi si´ jednak, ˝e regu∏a ta uznawana jest za stosunkowo „s∏abà”, a ostateczne rozstrzy-
gni´cie zbiegu norm wymaga zastosowania wzgl´dów celowoÊciowych24.

Adresatem normy zawartej w art. 16 c ust. 1 i 2 ust. o o.k. jest konsument, tj. osoba fizyczna doko-
nujàca czynnoÊci prawnej niezwiàzanej bezpoÊrednio z jej dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà.

Norma z art. 16 c ust. 1 i 2 ust. o o.k. znajduje zastosowanie do umów o us∏ugi finansowe. Zgod-
nie z definicjà zawartà w art. 16 a ust. 1 pkt 3 ust. o o.k., jednym z rodzajów us∏ug finansowych
sà czynnoÊci ubezpieczeniowe. Na podstawie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, do czynno-
Êci ubezpieczeniowych zalicza si´ mi´dzy innymi zawieranie umów ubezpieczenia (art. 3 ust.
3 pkt 1 ust. o dz. u.25); jednym z rodzajów umowy ubezpieczenia jest umowa ubezpieczenia OC na-
wet wtedy, gdy z jej zawarciem zwiàzany jest obowiàzek (art. 12 ust. 2 ust. o dz.u. oraz art. 3 ust.
1 i art. 4 pkt 1 ust. o u.o.).

Zakresem podmiotowym art. 33 ustawy o u.o. obj´ty jest ubezpieczajàcy, tzn. ka˝dy posiadacz
pojazdu mechanicznego, w stosunku do którego ustawa przewiduje obowiàzek zawarcia umowy
ubezpieczenia OC (art. 23 ust. 1 ust. o u.o.).

Obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia OC mo˝e spoczywaç zarówno na konsumencie, jak
i nie-konsumencie, tj. osobie fizycznej zawierajàcej umow´ ubezpieczenia OC w celu zwiàzanym
bezpoÊrednio z jej dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà, a tak˝e na osobie prawnej bàdê jed-
nostce organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej niezale˝nie od faktu, czy umowa ubez-
pieczenia OC zawierana jest w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià gospodarczà.

Porównanie zakresów podmiotowych obu ustaw prowadzi do konkluzji, ˝e zakres zastosowania
normy z art. 16c ust. 1 i 2 ust. o o.k. jest w´˝szy ni˝ normy z art. 33 ust. o u.o. Analiza zakresów
przedmiotowych obu ustaw prowadzi natomiast do wniosku, ˝e zakres zastosowania normy z art.
16 c ust. 1 i 2 ust. o o.k. jest szerszy ni˝ normy z art. 33 ust. o u.o., gdy˝ nie ogranicza si´ tylko
do umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC, ale dotyczy wszystkich rodzajów umów ubezpiecze-
nia, zarówno majàtkowych, jak i osobowych, o ile tylko zawierane sà na odleg∏oÊç.

Powy˝sze zabiegi interpretacyjne prowadzà do wniosku, ˝e pomi´dzy zakresem zastosowania
normy wyra˝onej w art. 16c ust. 1 i 2 ust. o o.k., a zakresem zastosowania normy wyra˝onej w art.
33 ust. o u.o. nie zachodzi stosunek nadrz´dnoÊci ani podrz´dnoÊci. OkolicznoÊç ta wyklucza za-
stosowanie regu∏y merytorycznej lex specialis derogat legi generali, a tak˝e nie daje podstaw do
pos∏u˝enia si´ regu∏à kolizyjnà uwzgl´dniajàcà chronologi´ czasowà lex posterior generalis non
derogat legi priori speciali.
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22 Zob. orzeczenie TK z 18 paêdziernika 1994 r. (K 2/94, OTK 1994/2/36); L. Morawiecki, op. cit., s. 279.
23 L. Morawiecki, op. cit.
24 Tam˝e, s. 229.
25 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151, z póên. zm.); (dalej:
ust. o dz. u.).



Zakresy zastosowania norm zawartych w przywo∏anych przepisach pozostajà w stosunku krzy-
˝owania, co uzasadnia twierdzenie o traktowaniu powy˝szych przepisów jako „zasada i wyjàtek”.
W rozpatrywanym kontekÊcie normatywnym wyjàtkiem od zasady jest niedopuszczalnoÊç odstà-
pienia przez konsumenta od umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC zawartej na odleg∏oÊç.

Regu∏y kolizyjne (ust. o u.o. i k.c.)
Jednym z argumentów, który mia∏by Êwiadczyç o dopuszczalnoÊci odstàpienia od umowy obo-

wiàzkowego ubezpieczenia OC jest uznanie, ˝e katalog przypadków z art. 33 ust. o u.o. nie okre-
Êla wszystkich mo˝liwych sytuacji rozwiàzania umowy ubezpieczenia obowiàzkowego; jako do-
datkowà okolicznoÊç wskazuje si´ dopuszczalnoÊç rozwiàzania umowy ubezpieczenia na
podstawie porozumienia stron26. W literaturze podkreÊla si´, ˝e zawarcie umowy rozwiàzujàcej
dopuszczalne by∏oby wy∏àcznie wtedy, gdy zosta∏aby zachowana ciàg∏oÊç ochrony ubezpieczenio-
wej, a potrzeba porozumienia co do wczeÊniejszego wygaÊni´cia stosunku prawnego wynika∏aby
z podwójnego (wielokrotnego) ubezpieczenia OC lub ch´ci zastàpienia jednej umowy drugà27. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ust. o u.o., w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do umów ubezpie-
czenia obowiàzkowego stosuje si´ przepisy kodeksu cywilnego, przy czym stosowanie ich nast´-
puje „wprost”, a nie „odpowiednio”28. 

Niewàtpliwie „sprawà uregulowanà w ustawie” sà przypadki rozwiàzania umowy obowiàzko-
wego ubezpieczenia OC (art. 33 ust. o u.o.). Stàd te˝ przypadki okreÊlone w kodeksie cywilnym,
kiedy mo˝liwe jest rozwiàzanie umowy ubezpieczenia nie b´dà mia∏y zastosowania na gruncie
ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych29. Dotyczy to bàdê takich przypadków, w których usta-
wa o ubezpieczeniach obowiàzkowych przewiduje regulacje szczególne, bàdê takich, gdy rozwià-
zania przewidziane w kodeksie cywilnym nie majà swojego odpowiednika w ustawie o ubezpie-
czeniach obowiàzkowych30. W drugim przypadku, jako przyk∏ad podaje si´ art. 812 § 4 k.c.,
przyznajàcy ubezpieczajàcemu prawo odstàpienia od umowy zawartej na okres d∏u˝szy ni˝ 6 mie-
si´cy. Argumentuje si´, ˝e dopuszczenie rozwiàzania umowy ubezpieczenia obowiàzkowego
w przypadkach okreÊlonych w kodeksie cywilnym by∏oby nie tylko niezgodne z prawem (art. 12
ust. 1 ust. o u.o.), ale tak˝e przeczy∏oby funkcji ubezpieczeƒ obowiàzkowych, jakà jest zapewnie-
nie poszkodowanym stabilnej ochrony ubezpieczeniowej przez okreÊlony w ustawie czas i w okre-
Êlonym w ustawie zakresie31. 

Uzasadniajàc dopuszczalnoÊç odstàpienia od umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC w sytuacji
podwójnego ubezpieczenia32 podnosi si´, ˝e skoro zosta∏y zawarte co najmniej dwie umowy ubezpie-
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26 P. Filipiak, op. cit., s. 49.
27 M. Orlicki, op. cit., s. 105; zob. tak˝e P. Filipiak, op. cit., s. 50.
28 E. Kowalewski, T. Sangowski, Ocena stanu reformy ustawodawstwa ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” nr
3/2004, s. 35; a tak˝e P. Filipiak, op. cit., s. 42.
29 M. Orlicki, op. cit., s. 105; P. Filipiak, op. cit., s. 43.
30 Tam˝e.
31 Zob. M. Orlicki, op. cit., s. 105.
32 O „podwójnym ubezpieczeniu” mówi si´ wtedy, gdy na skutek niedochowania terminu oÊwiadczenie ubezpieczajàcego
o wypowiedzeniu umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC staje si´ nieskuteczne, a ubezpieczajàcy, nie wiedzàc o niesku-
tecznoÊci wypowiedzenia, zawiera na kolejny okres czasu umow´ ubezpieczenia z innym ubezpieczycielem. Akceptacj´ ist-
nienia podwójnego obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyrazili: B. Woliƒska, M.
Wi´cko, (w:) S. Rogowski (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne, Warszawa 2008, s. 54 – 55; P. Bucoƒ, OdpowiedzialnoÊç cy-
wilna uczestników wypadku komunikacyjnego, Warszawa 2008, s. 138 – 139; M. Orlicki, op. cit., s. 109-110; P. Filipiak, op.
cit., s. 49.
33 M. Orlicki, op. cit., s. 109-110.



czenia OC, to obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia OC zosta∏ spe∏niony przez posiadacza po-
jazdu w stosunku do chronologicznie pierwszej z nich. Implikuje to, ˝e wobec pozosta∏ych umów
ubezpieczenia OC obowiàzek taki nie cià˝y∏ i umowy te nie mogà mieç charakteru obowiàzkowego,
lecz „w domyÊle” dobrowolny, a co za tym idzie dopuszczalne jest zarówno odstàpienie od nich zgod-
nie z art. 812 § 4 k.c. lub te˝ zawarcie umowy rozwiàzujàcej na podstawie zasady swobody umów33. 

Rozumowaniu takiemu mo˝na jednak przeciwstawiç argument p∏ynàcy z regu∏y lege non distin-
guente – Lege non distinguente nec nostrum est distinguere (Tam, gdzie rozró˝nieƒ nie wprowadza
sam prawodawca, tam nie jest wolno ich wprowadzaç interpretatorowi)34. Rozsàdnym jest argu-
mentowanie, ˝e skoro dla odpowiedzialnoÊci posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrzà-
dzone w zwiàzku z jego ruchem ustawodawca przewidzia∏ tylko jednà form´ odpowiedzialnoÊci
gwarancyjnej ubezpieczyciela i uczyni∏ to w odr´bnej ustawie, to umowa ubezpieczenia, która b´-
dzie spe∏nia∏a warunki takiej odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej mo˝e byç wy∏àcznie umowà obo-
wiàzkowego ubezpieczenia OC. Co wi´cej, na podstawie art. 6 i 10 ustawy o u.o. uprawnione jest
twierdzenie, ˝e je˝eli tylko umowa ubezpieczenia b´dzie opiewaç na sum´ gwarancyjnà nie ni˝szà
ni˝ minimalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to
umowa taka b´dzie zawsze umowà obowiàzkowego ubezpieczenia OC zawartà na warunkach
okreÊlonych przez ustaw´, chocia˝by strony porozumia∏y si´ w odmienny sposób. Tym samym, je-
˝eli umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie b´dzie spe∏niaç kryterium
w∏aÊciwej sumy gwarancyjnej, to b´dzie umowà niewa˝nà35, podobnie, jak b´dzie umowà niewa˝-
nà, gdy b´dzie spe∏niaç kryterium sumy gwarancyjnej, jednak˝e jej zawarciu nie b´dzie towarzy-
szy∏ obowiàzek wynikajàcy z przepisu prawa. Przyjmujàc powy˝szà argumentacj´, tracà donios∏oÊç
prawnà rozwa˝ania o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia i zawarciu przez strony umowy roz-
wiàzujàcej.

Niezale˝nie od powy˝szego wniosku warto mieç na uwadze, ˝e dopuszczalnoÊç zawarcia umo-
wy rozwiàzujàcej innà umow´ (contrarius consensus) stanowi przejaw zasady autonomii woli, wy-
nikajàcej z wolnoÊci kontraktowania (art. 3531 k.c.)36. PodkreÊla si´ jednak, ˝e swoboda stron
w zakresie mo˝liwoÊci rozwiàzania umowy jest ograniczona o tyle, o ile w systemie prawa same
strony nie mogà dysponowaç losami wià˝àcego je stosunku zobowiàzaniowego; jej dopuszczalnoÊç
musi mieÊciç si´ w granicach wyznaczonych przez system prawny37.

Zasada swobody umów podlega jednak ograniczeniom, a jednym z nich jest treÊç ustawy. Prze-
pisem prawa, który uniemo˝liwia rozszerzenie katalogu przypadków rozwiàzania umowy ubez-
pieczenia o zawarcie umowy rozwiàzujàcej jest art. 12 ust. 1 ust. o u.o.38; przepis ten ma charak-
ter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy. 

Kolejnym ograniczeniem zasady swobody umów jest natura (w∏aÊciwoÊç) zobowiàzania. W lite-
raturze ubezpieczeniowej wskazuje si´, ˝e umowa obowiàzkowego ubezpieczenia OC spe∏nia ró˝-
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34 L. Morawiecki, op. cit., s. 107.
35 Zob. E. Kowalewski (w:) E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2004,
s. 263; G. Bieniek, Cywilno-prawna problematyka ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na tle nowych
uregulowaƒ, Przeglàd Sàdowy, nr 5/2004, s. 41; M. Serwach, (w:) Z. Brodecki, M. Serwach, Prawo ubezpieczeƒ gospodar-
czych. Komentarz, Kraków 2005, s. 736; przeciwnie M. Orlicki, który uwa˝a, ˝e art. 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiàz-
kowych rozszerza dzia∏anie mechanizm korekcyjnego tak˝e na wysokoÊç sumy gwarancyjnej – M. Orlicki, op. cit., s. 31.
36 Zob. Z. Radwaƒski, Zobowiàzania – cz´Êç ogólna, Warszawa 1998, s. 117.
37 A. Pyrzyƒska, Rozwiàzanie umowy przez strony, Warszawa 2003, s. 34. Autorka przywo∏uje tak˝e stanowisko W. Cza-
chórskiego, W. Czachórski, Zobowiàzania. Zarys wyk∏adu, aktualizacja: A. Brzozowski, M. Safian, E. Skowroƒska-Bocian,
Warszawa 1999, s. 326.
38 Art. 12 ust. 1 ust. o u.o. poprzez art. 40 odsy∏a do art. 33.



ne funkcje wÊród których dominuje funkcja kompensacyjna39, w realizacji której dostrzec mo˝na
przejaw idei ochrony poszkodowanego40. Jej normatywnà treÊç wyznacza:

p zasada ciàg∏oÊci ochrony ubezpieczeniowej, przejawiajàca si´ w automatycznym zawarciu ko-
lejnej umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC w przypadku braku wypowiedzenia po-
przedniej (art. 28 ust. o u.o.),

p numerus clausus (na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych) przypadków roz-
wiàzania umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC (art. 33 ust. o u.o.),

p zapewnienie ciàg∏oÊci ochrony ubezpieczeniowej pomimo niezap∏acenia w terminie raty
sk∏adki (art. 12 ust. 2 ust. o u.o.),

p zagwarantowanie poszkodowanemu bezpoÊredniego roszczenia (actio directa) do ubezpie-
czyciela, UFG lub PBUK (art. 19 ust. o u.o.),

p obj´cie zakresem odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej przypadków wyrzàdzenia szkody z winy
umyÊlnej i ra˝àcego niedbalstwa (art. 9 ust. 2 ust. o u.o.),

p oparcie ram czasowych odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej ubezpieczyciela o trigger act commi-
ted (art. 9a ust. o u.o.).

Uzasadniajàc dopuszczalnoÊç zawarcia umowy rozwiàzujàcej autorzy wskazujà, ˝e warunkiem
koniecznym dopuszczalnoÊci wczeÊniejszego ustania stosunku ubezpieczenia jest zapewnienie
ciàg∏oÊci ochrony ubezpieczeniowej, a to ze wzgl´du na szczególnà rol´, jakà pe∏ni obowiàzkowe
ubezpieczenie OC w zabezpieczeniu prawnie chronionych interesów uczestników ruchu drogowe-
go. Niewàtpliwie rozwiàzanie umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC niesie ze sobà niebezpie-
czeƒstwo powstania luki czasowej w odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej ubezpieczyciela. S∏usznym
jest zatem postulat, aby dopuszczalnym by∏oby zawarcie umowy rozwiàzujàcej wy∏àcznie wtedy,
gdy zapewnione by∏oby „zastàpienie jednej umowy innà”, co by∏oby o tyle prostsze, o ile contra-
rius consensus zawierana by∏aby z tym samym ubezpieczycielem, z którym nast´pnie dosz∏oby do
zawarcia nowej umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC. Przypadek taki dotyczy∏by jednak
g∏ównie przedsi´biorców, gdy˝ opcja zast´powania umów dotyczy g∏ównie ubezpieczenia floty po-
jazdów41. 

Aksjologiczne podstawy prawa odstàpienia
W za∏o˝eniu, przyznanie konsumentowi prawa odstàpienia od zawartych na odleg∏oÊç umów

finansowych ma na celu osiàgni´cie wysokiego poziomu ochrony interesów konsumenta, jako
strony s∏abszej w stosunkach zobowiàzaniowych z przedsi´biorcami42. Prawdà jest, ˝e konsu-
ment zwierajàcy umow´ z przedsi´biorcà nara˝ony jest na wykorzystanie przez tego ostatniego
silniejszej pozycji wynikajàcej z profesjonalnego przygotowania, adhezyjnego charakteru umowy,
etc. Niebezpieczeƒstwo dla konsumenta us∏ugi finansowej, w tym ubezpieczajàcego zawierajàce-
go umow´ ubezpieczenia, wynika równie˝ z pos∏ugiwania si´ przez przedsi´biorc´ wzorcami
umów (ogólnymi warunkami ubezpieczeƒ), charakteryzujàcymi si´ du˝ym stopniem skompliko-
wania oraz rozbudowanymi postanowieniami regulujàcymi prawa i obowiàzki stron umowy43.
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39 Zob. E. Kowalewski, Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej – funkcje i przemiany, Toruƒ 1981.
40 Zob. E. Kowalewski, Istota ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, „Prawo Asekuracyjne” nr 3/2002, s. 3-13.
41 M. Orlicki, op. cit., s. 105; P. Filipiak, op. cit., s. 49.
42 Pkt 1 preambu∏y dyrektywy 2002/65/WE. Zob. tak˝e: Filipiak, op. cit., s. 45.
43 M. Orlicki, Konsumenckie prawo ubezpieczeniowe (w:) Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze
2005; ten˝e, Ochrona praw konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych w projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego, „Rozpra-
wy Ubezpieczeniowe” 2(1/2007); B. Mrozowska, A. Wn´k, E. Glabas, Ochrona klienta zak∏adu ubezpieczeƒ w prawie pol-
skim na tle porzàdku prawnego Unii Europejskiej, cz. 1, „Prawo Asekuracyjne” nr 1/2005.



Sytuacja konsumenta-ubezpieczajàcego mo˝e zostaç dodatkowo os∏abiona, w przypadku gdy do
zawarcia umowy dochodzi z wykorzystaniem Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç44. Jed-
nak˝e nie jest ju˝ tak oczywiste, czy wszystkie te zagro˝enia uzasadniajà szczególnà ochron´
ubezpieczajàcego zawierajàcego na odleg∏oÊç umow´ obowiàzkowego ubezpieczenia OC.

Po pierwsze, prawa i obowiàzki ubezpieczajàcego niemal˝e w ca∏oÊci reguluje ustawa o ubez-
pieczeniach obowiàzkowych, a nie ogólne warunki ubezpieczenia. Tym samym trudno argumen-
towaç, ˝e ubezpieczajàcy mo˝e zostaç zaskoczony postanowieniami mu nieznanymi lub takimi,
z którymi móg∏ nie mieç sposobnoÊci zapoznania si´. Elementy konieczne, które muszà zostaç
uzgodnione pomi´dzy stronami umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, to sk∏adka45 oraz poczà-
tek odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej ubezpieczyciela, bez nich umowa obowiàzkowego ubezpie-
czenia OC w ogóle nie powsta∏aby. Stàd te˝ rozwa˝ania o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia
w sytuacji braku konsensusu co do elementów przedmiotowo istotnych nie ma sensu.

PoÊrednio, potwierdzeniem braku szczególnego zagro˝enia jest przekonanie ustawodawcy, ˝e
ubezpieczajàcy zawierajàcy umow´ ubezpieczenia obowiàzkowego w tradycyjny sposób nie po-
trzebuje dodatkowego czasu do namys∏u (tempus ad deliberandum, cooling off period), jak i fakt,
˝e do umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC nie majà zastosowania przepisy kodeksu cywil-
nego dotyczàce niedozwolonych postanowieƒ umownych46.

Po drugie, celem umowy ubezpieczenia obowiàzkowego jest nie tyle ochrona ubezpieczajàcego, ja-
ko strony umowy, lecz ochrona osoby trzeciej, nie bioràcej udzia∏u w zawieraniu umowy ubezpiecze-
nia. W zapewnieniu ochrony osób trzecich przejawia si´ szczególna rola ubezpieczeƒ obowiàzkowych.

Po trzecie, skorzystanie przez ubezpieczajàcego-konsumenta z prawa odstàpienia od umowy
ubezpieczenia obowiàzkowego mog∏oby doprowadziç do niedope∏nienia przez niego obowiàzku za-
warcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego i powstania luki w odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej
ubezpieczyciela. Warto mieç na uwadze, ˝e oÊwiadczenie o odstàpieniu od umowy zawartej na odle-
g∏oÊç sk∏adane jest na piÊmie (art. 16 c ust. 1 ust. o o.k.), co zgodnie z teorià dor´czenia oznacza, ˝e
wywo∏uje skutek rozwiàzujàcy z chwilà jego otrzymania przez ubezpieczyciela47; moment ten jest
jednak nieznany ubezpieczajàcemu w chwili sk∏adania oÊwiadczenia o odstàpieniu48.

Podsumowanie
W ocenie autora konflikt pomi´dzy dwoma wartoÊciami: prawem ubezpieczajàcego-konsumen-

ta do odstàpienia od zawartej na odleg∏oÊç umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC i ochronà
poszkodowanego, który niejednokrotnie te˝ jest konsumentem, powinien zostaç rozstrzygni´ty
na korzyÊç dobra drugiego. Aksjologia le˝àca u podstaw wprowadzenia obowiàzku zawarcia umo-
wy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej nakazuje w sposób bardzo restrykcyjny traktowaç
mo˝liwoÊci rozwiàzania umowy ubezpieczenia wy∏àczajàc dopuszczalnoÊç odstàpienia, jak i za-
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44 P. Filipiak, op. cit., s. 46.
45 Kontrowersyjnà kwestià jest to, czy tabela sk∏adek w ubezpieczeniu obowiàzkowym stanowi wzorzec umowy, a jego do-
r´czenie przed zawarciem umowy warunkuje skutecznoÊç jej wiàzania.
46 Trudno by∏oby twierdziç, ˝e postanowienie umowy ubezpieczenia OC okreÊlajàce wysokoÊç sumy gwarancyjnej stano-
wià klauzul´ abuzywnà wy∏àczajàcà lub ograniczajàcà odpowiedzialnoÊç wzgl´dem konsumenta za szkody na osobie (art.
3853 pkt 1 k.c.).
47 Termin w ciàgu, którego konsument mo˝e skorzystaç z prawa podmiotowego kszta∏tujàcego jest terminem zawitym,
a do jego zachowania wystarczy, ˝e oÊwiadczenie o odstàpieniu zostanie z∏o˝one w okreÊlonych przez ustaw´ ramach cza-
sowych (30 dni w przypadku umów ubezpieczenia – art. 16c ust. 2 ust o o.k.). Nie jest natomiast konieczne, aby oÊwiad-
czenie o odstàpieniu dotar∏o do adresata przed up∏ywem tego terminu; zob. E. ¸´towska, Ustawa o ochronie niektórych
praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2000, s. 32-33.



warcia umowy rozwiàzujàcej49. MyÊl powy˝sza przejawia si´ w uzasadnieniu do projektu ustawy
zmieniajàcej ustaw´ o ubezpieczeniach obowiàzkowych50.

Zasada zapewnienia ciàg∏oÊci ochrony ubezpieczeniowej znajduje swój priorytet na gruncie pra-
wa polskiego, jednak˝e doznaje ona os∏abienia ze wzgl´du na implementacj´ prawa europejskie-
go. Ma to zwiàzek z koniecznoÊcià stosowania przez wszystkie organy paƒstwowe prowspólnoto-
wej wyk∏adni prawa krajowego, która nak∏ada obowiàzek interpretacji przepisów wy∏àczenie
w sposób odpowiadajàcy treÊci i celom dyrektyw oraz innych aktów51. Tym samym w stosunku do
umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC powinny mieç zastosowanie przepisy ustawy o ochro-
nie niektórych praw konsumentów, dajàce konsumentowi prawo do odstàpienia od umowy zawar-
tej na odleg∏oÊç. W ocenie autora zasada zapewnienia ciàg∏oÊci ochrony ubezpieczeniowej powin-
na byç jednak zasadà naczelnà tak dla ustawodawstwa krajowego, jak i dyrektyw europejskich.

Artyku∏ wyra˝a osobiste poglàdy autora.

mgr Wojciech Kamieƒski, Komisja Nadzoru Finansowego, ekspert w Biurze Rzecznika Ubez-
pieczonych
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48 Majàc ÊwiadomoÊç niepewnoÊci terminu rozwiàzania umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, dla zachowania ciàg∏oÊci
ochrony ubezpieczeniowej P. Filipiak proponuje zawrzeç kolejnà umow´ ubezpieczenia obowiàzkowego natychmiast po
rozwiàzaniu umowy ubezpieczenia lub najlepiej bezpoÊrednio przed jej rozwiàzaniem – P. Filipiak, op. cit., s. 50. W tym
drugim przypadku ubezpieczajàcy wpada w „podwójne ubezpieczenie”, co zgodnie z poglàdem M. Orlickiego prowadzi do
zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (M. Orlic-
ki, op. cit., s. 109-110). Sytuacja ta jednak nie rozwiàzuje problemu, gdy˝ w stosunku do tej drugiej umowy ubezpieczenia
nie powstaje obowiàzek jej zawarcia, a ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych nie przewiduje mechanizmu konwersji
umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w umow´ obowiàz-
kowego ubezpieczenia. W konsekwencji ubezpieczajàcy nie spe∏ni obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzko-
wego i narazi si´ na sankcj´ karnà. W tym pierwszym przypadku, warto dodatkowo pami´taç, ˝e powzi´cie wiadomoÊci
o dacie rozwiàzania umowy ubezpieczenia na skutek odstàpienia jest o tyle utrudnione, ˝e wià˝e si´ z uzyskaniem jej od
innego ubezpieczyciela ni˝ ten, z którym ubezpieczajàcy zawiera kolejnà umow´ ubezpieczenia. Nale˝y przyjàç, ˝e celem
odstàpienia jest zmiana ubezpieczyciela na innego.
49 KategorycznoÊç takiego rozwiàzania nie wyklucza wprowadzenia do ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych instytu-
cji konwersji umowy.
50 W uzasadnieniu ustawy zmieniajàcej ustaw´ o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2009 r., uznano, ̋ e „ze wzgl´du na szczególnà rol´ ubezpieczeƒ obowiàzkowych, w tym zw∏aszcza obowiàzkowego ubez-
pieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nale˝y ograniczyç mo˝liwoÊç odstàpienia od zawartych w trybie direct
umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych. Podstawowà rolà obowiàzkowego ubezpieczenia OC jest bowiem ochrona osób poszko-
dowanych, stàd te˝ nale˝y uznaç, ˝e przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, jako przepisy lex specialis, kszta∏-
tujà prawa i obowiàzki stron w sposób odmienny od regulacji dotyczàcych zarówno stosunków zobowiàzaniowych zawar-
tych w kodeksie cywilnym, jak i innych przepisach normujàcych zasady zawierania i wykonywania umów, w tym równie˝
umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych. W zwiàzku z tym nale˝a∏oby uznaç, ˝e umowa ubezpieczenia obowiàzkowego ulega
rozwiàzaniu jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych” – uzasadnienie, s. 36. 
Poprzez dodanie pkt 4 do art. 16c ust. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, projekt ustawy wy∏àcza zasto-
sowanie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów do umów ubezpieczenia obowiàzkowego.
51 A. CieÊliƒski, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003, s. 17. Autor jednak dodaje, ˝e wspólnotowa wyk∏adnia
prawa mo˝e byç dokonywana tylko w takim zakresie, w jakim nie doprowadzi do skutku contra legem w stosunku do obo-
wiàzujàcych rozwiàzaƒ prawa krajowego. Zob. tak˝e: D. Lasok, Law & Institutions of the European Union, Butterworths,
London-Dublin-Edinburgh 1994, s. 124-125.



Summary of the article

Withdrawal from a distance agreement on a compulsory third party lia-
bility insurance concluded by the owners of vehicles. Axiological 
basis for argumentation

In the professional insurance literature there is a discussion on whether the consumer is allo-
wed to withdraw from the agreement on the compulsory insurance of vehicle owners’ liability for
damages which occurred as a result of driving, in cases where we deal with a distance compulso-
ry insurance agreement. In order to decide the above-mentioned question, people provide argu-
ments originating from a linguistic, functional and purposeful interpretation. Some of these ar-
guments speak for providing the consumer with the right of withdrawal, while other arguments
lead to a contrary conclusion.

According to the Author of the article, the conflict between two values: the right of the insu-
rant-consumer to withdraw from a distance agreement on a compulsory third party liability in-
surance and the protection of the insurant, who usually also is a consumer, should be settled in
favour of the latter. The axiology which constitutes the basis for introducing the obligation of
concluding a third party liability insurance agreement requires to treat the possibility of withdra-
wing from the insurance agreement in a very restrictive way, excluding the permissibility of wi-
thdrawal, as well as the possibility of concluding a waiver agreement.

The principle of guaranteeing the continuity of an insurance protection finds its priority on the
grounds of the Polish law, however, it is weakened due to the implementation of the European
law. It results from the necessity to apply, by all state authorities, a pro-Community interpreta-
tion of the national law, which requires that the provisions are interpreted exclusively in the way
that corresponds to the content and aims of directives and of other acts. Thus, in relation to the
compulsory third party liability agreement, regulations of the act on the protection of chosen con-
sumer rights shall apply, as they give a consumer the right to withdraw from a distance agre-
ement. According to the Author, the principle of guaranteeing the continuity of an insurance pro-
tection should be a leading principle, both for a national jurisdiction and for European directives.
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Bartosz Wojno

Uwagi na tle niektórych przepisów dotyczàcych tzw. post´powania 
likwidacyjnego w ubezpieczeniach obowiàzkowych

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

1 Dz.U. nr 124, poz. 1151 z póên. zm. (dalej: ust. o dz.u.).
2 Zob. B. Wojno, Ubezpieczenie komunikacyjne z perspektywy nadzorczej (w:) Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Euro-
pie i w Polsce, Warszawa 2009, s. 126-128.

Uwagi wst´pne
Termin wyp∏aty nale˝nego Êwiadczenia przez ubezpieczyciela jest jednym z istotnych kryteriów

oceny jakoÊci oferowanej przezeƒ us∏ugi polegajàcej na Êwiadczeniu ochrony ubezpieczeniowej.
Z aksjologicznych wzgl´dów po˝àdane jest, aby osoby, które dozna∏y szkód w mieniu bàdê – co gor-
sza – na osobie jak najszybciej przesta∏y odczuwaç skutki zaistnia∏ych uszczerbków i otrzyma∏y
przys∏ugujàce im wyrównanie. Postulat w kwestii szybkiego naprawiania szkód formu∏owaç mo˝-
na przede wszystkim pod adresem zak∏adów ubezpieczeƒ, które profesjonalnie zajmujà si´ wyko-
nywaniem czynnoÊci polegajàcych m.in. na ustalaniu przyczyn i okolicznoÊci zdarzeƒ losowych
(których konsekwencjà bywajà szkody) oraz ustalaniu wysokoÊci szkód i rozmiaru odszkodowaƒ
oraz innych Êwiadczeƒ nale˝nych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji
ubezpieczeniowych (zob. art. 3 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej1).

Uwzgl´dniajàc ten postulat ustawodawca ujà∏ w ramy prawne aktywnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
w zakresie rozpatrywania roszczeƒ zg∏aszanych doƒ w zwiàzku z wystàpieniem zdarzeƒ loso-
wych, a w szczególnoÊci zakreÊli∏ interwa∏y czasowe na wykonywanie poszczególnych czynnoÊci.
Owe ramy prawne majà jednak postaç przepisów rozproszonych w ró˝nych aktach prawnych, a co
wi´cej, dla zobrazowania stanu normatywnego nie wystarczy proste skompletowanie tych prze-
pisów, gdy˝ zachodzà pomi´dzy nimi pewne interakcje. Stàd te˝ wynika potrzeba omówienia te-
go zagadnienia. W niniejszym opracowaniu uwaga zostanie skupiona na ubezpieczeniach obo-
wiàzkowych, po pierwsze dlatego, ˝e majà one szczególnie donios∏e znaczenie w ˝yciu spo∏ecznym
i gospodarczym2, po drugie zaÊ dlatego, ˝e unormowania dotyczàce tych w∏aÊnie ubezpieczeƒ od-
znaczajà si´ szczególnym stopniem z∏o˝onoÊci.



Przed przystàpieniem do szczegó∏owych rozwa˝aƒ wypada jeszcze wyjaÊniç, ˝e w niniejszym
opracowaniu przyj´to pos∏ugiwanie si´ okreÊleniem „post´powanie likwidacyjne”, które – choç
nie jest zakorzenione w polskim prawie ubezpieczeniowym – odznacza si´ du˝à popularnoÊcià
w codziennym j´zyku bran˝owym. WÊród praktyków okreÊlenie to rozumiane jest jako ogó∏ czyn-
noÊci ubezpieczyciela majàcych na celu ustalenie, czy w zwiàzku z danym zdarzeniem losowym
zachodzà przes∏anki do stwierdzenia stanu jego odpowiedzialnoÊci oraz ewentualnie jaka powin-
na byç wysokoÊç Êwiadczenia nale˝nego osobie uprawnionej. Jest to zresztà rozumienie zgodne
z semantycznym kontekstem zwrotu „post´powanie likwidacyjne” (zw∏aszcza w zestawieniu
z kolejnym zwrotem pochodzàcym z j´zyka praktyki, to jest „likwidacja szkody”).

Naturalnie okreÊlenie „post´powanie” nie mo˝e prowadziç do mylnego wniosku, ˝e mamy do
czynienia ze zbiorem norm prawnych regulujàcych formalne prawa i obowiàzki jego uczestników
w znaczeniu przyjmowanym powszechnie w systemie prawa, tyle ̋ e zbiorem nie skodyfikowanym
(w przeciwieƒstwie do procedury cywilnej, karnej, czy administracyjnej). W przedmiotowym przy-
padku nie chodzi bowiem o „proces” (sensu largo), którego wynikiem ma byç okreÊlone rozstrzy-
gni´cie kompetentnego organu, ale o zespó∏ regu∏, przy zastosowaniu których d∏u˝nik (zak∏ad
ubezpieczeƒ) ma ustaliç, czy jego d∏ug w stosunku do wierzyciela (osoby zg∏aszajàcej roszczenia
z tytu∏u zdarzenia losowego) istnieje, ewentualnie jaki d∏ug ten ma rozmiar, nast´pnie przedsta-
wiç stwierdzonà wierzytelnoÊç do realizacji oraz „wyt∏umaczyç si´” z wyników tych ustaleƒ.

Wypada∏oby jeszcze w tym miejscu podkreÊliç, ˝e w Êwietle przepisów prawa, w tym m.in. art.
16 ust. 1 ust. o dz.u. (gdzie mowa jest o „post´powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktyczne-
go zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ i wysokoÊci Êwiadczenia”), nie ulega wàtpliwo-
Êci, ˝e na zak∏adzie ubezpieczeƒ cià˝y powinnoÊç przeprowadzenia wspominanych ustaleƒ oraz
poinformowania wierzyciela o okreÊlonych okolicznoÊciach. Zaznaczyç nale˝y, ˝e nie jest to
stan typowy, je˝eli dokonamy porównania z zasadami prawnymi regulowania d∏ugów ze sto-
sunków cywilnoprawnych innych ni˝ umowa ubezpieczenia. Ustawodawca na∏o˝y∏ bowiem
w tym przypadku na d∏u˝nika obowiàzek ustalenia, czy istnieje wierzytelnoÊç osoby poszkodo-
wanej, i jaka jest jej ewentualna wysokoÊç3. Tym samym wymaga si´ du˝ej aktywnoÊci od d∏u˝-
nika i toleruje si´ jednoczeÊnie znacznà (acz oczywiÊcie nie ca∏kowità) biernoÊç wierzyciela,
choç przecie˝ zasadà w prawie cywilnym jest odwrotny uk∏ad. Post´powanie likwidacyjne, wo-
bec tak stanowczego brzmienia art. 16 ust. 1 ust. o dz.u., jest przy tym obligatoryjne, zak∏ad
ubezpieczeƒ musi je podjàç. Nie do koƒca prawid∏owy (choç poniekàd oparty na poprawnych
przes∏ankach praktycznych) wydaje si´ wyra˝any w literaturze poglàd, ˝e walor obligatoryjno-
Êci post´powaniu likwidacyjnemu nie s∏u˝y, gdy˝ poszkodowany mo˝e od razu wytoczyç po-
wództwo o zap∏at´ przeciwko ubezpieczycielowi4. Wytoczenie takiego powództwa (toczenie si´
post´powania cywilnego) wcale nie zwalnia zak∏adu ubezpieczeƒ z dokonywania w∏asnych
ustaleƒ, niemniej stanowi podstaw´ do czasowego powstrzymania si´ od zaj´cia ostatecznego
stanowiska przez ubezpieczyciela wzgl´dem roszczeƒ poszkodowanego (zob. art. 14 ust. 2 zda-
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3 Jedynie pozornie jest to sprzeczne z poglàdami doktryny, i˝ to na poszkodowanym spoczywa ci´˝ar udowodnienia
w post´powaniu likwidacyjnym, ˝e dosz∏o do szkody (zob. E. Kowalewski, Umowa ubezpieczenia, Bydgoszcz-Toruƒ
2002, s. 115). Dostarczanie przez poszkodowanego dowodów wynika z ogólnego obowiàzku wspó∏pracy z d∏u˝nikiem
(zak∏adem ubezpieczeƒ), uszczegó∏awianego w niektórych przepisach ustaw ubezpieczeniowych. Obowiàzkiem zak∏a-
du ubezpieczeƒ jest jednak˝e wskazaç poszkodowanemu, jakie dowody sà konieczne, a nast´pnie w razie ich dostar-
czenia dokonaç oceny tych dowodów i z wyników tej oceny si´ „wyt∏umaczyç”. Zatem to ubezpieczyciel jest (a przy-
najmniej byç powinien) zdecydowanie bardziej aktywnym podmiotem w post´powaniu likwidacyjnym.
4 Zob. K. Ludwichowska, OdpowiedzialnoÊç cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, Toruƒ 2008, s. 322-
323.



nie pierwsze in fine ustawy z dnia 22 maja o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych5. W razie
wydania przez sàd wyroku uwzgl´dniajàcego albo oddalajàcego powództwo formu∏owanie ta-
kiego stanowiska przez zak∏ad ubezpieczeƒ b´dzie natomiast z zasady niepotrzebne, stàd po-
st´powanie likwidacyjne mo˝na uznaç w takich przypadkach nie tyle za nieobowiàzkowe, co
zb´dne, i jedynie o tyle wzmiankowany poglàd doktryny mo˝na uznaç za praktycznie uzasad-
niony. Nie mo˝na jednak wykluczyç, ˝e post´powanie cywilne zakoƒczy si´ bez merytorycznej
wypowiedzi sàdu o roszczeniu obj´tym powództwem, w szczególnoÊci umorzeniem post´powa-
nia, na przyk∏ad na podstawie art. 182 § 1 w zw. z § 2 k.p.c. czy te˝ w przypadku cofni´cia po-
zwu bez zrzeczenia si´ roszczenia (art. 203 § 1 k.p.c.). Wówczas zak∏ad ubezpieczeƒ, który
wstrzyma∏ si´ z czynnoÊciami post´powania likwidacyjnego w zwiàzku z toczàcym si´ post´po-
waniem cywilnym, b´dzie musia∏ te czynnoÊci wznowiç.

Podsumowujàc wst´pne wywody mo˝na przyjàç, ˝e nader syntetyczna formu∏a okreÊlenia „po-
st´powanie likwidacyjne”, opisujàcego z∏o˝onà w realizacji powinnoÊç ubezpieczyciela, uprawnia,
przy uwzgl´dnieniu jego rozpoznawalnoÊci, na pos∏ugiwanie si´ nim bez uszczerbku dla precyzji
dalszego wywodu. Obligatoryjna natura tego post´powania czyni je interesujàcym obiektem dy-
wagacji prawniczych, przydajàc im nadto istotnego znaczenia praktycznego.

Przepisy regulujàce tzw. post´powanie likwidacyjne
Omawiajàc przepisy normujàce przebieg post´powania likwidacyjnego, w pierwszej kolejnoÊci

wskazaç nale˝y na art. 16 ust. 1 ust. o dz.u., zgodnie z którym „Po otrzymaniu zawiadomienia
o zajÊciu zdarzenia losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania tego zawiadomienia, zak∏ad ubezpieczeƒ informuje o tym ubezpieczajàcego lub ubezpieczo-
nego, je˝eli nie sà oni osobami wyst´pujàcymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje post´powa-
nie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ
i wysokoÊci Êwiadczenia, a tak˝e informuje osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem pisemnie lub w in-
ny sposób, na który osoba ta wyrazi∏a zgod´, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowie-
dzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ lub wysokoÊci Êwiadczenia, je˝eli jest to niezb´dne do dalszego
prowadzenia post´powania.” Przepis ten wyznacza termin, w jakim zak∏ad ubezpieczeƒ powinien
podjàç czynnoÊci sk∏adajàce si´ na post´powanie likwidacyjne.

W przepisach prawa nie odnajdziemy usystematyzowanych regu∏, wed∏ug których nale˝y
przeprowadzaç post´powanie likwidacyjne6. Pomijajàc kwesti´ czasu jego trwania, która jest
nader rozbudowana, mo˝na wskazaç na pewne czàstkowe uregulowania; na przyk∏ad z art. 21
ust. 1 ust. o dz.u. wynika prawo zak∏adu ubezpieczeƒ do ˝àdania, aby „ubezpieczony lub oso-
ba na rzecz której ma zostaç zawarta umowa” podda∏ si´ badaniom medycznym w celu „usta-
lenia prawa do Êwiadczenia i wysokoÊci tego Êwiadczenia”, z kolei art. 22 ust. 1 ust. o dz.u.
przewiduje prawo zak∏adu ubezpieczeƒ do pozyskiwania informacji od zak∏adów opieki zdro-
wotnej na potrzeby ustalenia prawa do Êwiadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wyso-
koÊci tego Êwiadczenia. Ustawodawca zwerbalizowa∏ tak˝e uprawnienie osób, roszczenia któ-
rych sà przedmiotem post´powania likwidacyjnego, do zapoznawania si´ z informacjami
gromadzonymi przez ubezpieczyciela w toku tego post´powania (zob. art. 16 ust. 4 ust. o dz.u.
oraz art. 14 ust. 5 ust. o u.o.).
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5 Dz.U. nr 124, poz. 1152 z póên. zm.  (dalej: ust. o u.o.).
6 Podobnie S. Reps, Dochodzenie roszczeƒ z tytu∏u ubezpieczenia w post´powaniu przedsàdowym (w:) „Prawo Asekura-
cyjne” 2/2009, s. 42-57.



Ustawodawca najbardziej szczegó∏owo podszed∏ do problematyki zakoƒczenia post´powania li-
kwidacyjnego merytorycznà „decyzjà”7 ubezpieczyciela (czyli wypowiedzià ubezpieczyciela co do
jego odpowiedzialnoÊci oraz ewentualnej wysokoÊci Êwiadczeƒ nale˝nych osobom, które zosta∏y
dotkni´te skutkami zdarzeƒ losowych). Przede wszystkim zakreÊli∏ czas, w jakim owa „decyzja”
powinna byç podj´ta. Zgodnie z art. 817 § 1 k.c. „Ubezpieczyciel obowiàzany jest spe∏niç Êwiad-
czenie w terminie trzydziestu dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku”, nato-
miast § 2 tego artyku∏u stanowi, ˝e „Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci ko-
niecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela albo wysokoÊci Êwiadczenia okaza∏o si´
niemo˝liwe, Êwiadczenie powinno byç spe∏nione w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowa-
niu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e bezspornà cz´Êç
Êwiadczenia ubezpieczyciel powinien spe∏niç w terminie przewidzianym w § 1.” Ponadto ustawa
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej przewiduje dodatkowe obowiàzki zak∏adu ubezpieczeƒ w przy-
padku, kiedy post´powanie likwidacyjne przeciàga si´ ponad okres zakreÊlony prawem lub gdy
„decyzja” ubezpieczyciela jest niekorzystna (w ca∏oÊci lub cz´Êci) dla osoby zg∏aszajàcej roszcze-
nie. Mianowicie zgodnie z art. 16 ust. 2 ust. o dz.u. „je˝eli w terminach okreÊlonych w umowie
lub w ustawie zak∏ad ubezpieczeƒ nie wyp∏aci Êwiadczenia, zawiadamia pisemnie osob´ zg∏asza-
jàcà roszczenie o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a tak-
˝e wyp∏aca bezspornà cz´Êç Êwiadczenia”. Jak ∏atwo zauwa˝yç, in fine przepis ten powiela unor-
mowanie k.c. w zakresie obowiàzku wyp∏aty kwoty bezspornej. Ponadto zgodnie z art. 16 ust.
3 ust. o dz.u. „je˝eli Êwiadczenie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona
w zg∏oszonym roszczeniu, zak∏ad ubezpieczeƒ informuje o tym pisemnie osob´ wyst´pujàcà
z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoÊci oraz na podstaw´ prawnà uzasadniajàcà ca∏kowità lub
cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty Êwiadczenia. Informacja zak∏adu ubezpieczeƒ powinna zawieraç po-
uczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej”.

Odr´bna regulacja dotyczàca czasu, w jakim powinno trwaç post´powanie likwidacyjne, oraz
wymogów w stosunku do „decyzji” ubezpieczyciela zawarta zosta∏a w ust. o u.o. Jako ogólnà re-
gu∏´ przyj´to, ˝e „Zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca odszkodowanie w terminie 30 dni liczàc od dnia
z∏o˝enia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.” (art. 14 ust. 1.
„W przypadku gdyby wyjaÊnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okolicznoÊci niezb´dnych
do ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´
niemo˝liwe, odszkodowanie wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe, nie póêniej jednak ni˝ w termi-
nie 90 dni od dnia z∏o˝enia zawiadomienia o szkodzie, chyba ˝e ustalenie odpowiedzialnoÊci za-
k∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszkodowania zale˝y od toczàcego si´ post´powania karnego
lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zak∏ad ubezpieczeƒ zawiadamia na piÊmie
uprawnionego o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jego roszczeƒ w ca∏oÊci lub w cz´Êci, jak
równie˝ o przypuszczalnym terminie zaj´cia ostatecznego stanowiska wzgl´dem roszczeƒ upraw-
nionego, a tak˝e wyp∏aca bezspornà cz´Êç odszkodowania.” (art. 14 ust. 2). Z kolei „Je˝eli odszko-
dowanie nie przys∏uguje lub przys∏uguje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zg∏oszonym roszcze-
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7 OczywiÊcie wyraz „decyzja” w tym przypadku nie ma nic wspólnego z decyzjà administracyjnà w rozumieniu kodek-
su post´powania administracyjnego, lecz s∏u˝y okreÊleniu oÊwiadczenia stanowiska ubezpieczyciela w przedmiocie je-
go odpowiedzialnoÊci i ustalonej przez niego wysokoÊci Êwiadczeƒ nale˝nych poszkodowanemu. Pos∏ugiwanie si´
okreÊleniem „decyzja” jest byç mo˝e kolokwializmem, jednak˝e upowszechnionym w codziennym j´zyku bran˝owym,
a tak˝e w orzecznictwie. Zob. w tej kwestii np. A. Wàsiewicz, opracowanie: M. Orlicki, M. Wàsiewicz, Ubezpieczenia
komunikacyjne, Bydgoszcz-Poznaƒ 2001, s. 195-196.



niu, zak∏ad ubezpieczeƒ informuje o tym na piÊmie osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem w terminie,
o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazujàc na okolicznoÊci oraz podstaw´ prawnà uzasadniajàcà
ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´ wyp∏aty odszkodowania, jak równie˝ na przyczyny, dla których
odmówi∏ wiarygodnoÊci okolicznoÊciom dowodowym podniesionym przez osob´ zg∏aszajàcà rosz-
czenie. Pismo zak∏adu ubezpieczeƒ powinno zawieraç pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia rosz-
czeƒ na drodze sàdowej.” (art. 14 ust. 3)

Przez wzglàd na przedmiot zainteresowania zakreÊlony na wst´pie niniejszego opracowania,
przedmiotem szczegó∏owej analizy b´dà przede wszystkim ostatnie powo∏ane przepisy, jak rów-
nie˝ ewentualne relacje, w jakich pozostajà one z pozosta∏ymi regulacjami prawnymi dotyczàcy-
mi post´powania likwidacyjnego. W pierwszej kolejnoÊci nale˝y jednak przybli˝yç genez´ rozwià-
zania zastosowanego w ust. o u.o.

Ratio legis unormowania ust. o u.o. i zakres jego stosowania
Wy˝ej wskazano ju˝ argumenty natury aksjologicznej, które sk∏oni∏y ustawodawc´ do Êcis∏ego

unormowania terminu, w jakim ubezpieczyciel powinien wypowiedzieç si´ o roszczeniach osoby
twierdzàcej, ˝e dotkn´∏y jà obj´te ochronà ubezpieczeniowà negatywne skutki zdarzenia losowe-
go. Jednak˝e w przypadku ubezpieczeƒ obowiàzkowych dodatkowà inspiracjà dla prawodawcy
by∏a koniecznoÊç implementacji przepisów prawa wspólnotowego. Chodzi tutaj mianowicie o wy-
mogi wynikajàcej z tzw. czwartej i piàtej dyrektywy komunikacyjnej8. Na mocy piàtej dyrektywy
komunikacyjnej dodany zosta∏ w trzeciej dyrektywie komunikacyjnej9 art. 4e, który zobowiàza∏
paƒstwa cz∏onkowskie do wdro˝enia procedury okreÊlonej w art. 4 ust. 6 czwartej dyrektywy ko-
munikacyjnej w odniesieniu do wszystkich roszczeƒ, jakie sà kierowane do zak∏adów ubezpieczeƒ
ubezpieczajàcych OC zwiàzanà z pojazdami mechanicznymi, których ruchem wyrzàdzono szko-
dy10. Procedura ta przewiduje obowiàzek przedstawienia przez zak∏ad ubezpieczeƒ uzasadnionej
oferty wyp∏aty odszkodowania (w przypadkach, gdy odpowiedzialnoÊç nie jest przedmiotem spo-
ru, zaÊ szkody zosta∏y wyliczone) albo udzielenia uzasadnionej odpowiedzi w sytuacji, kiedy za-
k∏ad ubezpieczeƒ odmawia przyj´cia odpowiedzialnoÊci lub nie zosta∏a ona ustalona lub roszcze-
nia nie zosta∏y ca∏kowicie uwzgl´dnione, przy czym oferta musi byç przedstawiona albo
odpowiedê musi byç udzielona w terminie 3 miesi´cy od dnia przed∏o˝enia ˝àdaƒ przez zg∏asza-
jàcego roszczenie. W krajowych systemach prawnych winny zatem znajdowaç si´ rozwiàzania,
które regulujà przebieg post´powaƒ likwidacyjnych w taki sposób, aby poszkodowany najpóêniej
po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia zg∏oszenia swoich roszczeƒ uzyska∏ Êwiadczenie albo innà meryto-
rycznà odpowiedê ze strony zak∏adu ubezpieczeƒ.

Jak wynika z powo∏anych przepisów prawa wspólnotowego, obowiàzek udzielenia przez zak∏ad
ubezpieczeƒ odpowiedzi na zg∏oszone roszczenia w terminie 3 miesi´cy paƒstwa cz∏onkowskie zo-
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8 Chodzi o: dyrektyw´ Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/26/WE z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbli˝enia usta-
wodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szko-
dy powsta∏e w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniajàca dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG
(Dz.U. WE L 181 z 20.07.2000, str. 650) oraz dyrektyw´ 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 ma-
ja 2005 r. zmieniajàca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektyw´
2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczàce ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoÊci cywilnej za
szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz.U. WE L 149 z 11.06.2005, str. 14-21).
9 Trzecia dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszà-
cych si´ do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem pojazdów
mechanicznych (90/232/EWG) (Dz.U. WE L 129 z 19.05.1990, str. 33).
10 Pierwotnie procedura ta zgodnie z czwartà dyrektywà komunikacyjnà obowiàzywa∏a jedynie w odniesieniu do szkód
likwidowanych przez tzw. przedstawicieli do spraw roszczeƒ. 



bowiàzane by∏y wprowadziç jedynie w odniesieniu do obowiàzkowego ubezpieczenia OC zwiàza-
nej z ruchem pojazdów mechanicznych. Jednak˝e polski ustawodawca wymagane unormowania
zawar∏ w art. 14 ust. o u.o., który znajduje si´ w jej rozdziale 1 „Przepisy ogólne”, gdzie umiejsco-
wione sà regulacje odnoszàce si´ do wszystkich ubezpieczeƒ obowiàzkowych. W konsekwencji
obowiàzek przedstawienia „uzasadnionej oferty” wyp∏aty Êwiadczenia albo udzielenia „uzasad-
nionej odpowiedzi” przez zak∏ad ubezpieczeƒ ma zastosowanie wzgl´dem post´powaƒ likwidacyj-
nych prowadzonych ze wszystkich ubezpieczeƒ obowiàzkowych. Nie jest to rzecz jasna zabieg za-
broniony przez prawodawc´ europejskiego (brak jest zakazu zastosowania regulacji acquis
wprowadzonych dla ubezpieczenia OC zwiàzanej z ruchem pojazdów mechanicznych do innych
rodzajów ubezpieczeƒ), a z perspektywy poszkodowanych powinien si´ jawiç jako rozwiàzanie ge-
neralnie korzystne. Na marginesie niniejszych rozwa˝aƒ mo˝na si´ jedynie zastanowiç na rozsze-
rzeniem zastosowania takiego unormowania tak˝e na ubezpieczenia dobrowolne, a przynajmniej
takie, w których beneficjentem ochrony ubezpieczeniowej jest podmiot nieprofesjonalny.

Nale˝y jeszcze podkreÊliç, ˝e wymóg, aby zak∏ad ubezpieczeƒ udzieli∏ w okreÊlonym terminie
odpowiedzi na roszczenia poszkodowanego, nie oznacza, i˝ przepisy wprowadzajàce obowiàzek
udzielenia takiej odpowiedzi pozostajà nienaruszone wy∏àcznie wtedy, gdy odpowiedê ta jest ca∏-
kowicie poprawna merytorycznie (np. s∏uszna odmowa przyj´cia odpowiedzialnoÊci, prawid∏owa
wysokoÊç odszkodowania). Dla wywiàzania si´ z obowiàzku udzielenia odpowiedzi w terminie,
formalnie wystarczy udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi, choç oczywiÊcie wzgl´dy profesjonali-
zmu wymagajà, aby by∏a to odpowiedê jak najbardziej w∏aÊciwa. Je˝eli jednak zak∏ad ubezpieczeƒ
z zachowaniem terminów ustawowych udzieli odpowiedzi niepoprawnej, a nast´pnie bàdê sam jà
zweryfikuje (po wewnàtrzzak∏adowym post´powaniu „odwo∏awczym”) bàdê weryfikacji dokona
sàd, nie mo˝na mówiç o naruszenia przepisów zakreÊlajàcych termin udzielenia odpowiedzi na
roszczenia. Naruszone b´dà ewentualnie inne przepisy (kszta∏tujàce odpowiedzialnoÊç ubezpie-
czyciela i jej zakres) i z nich b´dà wynikaç ewentualne konsekwencje dla ubezpieczyciela. Przed-
miotem przepisów normujàcych termin zakoƒczenia post´powania likwidacyjnego nie jest bo-
wiem jakoÊç „decyzji” zak∏adu ubezpieczeƒ, lecz zdyscyplinowanie go do aktywnoÊci
i zagwarantowanie, ˝e poszkodowany nie b´dzie zbyt d∏ugo pozostawa∏ w niepewnoÊci co do sta-
nowiska zak∏adu ubezpieczeƒ w przedmiocie jego roszczeƒ.

Poczàtek tzw. post´powania likwidacyjnego
Post´powanie likwidacyjne (a zatem równie˝ termin jego zakoƒczenia) ma swój poczàtek w za-

wiadomieniu zak∏adu ubezpieczeƒ o zdarzeniu losowym, które to zawiadomienie pochodzi od oso-
by twierdzàcej, ˝e w zwiàzku z tym zdarzeniem wystàpi∏y negatywne skutki dla dóbr osobistych
lub majàtkowych tej osoby, a za skutki tego zdarzenia odpowiedzialnoÊç ponosiç ma, w zwiàzku
z zawartà umowà ubezpieczenia, zak∏ad ubezpieczeƒ b´dàcy adresatem tego zawiadomienia. Za-
wiadomienie to nie jest niestety jednolicie okreÊlane w przepisach prawa. W innych przepisach po-
jawiajà si´ bowiem sformu∏owania odwo∏ujàce si´ do: „zawiadomienia o wypadku” (art. 817 §
1 k.c.), „zawiadomienia o zajÊciu zdarzenia losowego obj´tego ochronà ubezpieczeniowà” (art. 16
ust. 1 ust. o dz.u.), „zawiadomienia o szkodzie” (art. 14 ust. 1 ust. o u.o.), „zg∏oszonego roszczenia”
(art. 16 ust. 1, 2 i 3 ust. o dz.u., art. 14 ust. 3 ust. o u.o.). Stwierdzone rozbie˝noÊci w brzmieniu
poszczególnych przepisów nie mia∏yby istotnego znaczenia, gdyby nie zasadnicza ró˝nica pomi´-
dzy „zawiadomieniem” (o zdarzeniu losowym, wypadku, szkodzie) a „zg∏oszeniem roszczenia”11.

„Zawiadomienie” obejmuje jedynie zrelacjonowanie innemu podmiotowi wystàpienia okreÊlo-
nego faktu (wystàpienia zdarzenia losowego, wypadku, szkody). Z kolei „zg∏oszenie roszczenia”
to sformu∏owanie wzgl´dem zak∏adu ubezpieczeƒ ˝àdania okreÊlonego zachowania si´, w tym
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przypadku: wyp∏aty nale˝nego Êwiadczenia. Wobec ró˝nych formu∏ zastosowanych w przepisach
konieczne jest rozwa˝enie, do dokonania jakich czynnoÊci zobowiàzany jest podmiot poszkodowa-
ny, który chce uzyskaç Êwiadczenie od zak∏adu ubezpieczeƒ w zwiàzku z doznanym uszczerb-
kiem.

Bioràc pod uwag´ poczynione wczeÊniej spostrze˝enia dotyczàce istnienia prawnego obowiàzku
zak∏adu ubezpieczeƒ do przeprowadzenia post´powania likwidacyjnego nie powinno ulegaç wàt-
pliwoÊci, ˝e wystarczajàcà czynnoÊcià po stronie osoby poszkodowanej jest przekazanie ubezpie-
czycielowi informacji o zajÊciu zdarzenia, z którym wià˝e ona odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela.
Ten ostatni, jako profesjonalna strona obrotu, winien samodzielnie ustaliç, czy odpowiedzialnoÊç
ta zachodzi, a w razie potwierdzenia – tak˝e samodzielnie ustaliç, jaki jest zakres i rozmiar szkód,
jakie roszczenia przys∏ugujà poszkodowanemu i jaka jest ich wysokoÊç, a nast´pnie dokonaç sto-
sownych p∏atnoÊci.

Za mylne uznaç nale˝y zbyt literalne odczytywanie fragmentu brzmienia art. 16 ust. 1 ust. o dz.u.
(z którego wynika, ˝e post´powanie ubezpieczyciela dotyczy „zasadnoÊci zg∏oszonych roszczeƒ”)
w ten sposób, ˝e konieczne jest sformu∏owanie konkretnych roszczeƒ przez wierzyciela zak∏adu
ubezpieczeƒ. Z hipotezy tego samego przepisu wynika bowiem jednoznacznie, ˝e do zainicjowa-
nia post´powania likwidacyjnego wystarczy jedynie „zawiadomienie o zajÊciu zdarzenia losowego
obj´tego ochronà ubezpieczeniowà”. Od dnia takiego zawiadomienia biegnà zatem terminy, któ-
re ustawodawca wyznaczy∏ na zakoƒczenie post´powania likwidacyjnego. Bez znaczenia – wobec
takiej stanowczej regulacji – sà tak˝e przepisy, które przewidujà, ˝e wy∏àcznà podstawà wyp∏aty
Êwiadczenia przez ubezpieczyciela jest uznanie roszczenia osoby uprawnionej, zawartej z nià ugo-
dy lub prawomocnego orzeczenia sàdu (art. 15 ust. o dz.u. oraz art. 13 ust. 1 ust. o u.o.). Wpraw-
dzie literalne odczytanie takich unormowaƒ prowadzi∏oby do wniosku, ˝e konkretne roszczenia
muszà byç zg∏oszone (skoro majà byç „uznane”), jednak˝e dalsze konsekwencje takiego wniosku
by∏yby irracjonalne. Mianowicie w ka˝dym przypadku, w którym poszkodowany zawiadomi∏
o zdarzeniu i lojalnie wspó∏pracowa∏ z ubezpieczycielem dostarczajàc mu koniecznych informacji
i wyjaÊnieƒ, lecz nie sformu∏owa∏ konkretnych roszczeƒ, zak∏ad ubezpieczeƒ nie mia∏by podsta-
wy prawnej do wyp∏aty Êwiadczenia. Nadto, wymaganie od poszkodowanych, aby konkretyzowa-
li swoje roszczenia ju˝ w post´powaniu likwidacyjnym, by∏oby sprzeczne z zasadami ekonomiki.
Chcàc bowiem umotywowaç swoje roszczenie np. w zakresie szkody w pojeêdzie poszkodowany
musia∏by zleciç wykonanie odpowiedniej ekspertyzy profesjonaliÊcie z dziedziny motoryzacji. Je-
˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aci∏by Êwiadczenie zgodne z roszczeniem poszkodowanego, nie by∏o-
by ˝adnej podstawy, aby zwróciç temu ostatniemu koszty zleconej ekspertyzy (brak by∏oby powo-
du do ponoszenia przez ubezpieczyciela dodatkowego poza restytucjà kosztu, skoro jako d∏u˝nik
zachowa∏ si´ rzetelnie). W konsekwencji poszkodowany by∏by zubo˝ony o te koszty.

Powy˝sze nie oznacza, ˝e osoba poszkodowana nie ma prawa zg∏aszania roszczeƒ skonkretyzo-
wanych co do rodzaju lub kwoty w post´powaniu likwidacyjnym. Takiej mo˝liwoÊci dopatrywaç
nale˝y si´ nie tylko w tym, ̋ e nie jest to zakazane, ale tak˝e wprost w tych przepisach, które prze-
widujà obowiàzki zak∏adu ubezpieczeƒ w kontekÊcie np. „wysokoÊci Êwiadczenia okreÊlonej
w zg∏oszonym roszczeniu” (art. 16 ust. 3 ust. o dz.u. czy te˝ art. 14 ust. 3 ust. o u.o.). Je˝eli za-

75ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

11 Dostrzec nale˝y wprawdzie ró˝nic´ pomi´dzy zawiadomieniem o „zdarzeniu”, „wypadku” i „szkodzie”, niemniej
w praktyce akurat ta niekonsekwencja prawodawcy nie generuje powa˝nych problemów, tak˝e dlatego, ˝e w najbar-
dziej typowych przypadkach moment wystàpienia zdarzenia, wypadku i szkody jest to˝samy. Zresztà w piÊmiennic-
twie przyjmuje si´, ˝e termin spe∏nienia przez zak∏ad ubezpieczeƒ Êwiadczenia pieni´˝nego zale˝y od wystàpienia
szkody, nie zaÊ samego zajÊcia okreÊlonego wypadku (zob. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komen-
tarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008, s. 86-87).



tem osoba poszkodowana formu∏uje konkretne ˝àdania, ubezpieczyciel musi zbadaç ich zasad-
noÊç w toku post´powania likwidacyjnego oraz wypowiedzieç si´ co do ich zasadnoÊci. PodkreÊliç
nale˝y przy tym, ̋ e nie mo˝na dla uprawnienia poszkodowanego do zg∏aszania konkretnych rosz-
czeƒ dopatrywaç si´ delimitacji czasowej w tym sensie, ̋ e ich podniesienie mo˝liwe jest tylko wraz
z zawiadomieniem wszczynajàcym post´powanie likwidacyjne. Nierzadko w praktyce wyst´pujà
bowiem przypadki, w których poszkodowany b´dzie zna∏ zakres i wysokoÊç swoich roszczeƒ ju˝
po zawiadomieniu ubezpieczyciela o zdarzeniu (wypadku, szkodzie), ale przed ostatecznym wy-
powiedzeniem si´ przez ubezpieczyciela co do nale˝nych Êwiadczeƒ (np. w okresie tym zostanie
zlecona i wykonana naprawa pojazdu, udokumentowana nast´pnie stosownà fakturà).

Nale˝y jeszcze zaznaczyç, ˝e wobec braku odpowiednich regulacji prawnych do „zg∏oszenia
roszczeƒ” przez poszkodowanego w toku post´powania likwidacyjnego podchodziç nale˝y w spo-
sób daleki od formalizmu. Nie sformu∏owano bowiem w przepisach ˝adnych wymogów formal-
nych odnoÊnie takiego „zg∏oszenia roszczenia”, a zak∏adowi ubezpieczeƒ nie przyznano kompe-
tencji do jego „odrzucenia” a limine bez zbadania meritum. Wydaje si´ w zwiàzku z tym zasadne
dopatrywanie si´ elementów „zg∏oszenia roszczenia” w ka˝dej czynnoÊci poszkodowanego, w któ-
rej dokumentuje on ubezpieczycielowi istnienie odpowiedzialnoÊci tego ostatniego oraz rozmiar
poniesionych szkód (przyk∏adowo wskazaç mo˝na tutaj na przes∏anie wspominanej wy˝ej faktu-
ry za napraw´ pojazdu do akt szkody prowadzonych przez zak∏ad ubezpieczeƒ).

Konklust. o dz.u.jàc, osoba poszkodowana mo˝e ograniczyç si´ do zg∏oszenia ubezpieczycielo-
wi jedynie zdarzenia, w efekcie którego dosz∏o do szkody i ca∏kowicie zdaç si´ na ustalenia za-
k∏adu ubezpieczeƒ w kwestii nale˝nych Êwiadczeƒ (wspó∏pracujàc z ubezpieczycielem w zakre-
sie wymaganym przez art. 354 § 2 k.c.). Mo˝e jednak byç bardziej aktywna i formu∏owaç
konkretne ˝àdania majàtkowe. To ostatnie pozostawione jest jednak uznaniu tej osoby i pozo-
staje bez wp∏ywu na obowiàzek podj´cia przez zak∏ad ubezpieczeƒ czynnoÊci sk∏adajàcych si´ na
post´powanie likwidacyjne. Ustawowe zwroty w przepisach dotyczàcych post´powania likwida-
cyjnego, odwo∏ujàce si´ do „zg∏oszonych roszczeƒ”, nale˝y odnosiç do tych sytuacji, w których
poszkodowany z owej fakultatywnej mo˝liwoÊci skorzysta∏. Nale˝y wszak˝e w tym miejscu zwró-
ciç uwag´ na art. 14 ust. 2 zdanie drugie uoubow, gdzie mowa jest o obowiàzku zak∏adu ubezpie-
czeƒ „w razie niemo˝liwoÊci wyjaÊnienia w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie
okolicznoÊci niezb´dnych do ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci
odszkodowania” poinformowania poszkodowanego o „przypuszczalnym terminie zaj´cia osta-
tecznego stanowiska wzgl´dem roszczeƒ”. Wprawdzie przepis ten odwo∏uje si´ do rzeczownika
„roszczenia”, jednak˝e bez opatrywania go przymiotnikiem „zg∏oszone”. Oznacza to, ˝e zak∏ad
ubezpieczeƒ musi wypowiedzieç si´ w przedmiocie terminu zaj´cia ostatecznego stanowiska od-
noÊnie ogó∏u potencjalnych roszczeƒ poszkodowanego s∏u˝àcych mu w zwiàzku ze zg∏oszonym
ubezpieczycielowi zdarzeniem. Wià˝e si´ to z ustalonym wy˝ej charakterem post´powania likwi-
dacyjnego, w toku którego zak∏ad ubezpieczeƒ ma sam zidentyfikowaç i wyliczyç Êwiadczenia
nale˝ne poszkodowanemu, choçby bez aktywnoÊci tego ostatniego w zakresie podnoszenia kon-
kretnych ˝àdaƒ.

Zamykajàc rozwa˝ania dotyczàce kwestii zg∏aszania przez poszkodowanego konkretnych rosz-
czeƒ w toku post´powania likwidacyjnego nale˝y jeszcze zwróciç uwag´, ˝e ubezpieczyciel nie
ma obowiàzku uwzgl´dniania w swoim stanowisku tych roszczeƒ poszkodowanego, których ten
wyraênie nie zg∏osi∏, a zg∏oszenia takiego wymagajà odr´bne przepisy. Przyk∏adem takiego prze-
pisu jest art. 444 § 1 zdanie drugie k.c., w myÊl którego „Na ˝àdanie poszkodowanego zobowià-
zany do naprawienia szkody powinien wy∏o˝yç z góry sum´ potrzebnà na koszty leczenia, a je-
˝eli poszkodowany sta∏ si´ inwalidà, tak˝e sum´ potrzebnà na koszty przygotowania do innego
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zawodu.” Ze wzgl´du na zwrot „na ˝àdanie poszkodowanego” zak∏ad ubezpieczeƒ – choç gene-
ralnie ma obowiàzek samodzielnego ustalenia rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych po-
szkodowanemu – rozwa˝y wyp∏at´ z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, a tak˝e sumy po-
trzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu tylko wówczas, gdy takie roszczenie
poszkodowany zwerbalizuje.

Obowiàzek udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie 30 dni
W efekcie przeprowadzonego post´powania likwidacyjnego ubezpieczyciela powinien – odwo∏u-

jàc si´ do terminologii przyj´tej na gruncie prawa europejskiego – przedstawiç uzasadnionà ofer-
t´ wyp∏aty Êwiadczenia albo uzasadnionà odpowiedê na roszczenia poszkodowanego. Prawodaw-
ca europejski, jak ju˝ wspomniano, zakreÊli∏ na te czynnoÊci termin 3 miesi´cy. W praktyce na
gruncie prawa polskiego obowiàzki ubezpieczyciela w tym zakresie sà daleko bardziej z∏o˝one,
a to z tej przyczyny, ˝e polski ustawodawca – zachowujàc zgodnoÊç z regulacjami europejskimi co
do terminu 3 miesi´cy – dokona∏ uszczegó∏owienia tych obowiàzków, tak˝e w aspekcie temporal-
nym. Warto wi´c przeÊledziç sekwencj´, w jakiej te obowiàzki nast´pujà, tak˝e z uwzgl´dnieniem
„scenariuszy”, wed∏ug których toczyç si´ mo˝e post´powanie likwidacyjne.

Podstawowy obowiàzek dotyczy wyp∏aty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia za-
wiadomienia o szkodzie (art. 14 ust. 1 ust. o u.o.). Obowiàzek ten jest aktualny w przypadku,
w którym w okresie owych 30 dni dokonano pozytywnego ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ oraz ustalono ca∏oÊç szkód i ich rozmiar, a ustalenia te nie odbiegajà od ˝àdaƒ pod-
niesionych przez poszkodowanego (tudzie˝ je˝eli poszkodowany konkretnych ˝àdaƒ nie formu∏o-
wa∏). Je˝eli nie jest spe∏niony ten ostatni warunek (tj. poszkodowany zg∏osi∏ pewne roszczenia,
lecz ubezpieczyciel zamierza uczyniç im zadoÊç jedynie w cz´Êci), zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca
ustalonà przez siebie kwot´ Êwiadczenia, a w cz´Êci, w jakiej roszczeƒ poszkodowanego nie zaspo-
koi∏, winien o tym poinformowaç w tym samym terminie 30 dni, podajàc uzasadnienie faktyczne
i prawne, w tym wskazujàc „przyczyny, dla których odmówi∏ wiarygodnoÊci okolicznoÊciom dowo-
dowym podniesionym przez osob´ zg∏aszajàcà roszczenie” (art. 14 ust. 3 ust. o u.o. – jest to „cz´-
Êciowa odmowa wyp∏aty odszkodowania”, dokonywana „w terminie, o którym mowa w ust. 1”).
Obowiàzek poinformowania w terminie 30 dni dotyczy tak˝e przypadku, kiedy w tym˝e okresie
dokonano negatywnego ustalenia na okolicznoÊç odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ (rów-
nie˝ art. 14 ust. 3 ust. o u.o. – „ca∏kowita odmowa odszkodowania”). W obu ostatnich przypad-
kach „pismo zak∏adu ubezpieczeƒ powinno zawieraç pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia rosz-
czeƒ na drodze sàdowej” (art. 14 ust. 3 zdanie drugie ust. o u.o.).

Obowiàzek udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie 90 dni
Mo˝liwe stany faktyczne zaczynajà si´ komplikowaç w sytuacji, w której okres 30 dni nie wy-

starcza ubezpieczycielowi na ustalenie odpowiedzialnoÊci lub ewentualne wyliczenie wysokoÊci
nale˝nych Êwiadczeƒ.

Wówczas dla wypracowania przez ubezpieczyciela ostatecznego stanowiska obowiàzuje wyzna-
czony przez ustawodawc´ termin 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej staranno-
Êci wyjaÊnienie niezb´dnych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 90 dni
od dnia z∏o˝enia zawiadomienia o szkodzie (który to termin 90 dni ma zapewne odpowiadaç wy-
maganym przez prawo europejskie 3 miesiàcom); termin ten nie dotyczy jedynie sytuacji, w któ-
rych – ustalenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszkodowania zale˝y od
toczàcego si´ post´powania karnego lub cywilnego” (art. 14 ust. 2 zdanie pierwsze in fine ust. o
u.o. – szerzej na ten temat w dalszej cz´Êci tekstu). W owym terminie do 90 dni – zale˝nie od to-
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warzyszàcych okolicznoÊci faktycznych – obowiàzki ubezpieczyciela wobec poszkodowanego mo-
gà si´ przedstawiaç ró˝nie.

W sytuacji, w której w terminie 30 dni nie ustalono odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela (a zatem
tym bardziej nie ustalono wysokoÊci Êwiadczeƒ), ten˝e winien nie tylko zakoƒczyç post´powanie
w terminie 90 dni, ale nadto – w terminie 30 dni – „zawiadamia na piÊmie uprawnionego o przy-
czynach niemo˝noÊci (tymczasowej – przyp. autora) zaspokojenia jego roszczeƒ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, jak równie˝ o przypuszczalnym terminie zaj´cia ostatecznego stanowiska wzgl´dem
roszczeƒ uprawnionego” (art. 14 ust. 2 zdanie drugie ust. o u.o.). Z kolei w przypadku ustalenia
w terminie 30 dni odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, ale braku ustaleƒ na okolicznoÊç wysokoÊci
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych poszkodowanemu, do powy˝ej wskazanego obowiàzku zawiadomienia
o przyczynach tego stanu rzeczy i przypuszczalnym terminie zaj´cia ostatecznego stanowiska
dojÊç mo˝e obowiàzek wyp∏aty kwoty bezspornej (art. 14 ust. 2 zdanie drugie in fine ust. o u.o.),
o czym bardziej szczegó∏owo mowa w dalszej cz´Êci niniejszego opracowania.

Je˝eli w terminie 90 dni zak∏ad ubezpieczeƒ ustali brak swojej odpowiedzialnoÊci, ma wobec po-
szkodowanego obowiàzek informacyjny taki sam jak w przypadku analogicznego ustalenia doko-
nanego w terminie 30 dni (art. 14 ust. 3 ust. o u.o. – „ca∏kowita odmowa odszkodowania” doko-
nywana „w terminie, o którym mowa w ust. 2”), to jest poinformowania o swej „decyzji”
z podaniem jej motywów faktycznych i prawnych, z uwzgl´dnieniem przyczyn, dla których odmó-
wi∏ wiarygodnoÊci okolicznoÊciom dowodowym podniesionym przez osob´ zg∏aszajàcà roszczenie,
a tak˝e pouczenia o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. Ten sam obowiàzek po-
wstaje w sytuacji, w której wprawdzie ubezpieczyciel ustali∏ swojà odpowiedzialnoÊç, jednak˝e
wyliczona przezeƒ kwota Êwiadczenia jest ni˝sza od wysokoÊci podnoszonej w roszczeniach zg∏o-
szonych przez poszkodowanego (art. 14 ust. 3 ust. o u.o. – „cz´Êciowa odmowa wyp∏aty odszkodo-
wania”).

OczywiÊcie w sytuacji, w której w ciàgu 90 dni ubezpieczyciel ustali∏ swojà odpowiedzialnoÊç,
a poszkodowany nie zg∏osi∏ ̋ adnych roszczeƒ bàdê te˝ je zg∏osi∏ i nie opiewajà one na wy˝szà kwo-
t´ ni˝ ustalona samodzielnie przez ubezpieczyciela, aktualizuje si´ obowiàzek wyp∏aty Êwiadcze-
nia w wyliczonej przez zak∏ad ubezpieczeƒ wysokoÊci.

Jak z powy˝szego widaç, obowiàzki ubezpieczyciela wobec poszkodowanego zwiàzane z zakoƒ-
czeniem post´powania likwidacyjnego sà doÊç z∏o˝one, a powstanie konkretnych z nich zale˝ne
jest od „scenariusza”, wed∏ug którego post´powanie to si´ toczy. Majàc na wzgl´dzie konsekwen-
cje, jakie mogà spotkaç zak∏ad ubezpieczeƒ (o czym mowa dalej) w zwiàzku z naruszeniem tych
przepisów, konieczna jest ich doskona∏a znajomoÊç przez s∏u˝by zak∏adów ubezpieczeƒ odpowie-
dzialne za likwidacj´ szkód. W tym zakresie przydatne wszak˝e b´dzie dodatkowe omówienie
dwóch zagadnieƒ wy˝ej ju˝ wzmiankowanych przy okazji omawiania obowiàzków zak∏adu ubez-
pieczeƒ: instytucji bezspornej cz´Êci Êwiadczenia oraz wp∏ywu post´powania sàdowego (cywilne-
go lub karnego) na przebieg post´powania likwidacyjnego.

Instytucja bezspornej cz´Êci Êwiadczenia
Z samego kontekstu semantycznego okreÊlenia „bezsporna cz´Êç Êwiadczenia” (które notabene

wyst´puje nie tylko w uoubow, ale tak˝e w art. 817 § 2 k.c. oraz w art. 16 ust. 2 ust. o dz.u.) w spo-
sób doÊç jasny wynika istota tej instytucji. Ujmujàc to okreÊlenie w nieco bardziej opisowy sposób
stwierdziç nale˝y, ˝e jest to kwota nale˝na poszkodowanemu od ubezpieczyciela w zwiàzku ze
zg∏oszonym zdarzeniem losowym, która pozostaje poza sporem.

Poniewa˝ jest to kwota nale˝na, musi istnieç obowiàzek jej wyp∏aty, a ten powstaç mo˝e tylko
pod warunkiem, ˝e zak∏ad ubezpieczeƒ dokona∏ pozytywnego ustalenia na okolicznoÊç swojej od-
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powiedzialnoÊci za szkody wynik∏e ze zdarzenia losowego. Skoro natomiast ma to byç kwota po-
zostajàca poza sporem, to wyst´puje ona w wysokoÊci, której nie kwestionuje – jako zbyt wysokiej
– ani ubezpieczyciel, ani poszkodowany. Po stronie ubezpieczyciela wymagane jest zatem pozy-
tywne ustalenie co do wystàpienia szkody oraz istnienia obowiàzku tego˝ ubezpieczyciela do jej
pokrycia w okreÊlonej wysokoÊci. Poniewa˝ wyp∏ata kwoty bezspornej jest jednostronnym obo-
wiàzkiem zak∏adu ubezpieczeƒ, nie jest wymagana akceptacja ze strony poszkodowanego; trud-
no zresztà sobie wyobraziç, aby ten ostatni móg∏ kwestionowaç Êwiadczenie jako zbyt wysokie.

Aby jednak „bezsporna cz´Êç Êwiadczenia” nie by∏a to˝sama z jego ostatecznà wysokoÊcià usta-
lonà przez ubezpieczyciela, wskazanie jej powy˝szych cech nie jest wystarczajàce. Jak ju˝ wy˝ej
stwierdzono, „bezsporna cz´Êç Êwiadczenia” to kwota le˝àca „poza sporem”. Oznacza to, ˝e ko-
lejnym elementem stanu faktycznego, w którym aktualizuje si´ obowiàzek wyp∏aty kwoty bez-
spornej, jest istnienie „sporu”, poza którym ta kwota pozostaje. „Spór” ów – poniewa˝ w ramach
bezspornej cz´Êci Êwiadczenia zak∏ad ubezpieczeƒ ju˝ w pewnym zakresie przyjà∏ odpowiedzial-
noÊç – mo˝e dotyczyç wy∏àcznie ewentualnej wysokoÊci Êwiadczenia przewy˝szajàcej wysokoÊç
kwoty bezspornej. JednoczeÊnie – poniewa˝ post´powanie likwidacyjne unormowane jest tylko od
strony obowiàzków zak∏adu ubezpieczeƒ (poszkodowany jako wierzyciel ma jedynie obowiàzek
wspó∏pracy wynikajàcy z art. 354 § 2 k.c. konkretyzowany w niektórych przepisach ust. o dz.u.
oraz uoubow, a jego bardziej wzmo˝ona aktywnoÊç jest fakultatywna) – trudno mówiç o sporze
w konwencjonalnym znaczeniu przyjmowanym w j´zyku prawniczym. W∏aÊciwiej by∏oby zatem
powiedzieç, ˝e stan faktyczny, w którym powstaje obowiàzek wyp∏aty bezspornej cz´Êci Êwiadcze-
nia, obejmuje element niepewnoÊci, czy poza kwotà bezspornà poszkodowanemu nie nale˝à si´
jeszcze kwoty dodatkowe. 

Wzmiankowana niepewnoÊç wyst´powaç b´dzie w szczególnoÊci wówczas, gdy w toku post´po-
wania likwidacyjnego poszkodowany zg∏asza roszczenia w konkretnej wysokoÊci, zaÊ zak∏ad ubez-
pieczeƒ stwierdza, ˝e roszczenia te zasadne sà na pewno cz´Êciowo, zaÊ co do pozosta∏ej cz´Êci ko-
nieczne sà dalsze ustalenia. AktywnoÊç poszkodowanego nie jest jednak warunkiem koniecznym
dla powstania obowiàzku wyp∏aty bezspornej cz´Êci Êwiadczenia: wystarczy bowiem, je˝eli zak∏ad
ubezpieczeƒ samodzielnie ustali pewnà nale˝nà ponad wszelkà wàtpliwoÊç kwot´ Êwiadczenia
i jednoczeÊnie stwierdzi istnienie okolicznoÊci, które nale˝y zbadaç w celu ustalenia, czy ostatecz-
na kwota odszkodowania nie powinna byç wy˝sza.

PodkreÊliç nale˝y jeszcze w tym miejscu, ̋ e fakt stwierdzenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ okolicz-
noÊci, których wyjaÊnienie mo˝e wskazaç na obowiàzek wyp∏aty odszkodowania w kwocie wy˝-
szej ni˝ bezsporna cz´Êç Êwiadczenia nie oznacza, ̋ e ostatecznie to odszkodowanie b´dzie od kwo-
ty bezspornej wy˝sze. Po wyjaÊnieniu tych okolicznoÊci zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e bowiem dojÊç do
przekonania, ˝e wyp∏acona kwota bezsporna stanowi pe∏ne naprawienie szkody i poszkodowane-
mu nie s∏u˝à ˝adne dalej idàce roszczenia. Dlatego te˝ mo˝e si´ okazaç, ˝e „bezsporna cz´Êç” jest
w istocie „ca∏oÊcià”.

Konklust. o dz.u.jàc wypada jeszcze podkreÊliç, ˝e nie mamy do czynienia z bezspornà cz´Êcià
Êwiadczenia w rozumieniu przepisów prawa, je˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aci∏ Êwiadczenie
w wysokoÊci ni˝szej ni˝ ˝àdana przez poszkodowanego i uwa˝a, ˝e Êwiadczenie w tej wysokoÊci
ca∏kowicie zaspokaja roszczenia poszkodowanego oraz nie prowadzi dalszych ustaleƒ na okolicz-
noÊç tych roszczeƒ (przy czym do owych ustaleƒ nie zalicza si´ czynnoÊci podejmowanych w ra-
mach post´powania „odwo∏awczego” w trybie wewnàtrzzak∏adowym, o czym mowa dalej). Czyn-
nikiem determinujàcym kwalifikacj´ prawnà przedstawianej do wyp∏aty kwoty (jako bezspornej
albo jako „ostatecznej propozycji odszkodowania”) jest zatem to, czy zak∏ad ubezpieczeƒ jedno-
czeÊnie koƒczy wszelkie ustalenia dokonywane w toku post´powania likwidacyjnego, czy te˝ wy-

79ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)



jaÊnia jeszcze jakieÊ dodatkowe okolicznoÊci. Z perspektywy poszkodowanego sygna∏em, ˝e wy-
p∏acona kwota mia∏a status bezspornej, powinna byç informacja „o przyczynach niemo˝noÊci za-
spokojenia (...) roszczeƒ (poszkodowanego – przyp. autora) w cz´Êci, jak równie˝ o przypuszczal-
nym terminie zaj´cia ostatecznego stanowiska”, którà to informacj´ ubezpieczyciel –w myÊl art.
14 ust. 2 zdanie drugie ust. o u.o. – powinien przekazaç poszkodowanemu w razie niemo˝liwoÊci
przedstawienia „ostatecznej propozycji odszkodowania” w terminie 30 dni od dnia zawiadomie-
nia o szkodzie. Tylko bowiem w tych stanach faktycznych, w których ubezpieczyciel jest zobowià-
zany przekazaç poszkodowanemu takà informacj´, mo˝e (choç nie musi – vide sytuacja, w której
niepewna jest sama odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela) powstaç obowiàzek wyp∏aty bezspornej
cz´Êci Êwiadczenia.

Wp∏yw toczàcego si´ post´powania karnego lub cywilnego na tzw. post´powanie 
likwidacyjne

Jak stanowi art. 14 ust. 2 zdanie pierwsze in fine uoubow post´powanie likwidacyjne powinno
si´ zakoƒczyç „nie póêniej (...) ni˝ w terminie 90 dni od dnia z∏o˝enia zawiadomienia o szkodzie,
chyba ˝e ustalenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszkodowania zale˝y
od toczàcego si´ post´powania karnego lub cywilnego”.

Toczàce si´ post´powanie karne jako czynnik rzutujàcy na termin zakoƒczenia post´powania li-
kwidacyjnego zosta∏o ostatnio omówione w literaturze przez S. Repsa12. Opracowanie to wyczer-
puje w zasadzie prawne zagadnienia w zakresie przes∏anki post´powania karnego, a uwagi poczy-
nione przez Autora nale˝y w pe∏ni podzieliç. Omówienia wymaga natomiast problematyka
toczàcego si´ post´powania cywilnego.

Prima facie post´powaniem cywilnym, od którego zale˝y „ustalenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszkodowania”, powinno byç przede wszystkim post´powanie z po-
wództwa poszkodowanego przeciwko zak∏adowi ubezpieczeƒ o zap∏at´ Êwiadczenia. Tak te˝ jest
w istocie, wydaje si´ jednak, ˝e przypadki takie b´dà niezmiernie rzadkie. Konieczne by∏oby bo-
wiem wytoczenie przez poszkodowanego powództwa jeszcze przed up∏ywem terminu, który prze-
pisy prawa wyznaczajà na wyp∏at´ Êwiadczenia (czyli na zakoƒczenie post´powania likwidacyjne-
go), a zatem powództwa o Êwiadczenie co do zasady jeszcze niewymagalne, przy czym nieistotne
jest, czy przed wniesieniem pozwu poinformowano ubezpieczyciela o zdarzeniu, czy te˝ nie
(w tym ostatnim przypadku poinformowaniem o zdarzeniu b´dzie dor´czenie pozwu ubezpieczy-
cielowi13). Wytaczanie takiego powództwa by∏oby ma∏o rozsàdne, i to nie tyle przez wzglàd na
mo˝liwoÊç jego oddalenia jako przedwczesnego14, ile z tego powodu, ˝e droga sàdowa powinna byç
traktowana jako ultima ratio przy dochodzeniu roszczeƒ cywilnoprawnych. Powództwo o zap∏a-
t´ Êwiadczenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ powinno byç wytaczane wówczas, gdy zak∏ad ubezpie-
czeƒ kwestionuje ˝àdania poszkodowanego lub nie wypowiada si´ w przedmiocie wyniku post´-
powania likwidacyjnego w ustawowych terminach, nie zaÊ wówczas, gdy w ogóle nie by∏a mu
dana mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´ co do tych ˝àdaƒ z zachowaniem ustawowych terminów. Po-
szkodowany powinien w przypadkach takich przedwczesnych powództw liczyç si´ z obcià˝eniem
go kosztami post´powania poniesionymi przez zak∏ad ubezpieczeƒ bàdê przynajmniej z odmowà
zasàdzenia na jego rzecz kosztów przezeƒ poniesionych na zasadzie odpowiednio – w zale˝noÊci
od tego, jak potoczy si´ proces – art. 10115 bàdê art. 102 k.p.c. (pomijajàc kwesti´ tzw. odpowie-
dzialnoÊci za wynik post´powania w razie przegrania procesu przez poszkodowanego – art. 98 §
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12 S. Reps, op. cit. s. 42-57.
13 Zob. w tej kwestii wyrok SN z dnia 2 marca 2006 r. (I CSK 7/05).



1 k.p.c.), co stanowi dodatkowy element zniech´cajàcy do dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdo-
wej przed up∏ywem terminu wyznaczonego przez prawo na likwidacj´ szkody.

Nale˝y jeszcze zaznaczyç, ˝e powództwo o wierzytelnoÊç, która jest równie˝ przedmiotem post´-
powania likwidacyjnego, w znaczeniu Êcis∏ym nie wszczyna post´powania sàdowego, od którego „za-
le˝y” ustalenie odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela czy wysokoÊci odszkodowania, lecz post´powanie,
w którym po prostu odpowiedzialnoÊç (albo jej brak) i ewentualna wysokoÊç odszkodowania zosta-
nà ustalone. Jednak˝e, poniewa˝ najcz´Êciej (choç nie zawsze – zob. wspominane ju˝ wy˝ej przypad-
ki umorzenia post´powania sàdowego) orzeczenie sàdu w takiej sprawie spowoduje brak konieczno-
Êci dokoƒczenia post´powania likwidacyjnego (ustalenia sàdu zastàpià ustalenia ubezpieczyciela),
zasadne jest uznawanie takich post´powaƒ sàdowych za uzasadniajàce powstrzymywanie si´ przez
zak∏ady ubezpieczeƒ od kontynuowania czynnoÊci post´powania likwidacyjnego.

Raczej wykluczone jest równie˝, aby w praktyce jako przes∏anka post´powania cywilnego wska-
zana w art. 14 ust. 2 zdanie pierwsze in fine ust. o u.o. wystàpi∏o post´powanie z powództwa po-
szkodowanego o ustalenie istnienia umowy ubezpieczenia OC, zawartej pomi´dzy sprawcà szko-
dy a danym zak∏adem ubezpieczeƒ. Powództwo takie teoretycznie wydaje si´ przydatne: w razie
pozytywnego wyroku stwierdzajàcego istnienie ochrony ubezpieczeniowej poszkodowany móg∏by
formu∏owaç ̋ àdanie zap∏aty Êwiadczenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ. Nale˝y jednak mieç na wzgl´-
dzie, ˝e podstawà takich powództw jest art. 189 k.p.c., który jako warunek ich uwzgl´dnienia wy-
mienia interes prawny po stronie powoda. Utrwalone orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego16 przyjmu-
je, ̋ e przes∏anka interesu prawnego nie jest spe∏niona, je˝eli powód ma mo˝liwoÊç ochrony swoich
praw poprzez sformu∏owanie – dalej idàcego – powództwa, w ramach rozpatrywania którego ist-
nienie danego stosunku prawnego by∏oby tylko jednym z elementów stanu faktycznego ustalane-
go przez sàd. W interesujàcym nas przypadku takim dalej idàcym powództwem by∏oby powódz-
two o zap∏at´ odszkodowania przez zak∏ad ubezpieczeƒ. Rozpatrujàc takie powództwo sàd
musia∏by ustaliç, ˝e istnia∏ stosunek prawny umowy ubezpieczenia, a zatem wytaczanie odr´bne-
go powództwa w tym zakresie by∏oby zb´dne, ergo – nie istnia∏by wymagany przez k.p.c. interes
prawny po stronie powoda.
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14 Nota bene powstaje tu ciekawy problem: mianowicie sàd powinien oddaliç powództwo przedwczesne. Powództwo wy-
toczone przed up∏ywem terminu, w jakim zak∏ad ubezpieczeƒ ma udzieliç odpowiedzi na roszczenia (czyli przed za-
koƒczeniem post´powania likwidacyjnego) teoretycznie zawsze b´dzie przedwczesne. JednoczeÊnie, poniewa˝ post´-
powanie cywilne wszcz´te tym powództwem pozwala ubezpieczycielowi powstrzymaç si´ od zakoƒczenia
post´powania likwidacyjnego, roszczenie nie sta∏oby si´ wymagalne w toku post´powania przed sàdem, gdy˝ nie up∏y-
nà∏by termin, w którym zak∏ad ubezpieczeƒ powinien spe∏niç Êwiadczenie (udzieliç odpowiedzi na roszczenia). Wyto-
czone powództwo mo˝e zatem teoretycznie spowodowaç swoiste zap´tlenie: zak∏ad ubezpieczeƒ nie koƒczy post´po-
wania likwidacyjnego, poniewa˝ trwa post´powanie sàdowe, zaÊ sàd nie mo˝e uwzgl´dniç powództwa, gdy˝ nie
up∏ynà∏ termin zakoƒczenia post´powania likwidacyjnego, a wi´c wierzytelnoÊç nie jest jeszcze wymagalna. W litera-
turze zaproponowano jednak, aby sàd wyznacza∏ termin rozpatrzenie sprawy po up∏ywie 30 dni od dnia zawiadomie-
nia o zdarzeniu (G. Bieniek, OdpowiedzialnoÊç cywilna za wypadki drogowe, Warszawa 2007, s. 206). Rozwiàzanie to
wydaje si´ rozsàdne. Nale˝a∏oby przyjàç, ˝e kiedy up∏ynà∏ ju˝ termin 30 dni od dnia zawiadomienia o zdarzeniu, a je-
dynym czynnikiem, który powstrzymuje ubezpieczyciela przez udzieleniem odpowiedzi na roszczenia, jest toczàce si´
post´powanie sàdowe, wówczas – je˝eli przedmiotem tego post´powania sà w∏aÊnie te roszczenia – nie mo˝na mówiç
o braku wymagalnoÊci wierzytelnoÊci, gdy˝ przeszkodà w wymagalnoÊci wierzytelnoÊci nie powinien byç proces sàdo-
wy dotyczàcy tej w∏aÊnie wierzytelnoÊci. Niemniej najw∏aÊciwsze z punktu widzenia ekonomiki procesowej wydaje si´
po prostu powstrzymywanie si´ przez poszkodowanych z wytaczaniem powództw do czasu wypracowania przez ubez-
pieczyciela stanowiska w ciàgu 30, maksymalnie 90 dni od dnia zawiadomienia o zdarzeniu.
15 Tak te˝ M. Orlicki, J. Pokrzywniak, op.cit. s. 87.
16 Zob. choçby wyrok SN z dnia 4 stycznia 2008 r. (III CSK204/07) i powo∏ywane w uzasadnieniu tego wyroku orzecz-
nictwo.



Wydaje si´ natomiast, ˝e nie mo˝na wykluczyç sytuacji, w której powództwo o ustalenie istnie-
nia stosunku umowy ubezpieczenia wytoczy domniemany ubezpieczajàcy, który np. b´dzie twier-
dzi∏, ˝e dosz∏o do zawarcia umowy ubezpieczeni w trybie art. 5a ust. o u.o.17. Do koniecznoÊci wy-
toczenia takiego powództwa dojÊç mo˝e w szczególnoÊci wówczas, gdy ubezpieczajàcy postawiony
zostanie wobec roszczeƒ Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o uiszczenie op∏aty z ty-
tu∏u nie zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego albo choçby ze wzgl´du na mo˝liwà per-
spektyw´ wystàpienia przez Fundusz z takim roszczeniem18. Fundusz mianowicie mo˝e podnieÊç
takie roszczenie, je˝eli po analizie posiadanej bazy danych o zawartych umowach ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych19 stwierdzi, ˝e dana osoba nie zawar∏a wymaganej umo-
wy (brak odnotowania tej umowy w bazie danych by∏by wynikiem niezg∏oszenia jej tam przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ, który kwestionowa∏by fakt jej zawarcia). Oczywiste jest, ˝e toczàcy si´ przed
sàdem spór dotyczàcy istnienia umowy ubezpieczenia mia∏by zasadniczy wp∏yw na ustalenie od-
powiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu∏u zdarzenia losowego, o którym zawiadomi∏ poszko-
dowany, a zatem spe∏nione by∏yby wszelkie warunki uprawniajàce do zastosowania przepisu art.
14 ust. 2 zdanie pierwsze in fine ust. o u.o.

Nale˝y jeszcze wskazaç, ˝e skoro zgodnie z ust. o u.o. post´powanie likwidacyjne powinno
si´ zakoƒczyç „nie póêniej (...) ni˝ w terminie 90 dni od dnia z∏o˝enia zawiadomienia o szko-
dzie, chyba ˝e ustalenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszkodo-
wania zale˝y od toczàcego si´ post´powania karnego lub cywilnego”, to tym samym ustawo-
dawca jedynie wskaza∏, ˝e w razie ziszczenia si´ przes∏anki „toczàcego si´ post´powania
karnego lub cywilnego” nie obowiàzuje termin 90 dni od dnia z∏o˝enia zawiadomienia
o szkodzie. Oznacza to w konsekwencji, ˝e dla przypadku, w którym toczy∏o si´ post´powa-
nie karne lub cywilne, i nast´pnie prawomocnie si´ zakoƒczy∏o, ustawodawca nie wyznaczy∏
˝adnego terminu, w którym zak∏ad ubezpieczeƒ powinien zakoƒczyç post´powanie likwida-
cyjne poprzez wyp∏at´ odszkodowania lub poprzez „uzasadnionà odpowiedê” na roszczenia
poszkodowanego. Tymczasem zwróciç nale˝y uwag´, ˝e nie zawsze wraz z zakoƒczeniem po-
st´powania cywilnego lub karnego wynik post´powania likwidacyjnego b´dzie formalnoÊcià.
Przyk∏adowo je˝eli toczy∏o si´ post´powanie karne przeciwko sprawcy wypadku komunika-
cyjnego, które zakoƒczy∏o si´ uniewinnieniem albo umorzeniem, to w orzeczeniu sàdu kar-
nego brak b´dzie elementów wià˝àcych w ewentualnym post´powaniu cywilnym (a funkcjo-
nalnie tak˝e w post´powaniu likwidacyjnym). Zgodnie bowiem z art. 11 k.p.c. wià˝àce dla
sàdu cywilnego sà tylko ustalenia zawarte w prawomocnym wyroku skazujàcym. Orzecze-
nie uniewinniajàce albo umarzajàce post´powanie karne b´dzie mia∏o zatem co najwy˝ej
znikomà przydatnoÊç niektórych ustaleƒ stanu faktycznego, a byç mo˝e ˝adnej, wartoÊç
w post´powaniu likwidacyjnym. Stwierdzony brak regulacyjny stawia zatem w niekorzyst-
nej sytuacji osoby poszkodowane; w skali systemowej stan ten jest jednak niekorzystny tak-
˝e dla zak∏adów ubezpieczeƒ, operujàcych w niepewnoÊci prawnej co do terminu, w którym
„w podanych okolicznoÊciach” nale˝y zakoƒczyç post´powanie likwidacyjne. Byç mo˝e roz-
wa˝yç nale˝y stosowanie terminów okreÊlonych w art. 14 ust. 1 i 2 ust. o u.o.20 liczonych –
jak si´ zdaje – od dnia dor´czenia zak∏adowi ubezpieczeƒ prawomocnego wyroku sàdu lub
choçby dowiedzenia si´ o takim wyroku (w przypadku, gdy zak∏ad ubezpieczeƒ nie by∏
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17 Zgodnie z tym przepisem „Je˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ, o którym mowa w art. 5 ust. 2, otrzyma∏ ofert´ zawarcia umo-
wy ubezpieczenia obowiàzkowego, brak odpowiedzi w terminie 14 dni poczytuje si´ za jej przyj´cie”.
18 Zob. art. 88 ust. o u.o.
19 Zob. art. 102 ust. o u.o.
20 Zob. M. Orlicki, K. Przewalska, Nowe prawo ubezpieczeƒ gospodarczych, Bydgoszcz-Warszawa-Poznaƒ 2004, s. 251.



w gronie podmiotów, którym wyrok jest dor´czany), jednak taka teza mo˝e byç oparta wy-
∏àcznie o wnioskowanie per analogiam i – jak to zwykle bywa przy takiej operacji logicznej
– obarczona jest ryzykiem b∏´dnej wyk∏adni. Rozwa˝yç nale˝y zatem, czy nie jest tu koniecz-
na interwencja legislacyjna.

Znaczenie wewnàtrzzak∏adowego trybu odwo∏awczego
Jak ju˝ wczeÊniej zauwa˝ono, w praktyce obrotu liczne zak∏ady ubezpieczeƒ dopuszczajà mo˝-

liwoÊç sk∏adania przez poszkodowanych „odwo∏aƒ” w trybie wewnàtrzzak∏adowym od „decyzji”
ubezpieczyciela w przedmiocie jego odpowiedzialnoÊci lub wysokoÊci nale˝nych Êwiadczeƒ
(w przypadku ubezpieczeƒ dobrowolnych jest to najcz´Êciej wprost zapisane w ogólnych warun-
kach ubezpieczenia). Z regu∏y takie „odwo∏anie” sk∏ada si´ do jednostki organizacyjnej zak∏adu
ubezpieczeƒ (terenowej lub centralnej) usytuowanej nad jednostkà, która odpowiedzialna jest za
kwestionowanà „decyzj´”. Powstaje zatem naturalne pytanie o interakcj´ takiego trybu „odwo-
∏awczego” z regulacjami z zakresu terminu zakoƒczenia post´powania likwidacyjnego.

W zwiàzku z tym nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, i˝ z przepisów art. 14 ust. 1 i 2 ust. o u.o. wy-
nika obowiàzek wypracowania przez zak∏ad ubezpieczeƒ stanowiska co do Êwiadczeƒ przys∏ugu-
jàcych poszkodowanemu. Ka˝de stanowisko zak∏adu ubezpieczeƒ, które uwzgl´dnia ca∏oÊç oko-
licznoÊci sprawy, oznacza uczynienie zadoÊç temu obowiàzkowi i powoduje, ˝e zastosowanie tych
przepisów w danym stanie faktycznym wyczerpa∏o si´. Skoro bowiem przepisy przewidujà pewien
obowiàzek, a zosta∏ on wykonany, to po jego wykonaniu przepisy te nie mogà stanowiç ju˝ êród∏a
dalszych obowiàzków adresata normy prawnej. Je˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ przewiduje mo˝liwoÊç
wniesienia przez poszkodowanego „odwo∏ania”, to obowiàzek jego rozpatrzenia, w tym wypowie-
dzenia si´ co do jego s∏usznoÊci, nie jest ju˝ okreÊlony w przepisach prawa, ale w oÊwiadczeniu za-
k∏adu ubezpieczeƒ o przyznaniu poszkodowanemu prawa do zainicjowania wewnàtrzzak∏adowej
kontroli „decyzji” ubezpieczyciela. Jest to oÊwiadczenie dobrowolne, a dodatkowo „post´powanie
odwo∏awcze” ma charakter fakultatywny tak˝e ze strony poszkodowanego, który nie musi sko-
rzystaç z tej drogi dochodzenia swoich roszczeƒ21. Brak jest przepisów, które normowa∏yby tryb
dokonywania przez ubezpieczyciela czynnoÊci w tym zakresie, zaÊ art. 14 uoubow normuje jedy-
nie t´ sfer´ aktywnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, która jest obligatoryjna, a zatem nie dotyczy post´-
powania „odwo∏awczego”.

W konsekwencji to pierwsza wypowiedê zak∏adu ubezpieczeƒ w przedmiocie odpowiedzialnoÊci
i wysokoÊci Êwiadczeƒ jest „ostatecznym stanowiskiem wzgl´dem roszczeƒ uprawnionego” (w ro-
zumieniu art. 14 ust 2 zdanie drugie ust. o u.o.) i to jej dotyczà terminy zakreÊlone w art. 14 ust.
o u.o., z tym zastrze˝eniem, ˝e chodzi o pierwszà „pe∏nà” wypowiedê, to jest takà, w której ubez-
pieczyciel uwzgl´dni∏ pe∏ne – przynajmniej jego zdaniem – ustalenia na okolicznoÊç jego odpowie-
dzialnoÊci i wysokoÊci nale˝nych Êwiadczeƒ. OczywiÊcie nie ma przeszkód, aby w toku post´po-
wania „odwo∏awczego” te ustalenia zweryfikowaç czy reinterpretowaç, jednak˝e czynnoÊci w tym
zakresie – jako fakultatywne – nie sà obj´te re˝imem okreÊlonym w art. 14 ust. o u.o. Innymi s∏o-
wy to, ˝e zak∏ad ubezpieczeƒ przewiduje wewnàtrzzak∏adowy tryb odwo∏awczy, nie powoduje, i˝
czynnoÊci wykonywane w toku post´powania „odwo∏awczego” podlegajà regulacji art. 14 ust. 
o u.o., w szczególnoÊci co do terminu ich zakoƒczenia oraz formy, jakà powinna mieç b´dàca ich
wynikiem „decyzja” ubezpieczyciela. Je˝eli wi´c po rozpoznaniu „odwo∏ania” osoby poszkodowa-
nej zak∏ad ubezpieczeƒ wyda kolejnà „decyzj´”, nie nale˝y dokonywaç oceny pod kàtem dochowa-
nia terminów jej wydania okreÊlonych w art. 14 ust. o u.o.

83ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

21 Tak choçby E. Kowalewski, op.cit. s. 118.



Dodaç nale˝y w zwiàzku z tym, ˝e „pe∏nà” odpowiedzià nie jest przedstawienie do wyp∏aty bez-
spornej cz´Êci Êwiadczenia. Nie mo˝e bowiem byç mowy o „pe∏nej” wypowiedzi zak∏adu ubezpie-
czeƒ, skoro pozostajà jeszcze do ustalenia dalsze okolicznoÊci mogàce rzutowaç na wysokoÊç na-
le˝nego Êwiadczenia. Rolà art. 14 ust. o u.o. jest wyznaczenie ubezpieczycielowi terminu na
ustalenie wszystkich istotnych okolicznoÊci oraz ich podsumowanie w postaci wyp∏aty odszkodo-
wania lub innej „uzasadnionej odpowiedzi” skierowanej do poszkodowanego. Fakt, ˝e zak∏ad
ubezpieczeƒ po wykonaniu wszystkich sk∏adajàcych si´ na te czynnoÊci zapewnia dodatkowà (po-
za drogà sàdowà), a mianowicie wewnàtrzzak∏adowà, mo˝liwoÊç weryfikacji jego stanowiska, po-
zostaje zatem nieistotny z punktu widzenia art. 14 ust. o u.o.

Wypada zastrzec jeszcze, ˝e choç przepisy nie okreÊlajà terminu ani formy zakoƒczenia post´-
powania „odwo∏awczego”, nie jest to stan zagra˝ajàcy interesom poszkodowanych. Mo˝liwoÊç
skorzystania z trybu „odwo∏awczego”, ani nawet uruchomienie go nie stanowi przeszkody w skie-
rowaniu roszczeƒ na drog´ sàdowa, bowiem – jak ju˝ stwierdzono – post´powanie „odwo∏awcze”
ma charakter fakultatywny.

OdpowiedzialnoÊç z tytu∏u nieterminowej likwidacji szkody
W Êwietle aktualnie obowiàzujàcych przepisów prawa wyró˝niç nale˝y dwa rodzaje odpowie-

dzialnoÊci z tytu∏u nieterminowego zakoƒczenia post´powania likwidacyjnego: prywatnoprawnà
i publicznoprawnà. 

Je˝eli chodzi o odpowiedzialnoÊç prywatnoprawnà, to oczywiÊcie zasadza si´ ona na roszczeniach
przys∏ugujàcych wierzycielowi z tytu∏u opóênienia si´ przez d∏u˝nika w spe∏nieniu Êwiadczenia
pieni´˝nego. Roszczenia to dotyczà przede wszystkim odsetek (art. 481 § 1 k.c.), a tak˝e ewentu-
alnie naprawienia szkody (art. 481 § 3 k.c.). Trudno w tym miejscu – przez wzglàd na charakter
niniejszego opracowania – przedstawiaç szczegó∏owe wywody dotyczàce tych roszczeƒ, niemniej
warto zasygnalizowaç interesujàcà kwesti´ terminu, od którego naliczane sà odsetki od kwoty
Êwiadczenia, do wyp∏acenia której zobowiàzany jest zak∏ad ubezpieczeƒ. Wydawa∏oby si´, ˝e sko-
ro przepisy regulujà w sposób Êcis∏y termin spe∏nienia Êwiadczenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ, nie
powinno byç problemu z ustaleniem stanu opóênienia. Je˝eli mianowicie zak∏ad ubezpieczeƒ w da-
nym stanie faktycznym powinien wyp∏aciç Êwiadczenie w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia
o zdarzeniu, to nie wyp∏acajàc Êwiadczenia w tym terminie od dnia nast´pnego pozostaje w opóê-
nieniu. To samo oczywiÊcie dotyczy tych stanów faktycznych, w których termin ten wynosi 14 dni
od dnia wyjaÊnienia niezb´dnych okolicznoÊci. Jednak˝e nie sposób tutaj pominàç poglàdu wyra-
˝onego w orzecznictwie, który nieco komplikuje owe proste wydawa∏oby si´ prawid∏owoÊci.

Mianowicie w wyroku z dnia 6 lipca 1999 r.22 Sàd Najwy˝szy da∏ wyraz stanowisku, ˝e „Zak∏ad nie
pozostaje (...) w opóênieniu co do kwot nie obj´tych jego „decyzjà”, je˝eli poszkodowany po jej otrzy-
maniu lub wczeÊniej nie okreÊli kwotowo swego roszczenia.” Rozumowanie Sàdu mo˝e sprowadziç
do konkluzji, ˝e wprawdzie przepisy okreÊlajà termin spe∏nienia Êwiadczenia przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ, jednak˝e na potrzeby ustalenia wyst´powania stanu opóênienia nie mo˝na pomijaç, ˝e poszko-
dowany jako wierzyciel jest zobowiàzany do wspó∏pracy z d∏u˝nikiem (art. 354 § 2 k.c.), a w szczegól-
noÊci jest zobowiàzany okreÊliç swoje roszczenie, a to w zwiàzku z przepisem23, z którego wynika, ˝e
ubezpieczyciel wyp∏aca odszkodowanie z tytu∏u ubezpieczenia OC na podstawie uznania roszczenia
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22 III CKN 315/98, opubl. OSNC 2000/2, poz. 31.
23 Obecnie art. 15 udu oraz art. 13 ust. 1 uoubow, a w czasie orzekania przez Sàd Najwy˝szy § 31 ust. 1 rozporzàdze-
nia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów
(Dz.U. 1992 r. nr 96, poz. 475).



uprawnionego, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. Jak przyjà∏ Sàd: „Je˝eli po-
szkodowany nie okreÊli wysokoÊci roszczenia, a zak∏ad, majàc dane do jego ustalenia, nie oÊwiadczy,
jakà kwot´ uwa˝a za w∏aÊciwe odszkodowanie, powstaje w zasadzie stan opóênienia, uprawniajàcy
wierzyciela do ˝àdania odsetek. Z chwilà wyp∏acenia kwoty ustalonej przez ubezpieczyciela obowià-
zek wypowiedzenia si´ odnoÊnie do tego, czy jest ona odpowiednia, powraca do wierzyciela (poszko-
dowanego, uprawnionego z ubezpieczenia OC). Od chwili zg∏oszenia przez niego ˝àdania dalszych
roszczeƒ zak∏ad pozostaje w opóênieniu, o ile oczywiÊcie roszczenia te b´dà uzasadnione.”

Jak ju˝ jednak wykazano wy˝ej, przepis wskazujàcy podstawy wyp∏aty Êwiadczenia przez zak∏ad
ubezpieczeƒ nie mo˝e prowadziç do konkluzji o obowiàzku konkretyzacji roszczenia przez poszko-
dowanego, gdy˝ w razie braku takowej zak∏ad ubezpieczeƒ w ogóle nie mia∏by podstawy do wyp∏a-
ty Êwiadczenia. JednoczeÊnie nie ma przepisu, który pozwala∏by ∏àczyç zg∏oszenie przez poszkodo-
wanego konkretnego roszczenia z terminem jego spe∏nienia i w konsekwencji z ewentualnoÊcià
wystàpienia opóênienia. Jak ju˝ wskazano, w Êwietle przepisów prawa to na zak∏adzie ubezpieczeƒ
cià˝y – przy obowiàzku wspó∏pracy ze strony wierzyciela, polegajàcej na przyk∏ad na okazywaniu
uszkodzonego mienia – obowiàzek samodzielnego ustalenia, jakie Êwiadczenia i w jakiej wysokoÊci
s∏u˝à poszkodowanemu, a nast´pnie wyp∏aty ich w ca∏oÊci w ustawowych terminach. Je˝eli zak∏ad
ubezpieczeƒ dokona ustaleƒ wadliwych (nie zidentyfikuje niektórych Êwiadczeƒ nale˝nych poszko-
dowanemu albo zbyt nisko oceni ich wysokoÊç), musi liczyç si´ z konsekwencjami tej wadliwoÊci,
w szczególnoÊci z obowiàzkiem zap∏aty odsetek od dnia, w którym up∏ynà∏ termin wyp∏aty Êwiad-
czeƒ w prawid∏owej wysokoÊci. Od obowiàzku zap∏aty odsetek mo˝na uwolniç si´ jedynie wówczas,
gdy zak∏ad ubezpieczeƒ nie mia∏ obiektywnej mo˝liwoÊci dokonania ustaleƒ niewadliwych, na
przyk∏ad dlatego, ˝e poszkodowany nie wywiàzywa∏ si´ z obowiàzku wspó∏pracy z wierzycielem.
Odmienna interpretacja wr´cz zach´ca∏aby zak∏ady ubezpieczeƒ do odmów wyp∏at Êwiadczeƒ albo
choçby ich zani˝ania w oczekiwaniu, ˝e poszkodowany si´ z tym pogodzi, a w najgorszym razie –
je˝eli b´dzie dochodzi∏ swych roszczeƒ – zobowiàzania z tytu∏u odsetek b´dà ograniczone24.

Oprócz odpowiedzialnoÊci cywilnoprawnej zak∏ad ubezpieczeƒ, nie przestrzegajàc terminów wy-
p∏at Êwiadczeƒ, musi si´ liczyç z sankcjami publicznoprawnymi. W przypadku ubezpieczeƒ obo-
wiàzkowych ustawodawca wyraênie podkreÊli∏ t´ okolicznoÊç w art. 14 ust. 3a ust. o u.o., który sta-
nowi, ˝e „W przypadku niewyp∏acenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ odszkodowania w terminie,
o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedope∏nienia obowiàzku, o którym mowa w ust. 3, organ nad-
zoru stosuje wobec zak∏adu ubezpieczeƒ Êrodki nadzorcze okreÊlone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub
2 ust. o dz.u.” (chodzi o kary pieni´˝ne, które KNF mo˝e nak∏adaç na cz∏onków zarzàdu i proku-
rentów zak∏adu ubezpieczeƒ lub na sam zak∏ad ubezpieczeƒ). Prima facie przepis ten mo˝e si´ wy-
dawaç zb´dny, gdy˝ w hipotezie art. 212 ust. 1 ust. o dz.u. przewidziano mo˝liwoÊç skorzystania
z przewidzianych tam˝e instrumentów nadzorczych w razie naruszenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ
prawa (a zatem tak˝e naruszenia art. 14 ust. 1-3 ust. o u.o.), jednak˝e w istocie odgrywa on istot-
nà rol´. Po pierwsze, poprzez u˝ycie wyrazów „organ nadzoru stosuje” wy∏àczono element uzna-
nia administracyjnego, a zatem KNF o w razie stwierdzenia okolicznoÊci wymienionych w hipote-
zie przepisu w zasadzie nie ma wyboru i musi si´gnàç po kary pieni´˝ne (choç rozwa˝aç mo˝na,
czy nie jest konieczne branie pod uwag´ czynnika zawinienia25). Po drugie zaÊ omawiany przepis,
wskazujàc wprost na zastosowanie kar pieni´˝nych, jednoczeÊnie wy∏àcza stosowanie innych (za-
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równo mniej, jak i bardziej dolegliwych) Êrodków nadzorczych. KNF zatem, nak∏adajàc kar´ na tej
podstawie nie musi wykazywaç, ˝e podejmowane przez nià dzia∏anie jest proporcjonalne, to zna-
czy ˝e stosowany Êrodek nadzorczy jest adekwatny do stwierdzonej nieprawid∏owoÊci.

Pami´taç nale˝y, ˝e art. 14 ust. 3a ust. o u.o. stanowi implementacj´ prawa wspólnotowego.
Zgodnie z przepisami czwartej dyrektywy komunikacyjnej, którà w zakresie terminów udzielenia
przez zak∏ad ubezpieczeƒ odpowiedzi na roszczenia klienta nale˝y na mocy trzeciej dyrektywy ko-
munikacyjnej (w brzmieniu nadanym przez piàtà dyrektyw´ komunikacyjnà) stosowaç w ka˝dym
przypadku roszczeƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechaniczne-
go, obowiàzki zak∏adów ubezpieczeƒ powinny byç poparte odpowiednimi, skutecznymi i systema-
tycznymi karami finansowymi lub równowa˝nymi karami administracyjnymi.

Uwagi koƒcowe
Z omówionych wy˝ej regulacji wynika, ˝e ustawodawca znaczàco u∏atwia poszkodowanemu do-

chodzenie roszczeƒ od ubezpieczyciela, zw∏aszcza w sferze ubezpieczeƒ obowiàzkowych. Na ubez-
pieczyciela na∏o˝ono obowiàzek samodzielnego ustalenia, jakie roszczenia s∏u˝à poszkodowane-
mu i w jakiej wysokoÊci. Prawodawca wi´c – na etapie przesàdowym (który jest najcz´Êciej
jedynym) dochodzenia roszczeƒ – na∏o˝y∏ w tym przypadku na d∏u˝nika obowiàzek wykazywania
zwi´kszonej aktywnoÊci. Wierzyciel mo˝e pozostawaç w du˝ej mierze bierny, wystarczy, ˝e zawia-
domi ubezpieczyciel o zdarzeniu losowym oraz b´dzie z nim wspó∏pracowa∏. Wspó∏praca ta jest
zresztà pok∏osiem aktywnoÊci d∏u˝nika – aby bowiem poszkodowany przedstawia∏ informacje,
wyjaÊnienia czy dokumenty, ubezpieczyciel musi najpierw ich za˝àdaç.

Takie rozwiàzanie uzasadnione jest profesjonalnym statusem zak∏adów ubezpieczeƒ. Przez
wzglàd na przedmiot ich dzia∏alnoÊci posiadajà one zasoby (ludzkie, rzeczowe) pozwalajàce na
pe∏nà obs∏ug´ ochrony ubezpieczeniowej, w∏àczajàc przypadki aktualizacji ryzyka i koniecznoÊci
wyrównywania wynikajàcych z tego uszczerbków w dobrach osobistych lub majàtkowych benefi-
cjentów tej ochrony. Istotnym elementem w tym zakresie sà terminy, w jakich zak∏ady ubezpie-
czeƒ powinny oceniaç roszczenia osób poszkodowanych. Ewolucja rozwiàzaƒ prawnych wskazu-
je, ̋ e ustawodawca przyk∏ada do tej kwestii ogromnà wag´. Dyscyplinowanie ubezpieczycieli w tej
materii jest zresztà korzystne nie tylko dla poszkodowanych, ale równie˝ dla samych zak∏adów
ubezpieczeƒ. W dobie internetu istnieje ∏atwoÊç upowszechniania choçby jednostkowych informa-
cji o niew∏aÊciwych praktykach danego ubezpieczyciela, mogàcych rzutowaç na negatywne po-
strzeganie tak jego samego, jak i ca∏ego rynku, przez opini´ publicznà. W dzia∏alnoÊci, która opie-
ra si´ na szczególnym zaufaniu do us∏ugodawcy, postrzeganie to jest nader istotne. Z tego powodu
regulacje prawne dotyczàce likwidacji szkód, zw∏aszcza w istotnym na polskim rynku obszarze
ubezpieczeƒ obowiàzkowych, uznaç nale˝y za szczególnie donios∏e.

Artyku∏ wyra˝a osobiste poglàdy autora i nie mo˝e byç uto˝samiany ze stanowiskiem Komisji
Nadzoru Finansowego lub Urz´du KNF.

mgr Bartosz Wojno, r.rp., Departament Prawny Urz´du Komisji Nadzoru Finansowego
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Summary of the article

Comments in the context of provisions concerning the date 
of completing the liquidation proceedings in compulsory insurance

The author of the article discusses regulations concerning the date of completing the liquida-
tion proceedings in compulsory insurance by an insurance company. The aim of regulations con-
cerning this domain is to discipline insurance companies so that they determine their liability and
pay benefits as quickly as possible. Legislator’s intention in this area is that aggrieved persons do
not have to wait too long in order to receive benefits compensating damages that they suffered.

The starting point for a discussion presented in the article is the nature of liquidation proce-
edings as an insurer’s obligation to undertake various activities which aim at determining whe-
ther an insurance company is liable for a given incident, and if such is the case, then what kind
of benefits an aggrieved party should receive and what the amount of such benefits should be.
Due to his professional status, it is a debtor-insurer who is obliged to be active, while a creditor-
-aggrieved party is released from this obligation, as the only steps that he should undertake is to
notify an insurance company about a random event and to cooperate with an insurer througho-
ut the process of liquidation of damages. One can thus observe a reversal of roles in a typical sys-
tem functioning in commitment relations, where it is a creditor who is obliged to be an active par-
ty in pursuing his/her claims. In some cases, existing regulations point to the fact that an
aggrieved party who notifies about the occurrence of an event covered by the insurance should
also specify the range of the claims, however, it would then be a misleading application and the
above-mentioned provisions should refer to actual states in which such claims have been formu-
lated, on an optional basis. 

A legislator, inspired to some extent by the Community law, has specified a tight schedule for
an insurance company for paying benefits to an aggrieved party or for providing a justified an-
swer to claims about which an insurer has been notified, if they have not been accepted either
entirely or patrially. Obligations of an insurance company referring to this issue are quite com-
plicated and their specific scope depends on given factual circumstances. As a consequence, the
staff of a given insurance company responsible for the liquidation of damages should be skilled
in applying relevant legal regulations, the more so as the failure to provide aggrieved parties with
relevant information on time results in a double liability of an insurance company: at the civil
and legal level (in the case of a delay in the payment of benefits) and at the public and civil level.

There are two institutions which play a crucial role as far as the regulations concerning the da-
tes specified for the liquidation of damages are concerned: one refers to an incontestable part of
the benefit and the other one to the influence of possible penal or civil proceedings on the cour-
se of liquidation proceedings. The article presents these institutions with more detail. Special at-
tention should be paid to the importance of legal civil proceedings for the liquidation of damages,
since in the literature this issue, unlike the importance of penal proceedings, has not so far been
discussed in more detail. Yet, the issue of relations between legal proceedings and liquidation pro-
ceedings from a compulsory insurance is inasmuch important as civil or penal proceedings which
are in process constitute the only prerequisite which may, in some cases, entitle an insurance
company to refrain from completing liquidation proceedings within 90 days following the date of
notification about the damages.
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Ma∏gorzata Wi´cko

Problem zwrotu kwot wyp∏aconych z majàtku Skarbu Paƒstwa 
przez sprawc´ wypadku – odpowiedzialnoÊç in solidum
– analiza orzecznictwa

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

W ramach problematyki zakresu obowiàzku odszkodowawczego zak∏adu ubezpieczeƒ z obo-
wiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych war-
to przeanalizowaç zagadnienie zwrotu kwot wyp∏acanych z majàtku Skarbu Paƒstwa. Problem,
który chcia∏abym omówiç dotyczy wypadków drogowych, w których poszkodowanymi sà policjan-
ci. Jak si´ okazuje, sprawca wypadku, w którym dojdzie do uszkodzenia cia∏a bàdê rozstroju zdro-
wia funkcjonariusza policji, jest zobowiàzany do zwrotu cz´Êci kwoty odszkodowania wyp∏acone-
go funkcjonariuszowi przez Skarb Paƒstwa pomimo posiadania obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej. Chodzi konkretnie o zwrot Êwiadczeƒ wyp∏acanych przez pracodaw-
c´ funkcjonariuszom policji na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach
przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji (Dz.U.
1972, nr 53, poz. 345 z póên. zm.). Skarb Paƒstwa wyst´puje w tej sytuacji jako podmiot uprzy-
wilejowany, majàcy mo˝liwoÊç dochodzenia zwrotu wyp∏aconych kwot na zasadzie odpowiedzial-
noÊci in solidum. Jak wskazuje bowiem orzecznictwo sàdów polskich w tej materii, istnieje mo˝-
liwoÊç domagania si´ przez Skarb Paƒstwa zwrotu wyp∏aconych Êwiadczeƒ bezpoÊrednio od
sprawcy wypadku, z kolei ubezpieczyciel sprawcy jest uprawniony do odmowy pokrycia takich
kosztów w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej. W orzecznictwie Sàdu Najwy˝sze-
go znalaz∏o si´ co prawda kilka orzeczeƒ, w których oceniono, i˝ stosowanie art. 441 § 3 k.c. w po-
dobnych przypadkach jest niedopuszczalne. Orzeczeƒ tych jest jednak zdecydowanie mniej ni˝
wyroków dopuszczajàcych regres na podstawie odpowiedzialnoÊci in solidum.

Zgodnie z art. 1 powo∏anej ustawy, funkcjonariuszowi Policji, który dozna∏ trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu wskutek wypadku pozostajàcego w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by albo wskutek choro-
by powsta∏ej w zwiàzku ze szczególnymi w∏aÊciwoÊciami lub warunkami s∏u˝by, jak równie˝ rodzi-
nie funkcjonariusza, który zmar∏ wskutek takiego wypadku lub choroby przys∏ugujà dwa rodzaje
Êwiadczeƒ: jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu lub Êmierci oraz odszko-
dowanie za przedmioty osobistego u˝ytku. Za wypadek pozostajàcy w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝-
by w Policji uwa˝a si´, zgodnie z ustawà, nag∏e zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, które



zasz∏o podczas lub w zwiàzku m. in. z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bowych albo poleceƒ prze-
∏o˝onych, wykonywaniem czynnoÊci w interesie s∏u˝by, nawet bez polecenia prze∏o˝onych, udzia-
∏em w poÊcigu lub uj´ciu osób podejrzanych o pope∏nienie przest´pstwa albo ochronà innych oby-
wateli przed napaÊcià. Bez wàtpienia wi´c takim zdarzeniem mo˝e byç równie˝ wypadek drogowy
zawiniony przez kierowc´ innego pojazdu. W ustawie nie znalaz∏ si´ jakikolwiek przepis stanowià-
cy o mo˝liwoÊci dochodzenia przez Skarb Paƒstwa od sprawcy szkody zwrotu Êwiadczeƒ wyp∏aco-
nych na jej podstawie. Orzecznictwo pozostaje w tej kwestii jednak doÊç jednolite i podstaw´ praw-
nà takiego roszczenia odnalaz∏o w przepisach kodeksu cywilnego, a w szczególnoÊci art. 441 § 1 i 31.
W orzeczeniach sàdów mo˝emy ponadto zauwa˝yç tendencj´ wskazujàcà, i˝ nie tylko Êwiadczenia
przyznawane na podstawie powo∏anej ustawy, ale równie˝ wynagrodzenie wyp∏acone funkcjona-
riuszowi za okres niezdolnoÊci do pracy mo˝e podlegaç regresowi z art. 441 k.c.2. Stosownie do
przepisów kodeksu cywilnego dotyczàcych odpowiedzialnoÊci solidarnej oraz in solidum, je˝eli kil-
ka osób ponosi odpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedozwolonym, ich odpowiedzial-
noÊci jest solidarna (441 § 1 k.c.), zaÊ ten, kto naprawi szkod´, za którà jest odpowiedzialny mimo
braku winy, ma roszczenie zwrotne do sprawcy, je˝eli szkoda powsta∏a z winy sprawcy (§ 3). War-
to przeanalizowaç g∏´biej argumenty przedstawiane przez sàdy w podobnych sprawach.

Jak wskaza∏ Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 28 czerwca 1977 r. 3 przepisy powo∏anej wy˝ej usta-
wy nie dajà bezpoÊredniej odpowiedzi na pytanie, czy Skarb Paƒstwa, który dokona∏ wyp∏aty od-
szkodowania, jest uprawniony do dochodzenia zwrotu Êwiadczeƒ wyp∏aconych ma∏˝onkowi i dzie-
ciom zmar∏ego w zwiàzku ze s∏u˝bà funkcjonariusza w Policji. Jednak˝e przemilczenie
ustawodawcy nie mo˝e, wed∏ug Sàdu Najwy˝szego prowadziç do wniosku, ˝e roszczenia regresowe
do sprawcy szkody z tytu∏u wyp∏aconego odszkodowania Skarbowi Paƒstwa nie przys∏ugujà, ani ˝e
brak ustawowego uregulowania kwestii regresu wy∏àcza go w stosunku do sprawcy szkody. W oce-
nie Sàdu nie ulega bowiem wàtpliwoÊci, ˝e rodzina zmar∏ego funkcjonariusza ma w takim przypad-
ku roszczenie w stosunku do sprawcy szkody na zasadach przepisu prawa cywilnego (art. 446 k.c.),
a wi´c zdaniem Sàdu nie by∏oby zrozumia∏e, dlaczego sprawca szkody, mia∏by byç w takim przypad-
ku zwolniony od zwrotu Êwiadczenia, jakie spe∏ni∏ Skarb Paƒstwa. Odszkodowanie od Skarbu Paƒ-
stwa dla funkcjonariuszy ówczesnej Milicji Obywatelskiej i ich rodzin w razie wypadków w zwiàzku
ze s∏u˝bà jest – w ocenie Sàdu Najwy˝szego wyrazem uznania dla trudnej i odpowiedzialnej pracy
funkcjonariuszy oraz potrzeby realnego zapewnienia im i ich rodzinom otrzymania stosownych
Êwiadczeƒ. Jak oceni∏ Sàd Najwy˝szy, podstawy prawnej dochodzonego przez Skarb Paƒstwa rosz-
czenia nale˝y upatrywaç w przepisie art. 441 § 3 k.c. majàcym zastosowanie w drodze analogii. Prze-
pis ten Sàd uzna∏ za bliski rozpatrywanej sytuacji faktycznej, zawierajàcy hipotez´ obejmujàcà po-
dobnà sytuacj´ i oceni∏, i˝ Skarb Paƒstwa, wyp∏acajàcy funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej lub
jego rodzinie odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. jest upowa˝niony do
zwrotnego dochodzenia Êwiadczeƒ od sprawcy szkody na zasadzie art. 441 § 3 k.c. 

Potwierdzenie tego kierunku w orzecznictwie znalaz∏o si´ w wyroku Sàdu Najwy˝szego z dnia 21
paêdziernika 1997 r.4. Tym wyrokiem Sàd rozpozna∏ zagadnienie prawne przedstawione przez Sàd
Najwy˝szy do rozstrzygni´cia sk∏adowi siedmiu s´dziów SN. Pytanie brzmia∏o „czy w sytuacji, gdy
wypadek powodujàcy szkod´ w zwiàzku z ruchem pojazdu mechanicznego by∏ jednoczeÊnie wypad-
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kiem w drodze ze s∏u˝by, Skarbowi Paƒstwa, który wyp∏aci∏ funkcjonariuszowi za zniszczonà odzie˝
odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przys∏ugujàcych
w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej (Dz.U. nr 53,
poz. 345 ze zm.) oraz wynagrodzenie za okres zwolnienia lekarskiego na podstawie ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. nr 30, poz. 179) przys∏uguje do sprawcy wypadku roszczenie
o zwrot równowartoÊci tych Êwiadczeƒ”. Sàd Najwy˝szy w odpowiedzi podjà∏ nast´pujàcà uchwa∏´:
je˝eli wypadek funkcjonariusza Milicji, pozostajàcy w zwiàzku z pe∏nieniem s∏u˝by, by∏ jednoczeÊnie
wypadkiem powodujàcym szkod´ wynik∏à z ruchu pojazdu mechanicznego, Skarbowi Paƒstwa, któ-
ry wyp∏aci∏ temu funkcjonariuszowi odszkodowanie za zniszczonà odzie˝ oraz uposa˝enie nale˝ne
w razie choroby przys∏uguje do sprawcy wypadku roszczenie o zwrot równowartoÊci tych Êwiadczeƒ.
W uzasadnieniu Sàd poda∏, ˝e stan faktyczny, na tle którego postawione zosta∏o pytanie b´dàce
przedmiotem rozwa˝aƒ, ogniskuje w sobie wszystkie elementy, które sk∏aniajà do poszukiwania roz-
wiàzania sytuacji charakteryzujàcej si´ tym, ̋ e wierzyciel mo˝e ̋ àdaç spe∏nienia Êwiadczenia od kil-
ku d∏u˝ników, z których ka˝dy odpowiada wobec wierzyciela za ca∏oÊç tego Êwiadczenia, a zaspoko-
iwszy go – zwalnia pozosta∏ych, jednoczeÊnie brak jest podstawy do przyj´cia solidarnego charakteru
odpowiedzialnoÊci d∏u˝ników (brak umocowania ustawowego i umownego). Chocia˝, taki rodzaj sto-
sunków nie zosta∏ ustawowo unormowany, Sàd Najwy˝szy oceni∏, i˝ nie budzi zasadniczo wàtpliwo-
Êci, ˝e brak solidarnej odpowiedzialnoÊci d∏u˝ników nie sprzeciwia si´ przyj´ciu, ˝e wyst´puje mi´-
dzy nimi innego rodzaju powiàzanie w zakresie odpowiedzialnoÊci wobec wierzyciela,
a w nast´pstwie – tak˝e w zakresie ich wzajemnych rozliczeƒ, – formu∏y najcz´Êciej u˝ywane dla
kwalifikowania opisanych stanów to solidarnoÊç niew∏aÊciwa lub nieprawid∏owa, solidarnoÊç przy-
padkowa, odpowiedzialnoÊç in solidum. Sàd Najwy˝szy zgodzi∏ si´, ̋ e sytuacj´ Skarbu Paƒstwa, od-
powiadajàcego z mocy przepisów szczególnych za szkod´ doznanà przez jego funkcjonariusza w wy-
padku komunikacyjnym, w powiàzaniu z sytuacjà obarczonego odpowiedzialnoÊcià deliktowà
sprawcy tego wypadku, mo˝na potraktowaç jako êród∏o powstania zobowiàzania in solidum. Nie
tracàc z pola widzenia zró˝nicowania przes∏anek faktycznych i prawnych decydujàcych o zastoso-
wanej formie wspó∏odpowiedzialnoÊci, stwierdzono, ̋ e zasadniczo w orzecznictwie Sàdu Najwy˝sze-
go dopuszcza si´ roszczenie zwrotne pomi´dzy wspó∏odpowiedzialnymi z ró˝nych tytu∏ów poprzez
analogiczne zastosowanie art. 441 § 3 k.c. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏ tak˝e, i˝ brak ustawowego ure-
gulowania kwestii wieloÊci osób zobowiàzanych wobec tego samego wierzyciela, który mo˝e uzyskaç
tylko jedno odszkodowanie, gdy tytu∏y odpowiedzialnoÊci sà ró˝ne, nie stoi na przeszkodzie uznaniu
– przy uwzgl´dnieniu natury konkretnych stosunków prawnych – ˝e pomi´dzy zobowiàzanymi po-
wstaje wi´ê prawna, b´dàca êród∏em uprawnieƒ i obowiàzków w tym stosunku wewn´trznym. Za
dopuszczonà przez nauk´ prawa i orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego formu∏´ charakteryzujàcà opisa-
ny stan rzeczy przyjàç mo˝na odpowiedzialnoÊç in solidum. Jako dominujàcy, przy istnieniu od-
miennych stanowisk, Sàd oceni∏ poglàd o dopuszczalnoÊci stosowania do tej odpowiedzialnoÊci
w drodze analogii niektórych przepisów o solidarnoÊci, w tym przepisów regulujàcych roszczenia re-
gresowe pomi´dzy zobowiàzanymi, powsta∏e w wyniku spe∏nienia Êwiadczenia przez jednego z nich.
Sàd uzna∏, i˝ wobec braku normy dajàcej podstaw´ Êwiadczenia regresowego wprost, nale˝y jej po-
szukiwaç w drodze analogii. Gdy Êwiadczenie spe∏nione zosta∏o przez odpowiedzialnego na podsta-
wie ustawy szczególnej, szkoda zaÊ zosta∏a spowodowana przez sprawc´ w wyniku jego czynu nie-
dozwolonego, analogi´ t´ mo˝na w ocenie Sàdu odnaleêç w art. 441 § 3 k.c. 

Ciekawostkà w kontekÊcie obranego przez Sàd Najwy˝szy kierunku interpretacji jest rozstrzy-
gni´cie z dnia 25 marca 1994 r. 5, w którym, wydawa∏oby si´, ˝e podobnà sytuacj´ oceniono zgo∏a
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odmiennie. W powo∏anej uchwale Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏ mianowicie, ˝e gdy wypadek przy
pracy by∏ jednoczeÊnie wypadkiem komunikacyjnym, zak∏adowi pracy, który wyp∏aci∏ poszkodo-
wanemu pracownikowi jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u doznanego uszczerbku zdrowia, nie
przys∏uguje roszczenie o zwrot tego Êwiadczenia w stosunku do zak∏adu ubezpieczeƒ odpowiada-
jàcego z tytu∏u ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego.
Omawiana uchwa∏a dotyczy∏a co prawda odmiennej podstawy prawnej wyp∏aconych poszkodowa-
nemu Êwiadczeƒ, jednak mo˝na przyjàç, i˝ zasady rozliczeƒ regresowych powinny byç ocenione
podobnie. Sàd Najwy˝szy w tej˝e uchwale wskaza∏ na odr´bnoÊç systemu Êwiadczeƒ z tytu∏u wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych oraz systemu odpowiedzialnoÊci cywilnej zak∏adów pra-
cy, którà podkreÊla szczególny – w porównaniu z trybem dochodzenia roszczeƒ cywilnych – tryb
przyznawania i dochodzenia tych Êwiadczeƒ. Jak stwierdzi∏, ró˝ny charakter Êwiadczeƒ zak∏adu
pracy i zak∏adu ubezpieczeƒ oraz ich odmienna funkcja sprawiajà, ˝e Êwiadczenia te przys∏ugujà
niezale˝nie od siebie. Przyj´cie przeciwnego rozwiàzania wymaga∏oby bowiem istnienia wyraêne-
go przepisu tak stanowiàcego. W uzasadnieniu Sàd przypomnia∏, i˝ wypadek przy pracy, b´dàcy
jednoczeÊnie wypadkiem komunikacyjnym powoduje jednà szkod´, jednak w sprawach przeciw-
ko zak∏adowi ubezpieczeƒ o Êwiadczenia z tytu∏u ubezpieczenia komunikacyjnego w postaci za-
doÊçuczynienia pieni´˝nego (art. 445 § 1 k.c.) i odszkodowania przewidzianego w art. 446 § 3 k.c.
sàdy nie stosowa∏y zasady compensatio lucri cum damno i na poczet tych Êwiadczeƒ nie zalicza-
∏y wyp∏aconego poszkodowanym przez zak∏ad pracy jednorazowego odszkodowania ani z tytu∏u
sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy, ani
z tytu∏u Êmierci pracownika lub rencisty, którzy zmarli wskutek wypadku przy pracy. W omawia-
nej uchwale SN odniós∏ si´ ponadto do poszukiwania podstawy normatywnej regresu zak∏adu
pracy do zak∏adu ubezpieczeƒ w art. 441 §§ 1 i 3 k.c.; uzna∏, i˝ przepis ten reguluje kwesti´ regre-
su tylko w sytuacji, gdy kilka osób ponosi odpowiedzialnoÊç za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedo-
zwolonym i wskaza∏, i˝ art. 441 § 3 k.c. nie mo˝e stanowiç podstawy regresu zak∏adu pracy do za-
k∏adu ubezpieczeƒ.

Orzeczeniem, w którym zanegowana zosta∏a mo˝liwoÊç stosowania w drodze analogii art. 441
§ 3 k.c. w stosunku do zwrotu zasi∏ku chorobowego wyp∏aconego z tytu∏u czasowej niezdolnoÊci
do pracy od sprawcy czynu, który spowodowa∏ koniecznoÊç jego wyp∏aty przez zak∏ad pracy lub
ZUS by∏a uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów SN z dnia 30 paêdziernika 1976 r.6. W uchwale tej Sàd
oceni∏ z kolei, i˝ stosowanie analogii z art. 441 § 3 k.c. by∏oby niedopuszczalne z tego powodu, ˝e
art. 441 k.c. dotyczy odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedozwolonym.
Ani ZUS, ani zak∏ad pracy, wyp∏acajàc poszkodowanemu zasi∏ek chorobowy, nie czynià tego ze
wzgl´du na swojà odpowiedzialnoÊç z czynu niedozwolonego, gdy˝ wype∏niajà cià˝àce na nich
z mocy przepisów ustawy w∏asne zobowiàzanie o innym charakterze. 

Na niewàtpliwe poparcie zas∏uguje ponadto stanowisko Sàdu Najwy˝szego, wyra˝one w uchwa-
le z dnia 27 kwietnia 20017, w której szczegó∏owo wyjaÊnione zosta∏y podstawy odpowiedzialno-
Êci in solidum w stosunku do sprawcy oraz podmiotu zobowiàzanego do Êwiadczenia na podsta-
wie ustawy. Negatywnie oceniono tam mo˝liwoÊç dochodzenia przez kas´ chorych i samodzielny
publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej zwrotu kosztów leczenia od sprawcy uszkodzenia cia∏a. Do ta-
kiego wniosku doprowadzi∏o Sàd zestawienie kilku argumentów. W pierwszej kolejnoÊci zwróco-
no uwag´ na fakt, ˝e roszczenie zak∏adu opieki zdrowotnej i kasy chorych wynika∏o de facto z wy-
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rzàdzenia szkody osobie nieuczestniczàcej w tym procesie, b´dàcej poszkodowanym na skutek po-
bicia przez pozwanego. Tymczasem zgodnie z ustalonà linià orzeczniczà roszczenie o odszkodo-
wanie z tytu∏u czynu niedozwolonego (art. 441 § 1 k.c.) przys∏uguje tylko temu, kto poniós∏ szko-
d´. Ponadto zobowiàzania kasy chorych, Zak∏adu Opieki Zdrowotnej jako Êwiadczeniodawcy oraz
sprawcy szkody nie sà „równorz´dne”. Kasa chorych, pokrywajàc koszt leczenia, czyni to w za-
kresie swoich obowiàzków wyznaczonych ustawà; równie˝ Êwiadczenie zak∏adu opieki zdrowot-
nej nie oznacza dzia∏ania z zamiarem zaspokojenia wierzytelnoÊci przys∏ugujàcej poszkodowane-
mu przeciwko sprawcy szkody, lecz jest wykonywaniem w∏asnego zobowiàzania, za które Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej jest odpowiedzialny bezpoÊrednio przed poszkodowanym. W ocenie Sàdu Naj-
wy˝szego, nawet je˝eli zobowiàzania kasy chorych i zak∏adu opieki zdrowotnej w powiàzaniu z de-
liktem sprawcy szkody potraktowaç jako êród∏o odpowiedzialnoÊci in solidum i tak nie ma mo˝-
liwoÊci przyj´cia odpowiedzialnoÊci regresowej sprawcy wobec dwóch pierwszych podmiotów;
brak bowiem w ustawach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zak∏adach opieki
zdrowotnej przepisów dopuszczajàcych regres trzeba uznaç za Êwiadomà decyzj´ ustawodawcy,
który zwykle w braku solidarnoÊci wyraênie zastrzega, ̋ e takie roszczenie przys∏uguje. Sàd wska-
za∏, i˝ odszkodowania o którym mowa w art. 444 § 1 k.c. z tytu∏u czynów niedozwolonych mo˝e
˝àdaç tylko ten, przeciw komu by∏o skierowane dzia∏anie sprawcy. Roszczenie odszkodowawcze
nie przys∏uguje wi´c osobom, które jedynie poÊrednio ponios∏y szkod´. U pod∏o˝a tego poglàdu le-
˝y za∏o˝enie, ˝e dzia∏anie sprawcy jest skierowane przeciw osobie, która dozna∏a uszkodzenia cia-
∏a lub rozstroju zdrowia, a co za tym idzie, ona jest wy∏àcznie legitymowana z mocy art. 444 §
1 k.c. do ̋ àdania zwrotu wszystkich kosztów, jakie wynik∏y z tego powodu. Roszczenie to nie przy-
s∏uguje natomiast osobom trzecim, które ponios∏y np. wydatki na leczenie.

Ostateczne, jak si´ wydaje, rozstrzygni´cie zapad∏o w 2008 r. po rozpatrzeniu zagadnienia
prawnego przedstawionego przez jeden z sàdów okr´gowych. W odpowiedzi na pytanie: czy
Skarbowi Paƒstwa, który wyp∏aci∏ funkcjonariuszowi za wypadek pozostajàcy w zwiàzku z pe∏-
nieniem s∏u˝by w Policji jednorazowe odszkodowanie pieni´˝ne na podstawie art. 5 ustawy
z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozo-
stajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji (Dz.U. nr 53, poz. 345 ze zm.), przys∏uguje do sprawcy
roszczenie o zwrot równowartoÊci tego Êwiadczenia, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy
górnà granicà odpowiedzialnoÊci sprawcy w procesie regresowym jest odszkodowanie, które by∏-
by zobowiàzany Êwiadczyç sprawca bezpoÊrednio poszkodowanemu na podstawie przepisów pra-
wa cywilnego, czy te˝ wy∏àcznie suma jednorazowego odszkodowania przyznana poszkodowane-
mu jako funkcjonariuszowi Policji, Sàd Najwy˝szy podjà∏ nast´pujàcà uchwa∏´: Skarbowi
Paƒstwa, który wyp∏aci∏ funkcjonariuszowi za wypadek pozostajàcy w zwiàzku z pe∏nieniem
s∏u˝by w Policji jednorazowe odszkodowanie pieni´˝ne na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16
grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozostajàcych
w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji (Dz.U. nr 53, poz. 345 z póên. zm.), przys∏uguje do sprawcy rosz-
czenie o zwrot równowartoÊci tego Êwiadczenia8. W uzasadnieniu SN dokona∏ analizy orzecznic-
twa z zakresu odpowiedzialnoÊci in solidum odnoszàc si´ zarówno do argumentów za, jak i prze-
ciw tezie o mo˝liwoÊci zastosowania przepisu art. 441 § 3 k.c. Sàd wskaza∏, i˝ w omawianej
sytuacji poj´cie regresu wyst´puje w szerokim znaczeniu, a to oznacza, i˝ jego podstawà mogà
byç równie˝ zasady etyczne, s∏usznoÊç, poczucie sprawiedliwoÊci. Nie musi byç to wi´c konkret-
ny przepis prawny. Ponadto, SN podniós∏, i˝ odpowiedzialnoÊç in solidum wyp∏ywa z sytuacji
faktycznej decydujàcej o powstaniu ka˝dego z niezale˝nych od siebie zobowiàzaƒ oraz ogólnych
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zasad rzàdzàcych roszczeniem wierzyciela. Ten ostatni dokonuje w istocie wyboru nie pomi´dzy
wspó∏d∏u˝nikami, ale wed∏ug Sàdu, wybiera on podstaw´ prawnà, na której chce oprzeç swoje
roszczenie a to z kolei determinuje wybór d∏u˝nika. Taka sytuacja zachodzi w ocenie Sàdu
w przypadku powstania ka˝dego z niezale˝nych od siebie zobowiàzaƒ sprawcy szkody i Skarbu
Paƒstwa. Ponadto, Sàd Najwy˝szy powo∏a∏ w uzasadnieniu, i˝ jak wskazuje sama nazwa Êwiad-
czenia wyp∏acanego funkcjonariuszowi Policji „jednorazowe odszkodowanie” powinno stanowiç
wyrównanie szkody wyrzàdzonej ubezpieczonemu na skutek nastàpienia okreÊlonego w ustawie
zdarzenia tj. wypadku w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji. Odszkodowanie to wykazuje, w ocenie Sà-
du, tak wiele cech wspólnych ze Êwiadczeniami, do których zobowiàzany by∏by sprawca wypad-
ku na podstawie przepisów prawa cywilnego, ˝e w istocie wyp∏at´ poszkodowanemu Êwiadczeƒ
jednego i drugiego rodzaju mo˝na postrzegaç jako s∏u˝àcà temu samemu celowi i zaspokojeniu
tego samego interesu uprawnionego.

Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. nie wskazujà bezpoÊredniej podstawy prawnej do do-
chodzenia ani od sprawcy szkody komunikacyjnej ani od zak∏adu ubezpieczeƒ, zwrotu Êwiadczeƒ
wyp∏aconych na podstawie powo∏anej ustawy. Takiej podstawy prawnej nie ma równie˝ w stosun-
ku do Êwiadczeƒ wyp∏acanych na podstawie ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpiecze-
niu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673
z póên. zm.). Jednak w praktyce sàdy w obu tych przypadkach ró˝nie stosujà przepisy o odpowie-
dzialnoÊci in solidum, a w zasadzie jedynie w sytuacji wyp∏aty Êwiadczeƒ funkcjonariuszom Poli-
cji – przyznajà prawo regresu Skarbowi Paƒstwa. 

Stanowisko Sàdu Najwy˝szego potwierdzajàce mo˝liwoÊç przyj´cia odpowiedzialnoÊci in soli-
dum jest dalece kontrowersyjne z wielu powodów. G∏ównym jest w mojej ocenie fakt, i˝ trudno
uznaç Skarb Paƒstwa za podmiot poszkodowany wskutek dzia∏ania sprawcy wypadku, a tylko
osoba poszkodowana mo˝e ˝àdaç naprawienia poniesionej szkody. Nie mo˝na te˝ w mojej ocenie
twierdziç, i˝ Skarb Paƒstwa w takich sytuacjach naprawia szkod´, za którà jest odpowiedzialny
mimo braku winy. Do wyp∏aty Êwiadczeƒ „wypadkowych” zobowiàzujà bowiem konkretne prze-
pisy prawne i Êwiadczenia te musia∏yby byç wyp∏acone równie˝ w przypadku zdarzeƒ, za które
winy nikomu przypisaç nie mo˝na. Jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u wypadku przy pracy nie
zmierza przecie˝ do naprawienia konkretnej szkody w majàtku – wyrównania straty funkcjona-
riusza Policji. Niewàtpliwie odmiennie kwestia ta wyglàda w odniesieniu do odszkodowania za
utracone przedmioty osobistego u˝ytku. Z kolei wynagrodzenie wyp∏acane za okres niezdolnoÊci
do pracy to Êwiadczenie, które mo˝na uznaç (w zale˝noÊci od d∏ugoÊci okresu) za quasi-odszkodo-
wawcze bàdê przys∏ugujàce na podstawie systemu obowiàzkowych ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Trudno wi´c, w mojej ocenie, wszystkie te sytuacje traktowaç jednolicie. Nie mo˝na równie˝
uznaç, i˝ Skarb Paƒstwa spe∏nia wobec poszkodowanego funkcjonariusza Policji to samo Êwiad-
czenie, do zap∏aty którego zobowiàzany by∏by sprawca czynu niedozwolonego. Dodatkowo nale˝y
pami´taç, i˝ górnà granicà odpowiedzialnoÊci sprawcy szkody w post´powaniu regresowym jest
to, co by∏by on zobowiàzany Êwiadczyç bezpoÊrednio poszkodowanemu.

Nale˝a∏oby ponadto zastanowiç si´ g∏´biej nad konsekwencjami prawnymi takiego kierunku
w judykaturze. Skoro Skarb Paƒstwa jest uprawniony do dochodzenia zwrotu wynagrodzenia wy-
p∏acanego z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy poszkodowanego, to te same zasady powinny mieç, jak
si´ wydaje, zastosowanie równie˝ do innych pracodawców oraz w ró˝nych innych sytuacjach,
w których szkoda na osobie nastàpi∏a wskutek czynu niedozwolonego. Wydaje si´ to kierunkiem
mo˝liwym do zaakceptowania z punktu widzenia pracodawcy. Wyp∏ata wynagrodzenia z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, która wynik∏a z przyczyn niezale˝nych od pracodawcy jest znacznym ob-
cià˝eniem i mo˝e stanowiç nadmiernà konsekwencj´ zdarzeƒ, których przyczynom pracodawca
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nie móg∏ w ˝aden sposób zapobiec. Z kolei gdyby odpowiednie przepisy o wyp∏acie wynagrodze-
nia z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy nie istnia∏y, poszkodowany ponosi∏by szkod´ w postaci utraco-
nego wynagrodzenia, którà to szkod´ by∏by zobowiàzany wyrównaç sprawca na podstawie art.
361 § 2 k.c. JednoczeÊnie nale˝y pami´taç o funkcji ochronnej przepisów o wynagrodzeniu z ty-
tu∏u niezdolnoÊci do pracy oraz zasi∏ku chorobowego i nie nale˝a∏oby pozbawiaç ich tej g∏ównej,
jak si´ wydaje roli, majàc na uwadze, i˝ Êwiadczenia te tworzà system obejmujàcy dotyczàce za-
k∏adów pracy ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Reasumujàc, jestem zdania, i˝ zasady regresu do sprawcy szkody powinny byç jednakowe dla
wszystkich pracodawców. W przypadku wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy oraz odszko-
dowania z tytu∏u uszkodzenia mienia regres do sprawcy jest dopuszczalny. Wyp∏ata bowiem ta-
kich Êwiadczeƒ przez pracodawc´ niewàtpliwie prowadzi równie˝ do wygaÊni´cia roszczeƒ po-
szkodowanego z tytu∏u utraconych zarobków czy szkody na mieniu. Powinna byç jednak
pozostawiona mo˝liwoÊç dochodzenia tych roszczeƒ bezpoÊrednio od zak∏adu ubezpieczeƒ, w któ-
rym sprawca zawar∏ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej (actio directa). Wydaje si´, i˝
w tym celu nale˝a∏oby stworzyç odpowiednie ramy prawne. Prowadzi∏oby to równie˝ do uznania,
i˝ pracodawca jest podmiotem niejako „poÊrednio poszkodowanym” i ma prawo otrzymaç odszko-
dowanie od sprawcy szkody. Z kolei w odniesieniu do jednorazowych Êwiadczeƒ wyp∏acanych na
podstawie odr´bnych przepisów „wypadkowych” (takich jak jednorazowe odszkodowanie wyp∏a-
cane funkcjonariuszom Policji) prawo regresu nie przys∏uguje, gdy˝ sprawca szkody nie by∏by zo-
bowiàzany do wyp∏aty takich Êwiadczeƒ na podstawie przepisów ogólnych prawa cywilnego. Po-
dobne zasady przyj´to ju˝ przecie˝ w odniesieniu do zasi∏ku pogrzebowego wyp∏acanego na
podstawie art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych9. Ostateczne rozstrzygni´cie zapad∏o w uchwale pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej
Sàdu Najwy˝szego z dnia 15 maja 2009 r. Sàd oceni∏, i˝ w przypadku zasi∏ku pogrzebowego nie
istnieje prawo regresu, a w zwiàzku z tym, Êwiadczenie to nie podlega uwzgl´dnieniu przy usta-
laniu odszkodowania dochodzonego na postawie art. 446 § 1 k.c. Zdaniem Sàdu Najwy˝szego, je-
˝eli ustawodawca chce, aby Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub instytucji ubezpieczeƒ zdro-
wotnych przys∏ugiwa∏ regres do sprawcy szkody z tytu∏u wyp∏aty Êwiadczeƒ z ubezpieczenia
spo∏ecznego, wprowadza takie roszczenie i jednoczeÊnie okreÊla ÊciÊle jego warunki. Brak takie-
go przepisu jest wi´c Êwiadomym dzia∏aniem ustawodawcy i nie nale˝y go oceniaç jako luk´
w prawie. Sàd wskaza∏, i˝ w przypadku wyp∏acenia przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zasi∏-
ku pogrzebowego osobie, która ponios∏a koszty pogrzebu poszkodowanego czynem niedozwolo-
nym, trudno mówiç o szkodzie Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, skoro szkodà jest tylko
uszczerbek wywo∏any wbrew woli podmiotu, który go doÊwiadczy∏. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, podobnie jak Skarb Paƒstwa w odniesieniu do funkcjonariuszy Policji, wyp∏acajàc odpo-
wiednie Êwiadczenie dzia∏a wykonujàc w∏asne zobowiàzanie ustawowe, które musi zrealizowaç
zawsze, gdy nastàpi Êmierç chronionej osoby, niezale˝nie od przyczyny Êmierci.

W obliczu tak skomplikowanego stanu prawnego oraz zauwa˝ajàc zagro˝enia p∏ynàce z tak
przyj´tej linii orzecznictwa, Rzecznik Ubezpieczonych podjà∏ dzia∏ania zmierzajàce do wyelimino-
wania problemu proponujàc wprowadzenie zmian prawnych, które umo˝liwi∏yby pokrywanie ta-
kich Êwiadczeƒ z obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych. Badajàc bowiem spraw´ od strony sprawcy szkody, który dope∏ni∏ ustawowego
obowiàzku ubezpieczenia, Rzecznik Ubezpieczonych wskazuje na prawdopodobieƒstwo znaczne-
go obcià˝enia finansowego sprawców wypadków. JednoczeÊnie ubezpieczeni nie sà w stanie samo-
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dzielnie dokonaç tak dog∏´bnej analizy prawnej jak przedstawiona w omówionych powy˝ej orze-
czeniach, a wi´c niezrozumia∏ym jest dla nich fakt, i˝ sà zobowiàzani zwróciç takie koszty z w∏a-
snego majàtku mimo posiadania ochrony ubezpieczeniowej. 

mgr Ma∏gorzata Wi´cko, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Summary of the article

The problem of the repayment of the amounts paid from the property of
the State Treasury by an accident perpetrator – in solidum 
liability – an analysis of the jurisdiction

The following article refers to the issue of the repayment of amounts paid from the property of
the State Treasury by an accident perpetrator who had a compulsory third party liability insu-
rance (OC). As can be observed in the real life, the fact that a person who owns a vehicle has
a compulsory third party liability insurance does not always release this person from the obliga-
tion to pay the damages at one’s own expense. Such a situation may take place if persons who
suffered from the accident are police officers. Although over the years various discrepancies ha-
ve appeared, the jurisdiction determined the direction of the interpretation, indicating Article
441 § 3 of the Civil Code as the basis for the recourse to the person causing damage, and at the
same time provided for the rules of recourse in terms of the in solidum liability. In accordance
with the provisions of the Civil Code concerning the joint liability and in solidum liability, if the-
re are several persons who bear responsibility for the damage resulting from a illicit act, we deal
with the solidarity liability (441 § 1 of the Civil Code), whereas the person who redresses the da-
mage which he or she is responsible for in spite of the lack of fault, has the right of recourse to
the perpetrator if the damage has been caused by the perpetrator (§3). At the same time, the co-
urts have not provided the State Treasury with the possibility to claim the reimbursement of the
payments received from the insurer of the accident perpetrator, pointing to the person of the per-
petrator as an entity obliged to pay the compensation. The article provides the analysis of the Po-
lish courts’ jurisdiction as far as this issue is concerned. The first judgements concerning the pro-
blem appeared in the seventies of the 20th century. One can observe that the jurisdiction is not
homogenous and that the arguments presented by the courts are interpreted in a different way. 
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Problemy konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych z kluczykami 
do pojazdów w umowach ubezpieczenia autocasco
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Pomimo obserwowanych w ostatnich latach pozytywnych dzia∏aƒ ze strony organów Êciga-
nia oraz coraz liczniejszych i sprawniejszych rozwiàzaƒ technicznych z zakresu zabezpieczeƒ
antykradzie˝owych pojazdów mechanicznych, negatywne zjawisko ich kradzie˝y nadal doty-
ka szeregu osób, stanowiàc dla nich wyjàtkowo dotkliwà strat´. Znaczna cz´Êç osób, chcàc
uniknàç uszczerbków w swoim majàtku stara si´ eliminowaç lub ograniczaç ryzyko straty po-
jazdu na skutek kradzie˝y poprzez korzystanie z oferty ubezpieczeƒ pojazdów autocasco, obej-
mujàcych standardowo swoim zakresem m.in. ryzyka kradzie˝owe. Konsumenci us∏ug ubez-
pieczeniowych w w/w zakresie oczekujà, ˝e w przypadku wystàpienia kradzie˝y nale˝àcego do
nich pojazdu ubezpieczyciel wyp∏aci okreÊlone w umowie Êwiadczenie, które pozwoli na wy-
równanie powsta∏ej w ich majàtku szkody. Niestety, co pokazuje doÊwiadczenie obserwowane
w post´powaniach skargowych prowadzonych przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych zdarza-
jà si´ sytuacje, ˝e ubezpieczyciele stosunkowo cz´sto odmawiajà wyp∏aty odszkodowania
z ubezpieczenia pojazdów od kradzie˝y i innych zdarzeƒ losowych – autocasco. Przyk∏adowo
w 2008 r. do Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o 7631 skarg z czego 706, a wi´c 9,2% ogó∏u
skarg dotyczy∏y ubezpieczenia autocasco, w tym 139 szkód b´dàcych skutkiem przest´pstwa
zaboru mienia.

W znacznej cz´Êci skarg, które trafiajà do Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie odmowy od-
szkodowania za szkod´ kradzie˝owà, podstawà do odmowy wyp∏aty by∏o wskazanie przez
ubezpieczyciela na niezgodnoÊç pomi´dzy podanymi informacjami (okolicznoÊciami, o które
zapytywa∏ ubezpieczyciel) we wniosku ubezpieczeniowym dotyczàcym liczby oryginalnoÊci
bàdê pochodzenia kluczyków, a stanem faktycznym stwierdzonym po ich z∏o˝eniu u ubezpie-
czyciela. Zasadniczo problem dotyka wadliwoÊci w deklaracji ryzyka, skutkujàcej odmowà re-
alizacji Êwiadczeƒ z umowy ubezpieczenia autocasco.

Z obserwacji Biura Rzecznika wynika, i˝ budzi to znaczne rozgoryczenie i poczucie krzyw-
dy u konsumentów, którzy zdecydowali si´ ubezpieczyç nale˝àcy do nich pojazd w ramach
ubezpieczenia autocasco, zdaniem których jest to jeden z wybiegów ubezpieczyciela, zmierza-



jàcy wy∏àcznie do odmowy wyp∏aty odszkodowania. Na marginesie warto te˝ zaznaczyç, ˝e
obecnie wi´kszoÊç przest´pstw zaboru pojazdów mechanicznych dokonywana jest za sprawà
kradzie˝y z w∏amaniem (poprzez uprzednie wybicie szyby i fizyczne pokonanie zabezpieczeƒ)
lub kradzie˝y z u˝yciem lawety lub innego pojazdu s∏u˝àcego do odholowania kradzionego po-
jazdu w miejsce gdzie jest pozbawiany zabezpieczeƒ przeciw kradzie˝owych a nast´pnie kie-
rowany do sprzeda˝y paserskiej lub rozbierany na cz´Êci. Faktycznie w wi´kszoÊci przypad-
ków nie majà jakiegokolwiek znaczenia u∏atwiajàcego dokonanie przest´pstwa kradzie˝y
kluczyki czy sterowniki do skradzionego w ten sposób pojazdu.

Praktyka obrotu ukazuje, i˝ wszyscy ubezpieczyciele we wnioskach o ubezpieczenie autoca-
sco, które wype∏niajà przed zawarciem umowy ubezpieczajàce si´ osoby (cz´sto przy aktyw-
nym wspó∏udziale agenta ubezpieczeniowego) oczekujà zaznaczenia w∏aÊciwej odpowiedzi na
pytania dotyczàce liczby posiadanych kluczyków oraz ich oryginalnoÊci i fabrycznego pocho-
dzenia (oryginalne lub nieoryginalne). Ponadto ogólne warunki ubezpieczenia autocasco nie-
mal wszystkich ubezpieczycieli na rodzimym rynku zawierajà bezwzgl´dny obowiàzek przeka-
zania ubezpieczycielowi wszystkich posiadanych kluczyków w sytuacji, gdy dojdzie do szkody
w postaci kradzie˝y samochodu. Zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏ajàc w oparciu o wskazywane po-
stanowienia, odmawiajà wyp∏aty odszkodowania stwierdzajàc, i˝:

p kluczyki lub jeden z kluczyków pomimo deklaracji ubezpieczonego we wniosku o ubezpie-
czenie nie jest oryginalny, mimo ˝e o jego oryginalnoÊci przekonany by∏ ubezpieczajàcy,
co zazwyczaj w opinii ubezpieczyciela Êwiadczy bàdê o zagubieniu oryginalnego kluczyka
i nie powiadomieniu o tym ubezpieczyciela przy jednoczesnym przyj´ciu domniemania, ˝e
ubezpieczajàcy zaopatrzy∏ si´ w „podrobiony” kluczyk; 

p kluczyki nie noszà Êladów u˝ywania, zatem ubezpieczyciel przyjmuje, ˝e ubezpieczajàcy
prawdopodobnie posiada∏ jeszcze dodatkowe kluczyki, którymi si´ pos∏ugiwa∏ i których
nie zadeklarowa∏ zawierajàc umow´ lub nie przekaza∏ ich ubezpieczycielowi po szkodzie; 

p ubezpieczajàcy przekaza∏ po szkodzie ubezpieczycielowi mniejszà liczb´ kluczyków ni˝
deklarowa∏ to we wniosku, zatem w okresie ubezpieczenia dopuÊci∏ do utraty kluczyka,
o czym nie powiadomi∏ ubezpieczyciela. 

Ponadto w cz´Êci post´powaƒ likwidacyjnych, które sta∏y si´ podstawà do formu∏owania
skarg przez konsumentów, podstaw´ odmowy wyp∏aty odszkodowania stanowià specjalistyczne
badania mechanoskopijne i powsta∏e na ich podstawie opinie wykonane na zlecenie ubezpieczy-
ciela, które prowadzi∏y go do wniosku, ˝e jeden z kluczyków nosi∏ Êlady wskazujàce na jego ko-
piowanie, a zatem ubezpieczony nie przekaza∏ po zg∏oszeniu szkody wszystkich kluczyków, po-
niewa˝ odda∏ ubezpieczycielowi tylko takà liczb´ kluczyków którà wymieni∏ we wniosku1.
W takich przypadkach ubezpieczyciele wyprowadzajà domniemanie, ˝e dodatkowo istniejà in-
ne kluczyki poza wskazanymi we wniosku. Konsumenci w tego typu sporach dodatkowo majà
ograniczone mo˝liwoÊci kwestionowania ustaleƒ dokonanych przez zak∏ady ubezpieczeƒ g∏ów-
nie z tej przyczyny, i˝ nie dysponujà analogicznymi badaniami z okresu, w którym zawierano
umow´. W takich sytuacjach konsumenci stajà si´ de facto bezbronni, bowiem próbujàc zwery-
fikowaç stanowisko ubezpieczyciela zlecajàc kolejnà opini´ innemu rzeczoznawcy i tak muszà
wkraczaç na drog´ post´powania sàdowego, co po ich stronie wià˝e si´ ze zwi´kszonymi kosz-
tami oraz znacznym wyd∏u˝eniem okresu, w którym dochodzi do ostatecznego rozstrzygni´cia
zaistnia∏ego sporu. Dodatkowo, co równie˝ pozostaje kontrowersyjne, w niektórych opiniach
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bieg∏ych fakt kopiowania nie jest wykazany w bezsporny sposób a opiera si´ jedynie na przy-
puszczeniach bieg∏ego, który we wnioskach do opinii stwierdza, i˝: „mog∏y byç kopiowane”,
„istnieje mo˝liwoÊç skopiowania kluczyków” czy te˝ „prawdopodobnie zosta∏y skopiowane”.
Warto te˝ mieç na uwadze fakt, i˝ przy obecnej zaawansowanej technologii „dorabiania kluczy-
ków” istnieje mo˝liwoÊç ich wykonania w taki sposób, i˝ na kluczyku wzorcowym, z którego
wykonuje si´ kopi´ nie zostajà jakiekolwiek Êlady Êwiadczàce o dokonanym kopiowaniu, co przy
takim podejÊciu ubezpieczycieli do tych kwestii równie˝ mo˝e rodziç nadinterpretacj´ skutku-
jàcà domniemaniem, ˝e kluczyki potencjalnie „mog∏yby byç” kopiowane. 

W odpowiedziach na formu∏owane w opiniach wnioski stanowiàce podstaw´ do odmowy wy-
p∏aty odszkodowania, w∏aÊciciele skradzionych pojazdów uzasadniajà powstanie rozbie˝noÊci
w ustaleniach stwierdzanych przez ubezpieczycieli w odniesieniu do przedk∏adanych kluczy-
ków. Analiza materia∏u zebranego w poszczególnych post´powaniach  skargowych pozwala na
przyj´cie nast´pujàcych okolicznoÊci faktycznych, w których formu∏owane sà odmowne stano-
wiska ze strony ubezpieczycieli:

p osoby ubezpieczajàce samochód na ogó∏ nie mia∏y nale˝ytej i pe∏nej wiedzy o pochodzeniu
(historii) znajdujàcych si´ w ich posiadaniu kluczyków, a w Êwietle treÊci wniosku i wa-
runków ubezpieczenia sà zobowiàzani do sk∏adania oÊwiadczeƒ co do ich fabrycznej licz-
by i oryginalnoÊci; ponadto nie sà informowani o mo˝liwoÊci wykonania badaƒ odnoÊnie
pochodzenia kluczyków, ich oryginalnoÊci, uprzedniego kopiowania przed zawarciem
umowy celem prawid∏owej i rzetelnej odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku;

p w wype∏nianiu wniosków o ubezpieczenie ubezpieczajàcych konsumentów wyr´czajà (po-
magajàc im w dobrej wierze) agenci ubezpieczeniowi, a stan ich wiedzy na temat pocho-
dzenia kluczyków równie˝ nie zawsze odpowiada rzeczywistemu stanowi faktycznemu; 

p przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wype∏nianiu wniosku ubezpieczeniowego nie in-
formuje si´ ubezpieczajàcych o tym, ˝e w przypadku zaistnienia szkody kradzie˝owej,
prawdopodobnie ubezpieczyciel b´dzie poddawa∏ kluczyki specjalistycznym badaniom
mechanoskopijnym i efektem poczynionych ustaleƒ mo˝e byç odmowa wyp∏aty odszkodo-
wania, dodatkowo procedura ta nie jest równie˝ jednoznacznie sprecyzowana w warun-
kach umowy; 

p ubezpieczajàcy nie jest pierwszym w∏aÊcicielem samochodu i jego wiedza na temat liczby
i pochodzenia przekazywanych mu wraz z samochodem kompletów kluczyków – bez
uprzednio wykonanych badaƒ mechanoskopijnych – mo˝e si´ zdecydowanie ró˝niç od in-
formacji, które uzyska od sprzedajàcego pojazd; wype∏niajàc wniosek ubezpieczony dzia-
∏a w dobrej wierze i wy∏àcznie bazuje na posiadanych informacjach; 

p doÊwiadczenie wskazuje, ˝e istnieje w praktyce szereg mo˝liwoÊci, by bez wiedzy ubezpie-
czajàcych dosz∏o do kopiowania kluczyków do ich samochodu. Okazjà do tego sà przeglà-
dy serwisowe, naprawy i badania okresowe pojazdu, a tak˝e rzadziej przypadki gdy przy
okazji uczestnictwa w ró˝nych imprezach i wyjazdach korzystajà z parkingów obs∏ugiwa-
nych przez pracowników tych obiektów (np. celem odprowadzenia samochodu na miejsce
parkingowe przekazuje si´ pracownikowi kluczyki do samochodu); w praktyce znane sà
tak˝e przypadki, o których informowano w mediach, gdy u dealera w salonie samochodo-
wym sprzedajàcym nowe auta lub autoryzowanym serwisie dokonujàcym przeglàdów
gwarancyjnych nieuczciwy pracownik kopiowa∏ kluczyki do sprzedawanych samochodów,
które nast´pnie ulega∏y kradzie˝y.

Praktyka, w cz´Êci ramowo zaprezentowanych przyk∏adów pokazuje, ˝e wskazane przez
ubezpieczycieli ustalenia faktyczne, odmienne od oÊwiadczeƒ sk∏adanych we wniosku ubez-
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pieczeniowym lub niedope∏nienia obowiàzku przed∏o˝enia wszystkich kluczyków, sà przez
nich uznawane jako wystarczajàce do odmowy wyp∏aty odszkodowania. W szeregu przypad-
ków, zdaniem ubezpieczycieli, samo stwierdzenie przedmiotowych rozbie˝noÊci lub niedope∏-
nienia obowiàzków, pozwala uznaç zachowanie ubezpieczonego za dzia∏anie (zaniechanie),
które w rezultacie doprowadzi∏o czy te˝ u∏atwi∏o dokonanie kradzie˝y pojazdu.

Opisane wy˝ej praktyki w prowadzonych post´powaniach likwidacyjnych wymagajà szerszej
oceny prawnej. Rozwa˝ania te nale˝y poprzedziç generalnym twierdzeniem, i˝ zamieszczane
we wniosku ubezpieczeniowym pytania oraz zapisy w treÊci umowy dotyczàce obowiàzku
przekazania kluczyków ubezpieczycielowi sà ze wzgl´dów prewencyjnych uzasadnione. Nale-
˝y tu wskazaç na zasad´ swobody kszta∏towania umów, szczególnie i˝ mamy tu do czynienia
z ubezpieczeniem dobrowolnym. Ponadto ubezpieczyciele dà˝àc do minimalizowania ryzyka
obj´tego ochronà, mogà wprowadzaç zarówno wy∏àczenia ochrony ubezpieczeniowej jak i na-
k∏adaç szereg obowiàzków na osob´ ubezpieczonà. Tym samym nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e co
do zasady nie jest sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego regulujàcymi umow´ ubezpiecze-
nia, postanowienie wzorca umownego nak∏adajàce na ubezpieczajàcego okreÊlone obowiàzki
w trakcie, jak i po zaistnieniu zdarzenia2. Strony umowy ubezpieczenia autocasco mogà zatem
wprowadziç do treÊci stosunku umownego Êrodki prawne s∏u˝àce ochronie uprawnionego in-
teresu ubezpieczyciela. Korzystajàc z tej mo˝liwoÊci zak∏ady ubezpieczeƒ operujàce na pol-
skim rynku kszta∏tujà zapisy ogólnych wzorców umownych wprowadzajàc do nich postano-
wienia skutkujàce mo˝liwoÊcià odmowy wyp∏aty odszkodowania w opisywanych powy˝ej
stanach faktycznych. Dokonujàc kwerendy b´dàcych obecnie w obrocie wzorców najwi´kszych
graczy na rynku ubezpieczeƒ komunikacyjnych sà to nast´pujàce postanowienia umów ubez-
pieczenia autocasco (o.w.u. AC):

p § 27.1 o.w.u. autocasco dla klienta indywidualnego oraz ma∏ego lub Êredniego przedsi´-
biorcy PZU S. A. (o.w.u. zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu PZU S. A. nr UZ/83/2008
z dnia 12 lutego 2008 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
1 czerwca 2008 r.) w brzmieniu:„(...) W razie kradzie˝y pojazdu: ubezpieczony, ubezpie-
czajàcy lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu zobowiàzana jest do: przekazania
PZU S. A. dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (o ile by∏a ona wydana na ten pojazd)
oraz wszystkich kluczyków i sterowników s∏u˝àcych do otwarcia lub uruchomienia pojaz-
du oraz od urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed kradzie˝à, okreÊlonych we wniosku, w celu
ustalenia odpowiedzialnoÊci PZU S.A.”;

p § 8 o.w.u. pojazdów làdowych od uszkodzeƒ Autocasco (AC) wraz z warunkami rozszerze-
nia o ryzyko kradzie˝y (KR) i opcje dodatkowe TUiR WARTA S.A. (data wejÊcia w ˝ycie
o.w.u. 10 sierpnia 2007 r., majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od tej
daty) w brzmieniu: „Ubezpieczony zg∏aszajàcy roszczenie w zwiàzku z kradzie˝à pojaz-
du, zobowiàzany jest: (...) z∏o˝yç niezw∏ocznie do TUiR WARTA S.A., nie póêniej ni˝ 2 dni
po zg∏oszeniu szkody: (...) wszystkie posiadane kluczyki do pojazdu oraz urzàdzeƒ s∏u˝à-
cych do uruchomienia zamontowanych w pojeêdzie zabezpieczeƒ przeciw kradzie˝owych
zadeklarowane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia”;

p § 43 o.w.u. pojazdów mechanicznych od utarty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco)
nale˝àcych do klientów indywidualnych oraz do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw STU
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2 Analogiczny poglàd wyrazi∏ Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 8 kwietnia 2003 r. (IV CKN 53/01) wskazujàc, ˝e „o ile
bezwzgl´dnie obowiàzujàce przepisy nie regulujà okreÊlonych praw i obowiàzków, strony majà, w granicach wynika-
jàcych z art. 3531 k.c., swobod´ u∏o˝enia stosunku prawnego”.



Ergo Hestia S. A. (data wejÊcia w ˝ycie o.w.u.: 10 sierpnia 2007 r., majà zastosowanie do
umów zawieranych od tej daty) w brzmieniu: „W przypadku kradzie˝y pojazdu – przed-
∏o˝enie Ergo Hestii oryginalnych dokumentów, potwierdzajàcych pochodzenie pojazdu
(...) oraz wszystkie komplety kluczy (fabrycznych urzàdzeƒ s∏u˝àcych do otwarcia pojaz-
du w liczbie nie mniejszej ni˝ podana we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem
sprawnych urzàdzeƒ uruchamiajàcych urzàdzenia zabezpieczajàce przed kradzie˝à, chy-
ba ˝e pojazd zosta∏ utracony na skutek rozboju”;

p § 19 o.w.u. autocasco TU Allianz Polska S.A. (o.w.u. zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzà-
du TU Allianz Polska nr 68/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. i maja zastosowanie do umów ubez-
pieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.) w brzmieniu: „W przypadku kradzie-
˝y pojazdu wyp∏ata odszkodowania nast´puje po wyrejestrowania pojazdu i po
przeniesieniu na Allianz prawa w∏asnoÊci pojazdu oraz przekazania Allianz: (...) wszyst-
kich kluczyków lub sterowników s∏u˝àcych do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz
wszystkich urzàdzeƒ s∏u˝àcych do uruchomienia zamontowanych w pojeêdzie zabezpie-
czeƒ przeciw kradzie˝owych”;

p § 4 o.w.u. pojazdów làdowych Auto-Casco (AC) HDI Asekuracja TU S.A. (o.w.u. zosta∏y
zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu HDI Asekuracja TU S.A. nr 128/2007 z dnia 16
paêdziernika 2007 r. i maja zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10
grudnia 2007 r.) w brzmieniu: „HDI nie odpowiada za szkody: (...) polegajàce na kradzie-
˝y pojazdu w przypadku, gdy poszkodowany nie przed∏o˝y HDI – nie póêniej ni˝ do na-
st´pnego dnia roboczego po zg∏oszeniu szkody – ∏àcznie: (...) kluczyków s∏u˝àcych do
otwarcia pojazdu lub jego uruchomienia w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o za-
warcie umowy ubezpieczenia; kluczyków / sterowników do urzàdzeƒ przeciw kradzie˝o-
wych w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia”.

Analogiczne postanowienia wzorców sà obecne niemal we wszystkich innych oferowanych
na polskim rynku warunkach ubezpieczenia autocasco3.

WÊród nap∏ywajàcech do Biura Rzecznika Ubezpieczonych skarg istnieje znaczna liczba
spraw kontrowersyjnych na gruncie tak sformu∏owanych postanowieƒ wzorców umownych.
Szczególny niepokój Rzecznika, a tak˝e spory konsumentów z ubezpieczycielami budzi stoso-
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3 p § 13 o.w.u. pojazdów – Compensa Komunikacja Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group (o.w.u. zosta∏y za-
twierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group nr 33/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. i ma-
jà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.) w brzmieniu: „Je˝eli na podstawie
badaƒ zleconych przez Compens´ oka˝e si´, ˝e w okresie ubezpieczenia kluczyki lub inne urzàdzenie przewidziane
przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeƒ przeciw kradzie˝owych zosta∏y
skopiowane, a Ubezpieczajàcy i/lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu nie powiadomi∏a o tym fakcie Com-
pensy, Compensa mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania za szkod´ powsta∏à wskutek kradzie˝y pojazdu, jego cz´Êci
lub wyposa˝enia dodatkowego”.
p pkt 15 o.w.u. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct (data wejÊcia w ˝ycie o.w.u. 22 paê-
dziernika 2007 r., majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od tej daty) w brzmieniu: „(...) Wyp∏at´ od-
szkodowania za utrat´ pojazdu uzale˝niamy od: przekazania nam wszystkich posiadanych przez Ciebie kompletów
kluczy (sterowników) do zamków pojazdu (...)”;
p § 23 o.w.u. komunikacyjnych Liberty Direct (data wejÊcia w ˝ycie o.w.u. 1 maja 2008 r., majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od tej daty) w brzmieniu: „(...) W przypadku kradzie˝y pojazdu, wyp∏ata odszkodowania
nast´puje po wyrejestrowaniu pojazdu i po przeniesieniu na Ubezpieczyciela prawa w∏asnoÊci pojazdu oraz po prze-
kazaniu Ubezpieczycielowi dokumentów potrzebnych do wyjaÊnienia okolicznoÊci niezb´dnych do ustalenia odpowie-
dzialnoÊci Ubezpieczyciela, a w szczególnoÊci: (...) wszystkich kluczyków lub sterowników s∏u˝àcych do otwarcia lub
uruchomienia pojazdu oraz wszystkich urzàdzeƒ s∏u˝àcych do uruchomienia zamontowanych w pojeêdzie zabezpie-
czeƒ przeciw kradzie˝owych”;



wanie wskazanych wy˝ej zapisów o.w.u. w przypadkach gdy ubezpieczajàcy nie mia∏ wiedzy
o fakcie uprzedniego wykonania kopii kluczyków, by∏ przekonany co do oryginalnoÊci i liczby
posiadanych kluczyków i wszystkich innych sytuacjach gdzie nie mo˝na po stronie ubezpie-
czajàcego stwierdziç jakiegokolwiek zaniedbania podczas wype∏niania wniosku o ubezpiecze-
nie (ubezpieczajàcy lub obs∏ugujàcy go agent dzia∏ajàc w dobrej wierze i zgodnie ze swojà naj-
lepszà wiedzà przekaza∏ informacje ubezpieczycielowi) czy te˝ winy w wykonaniu swoich
obowiàzków umownych tzn. dzia∏ajàc w dobrej wierze przekaza∏ wszystkie posiadane przez
siebie komplety kluczyków, z wy∏àczeniem sytuacji, w których w ich posiadanie uprzednio
wszed∏ sprawca kradzie˝y „kieszonkowej” lub zuchwa∏ej. 

Z oczywistych i obiektywnych przyczyn nie jest wówczas mo˝liwe przed∏o˝enie kompletu
oryginalnych kluczy, co stanowi podstaw´ odmowy udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.
W opinii cz´Êci ubezpieczycieli dokonujàcych wyk∏adni warunków umowy obowiàzek przed∏o-
˝enia kompletu oryginalnych kluczyków ma charakter obiektywny, co oznacza, ˝e ma zasto-
sowanie w oderwaniu od jakichkolwiek przyczyn w szczególnoÊci zawinionego dzia∏ania bàdê
zaniechania ubezpieczajàcego. Ubezpieczyciele traktujà ten obowiàzek jako wy∏àczenie przed-
miotowe, co pozwala im twierdziç, ˝e bez wzgl´du na przyczyn´ b∏´dnego wype∏nienia wnio-
sku czy te˝ niewykonania umownego obowiàzku przekazania kluczyków, istnieje wystarczajà-
ca podstawa do ograniczenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ. 

Dokonujàc oceny prawnej praktyki odmowy wyp∏aty odszkodowania w takich przypadkach
rozwa˝ania nale˝y rozpoczàç od problematyki deklaracji ryzyka tzn. informacji przekazywa-
nych ubezpieczycielowi na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia. Problematyk´ deklaracji
i notyfikacji ryzyka w brzmieniu po nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia w kodek-
sie cywilnym reguluje art. 815 k.c. zgodnie, z którym na ubezpieczajàcym cià˝y obowiàzek rze-
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p § 21 o.w.u. komunikacyjnych Avanssur S.A. Oddzia∏ w Polsce (AXA Ubezpieczenia) (data wejÊcia w ˝ycie o.w.u.
1 sierpnia 2008 r., majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od tej daty) w brzmieniu: „(...) W przypad-
ku kradzie˝y pojazdu wyp∏ata odszkodowania nast´puje po wyrejestrowaniu pojazdu, przeniesieniu na AXA Ubezpie-
czenia prawa w∏asnoÊci pojazdu i po przekazaniu AXA Ubezpieczenia dokumentów pojazdu oraz dokumentów po-
trzebnych do wyjaÊnienia okolicznoÊci niezb´dnych do ustalenia odpowiedzialnoÊci AXA Ubezpieczenia,
a w szczególnoÊci: (...) wszystkich kluczyków posiadanych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, sterowników s∏u-
˝àcych do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz wszystkich urzàdzeƒ s∏u˝àcych do uruchomienia zamontowanych
w pojeêdzie urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed kradzie˝à, chyba, ˝e utracono je na skutek rozboju”;
p § 21 o.w.u. pojazdów làdowych od uszkodzeƒ i kradzie˝y (Autocasco) Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych
„TUW” (o.w.u. zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu TUW „TUW” nr 8/08 z dnia 14 stycznia 2008 r. i majà zasto-
sowanie do umów zawieranych od dnia 1 lutego 2008 r.) w brzmieniu: „W razie zajÊcia wypadku, Ubezpieczajàcy lub
kierujàcy pojazdem jest obowiàzany: (...) z∏o˝yç w Towarzystwie orygina∏ dokumentu ubezpieczenia, a przypadku kra-
dzie˝y pojazdu ubezpieczonego od dodatkowego ryzyka kradzie˝y – dowód rejestracyjny pojazdu, kart´ pojazdu (o ile
zosta∏a wydana) oraz wszystkie kluczyki i sterowniki s∏u˝àce do jego otwarcia i uruchomienia oraz uruchomienia za-
bezpieczeƒ przed kradzie˝à (...) Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do niezw∏ocznego powiadomienia Towarzystwa o za-
gubieniu, zniszczeniu lub kradzie˝y kluczyków do pojazdu lub innych urzàdzeƒ s∏u˝àcych do jego uruchamiania oraz
o ka˝dym wykonaniu ich kopii”;
p § 27 i § 38 o.w.u. pojazdów „Autocasco” Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych TUW „Pocztowe” (o.w.u. zosta∏y
zatwierdzone Uchwa∏à Rady Nadzorczej TUW „Pocztowe” nr 04 z dnia 3 sierpnia 2007 r. i majà zastosowanie do
umów zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.) w brzmieniu: „TUW Pocztowe uzale˝nia wyp∏at´ odszkodowania za
skradziony pojazd od: (...) przekazania wszystkich kluczyków i sterowników s∏u˝àcych do otwarcia lub uruchomienia
pojazdu oraz od urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd przed kradzie˝à wed∏ug stanu na dzieƒ przyj´cia pojazdu do ubez-
pieczenia”; „Ponadto w przypadku kradzie˝y pojazdu Ubezpieczony lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu
zobowiàzana jest do z∏o˝enia w ciàgu 2 dni od daty zg∏oszenia szkody w TUW Pocztowe: (...) wszystkich kluczyków
i sterowników s∏u˝àcych do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz od urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd przed kra-
dzie˝à wed∏ug stanu na dzieƒ przyj´cia pojazdu do ubezpieczenia”;



telnego podania do wiadomoÊci ubezpieczyciela wszystkich znanych sobie okolicznoÊci, o któ-
re ubezpieczyciel zapytywa∏ w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pi-
smach. Ten sam obowiàzek cià˝y równie˝ na jego przedstawicielu dodatkowo obejmujàc swym
zakresem okolicznoÊci, które sà jemu znane. Ponadto w przypadku zawarcia umowy ubezpie-
czenia na cudzy rachunek obowiàzki w zakresie rzetelnego zadeklarowania ryzyka spoczywa-
jà zarówno na ubezpieczajàcym jak i ubezpieczonym chyba, ˝e ubezpieczony nie wiedzia∏ o za-
warciu umowy na jego rachunek. Zgodnie z obecnym brzmieniem § 3 przepisu,
sankcjonujàcym niewykonanie obowiàzków, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
skutki okolicznoÊci, które z naruszeniem powy˝ej wskazywanych przepisów nie zosta∏y poda-
ne do jego wiadomoÊci przy czym je˝eli do ich naruszenia dosz∏o z winy umyÊlnej, w razie wàt-
pliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem oko-
licznoÊci, które nie zosta∏y podane do wiadomoÊci ubezpieczyciela. 

Przed nowelizacjà przepisu art. 815 § 3 sankcjonowano deklaracj´ ryzyka dokonywanà „nie-
zgodnie z prawdà”, co w praktyce obrotu interpretowano w ten sposób, ˝e dla uwolnienia
ubezpieczyciela z odpowiedzialnoÊci wystarczajàce by∏o wykazanie obiektywnej niezgodnoÊci
z rzeczywistoÊcià informacji podanych przez ubezpieczajàcego. Obecnie tzn. po wejÊciu w ˝y-
cie nowelizacji przepis uwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci,
które nie zosta∏y podane do jego wiadomoÊci z naruszeniem paragrafów poprzedzajàcych, tym

103ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

p Art. 7 o.w.u. Auto Casco (Auto & Przestrzeƒ) UNIQA TU S.A. (o.w.u. zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu UNI-
QA TU S.A. nr 138/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10
sierpnia 2007 r.) w brzmieniu: „W przypadku wystàpienia szkody na terytorium RP, Ubezpieczony, Ubezpieczajàcy
lub osoba upowa˝niona do kierowania pojazdem obowiàzana jest: (....) niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 2 dni ro-
boczych od daty powzi´cia wiadomoÊci o kradzie˝y pojazdu, z∏o˝yç w UNIQA TU S.A. dowód rejestracyjny, kart´ po-
jazdu (o ile by∏a wydana na ten pojazd), wszystkie komplety kluczyków i sterowników s∏u˝àcych do otwarcia lub uru-
chomienia pojazdu oraz od urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd przed kradzie˝à, w iloÊci wskazanej we wniosku
o ubezpieczenie (...) ubezpieczajàcy / ubezpieczony lub osoba dzia∏ajàca w jego imieniu zg∏aszajàc roszczenie o odszko-
dowanie jest obowiàzana: (...) w przypadku kradzie˝y pojazdu dodatkowo z∏o˝yç w terminie wskazanym przez UNI-
QA TU S.A.: wszystkie komplety kluczyków i sterowników s∏u˝àcych do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz od
urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd przed kradzie˝à”;
p § 27 o.w.u. pojazdów – Autocasco Generali TU S.A. (o.w.u. zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Generali TU S.A.
nr GNL/1/2/3/2008 z dnia 26 marca 2008 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 maja
2008 r., nast´pnie zmienione Aneksem nr 1 majàcym zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 li-
stopada 2008 r.) w brzmieniu: „W przypadku szkody polegajàcej na utracie pojazdu i/lub jego cz´Êci lub wyposa˝enia,
Generali uzale˝nia wyp∏at´ odszkodowania od przekazania bezpoÊrednio do Generali (uprawnionemu pracownikowi),
najpóêniej w nast´pnym dniu po zg∏oszeniu szkody:(...) kluczy do pojazdu, kart kodowych, pilotów, których posiada-
nie zosta∏o odnotowane przy zawieraniu Umowy (...) Generali nie odpowiada za szkody polegajàce na utracie pojaz-
du i/lub jego cz´Êci wyposa˝enia, je˝eli Ubezpieczajàcy nie przeka˝e Generali wszystkich dokumentów oraz posiada-
nych kluczy do pojazdu, kart kodowych, pilotów, o których mowa w ust. 1, a których posiadanie zosta∏o zaznaczone
we wniosko – polisie przy zawieraniu Umowy”;
p § 18 o.w.u. pojazdów làdowych (Auto Casco) z klauzulà ochrony prawnej PZM TU S.A. Vienna Insurance Group (o.w.u.
zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu PZM TU S.A. Vienna Insurance Group nr 23/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. i majà
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 12 lipca 2007 r.) w brzmieniu: „W przypadku powstania
szkody nale˝y: zawiadomiç najbli˝szà jednostk´ organizacyjna PZM, nie póêniej ni˝ w ciàgu 24 godzin od podj´cia wia-
domoÊci o zaistnieniu zdarzenia, a w przypadku szkody powsta∏ej za granicà w ciàgu 24 godzin od powrotu do kraju
(w przypadku dni Êwiàtecznych termin ten ulega stosownemu przed∏u˝eniu), w nast´pujàcych przypadkach: (...) utra-
ty kluczyków do otwierania drzwi pojazdu i uruchamiania silnika (lub kart kodowych) oraz kluczyków i/lub sterow-
ników do obs∏ugi urzàdzeƒ zabezpieczajàcych (...) W przypadku kradzie˝y pojazdu dostarczyç w ciàgu 2 dni od zg∏o-
szenia szkody PZM: komplet kluczyków do otwierania drzwi pojazdu i uruchamiania silnika (lub karty kodowe) oraz
urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed kradzie˝à (wg stanu na dzieƒ przyj´cia pojazdu do ubezpieczenia, czyli zgodnie
z informacjà uj´tà we wniosku ubezpieczeniowym)”;



samym skoro § 1 przepisu nakazuje ubezpieczajàcemu podanie do wiadomoÊci ubezpieczycie-
la wszystkie znane sobie okolicznoÊci, a w § 2 odwo∏uje si´ do treÊci § 1, konsekwencjà zmia-
ny § 3 jest koniecznoÊç wykazania przez ubezpieczyciela, i˝ deklaracja ryzyka zosta∏a dokona-
na niezgodnie z subiektywnym przeÊwiadczeniem ubezpieczajàcego, natomiast niezgodnoÊç
z obiektywnym stanem rzeczy przesta∏a byç decydujàca4. Z tych wzgl´dów ubezpieczyciel zo-
bowiàzany jest do bezspornego wykazania, ˝e deklarujàc ryzyko ubezpieczajàcy dokona∏ tego
niezgodnie ze swoim subiektywnym przeÊwiadczeniem – w naszych rozwa˝aniach swojà naj-
lepszà i rzetelnà wiedzà na temat liczby, pochodzenia, oryginalnoÊci kluczyków.

Jak trafnie podkreÊlajà komentatorzy5 po nowelizacji aktualnoÊç straci∏a teza wyra˝ona
w orzeczeniu Sàdu Apelacyjnego w Bia∏ymstoku z dnia 18 sierpnia 2005 r. (I ACa 384/05),
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p § 17 o.w.u. Auto-Cacso SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (o.w.u. zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. nr 44/2/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawiera-
nych od dnia 10 sierpnia 2007 r.) w brzmieniu: „W razie kradzie˝y pojazdu SIGNAL IDUNA Polska uzale˝nia wyp∏a-
t´ odszkodowania od: przekazania SIGNAL IDUNA Polska dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (o ile by∏a ona wy-
dana na ten pojazd) oraz wszystkich kluczyków i sterowników s∏u˝àcych do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz
uruchomienia urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd przed kradzie˝à – okreÊlonych we wniosku”;
p § 18 i § 26 o.w.u. Autocasco PTU S.A. (o.w.u. zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu PTU S.A. nr 69/08 z dnia 27
czerwca 2008 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 sierpnia 2008 r.) w brzmieniu:
„W razie kradzie˝y pojazdu lub jego cz´Êci, bàdê zaboru pojazdu w celu jego krótkotrwa∏ego u˝ycia lub utraty doku-
mentów pojazdu ubezpieczajàcy zobowiàzany jest: (...) dostarczyç PTU S.A. w ciàgu 2 dni od zg∏oszenia kradzie˝y po-
jazdu: wszystkie posiadane kluczyki do otwierania drzwi pojazdu i/lub uruchamiania silnika (lub karty kodowe) oraz
sterowniki do obs∏ugi urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed kradzie˝à”; „(...) Warunkiem wyp∏aty odszkodowania za
skradziony pojazd jest przeniesienie prawa w∏asnoÊci tego pojazdu na PTU S.A. oraz przekazanie PTU S.A.: (...) klu-
czyków do otwierania pojazdu i/lub uruchamiania silnika (lub kart kodowych), sterowników do obs∏ugi urzàdzeƒ za-
bezpieczajàcych przed kradzie˝à – wg stanu na dzieƒ przyj´cie pojazdu do ubezpieczenia”;
p § 49 i § 60 o.w.u. „Mój samochód” MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (o.w.u. zosta∏y zatwierdzone Uchwa-
∏à Zarzàdu MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. nr 02/01/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. i majà zastosowanie do
umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 14 kwietnia 2008 r.) w brzmieniu: „Wniosek powinien zawieraç co najmniej
nast´pujàce dane: (...) informacje o liczbie kluczy do pojazdu (fabrycznych urzàdzeƒ s∏u˝àcych do otwarcia pojazdu)”;
„Ponadto do obowiàzków Ubezpieczonego nale˝y: (...) przed∏o˝enie oryginalnych dokumentów (w przypadku kradzie-
˝y) potwierdzajàcych pochodzenie pojazdu i umo˝liwiajàce jego identyfikacj´ (...) oraz wszystkie komplety kluczy (fa-
brycznych urzadzeƒ s∏u˝àcych do otwarcia pojazdu w liczbie nie mniejszej ni˝ podana we wniosku ubezpieczeniowym
wraz z kompletem sprawnych urzàdzeƒ uruchamiajàcych urzàdzenia zabezpieczajàce przed kradzie˝à, chyba ˝e po-
jazd zosta∏ utracony na skutek rozboju”;
p § 21.1 o.w.u. Auto Casco i Kradzie˝y AC/Kr 24 Link4 TU S.A. (o.w.u. zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu Link4
TU S.A. z dnia 16 lipca 2007 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.)
w brzmieniu: „Ustalenie zasadnoÊci i wysokoÊci odszkodowania nast´puje na podstawie: Przed∏o˝onych przez ubez-
pieczonego dokumentów, w tym m.in.: dowodu rejestracyjnego, dokumentów potwierdzajàcych pochodzenie samocho-
du i umo˝liwiajàcych jego identyfikacje (...), a w przypadku szkód kradzie˝owych dodatkowo: wszystkich kompletów
kluczyków (sterowników s∏u˝àcych do otwarcia samochodu) w liczbie wskazanej prze producenta wraz z informacjà
o ewentualnych duplikatach b´dàcych w posiadaniu w∏aÊciciela lub u˝ytkownika oraz kompletu urzàdzeƒ uruchamia-
jàcych systemy alarmowe”;
p § 26 o.w.u. Autocasco InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (o.w.u. zosta∏y zatwierdzone Uchwa∏à Zarzàdu
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group nr 43/2008 z dnia 14 paêdziernika 2008 r. i maja zastosowanie do umów
ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 grudnia 2008 r.) w brzmieniu: „Wyp∏at´ odszkodowania za kradzie˝ pojazdu
Ubezpieczyciel uzale˝nia od: za∏àczenia do zawiadomienia o szkodzie: (...) wszystkich kluczy, kart kodowych, sterow-
ników przeznaczonych do zamykania i uruchamiania pojazdu (...) Powy˝szych wymagaƒ mnie stosuje si´ w przypad-
kach kradzie˝y z u˝yciem przemocy lub groêby natychmiastowego u˝ycia przemocy (rozboju)”.
4 M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, praktyczne komenta-
rze, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008, s. 78.
5 Tam˝e, s. 80.



w którym sàd ten stwierdzi∏, ˝e art. 815 § 3 k.c. nak∏ada na zak∏ad ubezpieczeƒ jedynie obo-
wiàzek wykazania, ˝e kontrahent poda∏ niezgodnie z prawdà okolicznoÊci, o które zapytywa∏
we wniosku. Wskaza∏, ˝e przeprowadzenie tego dowodu prowadzi do uwolnienia go od odpo-
wiedzialnoÊci, chyba ˝e ubezpieczajàcy wyka˝e, ˝e okolicznoÊci te nie majà wp∏ywu na zwi´k-
szenie prawdopodobieƒstwa wypadku obj´tego umowà. W uzasadnieniu do tego orzeczenia
sàd przypomnia∏, ˝e umowa ubezpieczenia opiera si´ na zaufaniu a wr´cz jest okreÊlana mia-
nem „kontraktu najwy˝szego zaufania” dlatego regulujàce ten stosunek prawny przepisy, ma-
jàce w znacznej cz´Êci charakter norm imperatywnych, nak∏adajà na ubezpieczajàcego, poza
typowymi obowiàzkami wynikajàcymi z jego istoty (art. 805 § 1 k.c.), szereg innych obowiàz-
ków i powinnoÊci, w tym podania zgodnie z prawdà ˝àdanych przez ubezpieczyciela w formu-
larzu wniosku informacji. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie ma obowiàzku ich weryfikowania, jednak-
˝e, gdy kontrahent wype∏ni∏ swoje powinnoÊci w sposób wadliwy, mo˝e to skutkowaç
uwolnieniem go od odpowiedzialnoÊci. Podobnie nale˝y zakwestionowaç tez´ z wyroku Sàdu
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2005 r. (I ACa 20/05), który wskaza∏, i˝ udowodnie-
nie, ˝e dosz∏o do wypadku ubezpieczonego obcià˝a poszkodowanego, a nie przedstawienie jed-
nego z kluczyków rodzi automatycznie domniemanie (art. 229 k.p.c.), ˝e nie zosta∏ on nale˝y-
cie zabezpieczony poza pojazdem, a zatem w Êwietle warunków ubezpieczenia nie dosz∏o do
wypadku ubezpieczeniowego. 

W obecnym stanie prawnym ci´˝ar udowodnienia zwiàzku przyczynowego pomi´dzy danà
okolicznoÊcià niepodanà ubezpieczycielowi a zajÊciem wypadku lub powstaniem szkody albo
osiàgni´ciem przez nià okreÊlonych rozmiarów spoczywa zgodnie z art. 6 k.c. na ubezpieczy-
cielu. Przyj´te przez ustawodawc´ rozwiàzanie ma na celu ochron´ s∏usznych interesów ubez-
pieczajàcego i ubezpieczonego i nale˝y je uznaç za norm´ bezwzgl´dnie wià˝àcà, jednoczeÊnie
znacznie ograniczajàcà uprawnienia ubezpieczycieli, którzy w poprzednim stanie prawnym
nie musieli wykazywaç jakiegokolwiek zwiàzku pomi´dzy okolicznoÊciami podanymi przez
ubezpieczajàcego a zajÊciem wypadku6. OczywiÊcie w cz´Êci przypadków udêwigni´cie ci´˝aru
dowodu na okolicznoÊç niezgodnoÊci czy nierzetelnoÊci w deklaracji ryzyka przez ubezpiecza-
jàcego b´dzie dla ubezpieczyciela wyjàtkowo trudne, tym niemniej nie mo˝na w jakikolwiek
sposób dokonywaç prób jego przerzucenia na ubezpieczajàcego. Jedynym wyjàtkiem w tym za-
kresie jest wina umyÊlna po stronie ubezpieczajàcego, która zgodnie z nowym brzmieniem art.
815 § 3 k.c. zdanie drugie wprowadza domniemanie zajÊcia zwiàzku przyczynowego pomi´dzy
okolicznoÊcià niepodanà ubezpieczycielowi, a zajÊciem wypadku lub powstaniem szkody czy
te˝ przybraniem przez nià okreÊlonych rozmiarów. Trzeba jednak˝e pami´taç, ˝e przyj´te
przez ustawodawc´ domniemanie ma charakter wzruszalny co oznacza, ˝e ubezpieczajàcy b´-
dzie musia∏ wykazaç ˝e deklarujàc ryzyko nie dzia∏a∏ umyÊlnie.

Kolejnà kwestià do wyjaÊnienia jest wykonanie przez ubezpieczajàcego obowiàzków umow-
nych i skutki ich niewykonania. Przepisy stanowià, i˝ w razie zajÊcia wypadku po stronie
ubezpieczajàcego istnieje szereg generalnych obowiàzków tzn. u˝ycia dost´pnych Êrodków
w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia jej
rozmiarów, które mogà byç w treÊci umowy doprecyzowane. Sankcjà za niezastosowanie wy-
mienionych obowiàzków je˝eli ubezpieczajàcy umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa ich
nie zastosowa∏ jest zwolnienie ubezpieczyciela z odpowiedzialnoÊci za powsta∏e z tego powodu
szkody (art. 826 k.c.). Natomiast przepisy kodeksu cywilnego nie przewidujà norm sankcjonu-
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jàcych niewykonania obowiàzków umownych przed zajÊciem wypadku, pozostawiajàc tu
znacznà swobod´ po stronie ubezpieczycieli we wprowadzaniu szeregu trudnych do wykona-
nia obowiàzków prewencyjnych, co niestety w ocenie autora s∏u˝y g∏ównie osiàgni´ciu ko-
rzystnego wyniku finansowego na danym ubezpieczeniu.

Wobec braku kodeksowych norm sankcjonujàcych niewykonanie w trakcie trwania umowy
obowiàzków prewencyjnych rozszerzajàc stanowisko wybitnego cywilisty zajmujàcego si´ pra-
wem ubezpieczeniowym Profesora Andrzeja Wàsiewicza, w przedstawionych wy˝ej przyk∏a-
dach mo˝na wzorem Jego przemyÊleƒ odnoÊnie art. 826 k.c., próbowaç formu∏owaç tez´, ˝e za-
stosowanie sankcji w postaci odmowy wyp∏aty odszkodowania za niedope∏nienie
jakichkolwiek obowiàzków czy powinnoÊci ubezpieczajàcego (zarówno przed zajÊciem wypad-
ku jak i po jego zajÊciu) w rozpatrywanej sprawie przekazania wszystkich zadeklarowanych
we wniosku kluczyków – wymaga istnienia oprócz zwiàzku przyczynowego, tak˝e przes∏anki
winy ubezpieczajàcego. Profesor twierdzi∏ bowiem, przywo∏ujàc orzeczenie Sàdu Apelacyjne-
go w Gdaƒsku z 6 listopada 1992 r. (I ACr 457/92, opubl. OSA 1993/3/20) i˝: „ogólne warunki
ubezpieczenia autocasco nie mogà pogarszaç sytuacji ubezpieczajàcego w sposób sprzeczny
z normà art. 826 § 2 k.c. Postanowienia o.w.u. nie mogà stanowiç wystarczajàcej podstawy do
odmowy wyp∏aty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela, je˝eli niewykonanie przez ubez-
pieczajàcego któregoÊ z obowiàzków okreÊlonych w o.w.u. nie stanowi jednoczeÊnie z jego stro-
ny ra˝àcego niedbalstwa w wykonaniu tego obowiàzku”7. To stanowisko doktryny wzmocni∏
w wyroku z dnia 5 wrzeÊnia 2001 r. (I CKN 31/99) Sàd Najwy˝szy twierdzàc, i˝: „Postanowie-
nia ogólnych warunków, przewidujàce wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej ubez-
pieczyciela w razie niedope∏nienia przez ubezpieczajàcego obowiàzków zmierzajàcych do
zmniejszenia szkody bez wzgl´du na to, czy niedope∏nienie tych obowiàzków by∏o wynikiem
ra˝àcego niedbalstwa ubezpieczajàcego, sà sprzeczne z art. 826 § 2 k.c., a tym samym niewa˝-
ne”. Na poparcie sformu∏owanej wy˝ej tezy, przywo∏aç mo˝na dodatkowo argumenty odwo∏u-
jàce si´ do celu (funkcji) umowy ubezpieczenia autocasco oraz wnioskowaƒ prawniczych. Sko-
ro bowiem zwyk∏e niedbalstwo lub lekkomyÊlnoÊç ubezpieczajàcego nie sà zagro˝one sankcjà
nieuznania roszczenia nawet za niedope∏nianie tak wa˝nego obowiàzku jak obowiàzek rato-
wania mienia, zapobie˝enia szkodzie czy ograniczenia jej rozmiarów, to tym bardziej nie ma
podstaw do sankcjonowania w oderwaniu od winy naruszenia innych obowiàzków ubezpiecza-
jàcego nawet tych, które go obcià˝ajà przed zajÊciem wypadku (wnioskowanie a maiori ad mi-
nus). 

Do przyj´cia takiej tezy sk∏ania równie˝ bogata w tym zakresie i ugruntowana linia orzecz-
nictwa, która wielokrotnie wypowiada∏a si´ w analogicznych kierunkach. Przyk∏adowo, Sàd
Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 stycznia 2007 r. (VI ACa 874/06) wskaza∏, i˝ po-
j´cie „przekazanie kompletu kluczyków w rozumieniu o.w.u. autocasco oznacza wydanie
wszystkich kluczyków do samochodu przy czym podkreÊli∏, ˝e nieoryginalnoÊç jednego z nich
mo˝e stanowiç podstaw´ odmowy wyp∏aty odszkodowania, ale tylko w sytuacji gdy wià˝e si´
z zarzutem niedbalstwa po stronie w∏aÊciciela pojazdu, nienale˝ytej starannoÊci zabezpiecze-
nia kluczyków bàdê wprost z zarzutem próby wy∏udzenia odszkodowania”. Ponadto stwier-
dzi∏, i˝ ubezpieczyciel jako profesjonalista w zakresie ubezpieczeƒ, nie ewidencjonuje kluczy-
ków przyjmowanych od osób zg∏aszajàcych szkod´, a tym samym ubezpieczajàcego nie mo˝e
obcià˝aç brak mo˝liwoÊci wykazania, ˝e przekaza∏ ubezpieczycielowi klucze oryginalne. 
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Pewne wytyczne dla praktyki wskaza∏ równie˝ SN w orzeczeniu z dnia 19 stycznia 2006 r.
(IV CK 345/05) twierdzàc, i˝ w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków brak mo˝liwoÊci przed-
∏o˝enia kluczyków i dokumentów samochodu b´dzie dowodem na to, ˝e ubezpieczony niena-
le˝ycie zabezpieczy∏ samochód przed kradzie˝à. W takich sytuacjach ubezpieczyciel – powo∏u-
jàc si´ na postanowienia o.w.u. autocasco – b´dzie móg∏ skutecznie zwolniç si´ od
odpowiedzialnoÊci. JednoczeÊnie jednak, o czym w praktyce obrotu zapominajà ubezpieczycie-
le, dobitnie stwierdzi∏, ˝e gdy ubezpieczony do∏o˝y∏ nale˝ytej starannoÊci w zabezpieczeniu sa-
mochodu, a mimo to razem z samochodem pobawiono go w∏adztwa nad dokumentami i klu-
czykami, warunki ubezpieczenia nie mogà zwalniaç ubezpieczyciela od odpowiedzialnoÊci.
B´dzie tak m.in. wówczas, gdy samochód wraz z dokumentami i kluczykami zosta∏ powierzo-
ny osobie godnej zaufania (np. komisantowi, przechowawcy) lub gdy zabrano go ubezpieczo-
nemu razem z kluczami i dokumentami z dobrze zabezpieczonego gara˝u domowego. Sàd
w uzasadnieniu podkreÊli∏, i˝ szczegó∏owe ustalenia dotyczàce okolicznoÊci utraty samochodu
osobowego przez ubezpieczajàcego, obj´tego umowà ubezpieczenia autocasco, majà zasadnicze
znaczenie dla oceny zasadnoÊci jej roszczenia wobec ubezpieczyciela, a wi´c istnienia ochrony
ubezpieczeniowej. Decydujàcego znaczenia w tym zakresie nie mo˝e mieç sam fakt nieprzed-
∏o˝enia przez ubezpieczajàcego ubezpieczycielowi kompletu kluczy s∏u˝àcych do otwarcia po-
jazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym i fakt braku stwierdzenia utraty po-
jazdu przez ubezpieczajàcego wskutek rozboju. Sàd podkreÊli∏, i˝ oczywiÊcie mo˝na zrozumieç
przewidziany w postanowieniach umowy wymóg przedk∏adania przez ubezpieczajàcego m.in.
kompletu kluczy jako jednej z przes∏anek zaktualizowania si´ odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej
ubezpieczyciela bowiem wykonanie tego, wynikajàcego z umowy ubezpieczenia, obowiàzku,
Êwiadczy z regu∏y o prawid∏owoÊci pieczy sprawowanej przez ubezpieczajàcego nad samocho-
dem obj´tym ubezpieczeniem autocasco. Zdaniem sàdu mogà jednak pojawiç si´ sytuacje,
w których przed∏o˝enie kompletu kluczy mog∏oby okazaç si´ powinnoÊcià de facto niewykonal-
nà przez poszkodowanego i z tych wzgl´dów nie mo˝e mieç ona charakteru bezwzgl´dnego.
Sàd stwierdzi∏ równie˝, ˝e gdyby piecza nad kluczami okaza∏a si´ prawid∏owa, utrata ich w ta-
kiej sytuacji i nast´pnie niemo˝noÊç przed∏o˝enia kompletu kluczy ubezpieczycielowi, nie pro-
wadzi∏aby do wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej ubezpieczyciela. Tym samym nale-
˝y przyjàç, ˝e powinnoÊç przed∏o˝enia kompletu kluczy ubezpieczycielowi powinna byç
oceniana tak˝e przy uwzgl´dnieniu tego, czy utrata tych kluczy nastàpi∏a w sytuacji nale˝yte-
go ich zabezpieczenia poza pojazdem w rozumieniu warunków umowy.

Podobnie w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 listopada 2002 r. (II CKN 1046/00) Sàd Najwy˝-
szy stwierdzi∏, ˝e w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków brak mo˝liwoÊci przed∏o˝enia klu-
czyków i dokumentów samochodu b´dzie dowodem na to, ˝e ubezpieczony nienale˝ycie zabez-
pieczy∏ samochód przed kradzie˝à. W takich sytuacjach ubezpieczyciel powo∏ujàc si´ na
postanowienia o.w.u. b´dzie móg∏ skutecznie zwolniç si´ od odpowiedzialnoÊci, lecz gdy ubez-
pieczony do∏o˝y∏ nale˝ytej starannoÊci w zabezpieczeniu samochodu, a mimo to razem z sa-
mochodem pozbawiono go w∏adztwa nad dokumentami i kluczykami, warunki umowy nie mo-
gà zwalniaç ubezpieczyciela od odpowiedzialnoÊci. 

Analogiczny kierunek orzecznictwa dostrzegamy w uzasadnieniu wyroku SN z dnia
4 czerwca 2003 r., w którym sàd stwierdzi∏, ˝e ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà z samego
za∏o˝enia (celu umowy) szkody wynikajàce z kradzie˝y pojazdu (zarówno zwyk∏ej jak i z w∏a-
maniem). W takim przypadku zdarzeniem wywo∏ujàcym odpowiedzialnoÊç wed∏ug o.w.u. jest
w istocie zdarzenie losowe, w tym przypadku kradzie˝, a niespe∏nienie obowiàzków przez
ubezpieczajàcego, wynikajàcych z postanowieƒ o.w.u. nie wywo∏uje bezpoÊredniego skutku
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w postaci utraty prawa do Êwiadczenia przez ubezpieczonego bowiem mo˝liwoÊç wprowadze-
nia do umowy ubezpieczenia okreÊlonych obowiàzków nie oznacza jednak, ˝e mo˝na sankcjo-
nowaç ich niewykonywanie w oderwaniu od winy. Podobnie w wyroku SN z 23 paêdziernika
2002 r. (II CKN992/00) sàd m.in. podkreÊli∏, ˝e zastosowanie sankcji za niespe∏nienie poszcze-
gólnych obowiàzków czy powinnoÊci wymaga istnienia oprócz zwiàzku przyczynowego winy
ubezpieczajàcego, niekiedy winy kwalifikowanej (...). KoniecznoÊç istnienia zwiàzku przyczy-
nowego pomi´dzy mo˝liwoÊcià odmowy realizacji Êwiadczenia a wywiàzaniem si´ przez ubez-
pieczajàcego z obowiàzków umownych obrazuje wyrok SN z 17 czerwca 1983 r. (I CR 189/83,
opubl. OSNC 1984/4/54), w którym sàd stwierdzi∏, „i˝ nie jest sprzeczne z przepisami kodek-
su cywilnego (...) postanowienie o.w.u. od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku mienia (...) nak∏a-
dajàce na ubezpieczajàcego obowiàzek zachowania rozsàdnych Êrodków ostro˝noÊci przy za-
bezpieczeniu mienia, których niedope∏nienie uprawnia ubezpieczyciela do odmowy wyp∏aty
Êwiadczenia ubezpieczeniowego w ca∏oÊci lub cz´Êci, jeÊli niedope∏nienie tych obowiàzków
mia∏o wp∏yw na powstanie szkody albo jej rozmiar”.

W wyroku Sàdu Okr´gowego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2005 r. (V GC 137/04) sàd nie
podzieli∏ stanowiska, jakoby ujawniony fakt kopiowania kluczyka samochodowego i nie zg∏o-
szenie go ubezpieczycielowi Êwiadczy∏y o naruszeniu przez powoda ogólnych warunków ubez-
pieczenia. Zdaniem sàdu ubezpieczyciel nie udowodni∏, stosownie do cià˝àcego na nim z mocy
art. 6 k.c. obowiàzku, ˝e to powód skopiowa∏ kluczyk, ani tego, ˝e dosz∏o do kradzie˝y przy je-
go u˝yciu. Rozwa˝ajàc okolicznoÊci zwiàzane z naprawà samochodu po wczeÊniejszej szkodzie
sàd wskaza∏, ˝e do kopiowania mog∏o dojÊç, zanim jeszcze powód otrzyma∏ nowe kluczyki
w autoryzowanej stacji obs∏ugi, gdy˝ nie by∏y one na jej terenie chronione w sposób uniemo˝-
liwiajàcy dostanie si´ do nich osób nieuprawnionych. Sàd wyrazi∏ nadto poglàd, ˝e samo sko-
piowanie kluczyka nie pozwala na uruchomienie samochodu, poniewa˝ by∏ tam zamontowany
jeszcze immobilizer i drugie zabezpieczenie elektroniczne, które znajdowa∏o si´ tylko w orygi-
nalnym kluczyku.

Ponadto, orzecznictwo wskazuje, ˝e pomini´cie przez ubezpieczajàcego okolicznoÊci (m.in.
zagadnienie oryginalnoÊci kluczyków), o które ubezpieczyciel zapytywa∏ we wniosku o ubez-
pieczenie skutkuje uznaniem ich za nieistotne. Stanowisko takie zajà∏ m.in. Sàd Apelacyjny
w Poznaniu w wyroku z dnia 14 lipca 2006 r. (I ACa 128/06), gdzie stwierdzi∏, i˝: „stosownie
do treÊci zdania drugiego art. 815 § 1 k.c. brak odpowiedzi na niektóre pytania we wniosku
o ubezpieczenie, w tym np. o to czy kluczyk do samochodu jest oryginalny czy dorobiony, po-
woduje, ˝e zak∏ad ubezpieczeƒ okolicznoÊç t´ uwa˝a za nieistotnà”. W uzasadnieniu podkre-
Êli∏, ˝e zgodnie z warunkami ubezpieczenia ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç do wiado-
moÊci pozwanego wszystkie sobie znane okolicznoÊci zawarte we wniosku o ubezpieczenie, jak
równie˝ zobowiàzany jest zg∏aszaç zmiany tych okolicznoÊci po otrzymaniu o nich wiadomo-
Êci. Dodatkowo sàd wskaza∏, ˝e aby mo˝na mówiç o naruszeniu tego postanowienia o.w.u., po-
zwany winien by∏ udowodniç nie tylko to, ˝e kluczyk by∏ dorabiany i kopiowany, lecz tak˝e, ˝e
ubezpieczajàcy o tym wiedzia∏. Ubezpieczyciel, aby jego odmowne stanowisko by∏o uzasadnio-
ne, winien by∏ wykazaç, ˝e ubezpieczajàcy o fakcie dorobienia kluczyka po zawarciu umowy
wiedzia∏. To samo dotyczy braku informacji o skopiowaniu kluczyka podczas zawierania umo-
wy. By∏oby bowiem niedopuszczalnym uproszczeniem przyjmowanie, ˝e skoro ktoÊ uprzednio
skopiowa∏ kluczyk, to win´ za to ponosi ubezpieczajàcy. 

Kwestià b∏´dów agentów przy deklarowaniu ryzyka zajmowa∏ si´ Sàd Najwy˝szy w wyroku
z dnia 19 listopada 2004 r. (II CK 154/04), gdzie oceniajàc orzeczenie ni˝szej instancji stwier-
dzi∏, i˝ dokonana przez sàd drugiej instancji wyk∏adnia postanowieƒ umowy ubezpieczenia au-
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tocasco oraz stanowiàcych jej integralnà cz´Êç przytoczonych postanowieƒ o.w.u., przyjmujà-
ca, ˝e ubezpieczyciel nie uzale˝ni∏ ochrony ubezpieczeniowej od wyposa˝enia pojazdu w immo-
biliser, jest prawid∏owa i w warstwie argumentacyjnej przekonujàca. Pos∏ugujàc si´ dyrekty-
wà interpretacyjnà z  art. 385 § 2 k.c., wed∏ug której niejednoznaczne postanowienia wzorca
umowy t∏umaczy si´ na korzyÊç konsumenta, sàd ten trafnie uzna∏, ˝e do przyj´cia odpowie-
dzialnoÊci ubezpieczyciela za szkod´ wystarcza zamontowanie jakiegokolwiek dodatkowego
zabezpieczenia przed kradzie˝à, co skar˝àcy uczynili. Prawid∏owo te˝ zinterpretowa∏ postano-
wienie wzorca umownego, wed∏ug którego podanie przez ubezpieczajàcego niepe∏nych lub nie-
prawdziwych danych, majàcych wp∏yw na ocen´ ryzyka, nie wy∏àcza odpowiedzialnoÊci zak∏a-
du ubezpieczeƒ, lecz jedynie powoduje zmniejszenie odszkodowania odpowiednio do stopnia
ryzyka, a taka sytuacja mia∏a miejsce w rozpoznawanej sprawie. Wbrew stanowisku ubezpie-
czyciela, Sàd Okr´gowy trafnie przyjà∏, ˝e skutków zaniedbaƒ agenta przy zawieraniu umo-
wy, polegajàcych w szczególnoÊci na niedokonaniu ogl´dzin ubezpieczanego pojazdu i nie-
sprawdzeniu, czy zamontowano w nim dodatkowe urzàdzenie zabezpieczajàce przed
kradzie˝à, odpowiedzialnoÊci nie mo˝na przerzucaç na w∏aÊcicieli pojazdu. 

Prokonsumenckie kierunki w judykaturze odnoÊnie sporów powsta∏ych w zwiàzku z docho-
waniem nale˝ytej starannoÊci w zabezpieczeniu kluczyków odnajdujemy tak˝e w szeregu in-
nych orzeczeƒ. W wyroku z dnia 10 grudnia 1986 r. (II CR 400/86) SN stwierdzi∏, i˝ szczegól-
nie zuchwa∏a kradzie˝ pojazdu, strze˝onego osobiÊcie przez znajdujàcego si´ przy nim
posiadacza, obj´ta jest ubezpieczeniem autocasco bez wzgl´du na to, czy pojazd by∏ zabezpie-
czony przed kradzie˝à równie˝ w sposób okreÊlony w warunkach ubezpieczenia. Podobne sta-
nowisko zajà∏ SN w wyroku z dnia 27 kwietnia 2001 r. (III CKN 300/00) wskazujàc, i˝ pozo-
stawienie przez w∏aÊciciela pojazdu kluczyków w aparacie zap∏onowym w czasie zamiany
miejsc za kierownicà z rzekomym nabywcà pojazdu, nie jest naruszeniem wymagania zabez-
pieczenia pojazdu przed kradzie˝à w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu, wynikajàce-
go z o.w.u. autocasco, jeÊli w∏aÊciciel pojazdu wysiadajàc, pozostawa∏ ca∏y czas w bezpoÊredniej
bliskoÊci pojazdu, sprawujàc nad nim osobisty nadzór. Analogicznie, co do tej zasady wypowie-
dzia∏ si´ SN w orzeczeniu z dnia 7 stycznia 1997 r. (I CKN 36/96) twierdzàc, i˝ przewidziane
w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco wymaganie, aby pojazd by∏ zabezpieczony
w sposób przewidziany w jego konstrukcji, nale˝y odnieÊç tylko do sytuacji, gdy zosta∏ on
opuszczony przez kierowc´ i pasa˝erów. Zbli˝one wytyczne dla praktyki odnajdujemy równie˝
w wyroku SN z dnia 11 stycznia 2002 r., w którym sàd wskaza∏, ˝e warunek zabezpieczenia
pojazdu przed kradzie˝à w sposób przewidziany w warunkach na podstawie których zawarta
zosta∏a umowa mi´dzy stronami sporu, odnosi si´ do sytuacji opuszczenia pojazdu i pozosta-
wienia go bez osobistej opieki przez kierowc´ i ewentualnych pasa˝erów, logiczne jest bowiem,
˝e wówczas powstaje potrzeba zabezpieczenia pojazdu. Odmienne natomiast, zdaniem sàdu,
z punktu widzenia wymogu nale˝ytej starannoÊci dzia∏ania kierujàcego pojazdem, warunku-
jàcego uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej z tytu∏u ubezpieczenia od kradzie˝y autocasco,
oceniç nale˝y sytuacj´ gdy kierujàcy pojazdem nie pozostawia pojazdu, lecz z zamiarem kon-
tynuowania jazdy opuszcza go jedynie w celu i na czas niezb´dny do usuni´cia uniemo˝liwia-
jàcej mu dalszà jazd´ przeszkody w postaci bramy, drzwi gara˝u, jeÊli przy tym pozostaje
w bezpoÊredniej jego bliskoÊci i ma nad nim piecz´.

Dokonujàc oceny prawnej ca∏oÊci materii wydaje si´, ˝e fakt umieszczenia obowiàzku do-
starczenia kompletu kluczyków ubezpieczajàcego w wy∏àczeniach przedmiotowych i sankcjo-
nowanie jego niewykonania opisane w obowiàzkach ubezpieczajàcego w oderwaniu od winy
i zwiàzku przyczynowego sprawia, ˝e mo˝na dokonaç tu próby kwalifikacji jako niedozwolo-
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nych postanowieƒ umownych – klauzul abuzywnych. Zgodnie bowiem z art. 3851 § 1 k.c. po-
stanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wià˝à go,
je˝eli kszta∏tujà jego prawa i obowiàzki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra˝àco na-
ruszajàc jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Przede wszystkim takie posta-
nowienia wzorca umownego budzà powa˝ne zastrze˝enia w Êwietle dobrych obyczajów bo-
wiem w powszechnym odczuciu sà odbierane jako sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia
spo∏ecznego (dobrymi obyczajami), a tak˝e celem i istotà ubezpieczenia autocasco. Abuzyw-
noÊç takich postanowieƒ umownych mo˝na dodatkowo uzasadniaç w oparciu o katalog niedo-
zwolonych postanowieƒ zawarty w przepisach pkt. 2 i 9 art. 3853 k.c., w Êwietle których za-
bronione sà postanowienia wzorców umownych, które wy∏àczajà lub istotnie ograniczajà
odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela wzgl´dem konsumenta za niewykonanie lub nienale˝yte
wykonanie zobowiàzania oraz przyznajà kontrahentowi (ubezpieczycielowi) uprawnienia do
wià˝àcej interpretacji umowy. Niew∏aÊciwoÊç stanowiska ubezpieczyciela przejawia si´ nie tyl-
ko tym, ˝e ocenia si´ nieprzed∏o˝enie kompletu kluczyków w oderwaniu od winy, ale równie˝
samym umieszczeniem w katalogu obowiàzków okreÊlonego zachowania po zaistnieniu wy-
padku ubezpieczeniowego, które de facto stanowi jak˝e istotne z punktu widzenia konsumen-
ta wy∏àczenie ochrony ubezpieczeniowej. Wprowadzanie do wzorca postanowieƒ skutkujàcych
wy∏àczeniem ochrony, za sprawà niedope∏nienia obowiàzku, rodziç mo˝e tak˝e powa˝ne za-
strze˝enia z punktu widzenia przejrzystoÊci i czytelnoÊci, a zatem mo˝liwoÊci jednoznacznego
zrozumienia przez konsumenta wzorca umownego jakimi sà ogólne warunki ubezpieczenia,
do czego zobowiàzuje przedsi´biorc´ (ubezpieczyciela) norma wyra˝ona w art. 385 k.c. 

Reasumujàc, opisywane powy˝ej praktyki ubezpieczycieli w szeregu przypadków powinny
zostaç kwalifikowane jako niezgodne z przepisem art. 815 k.c., który nakazuje ubezpieczycie-
lowi odmawiajàcemu wyp∏aty odszkodowania bezsporne wykazanie (udowodnienie), ˝e dekla-
rujàc ryzyko ubezpieczajàcy dokona∏ tego niezgodnie ze swoim subiektywnym przeÊwiadcze-
niem – w analizowanym zakresie swojà rzetelnà wiedzà na temat liczby, pochodzenia,
oryginalnoÊci kluczyków. Praktyki te wydajà si´ byç równie˝ niezgodne z przewa˝ajàcà linià
orzecznictwa i zapatrywaniami doktryny gdzie wyraênie podnosi si´, i˝ niespe∏nienie obowiàz-
ków czy powinnoÊci wymaga ze strony ubezpieczajàcego istnienia oprócz zwiàzku przyczyno-
wego, tak˝e istnienie jego winy. Dodatkowo mo˝na postawiç tez´, ˝e postanowienia, na pod-
stawie których ubezpieczyciele odmawiajà wyp∏aty odszkodowania wype∏niajà przes∏anki
umo˝liwiajàce prób´ kwalifikowania ich jako klauzul abuzywnych. 

Na koniec warto równie˝ dodaç, i˝ powy˝ej stawiane tezy, z wyjàtkiem rozwa˝aƒ dotykajà-
cych abuzywnoÊci postanowieƒ umownych stanowiàcych podstaw´ dla odmowy wyp∏aty od-
szkodowania dotyczà nie tylko konsumentów, a wszystkich innych podmiotów korzystajàcych
z ochrony w ramach ubezpieczeƒ autocasco.

mgr Aleksander Daszewski, r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

110



Summary of the article

Problems which consumers of insurance services have with vehicle
keys in the context of comprehensive coverage agreements

Every year the Insurance Ombudsman Office receives numerous complaints referring to
a comprehensive coverage (AC), where the basis for the refusal to pay damages for larceny is,
inter alia, the indication, made by the insurer, concerning the discrepancy between the cir-
cumstances which the insurer asked about in the insurance application, namely those refer-
ring the number, originality or the origin of keys and the actual state ascertained after depo-
siting the keys (defectiveness in the risk statement) and non-observance of the preventive
obligation to deposit all the keys after a vehicle has been stolen. According to insurers, in such
cases the ascertainment of objective discrepancies constitutes the non-fulfilment of duties by
an insurant and enables to consider such behaviour (abandonment), which has led to or has
facilitated the larceny of a vehicle and, as a consequence, allows the insurer to refuse to pay
benefits. The fact about which the Insurance Ombudsman is particularly concerned and
which constitutes the ground for disagreements between the consumers and the insurers, is
that the above-mentioned practices are observed in the cases where the insurant is not the
first owner of a vehicle and does not know about a prior act of making the copies of the keys,
but instead, is convinced of the originality and the number of the keys that he or she owns,
as well as all other situations where it is impossible to find any kind of abandonment on the
part of the insurant as to filling in an insurance application or any fault made by an insurant
when performing his contractual obligations, namely when the insurant has deposited, in go-
od faith, all sets of keys that he or she owns. In the paper, the Author questions insurers’ prac-
tices in such cases, claiming that in many situations such practices should be classified as non-
-compliant with the provision of Article 815 of the Civil Code, which requires that the insurer
refusing to pay the damages indicate (prove), in an uncontested way, that an insurant has ma-
de a risk statement in the way that was inconsistent with his or her subjective conviction con-
cerning the number, the origin and the originality of the keys. In the Author’s opinion, such
practices seem to be inconsistent with the predominant court jurisprudence and with the view
of the doctrine, where it is clearly raised that the failure to perform one’s duties or obligations
requires, on the part of the insurant, not only a causal connection but also an insurant’s fault.
Additionally, the author advances a thesis that the provisions on the basis of which insurers
refuse to pay damages meet the prerequisites allowing for the attempt to qualify these provi-
sions as abusive clauses. 
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Przyczyny, okolicznoÊci i skutki nowelizacji art. 829 § 2 k.c. z 2009 r.
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1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. nr 82, poz. 557).
2 E. Stroiƒski, Ubezpieczenia na ˝ycie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003, s. 277.
3 Biuletyn kwartalny KNF. Rynek Ubezpieczeƒ 4/ 2008.
4 Konferencja Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 4 kwietnia 2008 r. „Nowela do
kodeksu cywilnego – problemy w stosowaniu i rozumieniu przepisów o umowie ubezpieczenia – zagadnienia do dys-
kusji”.

Na mocy ustawy z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 42, poz. 341) w dniu 19 czerwca 2009 r. wesz∏a w ˝ycie nowe-
lizacja brzmienia art. 829 § 2 k.c. nadanego ustawà z dnia 13 kwietnia 2007 r.1 Szybka, dokona-
na po niespe∏na dwóch latach obowiàzywania nowelizacja przepisu wynik∏a z sygnalizowanych
przez rynek ubezpieczeniowy problemów z jego stosowaniem w odniesieniu do tzw. grupowych
ubezpieczeƒ na ˝ycie.

Przypomnieç nale˝y, ˝e nowelizacja kodeksu cywilnego z dnia 13 kwietnia 2007 r., która we-
sz∏a w ˝ycie 10 sierpnia 2007 r. wprowadzi∏a wiele wa˝nych dla dalszego rozwoju oraz usprawnie-
nia funkcjonowania ubezpieczeƒ gospodarczych zmian. WÊród nich znalaz∏a si´ tak˝e jedna, któ-
ra jak ju˝ zapowiadano przed uchwaleniem ustawy, mog∏a hamowaç rozwój grupowych
ubezpieczeƒ na ˝ycie. Warto bowiem nadmieniç, i˝ w wielu europejskich krajach, w tym tak˝e
w Polsce, wi´cej osób ubezpieczanych jest w ramach grupy ni˝ indywidualnie. Sk∏adka z ubezpie-
czeƒ grupowych w 2002 r. stanowi∏a ponad 50% ∏àcznej sk∏adki za ubezpieczenia ˝yciowe2, a obec-
nie udzia∏ ten jest jeszcze wy˝szy3. Systematycznie nast´puje dynamiczny wzrost zawierania gru-
powych umów ubezpieczenia na ˝ycie, co odzwierciedla si´ w strukturze zbioru sk∏adki. Zmianà,
która zdaniem wielu sta∏a si´ przeszkodà w zawieraniu tych umów by∏o nowe brzmienie art. 829
k.c., a ÊciÊlej – dodany w nim § 2.

Fundamentalnym zarzutem, jaki powtarza∏ si´ w dyskusjach4 oraz publikacjach poÊwi´conych
owej regulacji5 by∏o to, ̋ e nie uwzgl´dnia∏ on swoistego charakteru grupowych ubezpieczeƒ na ̋ y-



cie, które jak to wynika z d∏ugoletniej praktyki wymaga∏y stworzenia odr´bnych procedur post´-
powania, innych ni˝ w przypadku ubezpieczeƒ indywidualnych. Ten swoisty charakter przejawia
si´ przede wszystkim w ujednoliconym i prostym systemie oceny ryzyka oraz okreÊlania sk∏adek
i Êwiadczeƒ. Wskazaç nale˝y tak˝e na stosowanie innych technik sprzeda˝y i zarzàdzania takimi
umowami. Mi´dzy ubezpieczeniami grupowym a indywidualnymi zarysowujà si´ wi´c wyraêne
ró˝nice dotyczàce przede wszystkim sposobu zawierania umowy, poczàtku oraz zakoƒczenia
ochrony ubezpieczeniowej, oceny ryzyka, zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wreszcie zarzàdza-
nia ubezpieczeniem.

Pami´tajmy, ˝e umowa ubezpieczenia grupowego co do zasady przybiera form´ ubezpieczenia
na rzecz osoby trzeciej oraz umowy na cudzy rachunek. Konstrukcja umowy na rzecz osoby trze-
ciej wprowadza wieloÊç podmiotów po jednej ze stron stosunku ubezpieczenia. Ubezpieczenie na
cudzy rachunek to konstrukcja, w której ubezpieczajàcy, dzia∏ajàc we w∏asnym imieniu, ubezpie-
cza cudze interesy – majàtkowe lub niemajàtkowe6.

W zakresie regulacji prawnych odnoszàcych si´ do ubezpieczeƒ grupowych nale˝y odnotowaç,
i˝ przepisy uwzgl´dniajàce szczególny charakter tych ubezpieczeƒ zawiera ustawa o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej (art. 13 ust. 3b-3e)7. Regulacje te ró˝nicujà sposób przekazywania informacji do-
tyczàcych umów ubezpieczenia na ˝ycie dla umów indywidualnych na w∏asny rachunek oraz
umów na rzecz osoby trzeciej, w tym grupowych.

Wróçmy jednak do art. 829 k.c. Zmiana tego przepisu dokonana ustawà z dnia 13 kwietnia 2007 r.
polega∏a na dodaniu § 2 w brzmieniu: „Do zawarcia na cudzy rachunek umowy ubezpieczenia na
˝ycie, a tak˝e jej zmiany, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego, która powinna obejmo-
waç tak˝e wysokoÊç sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy dokonana bez zgody ubezpieczonego
nie mo˝e naruszaç jego praw ani praw osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia
w razie Êmierci ubezpieczonego”. 

Uzasadnienie projektu ustawy zawiera∏o powszechnie akceptowanà zasad´, i˝ ubezpieczenie na
˝ycie poprzez umow´ na cudzy rachunek wymaga wczeÊniej wyra˝onej zgody ubezpieczonego
oraz pozbawienie tego ubezpieczenia jakichkolwiek elementów zak∏adu o ˝ycie innej osoby, czy
te˝ spekulacji, której przedmiotem mog∏oby si´ staç cudze ˝ycie8.

Ustawodawca przyjà∏, ˝e wyra˝enie zgody przez ubezpieczonego na zawarcie umowy powinno
obejmowaç nie tylko sam fakt zawarcia umowy, lecz tak˝e w pewnym zakresie tak˝e jej treÊç (wy-
sokoÊç sumy ubezpieczenia). Wobec ograniczeƒ wyst´pujàcych w warunkach umowy pojawia∏y si´
przy tym wàtpliwoÊci, czy jest to wystarczajàcy zakres jej elementów, które powinny podlegaç ak-
ceptacji ubezpieczonego, a zw∏aszcza czy zgoda nie powinna obejmowaç zakresu udzielanej ochro-
ny ubezpieczeniowej. Mo˝na sobie bowiem wyobraziç sytuacj´, w której ubezpieczony wyrazi zgo-
d´ na zawarcie umowy o zakresie ochrony nieadekwatnym do jego potrzeb i oczekiwaƒ.

W przepisie nie okreÊlono formy, w jakiej zgoda na zawarcie umowy ma zostaç wyra˝ona, co
oznacza∏o, ˝e mog∏a byç ona z∏o˝ona w dowolnej formie. Ubezpieczony móg∏ te˝ wyraziç zgod´ na
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zawarcie umowy wedle swego wyboru ubezpieczajàcemu lub ubezpieczycielowi. Nieuzyskanie
zgody przed zawarciem umowy skutkowa∏o jej niewa˝noÊcià. By∏a to wi´c regulacja szczególna
w stosunku do ogólnej zasady przewidzianej w prawie cywilnym, w myÊl której je˝eli do dokona-
nia czynnoÊci prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta mo˝e wyraziç zgod´ tak˝e
przed z∏o˝eniem oÊwiadczenia przez osoby dokonujàce czynnoÊci albo po jego z∏o˝eniu, zaÊ zgoda
wyra˝ona po z∏o˝eniu oÊwiadczenia ma moc wstecznà od jego daty (art. 63 § 1 k.c.). 

Bez zgody osoby trzeciej na rzecz której zawarta jest umowa ubezpieczenia na ˝ycie nie mog∏a
równie˝ nastàpiç zmiana treÊci umowy ubezpieczenia. Zmian´ umowy bez zgody ubezpieczonego
dopuszczono jedynie w sytuacji, gdy by∏yby to zmiany nienaruszajàce praw ubezpieczonego oraz
praw osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia. Zasada „uprzedniej zgody ubezpie-
czonego” wyra˝ona w omawianym przepisie, od poczàtku prac legislacyjnych budzi∏a wàtpliwo-
Êci. Zastanawiano si´ jak b´dzie mo˝na stosowaç jà w praktyce, bez uszczerbku dla grupowych
form ubezpieczenia na ˝ycie. W momencie wejÊcia w ˝ycie nowego przepisu tryb zawierania
wszystkich umów ubezpieczenia na ˝ycie w tym tzw. ubezpieczenia grupowego wed∏ug nowych
przepisów musia∏ bowiem rozpoczynaç si´ od uzyskania zgody ubezpieczonego jeszcze przed za-
warciem umowy. Oznacza∏o to zasadniczo koniecznoÊç wyeliminowania dotychczasowej praktyki,
w której np. pracodawca albo bank zawiera∏ umow´ ubezpieczenia, a dopiero po jej zawarciu po-
zyskiwa∏ od ubezpieczonych deklaracje o przystàpieniu do ubezpieczenia. W Êwietle takiej regu-
lacji praktyka polegajàca na przyst´powaniu do ju˝ zawartej umowy ubezpieczenia sta∏a si´ nie-
dopuszczalna. Zosta∏a zamkni´ta w∏aÊnie przez wprowadzenie obowiàzku wyra˝ania zgody przed
zawarciem umowy.

Przeciwnicy tej nowej regulacji podkreÊlali, ˝e umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest
mi´dzy ubezpieczycielem a ubezpieczajàcym, którym najcz´Êciej jest podmiot pozostajàcy w okre-
Êlonym w odr´bnej umowie stosunku prawnym z osobami ubezpieczonymi. W ubezpieczeniach
grupowych ubezpieczajàcy nie jest na ogó∏ jednoczeÊnie ubezpieczonym, choç jest to sytuacja nie-
wykluczona w razie zawarcia umowy ubezpieczenia przez osob´ fizycznà, prowadzàcà dzia∏alnoÊç
gospodarczà, której dobra osobiste obj´te sà ochronà ubezpieczeniowà w grupie innych ubezpie-
czonych9.

Po wnikliwej analizie nowej regulacji art. 829 § 2 k.c. mo˝na by∏o tak˝e dojÊç do wniosku, ˝e za-
warcie umowy grupowego ubezpieczenia na ˝ycie musia∏oby byç poprzedzone zebraniem grupy
osób, które wyra˝ajà ch´ç przystàpienia do umowy. W przypadku takich umów zawieranych, np.
przez banki wskazywano, ˝e w∏aÊciwà formà zawierania umów na rachunek klientów banku po-
winna byç umowa indywidualna zawierana w ramach podpisanej przez bank i zak∏ad ubezpie-
czeƒ ramowej umowy o wspó∏pracy.

Kolejnym problemem jaki wy∏ania∏ si´ w wyniku dalszej analizy art. 829 § 2 k.c. by∏a kwestia
wyznaczenia kr´gu osób (ubezpieczonych), od których zgod´ nale˝y uzyskiwaç przy zawieraniu
umów ubezpieczenia na ̋ ycie na cudzy rachunek. Pojawia∏y si´ wàtpliwoÊci, czy do tego kr´gu na-
le˝y zaliczyç, np. ma∏˝onka, rodziców ubezpieczonego pracownika, w zwiàzku z funkcjonowaniem
umów w oparciu, o które mo˝liwa by∏aby wyp∏ata Êwiadczenia w razie Êmierci tych osób. Roz-
strzygni´cie tej kwestii by∏o istotne z tego wzgl´du, ˝e zmieniony art. 829 § 2 k.c. przewidywa∏,
˝e zmiana umowy dokonana bez zgody ubezpieczonego nie mog∏a naruszaç jego praw ani praw
osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie Êmierci ubezpieczajàcego. Stosu-
jàc wyk∏adni´ j´zykowà przepisu nale˝a∏o wi´c uznaç, ˝e o zgod´ nale˝y pytaç wszystkich, co ro-
dzi∏o wàtpliwoÊç, czy w praktyce w ogóle b´dzie to realne. Bioràc pod uwag´ cel regulacji, którym
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by∏o pozbawienie tego typu ubezpieczenia jakichkolwiek elementów zak∏adu o ˝ycie innej osoby,
czy te˝ spekulacji, której przedmiotem mog∏oby si´ staç cudze ˝ycie nale˝y uznaç, ˝e ustawodaw-
ca mia∏ w∏aÊnie taki zamys∏, nie przewidzia∏ jednak, i˝ w przypadku ubezpieczeƒ grupowych po-
trzebne by∏oby wprowadzenie odst´pstwa od tego obowiàzku, bàdê jego odpowiednie zmodyfiko-
wanie.

Na tle tego elementu regulacji dostrzec mo˝na by∏o jeszcze inne sporne kwestie. Niektórzy in-
terpretowali, ˝e fragment przepisu, mówiàcy o tym, ˝e zmiana dokonana bez zgody nie mo˝e na-
ruszaç praw ubezpieczonego i osoby uprawnionej z ubezpieczenia, stanowi przyzwolenie na wpro-
wadzanie do umowy bez zgody ubezpieczonych tzw. zmian korzystnych. 

Pojawia∏y si´ równie˝ koncepcje, aby w chwili przystàpienia do umowy ubezpieczenia zaznaczaç
w kwestionariuszu ubezpieczeniowym zgod´ na dokonywanie przez ubezpieczajàcego wszelkich
zmian w ca∏ym okresie trwania umowy. Takie post´powanie nale˝a∏o zdecydowanie odrzuciç ja-
ko ca∏kowicie sprzeczne z regulacjà ustawowà. WÊród innych rozwiàzaƒ wskazywano ponadto ta-
kie skonstruowanie umowy grupowego ubezpieczenia na ˝ycie, które zak∏ada∏yby mo˝liwoÊç
wprowadzania zmian jej istotnych elementów, np. wysokoÊci sk∏adki i sumy ubezpieczenia, bez
zmiany samych postanowieƒ umowy, np. poprzez szczegó∏owe okreÊlenie zasad indeksacji sk∏ad-
ki w trakcie ca∏ego okresu trwania umowy10.

Z uwagi na to, i˝ grupowe ubezpieczenia na ˝ycie w pokaênej liczbie wyst´pujà w postaci ubez-
pieczenia zawieranego na cudzy rachunek, omawiane regulacje wed∏ug wielu ekspertów i prakty-
ków mia∏y prowadziç do zahamowania rozwoju tych ubezpieczeƒ zarówno w czystej postaci, jak
i w postaci pracowniczych programów emerytalnych.

Przypomnieç nale˝y w tym miejscu, ˝e przepis art. 829 § 2 k.c. ma zastosowanie wy∏àcznie do
umów ubezpieczenia na ˝ycie zawieranych na cudzy rachunek. Podstawowym przepisem regulu-
jàcym zawieranie umów ubezpieczenia na cudzy rachunek zarówno majàtkowych, jak i osobo-
wych jest art. 808 § 1-5 k.c. Pojawia∏y si´ wi´c tak˝e wàtpliwoÊci w zakresie relacji tych dwóch
przepisów. Przyk∏adowo analizowano, czy art. 808 § 1 k.c. zdanie drugie k.c. ma zastosowanie do
umów ubezpieczenia grupowego na ˝ycie, skoro w umowach ubezpieczenia na ˝ycie konieczna
jest identyfikacja osoby ubezpieczonej i w konkluzji podnosi si´, ˝e w umowach ubezpieczenia
grupowego na ˝ycie ubezpieczony musi byç imiennie wskazany11.

WàtpliwoÊci te nale˝a∏o uznaç za uzasadnione i konieczne do rozstrzygni´cia szczególnie w od-
niesieniu do grupowych ubezpieczeƒ na ˝ycie, ze wzgl´du na fakt, i˝ w praktyce zawierania ta-
kich umów ocena ryzyka ma charakter oceny ∏àcznej ca∏ej grupy i pozwala na zdecydowane
uproszczenia procedury zawarcia umowy ubezpieczenia i op∏acania sk∏adki. W takich przypad-
kach ubezpieczycielowi wystarcza cz´stokroç tylko identyfikacja okreÊlonej grupy12. Przyjmujàc
koniecznoÊç identyfikacji ka˝dej osoby ubezpieczonej takà ocen´ ryzyka w zasadzie nale˝a∏o wy-
kluczyç i zwróciç wy∏àcznie si´ ku indywidualnej ocenie ryzyka, w przypadku której przedstawi-
ciel grupy (np. pracodawca) by∏by obowiàzany przedstawiç ubezpieczycielowi list´ osób ch´tnych
do zawarcia umowy wraz z podaniem ich wieku, zawodu i ewentualnie jeszcze innych danych. 

Analiza art. 808 § 1 k.c. zdanie drugie, w zakresie mo˝liwoÊci zawierania ubezpieczeƒ na cudzy
rachunek osób nieoznaczonych imiennie mog∏a zdecydowanie prowadziç do wniosku, i˝ w przy-
padku ubezpieczeƒ na ˝ycie do okreÊlenia przedmiotu ubezpieczenia konieczne jest wskazanie
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imienne13.  By∏ to kolejny argument za tym, aby w przypadku ubezpieczeƒ na ˝ycie zawieranych
na cudzy rachunek obowiàzywa∏ wymóg zgody ka˝dego ubezpieczonego. Bioràc pod uwag´ treÊç
art. 808 i art. 829 k.c. uznawano te˝, ˝e w przypadku ubezpieczeƒ na ˝ycie wprowadzono lex spe-
cialis w stosunku do regu∏ ubezpieczenia na cudzy rachunek uregulowanych w art. 808 k.c.14.

Nie wszyscy godzili si´ z takà interpretacjà uwa˝ajàc, ˝e wniosek taki nie jest trafny, a to z te-
go powodu, ˝e oznacza∏by faktycznà niemo˝noÊç zawierania tego rodzaju ubezpieczeƒ. Zgody,
a w szczególnoÊci zgody uprzedniej, nie móg∏ bowiem wyraziç ktoÊ, kto nie jest jeszcze zidentyfi-
kowany. Twierdzono, ˝e art. 808 § 1 k.c. zdanie drugie, ma zastosowanie do umów grupowego
ubezpieczenia na ˝ycie, a w konsekwencji w umowach tych ubezpieczony mo˝e nie byç imiennie
wskazany15. 

Szczegó∏owa i literalna analiza art. 829 § 2 k.c., sk∏ania∏a ponadto do zwrócenia uwagi na pe-
wien niuans. W umowach zawieranych na cudzy rachunek stronami umowy ubezpieczenia sà
ubezpieczyciel i ubezpieczajàcy, natomiast umowa jest zawierana na rzecz osoby trzeciej, która po
zawarciu umowy b´dzie ubezpieczonym. Wymóg zgody na zawarcie umowy z art. 829 § 2 k.c. do-
tyczy∏ chwili jeszcze przed zawarciem umowy, czyli zgod´ takà mia∏a wyra˝aç de facto osoba trze-
cia, na rzecz której mam byç zawarta umowa, nie zaÊ ubezpieczony.

Kwestià dyskusyjnà by∏o te˝ to, jakie konsekwencje prawne mia∏oby zawarcie umowy bez
uprzedniej zgody ubezpieczonego, czy w przypadku jej braku umowa ubezpieczenia zawarta za
zgodà wyra˝onà po jej zawarciu jest wa˝na, czy te˝ nie. Dylemat taki pojawia∏ si´ zarówno w sy-
tuacji, gdy ubezpieczony w ogóle nie wyrazi∏ takiej zgody, bàdê wyrazi∏ jà, lecz dopiero po zawar-
ciu umowy. Wielokrotnie podkreÊlano, ˝e zgoda wyra˝ona po zawarciu umowy powodowa∏by jej
niewa˝noÊç. Jednak˝e wskazywano równie˝, ˝e w przypadku grupowych ubezpieczeƒ na ˝ycie
niewa˝noÊç umowy, jako nast´pstwo braku uprzedniej zgody ka˝dego nowego ubezpieczonego,
nie mog∏aby zostaç po prostu zastosowana, poniewa˝ elementy konstytutywne samej umowy zo-
sta∏y przecie˝ spe∏nione. Brak uprzedniej zgody nowej osoby przyst´pujàcej do umowy, jest zale-
dwie pewnym czàstkowym – elementem konstrukcji samej umowy ubezpieczenia grupowego.
Stàd te˝ naruszenie wymogów art. 829 § 2 k.c. w odniesieniu do takiego „czàstkowego” elemen-
tu umowy ubezpieczenia grupowego nie mog∏o – zdaniem niektórych – prowadziç do unicestwie-
nia ca∏ej umowy ubezpieczenia grupowego, która – w momencie jej zawarcia – spe∏nia∏a wszyst-
kie wymogi prawne16. Stwierdzano tak˝e i˝ w konsekwencji – wolà ustawodawcy by∏o
niedopuszczenie do zawierania poczàwszy od 10 sierpnia 2007 r. umów grupowego ubezpieczenia
na ˝ycie17.

Wydaje si´, ˝e takie poglàdy nale˝a∏o uznaç za zbyt daleko idàce i przyjàç raczej, ˝e by∏ to po
prostu b∏àd w przepisie wymagajàcy poprawki. Pojawia∏y si´ w zwiàzku z tym propozycje zmian. 

Jedna z nich sprowadza∏a si´ do tego, aby mi´dzy ubezpieczajàcym a zak∏adem ubezpieczeƒ do-
sz∏o najpierw do zawarcia tzw. umowy ramowej okreÊlajàcej zasady i sposób zawierania w przy-
sz∏oÊci wielu umów ubezpieczenia na rzecz indywidualnych ubezpieczonych. Taka konstrukcja
mog∏a stanowiç rozwiàzanie problemu, nie by∏a jednak pozbawiona pewnych mankamentów. Po-
jawia∏y si´ bowiem poglàdy, ˝e art. 829 § 2 k.c. statuuje pozycj´ ubezpieczajàcego wr´cz jako pe∏-
nomocnika ubezpieczonego z uwagi na warunek uzyskania uprzedniej zgody ubezpieczonego na

117ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

13 M. Orlicki, J. Pokrzywniak, op. cit., s. 41
14 K. Malinowska, Ubezpieczenia grupowe na ˝ycie – niebyt w majestacie prawa, „Prawo Asekuracyjne”, nr 2, 2008.
15 J. Handschke, B. K´szycka, E. Kowalewski, op. cit.
16 Tam˝e.
17 Tam˝e.



zawarcie umowy ubezpieczenia18. Powstawa∏a te˝ zasadnicza wàtpliwoÊç, czy umowa taka w ogó-
le by∏aby zakwalifikowana jako umowa ubezpieczenia zawarta na cudzy rachunek. Wydawa∏o si´
raczej, ˝e osoba wyra˝ajàca zgod´ w takiej sytuacji by∏aby w∏aÊciwie ubezpieczajàcym, stronà
umowy ubezpieczenia. Jeszcze innym podnoszonym problemem przy propozycji takiego rozwià-
zania by∏a kwestia, czy przy tej konstrukcji prawnej mia∏yby zastosowanie przepisy regulujàce po-
Êrednictwo ubezpieczeniowe. Przy takiej sta∏ej umowie ramowej, która mia∏a stanowiç podstaw´
do zawierania jednostkowych umów ubezpieczenia wskazywano na mo˝liwoÊç zakwalifikowani
jej jako umowy agencyjnej19.

Druga propozycja prezentowana w szczególnoÊci przez przedstawicieli zak∏adów ubezpieczeƒ,
zak∏ada∏a, ˝e przed zawarciem umowy by∏aby wyra˝ana zgoda na jej zawarcie oraz na nieznane
jeszcze jej dalsze zmiany. Rozwiàzanie takie by∏o ostro krytykowane przez przedstawicieli doktry-
ny jako nadu˝ycie prawa i wykroczenie poza swobod´ kontraktowà20. Blankietowa zgoda ubezpie-
czonego na zawarcie umowy i jej zmiany w przysz∏oÊci, ∏àcznie ze zmianà sumy ubezpieczenia by-
∏aby czynnoÊcià majàcà na celu obejÊcie ustawy i z mocy art. 58 § 1 k.c. niewa˝na. 

Innym rozwiàzaniem by∏o stosowanie omawianego przepisu przy uwzgl´dnieniu specyfiki i na-
tury prawnej materii ubezpieczeƒ grupowych i przyj´ciu, ˝e w przypadku tego rodzaju umów pod
poj´ciem ubezpieczonego nale˝y rozumieç osob´ przyst´pujàcà do funkcjonujàcej ju˝ umowy
ubezpieczenia grupowego. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do takiej osoby rzeczywiÊcie
nie mog∏aby si´ rozpoczàç bez jej wiedzy i zgody, a ta zgoda powinna byç „uprzednia”, tak jak te-
go wymaga art. 829 § 2 k.c.21 Nale˝y pami´taç, ˝e wymóg zgody osoby, na której rzecz zawierana
jest umowa ubezpieczenia na ˝ycie zosta∏ wprowadzony w celu zapewnienia ochrony interesów
tych w∏aÊnie osób i przewidywany by∏ w sytuacjach, w których pojawia∏oby si´ zagro˝enie intere-
sów zas∏ugujàcych na ochron´, tote˝ w Êwietle celu przyÊwiecajàcego ustawodawcy taka wyk∏ad-
nia by∏a do przyj´cia. 

Ze wzgl´du na opisane wy˝ej zastrze˝enia i s∏owa krytyki, Ministerstwo SprawiedliwoÊci pod-
j´∏o prace nad zmianà omawianego przepisu. Cz∏onkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilne-
go przy Ministrze SprawiedliwoÊci dostrzegli, ˝e w ciàgu kilku zaledwie miesi´cy funkcjonowania
znowelizowanych przepisów pojawi∏o si´ wiele g∏osów wskazujàcych na trudnoÊci w zawieraniu
i wykonywaniu grupowych umów ubezpieczeƒ na ˝ycie w sytuacji, gdy sk∏ad grupy ubezpieczo-
nych jest zmienny. 

Wymóg uprzednioÊci zgody w stosunku do aktu zawarcia umowy prowadzi∏ bowiem w istocie
do tego, ze niemo˝liwe by∏oby skuteczne obejmowanie ochronà ubezpieczeniowà wynikajàcà z da-
nej umowy ubezpieczenia grupowego nowych ubezpieczonych. Osoby te mog∏y co najwy˝ej wyra-
ziç zgod´ przed obj´ciem ich ochronà ubezpieczeniowà, nie mog∏y jednak tego uczyniç przed zwar-
ciem ca∏ej umowy.

Uznano te˝, ˝e nie jest w∏aÊciwym rozwiàzaniem proste skreÊlenie s∏owa „uprzednia” w treÊci
omawianego przepisu, jak proponowali niektórzy. Tego rodzaju nowelizacja, co prawda, rozwiàza-
∏aby problemy obecnie dostrzegane przez ubezpieczycieli, jednak˝e w realiach umów ubezpieczeƒ
grupowych, które dla obni˝enia kosztów „administrowane” sà cz´sto przez ubezpieczajàcych (za-
k∏ady pracy, szko∏y, banki), zawodne mo˝e si´ okazaç ewentualne wyznaczanie ubezpieczonym
i egzekwowanie terminów do wyra˝enia zgody na zawarcie umowy.
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Projektodawcy podkreÊlili, ˝e w∏aÊciwym rozwiàzaniem b´dzie utrzymanie wymogu uprzednie-
go oÊwiadczenia ubezpieczonego, przy za∏o˝eniu jednak, ˝e owa uprzednioÊç nie b´dzie odnosiç
si´ do aktu zawarcia umowy ubezpieczenia na ˝ycie, lecz do „poj´cia ubezpieczeniem” – „przystà-
pienia do ubezpieczenia”, czyli rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej22.

W efekcie zaproponowano nast´pujàce brzmienie art. 829 § 2 k.c. „2. W umowie ubezpieczenia
na ˝ycie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´ nie wcze-
Êniej ni˝ nast´pnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oÊwiadczy∏ którejkolwiek ze stron, ˝e chce sko-
rzystaç z zastrze˝enia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. OÊwiadczenie powinno obejmowaç
tak˝e wysokoÊç sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy na korzyÊç ubezpieczonego lub osoby upraw-
nionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie Êmierci ubezpieczonego wymaga zgody ubezpie-
czonego.” W uzasadnieniu do projektu zmiany jego autorzy uznali za s∏uszne zasadnicze uwagi
i postulaty zg∏aszane przez Êrodowisko ubezpieczeniowe odnoÊnie negatywnych skutków noweli-
zacji art. 829 § 2 k.c. i trudnoÊci w zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia na ˝ycie. Stwier-
dzili oni ponadto, ˝e istotnie wed∏ug obowiàzujàcego od 10 sierpnia 2007 r. art. 829 § 2 k.c., zgo-
da na zawarcie umowy ubezpieczenia na ˝ycie musi byç udzielona przed zawarciem umowy
ubezpieczenia. Wyraêny wymóg uprzednioÊci zgody ubezpieczonego w stosunku do aktu zawar-
cia kontraktu ubezpieczeniowego nie pozwala na stosowanie art. 63 § 1 k.c., w myÊl którego, je-
˝eli do dokonania czynnoÊci potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta mo˝e wyraziç zgod´ tak-
˝e po z∏o˝eniu oÊwiadczenia woli przez osoby dokonujàce czynnoÊci, zaÊ zgoda wyra˝ona po
z∏o˝eniu oÊwiadczenia ma moc wstecznà od ich daty.

Przedstawiona przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci nowa propozycja brzmienia art. 829 §
2 k.c. zmierza∏a we w∏aÊciwym kierunku, niemniej jednak w trakcie prac legislacyjnych zg∏asza-
no do niej uwagi. Jedna z nich z nich dotyczy∏a dowolnoÊci w wyborze adresata oÊwiadczenia.
O ile bowiem w przypadku tzw. ubezpieczeƒ grupowych nie ma to wi´kszego znaczenia, czy wr´cz
jest pewnego rodzaju u∏atwieniem dla osób wyra˝ajàcych ch´ç obj´cia ochronà ubezpieczeniowà,
o tyle w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na ˝ycie zawieranego na cudzy rachunek by-
∏oby w∏aÊciwsze, aby takie oÊwiadczenie by∏o kierowane do ubezpieczyciela. WàtpliwoÊci budzi∏a
ponadto nieokreÊlona od poczàtku istnienia przepisu forma oÊwiadczenia woli. G∏ównie ze wzgl´-
dów dowodowych wskazywano, i˝ wskazane by∏oby wprowadzenie wymogu formy pisemnej. 

Zastrze˝enia budzi∏o tak˝e ograniczenie w uzyskiwaniu zgody na zmiany umowy do tzw. zmian
niekorzystnych. Podczas dyskusji nad omawianym przepisem, które toczy∏y si´ podczas wielu
konferencji poÊwi´conych nowelizacji k.c. pojawia∏y si´ liczne g∏osy na temat postulowanego
kszta∏tu nowego przepisu. W trakcie polemiki wiele osób wskazywa∏o na mogàce wyst´powaç
w praktyce nadu˝ycia ze strony ubezpieczyciela przy takim ograniczeniu23. 

Generalnà sugestià, zwiàzanà ze zmianà brzmienia art. 829 § 2 k.c. by∏o tak˝e to, ˝e przepis
ten z punktu widzenia indywidualnie zawieranej na cudzy rachunek umowy ubezpieczenia na ̋ y-
cie jest przepisem potrzebnym i w tym zakresie nie zg∏aszane by∏y uwagi co do jego stosowania.
TrudnoÊci dotyczy∏y w∏aÊciwie wy∏àcznie ubezpieczeƒ grupowych. Ze wzgl´du na zawi∏oÊci kon-
strukcji umów grupowego ubezpieczenia na ˝ycie, specyficzny sposób ich akwizycji i obs∏ugi,
a tak˝e liczb´ osób korzystajàcych z tej formy ubezpieczenia od d∏u˝szego czasu rysowa∏a si´ po-
trzeba wypracowania szczególnych regulacji dla tego rodzaju umów. S∏usznie podkreÊlano, ˝e
zmiana art. 829 § 2 k.c. to za ma∏o dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania grupowych umów
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ubezpieczenia na ˝ycie. Gruntownej analizy i dostosowania wymaga∏yby tak˝e pozosta∏e przepi-
sy dotyczàce ubezpieczeƒ na ˝ycie, jak np. regulacje zawarte w kodeksie cywilnym, choçby w art.
833, 834, które równie˝ sformu∏owane sà g∏ównie pod kàtem ubezpieczeƒ indywidualnych. Uwa-
gi powy˝sze by∏y zg∏aszane mi´dzy innymi przez Rzecznika Ubezpieczonych.

Polska Izba Ubezpieczeƒ (PIU) zg∏aszajàc swoje uwagi do propozycji Ministerstwa Sprawiedli-
woÊci uzna∏a, ˝e proponowana zmiana prowadzi do usuni´cia b∏´du legislacyjnego. Jej przedsta-
wiciele podnosili, ˝e uprzednioÊç zgody ubezpieczonego w umowach na ˝ycie zawartych na cudzy
rachunek dotyczyç winna rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz danego ubezpieczone-
go, a nie zawarcia umowy. Przystàpienie ubezpieczonego do obj´cia go ochronà ubezpieczeniowà
w ramach zawartej umowy ubezpieczenia grupowego nast´powaç winno przez z∏o˝enie przez
ubezpieczonego oÊwiadczenia woli o ch´ci skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej
z tej˝e umowy (normatywne uj´cie szeroko wyst´pujàcych w obrocie ubezpieczeniowym deklara-
cji przystàpienia).

RównoczeÊnie Izba zg∏osi∏a propozycj´ zastàpienia s∏ów „jakiejkolwiek ze stron” s∏owem „ubez-
pieczajàcemu” wskazujàc, ˝e umowa ubezpieczenia grupowego posiada pewnà specyfik´: 

p umowa ta ∏àczy ubezpieczajàcego i ubezpieczyciela, 
p tylko strony umowy mogà zobowiàzywaç si´ do podejmowania okreÊlonych dzia∏aƒ, w tym

okreÊliç tryb, warunki przyst´powania nowych osób do ochrony ubezpieczeniowej,
p w kryterium przystàpienia do umowy sà powiàzania mi´dzy ubezpieczajàcym a ubezpieczo-

nym (np. pracodawca – pracownik), a spe∏nienie tego kryterium ocenia ubezpieczajàcy.
OÊwiadczenie osoby deklarujàcej wol´ obj´cia jej ochronà ubezpieczeniowà mo˝e i powinno
byç zatem sk∏adane ubezpieczajàcemu, a nie którejkolwiek ze stron (np. ubezpieczycielowi)24.

Co do tej ostatniej propozycji mo˝na by∏o mieç zastrze˝enia, ˝e zosta∏a ona sformu∏owana wy-
∏àcznie pod kàtem grupowych ubezpieczeƒ na ˝ycie. Przepis dotyczy równie˝ indywidualnie za-
wieranych umów, w przypadku których wskazane by∏oby, aby w∏aÊnie z racji pierwotnych moty-
wów stworzenia regulacji art. 829 § 2 k.c. zgoda na zawarcie umowy trafia∏a do zak∏adu
ubezpieczeƒ.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszàc si´ do projektu zmiany regulacji prezentowa∏a
swoje stanowisko w przedmiocie wyk∏adni art. 829 § 2 k.c. w pierwotnym brzmieniu. Wyk∏adnia
przyj´ta przez Komisj´ pozwala∏a zachowaç dotychczasowà u˝ytecznoÊç ubezpieczeƒ na cudzy ra-
chunek, w tym zw∏aszcza grupowych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem pracowniczych progra-
mów emerytalnych prowadzonych w tej formie. Niemniej Komisja uzna∏a, ˝e je˝eli uczestnicy ob-
rotu widzà potrzeb´ zdefiniowania na nowo zasad wyra˝ania zgody przez ubezpieczonego na
ustanowienie ochrony ubezpieczeniowej, to nie widzi przeszkód w tym zakresie o ile zachowany
b´dzie obecny poziom ochrony interesów ubezpieczonego.

Zdaniem KNF nowelizacja by∏a ponadto o tyle po˝àdana, ˝e pozwoli∏aby na rozstrzygni´cie
równie˝ wàtpliwoÊci innych ni˝ problematyka mo˝liwoÊci wyra˝enia uprzedniej zgody na zawar-
cie umowy ubezpieczenia w razie przyst´powania do ubezpieczenia grupowego. Wed∏ug KNF na
poparcie zas∏ugiwa∏o przede wszystkim proponowane w zdaniu pierwszym art. 829 § 2 k.c. odstà-
pienie od koncepcji wyra˝ania przez ubezpieczonego zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia.
Przez wzglàd na specyfik´ ubezpieczeƒ grupowych w∏aÊciwym by∏o ukierunkowanie zmiany na
to, aby zgoda dotyczy∏a aspektu materialnego stosunku ubezpieczenia, to jest ochrony ubezpie-
czeniowej. Niemniej rodzi∏o si´ pytanie, czy zasadne by∏o korelowanie wymogu uzyskania zgody
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na obj´cie ochronà ubezpieczeniowà z poczàtkiem odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela. WàtpliwoÊç
taka powstawa∏a w zwiàzku z konstrukcjami ubezpieczeƒ kapita∏owych, gdzie element kapita∏o-
wy odgrywa zasadniczà rol´ kosztem elementu ubezpieczeniowego. Przy takich konstrukcjach
poczàtek odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela cz´sto zwiàzany jest z poczàtkiem procesu inwesto-
wania sk∏adki, a udzielanie ochrony ubezpieczeniowej stanowi tego dalszà konsekwencj´. Stàd te˝
KNF proponowa∏a rozwa˝enie, aby zdanie pierwsze w art. 829 § 2 k.c. nawiàzywa∏o raczej do ob-
j´cia ochronà ubezpieczeniowà (czyli do elementu stricte ubezpieczeniowego) ani˝eli do rozpocz´-
cia odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela.

KNF zauwa˝y∏a ponadto, ˝e zarówno aktualna, jak i proponowana treÊç przepisu pomija kwe-
sti´, czy zgoda ubezpieczonego (tudzie˝ oÊwiadczenie w przedmiocie woli skorzystania z zastrze-
˝enia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej) obejmuje równie˝ warunki, na jakich udzielana b´-
dzie ochrona (z wy∏àczeniem sumy ubezpieczenia, która powinna byç – w Êwietle obu wersji
brzmienia przepisu – obj´ta oÊwiadczeniem sk∏adanym przez ubezpieczonego), jak te˝ sfer´ jego
praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy. Tymczasem zgoda ubezpieczonego poÊrednio obejmu-
je warunki ochrony (w tym np. katalog wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela). Postulowa-
no zatem nadanie przepisowi takiego brzmienia, z którego klarownie wynika∏oby, i˝ ubezpieczo-
ny swym oÊwiadczeniem nie tylko wyra˝a zgod´ na obj´cie go ochronà w ogóle, ale tak˝e ˝e
oÊwiadczenie to dotyczy ochrony na konkretnych warunkach.

Powy˝sze zagadnienie dotyczàce warunków ochrony ubezpieczeniowej jako elementu obj´tego
oÊwiadczeniem ubezpieczonego odnosi∏o si´ równie˝ zmiany treÊci umowy ubezpieczenia. Propo-
nowane brzmienie art. 829 § 2 k.c. w opinii Komisji stanowi∏o w tym zakresie raczej regres w sto-
sunku do pierwotnej redakcji tego przepisu. Wedle propozycji Ministerstwa uzale˝niona od zgody
ubezpieczonego by∏a wy∏àcznie taka zmiana umowy ubezpieczenia, która by∏aby niekorzystna dla
ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia. Tym samym – wedle
proponowanego brzmienia przepisu – nie wymaga∏oby zgody ubezpieczonego rozszerzenie zakre-
su ochrony poprzez np. ograniczenie katalogu wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci; dyskusyjne by∏oby
równie˝ wymaganie takiej zgody przy zwi´kszaniu sumy ubezpieczenia. Aktualnie obowiàzujàce
brzmienie przepisu odwo∏uje si´ do kryterium naruszenia/nienaruszenia praw ubezpieczonego
(ewentualnie uposa˝onego), co nale˝y odczytywaç szerzej ani˝eli kryterium zmiany korzyst-
nej/niekorzystnej. W razie przyj´cia przepisu w przed∏o˝onym do zaopiniowania brzmieniu mo˝-
liwe by∏yby sytuacje, kiedy za zgodà ubezpieczonego dojdzie do udzielenia ochrony ubezpieczenio-
wej w bardzo wàskim zakresie, a nast´pnie – ju˝ bez zgody ubezpieczonego – zakres ten zostanie
znaczàco rozszerzony. S∏uszne natomiast by∏oby takie zredagowanie przepisu, które jednoznacz-
nie przesàdzi∏oby, ˝e zgoda ubezpieczonego nie jest wymagana przy ka˝dej zmianie umowy ubez-
pieczenia, lecz wy∏àcznie wówczas, gdy zmiana taka ma znaczenie dla ubezpieczonego.

KNF zaproponowa∏a rozwa˝enie nast´pujàcego brzmienie przepisu art. 829 § 2 k.c.: „W przy-
padku umowy ubezpieczenia na ˝ycie zawartej na cudzy rachunek warunkiem rozpocz´cia udzie-
lania ochrony ubezpieczeniowej jest wyra˝enie zgody przez ubezpieczonego, która powinna obejmo-
waç warunki ochrony ubezpieczeniowej, w tym sum´ ubezpieczenia, oraz wynikajàce z umowy
prawa i obowiàzki ubezpieczonego. Zgody ubezpieczonego wymaga równie˝ zmiana umowy ubez-
pieczenia w zakresie warunków ochrony ubezpieczeniowej, w tym sumy ubezpieczenia, a tak˝e
praw lub obowiàzków ubezpieczonego”.

KNF przedstawi∏a ponadto do dyskusji zagadnienie, czy przepisy powinny przyznawaç ubezpie-
czonemu prawo do likwidacji ochrony ubezpieczeniowej dotyczàcej jego osoby w sytuacji, gdy nie
jest on jednoczeÊnie ubezpieczajàcym. Z jednej strony przyznanie takiego prawa wydaje si´ w∏a-
Êciwe jako korelatu uprawnienia do wyra˝enia zgody na obj´cie ochronà ubezpieczeniowà. Z dru-
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giej jednak strony mo˝liwoÊç swobodnego doprowadzenia przez ubezpieczonego do zakoƒczenia
ochrony ubezpieczeniowej by∏aby nie do przyj´cia w tych przypadkach, gdzie ochrona ta jest za-
bezpieczeniem kredytu (to jest gdy ubezpieczony jest kredytobiorcà). Jak si´ wydaje, mo˝na roz-
wa˝yç wprowadzenie takiego uprawnienia, z jednoczesnà mo˝liwoÊcià umownego wy∏àczenia go
w sytuacji uzasadnionej spo∏eczno-gospodarczym przeznaczeniem zawartej umowy.

Komisja zaznaczy∏a tak˝e, ˝e nale˝y rozwa˝yç wprowadzenie obowiàzku ubezpieczyciela do po-
twierdzania (w formie stosownego dokumentu) ubezpieczonemu faktu rozpocz´cia udzielania
ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, kiedy umow´ ubezpieczenia na ˝ycie zawarto na cudzy
rachunek. KNF podkreÊla∏a te˝, ̋ e ewentualna zmiana koncepcji regulacji polegajàca na rezygna-
cji z odwo∏ania si´ do „zawarcia umowy” na rzecz „rozpocz´cia udzielania ochrony ubezpiecze-
niowej” powinna byç przeprowadzona konsekwentnie, to znaczy stosownych zmian nale˝a∏oby
dokonaç równie˝ w art. 833 i 834 k.c. Wreszcie zwróci∏a uwag´, ˝e regulacja zawarta w art. 829 §
2 k.c. dotyczy wy∏àcznie ubezpieczeƒ na ˝ycie. Poza zakresem stosowania przepisu pozosta∏y in-
ne ubezpieczenia osobowe. Rozwa˝enia wymaga, czy jest to stan po˝àdany25.

Grupa robocza ds. przeglàdu prawa ubezpieczeniowego dzia∏ajàca przy Radzie Rozwoju Rynku
Finansowego w Ministerstwie zaakceptowa∏a zasadniczo wczeÊniej okreÊlony kierunek zmiany
art. 829 § 2 k.c., z niewielkà modyfikacjà. Ostatecznie do Sejmu zosta∏ skierowany projekt przepi-
su w nast´pujàcym brzmieniu i w takim brzmieniu zosta∏ ostatecznie zaakceptowany przez Sejm:

„2. W umowie ubezpieczenia na ˝ycie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialnoÊç ubezpieczy-
ciela rozpoczyna si´ nie wczeÊniej ni˝ nast´pnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oÊwiadczy∏ stro-
nie wskazanej w umowie, ˝e chce skorzystaç z zastrze˝enia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej.
OÊwiadczenie powinno obejmowaç tak˝e wysokoÊç sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy na nieko-
rzyÊç ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie Êmierci
ubezpieczonego wymaga zgody tego ubezpieczonego.”26.

Reasumujàc, stwierdziç mo˝na, i˝ w przypadku ubezpieczeƒ grupowych przepis art. 829 § 2 k.c.
w brzmieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. nie zda∏ egzaminu. W zgodnej opinii zarówno dok-
tryny jak i praktyki ubezpieczeniowej najwi´kszym b∏´dem nowej regulacji by∏o jej niedostosowa-
nie do potrzeb grupowych ubezpieczeƒ na ˝ycie. Rozwiàzanie to okaza∏o si´ nieprzystajàce do po-
wszechnej praktyki tych ubezpieczeƒ, które z samej swej natury zak∏adajà pewien nieokreÊlony
kràg ubezpieczonych, który permanentnie ulega zmianom i który w ˝aden sposób nie mo˝e byç
ustalony jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia grupowego. Nowelizacja z dnia 13 lute-
go 2009 r. naprawi∏a ten b∏àd.

Jednak˝e wydaje si´, ze z punktu widzenia ubezpieczeƒ grupowych oraz zapewnienia nale˝y-
tej ochrony ubezpieczonych nowelizacja jednego tylko przepisu to zdecydowanie za ma∏o. Nie-
odzowne wydaje si´ wi´c stworzenie specjalnych regulacji dla ubezpieczeƒ grupowych. W tym za-
kresie pojawiajà si´ wr´cz propozycje opracowania nowego aktu prawnego rangi kodeksu
ubezpieczeƒ z odr´bnà regulacja umowy grupowego ubezpieczenia27. 

Na tle funkcjonowania tych ubezpieczeƒ wy∏aniajà si´ bowiem inne problematyczne zagadnie-
nia, chocia˝by w przypadku sprzeda˝y ubezpieczeƒ poprzez kana∏ bankowy (bancassurance), któ-
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25 Uwagi zg∏oszone w ramach prac Grupy Roboczej do spraw przeglàdu prawa ubezpieczeniowego w ramach powo∏anej
w Ministerstwie Finansów Rady Rozwoju Rynku przez Komisj´ Nadzoru Finansowego.
26 W trakcie prac sejmowych KNF s∏usznie podnosi∏a jeszcze swoje wczeÊniejsze zastrze˝enia, aby nie tylko zmiana umo-
wy na niekorzyÊç ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie Êmierci ubezpieczo-
nego wymaga∏a zgody tego ubezpieczonego, a tak˝e ka˝da zmiana dotyczàca wysokoÊci sumy ubezpieczenia lub zakresu
ochrony ubezpieczeniowej. Niestety uwaga ta nie zosta∏a ostatecznie uwzgl´dniona. 
27 Konferencja „O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeƒ”, Toruƒ, 23-24 kwietnia 2009 r.



ry to kana∏ z roku na rok stanowi coraz wi´kszy przychód firm ubezpieczeniowych. Za poÊrednic-
twem banków klienci zawierajà zarówno umowy ubezpieczenia mienia, jak i ubezpieczenia oso-
bowe i sà to umowy o charakterze grupowym. Niestety brak unormowaƒ prawnych chocia˝by
klasyfikujàcych odpowiednio t´ wspó∏prac´ bankowo-ubezpieczeniowà stanowi realne problemy
i zagro˝enia dla konsumentów28.

Sygna∏y nap∏ywajàce od przedstawicieli Êrodowiska ubezpieczeniowego dowodzà ewident-
nie, ˝e grupowe umowy ubezpieczenia na przestrzeni ostatnich lat przesz∏y wyraênà ewolu-
cj´, z tego wzgl´du nieodzowne wydaje si´ przy tworzeniu nowych ram prawnych dla tych
ubezpieczeƒ dok∏adne przyjrzenie si´ wypracowanej praktyce i zaczerpni´cie z niej rozwià-
zaƒ sprawdzonych, uwzgl´dniajàcych potrzeby wszystkich podmiotów tego stosunku praw-
nego.

Wydaje si´ te˝, ˝e przy dokonanej zmianie art. 829 § 2 k.c. niestety nie b´dzie mo˝liwe uniknie-
cie problemów interpretacyjnych. Pami´tajmy bowiem, ˝e zmiana ta zosta∏a dokonana jeszcze za-
nim przepis zosta∏ poddany orzecznictwu sàdowemu. Przy niejednoznacznych poglàdach doktry-
ny interesujàcy mo˝e byç te˝ kszta∏t orzecznictwa w zakresie stosowania przez zak∏ady
ubezpieczeƒ, które nie zmieni∏y, bàdê niew∏aÊciwie interpretowa∏y przepisy o umowie ubezpiecze-
nia w brzmieniu nadanym nowelizacjà kodeksu cywilnego z 2007 r.

mgr Anna Dàbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Summary of the article

Causes and circumstances of the amendment to Article 829 § 2
of the Civil Code 

Pursuant to the Act of February 13, 2009 on the amendment of the Act on insurance business
and certain other acts (Journal of Laws No. 42, item 341), on June 19, 2009 the amendment of
the content of Article 829 § 2 of the Civil Code enacted by the Act of April 13, 2007 on the amend-
ment of the Act – the Civil Code and the amendment of certain other acts (Journal of Laws No.
82, item 557) entered into force.

A prompt amendment of the provision, made after less than two years following the day on
which the provision entered into force, resulted from problems in applying the provision concer-
ned to the group life insurance reported by the insurance market. 

A fundamental objection which recurred in discussions and publications devoted to the regula-
tion in question was that it has not taken into account a specific character of group life insuran-
ces, which, as results from a long-standing practice, required separate conduct procedures, diffe-
rent than those referring to personal insurances. 

The amendment to Article 829 of the Civil Code made with the Act of April 13, 2007, in accor-
dance with the justification to the draft act, aimed at formulating the principle saying that life
insurance guaranteed in the agreement for the other person’s account requires a prior consent
made by an insured person, as well as the necessity to deprive such an insurance of any elements
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28 Raport Rzecznika Ubezpieczonych „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce”, grudzieƒ 2007.



referring to the fact of betting other person’s life or to speculations in which other person’s life
might become an object of such a speculation. 

Pursuant to the provision concerned, the lack of consent before reaching a compromise resul-
ted in the nullity of such an agreement. Thus, it was a special regulation in relation to a general
rule provided for in the civil law, pursuant to which if the consent of a third party is required to
perform a legal act, the third party may also give his or her consent before or after the persons
who perform such a legal act have made a statement, whereas the consent given after a state-
ment has been made has retroactive force from the date on which the statement was made (Ar-
ticle 63 § 1 of the Civil Code). In principle, without the consent of a third party on behalf of whom
a life insurance agreement has been concluded, no amendment to the content of the insurance
agreement concerned can be made. The amendment to the agreement without the consent of an
insured person is possible only if these amendments do not violate the rights of an insured per-
son and the rights of the person entitled to receive the amount covered by the insurance. 

The members of the Civil Law Codification Commission at the Ministry of Justice suggested,
in the view of difficulties in applying Article 829 § 2 of the Civil Code when concluding and per-
forming group life insurance agreements, an amendment to the regulation in question, which
was made by the Act of February 13, 2009. 

From the point of view of group insurances and the guarantee of proper protection of insured
persons, this amendment, although it undoubtedly constitutes a step forward,, is, unfortunately,
insufficient to solve numerous other problems which appear in the real life. 

In the context of the functioning of group insurances other problematic issues arise, such as
selling insurance products via a bank sales channel (bancassurance). 
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Micha∏ P. Ziemiak

Koszty reasekuracji biernej jako koszty uzyskania przychodu 

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

1 Dz.U. z dnia 17 marca 2009 r., nr 42, poz. 341.
2 Paƒstwa cz∏onkowskie UE mia∏y czas na implementacj´ tej dyrektywy do 10 grudnia 2007 r.
3 Dz.U. L nr 323 z 9 grudnia 2005 r., s. 1-50.

Uwagi wst´pne
Dnia 17 czerwca 2009 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o dzia-

∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw1. Na mocy tej ustawy polski ustawodaw-
ca, z ponad rocznym opóênieniem2, dokona∏ implementacji dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniajàcej dyrek-
tywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a tak˝e dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE3. Polskie usta-
wodawstwo ubezpieczeniowe wzbogaci∏o si´ wi´c o szczegó∏owà regulacj´ dotyczàcà reasekuracji
czynnej4. Niemniej, poza stworzeniem normatywnych ram dla dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej, dla
ubezpieczycieli korzystajàcych na co dzieƒ z mo˝liwoÊci cedowania ryzyk na reaseku-
ratorów równie istotne jest prawid∏owe kwalifikowanie kosztów reasekuracji biernej
jako kosztów uzyskania przychodów. I choç w tym zakresie wspomniana zmiana ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej nie poczyni∏a ˝adnych zmian, to warto poÊwi´ciç tej kwestii uwa-
g´, gdy˝ nie by∏a ona szerzej omawiana w piÊmiennictwie ubezpieczeniowym. 

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnieƒ zwiàzanych z pro-
blemem kosztów reasekuracji biernej. W opracowaniu przedstawiono obszerne fragmenty indy-
widualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, które nie sà jednak powszechnie wià˝à-
ce. Trzeba wi´c pami´taç, ˝e organy podatkowe mogà w konkretnych przypadkach zajmowaç
stanowiska odmienne od opisanych przez autora. 

Poj´cie reasekuracji czynnej i reasekuracji biernej
Dla zachowania porzàdku wypowiedzi konieczne jest przypomnienie treÊci poj´ç reasekuracji

czynnej oraz reasekuracji biernej. Reasekuracja czynna to najproÊciej mówiàc przyjmowa-



nie ryzyk do reasekuracji, podczas gdy reasekuracjà biernà b´dzie odst´powanie ry-
zyk do reasekuracji5. Ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej wskazuje, ˝e zawieranie i wyko-
nywanie umów reasekuracji czynnej jest jednà z czynnoÊci, przez które rozumie si´ dzia∏alnoÊç re-
asekuracyjnà, tj. wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez
zak∏ad ubezpieczeƒ lub przez zak∏ad reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyj´tego ryzyka (art.
3 ust. 1a pkt 1). Z kolei reasekuracja bierna to nic innego jak czynnoÊç ubezpieczeniowa rozumia-
na jako zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom reasekuracyjnym,
a tak˝e wykonywanie tych umów, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia lub umów
gwarancji ubezpieczeniowych (art. 3 ust. 3 pkt 1a). Na podstawie noweli lutowej do ustawy o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej, poza wspomnianà definicjà dzia∏alnoÊci reasekuracyjnej z art. 3 ust. 1a,
nie wprowadzono nowych, odr´bnych definicji reasekuracji czynnej i biernej6. Co wi´cej, definicji
takich nie zawiera dyrektywa 2005/68/WE, która odnosi si´ w ca∏oÊci do regulacji materii reaseku-
racji czynnej. 

Z kolei w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ7 reasekuracja bierna zosta∏a uj´ta jako zawieranie
umów cesji ochrony ubezpieczeniowej (§ 5 ust. 3 pkt 3 oraz § 9). Powo∏ane rozporzàdzenie pos∏u-
guje si´ te˝ terminem reasekuracji czynnej, niemniej nie definiuje go w ˝aden sposób (§ 5 ust.
3 pkt 2 oraz § 8). 

Reasumujàc, mo˝emy na potrzeby niniejszego artyku∏u przyjàç, i˝ reasekuracja czynna to
umowne przej´cie od ubezpieczyciela przez reasekuratora lub innego ubezpieczyciela (wykonujà-
cego dzia∏alnoÊç reasekuracyjnà) okreÊlonego ryzyka lub ryzyk w celu ich pokrycia za odpowied-
nim wynagrodzeniem. Natomiast reasekuracjà biernà b´dzie umowne przekazywanie reasekura-
torowi lub innemu ubezpieczycielowi okreÊlonego ryzyka lub ryzyk przez ubezpieczyciela w celu
uzyskania ich pokrycia. 

Przepisy z zakresu podatków i rachunkowoÊci, a reasekuracja bierna
Interesujàce nas przepisy rozproszone sà w wielu aktach normatywnych. OczywiÊcie podstawo-

we znaczenie b´dzie tu mia∏a ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych8. Generalnie ujmujàc, êród∏em przychodu osoby prawnej jest okreÊlony stosu-
nek prawny (w bardzo szerokim znaczeniu), który prowadzi do uzyskania przychodu9.
Ustawa za przychody zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarczà i z dzia∏ami specjalnymi produkcji rol-
nej, osiàgni´te w roku podatkowym, uwa˝a tak˝e nale˝ne przychody, choçby nie zosta∏y jeszcze
faktycznie otrzymane, po wy∏àczeniu wartoÊci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat
i skont (art. 12 ust. 3). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 updop u ubezpieczycieli przychodem jest kwo-
ta stanowiàca równowartoÊç zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, utworzo-
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4 Co do szczegó∏ów nowych regulacji por. E. Kowalewski, D. Fuchs, M. Ziemiak, Implementacja dyrektywy reasekuracyjnej
do polskiego porzàdku prawnego, „Prawo Asekuracyjne”  nr 2/2009, s. 15-41.
5 E. Kowalewski (red.), D. Fuchs, M. Serwach, W. W. Mogilski, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych, Toruƒ – Bydgoszcz 2006,
s. 471.
6 Por. E. Kowalewski, D. Fuchs, M. Ziemiak, op.cit. s. 20. 
7 Dz.U. nr 236, poz. 1634.
8 Tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: updop.
9 Por. m. in. A. Huchla, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa, 1998, s. 33; M. Pawlik,
Nowe poj´cie kosztów uzyskania przychodów, Monitor Podatkowy nr 2/2007, M. Chudzik, Komentarz do przepisów usta-
wy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000 r., nr 54, poz. 654), zmienionych usta-
wà z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2006 r., nr 217, poz.
1589), LEX 2007.



nych zgodnie z odr´bnymi przepisami, a dok∏adnie – przepisami ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej oraz powo∏anego rozporzàdzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci zak∏a-
dów ubezpieczeƒ. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, podobnie jak kapita∏ zapasowy oraz ka-
pita∏y rezerwowe, stanowià obligatoryjny element Êrodków finansowych zak∏adu ubezpieczeƒ
(art. 149 ust. 1 pkt 2 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej). Rezerwy sà przeznaczone na
pokrycie bie˝àcych i przysz∏ych zobowiàzaƒ, jakie mogà wyniknàç z zawartych umów
ubezpieczenia i muszà obejmowaç (art. 151 ust. 2 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej):

1. rezerw´ sk∏adek;
2. rezerw´ na ryzyka niewygas∏e;
3. rezerw´ na niewyp∏acone odszkodowania lub Êwiadczenia, w tym rezerwa na skapitalizowa-

nà wartoÊç rent;
4. rezerw´ na wyrównanie szkodowoÊci;
5. rezerw´ ubezpieczeƒ na ˝ycie;
6. rezerw´ ubezpieczeƒ na ˝ycie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczajàcy;
7. rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych;
8. rezerwy na zwrot sk∏adek dla cz∏onków;
9. inne rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe okreÊlone w statucie.
Tworzenie rezerw – a dok∏adnie Êrodki finansowe na to przeznaczone – sà dla zak∏adu ubez-

pieczeƒ kosztem uzyskania przychodów. Zgodnie z § 5 ust 3 w zw. z § 8 oraz 9 rozporzàdzenia w
sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ, zak∏ady ubezpieczeƒ obowià-
zane sà do bie˝àcego prowadzenia rejestrów umów reasekuracji czynnej i biernej. W zakresie re-
asekuracji biernej (§ 9) rejestr musi okreÊlaç podstawowe informacje pozwalajàce na pe∏nà iden-
tyfikacj´ danej umowy na potrzeby rachunkowoÊci z nià zwiàzanej10. Rejestry prowadzi si´
w oparciu przede wszystkim o samà umow´ reasekuracji jak i odpowiednie dokumenty rozlicze-
niowe czyli tzw. rachunki techniczne. Ponadto, § 10 rozporzàdzenia stanowi, ˝e inne doku-
menty mogà byç wykorzystywane do zapisów w rejestrze, je˝eli okreÊlajà co najmniej: strony
umowy, rodzaje ryzyk obj´tych umowà, okres obowiàzywania umowy, dane umo˝liwiajàce ustale-
nie zakresu ochrony reasekuracyjnej oraz wszelkie niezb´dne dane umo˝liwiajàce ustale-
nie udzia∏u zak∏adu ubezpieczeƒ w umowie, w szczególnoÊci w zakresie rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych, jak równie˝ w zakresie podzia∏u zysku z umowy, je˝eli wynika to
z warunków umowy. Jest to o tyle istotne, gdy˝ § 45 rozporzàdzenia wyraênie wskazuje, i˝ wiel-
koÊç rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale reasekuratora powinna byç ustalona zgod-
nie z uregulowaniami odpowiednich umów reasekuracyjnych.

Wracajàc na grunt updop, nale˝y wskazaç jaki koszty b´dà dla ubezpieczycieli kosztami uzyska-
nia przychodu. Ogólna definicja znajduje si´ w art. 15 ust. 1, wed∏ug którego koszty uzyskania
przychodu to koszty poniesione w celu osiàgni´cia przychodów lub zachowania albo za-
bezpieczenia êród∏a przychodów, z wyjàtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Powo∏any przepis oznacza, i˝ okreÊlony wydatek mo˝e stanowiç koszt uzyskania przychodu pod
warunkiem, ˝e mi´dzy tym wydatkiem a osiàgni´ciem przychodu zachodzi zwiàzek przyczynowo-
-skutkowy tego typu, ˝e poniesienie wydatku ma lub mo˝e mieç wp∏yw na powstanie, zwi´kszenie

127ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

10 Rejestr musi obejmowaç m. in.: okreÊlenia rodzaju umowy reasekuracji, dane identyfikujàce reasekuratorów i ich udzia-
∏ów w cesji oraz dane identyfikujàce brokera, je˝eli umowa zosta∏a zawarta za jego poÊrednictwem, daty rejestracji umo-
wy reasekuracji, dat´ wejÊcia w ˝ycie umowy oraz okres obowiàzywania umowy, dane umo˝liwiajàce ustalenie udzia∏u
w∏asnego oraz maksymalnej odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ w umowie reasekuracji biernej czy wreszcie dane
umo˝liwiajàce ustalenie na dzieƒ bilansowy salda rozliczeƒ z ka˝dym reasekuratorem z umowy reasekuracji biernej.



lub zachowanie przychodu. Ponadto, u ubezpieczycieli kosztami uzyskania przychodu za rok po-
datkowy sà tak˝e: 

1. rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe do wysokoÊci stanowiàcej przyrost tych rezerw na ko-
niec roku podatkowego w stosunku do ich stanu na poczàtek roku11;

2. odpisy na fundusz prewencyjny w wysokoÊci okreÊlonej w odr´bnych przepisach, je˝eli rów-
nowartoÊç odpisów zwi´kszy Êrodki funduszu.

W tym miejscu nale˝y odnieÊç si´ do bardzo istotnego problemu chwili poniesienia i potrà-
cenia kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15. ust. 4e updop za dzieƒ poniesienia
kosztu uzyskania przychodów uwa˝a si´ dzieƒ, na który koszt ten zaksi´gowano na podstawie
faktury bàdê rachunku, albo dzieƒ, na który zaksi´gowano koszt na podstawie innego dowodu,
z wyjàtkiem sytuacji gdy dotyczy∏oby to uj´tych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeƒ mi´-
dzyokresowych kosztów. Koszty uzyskania przychodów bezpoÊrednio zwiàzane z przychodami12,
poniesione w latach poprzedzajàcych rok podatkowy oraz w roku podatkowym, sà potràcalne
w tym roku podatkowym, w którym osiàgni´te zosta∏y odpowiadajàce im przychody. Natomiast
koszty uzyskania przychodów, inne ni˝ koszty bezpoÊrednio zwiàzane z przychodami13, sà co do
zasady potràcalne w dacie ich poniesienia. 

Wreszcie, na zakoƒczenie wspomnieç nale˝y, ˝e nowela lutowa ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej poczyni∏a pewne zmiany w updop. Po pierwsze, kosztami uzyskania
przychodów dla ubezpieczyciela przesta∏y byç wp∏aty z tytu∏u, okreÊlonego w przepisach o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej, nadzoru nad dzia∏alnoÊcià zak∏adów ubezpieczeƒ. Regulacj´ tà
s∏usznie uznano za superfluum ustawowe, gdy˝ wp∏aty te mo˝na zaliczyç do kosztów uzyska-
nia przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Na podstawie tego ogólnego przepisu kosz-
ty nadzoru nad swojà dzia∏alnoÊcià jako koszty uzyskania przychodów kwalifikujà m. in. ban-
ki. Stàd regulacja dawnego art. 15 ust. 1b pkt 3 updop by∏a zb´dna. Wreszcie, kiedy updop
pos∏uguje si´ poj´ciem ubezpieczyciela rozumie si´ przez to zak∏ad ubezpieczeƒ albo za-
k∏ad reasekuracji prowadzàcy dzia∏alnoÊç na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej i reasekuracyjnej.

Koszty reasekuracji biernej w rozstrzygni´ciach organów podatkowych
W najnowszych interpretacjach organów podatkowych z lat 2007-2008 nie jest kwestionowany

poglàd, i˝ koszty reasekuracji biernej stanowià dla zak∏adu ubezpieczeƒ koszty uzy-
skania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop. Niemniej, orzeczenia organów co do
kwestii szczegó∏owych bywajà zró˝nicowane. Warto przede wszystkim zwróciç uwag´ na kwalifi-
kowanie kosztów reasekuracji jako poÊrednich lub bezpoÊrednich kosztów uzyskania przychodu,
co ma wp∏yw na prawid∏owe okreÊlenie daty ich potràcenia. W postanowieniu Naczelnika Drugie-
go Mazowieckiego Urz´du Skarbowego w Warszawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r.14 uznano, ˝e kosz-

128

11 Przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu re-
zerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec okresu, za który wp∏acana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw
na poczàtek roku podatkowego.
12 M. Chudzik wskazuje, i˝: „koszty uzyskania przychodów bezpoÊrednio zwiàzane z przychodami nale˝y rozumieç te kosz-
ty, których poniesienie wp∏yn´∏o bezpoÊrednio na uzyskanie okreÊlonego przychodu” (np. zakup towarów w celu ich póê-
niejszej sprzeda˝y), por. M. Chudzik, op. cit. 
13 Majàc na uwadze uwagi zawarte w przypisie poprzednim, wszelkie koszty bezpoÊrednio nie zwiàzane z osiàgni´ciem
przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem êród∏a przychodów (przyk∏adowo wydatki zwiàzane z obs∏ugà biuro-
wà, prawnà, reklamà etc.) nale˝y a contrario kwalifikowaç jako koszty poÊrednie. 
14 1472/SOI/423-22/07/PK.



ty z tytu∏u udzia∏u reasekuratora w sk∏adkach ubezpieczeniowych mogà byç na podstawie art. 15
ust. 4d updop zaliczone do poÊrednich kosztów uzyskania przychodów i w zwiàzku z tym
mogà byç potràcane z datà ich poniesienia. Chodzi∏o tu o rozliczenia umów reasekuracji propor-
cjonalnej15. Kwota udzia∏u reasekuratora w sk∏adkach zale˝a∏a w tej sprawie od ca∏kowitego jego
udzia∏u w likwidacji szkód dla ka˝dej z umów ubezpieczenia. Kalkulacja natomiast nie by∏a pro-
wadzona w odniesieniu do indywidualnych umów ubezpieczenia. Ponadto zak∏ad ubezpieczeƒ
okreÊla∏ przychód nale˝ny z tytu∏u sk∏adki ubezpieczeniowej za ca∏y okres odpowiedzialnoÊci
z datà zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Organ podatkowy uzna∏, ˝e koszt reasekuracji biernej
to koszt zwiàzany z ogó∏em dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, a jego poniesienie nie wià˝e si´ z wy-
sokoÊcià konkretnego przychodu. Koszty te powodujà tylko powstanie mo˝liwoÊci zawierania
wi´kszej liczby umów ubezpieczenia oraz minimalizujà ryzyko zwiàzane z zawartymi umowami
ubezpieczenia. Wobec tego, w opinii organu nie majà bezpoÊredniego zwiàzku z przychoda-
mi wynikajàcymi z tych umów, lecz z ogólnà wysokoÊcià przychodów z tytu∏u dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej. 

Przeciwstawne stanowisko zajà∏ ten sam organ w postanowieniu z dnia 6 kwietnia 2007 r.16.
Ubezpieczyciel we wniosku o udzielenie interpretacji podnosi∏, ˝e koszty udzia∏u reasekuratora
w sk∏adce stanowià koszty bezpoÊrednio zwiàzane z przychodami z tytu∏u sk∏adek ubezpieczenio-
wych. Poniesienie kosztu w postaci udzia∏u reasekuratora w sk∏adce w opinii ubezpieczyciela jest
niezb´dne w celu uzyskania przychodu z tytu∏u reasekurowanej umowy, a ponadto koszt ten ma
na celu zabezpieczenie zdolnoÊci spe∏nienia przez niego Êwiadczenia wynikajàcego z zawartej
umowy. W tej sprawie dodatkowo, w ramach rozliczeƒ z tytu∏u umów reasekuracji proporcjonal-
nej, ubezpieczyciel otrzymywa∏ prowizj´ reasekuracyjnà obliczonà jako iloczyn stawki prowi-
zji i udzia∏u reasekuratora w sk∏adce przypisanej oraz udzia∏ reasekuratora w szkodach. Prowi-
zja ta traktowana by∏a oczywiÊcie jako przychód po stronie ubezpieczyciela. 

Za bezpoÊrednie koszty uzyskania przychodów uznano koszty reasekuracji biernej równie˝ w de-
cyzji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2007 r.17. Poza stwierdzeniem, i˝ wp∏ywajà
one bezpoÊrednio na osiàganie przez ubezpieczyciela przychodów, organ wypowiedzia∏ si´ te˝ co do
momentu, w którym mo˝na uznaç je za koszty uzyskania przychodów. Wed∏ug organu podatkowe-
go, koszty reasekuracji biernej stanowià koszt uzyskania przychodów w roku podatko-
wym, w którym zosta∏y zawarte umowy ubezpieczenia oraz zebrane z tego tytu∏u
sk∏adki, nawet w przypadku gdy nie zosta∏y wystawione rachunki techniczne. Warun-
kiem koniecznym jest mo˝liwoÊç ustalenia wysokoÊci sk∏adki na reasekuracj´ biernà, co jest mo˝-
liwe na podstawie postanowieƒ umowy reasekuracyjnej, a sam koszt mo˝e zostaç ustalony w opar-
ciu o noty ksi´gowe. Podobne stanowisko zajà∏ Naczelnik Pomorskiego Urz´du Skarbowego
w postanowieniu z dnia 12 wrzeÊnia 2007 r.18. Zdaniem tego organu, koszty uzyskania przychodu
(koszty reasekuracji biernej) nale˝y potràcaç w tym roku podatkowym, w którym osiàgni´to przy-
chód lub spodziewano si´ osiàgni´cia przychodu. Ponadto, stwierdzono, ˝e koszty reasekuracji
biernej, tj. cz´Êç sk∏adki przypadajàca zgodnie z umowà reasekuratorowi, pozostajà
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15 W tej formie reasekuracji udzia∏ reasekuratora w ka˝dym ryzyku okreÊlony jest proporcjonalnie (stosunkowo) do
udzia∏u ubezpieczyciela w takim ryzyku, podobnie z resztà jak jego udzia∏ w sk∏adce oraz szkodach, por. E. Kowalew-
ski (red.), D. Fuchs, M. Serwach, W. W. Mogilski, op.cit. s. 475 i n.
16 1472/SOI/423-3/07/DW.
17 1401/BP-I/4210-64/07/KST.
18 DP/423-133/07/AP.
19 1401/PP-II/4210-5/07/GZ.
20 1401/PP-II/4210-6/07/GZ.



w bezpoÊrednim zwiàzku przyczynowo-skutkowym z faktycznie osiàgni´tym przy-
chodem ubezpieczyciela, a zatem spe∏niajà przes∏anki okreÊlone w art. 15 ust. 1 updop. 

Wreszcie, na zakoƒczenie tej cz´Êci opracowania, nale˝y przedstawiç dwie decyzje Dyrektora
Izby Skarbowej w Warszawie, kolejno z 31 grudnia 2007 r.19 oraz 8 stycznia 2008 r.20. W orzecze-
niach tych, poza uznaniem kosztów reasekuracji za bezpoÊrednie koszty uzyskania przychodów,
pojawi∏ si´ bowiem problem tzw. „sk∏adki zarobionej”. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporzàdze-
nia sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ, poprzez sk∏adk´ zarobionà
uwa˝a si´ sk∏adk´ przypisanà w okresie sprawozdawczym pomniejszonà o stan rezerwy sk∏adek
na koniec okresu sprawozdawczego i powi´kszonà o stan rezerwy sk∏adek na poczàtek okresu
sprawozdawczego. Poj´ciem sk∏adki zarobionej nie pos∏ugujà si´ jednak przepisy prawa
podatkowego. Zdaniem ubezpieczycieli wyst´pujàcych w powo∏anych sprawach, mimo i˝ sk∏ad-
ka zarobiona nie zosta∏a zdefiniowana bezpoÊrednio w prawie podatkowym, to jest ona podstawo-
wym elementem rzetelnego obrazu przy wykazywaniu ich przychodów podatkowych. Wobec po-
wy˝szego znajduje zastosowanie do updop. Inaczej mówiàc – sk∏ada zarobiona jest dochodem
ubezpieczyciela. Ponadto podniesiono, ˝e nie jest mo˝liwe wykazanie ca∏oÊci przychodu w momen-
cie podpisania umowy ubezpieczenia, poniewa˝ przychód ten korygowany jest zmianami stanu re-
zerwy techniczno-ubezpieczeniowej, co powoduje, ˝e w odniesieniu do ka˝dej z umów ubezpiecze-
nia przychód w postaci sk∏adki zarobionej jest sukcesywnie wykazywany przez ca∏y okres trwania
umowy ubezpieczenia. Dlatego w opinii ubezpieczycieli to w∏aÊnie z przychodami z tytu-
∏u sk∏adki zarobionej nale˝y wiàzaç koszty bezpoÊrednio zwiàzane z przychodem ze
sk∏adki ubezpieczeniowej, jakimi sà koszty udzia∏u reasekuratora w sk∏adce. W zwiàz-
ku z tym dla celów podatkowych koszty reasekuracji biernej powinny byç potràcane w tym roku
podatkowym, w którym ubezpieczyciel osiàgnie odpowiadajàce tym kosztom przychody z tytu∏u
sk∏adki zarobionej, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 5 updop.

Organ podatkowy nie podzieli∏ stanowiska ubezpieczycieli w zakresie „sk∏adki zarobionej”. Po-
wo∏ujàc si´ m.in. na wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 4 lutego 1991 r.21. Izba Skarbowa
podnios∏a, ˝e choç przepisy z zakresu rachunkowoÊci s∏u˝à ustaleniu wysokoÊci docho-
du bàdê straty w podatkach, to jednak nie majà i nie mogà mieç charakteru podatko-
twórczego. W ustawie o rachunkowoÊci zawarte zosta∏y podstawowe regu∏y prowadzenia ra-
chunkowoÊci (np. zasada wspó∏miernoÊci przychodów i zwiàzanych z nimi kosztów) lecz zasady
te nie zawsze znajdujà potwierdzenie w przepisach podatkowych. W takich przypadkach przy
ustalaniu dochodu bàdê straty dla celów podatkowych obowiàzkiem podatnika jest kierowanie si´
wy∏àcznie przepisami podatkowymi. Nale˝y zgodziç si´ z organem podatkowym, ˝e co prawda
updop odwo∏uje si´ (w art. 12 ust. 1 pkt 5 i art. 15 ust. 1b pkt 1) do odr´bnych przepisów, a wi´c
do rozporzàdzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ, to fakt
ten nale˝y interpretowaç w okreÊlony sposób. Z pewnoÊcià odes∏ania tego nie mo˝na traktowaç
jako inkorporacji rozporzàdzenia w ca∏oÊci do ustawodawstwa podatkowego i uwzgl´dniania go
przy podatkowej kwalifikacji kosztów i przychodów w zak∏adach ubezpieczeƒ. Zasady rozliczania
kosztów uzyskania przychodu bezpoÊrednio zwiàzanych z przychodem nale˝y ustalaç na podsta-
wie przepisów updop. Organy podatkowe, opar∏y si´ o art. 12 ust. 3 updop. Za dat´ powstania
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21 U 2/90, LexPolonica nr 312406, OTK 1991/1/7.
22 Wynika to z § 20 pkt 3 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektó-
rym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów
i us∏ug, do których nie majà zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us∏ug (Dz.U. nr 95, poz. 198 z póên.
zm.).



przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 uwa˝a si´ dzieƒ wykonania albo cz´Êciowego wyko-
nania us∏ugi, nie póêniej jednak ni˝ dzieƒ wystawienia faktury VAT. Skoro wystawienie polisy
ubezpieczeniowej jest to˝same z wystawieniem faktury VAT22, to dla celów rozliczeƒ w po-
datku dochodowym od osób prawnych, przychód nale˝ny z tytu∏u sk∏adki ubezpieczeniowej za ca-
∏y okres odpowiedzialnoÊci, powinien byç okreslany w momencie wystawienia polisy. Z kolei art.
12 ust. 1 pkt 5 updop nie stanowi podstawy prawnej do podatkowego odroczenia w czasie cz´Êci
przychodów dotyczàcych nast´pnych okresów sprawozdawczych. Wobec powy˝szego, koszty z ty-
tu∏u nale˝nego reasekuratorom udzia∏u w sk∏adce powinny byç potràcone w tym roku podatko-
wym, którego dotyczà, tj. w roku w którym uzyskano przychód z tytu∏u umowy ubezpieczenia,
czyli w roku jej zawarcia. Wreszcie organ podatkowy, powo∏ujàc orzeczenie NSA z dnia 11 kwiet-
nia 1996 r.23 wskaza∏, i˝ niedopuszczalne jest potràcenie kosztów uzyskania przychodów, które
wystàpià w innym roku podatkowym. Z tego wynika, i˝ niedopuszczalne jest potràcenie kosztów
w roku innym ni˝ uzyskanie przychodu w postaci sk∏adki.

Koszty reasekuracji biernej w orzecznictwie sàdów administracyjnych
Stanowisko sàdów administracyjnych odnoÊnie omawianego zagadnienia ulega∏o zmianom na

przestrzeni ostatnich kilku lat. Poczàtkowo sàdy przychyla∏y si´ do rozstrzygni´ç organów podat-
kowych, i˝ koszty wynikajàce z rozliczeƒ reasekuracji biernej to wy∏àcznie rezerwy na koszty przy-
sz∏ych okresów, które nie mog∏y byç uznane za koszty uzyskania przychodów stosownie do przepi-
su art. 16 ust. 1 pkt 27 updop24. W wyrokach z dnia 20 marca 2002 r.25 oraz 27 sierpnia 2002 r.26

poglàd taki zosta∏ cz´Êciowo potwierdzony przez Naczelny Sàd Administracyjny. Cz´Êciowo, gdy˝
NSA uzna∏ w powo∏anych orzeczeniach, i˝ kwoty zaliczone do biernych rozliczeƒ mi´dzyokreso-
wych kosztów, stanowiàce wydatki przysz∏e, stanowià koszty uzyskania przychodów w rozumie-
niu art. 15 ust. 1 updop. Niemniej, stawa∏y si´ one kosztami uzyskania przychodów w mo-
mencie ich rzeczywistego poniesienia, a nie w momencie zarachowania. 

Taka linia orzecznictwa z pewnoÊcià nie by∏a zadowalajàca dla zak∏adów ubezpieczeƒ. Do jej ko-
rzystnej zmiany dosz∏o w latach 2003-2004, a to g∏ównie za sprawà dwóch orzeczeƒ. W pierwszym
z nich, wydanym przez NSA w dniu 27 listopada 2003 r.27 wskazano, ˝e kosztami uzyskania przy-
chodu mogà byç tak˝e koszty, które nie zosta∏y jeszcze poniesione, ale zosta∏y zarachowane. Jest
to jeden z wyjàtków od zasady, ˝e koszt musi byç przez podatnika poniesiony, wynika-
jàcy z art. 15 ust. 4 updop. Aby skorzystaç z takiej mo˝liwoÊci podatnik musi zarachowaç ten
koszt w sensie bilansowym, co oznacza, ˝e muszà pozwalaç mu na to przepisy ustawy o rachun-
kowoÊci. Koszty te muszà byç okreÊlone co do rodzaju i kwoty, gdy˝ wymóg taki wynika z zasad
rachunkowoÊci, pomimo tego, ˝e zosta∏ wymieniony w ustawie podatkowej. Co istotne, w powo-
∏anej sprawie koszty zosta∏y przez ubezpieczyciela zarachowane na koncie udzia∏u re-
asekuratora w sk∏adce i jednoczeÊnie na koncie zobowiàzaƒ wobec reasekuratorów.

131ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

23 SA/Sz 1924/95, opubl. LexPolonica nr 324362.
24 Przepis ten nie uznaje za koszty uzyskania przychodu rezerw finansowych innych ni˝ te tworzone na pokrycie wie-
rzytelnoÊci, których nieÊciàgalnoÊç zosta∏a uprawdopodobniona, je˝eli obowiàzek ich tworzenia w ci´˝ar kosztów nie
wynika z innych ustaw.
25 III SA 2797/00, opubl. LexPolonica nr 357310.
26 III SA 3031/00, opubl. LexPolonica nr 361320 z glosà krytycznà A. Sirockiej i F. Âwita∏y, Glosa nr 5/2003, s. 29.
27 III SA 3382/2002, opubl. LexPolonica nr 365245 z glosà aprobujàcà B. Brzeziƒskiego, Przeglàd Orzecznictwa Podat-
kowego nr 1/2005 s. 7; w orzeczeniu tym NSA stwierdzi∏ ponadto, ˝e w wypadku, gdy ubezpieczyciel otrzymuje od re-
asekuratora prowizj´ wst´pnà, a nast´pnie prowizja ta korygowana jest (tj. pomniejszana) ze wzgl´du na przyj´ty sys-
tem rozliczeƒ do wysokoÊci uznanej za ostatecznà – przychodem w rozumieniu updop nie jest kwota prowizji
wst´pnej, lecz kwota prowizji ostatecznej.



W orzeczeniu tym zakwestionowano wi´c jakoby koszty reasekuracji biernej wpisane by∏y w ka-
talog kosztów nie stanowiàcych kosztów uzyskania przychodów z art. 16 ust. 1 updop (nie sà
w nim expressis verbis wymienione). NSA stwierdzi∏ ponadto, ˝e je˝eli organ skarbowy w trakcie
post´powania z udzia∏em ubezpieczyciela nie zakwestionowa∏ prawid∏owoÊci zarachowania jego
przychodów ani w zwiàzku z przychodami wydatków poniesionych przez niego na reasekuracj´,
nie mo˝e podwa˝aç uznania ich za koszty. W drugim orzeczeniu z dnia 7 kwietnia 2004 r. Woje-
wódzki Sàd Administracyjny w Warszawie stwierdzi∏, ˝e „Koszty reasekuracji biernej spe∏niajà
przes∏anki okreÊlone w przepisach art. 15 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych. Oznacza to, ˝e stanowià one koszty uzyskania przychodów dla towarzystw ubezpieczenio-
wych oraz mogà byç wydatki z tego tytu∏u zaliczone do tych kosztów w momencie ich zarachowa-
nia, a nie rzeczywistego poniesienia”28. WSA przyjà∏ s∏usznie, ˝e koszty reasekuracji biernej
to de facto cz´Êç sk∏adki ubezpieczeniowej, którà ubezpieczyciel przekazuje reasekuratoro-
wi w zamian za przej´cie przez niego cz´Êci z kolei ryzyka obj´tego zawartymi przez dane towa-
rzystwo umowami ubezpieczenia. Wynagrodzeniem reasekuratora jest cz´Êç sk∏adki nale˝nej
z tytu∏u umowy ubezpieczenia, wyp∏acanym bez wzgl´du na to czy po stronie reasekuratora po-
wstanie, czy te˝ nie powstanie obowiàzek stosownego udzia∏u w wyp∏acie Êwiadczenia wynikajà-
cego z umowy ubezpieczenia. Nie ma na to wp∏ywu okolicznoÊç czy sk∏adka za ubezpieczenie za-
p∏acona zostaje jednorazowo wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia, czy te˝ uiszczona zostaje
w ratach. Obowiàzek rozliczenia kosztów reasekuracji biernej wynika bowiem z umowy reaseku-
racji biernej. Oznacza to, ˝e przychody ubezpieczyciela i koszty ich uzyskania z tytu∏u takiej re-
asekuracji nie muszà stanowiç kosztu uzyskania przychodów dopiero w momencie ich
faktycznego poniesienia, co musi dodatkowo zostaç potwierdzone wystawieniem odpowied-
nich rachunków technicznych. 

Podsumowanie
Z przedstawionych interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sàdów administracyjnych

mo˝na wywnioskowaç, choç nie bez trudnoÊci, ˝e koszty reasekuracji biernej stanowià dla
zak∏adu ubezpieczeƒ bezpoÊrednie koszty uzyskania przychodu. Chwil´ ich potrà-
cenia ustalaç nale˝y natomiast na podstawie art. 15 updop. Niemniej, w konkretnych
sytuacjach wcià˝ mo˝na spotkaç znaczàce ró˝nice, co do ich kwalifikacji. Szczególnà uwag´ zwró-
ciç nale˝y na powo∏any wyrok WSA w Warszawie z kwietnia 2004 r., który wydaje si´ byç „kro-
kiem w dobrà stron´”, je˝eli chodzi o wyk∏adni´ przepisów zarówno podatkowych jak i z zakresu
rachunkowoÊci ubezpieczeniowej. 

mgr Micha∏ P. Ziemiak, doktorant w Zak∏adzie Prawa Ubezpieczeniowego Wydzia∏u Prawa
i Administracji Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu, aplikant radcowski przy OIRP
w Toruniu

132

28 III SA 733/02, opub. LEX nr 146540.



Summary of the article

Costs of outwards reinsurance as tax deductible expenses
The purpose of this paper is to introduce the issue of outwards reinsurance costs for insurers

in scope of tax law as well as accountancy law provisions. In author’s opinion the problem has
a significant meaning due to implementation of a so called „reinsurance directive 2005/68” which
created legal frames for conducting modern reinsurance activity in Poland. First part of the pa-
per includes analysis of „outwards” and „inwards” reinsurance terms used in Polish insurance
law. Next, the author draws up and briefly studies a specification of provisions that must me ta-
ken into account while dealing with the problem (e. g. 2003 Insurance Activity Act, 1994 Acco-
untancy Act or 1991 Corporate Income Tax Act). Third and fourth part of the paper consists of
redundant tax law interpretations issued by Polish tax offices and tax chambers in the years
2007-2008 as well as most significant judgments of Polish courts on the matter. From this, a ge-
neral conclusions is established that costs of outwards reinsurance ought to be considered as di-
rect tax deductible expenses, deducted in timeframes set out in article 15 of the 1991 Corporate
Income Tax Act (CIT). 

.
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Opracowa∏ zespó∏ pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Monkiewicza na zlecenie Pro Motor – Sto-
warzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego w sk∏adzie:
mgr Aleksander Daszewski – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, mgr Wojciech Fallach – Biuro Po-
mocy Ubezpieczonym, mgr Krzysztof Kawa∏owski – APU Pomoc, mgr Tomasz Krawczyk – Mini-
sterstwo Finansów, mgr Micha∏ Makarczyk – TU Generali S. A., mgr Jakub Jacewicz – TU Ge-
nerali S. A., dr Marek Monkiewicz – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, mgr Artur
MyÊliborski – PTU S.A., mgr Katarzyna Policha – sekretarz zespo∏u.
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*Poszczególne teksty majà charakter autorski. Kierowanie zespo∏em polega∏o przede wszystkim na podj´ciu inicjaty-
wy i nakreÊleniu p∏aszczyzn badawczych oraz – co wyrazi∏o si´ tak˝e w tekstach sygnowanych przez prof. dr hab. Ja-
na Monkiewicza – sformu∏owaniu celu badaƒ oraz wniosków natury ogólnej.
Redakcja „Rozpraw Ubezpieczeniowych” prezentujàc wyniki prac zespo∏u, potraktowa∏a jako pewnà ca∏oÊç, nie inge-
rujàc w treÊci merytoryczne i ograniczajàc si´ do poprawek natury redakcyjno-technicznej.
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Systemy likwidacji szkód stosowane w Polsce ulegajà w ostatnim okresie licznym zmianom.
Znaczna ich cz´Êç wynika z autonomicznych decyzji ubezpieczycieli, pewna cz´Êç jest wymuszana
przez zmiany regulacyjne, zaÊ jeszcze inna wynika z kierunku zmian rynkowych. Do tej ostatniej
kategorii nale˝y zaliczyç pojawienie si´ w ostatnich latach na rynku detalicznym coraz liczniejszych
niezale˝nych doradców odszkodowawczych – tzw. kancelarii odszkodowawczych. Sà to podmioty,
które poÊredniczà pomi´dzy osobà dochodzàcà roszczeƒ odszkodowawczych, a podmiotem zobowià-
zanym do zap∏aty Êwiadczenia, a wi´c w polskich warunkach najcz´Êciej zak∏adem ubezpieczeƒ lub
jego substytutem kiedy sprawca wypadku drogowego jest nieznany lub nieubezpieczony – Ubezpie-
czeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Do koƒca 2004 r. na rynku podmiotów pomagajàcych ofia-
rom wypadków dzia∏o si´ niewiele. Konwencjonalnie sprawami tymi zajmowa∏y si´ w wi´kszoÊci
kancelarie adwokackie, radcowie prawni oraz brokerzy ubezpieczeniowi. Tzw. kancelarii odszkodo-
wawczych by∏o niewiele – ich liczba by∏a szacowana na 20-30 podmiotów w skali ca∏ego kraju.

Na prze∏omie 2004/2005 r. populacja tych kancelarii zacz´∏a szybko rosnàç i krzepnàç. Szcze-
gólnie istotnym sta∏o si´ pojawienie graczy nowej generacji – Votum S.A .oraz Europejskiego Cen-
trum Odszkodowaƒ Sp. z o.o. – pos∏ugujàcych si´ agresywnym marketingiem i profesjonalnà sie-
cià sprzeda˝y.

Co ciekawe zdecydowana wi´kszoÊç podmiotów powsta∏ych po 2004 r. zakresem swoich us∏ug
obejmowa∏a tylko pomoc w zakresie uzyskiwania Êwiadczeƒ z tytu∏u szkód osobowych poniesio-
nych w wypadkach drogowych. RównoczeÊnie podmioty te zacz´∏y powszechnie stosowaç wyna-
grodzenie z do∏u oparte na success fee a wi´c bez pobierania sta∏ego wynagrodzenia, niezale˝ne-
go od wyniku koƒcowego obs∏ugiwanych roszczeƒ.

Pojawienie si´ nowych graczy w systemie odszkodowaƒ wywo∏a∏o zdecydowanie negatywnà re-
akcj´ ubezpieczycieli. Oskar˝ali oni kancelarie m. in. o brak kompetencji, nieuczciwà akwizycj´,
nadmierne wynagrodzenia oraz wreszcie o stosowanie bezprawnych klauzul w swoich umowach
z klientami.

RzeczywiÊcie wÊród nowych podmiotów wystàpi∏o i nadal wyst´puje wiele patologii, ale jedno-
czeÊnie ich udzia∏ w roszczeniach z tytu∏u szkód osobowych zg∏aszanych do ubezpieczycieli si´ga
20-50% iloÊci i 30-60% wartoÊci. Szacuje si´, ˝e ∏àczna liczba owych niezale˝nych doradców szko-
dowych przekracza obecnie 300 podmiotów. Stali si´ oni trwa∏ym zjawiskiem rynkowym i dziÊ
trudno by∏oby sobie wyobraziç funkcjonowanie rynku ubezpieczeƒ OC bez niezale˝nych dorad-
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ców szkodowych. Dowodzi tego równie˝ rozwój systemów szkodowych w innych krajach europej-
skich gdzie tak˝e pojawiajà si´ niekiedy podmioty tego typu. Tak˝e tam wzbudzajà one ró˝ne
emocje oraz ró˝ne reakcje.

Warto zauwa˝yç, ˝e pojawienie si´ nowych graczy na rynku doprowadzi∏o do pojawienia si´ no-
wych modeli i procedur szkodowych w samych firmach ubezpieczeniowych, które musia∏y si´ do-
stosowaç do zmienionych uwarunkowaƒ.

Dotychczasowe relacje firm ubezpieczeniowych z kancelariami odszkodowawczymi sà nace-
chowane nieufnoÊcià i niekiedy wr´cz wrogoÊcià. Nie jest praktycznie prowadzony miedzy nimi
rzetelny dialog i brakuje prób ustalenia partnerskich relacji dla dobra zainteresowanych klien-
tów. Jedynym forum gdzie to si´ od pewnego czasu odbywa jest Stowarzyszenie Rozwoju Ubez-
pieczeƒ Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego oraz Izba Gospodarcza Ubezpieczeƒ i Ob-
s∏ugi Ryzyka. 

Niniejszy raport powsta∏ z inicjatywy Stowarzyszenia Pro Motor. Poprzedzony on zosta∏ szere-
giem seminariów dyskusyjnych zorganizowanych w siedzibie Pro Motor z udzia∏em wielu intere-
sariuszy. Zaanga˝owanych w jego powstanie zosta∏o wiele instytucji i osób wierzàcych w to, ˝e
mo˝na coÊ zrobiç spo∏ecznie, nie pytajàc najpierw o wynagrodzenie i nie oglàdajàc si´ na innych.
Osobom tym nale˝à si´ s∏owa ogromnej wdzi´cznoÊci. W efekcie uzyskaliÊmy oryginalny produkt,
który istotnie poszerza naszà wiedz´ o badanym zjawisku. Mamy prawo sàdziç, ˝e mo˝e on rów-
nie˝ dobrze s∏u˝yç uporzàdkowaniu ró˝nych inicjatyw w tym zakresie. Byç mo˝e zainspiruje on
tak˝e jeszcze podj´cie innych.

Szczególnie wa˝nym jest, ˝e uda∏o si´ nam pod jednym dachem zgromadziç wypowiedzi eksper-
tów z Ministerstwa Finansów, Rzecznika Ubezpieczonych, zak∏adów ubezpieczeƒ oraz UFG.
Szkoda, ˝e zabrak∏o w naszej analizie perspektywy nadzorczej ale mamy nadziej´, ˝e tak staç si´
mo˝e w kolejnych inicjatywach Stowarzyszenia Pro Motor.

prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska

Zagadnienie kancelarii odszkodowawczych w procesie likwidacji szkód (zw∏aszcza osobowych
w ramach ró˝nych grup ubezpieczeƒ OC), od pewnego czasu budzi coraz wi´ksze zainteresowanie
ze strony polskiego ustawodawcy, nadzorcy, zak∏adów ubezpieczeƒ, instytucji konsumenckich oraz
osób poszkodowanych. Nie jest to materia formalnie uregulowana w Polsce. Jeszcze w po∏owie de-
kady lat 90. poszkodowani ponoszàcy np. uszczerbek na zdrowiu w wypadkach drogowych, w zde-
cydowanej wi´kszoÊci bezpoÊrednio dochodzili roszczeƒ od zak∏adu ubezpieczajàcego sprawc´ zda-
rzenia. Od oko∏o 10 lat jednak, coraz cz´Êciej zdarza si´, i˝ ró˝ne instytucje ubezpieczeniowe (np.
Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Ubezpieczonych czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa-
rancyjny), instytucje publiczne (np. sàdy, policja, prokuratura) oraz zak∏ady ubezpieczeƒ otrzymu-
jà pisma, zapytania, roszczenia kierowane do nich przez ró˝nego rodzaju pe∏nomocników repre-
zentujàcych interesy poszkodowanych. Aktualnie, w zale˝noÊci od danego zak∏adu ubezpieczeƒ lub
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instytucji ubezpieczeniowej Êrednio ok. 20-30% roszczeƒ osobowych z tytu∏u ró˝nych grup ubez-
pieczeƒ OC uzyskiwana jest przez poszkodowanych za poÊrednictwem tych pe∏nomocników. 

Ich dzia∏alnoÊç oceniana jest bardzo ró˝nie. Niektórzy doceniajà fakt, i˝ dzi´ki kancelariom od-
szkodowawczym poszkodowani uzyskujà wy˝sze Êwiadczenia oraz stajà si´ bardziej Êwiadomi swo-
ich praw (np. Komisja Nadzoru Finansowego i cz´Êciowo Rzecznik Ubezpieczonych). Zdaniem in-
nych (np. Polska Izba Ubezpieczeƒ, zak∏ady ubezpieczeƒ), kancelarie zbyt cz´sto uzyskujà zgod´ od
poszkodowanych na ich reprezentowanie w nienaturalnych okolicznoÊciach (np. w szpitalach, na
cmentarzach kiedy potencjalni klienci nie sà w stanie podejmowaç racjonalnych, pragmatycznych
decyzji), zaÊ rzekomo wy˝sze Êwiadczenia wyp∏acane przez zak∏ady ubezpieczeƒ, nie trafiajà do po-
szkodowanych (a wi´c ci w rezultacie uzyskujà tyle samo lub mniej, gdyby zg∏osili roszczenia do za-
k∏adu bezpoÊrednio), lecz w formie prowizji za us∏ugi do samych kancelarii odszkodowawczych. 

Niezale˝nie od racji i poglàdów przedstawianych przez poszczególne strony, prowadzona dysku-
sja ma charakter raczej emocjonalny, bez podawania twardych faktów. Wynika to nie tylko z ce-
lowych zabiegów, choç i takich intencji nie mo˝na wykluczyç ale z faktu braku jakichkolwiek ba-
daƒ tej problematyki przy wykorzystaniu rygorów naukowych oraz przeprowadzenia
rzeczywistych, pog∏´bionych analiz. Powoduje to, i˝ profesjonalna, rzeczowa analiza zjawiska ro-
li i wp∏ywu kancelarii odszkodowawczych, staje si´ niemo˝liwa. Co ciekawe, w ca∏ej dyskusji
o kancelariach najs∏abiej s∏yszalny jest g∏os samych zainteresowanych. Dopiero w ostatnich mie-
siàcach niektórym przedstawicielom tego Êrodowiska uda∏o si´ przedstawiç w∏asne obserwacje
i komentarze na ∏amach prasy specjalistycznej (m.in. „Miesi´cznika Ubezpieczeniowego”, „Gaze-
ty Prawnej”). W dalszym ciàgu jest to jednak niewystarczajàce, a wiedza na temat faktycznego
funkcjonowania, obowiàzujàcych zasad i skali dzia∏alnoÊci kancelarii odszkodowawczych jest na-
dal wysoce niezadowalajàca.

W nawiàzaniu do powy˝szego, podejmujàc prób´ zmiany takiego stanu rzeczy Wydzia∏ Zarzà-
dzania Politechniki Warszawskiej, na zlecenie Stowarzyszenia Pro Motor, przeprowadzi∏ w lipcu
i sierpniu 2008 r. pierwsze badanie wÊród kancelarii odszkodowawczych dzia∏ajàcych w Polsce
w celu lepszego rozpoznania ich specyfiki. W badaniu chodzi∏o o uzyskanie podstawowych in-
formacji na temat charakteru ich dzia∏alnoÊci, dokonania ich oceny a tak˝e zdobycie ich opinii na
temat prowadzonej przez nie aktywnoÊci. Kwestionariusz, który zosta∏ u˝yty jako podstawowe
narz´dzie badawcze, zosta∏ skonstruowany w bardzo prosty sposób, tak by zach´ciç zaintereso-
wanych do udzia∏u w projekcie jak i po to by stworzyç pewnà sieç dla prowadzenia dalszego dys-
kursu. Tekst ankiety zosta∏ rozes∏any do 30 najbardziej znanych kancelarii dzia∏ajàcych na pol-
skim rynku ubezpieczeniowym, które obs∏ugujà 30-40% wszystkich roszczeƒ ubezpieczeniowych
dochodzonych przez wszystkie kancelarie odszkodowawcze. Odpowiedzi przekaza∏o 10 z nich
(a wi´c 30%) w tym dwie kancelarie dominujàce na rynku. Jest to bardzo dobry rezultat, ponie-
wa˝ w badaniach o charakterze pocztowym udzia∏ liczby formularzy wype∏nionych do liczby for-
mularzy wys∏anych zwykle nie przekracza 10%. W porzàdku alfabetycznym w badaniu wzi´∏y na-
st´pujàce kancelarie odszkodowawcze:

p Adiutor Centrum,
p APU Pomoc,
p Biuro Porad Ubezpieczeniowych 1983 r. Dochodzenie Odszkodowaƒ,
p B-Partner,
p Europejskie Centrum Odszkodowaƒ,
p Eventus Dochodzenie Odszkodowaƒ,
p Kancelaria Teodorowski & Wojtaszak,
p TER Enterprises,
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p Votum Centrum Odszkodowaƒ oraz
p Jedna kancelaria, która wype∏ni∏a formularz anonimowo nie podajàc swoich danych adreso-

wych.
W kwestionariuszu badania postawionych zosta∏o 9 pytaƒ odnoÊnie do:
1) formy prawnej funkcjonowania poszczególnych kancelarii,
2) okresu prowadzenia przez nie dzia∏alnoÊci w zakresie pomocy poszkodowanym w obecnej

formule,
3) zakresu terytorialnego prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci odszkodowawczej,
4) zakresu przedmiotowego prowadzonej dzia∏alnoÊci odszkodowawczej,
5) rodzaju Êwiadczonych przez nie us∏ug w stosunku do poszkodowanych,
6) liczby i charakteru klientów obs∏ugiwanych rocznie oraz do koƒca 2007 r. ogó∏em,
7) przyczyn korzystania przez poszkodowanych z us∏ug kancelarii odszkodowawczych,
8) efektów korzystania z us∏ug kancelarii odszkodowawczych, a tak˝e
9) perspektyw rozwoju kancelarii odszkodowawczych.
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Wykres nr 1. Lokalizacja kancelarii bioràcych udzia∏ w ankiecie

Wykres nr 2. Forma prawna funkcjonowania kancelarii bioràcych udzia∏ w ankiecie

Bydgoszcz Gdaƒsk       Kraków     Legniaca   Warszawa    Wroc∏aw       brak 
informacji

dzia∏alnoÊç              spó∏ka            spó∏ka z o.o.      spó∏ka akcyjna      spó∏ka jawna
gospodarcza           partnerska



W przypadku pierwszych 6 pytaƒ mia∏y one charakter indywidualny tzn. kancelarie proszone
by∏y o udzielenie odpowiedzi odnoÊnie ich indywidualnego funkcjonowania, natomiast pytania 
7-9 mia∏y charakter bardziej ogólny, ocenny. Oprócz kwestionariusza do badania u˝yto prezenta-
cji w∏asnych wybranych kancelarii a tak˝e swobodnych wywiadów.

Warto zauwa˝yç, i˝ spoÊród 10 kancelarii, które zdecydowa∏y si´ wziàç udzia∏ w przedsi´wzi´-
ciu, trzy majà siedzib´ g∏ównà w Warszawie, dwie we Wroc∏awiu oraz po jednej w Bydgoszczy,
Gdaƒsku, Krakowie i Legnicy. Na tej podstawie mo˝na wysnuç wniosek, ˝e „centra dowodzenia”
kancelarii odszkodowawczych sà stosunkowo rozproszone. Co prawda stolica stanowi najcz´Êciej
wybierane miejsce g∏ównej siedziby kancelarii, niemniej jednak w chwili obecnej nie obserwuje si´
w tym wzgl´dzie a˝ takiej jej dominacji, jak choçby w przypadku zak∏adów ubezpieczeƒ, gdzie cen-
trale w Warszawie posiada ponad 80% ubezpieczycieli.

Wi´kszoÊç kancelarii bioràcych udzia∏ w badaniu funkcjonuje na rynku poprzez prowadzenie zareje-
strowanej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Nie jest to jednak jedyna forma prawna tych instytucji. Cz´Êç z nich
dzia∏a tak˝e w postaci spó∏ek akcyjnych (np. Votum Centrum Odszkodowaƒ), spó∏ek z. o. o. (np. Euro-
pejskie Centrum Odszkodowaƒ) czy te  ̋spó∏ek jawnych (np. Kancelaria Teodorowski & Wojtaszak). 
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Wykres nr 3. „Wiek” badanych kancelarii odszkodowawczych

Wykres nr 4. Zakres terytorialny dzia∏alnoÊci badanych kancelarii odszkodowawczych

do 1 roku                 2-3 lata                    3-5 lat               powyêej 5 lat

lokalny                          ogólnopolski                   mi´dzynarodowy



Przewa˝ajàca cz´Êç badanych kancelarii obs∏ugujàcych roszczenia ubezpieczeniowe istnieje ju˝
od pewnego czasu. Z przekazanych odpowiedzi wynika, ˝e 8 na 10 kancelarii odszkodowawczych
funkcjonuje na rynku co najmniej 3 lata, zaÊ po∏owa zosta∏a za∏o˝ona ponad 5 lat temu. Tym sa-
mym, wbrew obiegowym opiniom, funkcjonowanie kancelarii nie jest zjawiskiem zupe∏nie no-
wym. Zwi´kszone zainteresowanie innych uczestników rynku ubezpieczeniowego i poszkodowa-
nych ich dzia∏alnoÊcià wynika raczej z proporcjonalnie zwi´kszajàcej si´ obecnoÊci kancelarii
w liczbie i wartoÊci odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ wyp∏acanych przez zak∏ady ubezpieczeƒ oraz inne
instytucje ubezpieczeniowe (np. UFG).

Dla wi´kszoÊci kancelarii obszarem prowadzenia dzia∏alnoÊci z punktu widzenia terytorialne-
go jest Polska. ˚aden z respondentów nie ogranicza swoich us∏ug do okreÊlonego województwa
czy regionu. Niektóre wi´ksze firmy odszkodowawcze (np. Votum oraz Europejskie Centrum Od-
szkodowaƒ) podejmujà równie˝ wysi∏ki zaistnienia i dotarcia do klientów poza granicami Polski.
Ta ostatnia firma w∏aÊnie w koƒcu 2008 r. za∏o˝y∏a swojà spó∏k´ w Czechach.

Z informacji udzielonych przez kancelarie bioràce udzia∏ w badaniu wynika, ̋ e po∏owa z nich zaj-
muje si´ dochodzeniem roszczeƒ w imieniu klienta z tytu∏u wszystkich grup ubezpieczeƒ. Pozosta-
∏e ograniczajà zakres Êwiadczonych us∏ug albo do ubezpieczeƒ komunikacyjnych (lub w jeszcze
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Wykres nr 5. Zakres przedmiotowy dzia∏alnoÊci badanych kancelarii odszkodowawczych

Wykres nr 6. Rodzaje Êwiadczonych us∏ug przez badane kancelarie odszkodowawcze

szkody                 szkody           szkody OC       szkody             b∏´dy            inne
ze wszystkich komunikacyjne       kom.        osobowe z OC     w sztuce
grup ubezp.                                                       kom.             lekarskiej

obs∏uga             zast´pstwo         obs∏uga             pomoc            obs∏uga               inne
prawna             procesowe        finansowa        med.-rehab.     tech.-logist.
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w´˝szym obszarze do szkód z tytu∏u OC komunikacyjnego/szkód osobowych z OC komunikacyjne-
go), albo do innych grup ubezpieczeƒ OC (b∏´dy w sztuce lekarskiej, b∏´dy architektów, katastrofy
budowlane etc.) bàdê pozosta∏ych wybranych grup ubezpieczeƒ (np. Casco). Zakres przedmiotowy
kancelarii odszkodowawczych-uczestników badania szczegó∏owo ilustruje wykres 5.

Odnoszàc si´ do rodzaju Êwiadczonych us∏ug, niemal wszystkie badane kancelarie zapewniajà
poszkodowanym ró˝nego rodzaju obs∏ug´ prawnà oraz zast´pstwo procesowe. Obs∏uga finanso-
wa (polegajàca m.in. na przekazywaniu Êwiadczeƒ wyp∏acanych przez zak∏ady ubezpieczeƒ czy
UFG wraz z potràceniem uprzednio ustalonej okreÊlonej prowizji), techniczno-logistyczna (np.

organizacja wizyt lekarskich, pozyskiwanie niezb´dnych ekspertyz medycznych czy technicz-
nych)) jak równie˝ pomoc medyczno-rehabilitacyjna (np. gwarantowanie swoim klientom us∏ug
rehabilitacyjnych we wspó∏pracujàcych z kancelarià tego rodzaju oÊrodkach) – jest oferowana i za-
pewniana klientom przez po∏ow´ z nich. Jest to ciekawa okolicznoÊç rzucajàca nowe Êwiat∏o na
us∏ugi tych podmiotów.

JeÊli chodzi o skal´ prowadzonej dzia∏alnoÊci, najwi´cej ankietowanych (50% respondentów) ob-
s∏uguje 101-500 poszkodowanych rocznie. Tak jest m.in. w przypadku kancelarii Adiutor, B-Part-
ner, Eventus Dochodzenie Odszkodowaƒ czy TER Enterprises. Nale˝y wszak˝e zwróciç uwag´, i˝

Wykres nr 7. Liczba poszkodowanych obs∏ugiwanych przez respondentów rocznie

Wykres nr 8. Liczba poszkodowanych obs∏ugiwanych przez respondentów do koƒca 2007 r.

do 10                  11-50                  51-100                101-500            powy˝ej 500

do 10                  11-50                  51-100                101-500            powy˝ej 500
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skala dzia∏alnoÊci (pomijajàc kwesti´ kancelarii dopiero rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç) zale˝y nie-
kiedy od celów przyÊwiecajàcych poszczególnym firmom odszkodowawczym. Przyk∏adowo Biuro
Porad Ubezpieczeniowych 1983 r. Dochodzenie Odszkodowaƒ koncentruje si´ na obs∏udze nie-
wielkiej liczby (do 10 w skali roku) tzw. du˝ych roszczeƒ indywidualnych (przekraczajàcych wy-
sokoÊç 500 tys. z∏ ka˝de). Na drugim biegunie znajdujà si´ kancelarie Votum i Europejskie Cen-
trum Odszkodowaƒ, które rocznie podejmujà kilka tysi´cy spraw (w przypadku obydwu tych
podmiotów ostatnio jest to blisko ok. 10 tys. spraw ∏àcznie).

JeÊli chodzi o liczb´ obs∏u˝onych spraw odszkodowawczych od poczàtku funkcjonowania danej
kancelarii do koƒca 2007 r., ponad po∏owa z nich reprezentowa∏a ju˝ ponad 500 klientów (w tym
niektóre jak Votum czy Europejskie Centrum Odszkodowaƒ odpowiednio 25 tys. i 12 tys. osób.
Widaç wi´c wyraênie, ˝e rynek tych podmiotów uleg∏ w ostatnich latach silnej koncentracji i to
nie poprzez fuzje czy przej´cia ale przez nowe inwestycje. 

Ciekawe sà opinie respondentów co do przyczyn korzystania z ich us∏ug. Najcz´Êciej podawa-
nà przyczynà korzystania z ich us∏ug sà pozytywne referencje znajomych (tj. osób, które ju˝ kie-

Wykres nr 9. Przyczyny korzystania przez poszkodowanych z us∏ug kancelarii odszkodowaw-
czych (skala 1-5)

Wykres nr 10. Efekty korzystania przez poszkodowanych z us∏ug kancelarii odszkodowawczych
(skala 1-5)

dobra reputacja  brak zaufania         odmowa          referencje           aktywna
kancelarii       do zak∏adów           wyp∏aty          znajomych          akwizycja

odszkodowania

szybka wyp∏ata  skrócenie czasu  wy˝szy poziom   wy˝szy komfort      wy˝sze
odszkodowania   post´powania       uzyskanych            dla               prawdopodobieƒstwo

likwidacyjnego       Êwiadczeƒ      poszkodowanego     uzyskania
odszkodowania



dyÊ korzysta∏y z poÊrednictwa kancelarii i by∏y na tyle usatysfakcjonowane ich dzia∏aniami, ˝e
namawiajà znajome osoby poszkodowane w wypadkach ubezpieczeniowych do podj´cia wspó∏-
pracy z wyznaczonym przez siebie pe∏nomocnikiem). Ponadto niemal równie cz´sto badane kan-
celarie wskazujà na fakt odmowy uznania roszczenia przez zobowiàzanego do wyp∏aty Êwiadcze-
nia. W du˝o mniejszym stopniu ich zdaniem na fakt skorzystania przez poszkodowanych z us∏ug
kancelarii wp∏ywa ogólna pozytywna aura jakà cieszà si´ kancelarie w ÊwiadomoÊci publicznej
oraz aktywna dzia∏alnoÊç akwizycyjna prowadzona w celu skutecznego dotarcia do osób poszko-
dowanych. 

JednoczeÊnie na przedstawionym poni˝ej wykresie nr 10 bioràce udzia∏ w ankiecie kancela-
rie przedstawi∏y swój punkt widzenia odnoÊnie pozytywnych skutków dla poszkodowanych,
którzy zdecydowali si´ (lub decydujà si´) skorzystaç z ich us∏ug. Bardzo cz´sto (Êrednio 4,6-
4,7 w skali1-5) zdaniem kancelarii efektem podj´cia przez nie dzia∏aƒ na rzecz uzyskania sto-
sownego odszkodowania przez klienta, jest wy˝szy poziom przyznanych Êwiadczeƒ i wi´ksze
prawdopodobieƒstwo uzyskania odszkodowania. Towarzyszy temu równie˝ wi´kszy komfort
psychiczny poszkodowanego, który poprzez przerzucenie odpowiedzialnoÊci dotyczàcych uzy-
skania przez wyspecjalizowane firmy odszkodowawcze zadowalajàcego odszkodowania i/lub
Êwiadczenia od zak∏adów bàdê instytucji finansowych, nie jest nara˝ony na taki poziom stresu
jak wtedy, gdyby samodzielnie próbowa∏ dochodziç swoich roszczeƒ. Rzadziej, aczkolwiek tak-
˝e cz´sto, kancelarie wskazujà na szybszà wyp∏at´ odszkodowaƒ i skrócenie czasu post´powa-
nia likwidacyjnego jako korzystny z punktu widzenia poszkodowanych-klientów efekt ich dzia-
∏ania. Tu stosowne wskaêniki udzielonych odpowiedzi kszta∏tujà si´ odpowiednio na poziomie
4,11 odnoÊnie szybszej wyp∏aty odszkodowaƒ oraz 4,00 co do skrócenia czasu post´powania li-
kwidacyjnego.

Kancelarie optymistycznie oceniajà swojà przysz∏oÊç; zdaniem wszystkich b´dà one w coraz
wi´kszym stopniu wykorzystywane przez poszkodowane osoby fizyczne (10 odpowiedzi twierdzà-
cych na 10 kancelarii), oraz przez poszkodowane osoby prawne (8 na 10 tj. 80%). 60% kancelarii
uzna∏o, i˝ dzia∏alnoÊç kancelarii odszkodowawczych rozszerzy si´ równie˝ na post´powania od-
szkodowawcze wobec poza-ubezpieczeniowych p∏atników (np. szpitale, pracodawcy). Du˝o bar-
dziej sceptyczne podejÊcie kancelarie wykazujà odnoÊnie kwestii przeniesienia ich dzia∏alnoÊci na
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Wykres nr 11. Perspektywy rozwoju kancelarii odszkodowawczych

wi´ksze              wi´ksze           cz´Êç oferty         roszczenia          mi´dzynar.
wykorzystywanie   wykorzystywanie      ubezp.             na post´p.       na obszarze UE

przez poszkodowane  przez poszkodowane                     odszkodowawcze
osoby fiz.        osoby prawne                            wobec pozaubezp.

p∏atników



terytorium UE (tylko 4 odpowiedzi twierdzàce na 10 kancelarii – g∏ówna bariera to brak znajo-
moÊci j´zyków i znajomoÊci przepisów prawnych poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich) oraz te-
go, ˝e stanà si´ one cz´Êcià oferty ubezpieczeniowej (2 na 10).

Podsumowujàc wyniki przeprowadzonego badania mo˝na wysunàç szereg wniosków: Po pierw-
sze, wynika z niego, ̋ e znaczna cz´Êç kancelarii dzia∏a na rynku od d∏u˝szego czasu. Tak wi´c nie-
prawdà jest, i˝ pojawi∏y si´ one ostatnio, prawdà natomiast mo˝e byç to, ˝e w ostatnim czasie za-
cz´∏y obs∏ugiwaç rosnàcà cz´Êç roszczeƒ ubezpieczeniowych. W efekcie zosta∏y zauwa˝one przez
istniejàcych graczy rynkowych zw∏aszcza zak∏ady ubezpieczeƒ;

po drugie, z ankiety wynika, ˝e kancelarie obs∏ugujà ró˝ne roszczenia ubezpieczeniowe i nie
ograniczajà swojej dzia∏alnoÊci tylko i wy∏àcznie do OC komunikacyjnego, co mog∏yby sugerowaç
artyku∏y prasowe. Ich us∏ugi obejmujà równie˝ znacznie szerszy obszar ni˝ doradztwo prawne
i zast´pstwo procesowe;

po trzecie, ich dzia∏alnoÊç ogranicza si´ raczej do rynku krajowego. Przy czym odnosi si´ to do
ca∏ego terytorium Polski, a nie do poszczególnych jej cz´Êci, regionów lub województw. Jednocze-
Ênie rzadziej anga˝ujà si´ w projekty mi´dzynarodowe, z uwagi na brak wystarczajàcej iloÊci pra-
cowników pos∏ugujàcych si´ biegle j´zykami obcymi oraz zaznajomionych w wystarczajàcym stop-
niu z przepisami prawa obowiàzujàcymi w innych krajach;

po czwarte, pozytywnym efektem dzia∏alnoÊci kancelarii w ich ocenie jest uzyskiwanie wy˝-
szych Êwiadczeƒ odszkodowawczych oraz wi´kszy komfort poszkodowanych, jak równie˝ wi´ksze
prawdopodobieƒstwo uzyskania przez nich odszkodowania. Stoi to w sprzecznoÊci z dost´pnymi
ocenami zak∏adów ubezpieczeƒ, które utrzymujà i˝ mija to si´ z prawdà. Warto by by∏o rozwinàç
ten wàtek w dalszych badaniach;

po piàte, podstawowà przyczynà korzystania z us∏ug kancelarii odszkodowawczych jest ich zda-
niem brak zaufania poszkodowanych do zak∏adów ubezpieczeƒ lub bezpoÊrednia odmowa ubez-
pieczycieli w zakresie uznania roszczeƒ. Warto by by∏o zapytaç na ten temat samych poszkodo-
wanych.

Wreszcie, z ankiety wynika równie˝, i˝ kancelarie z optymizmem patrzà na perspektywy swo-
jego funkcjonowania w przysz∏oÊci w tym sensie, i˝ uwa˝ajà, ˝e b´dà sta∏ym elementem w syste-
mie likwidacji szkód w Polsce; trudno si´ z tym poglàdem niezgodziç.

dr Marek Monkiewicz, UFG/Politechnika Warszawska

1. Rozwój rynku w ostatnich latach
Do koƒca 2004 r. dzia∏a∏o w Polsce oko∏o 20-30 firm zajmujàcych si´ pomocà ofiarom wypadków

i poszkodowanym w dochodzeniu roszczeƒ przed zak∏adami ubezpieczeniowymi. By∏y to z regu-
∏y podmioty lokalne, które specjalizowa∏y si´ w likwidacji szkód zwiàzanych z wypadkami komu-
nikacyjnymi. Zakres terytorialny rzadko wykracza∏ poza miasto, w którym znajdowa∏a si´ siedzi-
ba firmy, a jeszcze rzadziej za granic´ Polski. Dok∏adne okreÊlenie iloÊci firm dzia∏ajàcych na
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rynku odszkodowawczym oraz jakoÊç i zakres Êwiadczonych przez nie us∏ug jest bardzo trudne
z uwagi na brak jakichkolwiek systemowych danych na ten temat.

Na prze∏omie 2004/2005 na rynku zacz´∏o si´ pojawiaç coraz wi´cej nowych podmiotów ofe-
rujàcych odzyskanie odszkodowania z zak∏adu ubezpieczeƒ w zwiàzku z wypadkiem komuni-
kacyjnym. Zazwyczaj by∏y to spó∏ki z o.o. lub osoby fizyczne prowadzàce jednoosobowà dzia-
∏alnoÊç gospodarczà. Z pomocà osobom poszkodowanym spieszy∏y mi´dzy innymi firmy
zajmujàce si´ wczeÊniej likwidacjà szkód dla zak∏adów ubezpieczeƒ, choç te szybko si´ z tego
wycofa∏y. Nadto by∏y to firmy windykacyjne, firmy finansowe zajmujàce si´ wczeÊniej doradz-
twem ró˝nego rodzaju, zazwyczaj w zakresie funduszy emerytalnych, szefowie korporacji tak-
sówkowych, byli policjanci, byli pracownicy zak∏adów ubezpieczeƒ, rzeczoznawcy samochodo-
wi, w∏aÊciciele warsztatów samochodowych – z grubsza mówiàc osoby, które mia∏y do
czynienia ze szkodami lub wypadkami. W znacznej wi´kszoÊci wiedza osób trudniàcych si´ po-
mocà poszkodowanym w zakresie odszkodowaƒ ogranicza∏a si´ do ÊwiadomoÊci, ˝e istniejà na
rynku osoby poszkodowane w wypadkach i nale˝y im si´ odszkodowanie, ale tego jak, ile i za
co nale˝y si´ Êwiadczenie ju˝ nie wiedzia∏y. Ponadto oko∏o 90% podmiotów powsta∏ych po 2004
r. zakresem swoich us∏ug obejmowa∏o tylko pomoc w odzyskaniu odszkodowania za szkody
osobowe z OC posiadacza pojazdu. By∏o to o tyle uzasadnione, ˝e tego rodzaju szkody uwa˝a-
ne sà powszechnie za proste, a wysokoÊci mo˝liwych do uzyskania odszkodowaƒ w odniesie-
niu do nak∏adu pracy, znaczne. OczywiÊcie osoby majàce przynajmniej mgliste poj´cie o od-
szkodowaniach wiedzà, ˝e szkody na osobie wcale nie sà proste, i ˝eby rzetelnie poprowadziç
takà spraw´, nale˝y poÊwi´ciç jej znacznie wi´cej czasu i pracy ni˝ szkodzie majàtkowej np.
w zwiàzku z uszkodzeniem pojazdu. Nierzadko przy bardziej skomplikowanych przypadkach
na samo sprecyzowanie roszczeƒ nale˝y poÊwi´ciç ok 3-4 dni anga˝ujàc przy tym szereg spe-
cjalistów (lekarzy, doradców podatkowych, t∏umaczy). Warunkiem jest oczywiÊcie rzetelne po-
prowadzenie sprawy, a nie przygotowanie roszczeƒ „na kolanie” lub w oparciu o „sztampowe
pismo” i wys∏anie go do zak∏adu ubezpieczeƒ, po czym zgarni´cie prowizji z kwoty bezspornej
i zamkni´cie sprawy.

Pocieszajàce jest jednak to, ˝e w tej grupie ró˝nych osób i firm po 2004 r. pojawi∏y si´ równie˝
osoby posiadajàce kwalifikacje, niezb´dnà wiedz´ i doÊwiadczenie w profesjonalnym reprezento-
waniu osób poszkodowanych. Zazwyczaj sà to osoby pracujàce kiedyÊ dla zak∏adów ubezpieczeƒ
na stanowiskach kierowniczych lub dyrektorskich, doradcy prawni, którzy jako „specjalizacj´”
wybrali odszkodowania, kancelarie radcowsko-adwokackie, które za∏o˝y∏y firmy odszkodowaw-
cze w celu pozyskiwania klientów i omini´cia zakazów, jakie nak∏adajà na nich korporacje. 

Niemniej jednak nale˝y podkreÊliç, ˝e od 2005 r. jakoÊç Êwiadczonych us∏ug przez firmy repre-
zentujàce ofiary wypadków w naszej ocenie znacznie spad∏a. W Êrodowisku ubezpieczeniowym za-
cz´∏o si´ coraz wi´cej mówiç o nieprawid∏owoÊciach i naruszeniach prawa przez reprezentantów
poszkodowanych. O bran˝y profesjonalnych doradców zacz´to mówiç bardzo negatywnie i wr´cz
obra˝liwie. O spadku jakoÊci Êwiadczonych us∏ug i podejÊciu samych ubezpieczycieli do reprezen-
tantów poszkodowanych niech Êwiadczy fakt, ˝e przed 2005 r. ok. 60% spraw prowadzonych koƒ-
czono ugodami przedsàdowymi, natomiast w 2005 r. takich ugód nie by∏o wi´cej jak ok. 15%.

Wed∏ug nas zmiany w tym obszarze rynku sà potrzebne i powinny nastàpiç natychmiast, póki
patologia nie sta∏a si´ normà. Dzia∏ania profesjonalnych pe∏nomocników powinny byç uregulowa-
ne najlepiej przez same podmioty a jeÊli to oka˝e si´ niemo˝liwe to przez Paƒstwo, tak jak ma to
miejsce w innych dzia∏ach ubezpieczeƒ. Kompletnym absurdem by∏oby regulowanie dzia∏ania
firm odszkodowawczych przez Polskà Izb´ Ubezpieczeƒ lub jakàkolwiek innà izb´, czy to broke-
rów, czy to agentów ubezpieczeniowych. Ruchy w kierunku unormowania tej ga∏´zi rynku ubez-
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pieczeniowego rozpocz´to ju˝ po 2005 r., kiedy zacz´∏y docieraç pierwsze sygna∏y o nieprawid∏o-
woÊciach, jakich dopuszczajà si´ firmy odszkodowawcze i sà w fazie bliskiej finalizacji.

2. Program naprawy bran˝y
Mniej wi´cej trzy lata temu wraz z kilkoma podmiotami gospodarczymi dzia∏ajàcymi na rynku

firm odszkodowawczych (aktualnie jest nas kilkadziesiàt firm) podj´liÊmy prób´ uregulowania
zasad dzia∏ania tej dziedziny ubezpieczeƒ. Ze strony bran˝y ubezpieczeniowej spotka∏o si´ to z du-
˝à przychylnoÊcià i ˝yczliwoÊcià. Ró˝nego rodzaju stowarzyszenia, izby i media popierajà nasz po-
mys∏ i wspierajà nas w jego realizacji.

G∏ównymi celami, jakie przyÊwiecajà naszym dzia∏aniom jest znormalizowanie tej dziedziny ryn-
ku poprzez wprowadzenie etycznych norm post´powania (wprowadzenie i przyj´cie kodeksu do-
brych praktyk w zakresie odzyskiwania odszkodowaƒ), unormowanie kwestii pobieranych prowizji
przez ustalenie ich zakresu i wysokoÊci, ustalenie niezb´dnego zakresu prowadzonych spraw oraz
sposobu prowadzonych post´powaƒ odszkodowawczych, w szczególnoÊci prowadzenie post´powaƒ
sàdowych w celu uzyskiwania odszkodowaƒ adekwatnych do poniesionej szkody, wspó∏praca z pod-
miotami dzia∏ajàcymi na rynku ubezpieczeniowym takimi jak Rzecznik Ubezpieczonych, ró˝nego
rodzaju izby i stowarzyszenia w celu unormowania samego rynku ubezpieczeniowego, czynny
udzia∏ w rozmowach, projektach, pracach dotyczàcych rynku odszkodowaƒ nad wprowadzeniem
„odgórnych” regulacji dzia∏alnoÊci profesjonalnych pe∏nomocników, gromadzenie informacji na te-
mat uczestników rynku odszkodowawczego i jakoÊci Êwiadczonych przez nich us∏ug, wymiana in-
formacji mi´dzy cz∏onkami zrzeszenia i dbanie o wizerunek bran˝y odszkodowawczej, czynny udzia∏
w rynku finansowym w szczególnoÊci reprezentacja firm odszkodowawczych, stworzenie sieci biur
pomocy poszkodowanym, podnoszenie ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej wspó∏obywateli oraz promo-
cja samej bran˝y odszkodowawczej, stworzenie bazy danych o nierzetelnych poÊrednikach wspó∏-
pracujàcych z firmami odszkodowawczymi i zak∏adami ubezpieczeƒ w celu ich wyeliminowania,
stworzenie bazy danych adwokatów i radców prawnych specjalizujàcych si´ w kwestiach ubezpie-
czeƒ oraz lekarzy, psychologów, rehabilitantów, doradców podatkowych, promowanie zasad zdrowej
konkurencji, oferowanie szerokiej pomocy stowarzyszeniom, które faktycznie pomagajà ofiarom
wypadków i nawiàzanie z nimi wspó∏pracy w zakresie pomocy osobom poszkodowanym. Ponadto
celem, jaki chcielibyÊmy osiàgnàç jest sytuacja, w której to zak∏ady ubezpieczeƒ zacznà pokrywaç
koszty naszego honorarium, a nie osoby poszkodowane. Dzi´ki takim unormowaniom osoby po-
krzywdzone by∏yby znacznie lepiej chronione, co znacznie poprawi∏oby sytuacj´ ich i ich rodzin.

Firmy dzia∏ajàce na rynku:
p nie mog∏yby pobieraç honorarium wy˝szego ni˝ 20%. Honorarium rozliczane winno byç pro-

wizyjne w zale˝noÊci od efektu pracy zgodnie z zasadà no win – no fee, jednak wynagrodze-
nie nie mo˝e byç wygórowane i musi byç adekwatne do nak∏adu pracy oraz stanu zdrowia
poszkodowanego i jego sytuacji materialnej. Ocena wysokoÊci honorarium powinna odbywaç
si´ indywidualnie w ka˝dej sprawie oraz powinna byç ka˝dorazowo negocjowana ze zlecenio-
dawcà,

p nie powinny pobieraç honorarium od rent,
p powinny mieç obowiàzek prowadzenia spraw o odszkodowania na drodze polubownej i sàdo-

wej, dzi´ki czemu uzyskiwane odszkodowania by∏yby adekwatne, a nie jakiekolwiek,
p powinny mieç obowiàzek udzielania bezp∏atnych konsultacji poszkodowanym i ich rodzi-

nom,
p nie mog∏yby pozyskiwaç danych osób poszkodowanych bez ich wiedzy, w sposób naruszajàcy

dobre obyczaje lub prawo,
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p powinny stale podnosiç swoje kwalifikacje i wiedz´ w zakresie odszkodowaƒ,
p musia∏yby dostosowaç umow´ podpisywanà z osobà poszkodowanà tak, aby by∏a ona jasna

dla ka˝dego oraz nie posiada∏a ˝adnych nieprawid∏owoÊci mogàcych doprowadziç do naru-
szenia interesów zleceniodawcy,

p musia∏yby posiadaç zaplecze radcowsko – adwokackie,
p mia∏yby zakaz prowadzenia stowarzyszeƒ pomocy ofiarom wypadków, które w znacznej mie-

rze funkcjonujà dla nawiàzek lub dla pozyskania klientów, z którymi pod przykrywkà dzia-
∏alnoÊci prospo∏ecznej podpisywana jest umowa na odzyskanie odszkodowania,

p musia∏yby promowaç bran˝´ odszkodowawczà na swoim lokalnym rynku.
Regulacje i wymogi, jakie stawiane by∏yby podmiotom funkcjonujàcym na tym rynku mia∏y-

by za zadanie przede wszystkim ograniczyç do minimum mo˝liwoÊç skrzywdzenia osób poszko-
dowanych oraz ich rodzin i otoczenia ich wi´kszà opiekà i ochronà. Zdajemy sobie spraw´, ˝e
regulacje powy˝sze wprowadzajà doÊç znaczne ograniczenia w zakresie prowadzonej dzia∏alno-
Êci przez pe∏nomocników poszkodowanych, jednak z uwagi na specyficznà grup´ ludzi, do ja-
kich sà kierowane, zapewnienie takiej ochrony jest zadaniem priorytetowym. Nale˝y zauwa˝yç,
˝e problem osób poszkodowanych to nie sà kwestie jednostkowych przypadków, a jest to pro-
blem spo∏eczny. IloÊç wypadków, do jakich dochodzi co roku w Polsce oraz iloÊç osób poszkodo-
wanych w ich wyniku to problem znacznej rzeszy spo∏eczeƒstwa. Trudno w Polsce znaleêç ro-
dzin´, w której nikt z bliskich nie uczestniczy∏ w wypadku drogowym. Tym samym potrzeba
ochrony takich osób przed firmami ˝erujàcymi na ich nieszcz´Êciu i chcàcych wykorzystaç sy-
tuacj´, w jakiej si´ znalaz∏y stanowi dla nas wszystkich nie tylko obowiàzek moralny, ale rów-
nie˝ obowiàzek konstytucyjny. Przypomnijmy tylko, ˝e Konstytucja umo˝liwia ograniczenie
wolnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej tylko ze wzgl´du na wa˝ny interes publiczny a z takim ma-
my tu do czynienia.

3. Kancelarie a zak∏ady ubezpieczeƒ
Wed∏ug nas powy˝sze regulacje spowodowa∏yby w nied∏ugim czasie normalizacj´ bran˝y profe-

sjonalnych pe∏nomocników poprzez wyeliminowanie patologii, co w efekcie spowoduje zmiany
w dzia∏aniu bran˝y odszkodowawczej i umieÊci jà w miejscu, z którego pe∏nomocnicy zacznà byç
postrzegani przez bran˝´ ubezpieczeniowà oraz spo∏eczeƒstwo jako profesjonaliÊci i podmioty,
których uczestnictwo w procesie likwidacji jest niezb´dne lub co najmniej wskazane. Wed∏ug nas
wp∏ynie to znacznie na podniesienie jakoÊci Êwiadczonych us∏ug przez firmy odszkodowawcze
– miejmy nadziej´ – doprowadzi do sytuacji, w której zak∏ady ubezpieczeƒ zacznà p∏aciç odszko-
dowania w wysokoÊci adekwatnej ju˝ w post´powaniu przedsàdowym, a nie dopiero w wyniku
prawomocnego orzeczenia sàdowego. Taka forma wspó∏pracy wp∏yn´∏aby zapewne na lepsze po-
strzeganie rynku ubezpieczeniowego i samych zak∏adów ubezpieczeƒ przez spo∏eczeƒstwo. Po-
strzeganie zak∏adów ubezpieczeƒ przez spo∏eczeƒstwo to nie jedyna korzyÊç, jaka mo˝e wyp∏ywaç
z regulacji na rynku firm odszkodowawczych. Dzi´ki unormowaniu sytuacji wspó∏praca zak∏adów
ubezpieczeƒ i pe∏nomocników uk∏ada∏aby si´ na z góry okreÊlonych i jasnych zasadach, gdzie ka˝-
da ze stron mia∏aby okreÊlone obowiàzki i prawa tak wzgl´dem siebie jak i wzgl´dem poszkodo-
wanych. Pozwala∏oby to obydwu stronom na egzekwowanie obowiàzków drugiej strony np. jako-
Êci us∏ug, rzetelnoÊci realizowanych zadaƒ itd.

Wspó∏praca mi´dzy pe∏nomocnikiem a zobowiàzanym do zap∏aty odszkodowania u∏atwi∏aby
znacznie likwidacj´ szkód poprzez odcià˝enie samych zak∏adów ubezpieczeƒ z szeregu czynnoÊci.
Zak∏ady ubezpieczeƒ ograniczy∏yby znacznie bezproduktywnà „walk´” z klientem skupiajàc si´
na konkretnej realizacji czynnoÊci ubezpieczeniowych np. na terminowej zap∏acie nale˝nego od-
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szkodowania. Obowiàzek wyt∏umaczenia klientowi zasadnoÊci dochodzonego roszczenia w okre-
Êlonym zakresie spoczywa∏by na pe∏nomocniku, który rozlicza si´ z efektu w∏asnych czynnoÊci.
Co wi´cej sk∏adane roszczenia przez pe∏nomocników sà roszczeniami sprecyzowanymi i konkret-
nymi, bez nadmiernego zag∏´biania si´ w sfer´ emocjonalnà. Taka wspó∏praca w sposób znaczny
skróci∏aby czas likwidacji szkody oraz zwi´kszy∏aby znacznie jakoÊç likwidowanych szkód, bo
sprawà po obu stronach sporu zajmowaliby si´ specjaliÊci i profesjonaliÊci, a nie ludzie przypad-
kowi. Bezdyskusyjny pozostaje fakt, ˝e znacznie ∏atwiej jest rozmawiaç osobom, które orientujà
si´ w problematyce ni˝ poszkodowanym, którzy po pierwsze podchodzà do sprawy bardzo emo-
cjonalnie, co wprowadza niepotrzebne nerwy i schodzenie na tematy poboczne, a po drugie nie
wiedzà czego i w jakiej wysokoÊci mogà ˝àdaç.

Przyj´cie przez pe∏nomocników przejrzystych regu∏ dzia∏ania i znormalizowanie relacji z zak∏a-
dami ubezpieczeƒ, wed∏ug nas, znacznie ograniczy∏oby iloÊç sporów sàdowych. Wi´kszoÊç spraw
mo˝na by∏oby koƒczyç w drodze post´powania przedsàdowego np. stosownà ugodà, dzi´ki czemu
zak∏ady ubezpieczeƒ mog∏yby ograniczyç iloÊç Êrodków finansowych anga˝owanych w spraw´
a poszkodowani szybciej dostawaliby odszkodowania dzi´ki czemu szybciej zapominaliby o nie-
szcz´Êliwym wypadku, a nie rozpami´tywali go za ka˝dym posiedzeniem sàdu w kilkuletnim spo-
rze. Ponadto poszkodowany otrzymujàc szybciej odszkodowanie móg∏by je przeznaczyç na lecze-
nie, dzi´ki czemu szybciej wraca∏by do normalnego ˝ycia.

Wspó∏praca mi´dzy pe∏nomocnikami a zak∏adami ubezpieczeƒ pozwoli∏aby równie˝ na wypra-
cowanie jasnych i przejrzystych kryteriów przyznawanych odszkodowaƒ, w szczególnoÊci w od-
niesieniu do wysokoÊci przyznawanego zadoÊçuczynienia tak w szkodach na osobie jak i – dla osób
najbli˝szych – za Êmierç osoby najbli˝szej, ograniczy∏oby to koszty sporów sàdowych, spekulacji
medialnych, nerwów, cierpienia oraz upokorzenia rodzinom ofiar wypadków i samym poszkodo-
wanym.

Ustalenie jasnych kryteriów przyznawanych odszkodowaƒ, przynajmniej ich maksymalne skry-
stalizowanie pozwoli∏oby precyzyjniej okreÊlaç ryzyko przez zak∏ady ubezpieczeƒ w poszczegól-
nych szkodach. Dzi´ki temu towarzystwa ubezpieczeniowe korzystniej mog∏yby zarzàdzaç swoim
majàtkiem. Wprowadzenie skrystalizowanych regu∏ przyznawania odszkodowaƒ ograniczy∏oby
tak˝e znacznie spekulacje medialne w zakresie przyznawanych zadoÊçuczynieƒ, dzi´ki czemu
zwi´kszy∏oby to ÊwiadomoÊç spo∏ecznà w zakresie ubezpieczeƒ i odszkodowaƒ. 

Wysokie kwalifikacje, jakimi winni legitymowaç si´ pe∏nomocnicy, podnios∏yby nie tylko jakoÊç
Êwiadczonych przez nich us∏ug i zwi´kszy∏y szanse ofiar wypadków na otrzymanie zasadnego od-
szkodowania, ale równie˝ odcià˝y∏yby instytucje Komisj´ Nadzoru Finansowego i Rzecznika
Ubezpieczonych, do których skargi kierowane przez pe∏nomocników nie mia∏yby na celu wp∏ywaç
na decyzj´ ubezpieczyciela, ale ukazywaç realne patologie i naruszenia, do jakich dochodzi w trak-
cie likwidacji szkód.

Ostatnià bardzo wa˝nà kwestià uregulowania wspó∏pracy mi´dzy pe∏nomocnikami a zak∏adami
ubezpieczeƒ jest zmniejszenie przest´pczoÊci ubezpieczeniowej. ZacieÊniajàc wspó∏prac´ mo˝na
w sposób znaczny zniwelowaç mo˝liwoÊç wy∏udzania odszkodowaƒ poprzez wymian´ informacji
na temat potencjalnych grup przest´pczych dzia∏ajàcych na lokalnych rynkach. Temu celowi s∏u-
˝y∏oby równie˝ wprowadzenie w umowach o wspó∏pracy z poszkodowanymi kar nak∏adanych na
nich w przypadku wykazania próby wy∏udzenia odszkodowania. Co wi´cej dzi´ki takiej wspó∏pra-
cy i normalizacji rynku mo˝na by∏oby wykluczaç z rynku pe∏nomocników firmy bàdê osoby zajmu-
jàce si´ wy∏udzaniem odszkodowaƒ lub pomagajàcych w tym zakresie grupom przest´pczym.

Aktualnie nieograniczona dost´pnoÊç do tego zawodu powoduje, ˝e ka˝dy kto chce mo˝e poma-
gaç poszkodowanym, bez znaczenia na jego przesz∏oÊç, kwalifikacje zawodowe, uczciwoÊç i nor-
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my etyczne jakimi si´ charakteryzuje. W gronie firm prowadzàcych takà dzia∏alnoÊç lub osób
w nich zatrudnianych sà tak˝e przest´pcy, osoby zwalniane przez zak∏ady ubezpieczeƒ z uwagi
na naruszenia prawa w ramach wykonywanych czynnoÊci oraz osoby skazane prawomocnymi
wyrokami za wy∏udzenia odszkodowaƒ. Aby nie powtórzy∏a si´ u nas sytuacja jak na Zachodzie,
gdzie dzia∏ajà ca∏e zorganizowane grupy przest´pcze wy∏udzajàce odszkodowania za szkody na
osobie wprowadzenie zmian i zacieÊnienie wspó∏pracy profesjonalnych pe∏nomocników i zak∏a-
dów ubezpieczeƒ jest konieczne.

4. Co dalej z „kancelariami”?
Snujàc wizj´ przysz∏oÊci dla rozwoju kancelarii mo˝na przypuszczaç, ˝e dzia∏alnoÊç ta na dobre

zagoÊci w naszym systemie ubezpieczeƒ gospodarczych. Zdaje si´ byç wysoce prawdopodobne, ˝e
ich droga ustawowego rozwoju b´dzie zbli˝ona do dzia∏alnoÊci brokerów ubezpieczeniowych.
Trzeba zatem przypomnieç, ˝e w 1991 r. kiedy to ustawodawca rozszerzy∏ grono podmiotów po-
Êredniczàcych w zawieraniu umów ubezpieczenia o brokerów ubezpieczeniowych, ich profesja ro-
dzi∏a niemniejsze kontrowersje i opory ubezpieczycieli. Pami´tamy przecie˝ pierwsze poglàdy do-
tyczàce obowiàzku wynagradzania pracy brokerów, który powinien istnieç po stronie
ubezpieczajàcych. Nast´pnie nadszed∏ okres dokonywania przez ubezpieczycieli niepisanej selek-
cji brokerów, z którymi ubezpieczyciel chcia∏ wspó∏pracowaç. Znamienne, ˝e podczas kszta∏towa-
nia si´ rynku brokerów, podobnie jak teraz, ma miejsce deprecjonowanie profesjonalizmu, wiedzy
i doÊwiadczenia innych poza ubezpieczycielami uczestników runku ubezpieczeƒ gospodarczych.
Analiza przesz∏oÊci pozwala zatem, naszym zdaniem, okreÊliç w miar´ przewidywalne t∏o dla roz-
woju kolejnego gracza w Êrodowisku ubezpieczeniowym – doradcy ds. wykonania umowy ubez-
pieczenia.

Nie ulega zatem wàtpliwoÊci, ˝e obecnie ca∏e Êrodowisko oczekuje na normatywne regulacje
k∏adàce podwaliny pod dawno powsta∏à profesj´. Aktualny post´p w toczàcych si´ przygotowa-
niach legislacyjnych pozwala przypuszczaç, ̋ e nowe prawo zacznie obowiàzywaç nie wczeÊniej ni˝
od 2010 r. Ârodowisko kancelarii pok∏ada g∏´bokie nadzieje w tym, ˝e toczàce si´ obecnie dysku-
sje na forum Stowarzyszenia Pro Motor, ale tak˝e „Gazety Ubezpieczeniowej” i w Êrodowisku
ubezpieczeniowców zrzeszonych w powsta∏ej niedawno Sekcji Wykonania Umowy Ubezpieczenia
w ramach Izby Gospodarczej Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ryzyka zostanà uwzgl´dnione przez regula-
tora w swoich propozycjach legislacyjnych. 

Do projektu wymagajàcego Êrodowiskowej dyskusji zaliczyç trzeba przede wszystkim obowià-
zek ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, jaki ma zostaç na∏o˝ony na kancelarie, gdy˝ pozba-
wiony wyraênej delegacji w zakresie wysokoÊci sk∏adki za owo ubezpieczenie, stanie si´ drogo-
wskazem w z∏ym kierunku. Pozostawienie ca∏kowitej dobrowolnoÊci w tym zakresie b´dzie mia∏o
z∏e konsekwencje dla ca∏ej bran˝y dochodzenia odszkodowaƒ. DowolnoÊç ustalania sk∏adki OC
z tytu∏u dzia∏alnoÊci kancelarii stanie si´ faktycznie or´˝em w walce ubezpieczycieli z kancelaria-
mi. Znajàc ju˝ dziÊ krytyczne podejÊcie ubezpieczycieli, mo˝na z ∏atwoÊcià przewidzieç trudy
pierwszych kilku lat obowiàzywania nowych regulacji. Dlatego s∏usznym i pozostajàcym w bezpo-
Êrednim wp∏ywie na rozwój i regulacje dotyczàce kancelarii b´dzie mia∏a koncepcja odstàpienia
od obowiàzkowych ubezpieczeƒ OC. Wszak wadliwie wykonana umowa ubezpieczenia obcià˝a
ubezpieczyciela, a nie pe∏nomocnika poszkodowanego. Nie mo˝na szukaç usprawiedliwienia dla
dzia∏alnoÊci ubezpieczycieli w post´powaniu pe∏nomocników i wprowadziç dla tych drugich obo-
wiàzek ubezpieczenia, bo z jakiego tytu∏u?

Aktualny okres oczekiwania na normatywy regulatora zdaje si´ byç najtrudniejszym okresem
dla dzia∏alnoÊci kancelarii. Z jednej strony brak regulacji prawnych stanowi o braku ochrony re-
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gulatora nad dzia∏alnoÊcià profesjonalnych pe∏nomocników, a z drugiej pozwala ubezpieczycielom
na fal´ krytyki, co wymiernie przek∏ada si´ na negatywne, spo∏eczne podejÊcie do dzia∏alnoÊci pro-
wadzonej przez kancelarie odszkodowawcze. 

W tym przejÊciowym okresie trudno b´dzie tak˝e zmieniç merytoryczne podejÊcie ubezpieczycie-
li do spraw prowadzonych w imieniu poszkodowanych przez pe∏nomocników. Jak˝e cz´sto s∏yszy-
my dziÊ, ̋ e ubezpieczyciel zmieniajàc swoje stanowisko wskutek odwo∏ania pe∏nomocnika przyzna∏-
by si´ jednoczeÊnie do b∏´du, co postrzegane jest przez nich samych jako coÊ negatywnego. Byç mo˝e
dlatego system odwo∏aƒ i wynikajàce z tego faktyczne zbadanie sprawy z uwzgl´dnieniem argumen-
tów dostarczanych przez pe∏nomocników praktycznie nie istnieje. Zatem znajdujemy si´ w okresie,
którego symptomy sà niezwykle podobne do pierwszej fazy rozwoju dzia∏alnoÊci brokerskiej.

Obecnie potrzebujemy pe∏nej akceptacji dla dzia∏alnoÊci doradców ds. wykonania umowy ubez-
pieczenia. Jak˝e znamiennym jest list PIU zamieszczony w tej prezentacji, w którym zawarte sta-
nowisko nie dopuszcza mo˝liwoÊci dzia∏alnoÊci profesjonalnych pe∏nomocników. Jego treÊç pod-
kreÊla niezwykle konserwatywne podejÊcie ubezpieczycieli do rozwoju rynku ubezpieczeƒ
gospodarczych, co w∏aÊciwie powinno budziç zdziwienie, gdy˝ to w∏aÊnie im najbardziej powinno
zale˝eç na tym rozwoju. Konserwatyzm nie pozwala jednak dostrzec pozytywnych zmian co do
opinii na temat wykonania umowy ubezpieczenia, co mia∏oby bezpoÊredni wp∏yw na zwi´kszenie
liczby zawieranych umów ubezpieczenia. Ubezpieczenia nie koƒczà si´ z chwilà zainkasowania
sk∏adki ubezpieczeniowej. Nale˝y jednak wierzyç, ˝e pojawienie si´ regulacji ustawowych zmieni
post´powanie ubezpieczycieli, a przyzwyczajanie si´ do nowej sytuacji prawnej nie b´dzie ju˝ tak
bolesne dla kancelarii odszkodowawczych, jak dla brokerów.

Prawdopodobnie kolejna faza dostosowania si´ ubezpieczycieli b´dzie polega∏o na „darzeniu za-
ufaniem” wy∏àcznie wybranych, doÊwiadczonych i sprawdzonych doradców w zakresie wykona-
nia umowy ubezpieczenia. Byç mo˝e za oko∏o dwa do trzech lat zacznie kszta∏towaç si´ w∏aÊciwa
faza wspó∏pracy pomi´dzy kancelariami a ubezpieczycielami. Gór´ wezmà merytoryczne, pozy-
tywne efekty wspó∏pracy, jak przygotowanie roszczenia na poziomie wymaganym przepisami pra-
wa, dostarczanie niezb´dnych dowodów na wysokoÊç roszczenia, jego szkody o nic niewnoszàce
do sprawy sentymenty poszkodowanego, itp., co w efekcie ubezpieczyciele uznajà za system obni-
˝ajàcy koszty likwidacji szkód. Podobnie sta∏o si´ przy wspó∏pracy z brokerami ubezpieczeniowy-
mi podczas zawierania umów ubezpieczenia. Ta faza wspó∏pracy pozwoli tak˝e ubezpieczycielom
pozbyç si´, dokonanego a priori za∏o˝enia, ˝e ˝aden inny uczestnik rynku ubezpieczeniowego nie
mo˝e dorównaç wiedzy i doÊwiadczeniu, jakie on sam posiada. PodkreÊliç w tym miejscu trzeba,
˝e wszystkie dzia∏ania osób zmierzajàcych do propagowania dzia∏alnoÊci kancelarii, a tak˝e jej
etycznego wymiaru ukierunkowane sà w∏aÊnie na rozpocz´cie bezpoÊredniej wspó∏pracy z ubez-
pieczycielami w interesie „wspólnych” klientów. Wbrew opinii ubezpieczycieli w∏aÊciwe, termino-
we i skuteczne wykonanie umowy ubezpieczenia poprzez wyp∏at´ nale˝nego Êwiadczenia nie stoi
w sprzecznoÊci z ich majàtkowym interesem. Co wi´cej takie dzia∏anie w∏aÊnie s∏u˝y jemu i ca∏e-
mu rynkowi ubezpieczeƒ.

Nale˝y tak˝e przypuszczaç, ˝e w tym czasie dojdzie do ∏àczenia si´ krajowych podmiotów go-
spodarczych, celem sprostania pojawiajàcej si´ konkurencji zagranicznej. Przede wszystkim wy-
daj´ si´, ˝e w Polsce jest miejsce dla trzech, czterech du˝ych podmiotów o zasi´gu co najmniej eu-
ropejskim i tylu te˝ du˝ych krajowych graczy. Uzupe∏nieniem krajobrazu b´dà lokalne podmioty,
których dzia∏alnoÊç prawnicza wtopi je w rynek profesjonalnych pe∏nomocników. Byç mo˝e b´dzie
miejsce na jeszcze inne rozwiàzania biznesowe.

Uwa˝amy jednak, ˝e aktualny obraz ulegnie radykalnym zmianom, wraz z ingerencjà usta-
wodawcy w system marketingu kancelarii odszkodowawczych. Brak mo˝liwoÊci akwirowania
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dla kancelarii w sytuacjach nieetycznych oraz przez osoby zawodowo zwiàzane ze s∏u˝bà zdro-
wia albo policjà wykluczà z rynku ubezpieczeƒ sieci windykatorów pierwotnie Êcigajàcych d∏u˝-
ników finansowych lub sieci typu „amway”. Ju˝ dziÊ dwa podmioty, które swojà finansowà po-
zycj´ zbudowa∏y na „Êciganiu poszkodowanych” w szpitalach, majàc dost´p do bazy wypadków
drogowych, wspó∏pracujàc z „holownikami” albo wyszukujàc dane zmar∏ych w wypadkach osób
na nagrobkach cmentarnych muszà podjàç starania nad zmianà systemu pozyskiwania klien-
tów, ale przede wszystkim nad zmianà swojego negatywnego wizerunku. Aktualnie podejmo-
wane dzia∏ania zmierzajàce w konsekwencji do izolacji od ca∏ego Êrodowisko ubezpieczeniowe-
go w naszej ocenie mogà im tylko zaszkodziç, bowiem Êrodowisko ubezpieczeniowe jest
niezwykle hermetyczne. PodkreÊliç trzeba, ˝e pierwsze reakcje na negatywne sygna∏y o ich
dzia∏alnoÊci ju˝ przynios∏y efekty w postaci dostosowywania umów do treÊci odpowiadajàcej
normom konsumenckim. 

W sytuacji istnienia regulacji ustawowych da o sobie znaç mocno wówczas rozwini´ta i uko-
rzeniona dzia∏alnoÊç Êrodowiskowa, zrzeszonych w organizacji pozarzàdowej pe∏nomocników.
Ogólnopolska organizacja b´dzie pe∏ni∏a znaczàca rol´ w samoregulowaniu Êrodowiska. Nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e nawet jeÊli ustawodawca przeka˝e regulacj´ nad zawodem doradcy ds.
wykonania umowy ubezpieczenia organowi administracji publicznej, to nie sposób wykluczyç
z tej dzia∏alnoÊci izb´ gospodarczà. Niezwykle wa˝nà rol´ pe∏niç b´dzie Stowarzyszenie Pro
Motor, którego Rada Programowa mo˝e stanowiç platform´ dyskusji, Êcierania si´ poglàdów,
a byç mo˝e tak˝e wypracowywania koncepcji wspó∏pracy ubezpieczycieli z kancelariami od-
szkodowawczymi.

Wydaje si´ wysoce prawdopodobne, ˝e kwestia kosztów dzia∏alnoÊci kancelarii znajdzie roz-
wiàzanie polegajàce na przej´ciu przez ubezpieczycieli ich znacznej cz´Êci. Ju˝ dziÊ znaleêç
mo˝na na rynku produkty ubezpieczeniowe, które gwarantujà ubezpieczonym zwrot kosztów
poniesionych na mi´dzy innymi na dochodzenie Êwiadczeƒ z umów ubezpieczenia. Jest tylko
kwestià czasu, kiedy taki produkt stanie si´ dodatkiem, za niewielkà op∏atà, do umowy ubez-
pieczenia Auto-casco oraz OC komunikacyjnego i pozosta∏ych ubezpieczeƒ konsumenckich.
Wypracowane przez rynek rozwiàzania wydajà si´ byç najbardziej trwa∏ymi. Tak uj´ty problem
ceny pracy kancelarii jest oparte wy∏àcznie o zwrot poniesionych kosztów. P∏atnikiem wi´c za
us∏ugi kancelarii pozostanie poszkodowany, co wyeliminuje zarzuty finansowania tej dzia∏alno-
Êci w sposób podobny do brokerów. To z tego powodu ci ostatni nie kwapià si´ do wyst´powa-
nia o odszkodowanie dla swojego klienta. Wypracowany „uk∏ad” prowizyjny i decyzyjny stano-
wi skutecznà zapor´ przed walkà o odszkodowanie. Zresztà takie roz∏o˝enia si∏ stanowi
pozytywny bodziec do rozwoju kancelarii w ramach wspó∏pracy z brokerami ubezpieczeniowy-
mi. W przysz∏oÊci taka wspó∏praca spowoduje wypracowanie powszechnej i taniej us∏ugi Êwiad-
czonej brokerom przez kancelarie.

Zastanawiajàc si´ zatem nad przysz∏oÊcià kancelarii odszkodowawczych za najwi´kszy sukces
nale˝y uznaç to, ˝e dzia∏alnoÊç owa doczeka∏a si´ w koƒcu uwagi regulatora i ca∏ego Êrodowiska
ubezpieczeniowego. Minàç musia∏o 25 lat od czasu pojawienia si´ na rynku pierwszego tego typu
podmiotu do podj´cia szerokiej dyskusji nad przysz∏oÊcià nowego zawodu i ca∏ej bran˝y kancela-
rii odszkodowawczych. Ustawodawcy, regulatorowi a przede wszystkim ubezpieczycielom przypo-
minamy, ˝e doradztwo w zakresie wykonania umowy ubezpieczenia pojawi∏o si´ na polskim ryn-
ku zanim powsta∏ pierwszy prywatny ubezpieczyciel w powojennej historii. Rozwój i udzia∏ Polski
w strukturach Unii Europejskiej oraz Êwie˝e doÊwiadczenia p∏ynàce z kryzysu finansowego na
Êwiecie i w Europie pokazujà, ˝e tylko zharmonizowany rozwój mo˝e przynieÊç pozytywne, d∏u-
gofalowe efekty dla ca∏ego rynku. Nie inaczej jest z ubezpieczeniami gospodarczymi. Dzia∏alnoÊç
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podmiotów wy∏àcznie w obszarze zawierania umów ubezpieczenia ogranicza niezb´dnà równowa-
g´. Ograniczanie si´ regulatora do nadzoru formalnego nad dzia∏alnoÊcià ubezpieczycieli, brak
ustanowienia formalnego or´˝a dla Rzecznika Ubezpieczonych tym bardziej t´ nierównowag´ po-
t´guje. Dlatego funkcjonowanie na rynku ubezpieczeƒ podmiotów, wykorzystujàcych swe zasoby
w dà˝eniu do realizacji umowy ubezpieczenia jest pierwszym powa˝nym krokiem do zrównania
pozycji uczestników runku ubezpieczeƒ gospodarczych w Polsce.

mgr Wojciech Fallach, Biuro Pomocy Ubezpieczonym
mgr Krzysztof Kawa∏owski, APU Pomoc

Prowadzenie dzia∏alnoÊci „kancelarii odszkodowawczych” polega na reprezentowaniu osób do-
chodzàcych roszczeƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ. „Kancelarie” reprezentujà zarówno podmioty,
które ∏àczy z zak∏adem ubezpieczeƒ stosunek prawny poprzez zawartà umow´ ubezpieczenia,
a tak˝e (w przewa˝ajàcej liczbie przypadków) osoby poszkodowane, dochodzàce swoich roszczeƒ
z tytu∏u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej sprawcy zdarzenia (znaczny odsetek
stanowià osoby dochodzàce odszkodowaƒ z tytu∏u umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych). 

„Kancelarie” odszkodowawcze reprezentujà osoby na podstawie udzielonego pe∏nomocnictwa.
Natomiast prawa i obowiàzki, zarówno „Kancelarii”, jak i reprezentowanej osoby, w tym tak˝e
wynagrodzenie, kszta∏tuje zawarta pomi´dzy stronami umowa.

Nale˝y podkreÊliç, i˝ dotychczas dzia∏alnoÊç „Kancelarii” uznawana jest za dzia∏alnoÊç nieure-
gulowanà. Dzia∏alnoÊç, która nie jest obj´ta ˝adnym nadzorem, a osoby jà wykonujàcà nie muszà
posiadaç specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu prawa jak, i ubezpieczeƒ gospodarczych. 

W opinii Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, analizujàc przedmiotowe zagadnienie
nale˝y odnieÊç si´ do przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz.U. nr 124, poz. 1154 z póên. zm). Ustawa ta okreÊla zasady wykonywania poÊrednictwa ubez-
pieczeniowego w zakresie ubezpieczeƒ osobowych i majàtkowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy
poÊrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez poÊrednika za wynagrodzeniem
czynnoÊci faktycznych lub czynnoÊci prawnych zwiàzanych z zawieraniem lub wykonywaniem
umów ubezpieczenia. Ponadto ustawa zastrzega, i˝ poÊrednictwo ubezpieczeniowe wykonywane
jest wy∏àcznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, natomiast po-
Êrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji przez brokerów reasekuracyjnych.

CzynnoÊci jakie wykonuje poÊrednik ubezpieczeniowy okreÊla w sposób kompleksowy art.
4 ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym. Przy czym artyku∏ ten przeprowadza rozró˝nienie
ze wzgl´du na podmiot w imieniu lub na rzecz którego poÊrednik wykonuje przedmiotowe czyn-
noÊci. CzynnoÊci wykonywane w imieniu lub na rzecz zak∏adu ubezpieczeƒ polegajàce na: pozy-
skiwaniu klientów, wykonywaniu czynnoÊci przygotowawczych zmierzajàcych do zawierania
umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu
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i wykonywaniu umów ubezpieczenia, tak˝e w sprawach o odszkodowanie, jak równie˝ na organi-
zowaniu i nadzorowaniu ww. czynnoÊci, zakwalifikowane zosta∏y jako czynnoÊci agencyjne (dzia-
∏alnoÊç agencyjna). Natomiast czynnoÊci w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukujàcego ochro-
ny ubezpieczeniowej, polegajàce na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów
ubezpieczenia, wykonywaniu czynnoÊci przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia
oraz uczestniczeniu w zarzàdzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, tak˝e w sprawach o od-
szkodowanie, jak równie˝ na organizowaniu i nadzorowaniu ww. czynnoÊci, zakwalifikowane zo-
sta∏y jako czynnoÊci brokerskie (dzia∏alnoÊç brokerska).

W ocenie Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, literalna wyk∏adnia przedmiotowych
zapisów prowadzi do wniosków, i˝ wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z dochodzeniem od-
szkodowaƒ, w imieniu i na rzecz klienta mo˝e mieÊciç si´ w katalogu czynnoÊci brokerskich.

Nale˝y podkreÊliç, i˝ czynnoÊç polegajàca na reprezentowaniu podmiotu w sprawach o odszko-
dowanie zosta∏a expresis verbis wskazana jako czynnoÊç brokerska. Ex lege dzia∏alnoÊç ta powin-
na byç zatem wykonywana wy∏àcznie przez brokerów ubezpieczeniowych (art. 2 ust. 2 ustawy
w zwiàzku z art. 20 ustawy) tj. podmioty, które zgodnie z wymogami ustawy, posiadajà odpowied-
nià wiedz´ z zakresu prawa ubezpieczeƒ gospodarczych i nad których dzia∏alnoÊcià nadzór spra-
wuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Taka wyk∏adnia w ocenie Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego znajduje tak˝e potwier-
dzenie w komentarzu do art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym
(P. Ba∏asz, K. Szaniawski, Ustawa o poÊrednictwie ubezpieczeniowym. Komentarz, Zakamycze,
205.). Zgodnie z zawartym w komentarzu twierdzeniem broker „(...) przede wszystkim musi (...)
reprezentowaç w sposób twardy i zdecydowany interesy klienta, które sà inne ni˝ interesy zak∏adu
ubezpieczeƒ. W sytuacji zaistnienia szkody, jeÊli istniejà wàtpliwoÊci co do zasadnoÊci roszczenia,
broker powinien „walczyç” o wyp∏acenie klientowi odszkodowania.”

Jednak˝e nale˝y wskazaç, i˝ ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczenio-
wym stanowi implementacj´ dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
9 grudnia 2002 r. w sprawie poÊrednictwa ubezpieczeniowego (Dz.U. UE L z dnia 15 stycznia
2003 r.) Art. 2 dyrektywy expressis verbis wskazuje, i˝ „poÊrednictwo ubezpieczeniowe” oznacza
dzia∏alnoÊç polegajàcà na wprowadzaniu, proponowaniu lub przeprowadzaniu innych prac
przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia lub zawieraniu takich umów, lub udziela-
niu pomocy w administrowaniu i wykonywaniu takich umów, w szczególnoÊci w przypadku
roszczenia. Wskazuje tak˝e, i˝ dzia∏alnoÊç taka nie jest uwa˝ana za poÊrednictwo ubezpiecze-
niowe, je˝eli jest podejmowana przez zak∏ad ubezpieczeƒ lub pracownika zak∏adu ubezpieczeƒ,
za którego pe∏nà odpowiedzialnoÊç ponosi zak∏ad ubezpieczeƒ. W zakres poÊrednictwa ubezpie-
czeniowego nie wchodzi tak˝e „dzia∏alnoÊç polegajàca na okazjonalnym dostarczaniu informa-
cji w kontekÊcie innej dzia∏alnoÊci zawodowej, pod warunkiem ˝e celem tej dzia∏alnoÊci nie jest
udzielanie klientowi pomocy w zawieraniu lub wykonywaniu umowy ubezpieczenia, zawodowe
zarzàdzanie roszczeniami zak∏adu ubezpieczeƒ i wycena szkody oraz rozpatrywanie roszczeƒ
przez bieg∏ych”. 

Natomiast pkt 12 Preambu∏y dyrektywy 2002/92/WE w sprawie poÊrednictwa ubezpieczenio-
wego, wyjaÊnia, i˝ „Niniejszej dyrektywy nie powinno stosowaç si´ do osób prowadzàcych inne-
go typu dzia∏alnoÊç zawodowà, takich jak eksperci podatkowi lub ksi´gowi, którzy w toku pro-
wadzenia innego typu dzia∏alnoÊci zawodowej Êwiadczà okazjonalnie us∏ugi doradcze
w sprawie zakresu ubezpieczenia, nie powinno stosowaç si´ jej równie˝ do dzia∏alnoÊci polega-
jàcej wy∏àcznie na dostarczaniu ogólnych informacji w sprawie produktów ubezpieczeniowych,
pod warunkiem ˝e celem takiej dzia∏alnoÊci nie jest udzielanie klientowi pomocy przy zawiera-
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niu lub wype∏nianiu umowy ubezpieczenia lub reasekuracji, ani te˝ zawodowe zarzàdzanie
roszczeniami wobec zak∏adu ubezpieczeƒ lub reasekuracji, ani wycena szkody i rozpatrywa-
nie roszczeƒ przez bieg∏ych.”

A wi´c zgodnie z pkt 12 Preambu∏y zawodowe zarzàdzanie roszczeniami wobec zak∏adu ubez-
pieczeƒ jest dzia∏alnoÊcià wchodzàcà w zakres poÊrednictwa ubezpieczeniowego. Pomimo, i˝ art.
2 dyrektywy mówi jedynie, i˝ poÊrednictwem ubezpieczeniowym jest zawodowe zarzàdzanie rosz-
czeniami zak∏adu ubezpieczeƒ, a nie jak pkt 12 Preambu∏y zawodowe zarzàdzanie roszczeniami
wobec zak∏adu ubezpieczeƒ.

Majàc na uwadze wag´ zjawiska oraz ewentualne konsekwencje interpretacji, w ocenie Departa-
mentu Rozwoju Rynku Finansowego wskazane powy˝ej niespójnoÊci w treÊci dyrektywy nie po-
zwalajà na jednoznaczne zaj´cie stanowiska odnoÊnie kwalifikacji prawnej dzia∏alnoÊci polegajàcej
na reprezentowaniu osób poszkodowanych i dochodzeniu roszczeƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ.

W zwiàzku z powy˝szym Departament Rozwoju Rynku Finansowego podjà∏ dzia∏ania majàce
na celu uzyskanie w trybie roboczym wyjaÊnieƒ Komisji Europejskiej, w zakresie odpowiedniej in-
terpretacji przepisów dyrektywy 2002/92/WE w sprawie poÊrednictwa ubezpieczeniowego oraz
kwalifikacji prawnej dzia∏alnoÊci polegajàcej na reprezentowaniu osób poszkodowanych i docho-
dzeniu roszczeƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ.

Ewentualne podj´cie prac legislacyjnych uzale˝nione jest od uzyskanych wyjaÊnieƒ.

mgr Tomasz Krawczyk, Ministerstwo Finansów

1. Co to sà tzw. kancelarie odszkodowawcze
Tzw. kancelarie odszkodowawcze sà poÊrednikami pomi´dzy osobà dochodzàcà roszczeƒ odszkodo-

wawczych, a zobowiàzanym do zap∏aty odszkodowania, a najcz´Êciej Êwiadczenia odszkodowawczego.
Przedmiotem szkody z regu∏y jest szkoda na osobie, dlatego w dalszej cz´Êci stosowaç b´d´ ter-

min Êwiadczenie, w odró˝nieniu do odszkodowania majàcego miejsce w przypadku szkody w mie-
niu, które stanowià Êladowe iloÊci spraw reprezentowanych przez kancelarie odszkodowawcze.

Zobowiàzanym do zap∏aty, wyrównania szkody jest ubezpieczyciel z mocy zawartej umowy ubez-
pieczenia, wzgl´dnie instytucja rynku ubezpieczeniowego tj. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych bàdê Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z mocy uregulowaƒ ustawowych (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.).

Kancelarie odszkodowawcze dzia∏ajà w imieniu i na rzecz osób uprawnionych do Êwiadczeƒ na
podstawie udzielonego im pe∏nomocnictwa.

Ich forma dzia∏alnoÊci jest ró˝norodna. Dzia∏ajà w postaci:
a) spó∏ki kapita∏owej:
p spó∏ki akcyjnej – przyk∏adowo „Votum”
p spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià – przyk∏adowo „SOS Grupa Polska”
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b) spó∏ki osobowej:
p spó∏ki cywilnej – przyk∏adowo „DRB Centrum Odszkodowaƒ”
c) przedsi´biorstwo jednoosobowe – przyk∏adowo PHU „Jax” Jacek Wrzosek
d) osób fizycznych, dzia∏ajàcych na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z uprawnio-

nym – przyk∏adowo – Tomasz Szczepu∏a.
Cz´sto w charakterze Kancelarii Odszkodowawczych wyst´pujà dzia∏ajàce w ró˝nych formach

Kancelarie Adwokackie, Prawne, Radców Prawnych. Akcentuj´ t´ grup´ pe∏nomocników, albo-
wiem, szczególnie zdaniem osób o wykszta∏ceniu prawniczym, jedynie w tych przypadkach uza-
sadnione jest u˝ywanie terminu Kancelaria.

Obszarem dzia∏ania kancelarii odszkodowawczych sà wszelkie roszczenia majàce swoje uzasad-
nienie w zapisach Kodeksu Cywilnego (Ksi´ga Trzecia Zobowiàzania, Tytu∏ VI. Czyny Niedozwo-
lone, Tytu∏ XXVII. Umowa Ubezpieczenia etc.).

W przypadku roszczeƒ dochodzonych od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podsta-
wowym aktem normatywnym jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz.U. nr 124, poz. 1152 z póên. zm.), która w art. 98 definiuje zakres jego odpowiedzialnoÊci.

W ogólnym zarysie odpowiedzialnoÊcià Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego sà obj´-
te szkody wyrzàdzone przez sprawców nieubezpieczonych w zakresie obowiàzkowej umowy ubez-
pieczenia OC, przy czym zachodzi∏ obowiàzek zawarcia wymienionej umowy (posiadacze pojaz-
dów mechanicznych, rolnicy), wzgl´dnie sprawca nie zosta∏ zidentyfikowany, a szkoda zosta∏a
wyrzàdzona w okolicznoÊciach uzasadniajàcych odpowiedzialnoÊç cywilnà posiadacza pojazdu
mechanicznego lub kierujàcego pojazdem mechanicznym.

2. Jaka jest skala aktywnoÊci kancelarii odszkodowawczych oraz jak wyglàda ich 
rynek

Skal´ aktywnoÊci kancelarii odszkodowawczych prezentujà dane za lata 2006 / 2007 stanowià-
ce o udziale iloÊciowym i wartoÊciowym szkód, w których p∏atnoÊç mia∏a miejsce na ich rachunek.
Obrazujà równie˝ przedmiot zainteresowania Kancelarii Odszkodowawczych.

W uj´ciu wartoÊciowym:
w odniesieniu do ca∏kowitej wartoÊci szkód wyp∏aconych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa-

rancyjny.

w odniesieniu do ca∏kowitej wartoÊci szkód wyp∏aconych na rachunek Kancelarii Odszkodo-
wawczych.

W uj´ciu iloÊciowym:
w odniesieniu do ca∏kowitej iloÊci szkód wyp∏aconych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-

cyjny.
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Rok Ogó∏em (%) Szkody w mieniu (%) Szkody na osobie (%)

2006 33,60 0,47 33,43
2007 45,46 0,30 45,17

Rok Ogó∏em (%) Szkody w mieniu (%) Szkody na osobie (%)
2006 100 1,40 98,60
2007 100 0,65 99,35



w odniesieniu do ca∏kowitej iloÊci szkód wyp∏aconych na rachunek Kancelarii Odszkodowaw-
czych.

Jak wynika z zaprezentowanego zestawienia, co prawda w uj´ciu iloÊciowym wielkoÊç wy-
p∏aconych Êwiadczeƒ z udzia∏em kancelarii odszkodowawczych zmala∏a, jednak w uj´ciu war-
toÊciowym – wyp∏ata Êwiadczeƒ w wyniku post´powania z ich udzia∏em znacznie wzros∏a.

Ponadto widaç, ˝e udzia∏ szkód w mieniu w odniesieniu do ca∏kowitej iloÊci jak te˝ ich wartoÊci
jest znikomy, co z kolei dowodzi zainteresowanie jedynie szkodami na osobie.

Powy˝szy stan rzeczy wed∏ug mojej opinii ma miejsce z dwóch powodów. Po pierwsze, Êrednia
wartoÊç szkody na osobie jest kilkukrotnie wy˝sza od szkody w mieniu.

W przypadku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wartoÊci te wynosi∏y:

Po drugie, roszczenia, których przedmiotem sà szkody na osobie, co do zasady sà bardziej „pew-
ne” tj. mniejsze jest ryzyko odmowy uznania tych roszczeƒ, ni˝ w przypadku szkód w mieniu
(w przypadku szkód na osobie cz´Êciej ni˝ w szkodzie w mieniu mamy do czynienia z odpowie-
dzialnoÊcià na zasadzie ryzyka). 

Reasumujàc, szkody na osobie, mówiàc kolokwialnym j´zykiem, sà bardziej „op∏acalne”, przy
jednoczesnym mniejszym ryzyku niepowodzenia w postaci odmowy wyp∏aty Êwiadczenia.

3. Jaki jest zakres przedmiotu dzia∏ania kancelarii odszkodowawczych oraz ofero-
wanych us∏ug

Z moich doÊwiadczeƒ wynika, ̋ e klasyczny sposób obs∏ugi sprawy w wydaniu kancelarii odszko-
dowawczej polega na pozyskaniu klienta (mocodawcy), zebraniu b´dàcej w jego posiadaniu doku-
mentacji, z regu∏y dokumentacji medycznej, zredagowaniu roszczeƒ i ich skierowaniu do wcze-
Êniej zidentyfikowanego podmiotu zobowiàzanego do naprawienia szkody. W dalszej kolejnoÊci
kancelarie odszkodowawcze kontrolujà ubezpieczyciela w zakresie terminów likwidacji, monitu-
jàc w razie uznania takiej koniecznoÊci bezpoÊrednio, bàdê poprzez Komisj´ Nadzoru Finansowe-
go lub Rzecznika Ubezpieczonych.

Po przyznaniu i wyp∏acie Êwiadczenia cz´stym zjawiskiem jest tzw. „odwo∏anie” od przyznanej
kwoty lub uznanego zakresu odpowiedzialnoÊci. W mojej ocenie kancelarie odszkodowawcze nad-
u˝ywajà trybu odwo∏awczego, posuwajàc si´ wr´cz do automatyzmu post´powania.

W zakresie ogólnie poj´tych us∏ug sàdowych kancelarie odszkodowawcze wspó∏pracujà z adwo-
katami bàdê radcami prawnymi, którym zlecane jest prowadzenie sprawy w postaci pozwu sàdo-
wego, w przypadku odmowy uznania roszczeƒ wzgl´dnie przyznania Êwiadczenia w wysokoÊci,
w ocenie pe∏nomocników bàdê samego mocodawcy, zani˝onej.
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Rok Szkody w mieniu (z∏) Szkody na osobie (z∏)
2006 3 072,46 15 519,61
2007 2 341,17 6 473,91

Rok Ogó∏em (%) Szkody w mieniu (%) Szkody na osobie (%)
2006 100 3,35 96,65
2007 100 1,17 98,83

Rok Ogó∏em (%) Szkody w mieniu (%) Szkody na osobie (%)
2006 20,06 0,67 19,39
2007 16,12 0,19 15,94



Nieznane mi sà przypadki Êwiadczenia us∏ug w zakresie pomocy medycznej.

4. Kim sà klienci oraz jakie przyczyny sk∏aniajà ich do korzystania z us∏ug kance-
larii.

Ograniczajàc si´ do zakresu dzia∏alnoÊci Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, klien-
tami kancelarii odszkodowawczych sà ofiary zdarzeƒ drogowych, lub zdarzeƒ zwiàzanych z pro-
wadzeniem gospodarstw rolnych.

Osoby te sà wyszukiwane przez, jak to same kancelarie odszkodowawcze okreÊlajà, ich agentów.
Jest kilka mo˝liwych powodów, dla których osoby uprawnione korzystajà z ich us∏ug.
1) Niska ÊwiadomoÊç ubezpieczeniowa spo∏eczeƒstwa – osoby poszkodowane bàdê ich rodziny

nie wiedzà, ˝e przys∏uguje im Êwiadczenie.
2) Niech´ç do ubezpieczycieli – powszechny jest stereotyp ubezpieczyciela, który jak mo˝e nie

zap∏aci, a jak zap∏aci, to zapewne zbyt ma∏o.
3) Cz´Êç z osób uprawnionych sk∏onna jest poÊwi´ciç cz´Êç nale˝nego Êwiadczenia na honora-

rium kancelarii odszkodowawczej, albowiem:
a) nie ma czasu „zajàç si´ swoimi sprawami”,
b) wychodzi z za∏o˝enia, ˝e ich profesjonalizm pozwoli na uzyskanie relatywnie wy˝szej

kwoty Êwiadczenia, co w konsekwencji spowoduje, ˝e pe∏nomocnik „zapracuje na siebie”.

5. Jakie sà efekty dzia∏aƒ kancelarii zarówno jeÊli chodzi o zak∏ady ubezpieczeƒ
jak i poszkodowanych

Niewàtpliwie kancelarie odszkodowawcze spe∏niajà wa˝nà funkcj´ spo∏ecznà poprzez reprezen-
tacj´ osób nieÊwiadomych nale˝nych im Êwiadczeƒ, które nie majàc do czynienia z zagadnienia-
mi ubezpieczeniowymi, doÊwiadczy∏y w swoim ˝yciu powstania szkody.

Z punktu widzenia ubezpieczycieli, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, roszczenia
sà sprecyzowane i wraz z ich zg∏oszeniem sà, a przynajmniej byç powinny, udokumentowane co
do zasady oraz zakresu. Profesjonalne opracowanie roszczeƒ usprawnia proces post´powania od-
szkodowawczego.

6. Jakie podjàç dzia∏ania dla lepszego wykorzystania potencja∏u kancelarii od-
szkodowawczych 

Zdecydowanie nale˝y eliminowaç osoby nierzetelne, nieprofesjonalne. Osoby wyst´pujàce
w imieniu kancelarii odszkodowawczych, bàdê prowadzàce jà nie sà obecnie weryfikowane co do
kwalifikacji zawodowych. Nie jest od nich wymagana wiedza i znajomoÊç zagadnieƒ ubezpiecze-
niowych, w szczególnoÊci znajomoÊç zawi∏oÊci roszczeƒ cywilno-prawnych.

Umowy zawierane z uprawnionymi, redagowane przez pe∏nomocników, nie podlegajà kontroli
(weryfikacji). Znane sà przypadki stosowania w ich treÊci klauzul niedozwolonych. Przyk∏adowo
„Solvia Odszkodowania” praktykowa∏a zapis stanowiàcy, ˝e niezale˝nie od formy zakoƒczenia
zlecenia wszystkie rozliczenia z tytu∏u wierzytelnoÊci okreÊlonej w zleceniu, dokonane przez d∏u˝-
nika w terminie do 48 miesi´cy od daty zakoƒczenia zlecenia, mia∏y byç traktowane jako efekt
pracy „Solvia Odszkodowania”. Opóênienia w regulowaniu zobowiàzaƒ przez klientów mia∏y byç
karane odsetkami w wysokoÊci trzykrotnoÊci odsetek ustawowych. „Grupa Finansowo-Inwesty-
cyjna” w treÊci swojej umowy zawar∏a klauzul´ dajàcà konsumentowi mo˝liwoÊç rezygnacji
z umowy po 18 miesiàcach od jej podpisania, podczas gdy spó∏ka ma takie prawo w ka˝dej chwi-
li. W obydwu przytoczonych przyk∏adach interweniowa∏ Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów.
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Du˝e wàtpliwoÊci natury etycznej nasuwa kwestia wysokoÊci honorariów za reprezentacj´
w sprawie, jak te˝ pobieranie op∏at od Êwiadczeƒ rentowych. Aktualnie normà sà stawki na po-
ziomie 30% i wi´cej, wy˝sze od op∏at za czynnoÊci adwokackie. Przypomn´, ˝e mówimy o Êwiad-
czeniach typu: zadoÊçuczynienie lub stosowne odszkodowanie po Êmierci osoby bliskiej. Istota
tych Êwiadczeƒ stanowi, ˝e winny s∏u˝yç innym celom.

Sk∏aniam si´ ku opinii, ˝e dzia∏alnoÊç kancelarii odszkodowawczych jest dzia∏alnoÊcià z pogra-
nicza us∏ug ubezpieczeniowych i prawnych. Uprawianie profesji jednego jak i drugiego sektora
wymaga wykazania predyspozycji zawodowych, spe∏nienia wymogów, a tak˝e form dzia∏alnoÊci
w okreÊlonych, kontrolowanych ramach prawnych.

mgr Artur MyÊliborski, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, PTU S.A.

Analizujàc dane statystyczne z ostatnich kilku lat stwierdziliÊmy, ˝e zdecydowanie wzrasta liczba
spraw kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych za poÊrednictwem pe∏nomocników poszko-
dowanych osób. Dynamika tych spraw obrazuje coraz szerszy udzia∏ szeregu pe∏nomocników w post´-
powaniach likwidacyjnych zw∏aszcza w odniesieniu do obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno-
Êci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sytuacj´ tà obrazuje poni˝sza tabela i wykres.
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V. Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy Rzecznika 
Ubezpieczonych (Aleksander Daszewski, Krystyna Krawczyk)

Lp. èród∏o wp∏ywu skarg 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.
Liczba  %   Liczba    %    Liczba  %     Liczba  %      Liczba  % 

1. BezpoÊrednio od skar˝àcych 3504 82,7 3739 81,3 4847 75,7 5183 75,3 5551 72,3

2. Za poÊrednictwem: 731 17,3 862 18,7 1557 24,3 1700 24,7 2116 27,7

2a. pe∏nomocników 344 8,1 609 13,2 1373 21,4 1582 23,0 2032 26,6

2b. innych podmiotów: 387 9,2 253 5,5 184 2,9 118 1,7 84 1,1

– KNF, 289 6,8 161 3,5 60 1,0 15 0,2 1 0,05

– BRPO, 24 0,6 19 0,4 12 0,2 9 0,1 2 0,05

– Powiatowych i Miejskich 39 0,9 43 0,9 76 1,2 56 0,8 63 0,8
Rzeczników Konsumentów,

– Kancelarii Prezydenta RP, 8 0,2 7 0,2 9 0,1 15 0,2 10 0,1
Prezesa Rady Ministrów,
Biur Poselskich,

– redakcji gazet i czasopism 27 0,7 23 0,5 27 0,4 23 0,4 8 0,1
3. Ogó∏em 4235 100 4601 100 6404 100 6883 100 7631 100

èród∏o wp∏ywu skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubez-
pieczonych w latach 2004 – 2008



Wi´kszoÊç z kierowanych do Rzecznika interwencji pochodzi∏a od podmiotów, który nie po-
siadajà jednoznacznie okreÊlonych podstaw prawnych do Êwiadczenia pomocy prawnej obywa-
telom, tak jak przedstawiciele korporacji prawniczych tj. adwokaci, radcy prawni czy te˝ w za-
kresie obs∏ugi ubezpieczeƒ, brokerzy. Sà to bowiem wyspecjalizowane kancelarie, firmy
Êwiadczàce us∏ugi w dochodzeniu roszczeƒ odszkodowawczych/ubezpieczeniowych dzia∏ajàce
w oparciu o system wynagradzania w postaci udzia∏u procentowego w uzyskanym odszkodowa-
niu/Êwiadczeniu. Post´powania windykacyjne prowadzone przez te podmioty dotyczà g∏ównie
pozyskiwania Êwiadczeƒ za szkody osobowe nale˝ne poszkodowanym w wypadkach drogowych,
korzystajàcym z ochrony ubezpieczeniowej sprawcy wynikajàcej z umowy obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a tak˝e innych
umów ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej. Chodzi tu przede wszystkim o takie Êwiadcze-
nia, jak zadoÊçuczynienie pieni´˝ne za doznanà krzywd´ w sytuacji gdy poszkodowany dozna∏
uszkodzenia cia∏a lub rozstroju organizmu (art. 445 § 1 k.c.), zwrot wszelkich kosztów zwiàza-
nych z wypadkiem (art. 444 § 1 k.c.), stosowne odszkodowanie oraz zwrot kosztów pogrzebu
dla najbli˝szych cz∏onków rodziny osoby zmar∏ej w wyniku wypadku (art. 446 § 1 i 3 k.c.), oraz
przyznawane w obu sytuacjach Êwiadczenia rentowe (art. 444 § 2) renta uzupe∏niajàca i na
zwi´kszone potrzeby oraz art. 446 § 2 k.c. – renta alimentacyjna) a tak˝e wprowadzono w ostat-
nim okresie, zadoÊçuczynienie dla najbli˝szych cz∏onków rodziny zmar∏ego (446 § 4 k.c.). Insty-
tucja ta stanowi novum w polskim systemie prawnym i prawdopodobnie b´dzie kolejnym istot-
nym elementem odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej, szczególnie prognozujàc potencjalnà ich
wysokoÊç. Kwoty przyznawanych Êwiadczeƒ jednorazowych (zadoÊçuczynieƒ i odszkodowaƒ)
wynikajàce z ich kompensacyjnego charakteru sprawiajà, ˝e stajà si´ one g∏ównie przedmiotem
zainteresowania pe∏nomocników reprezentujàcych poszkodowanych lub ich rodziny. Podobnie,
co prawda w nieco w´˝szym zakresie wieloletni cykl wyp∏at w odniesieniu do Êwiadczeƒ perio-
dycznych (rent) powoduje, ˝e stanowià one powa˝ne êród∏o przychodów po ich stronie. Z dru-
giej strony Êwiadczenia te sà szczególnie wa˝ne dla poszkodowanych w wypadkach lub ich bli-
skich, gdy˝ majà na celu naprawienie powsta∏ych po ich stronie krzywd oraz uzasadnionà
rekompensat´ strat, a tak˝e w cz´Êci przypadków zapewnienie dalszego bytu po tragicznych
w skutkach wypadkach. 
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Lista skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w porównaniu do liczby skarg otrzy-
manych za poÊrednictwem pe∏nomocników w latach 2004 - 2008



WàtpliwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych zwiàzane ze Êwiadczeniem us∏ug poÊrednictwa w uzy-
skiwaniu odszkodowaƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ przez tzw. kancelarie odszkodowawcze sprowa-
dzajà si´ do uzasadnionych naszymi obserwacjami obaw, ˝e w szeregu przypadków cierpi na tym
s∏uszny interes poszkodowanego lub osób jemu bliskich z nast´pujàcych powodów:

p wyst´pujàcych w praktyce przypadków braku wystarczajàcego przygotowania merytoryczne-
go (profesjonalizmu) po stronie niektórych spoÊród pe∏nomocników w prowadzonym post´po-
waniu odszkodowawczym polegajàcym mi´dzy innymi na przedstawianiu ubezpieczycielowi
niepe∏nej listy przys∏ugujàcych poszkodowanemu Êwiadczeƒ, ich niedowartoÊciowaniem czy
te˝ zbyt pochopnym podejmowaniem decyzji o zawarciu ugody w imieniu poszkodowanych
osób. Nadto jak sygnalizuje cz´Êç obserwatorów rynku zdarza si´, ˝e dzia∏alnoÊç w zakresie
poÊrednictwa odszkodowawczego prowadzà osoby nie dajàce r´kojmi rzetelnego i uczciwego
wykonywania przyjmowanych zobowiàzaƒ. Sà to bowiem osoby karane oraz takie z którymi
uprzednio rozwiàzano umow´ o prac´ w zwiàzku z ich nierzetelnoÊcià lub pope∏nieniem czy-
nów niedozwolonych lub przest´pczych na szkod´ zak∏adu ubezpieczeƒ lub jego klientów; 

p stosowania ra˝àcego wyzysku (art. 388 k.c.) reprezentowanych osób, polegajàcego na zupe∏-
nej dowolnoÊci pobieranych op∏at, które sà absolutnie nie ekwiwalentne w stosunku do
Êwiadczonych us∏ug. Obrazuje to bardzo wysoki poziom prowizji, si´gajàcych od 30 do 50%
przyznawanych Êwiadczeƒ jednorazowych, przy czym ich wysokoÊç powi´kszona jest o 22%
podatek VAT, oraz „krotnoÊç” Êwiadczeƒ okresowych. Szczególny niepokój Rzecznika budzi
tak˝e praktyka polegajàca na wyra˝eniu zgody przez zleceniodawc´ na przekazywanie nale˝-
nych mu Êwiadczeƒ, bezpoÊrednio na konto bankowe pe∏nomocnika a nast´pnie – w ra˝àcych
przypadkach – uznaniowej wyp∏aty poszkodowanemu niewielkiej cz´Êci z otrzymywanych od
ubezpieczyciela Êwiadczeƒ. OczywiÊcie te ostatnie przypadki nale˝a∏oby kwalifikowaç jako
przest´pstwo oszustwa (286 § 1 k.k.) lub przyw∏aszczenia (284 k.k.); 

p stosowania w umowach o wykonanie us∏ugi polegajàcej na uzyskaniu Êwiadczeƒ odszkodo-
wawczych, zapisów o charakterze abuzywnym tzn. niedozwolonych klauzul umownych jak
przyk∏adowo postanowieƒ wy∏àczajàcych wypowiedzenie umowy przez zleceniodawc´ lub
nak∏adajàcych wy∏àcznie na niego obowiàzek zap∏acenia kary w przypadku rezygnacji z wy-
konania umowy; 

p ograniczania po stronie poszkodowanego klienta mo˝liwoÊci w dochodzeniu naprawienia
szkody wyrzàdzonej b∏´dem w podejmowanych przez kancelari´ czynnoÊciach, co wynika
z faktu, ˝e na podmiotach tych nie cià˝y obowiàzek zawarcia umowy odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci zawodowej, ani te˝ posiadania innych instrumen-
tów zabezpieczajàcych na wypadek b∏´du naruszajàcego interesy poszkodowanych klientów.
Skutkuje to faktycznym brakiem mo˝liwoÊci zrekompensowania szkody powsta∏ej w skutek
nieprofesjonalnego dzia∏ania; 

p sygnalizowanego przez poszkodowanych prawdopodobnego naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych osób, których pozyskiwanie jako klientów w cz´Êci przypadków wydaje si´
byç ma∏o transparentne czy wr´cz nielegalne;

p braku mo˝liwoÊci reprezentowania klienta w post´powaniu przed sàdem powszechnym w sy-
tuacji gdy post´powanie odszkodowawcze prowadzone przez zak∏ad ubezpieczeƒ nie zapew-
ni∏o poszkodowanemu nale˝nych mu Êwiadczeƒ i po˝àdane jest ostateczne rozstrzygni´cie
sporu na drodze post´powania cywilnego przez sàd powszechny; chodzi tutaj o brak upraw-
nieƒ procesowych po stronie osób zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià w omawianym zakresie;

p wyjàtkowo nieetycznego sposobu akwizycji klientów – poszkodowanych poprzez poszukiwa-
nie kontaktu z nimi lub ich bliskimi w placówkach s∏u˝by zdrowia udzielajàcych Êwiadczeƒ
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medycznych bezpoÊrednio po wypadkach, na pogotowiu ratunkowym i oddzia∏ach ratownic-
twa medycznego, w szpitalach i oÊrodkach rehabilitacyjnych, jednostkach Policji, Stra˝y Po-
˝arnej bioràcych udzia∏ w akcji ratowniczej a nawet prosektoriach, domach pogrzebowych
i na cmentarzach; 

p ograniczenia po stronie poszkodowanych i ich bliskich mo˝liwoÊci zaskar˝enia nieetycznego
post´powania kancelarii odszkodowawczych, wobec braku obj´cia ich dzia∏alnoÊci zarówno
nadzorem ze strony Paƒstwa jak i organizacji samorzàdowej czy te˝ korporacji zawodowej. 

Wymienione powy˝ej problemy wskazujàce na nierzetelnie Êwiadczone us∏ugi przez nieprofe-
sjonalnie dzia∏ajàce podmioty by∏y obserwowane przez Rzecznika Ubezpieczonych od pewnego
czasu, jednak w ostatnim okresie nastàpi∏o ich wyraêne nasilenie, potwierdzone zarówno danymi
statystycznymi, obserwacjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jak te˝ sygna∏ami
pochodzàcymi od poÊredników ubezpieczeniowych, przedstawicieli korporacji prawniczych oraz
samorzàdowej organizacji zrzeszajàcej zak∏ady ubezpieczeƒ. Orientacyjne dane wskazujà, ˝e
obecnie poÊrednicy w dochodzeniu roszczeƒ ubezpieczeniowych (z wy∏àczeniem kancelarii adwo-
kackich i radcowskich) obs∏ugujà ponad 40% szkód osobowych, co umieszcza je w Êcis∏ym gronie
graczy rynkowych.

Z tych wzgl´dów w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych funkcjonowanie tego typu podmiotów
dojrza∏o do uregulowania prawnego celem wyeliminowania dostrzeganych nieprawid∏owoÊci. Po-
st´powania likwidacyjne, które sà istotà wykonania umowy ubezpieczenia z udzia∏em w nich pe∏-
nomocników, powinny bowiem przebiegaç w sposób profesjonalny a przede wszystkim gwarantu-
jàcy poszkodowanym i innym osobom korzystajàcym z dobrodziejstw umowy ubezpieczenia
ochron´ najcenniejszych dla nich dóbr jakimi sà ˝ycie, zdrowie, a tak˝e mienie gwarantujàce ich
dalszy stabilny byt. Chodzi tutaj o zabezpieczenie interesów s∏abszej strony tego stosunku – sze-
roko pojmowanych konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych, eliminujàc nadu˝ycia ze strony po-
Êredników. 

Reglamentacja prawna dzia∏alnoÊci kancelarii odszkodowawczych wpisuje si´ w ten kierunek
dzia∏aƒ przede wszystkim poprzez inicjatyw´ legislacyjnà ze strony regulatora, zapewniajàcà pra-
wid∏owoÊç i stabilnoÊç obrotu na rynku ubezpieczeniowym. 

Przede wszystkim, s∏usznym postulatem wydaje si´ wprowadzenie w tym obszarze Êcis∏ego
nadzoru ze strony Paƒstwa. W naszej ocenie nale˝a∏oby rozwa˝yç powierzenie nadzoru nad kan-
celariami Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwu SprawiedliwoÊci lub Finansów, które we-
ryfikowa∏yby przygotowanie i r´kojmi´ prowadzenia tego typu dzia∏alnoÊci, a tak˝e dysponowa-
∏yby szerokim katalogiem instrumentów w∏adczych i by∏yby w stanie na bie˝àco przeciwdzia∏aç
dostrzeganym nieprawid∏owoÊciom. 

Innà, wyjàtkowo istotnà z punktu widzenia poszkodowanych pozostaje równie˝ kwestia ogra-
niczenia dowolnoÊci w kszta∏towaniu wynagrodzeƒ kancelarii poprzez okreÊlenie ich maksymal-
nych wysokoÊci. W tym zakresie mo˝na wyobraziç sobie ró˝ne modele, tym nie mniej mo˝na sko-
rzystaç z rozwiàzaƒ, które sà obecne w polskim ustawodawstwie wzorujàc si´ na regulacjach
obowiàzujàcych adwokatów, radców prawnych, komorników czy notariuszy precyzyjnie okreÊla-
jàcych wysokoÊç taksy za podejmowanie czynnoÊci. Kancelarie odszkodowawcze realizujà g∏ównie
czynnoÊci pomocy prawnej na etapie przed sàdowego dochodzenia roszczeƒ z umów ubezpiecze-
nia i wprowadzenie tutaj limitów wynagrodzenia liczonych od uzyskanych Êwiadczeƒ wydaje si´
zabiegiem najprostszym i obiektywnie weryfikowalnym. Przemawia za tym obserwowana prak-
tyka obrotu, która ukazuje niestety, ˝e w cz´Êci przypadków okreÊlane w warunkach umów za-
wieranych przez kancelarie wysokoÊç wynagrodzenia (w przypadku Êwiadczeƒ jednorazowych 30,
40 a nawet 50% powi´kszane o podatek VAT i w przypadku Êwiadczeƒ okresowych 6-krotnoÊci
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czy 12-krotnoÊci rent) wyczerpuje przes∏anki wyzysku okreÊlone w art. 388 k.c. Stan ten w naszej
ocenie powoduje koniecznoÊç zdecydowanego wkroczenia regulatora w swobod´ kszta∏towania
wysokoÊci wynagrodzenia, majàc na celu ochron´ poszkodowanych przed nieuzasadnionym, za
sprawà wynagrodzeƒ kancelarii, redukowaniem przys∏ugujàcych poszkodowanym Êwiadczeƒ.
Równie wa˝nym wydaje si´ zadbanie przy formu∏owanych propozycjach legislacyjnych o pe∏nà
transparentnoÊç w okreÊlaniu wysokoÊci wynagrodzeƒ tego typu podmiotów. 

Ponadto jest oczywiste, ˝e kancelarie podobnie jak inne podmioty Êwiadczàce pomoc prawnà
mogà pope∏niç znaczàcy dla swojego kontrahenta (poszkodowanego) b∏àd np. dzia∏ajàc w jego
imieniu podpiszà ugod´, w której wydadzà oÊwiadczenie o zrzeczeniu si´ dalszych roszczeƒ czy
te˝ podejmà pochopnà decyzj´ o kapitalizowaniu renty, co uniemo˝liwi po kilku latach dalszà je-
go egzystencj´. Skutki tego typu b∏´dów a w ich efekcie szkód powinny byç kompensowane i naj-
lepszym elementem systemu by∏oby obowiàzkowe ubezpieczenie OC lub inny instrument gwa-
rantujàcy poszkodowanemu w takiej sytuacji zaspokojenie jego s∏usznych roszczeƒ. Podobnie jak
przy wysokoÊci wynagrodzenia mo˝na si´ tutaj wzorowaç na regulacjach opisujàcych obowiàzko-
we ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej dla cz∏onków korporacji prawniczych (adwokatów,
radców, komorników, notariuszy) z tym, ˝e w naszej ocenie wysokoÊç minimalnej sumy gwaran-
cyjnej powinna uwzgl´dniaç rozmiary prowadzonej dzia∏alnoÊci mierzonej np. obrotami (tzn. im
wy˝sze obroty tym wy˝sza minimalna suma). Z drugiej strony system taki rodzi szereg zagro˝eƒ,
bowiem mo˝na ∏atwo wyobraziç sobie sytuacje, w której zak∏ady ubezpieczeƒ chcàc si´ pozbyç
z rynku niewygodnych dla nich graczy (kancelarii odszkodowawczych) odmawia∏by zawarcia te-
go typu umów albo stosowa∏yby wobec nich ra˝àco wysokie stawki za takie ubezpieczenie.

Patrzàc na brak profesjonalizmu po stronie niektórych kancelarii s∏usznym wydaje si´ równie˝
wprowadzenie systemu weryfikacji umiej´tnoÊci osób, które prowadzà czy te˝ zamierzajà prowa-
dziç tego typu dzia∏alnoÊç, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych korporacji prawni-
czych, czy Êrodowisku brokerów. OczywiÊcie ocenà wiedzy takich osób powinni zajmowaç si´ eks-
perci z obszaru prawa cywilnego szczególnie odszkodowawczego i ubezpieczeniowego, w którym
dzia∏ajà kancelarie. Mogli by to byç przedstawiciele Ministra SprawiedliwoÊci, Ministra Finansów,
Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego, Rzecznika Ubezpieczonych, Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Êrodowiska s´dziowskiego, korporacji prawniczych i brokerów, którzy posiadajà
zarówno bogatà wiedz´ jak i doÊwiadczenie w obs∏udze i realizacji roszczeƒ odszkodowawczych. 

W odniesieniu do wyst´pujàcych w umowach stosowanych przez kancelarie klauzul abuzyw-
nych wydaje si´, ˝e nie potrzeba tutaj specjalnych regulacji a wystarczy sprawne dzia∏anie Urz´-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oparciu o posiadane kompetencje. OczywiÊcie po-
trzebna jest tutaj tak˝e aktywnoÊç podmiotu, który b´dzie nadzorowa∏ tego typu dzia∏alnoÊç jak
i wszystkich innych obserwatorów rynku m.in. Rzecznika Ubezpieczonych, samorzàdów zak∏a-
dów ubezpieczeƒ i poÊredników ubezpieczeniowych, którzy po stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci in-
formowaliby UOKIK o podejrzeniu abuzywnoÊci w stosowanych przez kancelarie umowach. Mo˝-
na tak˝e rozwa˝yç zapisanie, na wzór postanowieƒ regulujàcych zawartoÊç ogólnych warunków
ubezpieczenia, ram treÊci wzorców umownych, co prawdopodobnie wp∏yn´∏oby na lepsze zrozu-
mienie istoty i szczegó∏ów umowy przez konsumentów i wi´kszà transparentnoÊç tego typu
us∏ug.

Wskazywane powy˝ej problemy i sygna∏y odbierane przez rynek sk∏oni∏y Rzecznika Ubezpie-
czonych do podj´cia okreÊlonych prawem dzia∏aƒ, których celem jest ochrona s∏usznych intere-
sów uprawnionych z umowy ubezpieczenia. Po pierwsze, Rzecznik, dzia∏ajàc na podstawie art. 26,
ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124, poz. 1153 z póên. zm.) wystàpi∏
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do Ministra Finansów, z wnioskiem o rozwa˝enie mo˝liwoÊci uj´cia w ramy prawne dzia∏alnoÊci
pe∏nomocników i podmiotów specjalizujàcych si´ w dochodzeniu roszczeƒ od zak∏adów ubezpie-
czeƒ. Z informacji uzyskanych przez Rzecznika wynika, i˝ resort finansów podjà∏ ju˝ prace legi-
slacyjne we wskazywanym obszarze. Ponadto, Rzecznik Ubezpieczonych dzia∏ajàc na podstawie
art. 100, ust. 1 w zwiàzku z art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z póên. zm.) wystàpi∏ do Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z zawiadomieniem o podejrzeniu stosowania praktyk naruszajàcych zbiorowe in-
teresy konsumentów poprzez stosowanie niedozwolonych wzorców umownych przez niektóre
podmioty, w tym m.in.. ra˝àce uprzywilejowanie przedsi´biorcy czy te˝ ra˝àco wygórowane wy-
nagrodzenie za Êwiadczone us∏ugi. Rzecznik Ubezpieczonych w tej sprawie otrzyma∏ ju˝ odpo-
wiedê UOKiK, w której zawarte jest potwierdzenie zasadnoÊci wnoszonych zarzutów wraz z in-
formacjà o podj´ciu dzia∏aƒ wobec wskazanych w zawiadomieniu przedsi´biorców. Ponadto
odbieramy z rynku pozytywne informacje, i˝ wi´kszoÊç kancelarii po interwencji UOKiK, nie
chcàc naraziç si´ na sankcj´ dopracowa∏o stosowane wzorce umowne dostosowujàc je do wymo-
gów stawianych w przepisach prawa. Niektóre z nich, co nale˝y oceniç pozytywnie, konsultowa-
∏y z Urz´dem stosowane wzorce z w∏asnej inicjatywy.

Na koniec pragniemy jednoznacznie podkreÊliç, ˝e dzia∏ania Rzecznika w tym zakresie nie do-
wodzà negowania potrzeby funkcjonowania na rynku ubezpieczeniowym tych podmiotów, ani te˝
wrogiego do nich stosunku. JesteÊmy bowiem zdania, ˝e wype∏niajà one przestrzeƒ mi´dzy kon-
sumentem a ubezpieczycielem stanowiàc uzupe∏nienie us∏ug kancelarii prawniczych. Fakt, i˝
podmioty te znajdujà ch´tnych na swoje us∏ugi Êwiadczy przede wszystkim o negatywnym po-
strzeganiu dzia∏alnoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ, do których poszkodowani obawiajà si´ zg∏osiç ze
swoimi roszczeniami samodzielnie. Poszkodowani majàc bowiem do dyspozycji us∏ugi wyspecjali-
zowanych podmiotów, b´dàc wyjàtkowo nieufnym w stosunku do bran˝y ubezpieczeniowej sà
przekonani, i˝ ich roszczenia zostanà zaspokojone w pe∏niejszy sposób, ni˝ zrobi∏by to bezpoÊred-
nio zak∏ad ubezpieczeƒ. Takie postrzeganie zak∏adów ubezpieczeƒ oraz korzystanie z us∏ug oma-
wianych podmiotów niedobrze Êwiadczy o jakoÊci post´powaƒ likwidacyjnych prowadzonych
przez zak∏ady. Wydaje si´, ˝e bran˝a ubezpieczeniowa powinna sobie uÊwiadomiç, ˝e jeÊli likwi-
dacja szkody nast´powa∏aby w zgodzie z obowiàzujàcymi przepisami prawa i linià orzecznictwa
przyjmowanà w sposób profesjonalny, miejsca na konflikty z dziesiàtkami tysi´cy klientów zak∏a-
dów ubezpieczeƒ by∏oby znacznie mniej. Nie by∏oby tak˝e setek podmiotów zawodowo trudnià-
cych si´ poÊrednictwem w uzyskiwaniu od zak∏adów ubezpieczeƒ roszczeƒ z tytu∏u zawartych
umów ubezpieczenia, gdy˝ nie znajdowa∏yby dla siebie pola do jak˝e dochodowej dzia∏alnoÊci,
z którà zwiàzanych jest szereg wy˝ej sygnalizowanych problemów.

Stàd te˝ zasadna wydaje si´ propozycja Rzecznika by wprowadziç ∏ad w ich dzia∏alnoÊç poprzez
uj´cie jej w ramy prawne, tak by bardziej profesjonalnie i bezpieczniej ni˝ dotychczas s∏u˝y∏y po-
mocà konsumentom us∏ug ubezpieczeniowych. W naszej ocenie te podmioty, które z poszanowa-
niem prawa, profesjonalnie oraz etycznie Êwiadczà tego typu us∏ugi nie majà jakichkolwiek pod-
staw aby obawiaç si´ regulacji ze strony Paƒstwa. Inne, które prowadzà dzia∏alnoÊç nadu˝ywajàc
prawa, z pomini´ciem wymogów etycznych b´dà z czasem z rynku usuni´te, co w ocenie Rzecz-
nika, stanowi po˝àdane dla poszkodowanych rozwiàzanie.

mgr Aleksander Daszewski, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
mgr Krystyna Krawczyk, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Jak wskazuje praktyka rynku ubezpieczeniowego, coraz cz´Êciej osoby poszkodowane, w szcze-
gólnoÊci w wypadkach komunikacyjnych, ubiegajàc si´ o Êwiadczenia odszkodowawcze od zak∏a-
dów ubezpieczeƒ korzystajà z pomocy osób i firm og∏aszajàcych si´ w Êrodkach masowego prze-
kazu jako specjaliÊci w dochodzeniu i odzyskiwaniu odszkodowaƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ.

Sama, szeroko poj´ta idea korzystania przez poszkodowanych z pomocy prawnej w procesie li-
kwidacji szkody jest w pe∏ni akceptowana mi´dzy innymi dlatego, ˝e zapewnia sprawny dialog
mi´dzy poszkodowanym i zak∏adem ubezpieczeƒ, co w efekcie prowadzi do optymalizacji procesu
likwidacji szkody oraz w∏aÊciwego zabezpieczenia interesów majàtkowych poszkodowanego.

Âwiadczenie pomocy prawnej w rozumieniu obowiàzujàcych przepisów prawa zosta∏o zastrze-
˝one dla przedstawicieli zawodów prawniczych, czyli stosunkowo wàskiej grupy osób o najwy˝-
szym, sprawdzonym poziomie kompetencji, który ma gwarantowaç rzetelnoÊç w wykonywaniu
obowiàzków i w∏aÊciwe zabezpieczenie interesów majàtkowych us∏ugobiorców.

Pomimo to, mi´dzy innymi ze wzgl´du na istniejàce ryzyko wyrzàdzenia szkody osobie korzy-
stajàcej z pomocy prawnej, adwokaci i radcowie prawni zostali dodatkowo obj´ci powszechnym
obowiàzkiem ubezpieczenia si´ od ryzyka szkody wyrzàdzonej w zwiàzku z prowadzonà przez
nich dzia∏alnoÊcià, a ponadto obj´ci sà nadzorem korporacji zawodowych. 

W zaistnia∏ej sytuacji, nie mo˝na zgodziç si´ z praktykami stosowanymi przez podmioty dzia∏a-
jàce w omawianym segmencie rynku ubezpieczeniowego jedynie na podstawie przepisów ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Niemal powszechnà praktykà podmiotów, o których mowa
powy˝ej jest stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorach umów i pe∏nomocnictw, tak jak np.: 

p zapis informujàcy o nieodwo∏alnoÊci pe∏nomocnictwa lub zobowiàzujàcy mocodawc´ do za-
p∏acenia kary umownej za odwo∏anie pe∏nomocnika, 

p zakaz osobistego odbioru przedmiotu Êwiadczenia od zak∏adu ubezpieczeƒ przez poszkodo-
wanego, 

p zakaz ustanawiania dalszych pe∏nomocników przez mocodawc´, 
p zobowiàzanie do zap∏acenia honorarium pe∏nomocnikowi pomimo braku dzia∏aƒ z jego stro-

ny, itd.
Bardzo cz´sto o ra˝àco niskim poziomie kompetencji osób Êwiadczàcych pomoc prawnà w uzy-

skaniu odszkodowania stanowi ju˝ treÊç kierowanej przez nich korespondencji, która oprócz te-
go, ˝e niejednokrotnie odbiega od standardów profesjonalnie sporzàdzonego pisma, nie odzwier-
ciedla faktycznej sytuacji osoby poszkodowanej w jakiej znalaz∏a si´ w nast´pstwie wypadku, ani
tym bardziej jej ˝àdaƒ w stosunku do zobowiàzanego do naprawienia szkody. W efekcie, brak pro-
fesjonalizmu po stronie pe∏nomocników poszkodowanych uniemo˝liwia zak∏adowi ubezpieczeƒ
w∏aÊciwà ocen´ rozmiaru krzywdy i terminowe rozpatrzenie sprawy. 

Stosowanie klauzul niedozwolonych we wzorach umów, nieumiej´tnoÊç sprecyzowania i udoku-
mentowania roszczeƒ odszkodowawczych to tylko niewielka cz´Êç zarzutów, jakie mo˝na posta-
wiç osobom wyst´pujàcym w charakterze pe∏nomocników poszkodowanych przed zak∏adami
ubezpieczeƒ. 

Zjawiskiem, które w sposób szczególny niepokoi Êrodowisko ubezpieczeniowe jest dowolnoÊç
w kszta∏towaniu cen us∏ug Êwiadczonych przez poÊredników, ubiegajàcych si´ w imieniu poszko-
dowanych o odszkodowania od zak∏adów ubezpieczeƒ. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e zg∏oszenie rosz-
czeƒ odszkodowawczych w stosunku do zak∏adu ubezpieczeƒ nie wymaga wiedzy specjalistycznej
a poszkodowani sà ka˝dorazowo informowani przez pracowników likwidacji szkód w jaki sposób
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zg∏oszone roszczenia nale˝y udokumentowaç, nie sposób uznaç za uzasadnione a tym bardziej
etyczne, odbieranie osobie poszkodowanej w wyniku wypadku 40% przyznanych Êwiadczeƒ od-
szkodowawczych oraz równowartoÊci renty np. za okres 6 miesi´cy (powi´kszonych o podatek
VAT w wysokoÊci 22%), tytu∏em honorarium za pomoc w uzyskaniu odszkodowania. I tak na
przyk∏ad, w przypadku wyp∏aty kwoty 50 000,00 z∏. tytu∏em zadoÊçuczynienia za krzywd´ oraz
renty okresowej z tytu∏u zwi´kszonych potrzeb w kwocie 500,00z∏. miesi´cznie na rok, przy tak
skonstruowanej umowie, poszkodowany faktycznie otrzymuje jedynie 30 000,00 z∏. i rent´ za
6 miesi´cy, w równowartoÊci ogó∏em 3000,00 z∏. Pozosta∏a kwota w wysokoÊci 20 000,00 z∏. tytu-
∏em zadoÊçuczynienia oraz 3000,00 tytu∏em renty za 6 miesi´cy, pobierana jest przez pe∏nomoc-
nika tytu∏em honorarium.

Oceniajàc praktyki poÊredników, nale˝y wziàç pod uwag´ przede wszystkim fakt, ˝e decyzja za-
k∏adu ubezpieczeƒ o przyznaniu okreÊlonej kwoty tytu∏em zadoÊçuczynienia zawsze dowodzi ist-
nienia krzywdy u poszkodowanego i winna ∏agodziç jej skutki, natomiast decyzja o przyznaniu
Êwiadczeƒ rentowych z tytu∏u zwi´kszonych potrzeb w ka˝dym przypadku wynika z konieczno-
Êci ponoszenia przez poszkodowanego sta∏ych kosztów leczenia bàdê rehabilitacji.

Co do zasady, proces likwidacji szkody inicjowany jest poprzez zawiadomienie zak∏adu ubezpie-
czeƒ o wystàpieniu szkody przez osob´ poszkodowanà. Na tym etapie najcz´Êciej precyzowane sà
roszczenia odszkodowawcze. W odpowiedzi zak∏ad ubezpieczeƒ wskazuje na zakres informacji
oraz dokumentów, jakie niezb´dne sà do oceny zasadnoÊci zg∏aszanych roszczeƒ. 

PoÊrednicy wyst´pujàcy w imieniu poszkodowanych przed zak∏adami ubezpieczeƒ najcz´Êciej
pozyskujà swoich klientów zanim Ci zdà˝à zawiadomiç zak∏ad ubezpieczeƒ o wystàpieniu szko-
dy. Coraz cz´Êciej poszkodowani informujà, ˝e poÊrednicy docierajà do nich poprzez swoich agen-
tów handlowych ju˝ na miejscu wypadku, w salach szpitalnych podczas leczenia powypadkowe-
go, w przychodniach lekarskich, podczas za∏atwiania formalnoÊci zwiàzanych pogrzebem osoby
zmar∏ej w wyniku wypadku. Dane dotyczàce osób poszkodowanych w wypadkach sà tak˝e uzy-
skiwane: od pracowników policji, stra˝y po˝arnej czy pomocy drogowej. Znane sà te˝ przypadki
pozyskania do wspó∏pracy pracowników zak∏adów ubezpieczeƒ. 

Dla unaocznienia problemu warto zaznaczyç, ˝e w zdecydowanej wi´kszoÊci us∏uga Êwiadczona
przez poÊrednika polega na zawiadomieniu zak∏adu ubezpieczeƒ o wystàpieniu szkody w imieniu
poszkodowanego, sprecyzowaniu kwotowo roszczeƒ odszkodowawczych, wydaniu dyspozycji do
przekazania ewentualnych Êwiadczeƒ odszkodowawczych na rachunek bankowy pe∏nomocnika
a nast´pnie poÊredniczeniu w wymianie informacji i dokumentów pomi´dzy poszkodowanym
a zak∏adem ubezpieczeƒ. 

Us∏uga poÊrednika najcz´Êciej koƒczy si´ z chwilà przyznania poszkodowanemu Êwiadczeƒ od-
szkodowawczych. W sytuacjach spornych, gdy zak∏ad ubezpieczeƒ kwestionuje na przyk∏ad za-
sadnoÊç zg∏aszanych roszczeƒ, poszkodowany chcàc oddaç spraw´ do rozstrzygni´cia sàdowi, jest
najcz´Êciej zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów, tym razem profesjonalnej pomocy
prawnej, albowiem umowy z poÊrednikami zazwyczaj nie obejmujà w ramach ustalonego pierwot-
nie honorarium Êwiadczenia pomocy w toku ew. post´powania sàdowego, lub te˝ zastrzegajà po-
niesienie tych kosztów przez poszkodowanego na przysz∏oÊç.

Zjawisko poÊrednictwa w dochodzeniu roszczeƒ jest coraz bardziej powszechne. Jeden z zak∏a-
dów ubezpieczeƒ prowadzi ewidencj´ kancelarii odszkodowawczych zbierajàc na podstawie zg∏a-
szanych do towarzystwa szkód nast´pujàce informacje:

1. nazwa kancelarii.
2. siedziba kancelarii.
3. miejsce zamieszkania poszkodowanego.
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4. informacja czy kancelaria prowadzi post´powanie od poczàtku czy przystàpi∏a w trakcie.
Z zebranych informacji wynika, i˝ jest ponad 150 wi´kszych lub mniejszych podmiotów zajmu-

jàcych si´ poÊrednictwem w dochodzeniu odszkodowaƒ a ich liczba sukcesywnie roÊnie. Najwi´-
cej z nich ma swoje siedziby na terenie woj. dolnoÊlàskiego i mazowieckiego, ale swym dzia∏aniem
obejmujà obszar ca∏ego kraju. 

Poni˝ej przedstawione sà kancelarie wg udzia∏u w iloÊci spraw u wspomnianego wy˝ej ubezpie-
czyciela:

1. VOTUM Centrum Odszkodowaƒ S.A.
2. Europejskie Centrum Odszkodowaƒ Sp. z o.o.
3. Kancelaria Prawna Król i Partnerzy
4. Kancelaria Prawna Kuchta i Partnerzy (B. Gawlikowska-Gierko)
5. Tomasz Szczepu∏a
6. Kancelaria Radcy Prawnego – Ewa Górecka-Klemens (Grupa SOS)
7. DRB Centrum Odszkodowaƒ 
8. D-K-M Centrum Odszkodowaƒ
9. Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym 
10. Fundacja Zielony LiÊç
11. GFI Grupa Finansowo Inwestycyjna
12. SOLVIA- Odszkodowania
13. MEDIATOR – Centrum Odszkodowaƒ
14. Kancelaria Prawna – Norbert Murdza-Lublin
15. AKA Biuro Doradztwa i Dochodzenia Roszczeƒ
Konsultacje prowadzone w innych towarzystwach ubezpieczeƒ potwierdzajà ww. ranking jako

reprezentatywny dla rynku. 
Badania przeprowadzone w kilku zak∏adach ubezpieczeƒ potwierdzajà, i˝ kancelarie wyspecja-

lizowa∏y si´ w dochodzeniu roszczeƒ w szkodach osobowych z ubezpieczenia OC komunikacyjne-
go. W zale˝noÊci od specyfiki portfela danego zak∏adu – udzia∏ kancelarii odszkodowawczych
w ww. sprawach wynosi od 50% do nawet 85% – w odniesieniu do iloÊci szkód zg∏oszonych. 

Badane zak∏ady ubezpieczeƒ co do zasady negatywnie oceniajà udzia∏ kancelarii odszkodowaw-
czych w procesie likwidacji szkód wskazujàc najcz´Êciej, i˝ ich udzia∏:

p wyd∏u˝a czas likwidacji szkody;
p utrudnia prac´ zak∏adom ubezpieczeƒ;
p nie wp∏ywa na uzyskanie przez poszkodowanego wy˝szego Êwiadczenia.
Powy˝sze oznacza, i˝ dla poszkodowanego nie ma wartoÊci dodanej wynikajàcej z uczestnicze-

nia poÊrednika w procesie likwidacji szkody.
Majàc na uwadze powag´ i donios∏oÊç problemu a w szczególnoÊci trosk´ o dobro osób pokrzyw-

dzonych w wypadkach losowych, Polska Izba Ubezpieczeƒ pismem z dnia 8 listopada 2007 r. skie-
rowanym do Komisji Nadzoru Finansowego, zg∏osi∏a postulat prawnego usankcjonowania zasad
prowadzenia dzia∏alnoÊci przez podmioty Êwiadczàce pomoc prawnà w zakresie poÊrednictwa
w dochodzeniu odszkodowaƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ, poprzez wprowadzenie zmian w przepi-
sach Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym, w nast´pujàcym zakresie:

p wprowadzenie do s∏ownika poj´ç definicji podmiotu Êwiadczàcego pomoc prawnà w zakresie
poÊrednictwa w dochodzeniu Êwiadczeƒ odszkodowawczych od zak∏adów ubezpieczeƒ;

p okreÊlenie elementarnych wymogów kwalifikacyjnych jakie podmiot, o którym wy˝ej mowa
winien spe∏niaç w celu Êwiadczenia tego typu us∏ug (np. analogicznie do przepisu art. 9 ust.
1 ustawy);
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p okreÊlenie zakresu obowiàzków, których spe∏nienie gwarantuje rzetelnoÊç dzia∏ania i bezpie-
czeƒstwo interesów majàtkowych poszkodowanych oraz sankcji za niedope∏nienie tych obo-
wiàzków;

p wprowadzenie wymogu obowiàzkowego ubezpieczenia ryzyka wystàpienia szkody powsta∏ej
w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià;

p uchwalenia jednolitych przepisów regulujàcych zasady naliczania wysokoÊci op∏at za wyko-
nanie okreÊlonych czynnoÊci przez podmiot Êwiadczàcy pomoc prawnà w sprawie o odszko-
dowanie, w szczególnoÊci stawek maksymalnych;

p obj´cie zinstytucjonalizowanym nadzorem podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi w zakresie po-
Êrednictwa w dochodzeniu Êwiadczeƒ odszkodowawczych;

p stworzenie systemu rejestracji podmiotów Êwiadczàcych pomoc prawnà w zakresie poÊred-
nictwa w dochodzeniu Êwiadczeƒ odszkodowawczych od zak∏adów ubezpieczeƒ, w celu
umo˝liwienia eliminacji osób niew∏aÊciwe spe∏niajàcych swoje obowiàzki, bàdê te˝ przypad-
ków uregulowanych mocà przepisów karnych ustawy.

mgr Jakub Jacewicz, TU Generali S.A.
mgr Micha∏ Makarczyk, TU Generali S.A.

1. Kancelarie odszkodowawcze w Wielkiej Brytanii
Odszkodowania z zakresu odpowiedzialnoÊci cywilnej w Wielkiej Brytanii obejmujà wiele tytu-

∏ów. Za g∏ówne, w kategoriach wielkoÊci wyp∏at, uwa˝a si´:
a) odszkodowania ubezpieczeniowe z tytu∏u ubezpieczeƒ komunikacyjnych, odpowiedzialnoÊci

pracodawcy oraz w∏adzy publicznej;
b) odszkodowania z tytu∏u ubezpieczeƒ zdrowotnych (Narodowego Systemu Zdrowia) tj. b∏´dy

w sztuce lekarskiej oraz zachorowania poszpitalne;
c) odszkodowania z tytu∏u dzia∏alnoÊci policji, wojska itd.;
d) odszkodowania Ministerstwa Rolnictwa z tytu∏u szkodliwych produktów rolnych (np. wÊcie-

k∏e krowy);
e) odszkodowania Ministerstwa Przemys∏u i Handlu za szkody przemys∏owe (np. dla górników

za choroby p∏uc).
Szacuje si´, ˝e szkody osobowe w Wielkiej Brytanii, dotykajà blisko 2,5 mln osób rocznie, zaÊ

wyp∏aty z tytu∏u ró˝nych form odpowiedzialnoÊci cywilnej z tego tytu∏u wynoszà rocznie ponad
1% PKB i reprezentujà jeden z najwy˝szych poziomów w Europie, choç nadal pozostajà w tyle za
USA (tabela nr 1). Warto podkreÊliç, ˝e oko∏o 40% wyp∏at poch∏aniajà koszty obs∏ugi prawnej1

Od po∏owy lat 90. w Wielkiej Brytanii wprowadzono mo˝liwoÊç stosowania instytucji wynagro-
dzenia warunkowego (Conditional fee arrangement – CFA) dla pracowników przy obs∏udze szkód
osobowych. Opiera∏a si´ ona na zasadzie „nie ma zap∏aty za sprawy przegrane” (no win no fee).
W tej sytuacji skar˝àcy móg∏ podejmowaç roszczenia wiedzàc, ˝e w przypadku przegranej nie ob-
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cià˝à go koszty obs∏ugi prawnej. Tego rodzaju rozwiàzanie spowodowa∏o, ˝e z kolei obs∏ugujàce
roszczenia podmioty stosowa∏y wy˝sze ni˝ normalnie stawki za swoje us∏ugi, by pokryç ubytki do-
chodów wynikajàce z przegranych spraw. RównoczeÊnie wykupywa∏y one tak˝e ochron´ ubezpie-
czeniowà na pokrycie kosztów prawnych obrony (tzw. After the Event insurance) z tytu∏u spraw
przegranych. W przypadku wygrania procesu zarówno op∏ata za us∏ugi jak i koszty ochrony od
kosztów prawnych by∏y potràcane z kwot otrzymanych przez poszkodowanego. Tak wi´c o ile po-
szkodowany nie móg∏ straciç pieni´dzy poprzez skorzystanie z tego rozwiàzania to jednak jego
Êwiadczenie mog∏o byç powa˝nie zmniejszone. Z tych wzgl´dów rozwiàzanie to na poczàtku nie
cieszy∏o si´ szerszym stosowaniem. W efekcie w 2000 r. wprowadzono poprawki do istniejàcego
porzàdku prawnego w myÊl których koszty wynagrodzenia doradców prawnych poszkodowanego
oraz ich ochrony przed odpowiedzialnoÊcià za koszty prawne obrony mog∏y byç dochodzone od
strony pozwanej w sporze. W ten sposób poszkodowany zg∏aszajàcy roszczenie nie ponosi∏by ˝ad-
nego ryzyka finansowego. Zostaje ono w ca∏oÊci przeniesione na jego doradc´ (w przypadku prze-
granej) lub pozwanego (w przypadku wygranej). Ocenia si´, ˝e od 2000 r. z tej formy kontrakto-
wej skorzysta∏o ponad 1 mln osób.

Wprowadzenie regulacji pozwalajàcych na stosowanie wynagrodzenia warunkowego (od sukce-
su – tzw. CFA) spowodowa∏o gwa∏towny rozwój rynku podmiotów specjalizujàcych si´ w doradz-
twie szkodowym, które z regu∏y by∏y poÊrednikami pomi´dzy poszkodowanymi a kancelariami
prawnymi. Podmioty te prowadzi∏y poszkodowanego przez proces odszkodowawczy organizujàc
us∏ugi kancelarii prawnych, ekspertów medycznych czy ekspertyzy techniczne. Niekiedy zajmo-
wa∏y si´ one tak˝e us∏ugami finansowymi, prefinansujàc wydatki swoich klientów lub organizu-
jàc dla nich finansowanie pomostowe w instytucjach finansowych (np. dla potrzeb przeprowadze-
nia badaƒ medycznych lub uzyskania ekspertyz technicznych). Liczba tych podmiotów
przekroczy∏a szybko ponad tysiàc, zaÊ liczba prowadzonych przez nich spraw w latach 2001-2004

Tytu∏ wyp∏aty         Orientacyjny poziom    Orientacyjna stopa      Orientacyjny udzia∏
wyp∏at w 2001 r.                 wzrostu                  kosztów prawnych

(mln funtów)            (%)  97-01                      w ca∏oÊci wydatków
01-06                        w 2001 r. (w%)

1. Ubezpieczenia 7100 15 11 40
2. Narodowa S∏u˝ba 

Zdrowia (NHS) 900 15 10 33
3. W∏adza lokalna 200 15 15 20
4. Policja/wojsko 800 16 15 33
5. Min. Rolnictwa 500 – 10 5
6. Min. Przemys∏u 

i Handlu 300 10 10 5
5 ¸àcznie 10175 15 11 35

Tabela nr 1. Wyp∏aty z tytu∏u odszkodowaƒ z odpowiedzialnoÊci cywilnej w Wielkiej Brytanii

èród∏o: The costs of compensation culture, www.actuaries.org.uk.

1 J. Sandbach, No win, no fee, no chance. CAB evidence on the challenges fading access to injury compensation, December
2004, CAB, s. 1.



przekroczy∏a 60 000 miesi´cznie. Najwi´kszy podmiot – The Accident Group – prowadzi∏ ok.
9000 spraw miesi´cznie, reprezentujàc ponad 14% ca∏ego rynku. Na drugim miejscu znajdowa∏y
si´ podmioty b´dàce w∏asnoÊcià zwiàzków zawodowych (ok. 8% rynku). Ocenia si´, ˝e oko∏o 150
000 prowadzonych spraw zwiàzanych by∏o z roszczeniami z tytu∏u OC komunikacyjnego. Ozna-
cza∏o to, ˝e oko∏o po∏owy wszystkich szkód osobowych zanotowanych w wypadkach drogowych
przechodzi∏o przez r´ce tych kancelarii odszkodowawczych2.

Warto podkreÊliç, ˝e obok kancelarii odszkodowawczych na rynku odszkodowaƒ komunika-
cyjnych istnieje kilkaset firm prawniczych specjalizujàcych si´ w tej problematyce, z których
wi´kszoÊç jest zrzeszona w Motor Accident Solicitors Society (MASS). Organizacja ta szacuje,
˝e reprezentuje doÊwiadczenie blisko 200 ekspertów szkodowych prowadzàcych post´powania
wobec oko∏o 400 000 szkód (www.mass.org.uk). Organizacja ta na swojej stronie internetowej
przestrzega poszkodowanych przed podejmowaniem jakichkolwiek czynnoÊci powypadkowych
z ubezpieczycielami bez korzystania z niezale˝nego doradztwa prawnego. Pot´pia tak˝e takie
praktyki ubezpieczycieli nazywajàc je „∏owami trzeciej strony” (third party capture). Na swo-
jej stronie internetowej pisze „MASS prowadzi ogólnokrajowà akcj´ ostrzegajàcà konsumen-
tów przed niebezpieczeƒstwem bezpoÊrednich kontaktów z zak∏adami ubezpieczeƒ (które re-
prezentujà sprawc´ wypadku) zanim mia∏y one mo˝liwoÊç skorzystania z niezale˝nej pomocy
prawnej”. I dalej „MASS jest ogromnie zaniepokojona, bowiem praktyka taka jest nieuczciwa
i niedobra. Ubezpieczyciel jest bowiem w jednej osobie ekspertem, s´dzià, oraz p∏atnikiem”
(za∏àcznik).

Dzia∏alnoÊç kancelarii prowadzi∏a do szybkiego wzrostu kosztów szkód osobowych w firmach
ubezpieczeniowych. W latach 1996-2006 ros∏y one w tempie 9,5% pomimo faktu, ˝e cz´stoÊç wy-
padków Êmiertelnych oraz uszkodzeƒ cia∏a spad∏a w Wielkiej Brytanii od 2000 r. do 2006 o 20%.
W ciàgu ostatnich lat ok. 30% kosztów szkód osobowych stanowià koszty prawne, co oznacza, ˝e
reprezentujà one 10% pozyskanych w tym czasie sk∏adek ubezpieczeniowych (tabela nr 3).

Wynagrodzenia pobierane przez kancelarie si´ga∏y niekiedy skandalicznego poziomu w porów-
naniu do uzyskiwanych przez poszkodowanych Êwiadczeƒ. Sta∏o si´ to m.in. przedmiotem badaƒ
Citizens Advice brytyjskiej organizacji pozarzàdowej wyspecjalizowanej w pomocy prawnej w za-
kresie roszczeƒ odszkodowawczych. W szerokim raporcie na ten temat, opartym na analizie 375

171ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)

Segment rynku Liczba podmiotów Orientacyjna 
wartoÊç obrotów 

(mln funtów)

1. Szkody osoboweQ 1120 190
2. Szkody z tytu∏u aktów kryminalnych 340 1
3. Szkody z tytu∏u misselingu 176 75
4. Szkody z tytu∏u dzia∏aƒ pracodawcy 130 2

¸àcznie 1256 275

Tabela nr 2. Rynek kancelarii odszkodowawczych w Wielkiej Brytanii w 2007 r.

Q W nomenklaturze brytyjskiej obejmujà one szkody osobowe powsta∏e w s∏u˝bie zdrowia, w miejscu pracy, w wyni-
ku dzia∏aƒ urz´dów oraz OC komunikacyjne.
èród∏o: Claims management regulation. Impact of regulation. One year assessment, Ministry of Justice, April 2008 s. 10.

2 The Costs of compensation culture, op. cit., s. 21-22.



spraw ustalono, ˝e niekiedy wynagrodzenia te wraz z innymi wydatkami ponoszonymi przez po-
szkodowanego (np. badania lekarskie, ekspertyzy itp.) poch∏ania∏y lwià cz´Êç uzyskanego Êwiad-
czenia. Na dowód tego organizacja przytoczy∏a dok∏adne rozliczenie 15 spraw z przebadanych
375, gdzie poziom uzyskiwanych Êwiadczeƒ kszta∏towa∏ si´ dramatycznie nisko po odliczeniu
kosztów prawnych i innych (por. tabela nr 4).

Generalnà konkluzj´ raportu stanowi∏o wezwanie do poddania dzia∏alnoÊci tych podmiotów re-
gulacjom publicznym. Nastàpi∏o to w listopadzie 2005 r. kiedy to rzàd przyjà∏ Ustaw´ o odszko-
dowaniach (Compensation Act), która wesz∏a w ˝ycie w 2006 r.

Nadrz´dnym celem wprowadzonych regulacji jest lepsza ochrona konsumentów korzystajàcych
z us∏ug kancelarii odszkodowawczych poprzez zapewnienie wy˝szych standardów Êwiadczonych
us∏ug.

Regulacje dotyczà w szczególnoÊci:
a) reklamowania us∏ug ww. podmiotów oraz pozyskiwania klientów;
b) doradztwa merytorycznego w sprawach odszkodowawczych;
c) pe∏nomocnictw odszkodowawczych;
d) przekazywania spraw innym podmiotom;
e) post´powaƒ i badaƒ odszkodowawczych.
Regulacje obejmujà ca∏oÊç roszczeƒ osobowych w tym tych które wynikajà z wypadków drogo-

wych. Wyj´tych z regulacji jest szereg podmiotów w tym:
– kancelarie prawne;
– niezale˝ne zwiàzki zawodowe;
– firmy ubezpieczeniowe;
– agenci i brokerzy ubezpieczeniowi;
– organizacje prokonsumenckie oferujàce swoje us∏ugi nieodp∏atnie.
System regulacyjny oparty jest na trzech g∏ównych elementach:
a) obowiàzkowym uzyskiwaniu zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci (odnawianemu co roku);
b) obowiàzkowi przestrzegania przyj´tych przez Regulatora zasad post´powania (Rules of Con-

duct);
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Rok                                                              Rok p∏atnoÊci

wypadku         1            2        3      4             5          6         7           8           9        10         11

1996 19,0% 25,0% 26,8% 26,0% 25,4% 26,6% 26,9% 27,1% 27,1% 27,0% 27,1%
1997 13,4% 20,4% 22,5% 21,9% 21,5% 20,6% 20,9% 20,4% 20,5% 20,7%
1998 12,3% 20,0% 20,2% 20,0% 19,9% 20,3% 20,2% 20,2% 20,1%
1999 13,4% 17,0% 19,8% 19,8% 20,1% 20,2% 20,1% 20,1%
2000 10,7% 20,4% 24,1% 22,4% 22,5% 22,8% 22,6%
2001 16,4% 25,9% 28,6% 27,3% 26,5% 26,1%
2002 12,8% 28,0% 30,5% 28,9% 28,5%
2003 16,9% 28,7% 30,7% 29,7%
2004 23,8% 31,1% 31,8%
2005 27,8% 31,4%
2006 27,0%

Tabela nr 3. Koszty prawne jako% kosztów szkód osobowych 1996-02006

èród∏o: Fourth Bodily Injury Awards Study, 2007.



c) koniecznoÊci posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci zawodowej (Professional indem-
nity insurance).

Ubezpieczenie od odpowiedzialnoÊci zawodowej wymagane jest od wszystkich podmiotów, któ-
re majà kontakty z klientami. W 2008 r. jego wysokoÊç minimalna okreÊlona zosta∏a na 650 tysi´-
cy funtów na zdarzenie z ∏àcznà sumà 1 mln funtów lub 10% przychodów rocznych jeÊli b´dzie to
wy˝sza kwota. RównoczeÊnie udzia∏ w∏asny nie mo˝e byç wy˝szy ni˝ 5 tys. funtów lub 3% przy-
chodów rocznych.

Uzyskanie zezwolenia zwiàzane jest z uiszczeniem op∏aty rejestracyjnej wynoszàcej od 100 do
400 funtów w zale˝noÊci od wielkoÊci zarejestrowanych obrotów przez wnioskodawc´. Koniecznym
jest tak˝e zobowiàzanie si´ wnioskodawcy do przestrzegania obowiàzujàcych zasad post´powania
oraz dostarczenia dowodu posiadania odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej (por. za∏àcznik).

Zasady post´powania obejmujà g∏ównie szereg postanowieƒ dotyczàcych sposobu post´powania
z klientami, zasadami prowadzenia akwizycji, reklamy oraz kwestii rozliczeƒ. Zakazujà one m.in.
osobistej akwizycji klientów, utopijnej reklamy. Wprowadzajà tak˝e szereg obowiàzków informa-
cyjnych wzgl´dem klientów.

Nadzór nad kancelariami sprawowany jest przez Ministra SprawiedliwoÊci, który powo∏a∏ w tym
celu Szefa ds. Regulacji Zarzàdzania Szkodami oraz Komórk´ ds. Monitorowania i ZgodnoÊci z Pra-
wem. Dodatkowo utworzono Trybuna∏ ds. Us∏ug Odszkodowawczych, który rozpatruje odwo∏ania od
decyzji Regulatora. Cz∏onkami Trybuna∏u sà cz∏onkowie trybuna∏u Us∏ug Finansowych i Rynków.

2. Kancelarie odszkodowawcze w Holandii3

W Holandii doradztwo szkodowe Êwiadczone jest przez wiele podmiotów. WÊród nich wymieniç
nale˝y ubezpieczycieli kosztów pomocy prawnej, kancelarie prawne, zwiàzki zawodowe, organi-
zacje konsumenckie oraz wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze.
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Sprawy                  Uzyskane Êwiadczenie       Koszty prawne              Âwiadczenie netto 
odszkodowawcze            brutto (funty)             i inne (funty)                     jako% brutto

1 2300 1500 34,8
2 2100 1650 21,4
3 1925 1375 28,6
4 1700 1700 0
5 1600 1440 10
6 1600 1430 10,6
7 1665 1606 3,5
8 1200 1176 2
9 2500 2089 16,4

10 1500 1300 13,3
11 2100 1800 14,3
12 2500 2200 12
13 100 300 30
14 2160 2135 1,2
15 1600 1300 18,8

Tabela nr 4. Âwiadczenia odszkodowawcze a koszty wynagrodzeƒ kancelarii i inne koszty

èród∏o: J. Sandbach „No win, no fee, no chance”. s. 17.

3 Informacje uzyskane bezpoÊrednio z holenderskiego Biura Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych.



Ocenia si´, ˝e z ró˝nych form pomocy korzysta co drugi poszkodowany w zakresie roszczeƒ oso-
bowych, z regu∏y zawsze przy zdarzeniach wi´kszej rangi. Pod wzgl´dem wartoÊciowym dotyczy
to oko∏o 80% ca∏oÊci roszczeƒ osobowych. Kancelarie odszkodowawcze zajmujà oko∏o 50% rynku,
wyprzedzajàc ubezpieczycieli kosztów pomocy prawnej (ok. 25%) oraz kancelarie prawne (ok.
15%). Na rynku dzia∏a ok. 100 podmiotów tego typu, 10 ubezpieczycieli kosztów pomocy prawnej
oraz kilkaset kancelarii prawnych. Podobnie jak i w innych krajach poszkodowani stosunkowo
rzadko korzystajà z pomocy doradców szkodowych w przypadku szkód materialnych. Ocenia si´,
˝e dotyczy to oko∏o 5% przypadków, reprezentujàcych nie wi´cej ni˝ 10% roszczeƒ z tego tytu∏u.

Wynagrodzenie za swoje us∏ugi kancelarie odszkodowawcze opierajà na zasadzie p∏atnoÊci od
sukcesu, inni operatorzy w oparciu o sta∏e stawki godzinowe si´gajàce obecnie w przypadku kan-
celarii prawnych 180 euro. Wynagrodzenia stosowane przez kancelarie odszkodowawcze wynoszà
od 15-25% Êwiadczenia. Sà one p∏acone przez ubezpieczycieli, którzy w ramach polisy OC gwa-
rantujà wszystkim poszkodowanym na osobie mo˝liwoÊç skorzystania z pomocy wyspecjalizowa-
nych podmiotów doradztwa szkodowego. Rynek kancelarii odszkodowawczych nie jest poddany
dotychczas specjalnym regulacjom publicznym. Dzia∏alnoÊç tych podmiotów nie wzbudza te˝ ne-
gatywnych emocji spo∏ecznych. Ostatnio pojawi∏y si´ próby samoregulacji rynkowej poprzez
wprowadzenie znaku jakoÊci us∏ug poprzez niektóre organizacje samorzàdowe dla uzyskania
wi´kszej wiarygodnoÊci swoich dzia∏aƒ na rynku.

3. Doradztwo szkodowe na rynku OC w Finlandii4

Finlandia wytworzy∏a specjalne instytucje i regulacje normujàce kwestie odszkodowaƒ ubezpie-
czeniowych. Nale˝à do nich:

a) Biuro Pomocy Konsumenckiej utworzone przez zak∏ady ubezpieczeniowe celem udzielenia
bezp∏atnych porad i pomocy dla konsumentów w sprawach ubezpieczeniowych.

b) Rada ubezpieczeniowa (Insurance Board) – instytucja paƒstwowa, która rozstrzyga spory
w odniesieniu do ubezpieczeƒ dobrowolnych.

c) Rada Wypadków Drogowych (Traffic Accident Board), która wydaje zalecenia w sprawach
dotyczàcych ubezpieczeƒ OC komunikacyjnych, g∏ównie z zakresu szkód osobowych. Jej
cz∏onkowie powo∏ywani sà przez Rad´ Paƒstwa, co daje im du˝à niezale˝noÊç dzia∏aƒ wobec
ubezpieczycieli. Orzeczenia Rady nie sà dla ubezpieczycieli prawnie wià˝àce ale z regu∏y
przyjmujà je do wykonania. Post´powanie szkodowe przed Radà jest znacznie prostsze, szyb-
sze i bezp∏atne dla poszkodowanych. Niezadowolony z jej orzeczenia mo˝e nast´pnie korzy-
staç z drogi sàdowej. W odniesieniu do szkód z OC komunikacyjnego proces likwidacji szkód
podlega Êcis∏emu monitorowaniu. W przypadku powa˝nych szkód osobowych informacje
o ich wystàpieniu zak∏ady ubezpieczeƒ muszà przekazywaç Radzie Wypadków Drogowych.

Z tych wszystkich wzgl´dów nie istniejà w tym kraju przes∏anki do pojawienia si´ wyspecjalizo-
wanych firm doradztwa szkodowego. 

4. Doradztwo szkodowe na rynku OC w Szwecji5

W Szwecji, podobnie jak w Finlandii nie ma na razie warunków do pojawienia si´ kancelarii od-
szkodowawczych. Wynika to zarówno z regulacji jak i z obowiàzujàcych relacji obyczajowych.

JeÊli chodzi o szkody osobowe z tytu∏u OC komunikacyjnego w Szwecji obowiàzuje system od-
powiedzialnoÊci pierwszej strony. Oznacza to, ˝e poszkodowany sk∏ada roszczenie do swojego
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5 Informacje uzyskane ze szwedzkiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.



ubezpieczyciela, który nast´pnie dochodzi odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. Zak∏ady
ubezpieczeƒ wytworzy∏y w tym celu odpowiedni system wzajemnej regulacji roszczeƒ. Odszkodo-
wania oparte sà na zasadzie no-fault (ryzyka) tak wi´c rzadko pojawiajà si´ spory dotyczàce za-
sadnoÊci roszczenia jako takiego. RównoczeÊnie firmy ubezpieczeƒ OC komunikacyjnego oferujà
poszkodowanym nieodp∏atnà pomoc prawnà podczas post´powania odszkodowawczego. Poszko-
dowany sam wybiera doradc´. WysokoÊç wynagrodzenia doradcy ustala si´ w oparciu o te same
zasady jak przy ubezpieczeniu kosztów ochrony prawnej. Nieodp∏atna pomoc jest wycofywana je-
Êli poszkodowany nie przyjmie ugody i zdecyduje si´ iÊç do sàdu. Wówczas musi on sam ponosiç
koszty doradztwa prawnego i zast´pstwa procesowego.

Wa˝nà rol´ w szwedzkim systemie regulacji roszczeƒ z tytu∏u wypadków drogowych odgrywa
istniejàca od 1936 r. Komisja ds. Ofiar Wypadków Drogowych (Swedish Road Traffic Injuries
Commission). Dzia∏a ona na rzecz jednolitego i uzasadnionego regulowania roszczeƒ z zakresu
ubezpieczeƒ komunikacyjnych. W celu zapewnienia jednolitoÊci orzekania w sprawach odszkodo-
wawczych, decyzje zak∏adów ubezpieczeƒ odnoÊnie roszczeƒ z tytu∏u szkód osobowych powsta-
∏ych w wyniku wypadków drogowych muszà byç skonsultowane z Komisjà, dla uzyskania jej nie-
wià˝àcej opinii przed wyp∏atà ostatecznego odszkodowania. Zdecydowana wi´kszoÊç przypadków,
w których Komisja wydaje swojà opini´ dotyczy wypadków ze szkodami osobowymi. Komisja wy-
daje równie˝ swoje opinie w przypadkach zwiàzanych z utratà êróde∏ utrzymania. Na proÊb´ sà-
dów, Komisja wydaje im swoje opinie w sprawach dotyczàcych szkód osobowych. 

Zak∏ady ubezpieczeƒ maja obowiàzek skonsultowaç si´ z Komisjà w nast´pujàcych sprawach:
p odszkodowaƒ z tytu∏u utraty êróde∏ utrzymania,
p odszkodowania za utrat´ dochodów w przypadkach, w których inwalidztwo (utrata zdrowia)

wynosi 10% lub wi´cej, lub jeÊli roczna utrata dochodów osiàgnie pewnà/okreÊlonà sum´ (su-
ma ta jest ustalana na podstawie szwedzkiego wskaênika cen konsumpcyjnych),

p kompensacji za szkody osobowe (fizyczne i/lub psychiczne) jak równie˝ koszty i inne niedo-
godnoÊci spowodowane przez szkod´,

p ponownego rozpatrywania utraty dochodu lub utraty utrzymania (sà wymagane okreÊlone
warunki dla ponownego rozpatrzenia),

p na wniosek osoby wysuwajàcej roszczenie, np. w przypadkach w których inwalidztwo (utra-
ta zdrowia) jest mniejsze ni˝ 10% lub w przypadkach, w których zak∏ad ubezpieczeƒ i po-
szkodowany nie zgadzajà si´ w sprawach medycznych.

Opinia Komisji nie jest konieczna, jeÊli sprawa zostanie wniesiona do sàdu.
W celu rozpatrzenia danej sprawy zak∏ad ubezpieczeƒ dostarcza Komisji kompletnà dokumen-

tacj´ oraz wszystkie dost´pne dokumenty. Zak∏ady ubezpieczeƒ za∏àczajà tak˝e krótkie posumowa-
nie dotyczàce stanowiska obu stron z kopiami odpowiednich dokumentów. Zanim sprawa zostanie
przekazana do Komisji poszkodowany wype∏nia cz´Êç podsumowania i mo˝e dodaç komentarz do
opinii w nim wyra˝onych. Sprawy sà referowane na Komisji przez jednego z doradców prawnych
zatrudnionych przez Komisj´. Komisja ma dost´p do wysoko wykwalifikowanych ekspertów me-
dycznych, z którymi mo˝e konsultowaç si´ w sprawach dotyczàcych kwestii medycznych. Opinia
Komisji odnoÊnie ka˝dego przypadku przesy∏ana jest do zak∏adu ubezpieczeƒ, który z kolei prze-
kazuje jà osobie wysuwajàcej roszczenie. Poniewa˝ opinia ma jedynie charakter doradczy strony
mogà rozstrzygnàç spraw´ zgodnie z zaleceniem Komisji, zgodziç si´ na inne rozwiàzanie lub
wnieÊç spraw´ do sàdu. W ponad 90% przypadkach strony stosujà si´ do zaleceƒ Komisji. 

Przewodniczàcy Komisji powo∏ywany jest przez Rzàd. Pozostali cz∏onkowie mianowani sà przez
szwedzki Urzàd Nadzoru Finansowego (Finansinspektionen). Przewodniczàcy i pi´ciu zast´pców
pe∏nià na przemian rol´ przewodniczàcego posiedzeƒ Komisji. Przewodniczàcy jak te˝ pi´ciu jego

175ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)



zast´pców sà wysoko wykwalifikowanymi prawnikami. Nie mogà byç oni zatrudnieni w zak∏adzie
ubezpieczeƒ. Dwunastu cz∏onków komisji reprezentuje organizacje ubezpieczeniowe, a nast´pnych
dwunastu zak∏ady ubezpieczeƒ. Reprezentant zak∏adu ubezpieczeƒ nie mo˝e uczestniczyç w dysku-
sji lub g∏osowaç w sprawie, która dotyczy jego zak∏adu ubezpieczeƒ. Zazwyczaj komisja spotyka si´
w sk∏adzie 6 osób: po dwóch cz∏onków z ka˝dej kategorii cz∏onkowskiej. W mniej skomplikowanych
przypadkach decyzja mo˝e zostaç podj´ta przez jednego cz∏onka z ka˝dej kategorii cz∏onkowskiej.
W niektórych przypadkach decyzj´, jakie zalecenie powinna wydaç Komisja, mo˝e podjàç przewod-
niczàcy. W latach 2006 i 2007 Komisja przyjmowa∏a do rozpatrzenia ponad 5 tys. spraw na rok.

5. Regulacje szkód osobowych z OC w Irlandii
W wyniku publikacji raportu „The Economic evaluation of insurance costs in Ireland” przygo-

towanego w 1996 r. na zlecenie rzàdu przez Deloitte and Touche, przyj´ty zosta∏ w 2001 r. pro-
gram fundamentalnych zmian rynku ubezpieczeniowego. Obejmowa∏ on przede wszystkim dzia-
∏ania zmierzajàce do racjonalizacji kosztów ubezpieczeƒ, w tym kosztów odszkodowawczych. 

W ramach reformy powo∏ano do ˝ycia Personal Injuries Assessment Board (PIAB), b´dàcà nie-
zale˝nym trybuna∏em orzekajàcym o wysokoÊci odszkodowania z tytu∏u osobowych szkód komu-
nikacyjnych, wypadków przy pracy lub odpowiedzialnoÊci cywilnej sektora publicznego. PIAB
orzeka o Êwiadczeniu jeÊli sprawca wyra˝a na to zgod´. Przeci´tny czas trwania post´powania wy-
nosi 9 miesi´cy, co w porównaniu z przeci´tnym 3 letnim okresem post´powania sàdowego czyni
atrakcyjnym skorzystanie z jej us∏ug. WysokoÊç odszkodowania jest ustalana w oparciu o cennik
tzw. Book of Quantum. Ka˝da ze stron niezadowolona z orzeczenia ma prawo wnieÊç spraw´ do
sàdu. Od 22 lipca 2004 r. wszystkie szkody osobowe wynikajàce z wypadków drogowych muszà
byç zg∏aszane do PIAB zanim zostanie uruchomione post´powanie.

dr Marek Monkiewicz, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

1. Kancelarie odszkodowawcze (independent claims advisors, claims management compa-
nies) – a wi´c podmioty Êwiadczàce us∏ugi doradztwa szkodowego w oparciu o success fee – sta-
∏y si´ trwa∏ym elementem systemu likwidacji szkód komunikacyjnych z tytu∏u OC w Polsce.
Koncentrujà one swojà uwag´ na rynku szkód osobowych, gdzie ich udzia∏ rynkowy mo˝e si´gaç
50% iloÊci i wartoÊci wyp∏aconych odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ. 

Polska nie jest pod tym wzgl´dem wyjàtkiem na skal´ Êwiatowà. Rozbudowane us∏ugi doradz-
twa szkodowego dla klientów wyst´pujà m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlan-
dii czy Francji. Podobne sà tak˝e wzgl´dne rozmiary tego rynku. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w krajach
tych us∏ugi tego typu szeroko oferujà tak˝e w trybie niezarobkowym organizacje konsumenckie.
Niektóre z nich jak np. Citizens Direct w Wielkiej Brytanii sà bardzo rozbudowane i aktywne.

2. Kancelarie odszkodowawcze tworzà populacj´ wewn´trznie bardzo zró˝nicowanà pod
wzgl´dem okresu funkcjonowania, wielkoÊci, formy prawnej dzia∏ania, zakresu Êwiadczonych
us∏ug, czy realizowanych modeli biznesowych.
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Generalny trend, który mo˝na obserwowaç od kilku lat to post´pujàca profesjonalizacja ich
dzia∏alnoÊci i towarzyszàcy temu wzrost skali dzia∏ania. Miejsce podmiotów, które Êwiadczy∏y
doradztwo szkodowe jako jednà z wielu innych us∏ug zajmujà podmioty, dla których jest to g∏ów-
ny obszar aktywnoÊci. Nast´puje tak˝e przejÊcie do akwizycji biernej „biurowej” na rzecz akwi-
zycji „aktywnej” z wykorzystaniem ró˝nego rodzaju poÊredników. RównoczeÊnie widaç trend do
tworzenia ofert us∏ugowych coraz bardziej kompleksowych i profesjonalnych, odchodzàc od wy-
∏àcznego oferowania doradztwa prawnego czy zast´pstwa procesowego. Uwzgl´dniajà one m.in.
us∏ugi typu assisstance, doradztwo medyczne, us∏ugi rehabilitacyjne czy finansowe.

3. W strukturze rynku kancelarii odszkodowawczych w Polsce zaznacza si´ w ostatnich la-
tach silna tendencja do koncentracji obrotów. Z ogólnej liczby kilkuset podmiotów dzia∏ajàcych
obecnie na rynku (przypomnijmy ˝e na rynku W. Brytanii jest ich ponad tysiàc) 2/3 rynku obs∏u-
giwanych jest przez 10-15 operatorów. Dzia∏a wiec tutaj w pe∏nej krasie prawo Pareto o proporcji
20/80. Szczególnà rol´ odgrywajà dwie najwi´ksze firmy – Votum S.A. oraz Europejskie Centrum
Odszkodowaƒ Sp. z o.o. Ka˝da z nich prowadzi rocznie 4-5 tysi´cy spraw odszkodowawczych
w obszarze szkód osobowych, a wi´c wi´cej ni˝ Êredniej wielkoÊci zak∏ad ubezpieczeƒ, i zorgani-
zowana jest jak du˝e nowoczesne przedsi´biorstwo. Przyj´ty przez te firmy model dzia∏alnoÊci
biznesowej b´dzie z pewnoÊcià wyznacza∏ przysz∏e standardy dzia∏ania w tym zakresie. Ich am-
bicje przy tym nie ograniczajà si´ wy∏àcznie do rynku polskiego. Europejskie Centrum Odszkodo-
waƒ w∏aÊnie ostatnio uruchomi∏o swojà pierwszà spó∏k´ za granicà.

4. Kancelarie odszkodowawcze majà „z∏à pras´”. Szczególnie krytyczne wobec ich dzia∏alno-
Êci sà zak∏ady ubezpieczeƒ – naturalni przeciwnicy ale i partnerzy w post´powaniach odszkodo-
wawczych i finalni p∏atnicy Êwiadczeƒ oraz odszkodowaƒ. Podnoszà one dwa g∏ówne zarzuty:

a) brak kwalifikacji merytorycznych znacznej cz´Êci podmiotów dzia∏ajàcych na rynku jako
kancelarie odszkodowawcze,

b) naganne zachowania rynkowe przejawiajàce si´ w wysokich cenach us∏ug (si´gajàcych 50%
uzyskanych wyp∏at), stosowania niezgodnych z prawem zapisów umownych oraz prowadze-
niu nieetycznej akwizycji (w szpitalach, na miejscu wypadku itp.).

Oficjalnie przedstawiciele zak∏adów ubezpieczeƒ stojà na stanowisku, ˝e dzia∏alnoÊç kancela-
rii odszkodowawczych nie wnosi ˝adnej lub prawie ˝adnej wartoÊci dodanej dla ich klientów,
choç nieoficjalnie nie sà ju˝ tego tak pewni. K∏opot jest w tym, ˝e brakuje tego rodzaju statystyk,
które mówi∏yby o tym jakie Êwiadczenia uzyskuje si´ przy obecnoÊci a jakie bez kancelarii. O tym
mogà wiedzieç zak∏ady ubezpieczeƒ jeÊli prowadzà dobrze zorganizowany monitoring, ale nie
dzielà si´ tà wiedzà publicznie. Pewne Êwiat∏o mo˝e rzucaç statystyka szkód gromadzona
w UFG. Wed∏ug informacji odnoszàcych si´ do 2007 r. przeci´tna wartoÊç odszkodowania wyp∏a-
cana przez UFG z tytu∏u szkód osobowych w sprawach z udzia∏em kancelarii by∏a ponad dwu-
krotnie wy˝sza od tych bez ich udzia∏u. Co dotyczy szkód w mieniu ta relacja by∏a jeszcze wy˝-
sza i przekroczy∏a 300%. Warto by by∏o skonfrontowaç te dane ze statystykami zak∏adów
ubezpieczeƒ. Jest to w∏aÊciwy problem do podj´cia przez Polskà Izb´ Ubezpieczeƒ jako central-
nà jednostk´ samorzàdu ubezpieczeniowego. Gdyby bowiem powy˝sze dane okaza∏y si´ choç
w cz´Êci prawdziwe musia∏oby to oznaczaç weryfikacj´ wielu z g∏oszonych do tej pory tez.

5. Rosnàcy rynek na us∏ugi doradców szkodowych jest niewàtpliwie, choç nie tylko wyrazem
braku zaufania klientów do zak∏adów ubezpieczeƒ i do ich obiektywizmu w ocenie nale˝nych
Êwiadczeƒ. Jest to tak˝e wyraz pewnych generalnych trendów na rynku us∏ug finansowych,
gdzie szybko upowszechnia si´ „kultura odszkodowawcza” oraz coraz bardziej upowszechnia
si´ w zwiàzku z powy˝szym model korzystania z us∏ug doradców szkodowych. W niektórych
krajach (np. Wielka Brytania) prowadzone sà wr´cz kampanie przestrzegajàce klientów przed do-

177ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 6(1/2009)



konywaniem ustaleƒ odszkodowawczych z zak∏adem ubezpieczeƒ bez uprzedniej konsultacji
prawnej z doradcà szkodowym. Co wi´cej, pi´tnuje si´ praktyki ze strony ubezpieczycieli polega-
jàce na szybkim zawieraniu ugód z klientami bez uprzedniej konsultacji z niezale˝nymi doradca-
mi jako naganne. W niektórych krajach (np. w Szwecji) rozwiàzuje si´ te kwesti´ poprzez zaofe-
rowanie przez samych ubezpieczycieli oferty finansowania us∏ug doradców szkodowych
wybieranych samodzielnie przez klientów. Cena tej us∏ugi wliczona jest po prostu do taryfy pobie-
ranej sk∏adki. Podobne rozwiàzanie stosuje brytyjskie Motor Insurance Bureau wobec roszczeƒ
z tytu∏u szkód gdzie sprawca jest nieznany bàdê nieubezpieczony (tzw. System MIBLES).

6. Rosnàce znaczenie dzia∏alnoÊci kancelarii odszkodowawczych stawia na porzàdku dzien-
nym kwestie potrzeby poddania jej regulacji i kontroli. Takie g∏osy padajà tak˝e ze strony
przedstawicieli tego Êrodowiska. Pytania takie stawia si´ tak˝e w innych krajach i ró˝ne sà
w tym wzgl´dzie przyjmowane modele rozwiàzaƒ. Rozciàgajà si´ one w przestrzeni od przej´cia
przez instytucje publiczne faktycznego ustalania zasadnoÊci i wysokoÊci nale˝nych Êwiadczeƒ po-
przez samoregulacj´ rynkowà do silnej regulacji publicznej.

Model publicznego ustalania zasadnoÊci i wysokoÊci Êwiadczeƒ – zastosowano m.in. w Finlan-
dii, gdzie o wysokoÊci Êwiadczeƒ odszkodowawczych decydujà w praktyce specjalne organy admi-
nistracji paƒstwowej. Rada Wypadków Drogowych (Traffic Accident Board) jest cia∏em rzàdowym
wydajàcym zalecenia m.in. w sprawach odszkodowaƒ z tytu∏u OC. Post´powania przed nià sà nie-
odp∏atne, a orzeczenia niewià˝àce, jakkolwiek z regu∏y akceptowane przez strony. Niezadowolo-
ny z ich orzeczenia klient mo˝e szukaç sprawiedliwoÊci w sàdach powszechnych ale jest to zjawi-
sko marginalne. Podstawà dobrego funkcjonowania tego rozwiàzania w Finlandii jest wysoki
poziom zaufania w tym kraju do administracji publicznej.

Model samoregulacyjny – zastosowano m.in. w Holandii, gdzie paƒstwo nie ingeruje bezpoÊred-
nio w sposób prowadzenia dzia∏alnoÊci doradców szkodowych ani w pobierane przez nich wyna-
grodzenia. Przyjmuje si´, ˝e sam rynek wyeliminuje ewentualne patologie zw∏aszcza, ˝e w Holan-
dii bardzo aktywnie na tym polu dzia∏ajà organizacje konsumenckie oraz zwiàzki zawodowe,
tworzàc naturalnà baz´ referencyjnà dla komercyjnych doradców szkodowych. Ci ostatni zacz´li
organizowaç si´ sami i wprowadzili w 2007 r. „certyfikat jakoÊci”, który nadawany jest po spe∏-
nieniu okreÊlonych warunków.

Model regulacji publicznej dzia∏alnoÊci doradców szkodowych – zastosowano m.in. w Wielkiej
Brytanii, gdzie paƒstwo podda∏o silnej regulacji zarówno wymogi kwalifikacyjne pod adresem do-
radców szkodowych jak i ich zachowania rynkowe, w tym tak˝e wysokoÊç pobieranych przez nich
wynagrodzeƒ oraz sposób prowadzenia akwizycji. Nad przestrzeganiem tych wymogów czuwa
specjalny organ nadzoru umieszczony w Ministerstwie SprawiedliwoÊci. Pos∏uguje si´ on zarów-
no instrumentami autoryzacyjnymi, rejestracyjnymi oraz kontrolnymi. Dzia∏alnoÊç doradców wy-
maga uzyskania specjalnego zezwolenia, które jest co roku odnawiane.

7. Co si´ tyczy Polski wydaje si´, ˝e w naszych warunkach obyczajowych, kulturowych i ryn-
kowych wart polecenia jest model brytyjski oparty na silnej regulacji publicznej dzia∏alnoÊci
prywatnych podmiotów rynkowych. Tak samo jak w Wielkiej Brytanii organ nadzoru powinien
byç zlokalizowany w Ministerstwie SprawiedliwoÊci lub u Rzecznika Ubezpieczonych a nie
w prze∏adowanej kompetencjami i borykajàcej si´ z k∏opotami finansowymi i kadrowymi KNF. Ta
ostatnia opcja wydaje si´ byç szczególnie interesujàca, zw∏aszcza zwa˝ywszy na fakt, i˝ prawdo-
podobna cz´Êciowa prywatyzacja s∏u˝by zdrowia przyspieszyç mo˝e powstanie du˝ego nowego
rynku roszczeƒ odszkodowawczych z zakresu us∏ug medycznych.

8. Niezale˝nie od publicznego uregulowania dzia∏alnoÊci kancelarii potrzebne jest tak˝e stwo-
rzenie pozytywnego programu wspó∏pracy pomi´dzy zak∏adami ubezpieczeƒ a doradcami szko-
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dowymi. Jego celem winna byç poprawa „pozycji negocjacyjnej” poszkodowanych a tak˝e poprawa
ich komfortu psychicznego z jednej strony oraz uwolnienie struktur likwidacyjnych zak∏adów
ubezpieczeƒ od dzia∏aƒ, które mogà byç wykonywane z powodzeniem na zewnàtrz, z drugiej stro-
ny. W ostatecznym rozrachunku mog∏oby to przyjàç postaç rozwiàzania zastosowanego w Szwecji
a wi´c dobrowolnego uczestnictwa ubezpieczycieli w finansowaniu kosztów doradztwa szkodowe-
go. Mog∏oby to dobrze s∏u˝yç poprawie wizerunku reputacyjnego zak∏adów ubezpieczeƒ. 

prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska

Za∏àcznik nr 1. Dzia∏alnoÊç kancelarii odszkodowawczych oraz innych podmiotów wyst´pujà-
cych z roszczeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (wg statystyki UFG)
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1 VOTUM 2584 949,59 8,38% 18,43% 260 4,08% 25,32% 9 942,11
2 Europejskie Centrum Odszkodowaƒ 2575 433,42 8,35% 18,36% 163 2,56% 15,87% 15 800,21
3 Kancelaria Prawna adw. Zbigniew Król 1375 532,17 4,46% 9,80% 102 1,60% 9,93% 13 485,61
4 Kancelaria Adwokacka 

adw. Przemys∏aw Nowakowski 410 594,50 1,33% 2,93% 2 0,03% 0,19% 205 297,25
5 BOSK ÂWIT 387 329,44 1,26% 2,76% 26 0,41% 2,53% 14 897,29
6 Midas Lex Zbigniew Barbarowicz 362 681,34 1,18% 2,59% 16 0,25% 1,56% 22 667,58
7 Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny 

Ewa Górecka-Klemens 339 529,19 1,10% 2,42% 23 0,36% 2,24% 14 762,14
8 S. O. S Grupa Polska Sp. z o.o. 279 136,50 0,90% 1,99% 9 0,14% 0,88% 31 015,17
9 Adwokaci i Radcowie Prawni Kuchta i Partnerzy 266 814,60 0,86% 1,90% 20 0,31% 1,95% 13 340,73

10 Grupa Finansowo Inwestycyjna 
ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. 260 449,74 0,84% 1,86% 18 0,28% 1,75% 14 469,43

11 MEDIATOR s.c. 244 229,55 0,79% 1,74% 17 0,27% 1,66% 14 366,44
12 D-K-M Biuro Obs∏ugi Szkód Komunikacyjnych 202 968,78 0,66% 1,45% 28 0,44% 2,73% 7 248,89
13 Kancelaria Prawniczo-Medyczna ADVERSUM 186 324,67 0,60% 1,33% 13 0,20% 1,27% 14 332,67
14 Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym 174 746,55 0,57% 1,25% 16 0,25% 1,56% 10 921,66
15 P.H.U JAX Jacek Wrzosek 171 521,73 0,56% 1,22% 8 0,13% 0,78% 21 440,22
16 BIURO ROGULSKI 169 593,91 0,55% 1,21% 12 0,19% 1,17% 14 132,83
17 Kancelaria Adwokacka adw. Beata Gierlach – Krot 162 602,20 0,53% 1,16% 5 0,08% 0,49% 32 520,44
18 HEXA Dochodzenie Odszkodowaƒ Sp. z. o.o. 145 063,71 0,47% 1,03% 6 0,09% 0,58% 24 177,29
19 AUXILIA Sp. z. o.o. 142 467,01 0,46% 1,02% 9 0,14% 0,88% 15 829,67
20 DRB Centrum Odszkodowaƒ s.c. 141 019,09 0,46% 1,01% 10 0,16% 0,97% 14 101,91

Suma ogó∏em = 30 859 150,86 6 369 4 845,21
Szkody w mieniu = 5 876 328,61 19,04% 2 510 39,41% 2 341,17
Szkody na osobie = 24 982 822,25 80,96% 3 859 60,59% 6 473,91
Suma kancelarie ogó∏em= 14 029 354,91 45,46% 1 027 16,12% 13 660,52
Szkody w mieniu = 91 808,58 0,30% 0,65% 12 0,19% 1,17% 7 650,72
Szkody na osobie = 13 937 546,33 45,17% 99,35% 1 015 15,94% 98,83% 13 731,57
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21 Pomoc Poszkodowanym w Wypadkach 
SZKODA24. pl Pomoc w Dochodzeniu 
Roszczeƒ Odszkodowawczych 131 075,85 0,42% 0,93% 1 0,02% 0,10% 1 310 75,85

22 Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy 130 992,62 0,42% 0,93% 1 0,02% 0,10% 1 309 92,62
23 Adw. Mariusz Wysocki 128 767,02 0,42% 0,92% 13 0,20% 1,27% 9 905,16
24 Kancelaria Radcy Prawnego 

Barbara Gawlikowska -Gierko 127 699,40 0,41% 0,91% 13 0,20% 1,27% 9 823,03
25 Likwidator Pomoc Ubezpieczeniowa Sp z. o.o. 114 408,49 0,37% 0,82% 6 0,09% 0,58% 19 068,08
26 Kancelaria Adwokacka adwokat 

Pawe∏ Kruczykowski 95 290,00 0,31% 0,68% 6 0,09% 0,58% 15 881,67
27 Kancelaria Adwokacka adw. Pawe∏ Kruczykowski 93 524,34 0,30% 0,67% 4 0,06% 0,39% 23 381,09
28 Kancelaria Adwokacka 

adw. Przemys∏aw Nowakowski 84 586,94 0,27% 0,60% 1 0,02% 0,10% 84 586,94
29 Centrum Roszczeƒ Ubezpieczeniowych 

A. Murdza – Lalak N. Murdza s.c. 80 574,78 0,26% 0,57% 8 0,13% 0,78% 10 071,85
30 Firma Konsultingowa SEBIZA 

Sebastian Dowgia∏∏o 79 000,00 0,26% 0,56% 2 0,03% 0,19% 39 500,00
31 APU. Pomoc Krzysztof G. Kawa∏owski 75 924,48 0,25% 0,54% 2 0,03% 0,19% 37 962,24
32 Kancelaria Prawna  Krzysztof Januszkiewicz 75 511,00 0,24% 0,54% 3 0,05% 0,29% 25 170,33
33 Kancelaria Adwokacka adwokat 

Szymon Zyberyng 73 348,06 0,24% 0,52% 4 0,06% 0,39% 18 337,02
34 Kancelaria Radców Prawnych BONOWICZ 

i PAROLL w Piotrkowie Trybunalskim 72 865,38 0,24% 0,52% 1 0,02% 0,10% 72 865,38
35 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

A. ¸ebek i Wspólnicy Spó∏ka Komandytowa 68 934,10 0,22% 0,49% 14 0,22% 1,36% 4 923,86
36 Kancelaria Prawna radcowie prawni 

Beata Karwowska, Monika Klonowska 61 088,90 0,20% 0,44% 2 0,03% 0,19% 30 544,45
37 KODA Biuro Brokersko-Odszodowawcze 60 224,40 0,20% 0,43% 3 0,05% 0,29% 20 074,80
38 Radca Prawny Krzysztof Januszkiewicz 56 466,00 0,18% 0,40% 1 0,02% 0,10% 56 466,00
39 Kancelaria Adwokacka Janusz Sawicki 55 867,74 0,18% 0,40% 1 0,02% 0,10% 55 867,74
40 Kancelaria Radcy Prawnego 

Stanis∏aw Uchroƒski 52 408,74 0,17% 0,37% 1 0,02% 0,10% 52 408,74
41 Barbarowicz Zbigniew 50 000,00 0,16% 0,36% 1 0,02% 0,10% 50 000,00
42 Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Woêniak 50 000,00 0,16% 0,36% 1 0,02% 0,10% 50 000,00
43 Kancelaria Adwokacka 49 680,00 0,16% 0,35% 2 0,03% 0,19% 24 840,00
44 Mar-Syl Maria Skoczylas 49 000,00 0,16% 0,35% 3 0,05% 0,29% 16 333,33
45 Kancelaria Adwokacka adw. Krzysztof Mnich 48 637,44 0,16% 0,35% 1 0,02% 0,10% 48 637,44
46 Kancelaria Adwokacka adw. Henryk Âliwiƒski 48 530,48 0,16% 0,35% 2 0,03% 0,19% 24 265,24
47 Optima Piotr W∏odarczyk 47 994,53 0,16% 0,34% 3 0,05% 0,29% 15 998,18
48 Kancelaria ARS Artur Sucho˝ebrski 46 750,00 0,15% 0,33% 3 0,05% 0,29% 15 583,33
49 Kancelarie Prawne Omega 45 262,59 0,15% 0,32% 8 0,13% 0,78% 5 657,82
50 Kancelaria Odszkodowaƒ 43 813,50 0,14% 0,31% 3 0,05% 0,29% 14 604,50
51 Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym 

Sylwia Piàtek 40 690,00 0,13% 0,29% 2 0,03% 0,19% 20 345,00
52 CASUS Roszczenia i us∏ugi prawne 40 116,64 0,13% 0,29% 4 0,06% 0,39% 10 029,16
53 Agromig-Bis Ryszard Kwiecieƒ 40 000,00 0,13% 0,29% 1 0,02% 0,10% 40 000,00
54 MEYRA Polska sp. z o.o. 39 461,78 0,13% 0,28% 1 0,02% 0,10% 39 461,78
55 Kancelaria Radcy Prawnego 

M. Wroƒska T. Ardelli s.c. 36 450,90 0,12% 0,26% 1 0,02% 0,10% 36 450,90
56 Szczepu∏a Tomasz 35 932,69 0,12% 0,26% 2 0,03% 0,19% 7 966,35
57 Biuro KUKULSKI 33 410,34 0,11% 0,24% 2 0,03% 0,19% 16 705,17
58 Kancelaria Radcy Prawnego Zwierzyƒski Rafa∏ 32 400,00 0,10% 0,23% 1 0,02% 0,10% 32 400,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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59 Kancelaria Adwokacka 
adwokat Alicja Danielewska-Podolak 31 538,72 0,10% 0,22% 1 0,02% 0,10% 31 538,72

60 LIKWIDATOR s.c. Us∏ugi Ubezpieczeniowe 29 851,52 0,10% 0,21% 2 0,03% 0,19% 14 925,76
61 Pomocna D∏oƒ Fundacja na Rzecz 

Ofiar Wypadków 29 750,00 0,10% 0,21% 7 0,11% 0,68% 4 250,00
62 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

Spó∏ka Partnerska Barski, Karwowska, 
Klonowska 27 600,00 0,09% 0,20% 1 0,02% 0,10% 27 600,00

63 Kancelaria Radcy Prawnego 
Lechos∏aw Piotrowski 25 000,00 0,08% 0,18% 1 0,02% 0,10% 25 000,00

64 Kancelaria Adwokacka adw. Maciej ¸ukaszewicz 24 000,00 0,08% 0,17% 1 0,02% 0,10% 24 000,00
65 Kancelaria Radców Prawnych 

Malec-Poznaƒska Wójcik-Mórdza sp.j. 23 025,00 0,07% 0,16% 1 0,02% 0,10% 23 025,00
66 Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Knera 22 650,92 0,07% 0,16% 2 0,03% 0,19% 11 325,46
67 Wokanda s.c Biuro Us∏ug Finansowo-Prawnych 22 312,56 0,07% 0,16% 5 0,08% 0,49% 4 462,51
68 Adiutor Centrum 22 110,93 0,07% 0,16% 3 0,05% 0,29% 7 370,31
69 BESKID BROKER Jerzy Skórka 22 055,37 0,07% 0,16% 2 0,03% 0,19% 11 027,69
70 MANUS s.c. 22 031,34 0,07% 0,16% 2 0,03% 0,19% 11 015,67
71 Europejskie Biuro Dochodzenia 

Odszkodowaƒ i Roszczeƒ 22 000,00 0,07% 0,16% 2 0,03% 0,19% 11 000,00
72 FerrusLex s.c. Biuro Obs∏ugi 

Szkód Komunikacyjnych 22 000,00 0,07% 0,16% 2 0,03% 0,19% 11 000,00
73 Kancelaria Prawnicza „Securus” 21 400,00 0,07% 0,15% 1 0,02% 0,10% 21 400,00
74 Kancelaria Adwokacka 

adw. Andrzej Brzozowski w Olsztynie 19 392,12 0,06% 0,14% 1 0,02% 0,10% 19 392,12
75 Kancelaria Adwokacka Grabowiecka Joanna 19 349,61 0,06% 0,14% 1 0,02% 0,10% 19 349,61
76 Centrum Odszkodowaƒ Rekompensa Sp. z o.o. 19 175,19 0,06% 0,14% 2 0,03% 0,19% 9 587,60
77 Kancelaria Adwokacka s.c.

adw. Janusz Budzianowski 18 089,89 0,06% 0,13% 3 0,05% 0,29% 6 029,96
78 MRK Kancelaria Doradcza 17 337,54 0,06% 0,12% 1 0,02% 0,10% 17 337,54
79 INTER-EGO Biuro Pomocy Poszkodowanym 

w Wypadkach i Kolizjach Drogowych s.c. 17 140,00 0,06% 0,12% 3 0,05% 0,29% 5 713,33
80 TER Enterprises Biuro Obs∏ugi 

Szkód Powypadkowych 16 888,41 0,05% 0,12% 2 0,03% 0,19% 8 444,21
81 Kancelaria Adwokacka adw. Barbara Za∏´ska 16 800,00 0,05% 0,12% 1 0,02% 0,10% 16 800,00
82 Biuro Obs∏ugi Odszkodowaƒ 16 000,00 0,05% 0,11% 1 0,02% 0,10% 16 000,00
83 Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków 

„Pomocna D∏oƒ” 14 719,45 0,05% 0,10% 3 0,05% 0,29% 4 906,48
84 Kancelaria Adwokacka adw. Mariusz Zab∏otny 13 870,55 0,04% 0,10% 2 0,03% 0,19% 6 935,28
85 WINDICAR Ogólnopolskie Centrum Pomocy

po Wypadkach i Kolizjach Drogowych 13 638,00 0,04% 0,10% 3 0,05% 0,29% 4 546,00
86Kancelaria Adwokacka adw. Jerzy Dobrzaƒski 12 500,00 0,04% 0,09% 1 0,02% 0,10% 12 500,00
87 Radca Prawny Gra˝yna Berezecka 

Kancelaria Radcy Prawnego 12 500,00 0,04% 0,09% 1 0,02% 0,10% 12 500,00
88 TB EKSPERT Brzezina Tomasz 12 000,00 0,04% 0,09% 1 0,02% 0,10% 12 000,00
89 Protector Sp. z o.o. Biuro Likwidacji Szkód 11 800,00 0,04% 0,08% 5 0,08% 0,49% 2 360,00
90 Firma Prawnicza Ziobrowski 11 000,00 0,04% 0,08% 1 0,02% 0,10% 11 000,00
91 PHU Ad Vocem Alter Ego mgr Jaros∏aw Âwiàtek 11 000,00 0,04% 0,08% 1 0,02% 0,10% 11 000,00
92 Z & Z Rekompensata s.c. 

Kancelaria Prawniczo-Medyczna 11 000,00 0,04% 0,08% 1 0,02% 0,10% 11 000,00
93 Kancelaria Adwokacka 

adwokat Mariusz Miko∏ajewicz 10 316,00 0,03% 0,07% 1 0,02% 0,10% 10 316,00
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94 pro juris 9 772,00 0,03% 0,07% 2 0,03% 0,19% 4 886,00
95 Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Grabowiecka 9 600,00 0,03% 0,07% 1 0,02% 0,10% 9 600,00
96 Adwokat Krzysztof Kwiecieƒ Kancelaria Adwokacka 9 300,00 0,03% 0,07% 2 0,03% 0,19% 4 650,00
97 ROK D.B. DORADZTWO 9 267,32 0,03% 0,07% 1 0,02% 0,10% 9 267,32
98   Kancelaria Radcowska W∏odzimierz Kowalewski

– Radca Prawny 9 184,38 0,03% 0,07% 1 0,02% 0,10% 9 184,38
99 B PARTNER WARSZAWA 9 000,00 0,03% 0,06% 1 0,02% 0,10% 9 000,00
100 Kancelaria Adwokacka s.c. mgr Henryk Stawarski 9 000,00 0,03% 0,06% 1 0,02% 0,10% 9 000,00
101 Kancelaria Expert 9 000,00 0,03% 0,06% 1 0,02% 0,10% 9 000,00
102 Kancelaria Adwokacka Krzysztof ¸azowski 8 778,90 0,03% 0,06% 1 0,02% 0,10% 8 778,90
103 Kancelaria Prawnicza Seneka 8 704,71 0,03% 0,06% 2 0,03% 0,19% 4 352,36
104 Kancelaria Odszkodowaƒ 

Radca Prawny Marcin Zalewski 8 215,00 0,03% 0,06% 1 0,02% 0,10% 8 215,00
105 Kancelaria Radcy Prawnego PRO-LEX 8 087,49 0,03% 0,06% 1 0,02% 0,10% 8 087,49
106 Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Zalewski 8 058,10 0,03% 0,06% 1 0,02% 0,10% 8 058,10
107 LEX-MED Dochodzenie 

Odszkodowaƒ Powypadkowych 8 000,00 0,03% 0,06% 1 0,02% 0,10% 8 000,00
108 Pomocna D∏oƒ Kancelaria 

Doradztwa Ubezpieczeniowego 8 000,00 0,03% 0,06% 1 0,02% 0,10% 8 000,00
109 Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Moczyd∏owski 7 754,47 0,03% 0,06% 1 0,02% 0,10% 7 754,47
110 ISU Consulting sp z o.o. 7 685,71 0,02% 0,05% 2 0,03% 0,19% 3 842,86
111 Kancelaria Adwokacka Âliwiƒski Henryk 7 000,00 0,02% 0,05% 1 0,02% 0,10% 7 000,00
112 MSC Mariusz Smejda 6 800,40 0,02% 0,05% 1 0,02% 0,10% 6 800,40
113 Kancelaria Adwokacka Bartosz Markowski 6 480,00 0,02% 0,05% 1 0,02% 0,10% 6 480,00
114 ADESKO 6 166,00 0,02% 0,04% 2 0,03% 0,19% 3 083,00
115 KBK Kancelaria Adwokatów 

i Radców Prawnych Spó∏ka Partnerska 6 152,04 0,02% 0,04% 1 0,02% 0,10% 6 152,04
116 STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sopot 5 500,00 0,02% 0,04% 1 0,02% 0,10% 5 500,00
117 Kancelaria Adwokacka Adwokat Kazimierz Masza∏o 5 472,00 0,02% 0,04% 1 0,02% 0,10% 5 472,00
118 Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Kacprzak 5 408,40 0,02% 0,04% 1 0,02% 0,10% 5 408,40
119 Kancelaria Radcy Parwnego Jan K∏ysz 5 175,22 0,02% 0,04% 1 0,02% 0,10% 5 175,22
120 INTER-PRETOR 5 000,00 0,02% 0,04% 1 0,02% 0,10% 5 000,00
121 Kancelaria Juris 4 593,80 0,01% 0,03% 1 0,02% 0,10% 4 593,80
122 Kancelaria Adwokacka s.c.

adw. R. Flamm adw. R. Porzycki 4 358,68 0,01% 0,03% 1 0,02% 0,10% 4 358,68
123 Kancelaria Adwokacka adw. Grzegorz Hetmaƒski 4 276,40 0,01% 0,03% 1 0,02% 0,10% 4 276,40
124 Lege Artis Centrum Dochodzenia Odszkodowaƒ 4 221,20 0,01% 0,03% 1 0,02% 0,10% 4 221,20
125 Kancelaria Adwokacka adw. Tomasz Gomu∏kiewicz 4 077,58 0,01% 0,03% 1 0,02% 0,10% 4 077,58
126 Kancelaria Radców Prawnych Sp. j. 3 945,00 0,01% 0,03% 1 0,02% 0,10% 3 945,00
127 Kancelaria Adwokacka adw. Roman Ma∏ek 3 710,00 0,01% 0,03% 1 0,02% 0,10% 3 710,00
128 Agencja MERITUM 3 067,83 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 3 067,83
129 INGENIO 3 020,00 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 3 020,00
130 ARM Biuro Dochodzenia Odszkodowaƒ 3 000,00 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 3 000,00
131 FOXBERG Sp. z. o.o. 2 800,00 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 2 800,00
132 PROFIT 2 747,00 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 2 747,00
133 AROMIG-BIS Ryszrd Kwiecieƒ 2 700,00 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 2 700,00
134 DSA SA Financial Group Centrum Odszkodowaƒ 2 639,64 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 2 639,64
135 SOLVIA Odszkodowania 2 591,28 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 2 591,28
136 MERITUM Sp. j 2 559,35 0,01% 0,02% 2 0,03% 0,19% 1 279,68
137 Kancelaria Adwokacka A i M Urbaƒscy 

w Chodzie˝y 2 415,00 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 2 415,00
138 Radca Prawny Bart∏omiej Dyba 2 400,00 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 2 400,00
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139 Kancelaria Adwokacka 
adwokat Jan Wàs – Po∏otyƒski 2 169,00 0,01% 0,02% 1 0,02% 0,10% 2 169,00

140 Krajowy Rejestr Wypadków 1 913,07 0,01% 0,01% 2 0,03% 0,19% 956,54
141 Kancelaria Adwokacka Tadeusz Tyszuk 1 800,00 0,01% 0,01% 1 0,02% 0,10% 1 800,00
142 Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Ziemblicki 1 800,00 0,01% 0,01% 1 0,02% 0,10% 1 800,00
143 Kancelaria Radcy Prawnego Maciej MaÊlukiewicz 1 800,00 0,01% 0,01% 1 0,02% 0,10% 1 800,00
144 Kancelaria Radcy Prawnego Radca 

Prawny Gra˝yna Berezecka 1 800,00 0,01% 0,01% 1 0,02% 0,10% 1 800,00
145 Kancelaria Adwokacka S∏awomir Niemierko 1 700,00 0,01% 0,01% 1 0,02% 0,10% 1 700,00
146 Radca Prawny Gra˝yna Berezecka 1 600,00 0,01% 0,01% 1 0,02% 0,10% 1 600,00
147 Radca Prawny Wojciech P∏óciennik 1 500,00 0,00% 0,01% 1 0,02% 0,10% 1 500,00
148 Kancelaria Radców Prawnych 

Âwi´tos∏aw Fortuna i Piotr Szczepaniak 
Spó∏ka Partnerska 1 217,00 0,00% 0,01% 1 0,02% 0,10% 1 217,00

149 Kancelaria Adwokacka 
Les∏aw Kiƒczyk w Rzeszowie 1 200,00 0,00% 0,01% 1 0,02% 0,10% 1 200,00

150 Kancelaria Adwokacka Rafa∏ St´ch∏y w Rybniku 1 100,00 0,00% 0,01% 1 0,02% 0,10% 1 100,00
151 REFUNDUM Dariusz Gielnik 900,00 0,00% 0,01% 1 0,02% 0,10% 900,00
152 Kancelaria Adwokacka 

A. Piotrowski, M. Stepu∏ajtys, K. ¸azowski 779,00 0,00% 0,01% 1 0,02% 0,10% 779,00
153 Centrum Pomocy Powypadkowej 

Rafa∏ Trojanowski 750,00 0,00% 0,01% 1 0,02% 0,10% 750,00
154 Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Swaton 122,00 0,00% 0,00% 1 0,02% 0,10% 122,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Za∏àcznik nr 2. Udzia∏ kancelarii odszkodowawczych w post´powaniu odwo∏awczym w Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w roku 2006 i 2007

A) Roszczenia w zakresie ubezpieczenia OC kierowcy i pasa˝erów pojazdów mechanicznych
(sprawcy wypadku nieubezpieczeni lub niezidentyfikowani)
Rok 2006
I. Dane liczbowe
Kancelarie Odszkodowawcze ogó∏em – 498
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach osobowych – 493
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach rzeczowych – 5
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach z rentami – 4
Liczba spraw uwzgl´dnionych w ca∏oÊci lub cz´Êci – 164
Liczba spraw nieuwzgl´dnionych – 334
WartoÊç dop∏at zrealizowanych w szkodach osobowych (∏àcznie z rentami) – 749 310,84 z∏.
WartoÊç dop∏at zrealizowanych w szkodach rzeczowych – 0,00 z∏.
WartoÊç dop∏aconych rent – 8 100,00 z∏. 

II. Liczba odwo∏aƒ wnoszonych przez poszczególne Kancelarie
1) Kancelaria Prawna Król i Partnerzy – 102
AKA – 34
Europejskie Centrum Odszkodowaƒ – 29
Centrum Odszkodowaƒ Votum – 22
D-K-M Biuro Obs∏ugi Szkód Komunikacyjnych – 22



DSA – 20
Tomasz Szczepu∏a – 17
Biuro Obs∏ugi Szkód Komunikacyjnych „Âwit” – 14
Agencja Meritum – 8
Adversum- Kancelaria Prawniczo-Medyczna – 7
Biuro Rogulski – 5
Inne Kancelarie Odszkodowawcze (B Partner, Alter Ego, Midas Lex, Aksedo, Z & Z Rekompen-
sata, Solvia, Hexa, KBK) – 97
Kancelarie Odszkodowawcze ogó∏em – 377

2) Kancelaria Adwokacka Piotr Wysocki – 19
Kancelaria Adwokacka J. Grabowiecka – 14
Inne Kancelarie Adwokackie – 34
Kancelarie Adwokackie ogó∏em – 67

3) Kancelaria Radcy Prawnego B. Gawlikowska-Gierko – 22
Inne Kancelarie Radców Prawnych – 32
Kancelarie Radców Prawnych ogó∏em – 54

Kancelarie ogó∏em – 498

Rok 2007 
I. Dane liczbowe
Kancelarie Odszkodowawcze ogó∏em – 614
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach osobowych – 610
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach rzeczowych – 4
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach z rentami – 14
Liczba spraw uwzgl´dnionych w ca∏oÊci lub cz´Êci – 181
Liczba spraw nieuwzgl´dnionych – 433
WartoÊç dop∏at zrealizowanych w szkodach osobowych (∏àcznie z rentami) – 805 871,55 z∏.
WartoÊç dop∏at zrealizowanych w szkodach rzeczowych – 1 465,56 z∏.
WartoÊç dop∏aconych rent – 24 699,94 z∏. 

II. Liczba odwo∏aƒ wnoszonych przez poszczególne Kancelarie
1) Centrum Odszkodowaƒ Votum – 142
Europejskie Centrum Odszkodowaƒ – 103
Kancelaria Prawna Król i Partnerzy – 79
D-K-M Biuro Obs∏ugi Szkód Komunikacyjnych – 20
Hexa, GFI Idszkodowania, Helikon, Agencja Meritum, Solvia Odszkodowania- 19
AKA – 17
Midas Lex Zbigniew Barbarowicz – 15
Biuro Obs∏ugi Szkód Komunikacyjnych „Âwit” – 12
Doradztwo W. Grzeczyƒski, Alter Ego, MM Consulting, Rekompensa Centrum Odszkodowaƒ –
10
Adversum- Kancelaria Prawniczo-Medyczna – 9
Tomasz Szczepu∏a – 7

184



Kancelaria Prawnicza Secursus – 7
Fundacja „Pomocna D∏oƒ” – 5
Inne Kancelarie Odszkodowawcze (Beskid Broker, Biuro Rogulski, Wokanda s.c., B Partner etc.) 
– 68
Kancelarie Odszkodowawcze ogó∏em – 494

2) Kancelarie Adwokacie M. Wysocki, Joanna Grabowiecka, Z. Âwit, 
Barbara Gawlikowska-Gierko – 38
Kancelaria Adwokacka ¸ebek – 12
Inne Kancelarie Adwokackie – 22
Kancelarie Adwokackie ogó∏em – 72

3) Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Górecka-Klemens – 9
Inne Kancelarie Radców Prawnych – 20
Kancelarie Radców Prawnych ogó∏em – 29

Kancelarie ogó∏em – 595

B) Roszczenia wynikajàce z upad∏oÊci zak∏adów ubezpieczeƒ

Rok 2006
I. Dane liczbowe
Kancelarie Odszkodowawcze ogó∏em – 29
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach osobowych – 29
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach rzeczowych – 0
Liczba spraw uwzgl´dnionych w ca∏oÊci lub cz´Êci – 13
Liczba spraw nieuwzgl´dnionych – 16
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach z rentami – 3
WartoÊç dop∏at zrealizowanych w szkodach osobowych (∏àcznie z rentami) – 29 771,07 z∏.
WartoÊç dop∏at zrealizowanych w szkodach rzeczowych – 0,00 z∏.
WartoÊç dop∏aconych rent – 1 600,00 z∏. 

II. Liczba odwo∏aƒ wnoszonych przez poszczególne Kancelarie
1) Tomasz Szczepu∏a – 9
Kancelaria Prawna Król i Partnerzy – 4
Midas Lex Zbigniew Barbarowicz – 4
Centrum Roszczeƒ Ubezpieczeniowych – 2
Biuro Obs∏ugi Szkód Komunikacyjnych „Âwit” – 1
Damni Biuro PoÊrednictwa Ubezpieczeniowego – 1
D-K-M Biuro Obs∏ugi Szkód Komunikacyjnych – 1
Inter Iura Polska sp. z o.o. – 1
Kancelarie Odszkodowawcze ogó∏em – 23

2) Kancelaria Adwokacka J. Grabowiecka – 2
3) Kancelaria Radcy Prawnego A. Kozik – 3
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Kancelaria Radcy Prawnego B. Gawlikowska-Gierko- 1
Kancelarie Radców Prawnych ogó∏em – 4
Kancelarie ogó∏em – 29

Rok 2007 
I. Dane liczbowe
Kancelarie Odszkodowawcze ogó∏em – 31
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach osobowych – 31
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach rzeczowych – 0
Liczba spraw uwzgl´dnionych w ca∏oÊci lub cz´Êci – 9
Liczba spraw nieuwzgl´dnionych – 22
Kancelarie Odszkodowawcze w szkodach z rentami – 2
WartoÊç dop∏at zrealizowanych w szkodach osobowych (∏àcznie z rentami) – 133 067,00 z∏.
WartoÊç dop∏at zrealizowanych w szkodach rzeczowych – 0,00 z∏.
WartoÊç dop∏aconych rent – 3 900,00 z∏. 

II. Liczba odwo∏aƒ wnoszonych przez poszczególne Kancelarie
1) Centrum Odszkodowaƒ Votum – 4
Europejskie Centrum Odszkodowaƒ – 3
Kancelaria Prawna Król i Partnerzy –- 3
Andrzej Markowski – 3
Midas Lex Zbigniew Barbarowicz – 3
Tomasz Szczepu∏a – 2
Agencja Meritum – 1
D-K-M Biuro Obs∏ugi Szkód Komunikacyjnych – 1
GFI Odszkodowania – 1
Wokanda s.c. – 1
Inne Kancelarie Odszkodowawcze (Mediator, Lex Med, Adversum etc.) – 6
Kancelarie Odszkodowawcze ogó∏em – 28

2) Kancelaria Radcy Prawnego E. Górecka-Klemens – 2
Kancelaria radcy prawnego (inna) – 1
Kanclerze Radców Prawnych ogó∏em – 3

Kancelarie ogó∏em – 31
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Wprowadzenie
Recenzowana pozycja ma przede wszystkim walor teoretyczny oraz systematyzujàcy, zasadni-

czo ze wzgl´du na systematyczny wyk∏ad podstawowych instytucji prawa ubezpieczeƒ gospodar-
czych zwiàzanych z ubezpieczeniami na ̋ ycie. Istotnym walorem pracy jest tak˝e prezentacja roz-
wa˝aƒ poÊwi´conych aspektom wykraczajàcym poza jurydycznà analiz´ umowy ubezpieczenia na
˝ycie, jak na przyk∏ad w odniesieniu do kwestii oceny ryzyka w ubezpieczeniach na ˝ycie (rozdz.
2). Walorem godnym podkreÊlenia jest tak˝e uwzgl´dnienie w monografii problematyki niezwy-
kle wa˝kiej w praktyce zawierania, a przede wszystkim – wykonywania umów ubezpieczenia na
˝ycie, w postaci bancassurance (rodz. 7). Autorka s∏usznie sporo uwagi poÊwi´ca zagadnieniu
ochrony konsumenta, co ze wzgl´dów praktycznych ma donios∏e znaczenie, gdy˝ wi´kszoÊç opra-
cowaƒ poÊwi´conych ochronie konsumenckiej w ubezpieczeniach gospodarczych traktuje te za-
gadnienie bàdê ogólnikowo bàdê te˝ przede wszystkim odnosi do ubezpieczeƒ majàtkowych1. 

Monografia sk∏ada si´ z siedmiu rozdzia∏ów, które zawierajà konsekwentnà prezentacje po-
szczególnych zagadnieƒ i w przemyÊlany i logiczny sposób ∏àczà si´ w jednà struktur´ analizujà-
cà specyfik´ ubezpieczeƒ na ˝ycie. Niewàtpliwà zaletà jest tak˝e fakt, i˝ poprzez dobór tematyki
oraz klarowny sposób prezentacji, ksià˝ka jest zarówno przydatna dla teoretyków – wyk∏adow-
ców akademickich, zajmujàcych si´ ubezpieczeniami osobowymi a ubezpieczeniami na ˝ycie
w szczególnoÊci, ale tak˝e posiada walor nie do przecenienia dla praktyków, zarówno tych, którzy
w ramach swej pracy zawodowej zarzàdzajà lub wspó∏decydujà o bycie ubezpieczycieli oferujàcych
na rynku ubezpieczenia na ˝ycie, jak i dla prawników – praktyków, którzy majà stycznoÊç z rosz-
czeniami wynikajàcymi ze stosunku ubezpieczenia na ˝ycie. Niewàtpliwie nie trzeba podkreÊlaç
przydatnoÊci tej publikacji dla wszystkich us∏ugobiorców, którzy bàdê jako ubezpieczajàcy bàdê
jako ubezpieczeni sà zainteresowani uprawnieniami, jakie wynikajà dla nich z zawartych umów.
Nale˝y tak˝e z aprobatà odnieÊç si´ do koncepcji prezentacji instytucji omawianych w treÊci mo-
nografii, co czyni wywody przejrzyste i zrozumia∏e dla czytelnika, szczególnie przy okazji odno-
szenia si´ przez Autork´ do dorobku europejskiej doktryny prawa ubezpieczeniowego, chocia˝
czyni to bardziej w wymiarze poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich UE i ich wewn´trznego po-
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Magdalena Szczepaƒska, Ubezpieczenia na ˝ycie. Aspekty prawne, Wolters Kluwer Polska sp.
z o.o., Warszawa 2008, 348 s. (Dariusz Fuchs)

III. RECENZJE I NOWOÂCI WYDAWNICZE

1 Szerzej wraz z literaturà: D. Fuchs, Ochrona konsumencka ubezpieczajàcego w Êwietle ewolucji definicji konsumenta
oraz nowelizacji art. 384 kodeksu cywilnego (w:) M. Kuchlewska (red.), Szkice o ubezpieczeniach, Zeszyty Naukowe Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznaƒ 2006, s. 27 i nn.



rzàdku prawnego, ni˝ odnoszàc si´ do acquis communautaire. Niewàtpliwà zaletà monografii jest
opatrzenie treÊci rozdzia∏ów w przypisy literaturowe oraz bibliografi´, umieszczonà zwyczajowo
na koƒcu pracy. 

Uwagi szczegó∏owe
Na aprobat´ zas∏uguje wysi∏ek Autorki aby, prócz odr´bnego omówienia charakterystycznych,

szczególnie dla ubezpieczeƒ ˝yciowych zasad i instytucji prawa ubezpieczeƒ (rozdz. 1) szczegó∏ów
omówiç niezwykle istotne zagadnienie oceny ryzyka dzi´ki czemu tak˝e recenzowana praca zy-
skuje interdyscyplinarny charakter. Podobnie nale˝y potwierdziç celowoÊç uwzgl´dnienia w mo-
nografii (rozdz. 3) zagadnieƒ ogólnych, odnoszàcych si´ do samej umowy ubezpieczenia. W tym
zakresie na szczególne podkreÊlenie zas∏ugujà rozwa˝ania odnoszàce si´ do cech umowy ubezpie-
czenia, chocia˝ brakuje podkreÊlenia w∏asnego stanowiska Autorki, szczególnie wobec dyskusji na
temat wzajemnoÊci, chocia˝, zdaniem recenzenta ten spór ma bardziej charakter historyczny, wo-
bec treÊci art. 3 ust. 1 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w zwiàzku z art. 805 § 1 k.c.2..

W odniesieniu do kwestii zawarcia umowy recenzent proponowa∏by przemyÊlenie rezygnacji
z rokowaƒ jako trybu zawarcia umowy, a w to miejsce konsekwentnego u˝ycia poj´cia negocjacji,
zgodnie z art. 72 k.c., który tym poj´ciem pos∏uguje si´ od 25 wrzeÊnia 2003 r., gdy˝ zdarza si´, i˝
autorka u˝ywa obu terminów (por. s. 92 oraz s. 96). Natomiast zagadnienie kulancji mog∏oby
w przysz∏oÊci zostaç wzbogacone o wàtek relacji do ewentualnego regresu ubezpieczyciela w opar-
ciu o art. 828 k.c. wobec sprawcy szkody. Na szczególnà aprobat´ zas∏ugujà rozwa˝ania poÊwi´co-
ne istotnej dla praktyki ubezpieczeƒ na ˝ycie waloryzacji Êwiadczeƒ, w tym waloryzacji sàdowej
(s. 166-167). Podobnie mo˝na zasadnie sugerowaç Autorce szersze odniesienie si´ do propozycji
uregulowania PEICL i jego umiejscowienia w europejskim prawie kontraktów, ze wskazaniem
tak˝e przewidywanych kierunków i ich zaawansowania dla ubezpieczeƒ na ˝ycie. 

Wydaje si´, i˝ szczególnie w odniesieniu do ochrony konsumenckiej (rozdz. 4) nale˝a∏oby postu-
lowaç szersze uwzgl´dnienie problematyki zwiàzanej z prezentacjà acquis. Dodatkowo nale˝a∏o-
by postulowaç, aby w kolejnym wydaniu tej wartoÊciowej pozycji, podkreÊliç aspekt wykonania
umowy wraz z dochodzeniem roszczeƒ w stopniu du˝o szerszym, ni˝ to uczyniono obecnie. Z te-
go punktu widzenie recenzent dostrzega potrzeb´ wzbogacenia w przysz∏oÊci rozwa˝aƒ o reflek-
sj´ poÊwi´conà Rozporzàdzeniu Rady 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uzna-
waniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach cywilnych i handlowych. Zasadne by∏oby tak˝e
wskazanie na znaczenie w tej materii tzw. konwencji lugaƒskiej, która przecie˝ by∏a „protopla-
stà” dla przyj´tych w Rozporzàdzeniu Rady rozwiàzaƒ, podobnie jak tzw. konwencja brukselska3.

Istotnym wk∏adem do literatury ubezpieczeniowej recenzowanej pracy jest niewàtpliwie anali-
za w cz´Êci III (rozdz. 6) poszczególnych rodzajów ubezpieczenia na ˝ycie oraz wyodr´bnienie
(rozdz. 7) natury prawnej bancassurance na rodzimym rynku bankowym.

Podsumowanie
Nale˝y podkreÊliç kompleksowy charakter recenzowanej pracy, co jest szczególnie wa˝ne, wo-

bec braku wartoÊciowej literatury prawniczej, odnoszàcej si´ do ubezpieczeƒ na ˝ycie, która zara-
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2 Por. D. Fuchs, Wp∏yw wejÊcia w ˝ycie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystyk´ cech umowy
ubezpieczenia (w:) Rozprawy prawnicze. Ksi´ga pamiàtkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s. 920-
925.
3 Szerzej: J. ¸opuski, Konwencja lugaƒska 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.



zem charakteryzowa∏aby aktualny stan prawny4. Recenzent jest przekonany, i˝ ta praca stanie si´
tak˝e inspiracjà dla dalszych badaƒ oraz b´dzie z pewnoÊcià pomocna dla praktyki ubezpieczenio-
wej. Szczególnie praktyka powinna byç zainteresowana dokonaniami Autorki w zakresie syste-
matyzacji zagadnieƒ prawnych odnoszàcych si´ do ubezpieczeƒ na ˝ycie w prawie polskim i tak-
˝e z tego wzgl´du nale˝y zach´ciç Autork´ do przygotowania kolejnego, wzbogaconego wydania
swej interesujàcej pracy.

dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego Uniwersy-
tetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie
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4 W tym zakresie cenna monografia A. Tadli, Umowa ubezpieczenia na ˝ycie, Warszawa 2000, nie mo˝e zadowalaç ze
wzgl´du na zmian´ stanu prawnego.
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W dniach 4 – 7 lutego b.r. odby∏o si´ w Salonikach 24 seminarium Restatement Project Group,
które inaugurowa∏a konferencja poÊwi´cona skutkom wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia 864/2007
o prawie w∏aÊciwym dla zobowiàzaƒ pozaumownych (Rzym II) jak i te˝ rozporzàdzeniu 593/2008
o prawie w∏aÊciwym dla zobowiàzaƒ umownych (Rzym I) dla umowy ubezpieczenia, zatytu∏owa-
na: The Law Applicable on Contractual and Non-Contractual Obligations (Rome I, II) and the In-
surance Contract. Zosta∏a ona zorganizowana przez Wydzia∏ Prawa Uniwersytetu w Salonikach
oraz greckà sekcj´ AIDA (Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego). Ze
wzgl´du na rang´ obu aktów prawnych dla obrotu ubezpieczeniowego tematyka kolizyjnego pra-
wa ubezpieczeniowego zdominowa∏a tak˝e pierwszà cz´Êç obrad grupy Insurance Restatement.

Warto w tym miejscu podkreÊliç, i˝ wejÊcie w ˝ycie obu rozporzàdzeƒ stanowi zwieƒczenie d∏u-
gotrwa∏ej ewolucji prawa wspólnotowego, której zasadniczym celem by∏o uzupe∏nienie acquis sen-
su largo (gdzie obowiàzuje od wielu ju˝ lat Konwencja Rzymska o prawie w∏aÊciwym dla zobowià-
zaƒ umownych z 1980 roku)1. W szeregu dokumentach wspólnotowych, liczàc od daty przyj´cia
Traktatu Amsterdamskiego, pojawi∏y si´ projekty, aby zakres regulacji Konwencji Rzymskiej uzu-
pe∏niç o zagadnienie zobowiàzaƒ pozaumownych w randze aktu prawa wtórnego2. Sta∏o si´ tym
bardziej atrakcyjne z powodu faktu, i˝ nie by∏ to nowy pomys∏ – pierwotnie w pracach nad tek-
stem Konwencji Rzymskiej uwzgl´dniano równie˝ normy kolizyjne odnoszàce si´ do zobowiàzaƒ
pozaumownych3.

BezpoÊrednim êród∏em takiej inspiracji by∏ przed∏o˝ony Komisji w 1967 r. projekt konwencji Be-
neluksu w zakresie ujednolicenia prawa przywatnego mi´dzynarodowego a w szczególnoÊci norm
kolizynych. Poniewa˝ zbieg∏o si´ to zasadniczo w czasie z podpisaniem Konwencji Brukselskiej
(27 wrzeÊnia 1968 r.), prace nad koncowym tekstem Konwencji o prawie w∏aÊciwym uleg∏y inten-
syfikacji, dzi´ki czemu przystàpiono do prac w ramach tzw. czterech grup zagadnieƒ, które po-
dzielono na:

1. zobowiàzania umowne i pozaumowne;
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1 Analiza: por. D. Fuchs, Materia∏y konferencyjne European Insurance Law 2009, Trewir 23-24 marca 2009 r.
2 Dla przyk∏adu: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Biannual update of
the scoreboard to review progress on the creation of an area of „Freedom, Security and Justice” in the European Union (se-
cond half of 2001), COM (2001) 628 final, s. 34-35.
3 Por. D. Lasok, P. A. Stone, Conflict of Laws in the European Community, London 1987, s. 340.



2. prawo rzeczowe;
3. form´ czynnoÊci cywilnoprawnej; 
4. zagadnienia cz´Êci ogólnej prawa prywatnego mi´dzynarodowego w przysz∏ej konwencji, do-

celowo poÊwi´cone takim instytucjom, jak: odes∏anie czy klauzula porzàdku publicznego4.
Ostatecznie projekt Konwencji o prawie w∏aÊciwym dla zobowiàzaƒ umownych i pozaumow-

nych przygotowano w czerwcu 1972 r. i upubliczniono we wrzeÊniu 1972 r.5. Ze wzgl´du na przy-
stàpienie w 1973 r. do EWG Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Danii, poszerzono grup´ ekspertów
przygotowujàcych przepisy o prawie w∏aÊciwym o reprezentantów w/w nowoprzyj´tych paƒstw
cz∏onkowskich oraz przystàpiono do rewizji w poszerzonym sk∏adzie ju˝ przygotowanego projek-
tu. Z powodu rozbie˝noÊci, ograniczono ostatecznie zakres przysz∏ej Konwencji do regulacji pra-
wa w∏aÊciwego dla zobowiàzaƒ umownych6. Tym samym prace nad prawem w∏aÊciwym dla in-
nych stosunków cywilnych pozosta∏y ostatecznie poza zakresem zainteresowania twórców
Konwencji Rzymskiej, a zamierzony cel, jakim by∏a harmonizacja w paƒstwach cz∏onkowskich
ówczesnego EWG przepisów kolizyjnych, osiàgni´to jedynie w stosunku do zobowiàzaƒ umow-
nych, co z kolei mo˝na uznaç co najwy˝ej jako niezb´dny, chocia˝ niewàtpliwie bardzo istony efekt
wysi∏ków harmonizacyjnych prawa prywatnego mi´dzynarodowego7.

Zasadniczym celem powrotu do koncepcji regulacji prawa w∏aÊciwego dla zobowiàzaƒ poza-
umownych za pomocà instrumentu prawa wspólnotowego w randze rozporzàdzenia by∏a, co jest
oczywiste, ch´ç harmonizacji przepisów kolizyjnych w zgodzie z treÊcià rozporzàdzenia Rady nr
44/2001 (tzw. „Bruksela I”) z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywa-
niu orzeczeƒ w sprawach cywilnych i handlowych dnia 1 marca 2001 r.8. Zarazem warto podkre-
Êliç, i˝ z drugiej strony ju˝ w projekcie „Brukseli I”, przygotowanego przez Komisj´ w 1999 r. tak-
˝e zwrócono uwag´, i˝ zasadniczà przes∏ankà do podj´cia wysi∏ków legislacyjnych jest art.
2 Traktatu o Unii Europejskiej, który wyznaczy∏ Unii w zakresie posiadanych Êrodków insty-
tucjonalnych zadanie ciàg∏ego rozwijania w jej ramach strefy wolnoÊci, bezpieczeƒstwa i spra-
wiedliwoÊci9. Zdaniem projektodawców, w∏aÊnie efektywna wspó∏praca pomi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi w dziedzinie sàdowego prawa cywilnego jest gwarantem stabilizacji swobód
traktatowych, jednak nie nast´powa∏a ona adekwatnie do oczekiwaƒ, co spowodowa∏o podj´cie
przez Rad´ inicjatywy prac nad nowelizacjà Konwencji Brukselskiej, co z kolei zakoƒczy∏o si´
przedstawieniem przez Komisj´ projektu nowej konwencji, która mia∏a w zamyÊle jà zastàpiç10.
Ostatecznie inicjatywa legislacyjna w tym zakresie by∏a kontynuowana ju˝ po wejÊciu w ˝ycie
Traktatu Amsterdamskiego w oparciu o wzmiankowany art. 65 w zwiàzku z art. 61 Traktatu
WE. Zasadniczym celem rozporzàdzenia jest ujednolicenie przepisów prawa prywatnego mi´-
dzynarodowego w zakresie jurysdykcji oraz wykonalnoÊci orzeczeƒ w sprawach cywilnych
i handlowych. 
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4 M. Giuliano and P. Lagarde, Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations, Dz.Urz. C 282
z 31.10.1980, s. 5
65 Por. J. Skàpski, Konwencja EWG z 19 czerwca 1980 r. o prawie w∏aÊciwym dla zobowiàzaƒ umownych jako model dla re-
gulacji mi´dzynarodowego prawa obligacyjnego w prawach krajowych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem prawa polskiego,
Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 2/1994, s. 188.
6 M. Giuliano and P. Lagarde,  op. cit. s. 7, co jeszcze bardziej kategorycznie przedstawia D. Lasok, P. A. Stone, op. cit.,
s. 340.
7 Por. uwagi powy˝sze oraz A. Briggs, The Conflict of Laws, London 2002, s. 147.
8 Dz.Urz. WE, L 12/2001, s. 1.
19 Proposal for a Council Regulation (EC) on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters, Document 599PC0348, s. 1
10 Dz.Urz. WE, 1998 C 33.
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Tym bardziej naglàca sta∏a si´ koniecznoÊç uregulowania przepisów kolizyjnych aby stosowa-
nie lex fori ze wzgl´du na jurysdykcj´ „Brukseli I” nie powodowa∏o rozbie˝noÊci przy poszuki-
waniu prawa w∏aÊciwego dla zobowiàzaƒ pozaumownych, z których spory wynik∏e sà rozstrzy-
gane przez dany sàd paƒstwa cz∏onkowskiego UE. Powy˝sze spostrze˝enie jest szczególnie
istotne dla takich stosunków pozaumownych, które majà znaczenie dla poprawnego funkcjono-
wania rynku wewn´trznego (odpowiedzialnoÊç za produkt niebezpieczny, odpowiedzialnoÊç za
szkod´ w Êrodowisku, etc.), chocia˝ nale˝y zauwa˝yç, i˝ akurat w tych w∏aÊnie przypadkach
osiàgni´to harmonizacj´ przepisów materialnoprawnych. Jednak˝e w pozosta∏ych kwestiach
istotnych dla odpowiedzialnoÊci pozaumownej takà zgodnoÊç przyj´tych przez poszczególne
paƒstwa cz∏onkowskie rozwiàzaƒ trudno dostrzec, by przywo∏aç chocia˝by rozbie˝noÊci w za-
kresie rozgraniczenia w poszczególnych systemach prawa paƒstw cz∏onkowskich pomi´dzy od-
powiedzialnoÊcià cywilnà na zasadzie ryzyka oraz odpowiedzialnoÊcià na zasadzie winy11. Po-
dobna konstatacja mo˝e byç wynikiem porównania przyj´tych rozwiàzaƒ co do
odpowiedzialnoÊci cywilnej osób nie posiadajàcych pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych czy
te˝ zakresu odszkodowania nale˝nego poszkodowanemu12. Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ ujednolice-
nie przepisów kolizyjnoprawnych i zastàpienie poszczególnych krajowych aktów prawnych re-
gulujàcych prawo prywatne mi´dzynarodowe aktem wspólnotowym stanowi istotny post´p
w kierunku ostatecznego usuni´cia istniejàcych jeszcze barier rynku wewn´trznego13, a przede
wszystkim ograniczy forum shopping. 

W odniesieniu do ubezpieczeƒ gospodarczych i roszczeƒ, które w zwiàzku z nimi powstajà, zna-
czenie ujednolicenia przepisów kolizynoprawnych w rozporzàdzeniu Rady jest fundamentalne14 .
Jego ranga wymaga jednak˝e podkreÊlenia tak˝e z tego powodu, i˝ prawodawca wspólnotowy
przewidzia∏ w treÊci „Rzymu II” norm´ explicite odwo∏ujàcà si´ do ubezpieczeƒ odpowiedzialno-
Êci cywilnej, a to poprzez odr´bnà regulacj´ actio directa. Zgodnie z art. 18 roporzàdzenia prawem
w∏aÊciwym w zakresie uprawnienia osób poszkodowanych do wystàpienia z bezpoÊrednim rosz-
czeniem wobec ubezpieczyciela osoby odpowiedzialnej za szkod´ jest prawo w∏aÊciwe dla zobowià-
zaƒ pozaumownych chyba, ˝e osoba, która dozna∏a szkody wybierze jako prawo w∏aÊciwe prawo
umowy ubezpieczenia. 

Tym samym prawodawca europejski, przez wzglàd na rozbudowane normy dotyczàce prawa
w∏aÊciwego dla umowy ubezpieczenia, wyposa˝y∏ poszkodowanych w ubezpieczeniach OC w al-
ternatywne uprawnienie do wyboru prawa w∏aÊciwego dla dochodzonych w zwiàzku z tym wy-
padkiem roszczeƒ od zak∏adu ubezpieczeƒ. Zarazem nale˝y podkreÊliç, i˝ sam zakres odpowie-
dzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ jest zawsze okreÊlany prawem w∏aÊciwym dla umowy zawartej
pomi´dzy ubezpieczajàcym a zak∏adem ubezpieczeƒ. OczywiÊcie rozwiàzanie to w skali Wspólno-
ty Europejskiej ma charakter nowatorski dla ubezpieczeƒ innych ni˝ komunikacyjne, gdy˝ o mo˝-
liwoÊci dochodzenia roszczenia bezpoÊrednio od zak∏adu ubezpieczeƒ przesàdzono w zakresie
ubezpieczeƒ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przede wszystkim przez wzglàd na koniecz-
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11 Dla przyk∏adu: raporty krajowe zamieszczone w materia∏ach konferencyjnych 2nd Annual Conference on European Tort
Law, Developments of Tort Law in Europe 2002, Wiedeƒ 24-35 kwietnia 2003, s. 3 i nn.
12 Por. Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the Law Applicable to non – contractual
obligations („Rome II”), COM (2003) 427 final, s. 5.
13 Por. H. Muir Watt, Choice of Law in Integrated and Interconnected Markets: A Matter of Political Economy, vol. 73 Elec-
tronic Journal of Comparative Law nr 9/2003, http://www.ejcl.org/ejcl/73/art73-4.html 
14 Co nie oznacza, i˝ nie spotka∏ si´ z krytykà, np. w odniesieniu do regulacji obrotu elektronicznego; ICC request for re –
evaluation of the European Commision’s draft proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to non – contrac-
tual obligation („Rome II”), http://www.iccwbo.org/law/jurisditction/rome2/documents/00004html 



noÊç ochrony interesów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przygotowano ju˝
uprzednio projekt kolejnej dyrektywy (tzw. czwarta dyrektywa komunikacyjna), która nast´pnie
zosta∏a przyj´ta15 i w obowiàzujàcej wersji reguluje mo˝liwoÊç kierowania roszczeƒ bezpoÊrednio
do zak∏adu ubezpieczeƒ sprawcy z pomini´ciem osoby ubezpieczonego (art. 3 – actio directa, ac-
tion directe)16. Wypada jednak zwróciç uwag´, i˝ jest to rozwiàzanie materialnoprawne, a „Rzym
II” w art. 14 nie przesàdza samej dopuszczalnoÊci actio directa we w∏aÊciwym prawie paƒstwa
cz∏onkowskiego. 

Oprócz art. 18 niewàtpliwie tak˝e dla praktyki ubezpieczeniowej b´dzie mia∏ znaczenie art. 12
rozporzàdzenia „Rzym II”, który wskazuje prawo w∏aÊciwe przy culpa in contrahendo, co jednak
powinno inspirowaç prawodawc´ wspólnotowego do dalszych prac legislacyjnych.

Niestety, podobnie zasadniczo pozytywnej oceny nie wywo∏uje, w kontekÊcie umowy ubezpie-
czenia, regulacja rozporzàdzenia „Rzym I” i to z wielu powodów17. Najistotniejszym wydaje si´
wcià˝ brak zastàpienia bezpoÊrednio przez treÊç regulacji rozporzàdzenia „Rzym I” skompliko-
wanych rozwiàzaƒ dyrektyw prawa ubezpieczeniowego. Szczególnym tego w∏aÊnie przyk∏adem
jest art. 7, gdzie chocia˝by dla zdefiniowania poj´cia du˝ego ryzyka jak i te˝ instytucji umiej-
scowienia ryzyka odes∏ano do odpowiednich norm dyrektyw wspólnotowego prawa ubezpiecze-
niowego zamiast dokonaç tego bezpoÊrednio normà rozporzàdzenia. Niewàtpliwie s∏usznie pod-
kreÊli∏ prof. Helmut Heiss w swoim wystàpieniu podczas konweniencji na Uniwersytecie
w Salonikach, i˝ oprócz tego istotnego mankamentu dla praktyki ubezpieczeƒ dodatkowym
utrudnieniem jest brak w art. 7 rozporzàdzenia normy kolizyjnej determinujàcej prawo w∏aÊci-
we dla umowy ubezpieczenia grupowego. W konkluzji zaproponowano nowelizacj´ art. 7 rozpo-
rzàdzenia „Rzym I”18.

Po zakoƒczeniu konferencji rozpocz´to obrady seminaryjne, które w pierwszym rz´dzie by∏y po-
Êwi´cone pracom nad ksià˝kowà publikacjà Insurance Restatement wraz z komentarzem cz∏on-
ków grupy oraz t∏umaczeniami na j´zyki narodowe. Nast´pnie rozpocz´to dyskusj´ dotyczàcà
ewentualnej zmiany w treÊci art. 1 ust. 103 Insurance Restatement, poprzez wprowadzenie przy-
k∏adów tych klauzul, które majà, zdaniem grupy charakter bezwzgl´dnie wià˝àcy, przy wyborze
przez strony Insurance Restatement jako prawa w∏aÊciwego dla umowy ubezpieczenia. W dalszej
kolejnoÊci, co stanowi∏o istotny aspekt obrad, rozwa˝ano relacj´ treÊci dalszych, przygotowywa-
nych klauzul Insurance Restatement do treÊci dyrektyw komunikacyjnych, a szczególnoÊci projek-
tu przygotowanego przez Komisj´ Europejskà dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady doty-
czàcej ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w odniesieniu do ruchu pojazdów
mechanicznych oraz obowiàzku ubezpieczenia w tym zakresie (tzw. wersja skodyfikowana)19. Te-
mu zagadnieniu poÊwi´cono zasadniczà cz´Êç dalszych obrad. Kolejne seminarium zaplanowano
na 1 do 4 kwietnia 2009 r. w Lueven (Belgia).
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15 Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 on the approximation of the laws
of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and amending Co-
uncil Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (Fourth motor insurance Directive), Dz. Urz. WE. L 181 2000 s. 65-74; cha-
rakterystyka: M. Wichtowski, Czwarta dyrektywa w sprawie ubezpieczeƒ komunikacyjnych – nowe wyzwanie dla europej-
skiego i polskiego rynku ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” nr 2/ 2001 s. 23 i nn. 
16 K. Nemeth, European Insurance Law. A Single Insurance Market?, EUI Working papers LAW no. 2001/4, s. 38.
17 Por. H. Heiss, Insurance contracts in Rome I: another recent failure of the European Legislature, Yearbook of Private In-
ternational Law, vol. 10 (2008), s. 161 i nn.
18 Por. H. Heiss, materia∏y konferencyjne.
19 COM (2008) 98 final.



Poglàdy wyra˝one w tekÊcie sà osobistymi autora i nie mogà byç identyfikowane ze stanowi-
skiem Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law.

dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego Uniwersy-
tetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie; cz∏onek Project Group on a Restatement of
European Insurance Contract Law

1 kwietnia 2009 r. w warszawskiej siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej odby∏a si´ kon-
ferencja „Ubezpieczenia w systemie direct – praktyka obrotu” zorganizowana przez Rzecznika
Ubezpieczonych oraz Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej.

Zamierzeniem organizatorów by∏o stworzenie p∏aszczyzny do wymiany poglàdów na temat
ubezpieczeƒ sprzedawanych za poÊrednictwem kana∏u direct, popularnego na zachodzie Europy
i coraz szerzej stosowanego w Polsce. Konferencja by∏a równie˝ doskona∏ym miejscem do przed-
stawienia postulowanych kierunków rozwiàzaƒ legislacyjnych, zapoznania si´ z ró˝nymi proble-
mami uczestników tego, m∏odego w Polsce, segmentu rynku ubezpieczeniowego.

W konferencji wzi´∏o udzia∏ ponad 150 osób reprezentujàcych organy paƒstwowe, w tym Mini-
sterstwo Finansów, Komisj´ Nadzoru Finansowego, instytucje rynku ubezpieczeniowego: Ubez-
pieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, samorzàdy
gospodarcze: Polskà Izb´ Ubezpieczeƒ, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych, Polskà Izb´ PoÊredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izb´ Gospodar-
czà Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ryzyka, zak∏ady ubezpieczeƒ i firmy brokerskie. Szeroko reprezento-
wane by∏o oczywiÊcie Êrodowisko naukowe i konsumenckie. 

Konferencja zosta∏a podzielona na trzy cz´Êci. GoÊci powitali Rzecznik Ubezpieczonych, Ha-
lina Olendzka oraz Aleksander Daszewski, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej.

Przedstawiciele Zespo∏u ds. Ubezpieczeƒ Direct w Polskiej Izbie Ubezpieczeƒ zwrócili uwag´ na
to, co wydarzy∏o si´ na rynku us∏ug elektronicznych w ciàgu kilku ostatnich lat. Z najnowszych
danych wynika, ˝e z internetu korzysta oko∏o 16 mln osób, do tego trzeba doliczyç ok. 6 mln u˝yt-
kowników bankowoÊci internetowej, aktywnie korzystajàcych z kont bankowych. Ju˝ choçby te
dane Êwiadczà o tym, ˝e polskie spo∏eczeƒstwo idzie z post´pem technologicznym i jest przygoto-
wane do korzystania z nowoczesnych form us∏ug finansowych. Natomiast rodzi si´ pytanie, czy
warunki i otoczenie prawne oraz ÊwiadomoÊç klientów towarzyszà rozwojowi rynku direct we
wszystkich obszarach równomiernie.

Poczàtek us∏ugom direct w Polsce da∏o Link4 TU S. A. w 2003 r. Prze∏om przyniós∏ rok 2006,
kiedy pojawi∏o si´ kilka innych zak∏adów ubezpieczeƒ jak AXA Ubezpieczenia, Allianz Direct.
W 2007 r. do∏àczy∏o do tej grupy Liberty Direct, akwizycj´ w modelu direct rozpocz´∏o równie˝ Ge-
nerali TU S. A. Na prze∏omie roku 2008/2009 najwi´kszy polski ubezpieczyciel – Powszechny Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ podjà∏ takie dzia∏ania przy u˝yciu strony internetowej. Wychodzàc naprzeciw
potrzebom klientów ch´tnych do korzystania z nowego sposobu zawierania ubezpieczeƒ i dostrze-
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Sprawozdanie z konferencji „Ubezpieczenia w systemie direct – praktyka
obrotu”, Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. (Piotr Budzianowski)



gajàc specyfik´ tego modelu Êwiadczenia us∏ug, Polska Izba Ubezpieczeƒ powo∏a∏a Zespó∏ do
spraw Ubezpieczeƒ Direct.

Prezes Zdzis∏awa Cwaliƒska-Weychert, która podzieli∏a si´ doÊwiadczeniami w obs∏udze klien-
tów przez Link4, wyrazi∏a nadziej´, ˝e zespo∏owi PIU uda si´, wspólnie z Ministerstwem Finan-
sów, które podj´∏o inicjatyw´ legislacyjnà wspomagajàcà rozwój ubezpieczeƒ direct oraz Komisjà
Nadzoru Finansowego i Rzecznikiem Ubezpieczonych przyczyniç si´ do przygotowania takich
przepisów, które zwi´kszà szans´ rozwoju ubezpieczeƒ direct na polskim rynku i b´dà s∏u˝y∏y za-
spokojeniu potrzeb klientów.

Bertrand CieÊlak zwróci∏ uwag´ na fakt, ˝e za systemem direct kryje si´ scentralizowana jed-
nostka, która w jednym miejscu za∏atwia ró˝ne sprawy klientów, w∏àcznie z likwidacjà szkody,
w oparciu o w∏asne struktury likwidacyjne. Mówca przedstawi∏ wyniki badaƒ na wybranej grupie
klientów, którzy mieli szkod´ komunikacyjnà. Za najwa˝niejszy element procesu likwidacji szko-
dy respondenci uznali czas naprawy pojazdu. Na drugim miejscu wymieniano terminowà wyp∏a-
t´ odszkodowania, a nast´pnie ∏atwoÊç kontaktu z ubezpieczycielem – atrybut, który w systemie
direct wykorzystywany jest w sposób maksymalny. Klient z dowolnego miejsca zawsze mo˝e skon-
taktowaç si´ z call center i uzyskaç informacj´ o dalszych dzia∏aniach. Klient stawiany jest na
pierwszym miejscu, zaÊ ubezpieczyciel stara si´ ustawiç procedury w ten sposób, ˝eby odczu∏ on
pomoc niezale˝nie od tego, gdzie si´ znajduje.

Do procesu likwidacji szkód nawiàza∏a równie˝ Ma∏gorzata Màczyƒska. Przede wszystkim
zwróci∏a uwag´ na ∏atwoÊç kontaktu z miejsca zdarzenia. Jak stwierdzi∏a, olbrzymià potrzebà
klienta jest te˝ przyjazny proces likwidacji szkody oraz wspieranie poszkodowanego w trudnej sy-
tuacji. Liberty dokonuje tego w ró˝ny sposób. Pomaga w tym nowoczesna technologia oraz perso-
nel firmy. Towarzystwo stara si´, aby dokumentacja, którà gromadzi i wymaga od poszkodowa-
nego klienta by∏a do minimum uproszczona. Plusem towarzystw ubezpieczeniowych dzia∏ajàcych
w systemie direct jest równie˝ to, ˝e skróci∏y one do minimum komunikacj´ wewnàtrz firm, co
te˝ wp∏yn´∏o na usprawnienie obs∏ugi klientów. Ubezpieczyciele w systemie direct zrobili du˝o
i pokazali klientom, ˝e w procesie zawierania umowy ubezpieczenia, majà oni wybór, a decyzja
o wyborze sposobu ubezpieczenia nale˝y do nich.

W drugiej cz´Êci konferencji, Katarzyna Przewalska, podzieli∏a si´ zamierzeniami Ministerstwa od-
noÊnie wyjÊcia naprzeciw sprzeda˝y ubezpieczeƒ w formule direct. Zaprezentowa∏a te˝ projektowane
zmiany legislacyjne, które dotyczà ustawy o obowiàzkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych i po-
zostajà obecnie w fazie uzgodnieƒ mi´dzyresortowych. W czasie posiedzeƒ roboczej grupy eksperckiej
wypracowany zosta∏ projekt ustawy z zaleceniami i rekomendacjami, które zosta∏y przekazane Mini-
strowi Finansów i w ponad 90 proc. zosta∏y przez kierownictwo tego resortu zaakceptowane. 

Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeƒ direct w ocenie organu nadzoru przedstawi∏ Bar-
tosz Wojno. Przypomnia∏, ˝e ubezpieczenie direct, zawierane jest na odleg∏oÊç, bez udzia∏u po-
Êredników. Trzeba mieç tu na uwadze dwa re˝imy: kodeks cywilny, który dotyczy zawierania ka˝-
dego rodzaju umów ubezpieczenia, tak˝e w formie elektronicznej, oraz prawo konsumenckie.
Przy zawierania umów na odleg∏oÊç pojawia si´ problem ÊwiadomoÊci klienta, ˝e do zawarcia
umowy ubezpieczenia dosz∏o, klienci nie zawsze zdajà sobie z tego spraw´. Tote˝ ubezpieczyciel
ma tutaj szczególne obowiàzki informacyjne w stosunku do klienta, zw∏aszcza gdy chodzi o re˝im
konsumencki zawarty w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, z której wynikajà du-
˝o szersze obowiàzki informacyjne. Informacje powinny byç podane w sposób zrozumia∏y i ∏atwy
do odczytania, potwierdzone na trwa∏ym noÊniku, do którego zalicza si´ równie˝ strona interne-
towa. Natomiast potwierdzenie umowy ubezpieczenia powinno nastàpiç natychmiast po uiszcze-
niu sk∏adki przez klienta.
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Prezes Adam Sankowski poruszy∏ temat nowych kana∏ów dystrybucji jako elementu stymulu-
jàcego popraw´ jakoÊci obs∏ugi klienta. W jego opinii w nowych kana∏ach dystrybucji nale˝y od-
ró˝niç dwie rzeczy: nowoczesne technologie komunikowania i informacji od ubezpieczenia direct.
Na pewno wartoÊcià systemu direct jest to, ˝e uwypukli∏ on elementy, które mogà pomóc poÊred-
nikom ubezpieczeniowym w pracy z klientem. Dzi´ki nowoczesnym narz´dziom mo˝na obs∏u˝yç
wi´cej osób w dobrym standardzie. Jest to wa˝ne i z tego wzgl´du, ˝e w bran˝y poÊrednictwa pra-
cuje liczna grupa m∏odych osób, które z nowymi technologiami sà Êwietnie obeznane. Ale wszel-
kie nowoÊci mobilizujà do dzia∏ania tak˝e starszych, aktywnych zawodowo agentów.

Z perspektywy brokera rynek direct oceni∏ mec. ¸ukasz Zoƒ. Zauwa˝y∏, ˝e w pracy brokerów
dzia∏alnoÊç direct jest ma∏o istotna, poniewa˝ klientami firm brokerskich sà przede wszystkim
przedsi´biorstwa i firmy, które wybierajà bezpoÊredni kontakt z wyspecjalizowanym doradcà
us∏ug ubezpieczeniowych jakim jest broker. 

W trzeciej cz´Êci konferencji, Ma∏gorzata Wi´cko, omówi∏a doÊwiadczenia konsumentów
w kontaktach z ubezpieczycielami direct. Poinformowa∏a zebranych, ˝e w 2008 r. do Rzecznika
Ubezpieczonych wp∏yn´∏o ponad 7600 skarg dotyczàcych ubezpieczeƒ gospodarczych, z tego 380
dotyczy∏o us∏ug Êwiadczonych w systemie direct (dane statystyczne dotyczàce trzech ubezpieczy-
cieli direct). Liczba pisemnych skarg w tym przypadku przewy˝sza wi´c znacznie ich udzia∏
w rynku. Informacje na temat problemów zwiàzanych z funkcjonowaniem tego systemu klienci
przekazujà równie˝ podczas dy˝urów telefonicznych w Biurze Rzecznika. Najwi´cej skarg kon-
sumenckich dotyczy∏o niejasnych dla klientów procedur prowadzàcych do zawarcia umów przez
telefon. Cz´sto klient dzwoniàcy na infolini´ towarzystwa tak naprawd´ nie chce zawrzeç umo-
wy ubezpieczenia, a oczekuje jedynie informacji, np. o wysokoÊci sk∏adki. Przewa˝ajàca cz´Êç
konsumentów jest przekonana, ˝e rozmowa telefoniczna w ogóle nie prowadzi do zawarcia umo-
wy ubezpieczenia. Wiele osób twierdzi, ˝e dopóki nie podpisa∏y dokumentu, nie wià˝e ich z da-
nym zak∏adem ubezpieczeƒ ̋ aden kontrakt. Kolejny problem poruszany w skargach to odstàpie-
nie od umowy zawartej przez telefon. Rzecznik Ubezpieczonych stoi na stanowisku, ˝e prawo to
przys∏uguje klientom równie˝ w odniesieniu do ubezpieczeƒ obowiàzkowych. Rozbie˝na jest jed-
nak zarówno interpretacja przepisów, jak i praktyka zak∏adów ubezpieczeƒ. 

Zagadnienia dotyczàce prawnych aspektów mo˝liwoÊci odstàpienia od umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego, omówi∏ dr Marcin Orlicki. Jak zauwa˝y∏, problemem wyjàtkowo trudnym jest
mo˝liwoÊç odstàpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odleg∏oÊç gdy chodzi o ubezpiecze-
nie obowiàzkowe. Bo trzeba tu uwzgl´dniç polskie prawo oraz zalecenia zawarte w dyrektywach
unijnych, które du˝y nacisk k∏adà na ochron´ interesów konsumenta. Za ustawà o ochronie nie-
których praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt nie-
bezpieczny stoi prawo europejskie i nie ma pe∏nej swobody dotyczàcej kszta∏towania prawa odstà-
pienia od umowy zawieranej na odleg∏oÊç. Ustawa stanowi kiedy konsument nie ma prawa
odstàpienia od umowy, ale nie uwzgl´dnia specyfiki umów ubezpieczeƒ obowiàzkowych. Dyrekty-
wa europejska z 2002 r., dotyczàca sprzeda˝y konsumentom us∏ug finansowych na odleg∏oÊç mó-
wi o tym, kiedy istnieje mo˝liwoÊç odstàpienia od takich umów, a kiedy jej nie ma, mówi równie˝,
kiedy paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e uregulowaç kwestie odstàpienia w sposób dowolny, podajàc
przy tym kategorie us∏ug finansowych. Oznacza to, ˝e paƒstwa cz∏onkowskie UE nie majà swo-
body gdy chodzi o ograniczanie konsumenta w mo˝liwoÊci odstàpienia od umowy, skoro jest po-
dany katalog tych us∏ug finansowych, co do których taka swoboda istnieje.

Trzeba równie˝ pami´taç, i˝ ustawodawca europejski wyraênie stanowi, ˝e paƒstwa cz∏onkow-
skie sà zobowiàzane do u˝ywania wszelkich sposobów w celu zapewnienia ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej odnoszàcej si´ do ruchu pojazdów przebywajàcych na terytorium danego
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paƒstwa. Nie mo˝na tego przepisu lekcewa˝yç, poniewa˝ ubezpieczenia obowiàzkowe, w tym naj-
bardziej popularne komunikacyjne ubezpieczenie OC, ma olbrzymià wartoÊç dla interesu osób po-
szkodowanych przez ruch pojazdów.

Polski ustawodawca kwestie zwiàzane z obj´ciem odpowiedzialnoÊcià cywilnà posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych zawar∏ w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych. W art. 33 tej ustawy
zapisano katalog przypadków, w których stosunek prawny ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
dów koƒczy si´ wraz z rozwiàzaniem umowy. Nie ma tu przypadku odstàpienia od umowy OC za-
wieranej na odleg∏oÊç.

Dr Orlicki zada∏ pytanie, która ustawa – konsumencka czy dotyczàca ubezpieczenia OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych, chroni wy˝sze wartoÊci „Wielkà wartoÊcià jest interes konsu-
menta, ale czy mniejszà jest interes poszkodowanego”. Trzeba mieç przy tym na uwadze, ˝e usta-
wodawca europejski wyraênie mówi, ̋ e nie wolno ograniczaç konsumenta w jego prawach. Osoba,
która jest niezadowolona z ubezpieczenia direct zanim zrezygnuje z tego ubezpieczenia powinna
zawrzeç innà umow´ OC, zyskujàc w ten sposób ochron´ w zakresie wymaganym przez ustaw´
o ubezpieczeniach obowiàzkowych. Wtedy interes poszkodowanych b´dzie uwzgl´dniony, a ubez-
pieczony b´dzie mia∏ takie same prawa jak ka˝dy inny konsument.

Konferencj´ podsumowa∏ mec. Aleksander Daszewski. Stwierdzi∏ m. in., ˝e na spotkaniu omó-
wiono merytorycznie i w szerokim aspekcie szereg wa˝nych problemów dotyczàcych ubezpieczeƒ
w systemie direct. Zach´ca∏ ubezpieczycieli direct, aby bardziej ni˝ dotychczas ws∏uchiwali si´
w g∏osy i opinie konsumentów. Bo interes konsumenta to szerzej patrzàc tak˝e interes ka˝dego
perspektywistycznie patrzàcego zak∏adu ubezpieczeƒ.

mgr Piotr Budzianowski, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Motto konferencji: Dobre jest to, co s∏u˝y zmianom (Teilhard de Chardin)

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu w dniach 23-
24 kwietnia 2009 r. odby∏a si´ konferencja naukowa „O potrzebie polskiego kodeksu ubezpie-
czeƒ”. Konferencja by∏a autorskim pomys∏em kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Mi´dzyna-
rodowego Obrotu Gospodarczego oraz Zak∏adu Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK prof. dr
hab. Eugeniusza Kowalewskiego a partnerami i wspó∏organizatorami byli: Grupa PZU, Polska
Izba Ubezpieczeƒ oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzia∏ w Toruniu.

Konferencja obejmowa∏a trzy g∏ówne bloki tematyczne:
1. kodeks jako koncepcja legislacyjnego uporzàdkowania dyspersji normatywnej materii ubez-

pieczeƒ gospodarczych w Polsce;
2. przedmiot i struktura proponowanej materii kodeksowej – uj´cie linearne;
3. porzàdkujàca rola kodeksu ubezpieczeƒ w obliczu oczekiwaƒ nowoczesnego rynku ubezpie-

czeniowego.
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Sprawozdanie z konferencji „O potrzebie polskiego kodeksu 
ubezpieczeƒ”, Toruƒ, 23-24 kwietnia 2009 r. (Micha∏ P. Ziemiak)
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Organizatorom uda∏o si´ zgromadziç grono wybitnych przedstawicieli nauki jak i praktyków.
Swoje referaty zaprezentowali: prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, prof. Maria Dragun-Gertner,
dr Marcin Orlicki, dr Dariusz Fuchs, dr Katarzyna Malinowska, dr Bartosz Kucharski, dr Kata-
rzyna Ludwichowska, dr W∏adys∏aw W. Mogilski, mec. Barbara K´szycka, mgr Agata Bzdyƒ oraz
mgr Micha∏ P. Ziemiak. WÊród zaproszonych goÊci byli m.in. Rzecznik Ubezpieczonych Halina
Olendzka, b. Rzecznik Ubezpieczonych dr Stanis∏aw Rogowski, mec. Aleksander Daszewski, Pre-
zes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Jacek Kliszcz
oraz przedstawiciele zak∏adów ubezpieczeƒ i polskich oÊrodków akademickich, w których na co
dzieƒ podejmuje si´ tematyk´ praw ubezpieczeƒ gospodarczych. 

Patronat honorowy nad konferencjà objà∏ dr Józef Zych, b. Marsza∏ek oraz przewodniczàcy Ko-
misji OdpowiedzialnoÊci Konstytucyjnej Sejmu RP, który w swoim wystàpieniu przedstawi∏ zasad-
nicze uwarunkowania procesu legislacyjnego w zakresie uregulowaƒ kodeksowych oraz wyrazi∏
swojà aprobat´ w stosunku do inicjatywy podj´tej przez organizatorów konferencji. 

Pierwszy dzieƒ konferencji otworzy∏y wystàpienia prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego
oraz Dziekana WPiA UMK w Toruniu, prof. dr hab. Andrzeja Sokali. Dziekan podkreÊli∏ wa˝koÊç
poruszanych przez uczestników tematów oraz odczyta∏ list powitalny od Jego Magnificencji Rek-
tora UMK prof. Andrzeja Radzymiƒskiego. Nie zabrak∏o te˝ krótkiego wspomnienia o prof. Wi-
toldzie Warka∏∏o, który przed laty kierowa∏ Katedrà Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji toruƒskiego Uniwersytetu. Prof. Kowalewski w swoim referacie przedstawi∏
sporzàdzony przez siebie dekalog argumentów przemawiajàcych za uchwaleniem kodeksu ubez-
pieczeƒ. Dekalog ten opiera∏ si´ na nast´pujàcych za∏o˝eniach:

1. ujednolicenie i koherencja niebywale rozproszonych, licznych, chaotycznych i niespójnych re-
gulacji prawa ubezpieczeniowego,

2. uporzàdkowanie podstawowej terminologii prawno-ubezpieczeniowej, stworzenie nowej sys-
tematyki oraz sformu∏owanie zasad prawa ubezpieczeniowego,

3. europeizacja krajowych uregulowaƒ w obszarze ubezpieczeƒ gospodarczych oraz jej w miar´
pe∏ne dostosowanie do prawa wspólnotowego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem idei rozwià-
zaƒ Restatement of European Insurance Contract Law,

4. do∏àczenie polskiej myÊli legislacyjnej do wzorcowych i najbardziej nowoczesnych ustawo-
dawstw europejskich,

5. normatywne scalenie prywatnoprawnych regulacji stosunków ubezpieczenia w formule „ko-
deksowej” jako optymalny sposób opanowania istniejàcego obecnie chaosu normatywnego,

6. usuni´cie z obszaru problematyki ubezpieczeƒ gospodarczych archaizmów i oczyszczenie re-
gulacji ze zb´dnego tradycjonalizmu,

7. ujednolicenie regu∏ kolizyjno-prawnych rzàdzàcych umowà ubezpieczenia,
8. precyzyjne uporzàdkowanie re˝imów intertemporalnych w dziedzinie stosunków ubezpieczenia,
9. stworzenie mechanizmu zaporowego przed zbyt cz´stymi zmianami prawnymi (nowelizacja-

mi) w obr´bie prawa ubezpieczeniowego,
10. podniesienie ogólnej ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej Polaków oraz do stopniowej eliminacja

towarzyszàcej naszemu spo∏eczeƒstwu ignorancji ubezpieczeniowej
Po wystàpieniu prof. Kowalewskiego g∏os zabrali pozostali referencji. Mgr Agata Bzdyƒ z Zak∏a-

du Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK wyg∏osi∏a referat pt. „Francuski Kodeks Ubezpieczeƒ
jako modelowe rozwiàzanie uporzàdkowania normatywnej materii prawa ubezpieczeƒ gospodar-
czych”. Jego tematyka obejmowa∏a omówienie systematyki kodeksu, sk∏adajàcego si´ z V ksiàg
kompleksowo regulujàcych francuskie prawo ubezpieczeniowe. Szczególnà uwag´ poÊwi´cono
ubezpieczeniom obowiàzkowym wynikajàcym z przepisów pozakodeksowych oraz ich relacji do
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samego kodeksu. Mgr Bzdyƒ podkreÊli∏a ponadto odpornoÊç kodeksu ubezpieczeƒ na zmieniajà-
ce si´ realia polityczne oraz jego porzàdkujàce znaczenie.

W referacie pt. „Ubezpieczenia morskie w kodeksie ubezpieczeƒ” prof. Maria Dragun-Gernter
z Zak∏adu Prawa Morskiego WPiA UMK podj´∏a tematyk´ odr´bnoÊci ubezpieczeƒ morskich po-
czynajàc od ich historycznego kontekstu, a na ró˝nicach w technice legislacyjnej, wyra˝ajàcych si´
np. przewagà przepisów dyspozytywnych koƒczàc. Profesor wykaza∏a, ˝e pomimo tych odr´bno-
Êci, nie ma przeszkód aby i ubezpieczenia morskie znalaz∏y si´ w polskim kodeksie ubezpieczeƒ,
oczywiÊcie przy za∏o˝eniu uwzgl´dnienia ich specyfiki.

Dr Katarzyna Malinowska w swoim wystàpieniu pt. „Legislacja ubezpieczeniowa w wybra-
nych krajach UE. Najnowsze trendy” w pierwszej kolejnoÊci poruszy∏a zagadnienie konkretnych
dziedzin publicznego prawa ubezpieczeniowego w paƒstwach cz∏onkowskich UE, które obj´te sà
procesami integracyjnymi jak np. rachunkowoÊç zak∏adów ubezpieczeƒ czy nadzór ubezpiecze-
niowy. Natomiast w zakresie stosunków prywatnoprawnych wyszczególni∏a trzy g∏ówne koncep-
cje legislacyjne, charakterystyczne dla wspó∏czesnej UE: umowa ubezpieczenia w kodeksie cy-
wilnym bàdê kodeksie handlowym, idea „pakietu ustaw ubezpieczeniowych”, gdzie jednà
z ustaw jest odr´bna ustawa o umowie ubezpieczenia oraz koncepcja jednolitego uregulowania
w ramach kodeksu ubezpieczeƒ. Ponadto, szczegó∏owo omówiona zosta∏a reforma prawa ubez-
pieczeniowego w Wielkiej Brytanii. 

Problematyk´ relacji uregulowaƒ kodeksowych do rozwiàzaƒ przyj´tych w Restatement of Eu-
ropean Insurance Contract Law nakreÊli∏ dr Dariusz Fuchs z Wydzia∏u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie. Wystàpienie skupi∏o si´ na przed-
stawieniu istoty REICL oraz mo˝liwoÊci skorzystania z gotowego i nowoczesnego wzoru w proce-
sie legislacyjnym towarzyszàcym tworzeniu polskiego kodeksu ubezpieczeƒ. Ponadto dr Fuchs
omówi∏ zagadnienie wyk∏adni przepisów REICL oraz jego zakresu przedmiotowego. Zasadniczym
wnioskiem wystàpienia by∏a „koniecznoÊç doprowadzenia do pe∏nej synchronizacji prawa rodzi-
mego z rozwiàzaniami wspólnotowymi, a w szczególnoÊci, z Insurance Restatement”.

Referat dr Katarzyny Ludwichowskiej z Zak∏adu Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK pt.
„Legislacja w zakresie ubezpieczenia w Niemczech” skupi∏ si´ wokó∏ omówienia trzech g∏ównych
zagadnieƒ, a mianowicie: prawa o umowie ubezpieczenia Versicherungsvertragsgesetz (VVG) i je-
go reformy z 2007 r., ubezpieczeƒ obowiàzkowych oraz kolizyjnego prawa ubezpieczeniowego. Po-
za generalnà charakterystykà VVG, dr Ludwichowska wskaza∏a dokonane w 2007 r. nowelizacje
i zwiàzane z tym konsekwencje. W zakresie ubezpieczeƒ obowiàzkowych poruszono wieloÊç ich
êróde∏ oraz zró˝nicowanie. Wystàpienie zamkn´∏a tematyka funkcjonujàcych na gruncie niemiec-
kiego prawa ubezpieczeniowego norm kolizyjnych. 

Ostatnim wystàpieniem merytorycznym pierwszego dnia konferencji by∏o wystàpienie dr Mar-
cina Orlickiego z Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu pt. „Cywilne prawo ubezpieczeniowe, a koncepcja kodeksu ubezpieczeƒ. Zakres przedmio-
towy cywilnego prawa ubezpieczeniowego w kodeksie ubezpieczeƒ”. Na wst´pie przedstawiono
przejawy braku spójnoÊci cywilnego prawa ubezpieczeniowego jak np. wielokrotne regulowanie
pewnych instytucji, przy jednoczesnym braku uregulowaƒ w pozosta∏ych sferach. Majàc na uwa-
dze postulat zapewnienia spójnoÊci prywatnego prawa ubezpieczeniowego, dr Orlicki wskaza∏
dwa mo˝liwe instrumenty koordynacji legislacyjnej: nowelizowanie obowiàzujàcych ustaw albo
uchwalenie kodeksu oraz ich potencjalne wady i zalety. Wystàpienie zakoƒczy∏o wyliczenie naj-
wa˝niejszych problemów do rozstrzygni´cia w nowym kodeksie jak: problem nowej definicji umo-
wy ubezpieczenia, ubezpieczeƒ zdrowotnych etc. oraz przytoczenie poglàdów prof. Andrzeja Wà-
siewicza odnoÊnie kodeksu ubezpieczeƒ. 



Pierwszy dzieƒ konferencji zakoƒczy∏a uroczysta kolacja, w trakcie której uczestnicy konferen-
cji mieli okazj´ wymieniç poglàdy oraz porozmawiaç, tak˝e na tematy wykraczajàce poza prawo
ubezpieczeniowe.

Drugi dzieƒ konferencji otworzy∏ dr W∏adys∏aw W. Mogilski z referatem pt. „Zagadnienia legi-
slacyjne ubezpieczeƒ obowiàzkowych w kodeksie ubezpieczeƒ”. Zaczynajàc od przedstawienia
obecnego kszta∏tu regulacji ubezpieczeƒ obowiàzkowych i jego ewolucji od 1990 r., dr Mogilski
przeszed∏ do oczekiwaƒ w tym zakresie w perspektywie nowego kodeksu ubezpieczeƒ, z których
najistotniejszym by∏o generalne uporzàdkowanie systemu prawnego. Towarzyszy∏o temu omó-
wienie istoty przymusu ubezpieczeniowego jak i wyliczenie „siedmiu grzechów g∏ównych” ubez-
pieczeƒ obowiàzkowych de lege lata. Ponadto, dr Mogilski przedstawi∏ autorskà propozycj´ defi-
nicji ubezpieczenia obowiàzkowego oraz systematyk´ dzia∏u nowego kodeksu ubezpieczeƒ
dotyczàcego tych ubezpieczeƒ. 

Problematyka cywilnoprawnych mechanizmów ochrony konsumenta us∏ug ubezpieczeniowych
podj´ta zosta∏a przez mgr Micha∏a P. Ziemiaka z Zak∏adu Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK
w wystàpieniu pt. „Konsumencka umowa ubezpieczenia i jej miejsce w kodeksie ubezpieczeƒ”.
Podobnie jak dr Mogilski, wyliczy∏ on pi´ç zasadniczych „grzechów” konsumenckiej umowy ubez-
pieczenia takich jak np. nieadekwatnoÊç art. 807 § 1 k.c. do wspó∏czesnego obrotu ubezpieczenio-
wego czy rozproszenie regulacji instytucji prokonsumenckich w ró˝nych aktach prawnych. Dru-
ga cz´Êç wystàpienia obj´∏a postulaty reformy ochrony konsumenta w ramach kodeksu
ubezpieczeƒ oraz techniki legislacyjne umo˝liwiajàce realizacj´ tych postulatów. Wreszcie, poru-
szono tematyk´ konsumenta us∏ug ubezpieczeniowych w Êwietle rozwiàzaƒ z projektu Restate-
ment of European Insurance Contract Law. 

Mec. Barbara K´szycka z Grupy PZU przedstawi∏a referat pt. „Ubezpieczenia grupowe w ko-
deksie ubezpieczeƒ”, rozpoczynajàc od szczegó∏owego omówienia istoty ubezpieczeƒ grupowych
oraz znaczenia tej formy ubezpieczenia na polskim rynku. Pomimo powa˝nego udzia∏u w sekto-
rze ubezpieczeƒ na ˝ycie, referentka wykaza∏a niewielki zakres ich regulacji oraz przyczyny ta-
kiego stanu rzeczy. Po scharakteryzowaniu poj´ç ubezpieczeƒ „grupowych” oraz „zbiorowych”
wyliczono bardzo szeroki zakres koniecznych uregulowaƒ w kodeksie ubezpieczeƒ, obejmujàcy
m.in. zdefiniowanie umowy ubezpieczenia grupowego czy te˝ zagadnienie przenoszenia ci´˝aru
finansowego sk∏adki z ubezpieczajàcego na ubezpieczonego.

Ostatnim wystàpieniem merytorycznym konferencji by∏ referat dr Bartosza Kucharskiego
z Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu ¸ódzkiego pt. „PrzejÊcie praw z umowy ubezpie-
czenia oraz problematyka polisy w kodeksie ubezpieczeƒ”. Dr Kucharski rozpoczà∏ od omówienia
wad i zalet art. 823 k.c. zarówno sprzed jak i po nowelizacji z sierpnia 2007 r. Nast´pnie przed-
stawi∏ autorski postulat zmian instytucji przejÊcia praw z umowy ubezpieczenia w przysz∏ym ko-
deksie ubezpieczeƒ, zawierajàcy propozycj´ przejÊcia ex lege praw i obowiàzków na nabywc´
przedmiotu ubezpieczenia z mo˝liwoÊcià odr´bnego uregulowania umownego. OdnoÊnie polisy
ubezpieczeniowej, to rozwa˝ania obj´∏y przede wszystkim potencjalne jej funkcje, w szczególno-
Êci funkcj´ transportowà w ubezpieczeniach morskich oraz funkcj´ polisy w ubezpieczeniach na
˝ycie oraz wskazanie zmian legislacyjnych potrzebnych dla realizacji funkcji dowodowej, okreÊle-
nia poczàtku ubezpieczenia oraz funkcji legitymacyjnej polisy.

Konferencj´ zakoƒczy∏a dyskusja uczestników oraz goÊci, w trakcie której zapad∏o kilka wa˝-
nych deklaracji, w tym zobowiàzanie do kontynuowania podj´tej w czasie obrad problematyki. Za
najwa˝niejsze osiàgni´cie organizatorów uznaç nale˝y podj´cie prac majàcych na celu porzàdku-
jàcà i modernizujàcà reform´ polskiego prawa ubezpieczeniowego. W pierwszej kolejnoÊci ma ona
objàç zagadnienie ubezpieczeƒ obowiàzkowych, co b´dzie motywem przewodnim nast´pnej kon-
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ferencji. Wreszcie, organizatorzy do koƒca 2009 r. upowszechnià wyniki konferencji w postaci pu-
blikacji ksià˝kowej, w której znajdà si´ tak˝e referaty nie wyg∏oszone na konferencji.

mgr Micha∏ P. Ziemiak, doktorant w Zak∏adzie Prawa Ubezpieczeniowego Wydzia∏u Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu, aplikant radcowski przy OIRP w Toru-
niu, sekretarz Rady Naukowej konferencji „O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeƒ”

W pi´knych majowych dniach od 25 do 27 roku 2009 Êrodowisko naukowe zajmujàce si´ pro-
blematykà ubezpieczeniowà g∏ównie w polskich uczelniach ekonomicznych lub na wydzia∏ach
ekonomicznych lub prawnych uniwersytetów zgromadzi∏o si´ w historycznym zamku w Rydzy-
nie na kolejnej ju˝ III konferencji naukowej poÊwi´conej ró˝nym obszarom badawczym, które do-
tyczà funkcjonowania ubezpieczeƒ. Konferencja ta jest wynikiem wspólnej inicjatywy i wspó∏pra-
cy pracowników dwóch Katedr Ubezpieczeƒ: z jednej strony najstarszej – z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu a z drugiej – jednej z najm∏odszych z Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wroc∏awiu. Co roku jedna z uczelni zajmuje si´ organizacjà konferencji. Pierwsza w roku 2007
zosta∏a zorganizowana przez Katedr´ Ubezpieczeƒ z Wroc∏awia, druga w roku 2008, po∏àczona
z obchodami jubileuszu 60-lecia Katedry Ubezpieczeƒ, zosta∏a zorganizowana przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu. Organizatorem obecnej konferencji by∏a znów Katedra Ubezpieczeƒ
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc∏awiu.

Celem tej wspólnej inicjatywy jest:
p konsolidacja Êrodowiska naukowego i praktyków zajmujàcych si´ ubezpieczeniami w Polsce;
p prezentacja wyników w∏asnych badaƒ z zakresu ubezpieczeƒ;
p umo˝liwienie wymiany myÊli i doÊwiadczeƒ z prowadzonych badaƒ nad rozwojem rynku

i teorii ubezpieczeƒ w Polsce na tle tendencji Êwiatowych;
p wskazanie wspó∏czesnych kierunków badaƒ i prowadzenia dydaktyki z zakresu ubezpieczeƒ

na wy˝szych uczelniach.
W tegorocznej konferencji uczestniczy∏o oko∏o 90 osób. Reprezentowane by∏y prawie wszystkie

oÊrodki akademickie i tak oprócz organizatorów, czyli Uniwersytetów Ekonomicznych we Wroc∏awiu
i Poznaniu uczestniczyli naukowcy ze Szko∏y G∏ównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetów: ¸ódzkiego, Miko∏aja Koperni-
ka w Toruniu, Gdaƒskiego, Szczeciƒskiego, Marii Curie- Sk∏odowskiej w Lublinie, im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, w Bia∏ymstoku, Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie, Humanistyczno-Przy-
rodniczego w Kielcach, Wy˝szej Szko∏y Bankowej w Toruniu, Politechnik: Radomskiej, Rzeszowskiej,
Wroc∏awskiej, i Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ponadto byli obecni przedstawiciele praktyki ubez-
pieczeniowej z Polskiej Izby Ubezpieczeƒ oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym
roku mieliÊmy równie˝ goÊci zagranicznych ze S∏owacji i Czech w osobach prof. RNDr. Viery Pacako-
vej z Uniwersytetu w Bratys∏awie i Uniwersytetu w Pardubicach oraz: dr Hany Bohacovej z Uniwer-
sytetu w Pardubicach i mgr Aleny Tartal’ovej z Uniwersytetu w Koszycach.
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W konferencji uczestniczyli tak˝e przedstawiciele w∏adz uczelni – organizatorów: prorektor ds.
nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc∏awiu prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prorek-
tor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. prof. UE Jacek Mi-
zerka oraz dyrektor Instytutu Zarzàdzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc∏a-
wiu prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.

Komitet Naukowy konferencji stanowili: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – kierownik
Katedry Ubezpieczeƒ Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc∏awiu oraz prof. dr hab. Jerzy
Handschke – kierownik Katedry Ubezpieczeƒ Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odby∏y si´ dwie sesje plenarne oraz 10 sesji tematycznych, w ramach których wyg∏oszono po-
nad 60 referatów z ró˝nych obszarów szeroko rozumianej tematyki ubezpieczeniowej ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem nast´pujàcych bloków tematycznych:

p rynek ubezpieczeƒ (3 sesje),
p ubezpieczenia emerytalne,
p finanse ubezpieczeƒ,
p zagadnienia prawa ubezpieczeniowego,
p metody aktuarialne (2 sesje),
p ubezpieczenia majàtkowe i osobowe,
p ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i wypadkowe.
Jak widaç problematyka przedstawianych referatów pochodzi∏a z ró˝nych obszarów i mia∏a

charakter interdyscyplinarny. JednoczeÊnie zauwa˝yç by∏o mo˝na zainteresowanie badawcze
szczególnie takimi zagadnieniami jak: funkcjonowanie ubezpieczeƒ emerytalnych, prywatne
ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, ubezpieczenia kredytów, za-
rzàdzanie ryzykiem ubezpieczeniowym z uwzgl´dnieniem nowych instrumentów, problematyka
pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego i ustalania sk∏adek, kwestie zwiàzane z nadzorem oraz zarzà-
dzanie finansami i rachunkowoÊcià w zak∏adzie ubezpieczeƒ. Wszystkie zaprezentowane refera-
ty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostanà opublikowane w Pracach Naukowych Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wroc∏awiu.

Sesjom przewodniczyli: prof. dr hab. Jerzy Handschke (UE w Poznaniu), prof. dr hab. Jerzy ¸aƒ-
cucki (UE w Poznaniu), prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz (SGH), dr hab. prof. UE Krystyna Ciuman
(UE w Krakowie), prof. dr hab. Kazimierz Ortyƒski (Politechnika Radomska), prof. dr hab. Miro-
s∏aw Szreder (Uniwersytet Gdaƒski), dr hab. prof. AE Maria Balcerowicz-Szkutnik (AE w Katowi-
cach) prof. dr hab. Tomasz Michalski (SGH), prof. W∏odzimierz Szkutnik (AE w Katowicach), prof.
Stanis∏aw Wieteska (Uniwersytet ¸ódzki), prof. dr hab. UMK Bo˝ena Ko∏osowska (Toruƒ) oraz
prof. dr hab. Romuald Holly (SGH). 

Oprócz cz´Êci naukowej organizatorzy przygotowali imprezy towarzysko-integracyjne. W pierw-
szym dniu w pi´knym parku odby∏o si´ spotkanie przy ognisku po∏àczone z grillowaniem, a w dru-
gi wieczór mia∏a miejsce uroczysta kolacja w reprezentacyjnej sali balowej zamku rydzyƒskiego.

W powszechnej opinii uczestników konferencja mia∏a wysoki poziom merytoryczny, wyró˝nia-
no aktualnoÊç tematyki badawczej oraz chwalono stron´ organizacyjnà. Zauwa˝ono równie˝, ˝e
konferencja spe∏ni∏a rol´ stworzenia forum wspólnych dyskusji naukowych wokó∏ problematyki
ubezpieczeniowej i jednomyÊlnie stwierdzono, ˝e inicjatyw´ t´ nale˝y w nast´pnych latach kon-
tynuowaç, gdy˝ jest wyraêna potrzeba takich spotkaƒ. 

prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, kierownik Katedry Ubezpieczeƒ Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroc∏awiu
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2 czerwca 2009 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odby∏o si´ uroczyste wr´czenie na-
gród w VIII edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplo-
mowe z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych. 

Konkurs zosta∏ zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. W oÊmiu edycjach
Konkursu zg∏oszonych zosta∏o 345 prac, z czego nagrodzono i wyró˝niono ponad 120. W paêdzier-
niku 2008 r. zosta∏a og∏oszona VIII edycja Konkursu. Na tegoroczny konkurs wp∏yn´∏o 50 prac
obronionych w roku akademickim 2007/2008. 

Prace konkursowe pochodzi∏y z wielu oÊrodków akademickich. By∏y wÊród nich Uniwersytety:
Jagielloƒski, Warszawski, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szczeciƒski, Gdaƒski, ¸ódzki,
Wroc∏awski, Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie, Szko∏a G∏ówna Handlowa w War-
szawie; Uniwersytety Ekonomiczne: we Wroc∏awiu, w Poznaniu, a tak˝e inne wy˝sze uczelnie,
w tym tak˝e prywatne, takie jak: Akademia Finansów w Warszawie, Akademia Âwi´tokrzyska
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wy˝sza Szko∏a Finan-
sów i Zarzàdzania w Warszawie, Spo∏eczna Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania w ¸odzi,
Wy˝sza Szko∏a Bankowa w Gdaƒsku, Wy˝sza Szko∏a Ubezpieczeƒ w Krakowie.

Jury, pod przewodnictwem dr Stanis∏awa Rogowskiego, z∏o˝one z wybitnych przedstawicieli na-
uki, a tak˝e praktyki ubezpieczeƒ, ocenia∏o prace w czterech odr´bnych kategoriach przyznajàc
trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich oraz po trzy
w kategorii prac licencjackich i podyplomowych. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja
Edukacji Ubezpieczeniowej, Gazeta Ubezpieczeniowa oraz Przewodniczàcy Jury i Prezes Funda-
cji Edukacji Ubezpieczeniowej przyznali osiem wyró˝nieƒ. 

Kategoria – prace doktorskie:
I miejsce
dr Przemys∏aw Barbrich za prac´ pt. „Uwarunkowania i konsekwencje spo∏eczne nowego syste-
mu emerytalnego w Polsce”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz ze Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie;
II miejsce
dr Sebastian Jakubowski za prac´ pt. „Prawno – ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania
Êrodków przez otwarty fundusz emerytalny”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Urszula Kali-
na-Prasznic z Uniwersytetu Wroc∏awskiego;
III miejsce
dr Edward GabryÊ za prac´ pt. „Specyfika zarzàdzania ryzykiem w samodzielnych publicznych
zak∏adach opieki zdrowotnej w Polsce”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Romuald Holly ze
Spo∏ecznej Szko∏y Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania w ¸odzi.

Kategoria – prace magisterskie:
I miejsce 
mgr Marta K∏osowicz za prac´ pt. „Perspektywa rozwoju dobrowolnych ubezpieczeƒ zdro-
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wotnych w Polsce na podstawie analizy polskiego systemu ochrony zdrowia oraz doÊwiadczeƒ
S∏owenii i Estonii”. Promotorem pracy jest dr Christoph Sowada z Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego;
II miejsce
mgr Grzegorz Dudczak za prac´ pt. „System Zielonej Karty i System IV Dyrektywy Komunika-
cyjnej, jako komplementarne narz´dzie ochrony poszkodowanych w transgranicznych wypad-
kach komunikacyjnych”. Promotorem pracy jest dr Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu;
III miejsce (2 prace ex aequo)
mgr Janusz Wozowczyk za prac´ pt. „Teoria ruiny a standardowa analiza finansowa, jako alter-
natywne metody oceny sytuacji finansowej ubezpieczyciela”. Promotorem pracy jest prof. dr hab.
Jerzy Handschke z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
oraz
mgr Ewa Guziejko za prac´ pt. „Zastosowanie koncepcji zarzàdzania przez wartoÊç w zak∏adzie
ubezpieczeƒ kredytu”. Promotor dr Jacek Lisowski, równie˝ z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

Kategoria – prace licencjackie:
I miejsce
Agnieszka Sarzyƒska za prac´ pt. „Znaczenie rent strukturalnych dla polskich rolników indywi-
dualnych w powiecie hrubieszowskim w latach 2004-2007”. Promotorem pracy jest dr Ma∏gorza-
ta Olszewska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Filia w Piotrkowie Trybunalskim;
II miejsce 
Konrad K∏os za prac´ pt. „Otwarty fundusz emerytalny w Polsce (problematyka: dlaczego ludzie
nie zmieniajà otwartego funduszu emerytalnego?)”. Promotorem pracy jest dr Dariusz Staƒko
z Wy˝szej Szko∏y Finansów i Zarzàdzania w Warszawie;
III miejsce 
Joanna Paw∏owska za prac´ pt. „Ubezpieczenia autocasco w Polsce – analiza rynku”. Promoto-
rem pracy jest dr Barbara Wi´ckowska z Wy˝szej Szko∏y Finansów i Zarzàdzania w Warszawie.

Kategoria – prace podyplomowe:
I miejsce 
Waldemar Chromiƒski za prac´ pt. „Dzia∏anie pami´ci autobiograficznej przy wype∏nianiu ankie-
ty medycznej przez osoby wnioskujàce o ubezpieczenia na ˝ycie”. Promotorem pracy jest dr Bar-
bara Wi´ckowska ze Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie;
II miejsce (2 prace ex aequo)
Marta Pisera za prac´ pt. „Wp∏yw motywacji na realizacj´ celów sprzeda˝owych agenta ubezpie-
czeniowego – analiza zachowaƒ sprzeda˝owych w wyselekcjonowanej grupie agentów”. Promoto-
rem pracy jest dr Magdalena Mojsiewicz z Uniwersytetu Szczeciƒskiego oraz
Anna Piskorz za prac´ pt. „System Dyrektyw Komunikacyjnych i ich praktyczne zastosowanie”.
Promotor prof. dr hab. Romuald Holly ze Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie;
III miejsce w kategorii prac podyplomowych nie zosta∏o przyznane.

Nagrod´ specjalnà za prac´ z zakresu bancassurance ufundowanà przez Zwiàzek Banków Pol-
skich otrzyma∏a Ewelina S´k za prac´ licencjackà pt. „Bancassurance – stan i perspektywy roz-
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woju”. Praca zosta∏a napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Szumlicza w Wy˝szej Szko-
le Finansów i Zarzàdzania w Warszawie.
Ponadto, Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazeta Ubezpie-
czeniowa przyznali wyró˝nienia.
Wyró˝nienia Rzecznika Ubezpieczonych otrzymali: 
mgr Jan Maliszewski za prac´ magisterskà pt. „SkutecznoÊç oceny ryzyka w Towarzystwie
Ubezpieczeƒ Kredytu Kupieckiego na podstawie upad∏oÊci polskich przedsi´biorstw w latach
2005-2007”. Promotorem pracy jest dr hab. Wojciech Otto z Uniwersytetu Warszawskiego; 
Zbigniew Kalka za prac´ licencjackà pt. „Zakres ochrony ubezpieczeniowej i formy kompensacji
szkody w dobrowolnym ubezpieczeniu autocasco”. Promotorem pracy jest dr Krzysztof ¸yskawa
z Wy˝szej Szko∏y Ubezpieczeƒ w Krakowie;
Grzegorz Mazaraki za prac´ podyplomowà pt. „Sàd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych
jako narz´dzie ∏agodzenia sporów mi´dzykonsumenckich w systemie gospodarki rynkowej”. Pro-
motorem pracy jest dr Magdalena Mojsiewicz z Uniwersytetu Szczeciƒskiego. 
Wyró˝nienie Przewodniczàcego Jury oraz Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzy-
ma∏ mgr Grzegorz Jajuga za prac´ magisterskà pt. „Polityka inwestycyjna funduszy emerytal-
nych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec z Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroc∏awiu.
Wyró˝nienia Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej przyznano:
mgr Dorocie Wybraƒskiej za prac´ magisterskà pt. „Sprawozdanie finansowe zak∏adu ubezpie-
czeƒ w Êwietle polskich i mi´dzynarodowych regulacji w rachunkowoÊci”. Promotorem pracy jest
dr Ewa Spigarska z Uniwersytetu Gdaƒskiego;
Maciejowi Brewczyƒskiemu za prac´ podyplomowà pt. „Alternatywne do ubezpieczenia i rease-
kuracji tradycyjnej metody transferu ryzyka kredytowego”. Promotorem pracy jest dr Jacek Li-
sowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 
Robertowi Âwierczowi za prac´ podyplomowà pt. „Specyfikacja likwidacji szkód w uprawach rze-
paku”. Promotorem pracy jest dr in˝. Zdzis∏aw Obstawski z Uniwersytetu Szczeciƒskiego.
Wyró˝nienie Gazety Ubezpieczeniowej otrzyma∏a Marta Pisera za prac´ podyplomowà pt.
„Wp∏yw motywacji na realizacj´ celów sprzeda˝owych agenta ubezpieczeniowego – analiza zacho-
waƒ sprzeda˝owych w wyselekcjonowanej grupie agentów”. Promotorem pracy jest dr Magdale-
na Mojsiewicz z Uniwersytetu Szczeciƒskiego. 

Laureaci oprócz nagród pieni´˝nych otrzymali nagrody ksià˝kowe, ufundowane przez wydaw-
nictwa bran˝owe: Wydawnictwo C. H. Beck, Oficyna Wydawnicza BRANTA i Wydawnictwo PO-
LTEXT. Ponadto Allianz Polska, KUKE – Korporacja Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych oraz
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ufundowali dla zainteresowanych laureatów sta˝e. 

Inne instytucje i firmy wspierajàce Konkurs to: AMPLICO LIFE, HDI GERLING ˚ycie Towa-
rzystwo Ubezpieczeƒ S.A., Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Polska Izba Ubezpie-
czeƒ, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Wzajemnych SKOK, TU na ˚ycie SKOK, Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych
POCZTOWE, Zwiàzek Banków Polskich.
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