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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Dariusz Stańko

Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na świecie 
i w Polsce. Analiza racjonalności decyzji członków OFE

1. Wstęp
Ostatnie dziesięć lat to okres głębokich reform emerytalnych w krajach Ameryki Łacińskiej 

i Europy Środkowo–Wschodniej. Reformy te miały za zadanie rozwiązać problem niewydolności 
finansowej tradycyjnych systemów zabezpieczenia emerytalnego. Zasadnicza zmiana polega-
ła na odejściu od dotychczasowego systemu o zdefiniowanym świadczeniu na rzecz systemu 
o zdefiniowanej składce. W przypadku tych krajów cechą charakterystyczną przekształceń sys-
temu zabezpieczenia starości było także wprowadzenie kapitałowych systemów obowiązkowych 
funduszy emerytalnych.

Prekursorem takiego rozwiązania było Chile w 1981 r. Następne kraje regionu, które wpro-
wadziły obowiązkowe kapitałowe fundusze emerytalne to: Peru (1993), Argentyna i Kolumbia 
(1994), Urugwaj (1996), Boliwia i Meksyk (1997), Salwador (1998), Kostaryka (2000), Panama 
(2002) i Dominikana (2003). W krajach Europy Środkowo–Wschodniej obowiązkowe fundu-
sze emerytalne pojawiły się na Węgrzech (1998), w Polsce (1999), na Łotwie (2001), w Estonii 
(2002), Chorwacji (2003), Bułgarii (2004), na Słowacji (2005), w Rumunii (2008)1.

Wraz z powstaniem funduszy emerytalnych w bazowych systemach2 emerytalnych pojawi-
ła się indywidualizacja procesu oszczędzania na emeryturę i konieczność dokonywania przez 
ubezpieczonych decyzji dotyczących przynależności do określonego funduszu, a tym samym – 
dokonania wyboru firmy zarządzającej oszczędnościami. 

1 Przy czym w Chile, Boliwii, Meksyku, Salwadorze, Dominikanie i Nikaragui system kapitałowych funduszy 
emerytalnych jest jedynym systemem emerytalnym obecnie funkcjonującym. Opracowanie własne oraz na pod-Opracowanie własne oraz na pod-
stawie: FIAP, Regulations governing transfers between fund managers, Compared Regulations Series, Federa-
cion International de Administradoras de Fondos de Pensiones, Santiago, Czerwiec 2008, s. 7.; E. Fultz (red.), 
Pension Reform in the Baltic States. Estonia, Latvia and Lithuania, International Labour Office, Geneva, 2006, 
s. 112, 145, 269.
2 Systemy bazowe wywodzą się z tradycji legislacji państwowej i mają charakter powszechny (osiągany za-
zwyczaj poprzez przymus uczestnictwa). Z reguły są one finansowane przez podatki lub składki na ubezpiecze-
nie społeczne. Ich celem jest, w zależności od przyjętych założeń, zagwarantowanie świadczeń emerytalnych 
dających przynajmniej minimalny dochód, albo zapewnienie świadczeń podstawowych, czyli na tyle wyso-
kich, by emerytura z systemu bazowego stanowiła główny składnik emerytury uzyskiwanej z pracy zarobkowej 
(D. Stańko, Efektywność finansowania kapitałowego w bazowym systemie emerytalnym, praca doktorska, SGH, 
Warszawa 2006, s. 48).
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Ubezpieczony wkraczający po raz pierwszy na rynek pracy musi podjąć decyzję  
o przystąpieniu do danego funduszu emerytalnego. Jest to zatem jego pierwotna decyzja trans-
ferowa. W trakcie oszczędzania, może on pozostać w danym funduszu lub dalej zmieniać te 
instytucje (wtórne decyzje transferowe). W większości wymienionych powyżej krajów drugą, 
niezmiernie ważną decyzją ubezpieczonego w kapitałowym systemie emerytalnym jest też wy-
bór firmy, w której ubezpieczony zakupi swoje świadczenie emerytalne, czyli rentę dożywotnią. 
Decyzja o zakupie emerytury u określonego dostawcy (annuity provider) jest decyzją nieodwołal-
ną i dotyczy kwoty środków zaoszczędzonych w okresie kilkudziesięciu lat kariery zawodowej.

W porównaniu do powyższej decyzji, wybór funduszu jest obarczony relatywnie niskim ryzy-
kiem i nie ma aż tak kluczowego znaczenia dla ubezpieczonego. Nie tylko jest on korygowalny 
(w większości systemów prawie natychmiast), ale także jest mniej skomplikowany niż w przy-
padku zakupu renty dożywotniej. Podczas zmiany funduszu emerytalnego ubezpieczony może 
posiłkować się informacjami na temat dotychczasowych wyników inwestycyjnych funduszu, po-
bieranych opłatach, renomie firmy zarządzającej i wysokości jej kapitałów.

Modelowo zakładano, że decyzje członków dotyczące przynależności do funduszu będą 
zwiększać konkurencję na rynku między zarządzającymi aktywami. Jednakże praktyka (opisana 
w dalszej części tekstu) pokazuje, że z różnych przyczyn (m.in. także legislacyjnych), poziom kon-
kurencji między firmami zarządzającymi jest bardzo niski, a wybory członków funduszy nie do 
końca racjonalne.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza podstawowych zagadnień dotyczących 
procesu zmian członkostwa (tzw. „transferów”) ubezpieczonych w kapitałowych funduszach 
emerytalnych3. W szczególności, zadaniem autora była analiza czynników wpływających na de-
cyzje o transferze oraz stopnia racjonalności tych zmian na przykładzie rynku polskiego. W pracy 
dokonano próby zbadania, czy istnieje związek pomiędzy decyzjami o zmianie członkostwa 
w otwartym funduszu emerytalnym a wynikami tych funduszy. Wyniki wskazują na występo-
wanie znacznie ograniczonej racjonalności w wyborze funduszu emerytalnego oraz sugerują, 
iż większość transferów jest dokonywana na skutek bezpośredniego oddziaływania akwizytorów 
pracujących na rzecz powszechnych towarzystw emerytalnych.

Praca składa się z 9 części. Punkt 2 omawia metodę badań i źródła wykorzystanych badań. 
Następnie przedstawiona jest specyfika rynku kapitałowych funduszy emerytalnych (punkt 3). 
Zasady dokonywania zmian członkostwa w funduszu na rynkach zagranicznych i w Polsce są te-
matem punktów 4 i 5, zaś zagadnienie racjonalności wyborów omówione są w punktach 6 i 7. 
Punkt 8 przedstawia wyniki autorskich badań empirycznych rynku OFE dotyczących czynników 
determinujących wielkość transferów. Pracę zamyka podsumowanie z pewnymi postulatami dla 
praktyki (punkt 9).

2. Metoda badań oraz źródła danych
Podstawowymi metodami badawczymi pracy były analiza danych ankietowych (dane między-

narodowe) oraz analiza statystyczna (dane polskie) – panelowy model regresji skonstruowany 
w pakiecie statystycznym Eviews.

Dane wykorzystane w pracy pochodzą z ankiety, wysłanej do Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Towarzystw Funduszy Emerytalnych (FIAP) oraz do instytucji emerytalnych niektórych 
krajów Europy Środkowo–Wschodniej. Przeprowadzono również wywiady z ekspertami emery-

3 Praca powstała w ramach badań własnych (nr 02 / E– / 0017 / 09) w Szkole Głównej Handlowej finansowanych 
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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talnymi z poszczególnych krajów i przeanalizowano dostępne dane liczbowe i przepisy prawne 
dotyczące transferów w tych krajach. W przypadku analizy liczbowej transferów na polskim 
rynku otwartych funduszy emerytalnych skorzystano z danych liczbowych Komisji Nadzoru Fi-
nansowego oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych za okres 2004–2009.

3. Charakterystyczne cechy obowiązkowych kapitałowych rynków emerytalnych
Korzyści skali występujące na tych rynkach powodują, że są one bardzo skoncentrowane. Efekt 

ten wzmacniany jest wysokimi kosztami stałymi wyznaczonymi przez ustawodawcę4. Do pew-
nego stopnia rynki te można określić zatem jako quasi–oligopolistyczne. Liczebność funduszy5 
waha się w Ameryce Łacińskiej od 2 (Boliwia, Salwador) do 19 (Meksyk), w Europie Środkowo–
Wschodniej – od 4 (Chorwacja)6 do 14 (Polska), zaś udział trzech największych funduszy w rynku 
pod względem wielkości zarządzanych aktywów netto wynosi znacznie powyżej 50%. W krajach 
Europy Środkowo–Wschodniej największe fundusze posiadały w 2009 r. od 58% (Bułgaria) do 
87% (Chorwacja) rynku7.

Prywatno–publiczny charakter tych rynków (państwo zleca prywatnym instytucjom nasta-
wionym na zysk zadanie zarządzania środkami publicznego systemu emerytalnego) powoduje, 
że działalność instytucji zarządzających jest silnie regulowana prawnie. Wszystkie instytucje 
zarządzające podlegają tym samym ustawowym wymogom dotyczącym sposobu prezento-
wania wyników, wielkości wymaganych kapitałów własnych czy też sposobu pobierania opłat. 
We wszystkich analizowanych krajach ustawodawcy określają jakie rodzaje opłat można pobierać 
oraz w jakiej maksymalnej wielkości8. Polityka inwestycyjna funduszy jest ograniczona ustawo-
wymi przepisami inwestycyjnymi wyznaczającymi listę dozwolonych instrumentów finansowych 
i maksymalną wielkość zaangażowania. Fundusze emerytalne inwestują dość podobnie9 na sku-
tek istniejącej w większości systemów minimalnej wymaganej stopie zwrotu10.

„Produkty” (czy też dokładniej – usługi) oferowane przez poszczególne towarzystwa eme-
rytalne (instytucje zarządzające funduszami) są zatem z natury rzeczy dość homogeniczne. 
Na dodatek, z punktu widzenia klienta są one dość złożone, bowiem „jakość” usługi jest trud-
na do weryfikacji w momencie jej „zakupu”, tj. wyboru towarzystwa. Proces oszczędzania jest 
wieloletni, a podstawowa cecha oferowanej usługi, czyli stopa zwrotu, pojawia się w trakcie 

4 Koszty te związane są m.in. z wymogami informacyjnymi dla członków funduszy oraz instytucji nadzoru, gwa-
rancjami (np. wyniku) i funduszami gwarancyjnymi.
5 Stan na grudzień 2008 r., FIAP, Informe semestral No. 25, Federacion International de Administradoras de 
Fondos de Pensiones, Santiago 2008, s. 33–35 oraz opracowanie własne.
6 W Macedonii funkcjonują 2 towarzystwa emerytalne, ale kraj ten nie jest przedmiotem analizy w niniejszym 
opracowaniu.
7 Wskaźniki udziału trzech największych instytucji na poszczególnych rynkach Europy Środkowo–Wschodniej 
kształtowały się następująco: Bułgaria – 58%, Polska – 64%, Słowacja – ok. 70%, Rumunia – 70%, Chorwacja – 
87%. Opracowanie własne na podstawie dostępnych danych internetowych i korespondencji prywatnej.
8 A. Chłoń–Domińczak, P. Denderski, M. Kubzdyl, D. Stańko, Costs and charges of pension funds. International 
comparison and methods of approximation, opracowanie dla Banku Światowego i OECD, 2008.
9 D. Stańko, Performance Measurement Regulation Issues in New Polish Pension System, Osaka Economic Pa-
pers, 2004, Vol. 53(4), s. 78–88; Z. Kominek, Regulatory induced herding? Evidence from Polish pension funds, 
Working Paper No. 96, European Bank for Reconstruction and Development, London 2006; S. Voronkova, M.T. 
Bohl, Institutional traders’ behaviour in an emerging market: empirical evidence on Polish pension fund inve-
stors, Journal of Business Finance and Accounting 2005, Vol. 32, s. 1537–1560.
10 D. Stańko, Działania inwestycyjne OFE w kontekście planowanych zmian, prezentacja na seminarium Projekt 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Instytut Rachunkowości i Podatków, 30 marca 
2009, Warszawa.
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trwania umowy. Co więcej, proces oszczędzania na emeryturę ma naturę inwestycji długotermi-
nowej, zatem ocena efektywności danego towarzystwa emerytalnego na podstawie uzyskanych 
krótkoterminowych stóp zwrotu nie gwarantuje prawidłowej weryfikacji co do trafności decyzji 
dokonanej przez ubezpieczonego.

Klient funduszu emerytalnego napotyka zatem – mimo podobieństwa usług – na pewne koszty 
związane z poszukiwaniem informacji oraz zmianą funduszu. Koszty te są tym większe, im niż-
sza jest wiedza finansowa danej osoby. Dużą rolę odgrywają zatem akwizytorzy funduszy, przy 
czym rola ta może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Pozytywna rola agenta przejawia 
się w obniżaniu kosztów poszukiwań poprzez prezentację informacji ułatwiających zrozumie-
nie systemu emerytalnego oraz podstawowych informacji niezbędnych do dokonania wyboru. 
Prawidłowo działający agenci przyczyniają się zatem do obniżania kosztów decyzji klientów. 
Jednakże agenci mogą odgrywać – i niestety w praktyce odgrywają – także rolę negatywną. 
Ich pomoc może prowadzić do nieoptymalnych decyzji członków, jak również zwiększać koszty 
samych towarzystw emerytalnych na skutek praktyk tzw. missellingu. Działanie to polega na pe-
riodycznym przenoszeniu przez nieuczciwych agentów całych „portfeli” pozyskanych klientów 
do kolejnych towarzystw dla uzyskania prowizji (która może być także dzielona między akwizy-
torem a członkiem funduszu).

De facto rynek emerytalny jest zatem rynkiem o w miarę homogenicznych usługach, na którym 
występują określone koszty poszukiwania i zmiany funduszu11. Do pewnego stopnia przypomi-
na on rynek amerykańskich firm telefonicznych oferujących połączenia długodystansowe: marże 
dostawców na rynku są dostatecznie duże, by zachęcać do konkurencji nie tylko cenowej; koszty 
poszukiwań i zmiany dostawcy przyczyniają się do wzmacniania ich przewagi rynkowej; dostaw-
cy korzystają z usług akwizytorów oraz środków korespondencji, by segmentować klientów na 
istniejących i potencjalnych12. Występowanie kosztów poszukiwania i / lub pewien stopień zróżni-
cowania produktu (np. na skutek różnic co do oczekiwanych stóp zwrotu poszczególnych funduszy) 
pozwala firmom na pobieranie opłat wyższych niż koszt krańcowy. To z kolei zachęca firmy do 
„podkradania” klientów od swoich rywali13 (poprzez korzystanie z agentów i marketingu)14.

4. Podstawowe zasady zmiany funduszy emerytalnych na zagranicznych rynkach
Moment wprowadzenia nowego systemu kapitałowego był zazwyczaj początkiem funk-

cjonowania systemu transferów (Argentyna, Chile, Kolumbia, Salwador, Polska, Słowacja). 
W niektórych krajach zmiana funduszu była możliwa po pewnym czasie od stworzenia systemu, 
z reguły po roku (Bułgaria, Meksyk, Panama, Dominikana, Urugwaj) lub 2–3 latach (Peru, Kosta-

11 Szczegółowa analiza takiego teoretycznego rynku zawarta jest w pracach S. Berstein, A. Micco, Competition 
in a World with markups and Sales Agents: The Chilean Pension Fund Industry, marzec 2003, mimeo, s. 4–12 
oraz Turnover and Regulation: The Chilean Pension Fund Industry, Documento de Trabajo, 2002, Nº 180, Banco 
Central de Chile, s. 2–17.
12 Ch.R. Knittel, Interstate Long Distance Rates: Search Costs, Switching Costs, and Market Power, Review of 
Industrial Organization, 1997, Vol. 12(4), s. 519–536; cytat za: S. Berstein, A. Micco, op.cit., s. 1.
13 S. Berstein, A. Micco, op.cit, s. 23.
14 Trudno zatem zgodzić się z powszechnie prezentowanym poglądem (m.in. przez KNF), iż poziom konkurencji 
na rynku OFE jest bezpośrednio zależny od liczebności podmiotów na rynku. Nie jest to bowiem klasyczny rynek 
konkurencyjny z przyczyn opisanych powyżej. Podobnie, nie należy oczekiwać, iż ewentualny zakaz akwizycji na 
polskim rynku OFE spowoduje obniżenie opłat pobieranych przez PTE dzięki redukcji wydatków na sieć agencyj-
ną. Takie działanie miałoby sens w przypadku, gdyby na rynku OFE dominowała konkurencja cenowa. Ta jednak 
została dość istotnie ograniczona w 2003 r. na skutek wprowadzenia maksymalnych limitów opłat, a przede 
wszystkim – likwidacji programów lojalnościowych.
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ryka). Jedynie w Boliwii, w której funkcjonują jedynie dwa fundusze, taka możliwość pojawiła się 
po pięciu latach od momentu wprowadzenia systemu15.

Zmiany członkostwa w funduszu mogą być ograniczane przez ustawodawcę w sposób bezpo-
średni lub pośredni. Bezpośrednie ograniczenia dotyczą różnego rodzaju wymogów minimalnych 
co do długości stażu w dotychczasowym funduszu, liczby dokonanych wpłat lub wielkości 
transferowanych aktywów. Częstotliwość dokonywanych zmian może być także ograniczana 
w sposób pośredni – poprzez sam czas trwania procedury (lub wyznaczenie dat umożliwiających 
dokonanie przejścia), opłaty za transfer lub wszelkiego rodzaju wymogi formalne, skutecznie 
spowalniające proces zmiany lub wręcz zniechęcające potencjalnych kandydatów do zmiany 
funduszu. W ramach tak stosowanych ograniczeń wyróżnić można wymogi osobistego sta-
wiennictwa w funduszu (lub odpowiedniku polskiego ZUS), konieczność autoryzacji podpisów 
u notariusza, przedstawienie odpowiednich dokumentów, a nawet odcisków palców (przykład 
Chile i Dominikany).

Formalne ograniczenie liczby transferów funkcjonuje w Estonii (raz do roku, 1 stycznia) i do 
niedawna istniało także na Słowacji (można było przenosić się jedynie raz na 2 lata). Podstawowe 
i najpopularniejsze nieformalne ograniczenie dotyczy długości stażu określanego albo poprzez 
zdefiniowanie okresu, albo poprzez minimalną liczbę odprowadzonych składek. Ten ostatni wy-
móg występował w przypadku Argentyny (4 składki) i nadal funkcjonuje w Boliwii (12 składek). 
Jednak najczęściej spotykanym ograniczeniem swobody transferów jest wymóg odpowiednio 
długiego stażu w funduszu. Dominuje on w krajach Ameryki Łacińskiej i wynosi od 1 miesiąca 
(Chile), poprzez 6 miesięcy (Dominikana, Kolumbia, Urugwaj) do 12 miesięcy (Kostaryka, Sal-
wador, Meksyk)16. Podobne rozwiązanie zastosowano także w Bułgarii – osoby wkraczające do 
systemu emerytalnego mogą zmienić fundusz po upływie 2 lat, a następnie – po roku17.

Inne ograniczenia pośrednie są rzadziej stosowane. Przepisy w Estonii przewidują (oprócz 
wspomnianego limitu transferów), że minimalna wartość transferowanego kapitału emery-
talnego nie może być niższa niż 500 jednostek. Efekt zmniejszenia liczby transferów osiągnąć 
można także poprzez wprowadzenie odpowiednich dat transferów (Polska – 4) i / lub umożliwie-
nie towarzystwom pobierania opłat (Bułgaria, Estonia, Polska). Z reguły te opłaty nie stanowią 
istotnego źródła przychodów dla towarzystwa zarządzającego funduszem, aczkolwiek mogą być 
dotkliwe dla indywidualnych członków18. Opłaty mają przede wszystkim działać jako instrument 
zniechęcający do zbyt częstych i – co prawdopodobne – nieprzemyślanych transferów19. Warto 
zaznaczyć, że ten racjonalizujący efekt może nie być osiągnięty w przypadku, gdy opłata jest 
pobierana z konta emerytalnego (przypadek Bułgarii, Estonii, Kolumbii), bowiem ubezpieczony 
często nie wie nawet o jej istnieniu. Opłata w postaci gotówki (Polska) wydaje się lepiej spełniać 
rolę edukacyjną, gdyż koszt transferu jest widoczny, a tym samym zmieniający fundusz ma moż-
liwość refleksji nad użytecznością zmiany.

15 FIAP, Informe semestral…, Tabela nr 7, s. 28 oraz opracowanie własne.
16 FIAP, Regulations governing...
17 Opracowanie własne na podstawie danych z kwestionariusza.
18 W przypadku Estonii opłata na wyjściu wynosząca 2% zakumulowanych aktywów może stanowić bardzo po-
ważną kwotę dla osób o długim stażu członkowskim w systemie. Z kolei w dobrowolnych funduszach emerytal-
nych na Ukrainie opłata taka jest praktycznie zaporowa, gdyż sięgnąć może nawet 5% oszczędności (korespon-
dencja prywatna, wrzesień 2009).
19 W przypadku transferów motywowanych (nielegalnym) bonusem wypłacanym przez agenta, opłata za trans-
fer może zmniejszać opłacalność takiego przedsięwzięcia dla ubezpieczonego, a tym samym – lepiej chronić 
system przed niepożądanymi ze społecznego punktu widzenia kosztami operacyjnymi.
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Częstotliwość transferów jest też regulowana samą długością trwania procesu. Przykładowo, 
członkowie funduszy w Panamie i Peru mogą zmieniać je bez ograniczeń, jednak nie częściej 
niż 11 i 4 razy w roku, bo proces przejścia do nowego funduszu trwa odpowiednio 1 i 3 mie-
siące. Tabela nr 1 przedstawia maksymalną teoretycznie możliwą częstotliwość zmian w roku, 

Tabela nr 1. Maksymalna liczba transferów w roku oraz opłaty za zmianę funduszu

Kraj
Maksymalna 

teoretyczna liczba 
zmian w roku

Opłaty transferowe Czas trwania procesu 
zmiany funduszu

Argentyna 2 Nie 3 miesiące
Boliwia 1 Nie 4 miesiące
Bułgaria 1 tak, 20 BGN 1,5–4,5 miesięcy (+)
Chile 6 tak, ale nie stosowana 30 dni (++)
Dominikana 1 Zakazane 3 miesiące
Estonia 1 tak – wejście i wyjście (***) brak danych
Kolumbia 2 Nie 3 miesiące
Kostaryka 1 Nie 5 dni roboczych
Meksyk 1 (*) Zakazane 2–4 tygodnie
Panama 11 Nie 1 miesiąc
Peru 4 Nie 3 miesiące
Polska 4 tak – 0, 80 lub 160 zł do 4 miesięcy
Salwador 1 Nie 1 miesiąc
Słowacja bez ograniczeń (**) tak – 0 lub 16 euro (**) brak danych
Urugwaj 2 Zakazane 4 miesiące

Uwagi: 
(*) Ubezpieczony może przejść do innego funduszu przed tym terminem, o ile fundusz docelowy ma lepszy 
wynik z 3 lat (net yield index). Jednak w przypadku takiej decyzji musi on pozostać w nowym funduszu przez co 
najmniej 12 miesięcy.
(**)W przypadku zmiany przez osobę o stażu poniżej 1 roku w danym funduszu, pobierana jest opłata na rzecz 
słowackiego operatora pierwszego filaru (Socialna poistovna) w wysokości 16 euro. (Korespondencja prywat-
na, wrzesień 2009 r.). Zmiany subfunduszu w obrębie danego towarzystwa są możliwe w dowolnym momencie 
i bezpłatne; jedynym ograniczeniem może być wiek ubezpieczonego (http://www.adss.sk/en/Default.aspx?Ca-
tID=57).
(***) Opłata na wejściu wynosi aktualnie (koniec września 2009 r.) od 0 do 2% wartości transferowanego kapita-
łu, w zależności od towarzystwa. Opłaty tej nie pobiera 3 na 7 towarzystw dla subfunduszy konserwatywnych, 2 
na 5 – zbilansowanych oraz 3 na 7 – agresywnych (dane na koniec września 2009 r., http://www.pensionikeskus.
ee/?id=2797). Od dnia 1 stycznia 2010 r. opłata na wyjściu nie będzie pobierana w przypadku osób w wieku 
przedemerytalnym (do 5 lat przed emeryturą) lub emerytów. Od dnia 1 stycznia 2011 r. towarzystwa będą mo-
gły pobierać jedynie opłatę na wyjściu (redemption fee). Jej aktualna wartość wynosi od 0 do 1,85% wartości 
zgromadzonych aktywów, w zależności od towarzystwa (dane z kwestionariusza).
(+) W zależności od terminu złożenia wniosku: na końcu (1,5 miesiąca) lub na początku kwartału (4,5 miesią-
ca).
(++) W zależności od sposobu złożenia wniosku: przez Internet (2 tygodnie) lub przez agenta (4 tygodnie).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariusza oraz FIAP, Regulations governing transfers between 
fund managers, Compared Regulations Series, Federacion International de Administradoras de Fondos de Pen-
siones, Santiago, czerwiec 2008.
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ewentualne opłaty za transfer oraz czas trwania tego procesu. W większości badanych krajów, 
członkowie obowiązkowych funduszy emerytalnych mogą zmieniać je od 1 do 4 razy w roku bez 
opłaty, sam zaś proces trwa najczęściej od 1 do 4 miesięcy.

Na skłonność do zmiany funduszu ustawodawca może oddziaływać także za pomocą środ-
ków czysto formalnych. Zdobycie odpowiednich dokumentów i konieczność dokonania wizyt 
np. w siedzibie funduszy wiąże się zarówno z kosztami finansowymi (bezpośrednimi i pośred-
nimi), czasem (wizyta w siedzibie funduszu lub obu funduszy) oraz wysiłkiem. Przykładowo, 
w Bułgarii20 do celów zmiany funduszy wymagane jest notarialne potwierdzenie dokumentów. 
Wszelkiego rodzaju bariery administracyjne skutecznie zniechęcają przed dokonywaniem zmian 
funduszu. Liczba transferów w Salwadorze w połowie ubiegłego dziesięciolecia wzrastała bardzo 
dynamicznie. W 2005 r. ponad 67 tysięcy osób (na 1,28 mln ubezpieczonych) zmieniło fundusz, 
co stanowiło prawie 5,3% całej populacji członków funduszy. Gdy w 2006 r. wprowadzono wy-
móg podpisywania transferu w siedzibie dotychczasowego towarzystwa emerytalnego oraz 
wydłużono okres minimalnego stażu z 6 do 12 miesięcy, transfery spadły znacząco – do 10,1 tys. 
(czyli 0,7% wszystkich ubezpieczonych)21.

Funkcję zabezpieczenia przed nadużyciami ma wymóg złożenia na wniosku transferowym od-
cisków palców (Chile, Dominikana). Nie wydaje się jednak, by tego rodzaju rozwiązanie było 
możliwe w Europie z uwagi na powszechną niechęć do takich procedur (ich konotacja jest oczy-
wista) oraz prawną ochronę danych osobowych. Interesującym wymogiem, z punktu widzenia 
racjonalności dokonywanych wyborów, jest zobowiązanie członka funduszu do podpisania 
deklaracji o tym, że przedstawiono mu informacje o kosztach nowego funduszu. Wymóg taki 
funkcjonuje w Chile 22.

Członkowie funduszy emerytalnych mogą zmieniać instytucję zarządzającą na drodze trady-
cyjnej – poprzez wizytę w oddziale funduszu (np. w Bułgarii), instytucjach finansowych (banki 
– np. Estonia) lub odpowiednikach ZUS–u (np. w Kolumbii). Zmiana jest także możliwa za po-
średnictwem agentów emerytalnych czy też ubezpieczeniowych. Wykorzystanie do tego celu 
Internetu jest możliwe jedynie w relatywnie niewielu krajach (Chile, Kolumbii, Meksyku, Peru, 
Polsce). Wydaje się, że w grę wchodzą tutaj nie tyle ograniczenia techniczne, co raczej dążenie 
do limitowania przeprowadzonych transferów. W tych krajach liczba dokonywanych transferów 
jest największa (por. Tabela nr 5), co może wiązać się z ułatwionym procesem zmiany, ale także 
– być związane z wielkością nakładów na akwizycję (siły sprzedaży).
Sama procedura zmiany transferu polega na złożeniu wniosku przez ubezpieczonego, zazwyczaj 
do nowego funduszu. W części systemów latynoamerykańskich, z uwagi na brak instytucji peł-
niącej rolę centralnego kolektora składek na ubezpieczenie społeczne, nowy i dotychczasowy 
fundusz komunikują się bezpośrednio (np. Boliwia, Chile). Istnieją jednak systemy z instytucjami 
pośredniczącymi. Może to być odpowiednik polskiego ZUS–u (przypadek Argentyny, Kostary-
ki, Słowacji, Urugwaju) lub inna instytucja, jak np. National Database Operator (SAR, Meksyk). 
W Salwadorze w procesie zmiany funduszu uczestniczy pracodawca. Po sprawdzeniu pod wzglę-
dem formalnym nowy fundusz (i / lub instytucja centralna) powiadamia dotychczasowy fundusz 
o zmianie. Najczęściej instytucja ta ma wyznaczony czas na dokonanie przesyłu środków klienta. 
Przykład procedury transferu w Chile jest przedstawiony w Tabeli nr 2.

20 Proces zmiany funduszu jest nazywany „dziewięcioma kręgami piekieł” (korespondencja prywatna, Stoian 
Kramarski, wrzesień 2009).
21 FIAP, Regulations governing..., s. 32–34.
22 Ibidem, s. 22–23 oraz 51. Podobne rozwiązanie proponuje Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych – zob. 
punkt 9 niniejszego opracowania.
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Tabela nr 2. Zmiana członkostwa w funduszu emerytalnym w Chile

Ostatnia składka 
do starego funduszu

Powiadomienie 
pracodawcy

Pierwsza składka 
do nowego funduszu

Miesiąc 1. Miesiąc 2. Miesiąc 3.

Podpis wniosku 
o zmianę członkostwa

Akceptacja lub unieważnienie wniosku 
o zmianę członkostwa

Przeniesienie środków 
klienta i przypisanie 

do nowego funduszu

Źródło: S.Berstein, C. Cabrita, Los determinantes de la elección de AFP en Chile: Nueva evidencia a partir de da-
tos individuales, Documento de trabajo, grudzień 2006, Nº19, Superintendencia de pensiones, Santiago, s. 37.

Osobnym zagadnieniem są transfery między subfunduszami. Systemy obowiązkowe oferujące 
klientom do wyboru kilka portfeli inwestycyjnych to tzw. multifundusze. Obecnie funkcjonują 
one w 3 krajach Ameryki Łacińskiej oraz 5 krajach Europy Środkowo–Wschodniej. Multifun-
dusze mają za zadanie lepiej dopasować ryzyko inwestycyjne do wieku uczestnika oraz jego 
indywidualnych preferencji. W przypadku krajów Ameryki Łacińskiej (Chile, Peru, Meksyk; 
Tabela nr 3) wybór funduszu jest ograniczony wymogami wiekowymi. W krajach Europy Środko-
wo–Wschodniej (Tabela nr 4) wybór ten, poza Słowacją, nie jest w żaden sposób limitowany23, 
zaś funduszem domyślnym dla wszystkich ubezpieczonych, bez względu na wiek, jest fundusz 
konserwatywny (nie inwestujący w akcje – Estonia, do 10% – Węgry)24. Podobna sytuacja funk-
cjonowała do niedawna na Słowacji – obecnie, osoba, która nie dokona wyboru funduszu 
automatycznie pozostaje w pierwszym (repartycyjnym) filarze emerytalnym25.

5. Podstawowe zasady zmiany OFE w Polsce
Działalność akwizycyjna jest opisana w rozdziale 8 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organiza-

cji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych26, a procedura zmiany funduszu – w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem 
oraz dokonywania wypłaty transferowej27.

Osoba przystępująca do funduszu po raz pierwszy musi wypełnić specjalny formularz z danymi 
osobowymi (m.in. także informacjami na temat małżeńskiej wspólnoty majątkowej). W przy-
padku nie dokonania wyboru, otrzymuje ona zawiadomienie od ZUS o konieczności dokonania 
takiego wyboru. Ostatecznym terminem jest 10 lipca. Osoby, które mimo tego nie wybiorą 
funduszu są losowane do funduszy28, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż średnia ważona 
w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych, przy czym ich aktywa netto nie przekraczają 10% 

23 G. Arthur, Multifunds: Lessons from experience, prezentacja na konferencję “Multifunds – Implementation 
and Prospects in the Pension System of the Central and Eastern European Countries”, Sofia, Bulgaria, 17–18 
September 2009. Najnowsze opracowanie OECD prawidłowo podaje, że na Słowacji nie występują ograniczenia 
wiekowe w wyborze funduszu jednak błędnie wymienia Kolumbię jako kraj z funkcjonującymi multifunduszami 
(P. Antolín, et al., Investment Regulations and Defined Contribution Pensions, OECD Working Papers on Insur-
ance and Private Pensions 2009, No. 37, OECD, s. 8–9).
24 P. Antolín, et al., op.cit., s. 8–9.
25 Korespondencja prywatna, Peter Socha, wrzesień 2009.
26 Dz.U. z 1997 r., nr 139, poz. 934 z późn. zm.
27 Dz.U. z 2004 r., nr 86, poz. 804 z późn. zm.
28 Art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
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Tabela nr 3. Zasady transferów między subfunduszami – kraje Ameryki Łacińskiej

Chile Meksyk Peru

Ograniczenia 
wyboru 

subfunduszu

Emeryci (mężczyźni 
powyżej 65 lat i kobiety 

powyżej 60 lat): 
mogą wybrać jedynie 3 fun-

dusze o relatywnie 
najniższym ryzyku 

(C, D oraz E)

Wybór funduszu 
agresywniejszego 

niż domyślny 
nie jest dozwolone Osoby powyżej 

60 lat 
nie mogą inwestować 
w fundusz agresywny 

(typ 3, do 80% 
to dochód 
zmienny)

Male members > 55 
and woman > 50: 

only allowed to chose 
between the four least risky 

funds (B, C, D and E).

Członkowie są automatycz-
nie przenoszeni 

do bardziej konserwatyw-
nych funduszy w miarę 

nabywania lat. Jest jednak 
możliwy wybór funduszu 
bardziej konserwatyw– 

nego niż domyślny.

Kryteria 
przydziału 

domyślnego
Wiek ubezpieczonego Wiek ubezpieczonego Wiek ubezpieczonego

Grupa 
wiekowa

Fundusz 
domyślny

Grupa 
wiekowa

Fundusz 
domyślny

Grupa 
wiekowa

Fundusz 
domyślny

Osoby 
w wieku 

35 lat 
lub mniej

Ryzykowny 
typu B 

(do 60% docho-
du zmiennego)

Członkowie 
poniżej 
27 lat

Najbardziej 
ryzykowny 

(do 30% 
dochodu 

zmiennego)

Osoby 
do 60 
roku 
życia

Średni 
(do 45% 
dochodu 

zmiennego)

Mężczyźni 
w wieku 

36 – 55 lat
Średni 
typu C 

(do 40% 
dochodu 

zmiennego)

Członkowie 
w wieku 
między 

27 – 36 lat

Ryzykowny 
(do 25% 
dochodu 

zmiennego)

Osoby 
powyżej 

60 lat

Najbardziej 
konserwatywny 
(do 10% docho-
du zmiennego)

Kobiety 
w wieku 

36 – 50 lat

Członkowie 
w wieku 
między 

37 – 46 lat

Średni 
(do 20% 
dochodu 

zmiennego)

Mężczyźni 
w wieku 
powyżej 

55 lat

Konserwa– 
tywny 
typu D 

(do 20% 
dochodu 

zmiennego)

Członkowie 
w wieku 
między 

47 – 55 lat

Konserwa-
tywny 

(do 15% 
dochodu 

zmiennego)

Kobiety 
w wieku 
powyżej 

50 lat

Członkowie 
w wieku 
powyżej 

55 lat

Najbardziej 
konserwa-

tywny (brak 
dochodu 

zmiennego)

Źródło: Modyfikacja materiału G. Arthura, Multifunds: Lessons from experience, prezentacja na konferencję 
”Multifunds – Implementation and Prospects in the Pension System of the Central and Eastern European Coun�ementation and Prospects in the Pension System of the Central and Eastern European Coun-
tries”, Sofia, Bulgaria, 17–18 September 2009.
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Tabela nr 4. Zasady transferów między subfunduszami – kraje Europy Środkowo–Wschodniej

Słowacja Estonia Węgry Łotwa Litwa

Ograniczenia 
wyboru 

subfunduszu

Osoby w 
wieku na 

15 lat przed 
emeryturą 
nie mogą 
wybrać 

funduszu 
agresywne-
go (do 80% 

dochodu 
zmiennego).

Brak 
ograniczeń

Osoby w wieku 
powyżej 57 lat 

mogą wybrać jedynie 
fundusz konserwatywny 

(do 10% dochodu 
zmiennego) 
lub średni 

(do 40% dochodu 
zmiennego).

Brak 
ograniczeń

Brak 
ograniczeń

Osoby w 
wieku na 

7 lat przed 
emeryturą 
nie mogą 
wybrać 

funduszu 
średniego 
(do 50% 
dochodu 

zmiennego)

Nie zależy 
od wieku. 

Funduszem 
domyślnym 
jest fundusz 

konserwatyw-
ny.

Nie zależy 
od wieku. 

Funduszem 
domyślnym 
jest fundusz 
konserwa-

tywny.

Nie zależy 
od wieku. 

Funduszem 
domyślnym 
jest fundusz 
konserwa-

tywny.

Kryteria 
przydziału 

domyślnego

Osoby które 
nie wybiorą 

funduszu 
pozostaną w 
pierwszym 

filarze).

Grupa 
wiekowa

Fundusz 
domyślny

Osoby 
poniżej 
47 lat

Fundusz 
ryzykowny 
(powyżej 

40% dochodu 
zmiennego)

Osoby 
w wieku 
między 

47 a 57 lat.

Fundusz 
średni 

(do 40% 
dochodu 

zmiennego)

Osoby 
powyżej 
57 lat.

Fundusz kon-
serwatywny 

(do 10% 
dochodu 

zmiennego)

Źródło: Modyfikacja (korekta błędów i aktualizacja danych w Słowacji) prezentacji G. Arthura, Multifunds: Les-
sons from experience, prezentacja na konferencję “Multifunds – Implementation and Prospects in the Pension 
System of the Central and Eastern European Countries”, Sofia, Bulgaria, 17–18 September 2009.
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aktywów całego rynku OFE. Losowania przeprowadza ZUS dwukrotnie w ciągu roku – na koniec 
stycznia i na koniec lipca29.

W przypadku kolejnych zmian, na ubezpieczonym spoczywa obowiązek niezwłocznego poin-
formowania w formie pisemnej dotychczasowego funduszu o zawarciu umowy o członkostwo 
z nowym funduszem30. Dotychczasowy fundusz w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zawia-
domienia o zmianie funduszu informuje członka o ewentualnej opłacie oraz wskazuje numer 
rachunku do wpłaty.

Fundusz powiadamia ZUS o nowych członkach elektronicznie do 6. dnia od zawarcia umo-
wy. ZUS raz w tygodniu informuje KNF o zestawieniach otrzymanych od OFE oraz powiadamia 
fundusz, w ciągu dwóch dni, o przyjęciu lub odrzuceniu zestawień31. W przypadku przyjęcia 
przez ZUS zgłoszenia o nowym członku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych umieszcza informację 
o członkostwie na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków32. W terminie 
30 dni ZUS powiadamia nowy fundusz o tym, czy osoba, która zawarła z nim umowę o człon-
kostwo spełnia warunki ustawowe (opisane w art. 81 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych). W dziesiątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania 
wypłaty transferowej ZUS dokonuje ustalenia zgodności danych osób zmieniających fundusz, 
a następnie sporządza listę członków OFE których środki zostaną przeniesione w ramach wy-
płat transferowych. ZUS dokonuje także odpowiednich zmian w Centralnym Rejestrze Członków 
i przekazuje informacje o transferach do KNF. Dotychczasowy fundusz przesyła do ZUS w 12. 
dniu miesiąca, w którym dokonywana jest wypłata transferowa, imienne wykazy członków 
zmieniających fundusz, sporządzone na podstawie powiadomień otrzymanych od członków po-
wiadomień33. Od chwili dokonania przez ZUS zmian w rejestrze, Zakład przekazuje składki na 
rachunek członka w nowym funduszu34.

Zmiana członkostwa w funduszu jest bezpłatna, o ile od ostatniego dnia miesiąca, w którym 
uzyskano członkostwo w OFE, do dnia dokonania wypłaty transferowej upłynęło więcej niż 24 
miesiące. W przeciwnym wypadku ubezpieczony musi uiścić opłatę (w postaci wpłaty na konto 
dotychczasowego powszechnego towarzystwa emerytalnego, PTE) w wysokości 80 zł (jeśli jego 
staż członkowski był krótszy niż 24 miesiące, ale dłuższy niż 12 miesięcy) lub 160 zł (w przypadku 
stażu poniżej 12 miesięcy)35. Opłata ta musi wpłynąć na konto PTE do 7 dnia miesiąca, w którym 
dokonywana jest wypłata transferowa.

Przeniesienie środków, czyli tzw. wypłaty transferów36 między otwartymi funduszami odbywa-
ją się cztery razy w roku – w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Wielkość 
kwoty do wypłaty jest ustalana w 5 dniu roboczym przed dniem tej wypłaty37. Jeżeli członek za-
wrze umowę o członkostwo w nowym funduszu do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

29 Informacja Komisji Nadzoru Finansowego.
30 Art. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz doko-
nywania wypłaty transferowej (Dz. U. z 2004 r., nr 86, poz. 804).
31 Ibidem, art. 3–5.
32 Ibidem, art. 7.
33 Ibidem, art. 18.
34 Ibidem, art. 20.
35 Art. 199 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu... Aktualna wysokość opłaty określona jest w art. 3 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo 
emerytalne z tytułu wypłat transferowych (Dz. U. z 2004 r., nr 31, poz. 262).
36 Art. 119 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu...
37 Ibidem, art. 122.
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w którym dokonywana jest wypłata transferowa oraz dokona wymaganych czynności (w tym 
dokona ewentualnej wpłaty za transfer), jego środki zostaną przekazane do nowego funduszu 
podczas najbliższej sesji transferowej. Jeśli umowa zostanie zawarta później, wypłata transfero-
wa odbywa się w sesji następnej38.

PTE otrzymujące wypłatę transferową są zobowiązane do uiszczenienia opłat na rzecz Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Opłaty te wyno-
szą po 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia od każdej nowo przyjętej osoby39.

6. Transfery a racjonalność wyborów – doświadczenia międzynarodowe
Tabela nr 5 przedstawia dane dotyczące intensywności zmian członkostwa w kapitałowych 

funduszach emerytalnych na świecie. Największa liczba transferów w 2008 r. dokonywana była 
w Meksyku – w ciągu roku fundusze zmieniło ponad 3,5 mln osób! Polska zajęła pod tym wzglę-
dem drugie miejsce (451 tys. transferów), wyprzedzając Chile (360 tys.) i Peru (282 tys.). Warto 
jednak wspomnieć, że funkcjonujący do 2008 r. system argentyński generował także znaczącą 
liczbę transferów – w 2007 r. fundusz zmieniło ponad 420 tys. Najmniej liczne zmiany występują 
na rynku w Panamie (zaledwie 46 transferów, dane z 2006 r.), Słowacji (543) i Urugwaju (1015).

Uwzględniając liczebność ubezpieczonych, najczęstsze zmiany mają miejsce w Kostaryce 
(11,3%), Meksyku (6,6%) i Peru (6,58%). Polska jest krajem o średniej intensywności zmian – 
w 2008 r. statystycznie 3,27% członków OFE zmieniło fundusz. Zbliżona sytuacja występowała 
w Chile (4,3%) i Estonii (3%)40. Najrzadziej fundusze zmieniali ubezpieczeni w Panamie (0,02%), 
na Słowacji (0,04%) i Boliwii (0,4%).

Jakie czynniki wpływają na decyzję o zmianie funduszu i wybór określonej instytucji? Racjo-
nalny klient powinien koncentrować swoją uwagę przede wszystkim na cenie usługi (wysokości 
prowizji) oraz jej jakości (oczekiwanych stopach zwrotu). O ile informacja o wysokości opłat jest 
z reguły dość łatwo dostępna i interpretowalna (szczególnie wtedy, gdy ustawodawca definiuje 
kategorie i sposób kwotowania opłat), o tyle ocena efektywności inwestycyjnej danego towarzy-
stwa emerytalnego jest bardzo trudna nawet dla osób posiadających dobrą wiedzę finansową. 
Przeszłe wyniki nie są dobrym wskaźnikiem przyszłych wyników. Doświadczenia finansów be-
hawioralnych na rynkach akcji wskazują jednak, że ludzie są skłonni do inwestowania w firmy, 
które miały historycznie dobre wyniki (efekt reprezentatywności). Podążając za trendem zaku-
pują spółki „zwycięskie”, a sprzedają spółki „przegrane”41.

Pozostałe zmienne, które ubezpieczeni mogą brać pod uwagę to bezpieczeństwo danej insty-
tucji zarządczej (z reguły systemy kapitałowe gwarantują bardzo wysoki poziom zabezpieczenia 
środków emerytalnych m.in. poprzez prawny i fizyczny rozdział firmy zarządzającej i funduszu) 
– czyli np. wysokość kapitałów własnych, renomę firmy, a także poziom obsługi klienta (jakość 
i zakres oferowanych informacji, stopień reakcji na potrzeby informacyjne klienta, pomoc w wy-
jaśnianiu problemów z przesyłem składek, edukację itp.).

38 Art. 16. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamia-
nia…
39 Art. 123 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu...
40 Większość z 66,9 tys. transferów dotyczy zmian tzw. multifunduszy w obrębie danego towarzystwa. Zmiany 
instytucji zarządzającej dokonało 17,3 tys. osób, co – zważywszy na istnienie opłat wyjściowych i wejściowych 
– jest nadal wysoką liczbą. Można domniemywać (brak danych), że jeśli transfery te odbywają się racjonalnie, 
to większość zmian dotyczy funduszy nie pobierających opłat i / lub oferujących zdecydowanie lepsze wyniki 
inwestycyjne.
41 J.R. Nofsinger, Psychologia inwestowania, wyd. 2, Helion, Gliwice 2006, s. 141–143.
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Klienci o odpowiednim poziomie wiedzy finansowej, którzy podejmują w miarę racjonalne 
decyzje, potrafią korzystać z pomocy agentów i dostarczanych przez nich informacji. W praktyce 
jednak poziom wiedzy finansowej w społeczeństwie nie jest wysoki, a sam proces podejmowania 
decyzji – odbiega od modelu racjonalności zakładanego przez teorię ekonomii42. Przykładowo, 
w obliczu zbyt wielu informacji i / lub trudnych dylematów decyzyjnych, wiele osób nie podej-
muje żadnego wyboru (co jest zresztą decyzją samą w sobie). Doświadczenia niektórych krajów 
Europy Środkowo–Wschodniej wskazują, że znaczny odsetek nowo wchodzących na rynek pra-
cy jest losowanych do funduszy. W Bułgarii liczba losowań43 w ostatnich latach wyniosła 72 tys. 

42 Na temat psychologicznych ograniczeń na rynku emerytalnym zobacz np. D. Stańko, Rynek rent dożywot-
nich, „Studia i prace Kolegium Ekonomiczno–Społecznego SGH”, Zeszyt Naukowy 15, SGH, Warszawa 2008, s. 
864–848.
43 Losowania w Bułgarii do 2003 r. odbywały się wg udziału w rynku. Następnie zmieniono algorytm przydziału 
– obecnie 1 / 3 wylosowanych jest przydzielana do funduszy najtańszych, 1 / 3 – do najpopularniejszych (ranking 
według aktywnych wyborów członków wchodzących na rynek), a 1 / 3 – do funduszy wykazujących najlepsze 
wyniki (Informacja uzyskana z kwestionariusza).

Tabela nr 5. Liczebność transferów w wybranych obowiązkowych kapitałowych systemach 
emerytalnych

Kraje Liczba transferów Transfery jako % wszystkich 
członków

31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07

Argentyna (od 2009 r. system 
już nie funkcjonuje) nie dotyczy 423 687 nie dotyczy 3,92

Boliwia 4 982 3 384 0,41 0,30
Bułgaria 75 488 22 454 2,77 0,79

Chile 359 759 350 541 4,30 4,36
Dominikana brak danych 1 247 brak danych 0,08

Estonia

66 900  
(z czego 17 300 

całkowitych 
transferów)

brak danych
11,58 

(transfery całko-
wite – 3,00)

brak danych

Kolumbia 86 353 71 398 1,01 0,91
Kostaryka 197 319 178 091 11,29 11,07
Meksyk 3 532 875 3 998 995 9,04 10,38

Peru 282 816 448 521 6,58 10,94
Panama (dane z 2006 r.) 42 0,02

Polska 451 677 383 395 3,27 2,92
Salwador 7 199 8 617 0,40 0,55
Słowacja 543 209 0,04 0,01
Urugwaj 1 015 670 0,12 0,09

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z ankiety oraz FIAP, Informe semestral No. 25, 
Federacion International de Administradoras de Fondos de Pensiones, Santiago 2008, s. 7. oraz FIAP, Regula-
tions governing transfers between fund managers, Compared Regulations Series, Federacion International de 
Administradoras de Fondos de Pensiones, Santiago, czerwiec 2008, s. 44.
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(2006), 94 tys. (2007) i 84 tys. (2008). Odsetek wylosowanych osób spośród wszystkich nowych 
członków wyniósł w 2006 r. prawie 34%44. W przypadku Polski szacuje się, że losowania w latach 
2007–2009 dotyczyły około ¼ – ⅓ wszystkich nowych członków45.

Analiza zachowań klientów funduszy na rynkach międzynarodowych wskazuje na znaczny 
udział nieracjonalnych czynników przy podejmowaniu decyzji o wyborze funduszu. Zasadni-
czą rolę odgrywają tu akwizytorzy towarzystw emerytalnych. Chile stanowi najlepiej zbadany 
przykład. Zdaniem badacza uniwersytetu katolickiego w Santiago, R. Paredesa, chilijski system 
funduszy emerytalnych mimo, iż charakteryzuje się istnieniem korzyści skali, ma znaczny nie-
wykorzystany potencjał konkurencyjności. Jego konkurencyjność przejawiała bowiem nie tyle 
w bezpośrednim obniżaniu cen, co raczej w walce marketingowej i wzroście kosztów. Równo-
cześnie problemem było (i nadal jest) to, że ubezpieczeni nie reagują zbytnio na ceny. Do 1998 
r., w którym zredukowano znacznie konkurencję, konkurencja między funduszami wyrażała się 
właściwie w sile akwizycji (sprzedaży), czyli jej wysoce nieproduktywnej formie46.

Akwizytorzy na rynku emerytalnym generują transfery nawet wtedy, gdy takie zmiany nie są 
korzystne z punktu widzenia społeczeństwa. Zwiększają zatem koszty systemowe. W przypadku 
występowania zbyt dużej liczby agentów i związanego z tym nieoptymalnego „obrotu47”, rynek 
osiąga nieoptymalny społecznie stan równowagi. Towarzystwa zatrudniają bowiem zbyt wielu 
agentów jak na rzeczywiste potrzeby społeczne, a wielu członków zmienia fundusze na gorsze48. 
Jest tak dlatego, bo agenci towarzystw emerytalnych za pośrednictwem oferowanych bonu-
sów, nakłaniają klientów do częstej zmiany funduszy. Łapówka w odpowiedniej wysokości może 
skłonić nawet racjonalnego członka do porzucenia usługi o lepszej jakości na rzecz gorszej. To-
warzystwom emerytalnym w Chile opłacało się finansować łapówki dla pozyskiwanych klientów, 
ponieważ pobierane opłaty przewyższały koszt marginalny akwizycji, w związku z czym nadal 
były one w stanie zarobić na nowych klientach49.

Jak stwierdzają S. Berstein i A. Micco50, systemy kapitałowe wzorowane na rynku chilijskim 
były krytykowane za wysokie koszty administracyjne, których trzon stanowiły lub nadal stanowią 
wydatki na akwizycję i reklamę. Chile w praktyce potwierdziło rozważania modelowe dotyczące 
relacji między kosztami poszukiwań i zmian, a częstotliwością transferów. Od 1988 r. na skutek 
obniżenia kosztu zmiany funduszu (w aspekcie czasu i wysiłku niezbędnego do dokonania takiej 
zmiany), ubezpieczeni mogli przechodzić do konkurencji bez konieczności wizyty w dotychczaso-
wym funduszu. Spowodowało to gwałtowny wzrost działań marketingowych i prawdziwą wojnę 
akwizycyjną pomiędzy towarzystwami (zob. Wykres nr 1). Tym bardziej, że agenci towarzystw 
emerytalnych oferowali (nielegalnie) łapówki za przejście do funduszu. Wybory ubezpieczonych 
motywowane były czynnikami zupełnie nie związanymi z jakością usług oferowanych przez daną 
firmę. W 1995 r. liczebność sił sprzedaży w Chile przekroczyła wskaźnika jednego agenta na 
200 ubezpieczonych, a wynagrodzenia agentów stanowiły ok. 33% wszystkich kosztów. Udział 
marketingu w kosztach ogólnych wynosił 50%51. Dlatego też w 1998 r. wprowadzono zmiany le-

44 Obliczenia własne na bazie danych otrzymanych z kwestionariusza oraz FIAP, Regulations governing...
45 Obliczenia własne na podstawie danych KNF.
46 R.M. Paredes, Gastos de Comercialización de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): Análisis 
y Propuestas, mimeo bez daty, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, s. 28.
47 W kontekście rynku emerytalnego, obrotem jest liczebność wszystkich transferów członków pomiędzy po-
szczególnymi towarzystwami (por. S. Berstein, A. Micco, op.cit., s. 2).
48 Ibidem, s. 23.
49 S. Berstein, A. Micco, Turnover and Regulation…, s. 23.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
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gislacyjne polegające na zwiększeniu wymogów biurokratycznych (konieczność przedstawienia 
kopii dowodu osobistego klienta oraz ostatniego wyciągu z funduszu emerytalnego), co istotnie 
obniżyło liczbę transferów z 1,574 mln w 1997 r. do 0,696 mln w 1998 r. jak również liczbę agen-
tów – z 17 448 (1997) do 6 443 (1998)52.

C. Grushka i M. De Biase w swoim studiu53 dotyczącym mobilności ubezpieczonych w nie-
istniejącym już argentyńskim systemie emerytalnym54 stwierdzili, że największy związek ze 
zmiennością w składzie portfela ubezpieczonych mają te zmienne, które dotyczą polityki marke-
tingowej każdego z towarzystw. Chodzi tutaj przede wszystkim o liczbę akwizytorów oraz wydatki 
na marketing i inne pozycje. Wg cytowanych autorów, czynniki te były najsilniej skorelowane nie 
tylko z liczbą członków w danym funduszu, ale i liczebnością nowych członków oraz dodatnim 
saldem przepływów. Korelacje między zmiennymi a wielkością transferowanych oszczędności 
były mniejsze, jednakże stopy zwrotu wydawały się odgrywać „wzrastającą rolę”.

Wykres nr 1. Transfery na rynku chilijskim w okresie 1985–2000

Źródło: S. Berstein, A. Micco, Competition in a World with markups and Sales Agents: The Chilean Pension Fund 
Industry, marzec 2003, mimeo, Fig. 2, s. 14.

Badaczki S. Berstein i S. Cabrita przeprowadziły analizę probitową rynku chilijskiego55. Zbadały, 
jakie było prawdopodobieństwo opuszczenia danego funduszu emerytalnego przez członków 

52 Ibidem, s. 15.
53 C. Grushka, M. De Biase, La movilidad de los afiliados a las AFJP. Hipótesis y evidencias, Superintendencia de 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Serie Estudios Especiales, październik 1996, nr 6, SAFJP, 
Buenos Aires, s. 25.
54 System argentyński decyzją parlamentu z dnia 21 listopada 2008 r. został zlikwidowany, a aktywa 9,5 miliona 
ubezpieczonych, wynoszące ok. 22 mld dolarów, przeniesione do systemu repartycyjnego; http://www.ssa.gov/
policy/docs/progdesc/intl_update/2008–12/2008–12.html#argentina.
55 S. Berstein, C. Cabrita, Los determinantes de la elección de AFP en Chile: Nueva evidencia a partir de datos 
individuales, Documento de trabajo, grudzień 2006, Nº19, Superintendencia de pensiones, Santiago.
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w zależności od zmiennych indywidualnych takich jak wiek, dochód, fakt zmiany zatrudnienia56, 
wielkość zgromadzonych oszczędności emerytalnych oraz zmiennych charakteryzujących fundu-
sze: opłat, wydatków na reklamę i akwizycję, rankingu (wg stóp zwrotu z ostatnich 12 miesięcy), 
wielkości funduszu, prawdopodobieństwa wizyty akwizytora (obliczanego57 na bazie liczby 
akwizytorów w danym funduszu, ubezpieczonych w systemie i w danym funduszu, wynagrodze-
nia i wieku ubezpieczonego). Wyniki empiryczne potwierdziły dość powszechne przekonanie, 
że decydującą rolę w transferach odgrywają akwizytorzy. Elastyczność popytu względem cen 
i uzyskiwanych stóp zwrotu była niska. Wniosek ten jest zbieżny z wynikami wcześniej przepro-
wadzonych badań rynku chilijskiego. Jednakże badania S. Berstein i C. Cabrity, które wykorzystały 
dane indywidualne 24 662 ubezpieczonych w sierpniu 2001 r., wskazują – w przeciwieństwie do 
poprzednich badań bazujących na danych zagregowanych – że elastyczności cenowe i wynikowe 
wzrastały w przypadku wizyty akwizytora. Według badaczek, największą rolę w procesie zmia-
ny funduszy na rynku chilijskim odgrywały prowizje procentowe pobierane przez towarzystwa, 
niemniej jednak w przypadku wizyty agenta najważniejszymi czynnikami stawały się opłata stała 
oraz rentowność danego funduszu. Pewną rolę odgrywały też wielkość funduszu oraz fakt zmia-
ny pracodawcy58.

Cytowana analiza indywidualnych decyzji o zmianie funduszy w Chile59, wykazała, że naj-
większe prawdopodobieństwo przejścia do innego funduszu występowało w przypadku grupy 

56 W systemie chilijskim nie istnieje centralna instytucja zbierająca składki typu ZUS. W związku z tym, praco-
dawca może zachęcać pracowników do wybierania tego funduszu, do którego należy większość pracowników. 
Wg badań z 2004 r. 17,8% ubezpieczonych właśnie z tego powodu należało do określonego funduszu. Na tę 
przyczynę wskazało także 5,3% spośród zmieniających fundusz w styczniu 2002 r.; Ibidem, s. 14.
57 S. Berstein, C. Cabrita, op.cit., s. 15.
58 Ibidem, s. 31.
59 Ibidem, s. 7–10.

Tabela nr 6. Liczebność agentów emerytalnych

Kraj 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Boliwia  67  67  67  67  67  70 
Bułgaria (1)  39 290  36 087  21 177  26 590  25 391  28 046 
Kolumbia  10 060  9 811  9 410  2 622  2 554  2 941 
Kostaryka (2)  845  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
Chile  2 890  2 625  2 493  2 348  2 281  3 812 
Salwador  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  376  399 
Honduras  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  10 
Meksyk  26 420  30 433  39 553  36 734  22 121  17 870 
Peru  1 763  2 340  5 267  3 168  1 115  894 
Polska  132 361  123 215  177 245  112 081  112 140  133 957 
Rumunia  210 000  261 000  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
Urugwaj  169  146  133  123  129  123 

Uwagi: n.d – brak danych, n.a – nie dotyczy
(1) Informacja dla 2008 r. dotyczy stanu na koniec czerwca.
(2) Informacja dla 2008 r. dotyczy stanu na koniec marca.

Źródło: Zaadaptowane z FIAP, Informe semestral No. 25, Federacion International de Administradoras de Fon-
dos de Pensiones, Santiago, 2008, taela. nr 6, s. 27.
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wiekowej 26–30, a następnie 31–35. Osoby o najmniejszych oszczędnościach (poniżej 200 tys. 
pesos) najczęściej przechodziły do funduszu – prawdopodobieństwo zmian było 5 razy wyższe. 
Dość często fundusz zmieniały też osoby o średnich zarobkach (600–800 tys. pesos rocznie). 
Istotnym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo przejścia do funduszu był również 
fakt zmiany pracodawcy.

Wielkość sił sprzedaży w analizowanych krajach jest bardzo zróżnicowana (Tabela nr 6). Naj-
liczniejszą grupą agentów w 2008 r. dysponowały towarzystwa emerytalne w Rumunii (210 tys. 
osób), Polsce (132 tys.) i Bułgarii (39 tys.). Duża liczebność agentów emerytalnych w Rumunii 
wiąże się z pewnością z faktem, iż system ten wystartował bardzo niedawno i wymagał inten-
sywnej kampanii akwizycyjnej.

Kraje Ameryki Łacińskiej posiadały znacznie mniej liczne siły sprzedaży. Największa liczba 
agentów w tym regionie występowała w Meksyku (ponad 26 tys. osób) i Kolumbii (10 tys.). 
W przypadku Chile, Peru ich liczba nie przekraczała, odpowiednio, 3 i 2 tys. osób. Najmniej akwi-
zytorów było w Boliwii (167 osób) i Urugwaju (169). Zakładając brak istotnych zmian w czasie, 
można przypuszczać, że – pomimo braku najnowszych danych – podobna sytuacja kształtowała 
się w Salwadorze i Hondurasie.

Tabela nr 7. Wielkość transferów a liczebność sił sprzedaży

Kraj Liczba transferów na jednego agenta (2006 r.)
Argentyna 51

Boliwia 62
Bułgaria 3

Chile 90
Dominikana nie dotyczy

Estonia brak danych
Kolumbia 25
Kostaryka brak danych
Meksyk 112
Panama 7

Peru 114
Polska 2 (3,4 w 2008)

Salwador 51
Słowacja brak danych
Urugwaj 4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwestionariusza oraz FIAP, Regulations governing transfers between 
fund managers, Compared Regulations Series, Federacion International de Administradoras de Fondos de Pen-
siones, Santiago, czerwiec 2008.

Co ciekawe, nie występował związek między liczbą dokonanych zmian członkowskich a liczeb-
nością akwizytorów. Tabela nr 7 przedstawia statystyczną efektywność akwizytorów liczoną jako 
relacja tych zmiennych60 według danych z 2006 r. Najwięcej transferów przypadało na akwizyto-
60 Oczywiście, pewna część umów transferowych została zawarta bez inicjatywy agenta, w związku z czym rze-
czywisty wskaźnik efektywności jest niższy. Niestety, nie uzyskano odpowiednich danych, które umożliwiłyby 
policzenie tego wskaźnika.
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rów w Peru (114 osób), Meksyku (112) i Chile (90). Kraje z najniższą wartością tego współczynni-
ka to Panama (7), Urugwaj (4) oraz Bułgaria (30) i Polska (2). W przypadku tych dwóch ostatnich 
niski wskaźnik wynika przede wszystkim z faktu, że osoby zarejestrowane jako akwizytorzy eme-
rytalni w rzeczywistości traktują te zajęcie jako dodatkowe (agenci ubezpieczeniowi) lub wręcz 
dorywcze (sezonowe).

Interesujące są spostrzeżenia poczynione przez ekspertów emerytalnych w obu regionach. 
W przypadku Ameryki Łacińskiej wnioski dotyczące transferów można przedstawić w sposób 
następujący61. Po pierwsze, transfery proporcjonalnie zależne są od wielkości sił sprzedaży; jest 
to podstawowa zmienna wyjaśniająca to zjawisko. Po drugie, wśród członków funduszy eme-
rytalnych można wskazać na grupę, która nigdy nie zmieniła i zapewne nie zmieni funduszu. 
Po trzecie, ludzie mają bardzo ograniczoną wiedzę na temat charakterystyk poszczególnych 
towarzystw emerytalnych i nie są nimi zainteresowani. Po czwarte, historyczne stopy zwrotu 
mają wpływ na wielkość transferów. W szczególności, im wyższa jest pozycja danego funduszu 
w rankingu wyników, tym łatwiej jest dla akwizytorów nakłonić ubezpieczonego do przejścia. 
Po piąte, członkowie wykazują małą podatność na różnice cenowe wśród poszczególnych towa-
rzystw, w związku z czym można zaobserwować transfery od tańszych do droższych funduszy.

Doświadczenia z rynku bułgarskiego62 są dość podobne. Klienci funduszy nie są podatni na 
politykę cenową towarzystw. Obecnie wszystkie towarzystwa pobierają opłaty na maksymalnie 
dozwolonym poziomie. Wcześniej jedno z towarzystw spróbowało obniżyć ceny, ale po dwóch 
latach nieudanej kampanii promocyjnej powróciło do poprzednich opłat. Sytuacja na rynku obo-
wiązkowym jest całkowicie odmienna od rynku dobrowolnych funduszy emerytalnych, gdzie 
opłaty są stale, zazwyczaj co roku, obniżane. Analizując rynek transferów w bułgarskim filarze 
obowiązkowym można zauważyć, iż wartości rachunków osób przenoszących się do innego 
towarzystwa są z reguły niższe od średniej na rynku, zaś „dobre wyniki ani nie przeszkadzają 
w transferach, ani im zbytnio nie pomagają”. Równocześnie obserwuje się silny związek między 
liczebnością i aktywnością sił sprzedaży a liczbą transferów nowych członków. Szczególnie duże 
natężenie działań akwizytorów miało miejsce we wrześniu 2001 r., czyli na początku systemu – 
prawie 60 000 ludzi pracowało wtedy na część etatu jako agenci towarzystw emerytalnych.

7. Racjonalność wyborów na rynku OFE?
Pytanie o racjonalność wyborów członków otwartych funduszy emerytalnych jest przedmio-

tem dyskusji od dość dawna. Czy stopy zwrotu mają wpływ na zachowania ubezpieczonych? 
Wprawdzie liczba dokonywanych wyborów wzrasta, ale niekoniecznie może oznaczać to, że 
ubezpieczeni dokonują zmian dotychczasowych funduszy na podstawie wyników.

W przypadku Polski, analiza związku pomiędzy transferami a wysokością opłat nie ma sensu, 
ponieważ opłaty za zarządzanie są wkalkulowane w stopy zwrotu (za pośrednictwem wartości 
jednostki rozrachunkowej), zaś opłaty dystrybucyjne – po nowelizacji z 2003 r. – pobierane są na 
tej samej maksymalnej, prawnie dozwolonej wysokości. Wyjątkiem jest tutaj PTE Allianz Polska 
S.A., stosujące niższą opłatę od składki. Bazując na danych z okresu 2004–2009 można jednak 
wysnuć wniosek, że niższa opłata nie spowodowała ani zwiększonego napływu członków do 
tego funduszu, ani nie uchroniła go przed stratami. Transfer netto (różnica między napływami 
a odpływami) za lata 2004–2009 wyniósł bowiem minus 535 osób, podczas gdy 6 na 14 innych 
towarzystw odnotowało wzrost liczby klientów. Bezkonkurencyjnymi liderami były AXA PTE S.A. 

61 Korespondencja prywatna, Augusto Iglesias, lipiec 2009.
62 Korespondencja prywatna, Stoian Kramarski, sierpień–wrzesień 2009.
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(wzrost netto o 173 tys. członków) i Nordea PTE S.A. (116 tys.). W przypadku wyniku z ostatnich 
dwóch lat (2008– 3Q 2009) PTE Allianz Polska S.A. uzyskał wprawdzie 3 tys. klientów netto, ale 
nadal przegrywał z 3 towarzystwami – AXA PTE S.A. (11,7 tys. osób), ING PTE S.A. (5,2 tys.) oraz 
Generali PTE S.A. (4,5 tys.).

Liczba przeprowadzanych transferów na rynku OFE systematycznie wzrastała. W 2008 r. osią-
gnęła ona poziom 451 tys., a w 2009 r. (do końca sierpnia) wyniosła 273 tys. (Wykres nr 2). 
Równocześnie rośnie liczba osób wylosowanych do funduszy. Oznacza to, że coraz więcej ludzi 
nie podejmuje decyzji o wyborze funduszu. Na rynku występuje duże podobieństwo wyników 
inwestycyjnych oraz praktycznie ujednolicona struktura opłat, co może do pewnego stopnia 
uzasadniać brak dokonywania wyboru.

Działalność akwizytorów jest krytykowana. Akwizytorzy często stosują nieuczciwe metody przy 
„sprzedaży” swoich funduszy. Często działania te polegają na dezinformacji – klient dowiaduje 
się, że musi szybko opuścić dotychczasowy fundusz, gdyż grozi mu bankructwo; prezentowane 
są wyniki inwestycyjne w nieobiektywnie wybranych okresach czasowych; pomijana jest infor-
macja o wysokości opłat; klienci są zachęcani do spekulacji jednostkami rozrachunkowymi OFE 
w myśl (nieracjonalnej w tym wypadku) zasady „kupuj tanio – sprzedawaj drogo”, itd. Dość 
nagłośniona jest także nie zawsze uczciwa działalność tzw. „ratowników”, czyli akwizytorów 
wysyłanych do klientów, którzy powiadomili dotychczasowy fundusz o zamiarze zmiany człon-
kostwa.

Wykres nr 2. Roczna liczba transferów i losowań na rynku OFE w latach 1999 – 2009 r.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych KNF.
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Wydatki PTE na akwizycję stale rosną. W 2004 r. wyniosły ponad 210 mln zł, w 2006 r. – 257 
mln zł, , 2008 r. – 374 mln zł, zaś w pierwszym półroczu 2009 r. – 206,5 mln zł.. Podobny trend 
można zaobserwować w przypadku wydatków na marketing – w 2004 r. przekroczyły one 15,5 
mln zł, w 2006 r. wyniosły ponad 23 mln zł, w 2008 r. – prawie 42,5 mln zł, a w pierwszych dwóch 
kwartałach tego roku – 16,8 mln zł63. Największe wydatki na akwizycję w 2009 r. (stan na koniec 
czerwca) miały towarzystwa: AXA PTE S.A. (42,2 mln zł), ING PTE S.A. (40,4 mln zł) oraz Avila PTE 
Aviva BZ WBK S.A. (31,8 mln zł). W 2008 r. rekordowy wydatek na ten cel poniósł ING PTE S.A. 
– 82 mln zł, podczas, gdy AXA PTE S.A. – 56,5 mln zł, a Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. 52,4 mln zł. 
Analiza wydatków marketingowych wskazuje, że PTE stosowały odmienne strategie. Najbardziej 
agresywnym towarzystwem w tym zakresie jest PTE PZU S.A.– do połowy 2009 r. przeznaczyło 
na ten cel 6,8 mln zł, podczas, gdy pozostali aktywni gracze wydali jedynie 3,3 mln zł (Axa PTE 
S.A.) i 2,9 mln zł (Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.). W 2008 r. największe wydatki na marketing 
poniosły PTE PZU S.A. (11,4 mln zł) oraz Axa PTE S.A. (9,2 mln zł). Co ciekawe, ING PTE S.A. nie 
przeznaczała wielkich środków na marketing – w 2009 r. była to kwota 0,3 mln zł, w roku po-
przednim – 0,2 mln zł.

Porównując rynek OFE z rynkiem chilijskim (Tabela nr 8) można jednak zauważyć, że znaczna 
część klientów w Polsce nie podlegała działaniom akwizytorów lub też nie podejmowała żad-
nych zmian z własnej inicjatywy. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tej sytuacji jest 
brak zainteresowania ubezpieczonych oraz – w przypadku osób racjonalnie podejmujących 
decyzje – chęć wykorzystania programów lojalnościowych obowiązujących do 2003 r., a nadal 
obejmujących osoby, które nie zmieniły funduszu. Należy także pamiętać, że w Chile system ka-
pitałowy był jedynym filarem emerytalnym (ostatnio wprowadzono tam filar solidarnościowy), 
co oznacza, że rola oszczędności kapitałowych jest tam zdecydowanie wyższa. Również można 
doszukiwać się powodów związanych z wyższą świadomością emerytalną tamtejszego społe-
czeństwa z uwagi na dłuższy okres funkcjonowania systemu kapitałowego, jak również większą 
rolę „bonusów” w akwizycji ubezpieczonych z uwagi na relatywnie wyższe stany kont (na rynku 
emerytalnym jest inwestowana cała składka emerytalna).

Tabela nr 8. Częstotliwość zmian funduszy emerytalnych – Chile i Polska

% członków funduszy emerytalnych
zmiany

członkostwa
Chile Polska

(1998–2005) (1999–2009)
0 51 79
1 16 16,7
2 10 2,7
3 6

1,7
4 4
5 3

powyżej 5 9

Źródło: Chile: S. Berstein, C. Cabrita, Los determinantes de la elección de AFP en Chile: Nueva evidencia a partir 
de datos individuales, “Documento de trabajo”, grudzień 2006, Nº19, Superintendencia de pensiones, Santiago, 
Tabela IV.3, s. 7 oraz Polska: Badania telefoniczne Pentor z maja–czerwca 2009 r. dla Polskiej Izby Pośredników 
Ubezpieczeniowych i Finansowych dotyczące opinii aktualnych członków OFE na temat współpracy, satysfakcji, 
oczekiwań względem aktualnego OFE, Pentor, maj–czerwiec 2009, Warszawa.

63 Dane KNF, biuletyny kwartalne.
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Rola akwizytorów na rynku pierwotnym w Polsce ma społecznie znacznie bardziej korzystne 
działanie, ponieważ zmniejsza liczbę osób wylosowanych, zachęcając ubezpieczonych do pod-
jęcia samodzielnej(?) decyzji, a tym samym przynajmniej w minimalnym stopniu edukując ich 
na temat rynku emerytalnego. Według danych A. Wiktorow64, w 2005 r. ZUS wysłał wezwania do 
wyboru do 134 300 osób, a w styczniu 2008 r. – już do 282 728. Przyrównując te wartości do rze-
czywiście przeprowadzonych losowań: 121 575 i 155 465, relacje te wynoszą, odpowiednio, 9,5% 
i 45,0%65. Oznacza to, iż na skutek łącznego wpływu samego powiadomienia oraz ewentualnego 
działania akwizytora coraz więcej osób było zachęcanych do dokonania aktywnego wyboru.

Jednakże ostatnia zmiana ustawy powoduje, że koszt krańcowy pozyskania nowego klienta 
będzie dla dużych funduszy bardzo wysoki (z uwagi na obniżenie krańcowych przychodów bo 
ograniczenie w opłatach za zarządzanie), a dla małych – wysoki.

Dość pozytywnie na temat funkcji akwizytorów na rynku polskim wypowiada się K. Lutostań-
ski, przytaczając wyniki badania opinii klientów OFE (ARC Rynek i Opinia). Wynika z niego, że 
głównymi powodami zmian członkostwa w funduszu są niesatysfakcjonujące wyniki finanso-
we, niezadowolenie z jakości obsługi, wpływ znajomych a dopiero na końcu – wpływ agentów. 
Według tego eksperta, dwa pierwsze powody trudno uznać za racjonalnie uzasadnione, bo na 
rynku i stopy zwrotu, i poziom obsługi są bardzo podobne. Niemniej jednak, klienci odnoszą 
korzyść z kontaktów z agentami, ponieważ uzyskują dodatkową wiedzę, mogą sprawdzić prawi-
dłowość zaksięgowanych składek lub wskazać osobę uposażoną66.

Według obliczeń K. Lutostańskiego, klienci zmieniający fundusz średnio rzecz biorąc tracili, 
gdyż przechodzili do funduszy o niższych stopach zwrotu67 (Tabela nr 9). Szacuje on, że uczestnik 
transferów odnotował na dzień 30 czerwca 2009 r. średnią stratę stopy zwrotu w wysokości 0,45 
punktu procentowego.

64 A. Wiktorow, Rynek OFE w Polsce, (w:), B. Wyżnikiewicz, A. Wiktorow (red.), Raport o rynku OFE, Instytutu Badań 
nad Gospodarką Rynkową i AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., wrzesień 2009, Warszawa, s. 17.
65 Obliczenia własne.
66 K. Lutostański, Transfery członków OFE między funduszami, (w:) B. Wyżnikiewicz, A. Wiktorow (red.), op.cit., 
s. 54–57.
67 Obliczenia wykonane są przy założeniu, że klienci OFE nie zmienili dalej funduszu. Ponadto wyniki są nieco 
zawyżone ponieważ część osób zmieniających fundusz miała bardzo mały kapitał emerytalny.

Tabela nr 9. Hipotetyczna efektywność zmian członkostwa na rynku OFE

Data transferu Zmiana średniej stopy zwrotu w pkt. procentowych
sierpień 2002 r. –1,17 

luty 2003 r. –0,94 
sierpień 2003 r. –0,99 

luty 2004 r. –0,27 
sierpień 2004 r. –0,76 

luty 2005 r. –0,32 
listopad 2005 r. –0,07 

luty 2006 r. 0,20 
listopad 2006 r. 0,18 

Uwaga: Obliczenia przeprowadzono według wartości jednostek na 30 czerwca 2009 r.
Źródło: K. Lutostański, Transfery członków OFE między funduszami, (w:) B. Wyżnikiewicz, A. Wiktorow (red.), 
Raport o rynku OFE, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., 
wrzesień 2009, Warszawa, s. 53–57.
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Akwizytorzy mają, zdaniem K. Lutostańskiego, duże znaczenie dla rynku OFE w przyszłości. 
OFE będą coraz bardziej różnić się między sobą na skutek wzrostu limitu inwestycji zagranicz-
nych, wprowadzenia multifunduszy oraz ewentualnej likwidacji minimalnej wymaganej stopy 
zwrotu. Akwizytorzy będą zatem dostarczać klientom potrzebnej informacji w sytuacji kompli-
kujących się wyborów. Równie ważna może być ich rola w zakresie doradztwa w zakupie rent 
dożywotnich oraz rola edukacyjna – polegająca na uświadamianiu ubezpieczonym efektów ich 
decyzji dotyczących momentu przechodzenia na emeryturę68.

Motywy klientów podejmujących decyzje o zmianie członkostwa w funduszu za pośrednic-
twem Internetu są dość odmienne od całej populacji. Fakt skorzystania z Internetu oznacza 
praktycznie brak bezpośredniego oddziaływania agenta, dlatego wybory te można określić mia-
nem dość autonomicznych. Badania przeprowadzone przez portal finansowy Prego Finance 
wskazują, że istnieje dość duży związek pomiędzy stopami zwrotu funduszy, a prawdopodobień-
stwem ich wyboru (Wykres nr 3).

Wykres nr 3. Zależność między stopą zwrotu (na dzień 1 lipca 2009 r.) a popularnością 
funduszy wybieranych za pośrednictwem portalu finansowego Prego Finance

Źródło: Internauci wybierają racjonalnie, Prego Finance, http://www.pregofinance.pl/?mod=content&id=58. 

Potwierdza to fakt istnienia pewnej racjonalnej części uczestników rynku emerytal-
nego i wskazuje, że – przy zapewnieniu odpowiednio przygotowanej i obiektywnej 
informacji – wybór funduszu emerytalnego poprzez Internet daje większą szansę na aktywną  
i bardziej racjonalną decyzję69.

68 K. Lutostański, op.cit., s. 54–57.
69 Aczkolwiek przy zastrzeżeniu na temat jakości wyników historycznych, por. s. 10 niniejszego tekstu.
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8. Analiza czynników wpływających na wybór OFE
W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne dla OFE za okres 2004 – koniec sierpnia 2009. 

Do modelu panelowego regresji MNK typu fixed effect wykorzystano następujące zmienne:
R – stopy zwrotu z poprzedniego kwartału;
YR – roczne stopy zwrotu (w danym kwartale);
T – transfery netto (różnica między liczbą członków przybywających do funduszu i opuszczają-

cych fundusz) dla danej sesji transferowej;
TR – transfery relatywne netto (transfery netto jako procent wyjściowej liczebności fundu-

szu);
D1 – zmienna zero–jedynkowa (dummy variable) przyjmująca wartości 1 w przypadku, gdy 

fundusz odnotował najlepszą średnią trzyletnią stopę zwrotu publikowaną przez KNF po 
marcu i wrześniu danego roku, w przeciwnym wypadku wartość zmiennej wynosi 0;

D2 – zmienna zero–jedynkowa (dummy variable) przyjmująca wartości 1 w przypadku, gdy 
fundusz odnotował najgorszą średnią trzyletnią stopę zwrotu publikowaną przez KNF po 
marcu i wrześniu danego roku, w przeciwnym wypadku wartość zmiennej wynosi 0;

A – wielkość kwartalnych nakładów PTE na akwizycję w zł70;
M – wielkość kwartalnych nakładów PTE na akwizycję w zł71;
AGEN – liczba agentów na rynku łącznie (brak danych dla poszczególnych PTE);
LOS – zmienna zero–jedynkowa (dummy variable) przyjmująca wartości 1 w przypadku, gdy 

fundusz był uprawniony do udziału w losowaniu;
K – średnia wartość konta (w oparciu o liczebność członków na koniec danego kwartału 

i wielkość aktywów na początku danego kwartału).
Jako zmienne wyjaśniane badano wielkości T i TR.
Wyniki regresji dla zmiennej T są przedstawione w Tabeli nr 10. Przy badanej specyfikacji 

równania widać bardzo silną statystycznie istotną (na poziomie 1%) i dodatnią zależność liczby 
transferów netto od wielkości środków przeznaczanych na akwizycję. Także przy innych specyfi-
kacjach modelu dla zmiennej wyjaśnianej T, oddziaływanie akwizycji było bardzo silne. Pewien 
wpływ (dodatni), aczkolwiek statystycznie istotny zaledwie na poziomie 15%, ma roczna stopa 
zwrotu. Oznaczałoby to, że członkowie w swoich decyzjach biorą pod uwagę informację o wy-
nikach towarzystw. Krótkoterminowa stopa zwrotu nie ma znaczenia statystycznego. Podobnie 
rzecz się ma z pozostałymi zmiennymi takimi jak skrajna pozycja w rankingu trzyletniej stopy 
zwrotu (D1, D2), uprawnienie do losowania (LOS) czy też wysokość nakładów na marketing 
(M). Ten wynik zdaje się potwierdzać rolę akwizytorów jako generatora transferów. Zmienna 
dotycząca liczebności agentów na rynku (AGEN) była statystycznie nieistotna, podobnie jak 
w następnych specyfikacjach modelu. Wprowadzenie logarytmów do zmiennych T, M i A nie 
przyniosło rezultatów.

70 Wartości obliczone na podstawie danych z kwartalnych biuletynów KNF, Tablica nr 14. Rachunki zysków i strat 
powszechnych towarzystw emerytalnych, poz. B.II – pkt 1.
71 Ibidem, poz. B.II – pkt 2.
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Tabela nr 10. Zmienna zależna T (transfery netto)

Dependent Variable: T?
Method: Pooled Least Squares

Sample(adjusted): 2004:1 2009:2
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Number of cross–sections used: 15
Total panel (unbalanced) observations: 326

Variable Coefficient Std. Error t–Statistic Prob.
YR? 5348.791 3737.485 1.431120 0.1534
R? –6033.725 10011.74 –0.602665 0.5472

D1? –687.0633 1387.689 –0.495113 0.6209
D2? –856.7831 1336.977 –0.640836 0.5221
A? 0.000399 0.000150 2.654815 0.0084
M? –0.000360 0.000498 –0.723909 0.4697

LOS? –756.1823 775.4438 –0.975161 0.3303
Fixed Effects
_AEGON––C –32.83767

_SKARBIEC––C –6063.520
_AIG––C –2383.102

_ALLIANZ––C –580.7306
_AVIVA––C –4797.961
_AXA––C 2600.928

_BANKOWY––C –2946.159
_GENERALI––C –1882.538

_ING––C –3973.756
_NORDEA––C 1910.781

_POCZTYLION––C –1398.102
_POLSAT––C –1153.428

_PZU––C –3180.868
_PEKAO––C 412.0174
_WARTA––C –1629.227
R–squared 0.243594 Mean dependent var 92.62577

Adjusted R–squared 0.191342 S.D. dependent var 5884.935
S.E. of regression 5292.051 Sum squared resid 8.51E+09

Log likelihood –3246.297 F–statistic 16.31677
Durbin–Watson stat 0.751992 Prob(F–statistic) 0.000000

Źródło: Obliczenia własne.

Specyfikacja równania ze zmienną zależną w postaci logarytmu dziesiętnego transferów net-
to przynosi podobne wnioski (wyniki nie są tutaj prezentowane) co do zasadniczego wpływu 
akwizycji na badane zjawisko. Równocześnie wprowadzenie zmiennej R, krótkoterminowej sto-
py zwrotu, osłabia wiarygodność estymowanej zmiennej YR, co oznacza, że zmienne przy tej 
specyfikacji są współliniowe.

W przypadku analizy transferów relatywnych netto (Tabela nr 11), pojawia się dość silna sta-
tystyczna zależność z parametrem rocznej stopy zwrotu (YR; na poziomie poniżej 5%) oraz słaby 
wpływ rocznej stopy zwrotu (R), wysokości nakładów na marketing (M) oraz uprawnienia do lo-
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sowania (LOS) – na poziomie 10%. Jednakże znaki przy zmiennych M i LOS są ujemne, odwrotnie 
do oczekiwań. Oznaczać to może dużą aktywność akwizycyjną największych PTE – one z definicji 
nie są na liście uprawnionych do losowania, a zatem muszą przeznaczać duże środki na agentów. 
Wprowadzenie logarytmów do zmiennych M i A nie przyniosło rezultatów.

Tabela nr 11. Zmienna zależna TR (transfery relatywne netto)

Dependent Variable: TR?
Method: Pooled Least Squares

Sample(adjusted): 2004:1 2009:2
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Number of cross–sections used: 15
Total panel (unbalanced) observations: 326

Variable Coefficient Std. Error t–Statistic Prob.
YR? 0.015643 0.007292 2.145225 0.0327
R? –0.034148 0.019533 –1.748238 0.0814

D1? –0.001514 0.002707 –0.559153 0.5765
D2? –0.003752 0.002608 –1.438436 0.1513
A? 3.25E–10 2.93E–10 1.106861 0.2692
M? –1.61E–09 9.71E–10 –1.658724 0.0982

LOS? –0.002474 0.001513 –1.635403 0.1030
Fixed Effects
_AEGON––C 0.002434

_SKARBIEC––C –0.010704
_AIG––C 0.000166

_ALLIANZ––C –0.000241
_AVIVA––C –0.001307
_AXA––C 0.012257

_BANKOWY––C –0.004250
_GENERALI––C –0.002023

_ING––C –0.004095
_NORDEA––C 0.006663

_POCZTYLION––C –0.001353
_POLSAT––C –0.004671

_PZU––C 0.000117
_PEKAO––C 0.003303
_WARTA––C –0.004639
R–squared 0.264293 Mean dependent var –0.000281

Adjusted R–squared 0.213471 S.D. dependent var 0.011642
S.E. of regression 0.010325 Sum squared resid 0.032407

Log likelihood 1039.680 F–statistic 18.20136
Durbin–Watson stat 0.766881 Prob(F–statistic) 0.000000

Źródło: Obliczenia własne.

Przy uwzględnieniu wielkości stanów kont ubezpieczonych (K), wyniki potwierdzają wpływ 
stóp zwrotu YR i R na poziomie 5%, podobny (aczkolwiek nadal odwrotny od oczekiwanego) 
wpływ losowania (LOS) oraz – na dość słabym poziomie 10% – wpływ akwizycji (Tabela nr 12).
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Tabela nr 12. Zmienna zależna TR (transfery relatywne netto), specyfikacja z wielkością kont

Dependent Variable: TR?
Method: Pooled Least Squares

Sample(adjusted): 2004:1 2009:2
Included observations: 22 after adjusting endpoints

Number of cross–sections used: 15
Total panel (unbalanced) observations: 326

Variable Coefficient Std. Error t–Statistic Prob.
YR? 0.015492 0.007282 2.127573 0.0342
R? –0.037150 0.019624 –1.893040 0.0593

D1? –0.001388 0.002705 –0.513297 0.6081
D2? –0.003921 0.002607 –1.503693 0.1337
A? 5.27E–10 3.27E–10 1.609759 0.1085
M? –1.35E–09 9.88E–10 –1.368688 0.1721

LOS? –0.002979 0.001554 –1.916923 0.0562
K? –5.12E–07 3.70E–07 –1.382138 0.1679

Fixed Effects
_AEGON––C 0.005256

_SKARBIEC––C –0.008191
_AIG––C 0.003532

_ALLIANZ––C 0.004156
_AVIVA––C 0.002314
_AXA––C 0.014049

_BANKOWY––C –0.000824
_GENERALI––C 0.001953

_ING––C –0.001811
_NORDEA––C 0.007913

_POCZTYLION––C 0.001292
_POLSAT––C –0.002468

_PZU––C 0.001559
_PEKAO––C 0.006569
_WARTA––C –0.001574
R–squared 0.268903 Mean dependent var –0.000281

Adjusted R–squared 0.215820 S.D. dependent var 0.011642
S.E. of regression 0.010309 Sum squared resid 0.032204

Log likelihood 1040.704 F–statistic 15.92078
Durbin–Watson stat 0.773747 Prob(F–statistic) 0.000000

Źródło: Obliczenia własne.

Zmienne w modelach wyjaśniały jedynie 25% zmienności zmiennej zależnej. Wyniki wskazu-
ją, że absolutna liczba transferów zależy zasadniczo od wielkości środków przeznaczonych na 
akwizycję (poniżej 1%) oraz – w słabym stopniu (na poziomie 15%) od rocznej stopy zwrotu. 
Równocześnie bycie najlepszym lub najgorszym funduszem na liście trzyletnich stóp zwrotu pu-
blikowanej przez KNF nie ma statystycznego oddziaływania.

W przypadku modelu wykorzystującego relatywne transfery netto, odnotowano dość istotny wpływ 
stóp zwrotu (zarówno kwartalnych, jak i rocznych) – na poziomie 5–10% oraz znacznie słabszy – na po-
ziomie 10% – marketingu (przy odmiennym znaku od oczekiwanych) oraz akwizycji. Podobnie słaby 
i odwrotny od oczekiwanego związek występował w przypadku uprawnienia do losowania (LOS).
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Wyniki sugerują, że większość ubezpieczonych podejmuje decyzje pod wpływem akwizyto-
rów, natomiast istnieje pewna grupa osób, biorąca pod uwagę ostatnie stopy zwrotu. Fakt ten 
potwierdzałyby wyniki badania Prego Finance dotyczące motywów zachowań ubezpieczonych 
dokonujących aktywnego wyboru przez Internet. Stopa zwrotu trzyletnia KNF jest przez człon-
ków OFE ignorowana (niezrozumiana?).

9. Podsumowanie
Przedmiotem badania było zjawisko transferów członków funduszy emerytalnych w krajach 

Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo–Wschodniej. Kapitałowe systemy emerytalne w tych kra-
jach są efektem zasadniczych reform emerytalnych, polegających na indywidualizacji procesu 
oszczędzania na emeryturę poprzez wprowadzenie systemów kapitałowych o zdefiniowanej 
składce. Rynki funduszy emerytalnych charakteryzują się dużą koncentracją rynku, znaczną 
komplikacją (mimo ich homogeniczności) produktów i kosztami poszukiwania informacji dla 
klientów. Walka konkurencyjna towarzystw z reguły przybiera postać pozacenową (często usta-
wodawca zbytnio reguluje ten obszar) i odbywa się na drodze działań akwizycyjnych. Z uwagi 
na fakt, że na rynku występują korzyści skali, opłaty przewyższają krańcowe koszty akwizycji, co 
powoduje, że zdobywanie nowych klientów przez agentów jest dla towarzystw nadal opłacalne. 
W efekcie, na rynkach tych dochodzi do zbyt dużej liczby transferów, nie uzasadnianych rzeczy-
wistymi potrzebami społecznymi.

W większości badanych krajów występują formalne lub nieformalne ograniczenia co do 
częstotliwości zmian funduszu jakich można dokonywać. Są to ograniczenia dotyczące liczby do-
zwolonych transferów w roku, wymogi dotyczące liczby dokonanych składek lub minimalnego 
stażu w danym funduszu. W niektórych krajach pobierane są także opłaty za transfer. Z uwagi na 
długość trwania procedury zmiany funduszu (który trwa z reguły od 1 do 4 miesięcy), w więk-
szości krajów zmiany te mogą odbywać się maksymalnie 1–4 razy do roku. Procedury zmian 
członkostwa w badanych krajach są dość podobne.

Nowym zjawiskiem dla obowiązkowych kapitałowych systemów emerytalnych jest możliwość 
zmiany portfela inwestycyjnego w ramach tej samej firmy zarządzającej. Tzw. multifundusze wy-
stępują obecnie w Chile, Peru, Meksyku, na Litwie, Łotwie, Estonii oraz Słowacji.

Polska jest krajem, gdzie liczba rocznych transferów jest bardzo wysoka; jedynie w Meksyku 
więcej osób zmienia fundusze. W kategoriach relatywnych rynek OFE charakteryzuje się średnią 
intensywnością zmian – Kostaryka, Meksyk i Peru wykazują większą liczbę zmian w stosunku do 
liczby wszystkich ubezpieczonych.

Doświadczenia międzynarodowe wskazują na istotną rolę akwizytorów w kształtowaniu pro-
cesu transferów. Liczba akwizytorów w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. Historia rynku 
chilijskiego jest przykładem, jak kosztowna i niepożądana z punktu widzenia społecznego może 
być wojna akwizycyjna między towarzystwami. Badania wskazują na niską elastyczność cenową 
członków funduszy emerytalnych, sugerują jednak pewien wpływ stóp zwrotu na podejmowane 
decyzje. Historyczne stopy zwrotu mogą być wykorzystywane przez agentów w procesie nakła-
niania ubezpieczonych do zmiany funduszu.

Liczba transferów w Polsce wzrasta, a wraz z nimi wydatki PTE na akwizycję, co wskazuje na 
zwiększającą się konkurencję akwizycyjną między towarzystwami. Równocześnie wzrasta też 
liczba losowań, wskazując na dużą pasywność zachowań osób młodych. Badania panelowe do-
tyczące rynku polskiego wskazują, że decydująca zmienną objaśniającą liczbę transferów była 
wielkość nakładów na akwizycję. W zależności od specyfikacji modelu można jednak zaob-
serwować także statystyczną istotność stóp zwrotu. Sugeruje to istnienie pewnej grupy osób 
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dokonujących wyborów raczej na bazie wyników, a nie na skutek akwizytorów, oraz, jak już 
wspomniano, wykorzystywanie informacji o stopach zwrotu przez akwizytorów.

W świetle przedstawionych argumentów można postawić tezę, że na rynku większość decyzji 
transferowych, także na świecie, jest dokonywanych pod wpływem akwizytorów. To, czy są to 
decyzje racjonalne zależy od konstrukcji systemu akwizycji i informacji prezentowanych przez 
agentów. Wydaje się, że większości przypadków (zarówno na świecie, jak i w Polsce) nie są to 
decyzje racjonalne. Równocześnie nie oznacza to, że ewentualna likwidacja akwizycji w Polsce 
(postulowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a ostatnio także przez Urząd Komi-
sji Nadzoru Finansowego) to dobry pomysł. W rezultacie takiego działania racjonalność decyzji 
podejmowanych przez ubezpieczonych nie wzrośnie, a poziom opłat pobieranych przez PTE nie 
obniży się.

Przedstawiony model teoretyczny rynku sugeruje, że krok taki wprawdzie na pewno wyeli-
minuje patologiczne działania części akwizytorów, ale równocześnie podwyższy koszt wyboru 
funduszu i poszukiwania informacji przez członków. Badania opinii społecznej wskazują, że spo-
łeczeństwo potrzebuje znacznej akcji edukacyjnej72 i można zastanowić się, czy byłoby możliwe 
wykorzystanie do tego celu także akwizytorów. Ponadto w przypadku likwidacji działalności 
akwizycyjnej nie da się wykluczyć, że złe praktyki, tak czy inaczej, będą nadal się pojawiać, tym 
razem już czysto nielegalnie73.

Jest rzeczą oczywistą, że należy dążyć do eliminacji zbędnych, ze społecznego punktu widzenia, 
obrotów na rynku. Nie można jednak łudzić się, że eliminacja lub ograniczenie akwizycji spowo-
duje, że oszczędności z tego tytułu w zakresie kosztów akwizycji będą owocować obniżeniem 
opłat pobieranych przez PTE. Tak się raczej nie stanie, gdyż PTE będą musiały rekompensować 
sobie utratę napływu klientów poprzez wzmożenie działań reklamowych. Konkurencja poza-
cenowa i (pozawynikowa) przeniesie się zatem z obszaru akwizycji bezpośredniej do obszaru 
akwizycji pośredniej – marketingu i reklamy. Co więcej, przy istniejącej nieelastyczności cenowej 
popytu na usługi w Polsce (vide PTE Allianz Polska S.A.) i w innych krajach (vide case Bułgarii), 
PTE nie będą zainteresowane w obniżaniu opłat. Tym bardziej, że niedawne zmiany legislacyj-
ne74 znacząco obniżają już źródła przychodów75.

Dlatego należy raczej koncentrować się na działaniach zmierzających do ograniczania licz-
by „zbędnych” transferów oraz złych zachowań akwizytorów. W pierwszej kwestii, zgodnie 
z teoretycznym modelem rynku kapitałowych funduszy emerytalnych, należy nakładać ograni-
czenia tylko na nieracjonalne transfery realizowane za pośrednictwem agentów. Działania takie 

72 Przykładowo, w cytowanym badaniu Pentora, 50% ankietowanych odpowiedziało, że w ogóle nie czują się za-
interesowani tematyką funduszy emerytalnych, a 45% – że „trochę” się interesują. (Badania telefoniczne Pentor 
dla Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych dotyczące opinii aktualnych członków OFE na 
temat współpracy, satysfakcji, oczekiwań względem aktualnego OFE, Pentor, maj–czerwiec 2009, Warszawa).
73  Nieuczciwi akwizytorzy mogą nadal działać nieoficjalnie i rozliczać się z towarzystwami na bazie nazwisk osób, 
które zmieniły fundusz. Poza tym, możliwość kontroli działań ponad 100 tys. akwizytorów przez KNF wydaje się 
być iluzoryczna.
74 Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 
ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1048).
75 Firma Earnst and Young szacuje obniżenie przychodów PTE w okresie 2009–2014 z tytułu redukcji opłat na 
kwotę 2,48 mld zł dla dużych funduszy, 0,46 mld zł dla średnich funduszy oraz 0,2 mld zł dla małych funduszy. 
Stanowi to procentową redukcję przychodów odpowiednio 31, 13 i 10%. (Earnst and Young, Analiza wpływu 
planowanych zmian przepisów prawa na funkcjonowanie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Polsce, 
ekspertyza Ernst & Young Audit Sp. z o.o. na zamówienie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warsza-
wa 2009, s. 20).
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miałyby w istocie charakter regulacji antykonkurencyjnej (ale tylko w aspekcie konkurencji akwi-
zycyjnej). Jak stwierdzają S. Berstein i A. Micco, dowody empiryczne wskazują, iż „w przypadku 
działań zwiększających koszty transferu i obniżających efektywność akwizytorów, liczba agen-
tów na rynku oraz transfery wywołane podarunkami mogą być znacząco obniżone” 76.

Jeśli chodzi o drugi postulat, wydaje się, że eliminacja nieuczciwych akwizytorów powinna 
odbywać się poprzez przekształcenie go w zawód dość elitarny. Obecnie w Polsce funkcjonu-
je ponad 119,5 tys.77 agentów i jest jasne, że dla części z nich praca dla PTE jest działalnością 
marginalną. Nie są zatem zainteresowani ani inwestowaniem w swoją wiedzę emerytalną, 
ani świadczeniem usług o odpowiedniej jakości, które wymagają wysiłku i czasu. Gdyby ogra-
niczyć liczebność agentów (m.in. poprzez znaczące podniesienie wymogów egzaminacyjnych) 
dochody ich byłyby na tyle wysokie, by ich utrata w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych 
zachowań stanowiła znaczący bodziec do nie podejmowania takich działań. Równocześnie 
mniejsza liczebność akwizytorów dawałaby większe szanse na ich kontrolę. Zawód koncesjono-
wanego doradcy emerytalnego78 mógłby być takim rozwiązaniem. Doradcy działaliby w ramach 
kodeksu dobrych praktyk stworzonego na drodze samoregulacji PTE. Przykładowo IGTE postulu-
je79, by w ramach takiego Kodeksu znalazł się wymóg informowania członka o danym funduszu 
(wielkość aktywów, liczba członków, portfel inwestycyjny, wysokość opłat, wyniki inwestycyjne, 
trzyletnie stopy zwrotu), jak również, aby potencjalny kandydat do zmiany funduszu podpisywał 
oświadczenie o nie uzyskaniu korzyści materialnych od agenta. Na pewno można także rozwa-
żać proponowane przez IGTE działania na rzecz usprawnienia działalności akwizycyjnej (takich 
jak wprowadzenie wyłączności na działanie akwizycyjne na rzecz tylko jednego PTE, poprawie-
nie funkcjonowania rejestru akwizytorów, m.in. poprzez ich większą kontrolę i upublicznienie, 
wydłużenie karencji do 12 miesięcy dla agentów zmieniających PTE, lepsze szkolenie agentów 
itp.)80.

Do zestawu informacyjnego można także rozważyć włączenie kodeksu „złych praktyk”. Byłaby 
to informacja o najczęściej stosowanych (lub najbardziej aktualnych) nielegalnych lub nieetycz-
nych działaniach akwizytorów przedkładana członkowi funduszu emerytalnego w czasie wizyty 
agenta. Agent emerytalny musiałby uzyskać od członka funduszu potwierdzenie, iż zapoznał się 
z tą informacją.

Warto także zadbać o standaryzację sposobu przedstawiania i objaśniania wyników inwesty-
cyjnych przez akwizytorów i media. Standaryzacja utrudni możliwość prezentowania wyników 
w wybranym przez agenta kontekście i dostarczy klientom informacji ważnych przy podejmo-
waniu decyzji.

Dr Dariusz Stańko, Katedra Ubezpieczenia Społecznego Kolegium Ekonomiczno–Społeczne 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

76 S. Berstein, ,A. Micco, op.cit., s. 23.
77 Stan na 9 września 2009 r., Rzeczpospolita, 22 września 2009.
78 Jest to jedno z rozwiązań postulowanych przez M. Kawińskiego i D. Stańko, Problem akwizycji w systemie eme-
rytalnym, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2009, nr 2, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
79 Zob. Propozycje Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych http://www.igte.com.pl/matiinf/2009/Micro-
soft%20Word%20–%20Akwizycja–%20zmiany%20proponowane%20przez%20IGTE.pdf.
80 Ibidem.
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Summary of the article

Transfers of members of capital pension funds in Poland and in other 
parts of the world. Analysis of the rationality of the decisions made by 
open pension fund’s members

This investigation concerns the occurrence of transfers of members of pension funds in coun-
tries of Latin America as well as Central and Eastern Europe. In recent market situation when 
economies of scale occurs and payments surpass marginal costs of canvassing practice, the pro-
cess of gaining new clients by insurance agents is still profitable for insurance companies. As the 
result, too many transfers have appeared on these markets that are not adequate for the actual 
need of the society. 

In the majority of investigated countries there are some formal and informal limitations con-
cerning the frequency of changing the pension fund.

In some countries transfer payments are collected. Procedures concerning changing the pen-
sion fund are quite similar in investigated countries. 

Poland is a country of quite substantial number of annual transfers; only in Mexico this value 
is bigger. In relative categories, Polish open pension funds are characterized by average intensity 
of changes despite Costa Rica, Mexico and Peru which indicate much bigger number of transfers 
in respect to all people insured. 

The international experience points at an important role of insurance canvassers in shaping 
the process of transfer. The number of insurance canvassers differs in particular countries. 
Number of transfers in Poland grows together with expense of Polish pension companies on 
canvassing practice, which indicates increasing competition around canvassing matter between 
insurance companies. At the same time, selection of pension funds by lot becomes more and 
more common which is a proof for rather passive approach to this matter presented by young 
people. 

Investigations concerning open pension funds display that decisive variable describing the 
number of transfers was equal to the amount of expenditures on canvassing practice. Although, 
depending on the model of specification the statistical importance of historical rate of return 
can be observed. Moreover, the results have shown that people do not understand properly the 
rate of return published by Polish Financial Supervision Authority or / and do not attach much 
importance to it. 

Situation on the Polish insurance market can be improved by introduction of a code pre-
senting so called “good practices” and by standardization of information presented to clients 
(including “wrong practices” lists) and creating the occupation of pension advisor. 
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1. Wprowadzenie
Od wielu lat wśród państw członkowskich Unii Europejskiej trwa debata na temat wzmocnienia 

istniejącego systemu ochrony ubezpieczonych poprzez specjalnego typu fundusze gwarancyjne 
na wypadek niewypłacalności zakładów ubezpieczeń. 

Doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego dostarczyły nowych argumentów na rzecz 
potrzeby uporządkowania istniejącej sytuacji dla uniknięcia arbitrażu regulacyjnego, a także 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa konsumenckiego. Nawet bowiem ewentualna imple-
mentacja postanowień wzmacniających organy nadzoru, czy też wprowadzenie w życie zapisów 
dyrektywy Solvency II nie stanowi gwarancji „zero failure” (zero upadłości). Niewypłacalności 
zakładów ubezpieczeń w gospodarce rynkowej występowały niejednokrotnie w przeszłości, 
mają miejsce obecnie oraz będą zdarzać się także w przyszłości. Chodzi jednak o to, by przy za-
chowaniu reguł wolnego rynku, interesy osób korzystających z usług ubezpieczeniowych (w tym 
zwłaszcza konsumentów) były w takich sytuacjach możliwie najlepiej chronione zarówno w imię 
przestrzegania zasady realności ochrony ubezpieczeniowej jak również utrzymania zaufania pu-
blicznego będącego jednym z podstawowych warunków dla zachowania stabilności sektora. 

W niniejszym artykule podjęto próbę dokonania diagnozy istniejącego stanu rzeczy w zakresie 
funduszy ochrony ubezpieczonych (FOU) w UE i możliwego w tym obszarze scenariusza rozwoju.

2. Regulacje wspólnotowe w zakresie funduszy ochrony ubezpieczonych
Obecnie reżim regulacyjny UE nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku tworzenia 

funduszy gwarancyjnych na wypadek niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, pozostawiając 
te kwestie ich swobodnej decyzji1. W zależności więc od podejścia do problematyki ochrony 

1 W Polsce pierwszą instytucją gwarancyjną ustanowioną w celu zaspokajania roszczeń osób ubezpieczonych, 
uprawnionych oraz poszkodowanych w związku z niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń był Fundusz Ochro-
ny Ubezpieczonych powołany do życia ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
nr 59, poz. 344). Na mocy ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz. U. z 1995 r., nr 96, poz. 478), z dniem 1 stycznia 1996 r. został on zlikwidowany, a jego prawa i zobowiązania 
przejął Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Odtąd, aż do chwili obecnej jest on jedynym funduszem na wy-
padek niewypłacalności zakładów ubezpieczeń w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc w latach 1990–2010 odnotowano 
7 niewypłacalności zakładów, z czego pierwsza miała miejsce w 1993 r. (Westa S.A. i Westa Life S.A.), zaś ostatnia 
w roku 2000 (TUiR Gwarant S.A.). 
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konsumentów oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie niewypłacalności ubezpieczycieli, 
ustawodawcy krajowi poszczególnych państw UE podejmowali decyzję o ustanowieniu, bądź też 
rezygnowali z powoływania do życia instytucji gwarancyjnych2.

Nawet tak ważna dla zagadnienia niewypłacalności dyrektywa w sprawie reorganizacji i li-
kwidacji zakładów ubezpieczeń (2001 / 17 / WE z dnia 19 marca 2001 r.) nie porusza istotnego 
zagadnienia, a mianowicie różnych warunków ochrony konsumenta (ubezpieczającego, ubez-
pieczonego, uposażonego) w poszczególnych państwach członkowskich UE, w tym również 
zagadnienia poziomu ochrony oferowanej przez instytucje gwarancyjne3. Generalnie dyrektywa 
przyczynia się do poprawy sytuacji wierzycieli z chwilą upadłości lub likwidacji zakładu ubez-
pieczeń oraz doprecyzowuje prawo krajowe jakiego państwa jest właściwe do prowadzenia 
postępowania likwidacyjnego. Tym niemniej, gdy ów zakład nie posiada wystarczających rezerw 
techniczno–ubezpieczeniowych lub kiedy występują roszczenia uprzywilejowane (np. ubezpie-
czenia społeczne, podatki itp.) – wówczas możliwa jest sytuacja wystąpienia braku środków na 
wypłacenie pieniędzy wszystkim wierzycielom. W takim przypadku pomóc może interwencja 
właściwego funduszu ochrony ubezpieczonych – o ile taka instytucja w danym państwie istnieje. 
Póki co nie jest to jednak powszechnie obowiązującym standardem.

3. Charakterystyka ogólna funduszy ochrony ubezpieczonych w państwach członkowskich UE 
– stan obecny

Aktualnie fundusze ochrony ubezpieczonych istnieją w 14 państwach członkowskich UE. Róż-
nią się one od siebie znacząco w aspektach organizacyjnych, operacyjnych i funkcjonalnych.

Można je podzielić na: 
fundusze ogólne – zapewniające pokrycie roszczeń w związku z niewypłacalnością zakładów 	
ubezpieczeń prowadzących działalność w ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach ma-
jątkowych;
fundusze dla ubezpieczeń na życie – zapewniające pokrycie roszczeń w związku z niewypła-	
calnością zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w ubezpieczeniach na życie;
fundusze dla ubezpieczeń majątkowych – zapewniające pokrycie roszczeń w związku z nie-	
wypłacalnością zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w ubezpieczeniach mająt-
kowych;
fundusze specjalistyczne – zapewniające pokrycie roszczeń w związku z niewypłacalnością 	
zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w określonej, jednej grupie ubezpieczeń 
majątkowych4.

Fundusze gwarancyjne o charakterze ogólnym funkcjonują w 6 państwach członkowskich UE: 
Hiszpanii, Łotwie, Malcie, Polsce, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii. Mogą one obejmować ochroną 

2 Nieco inaczej w państwach członkowskich ukształtowała się praktyka dotycząca niewypłacalności zakładów 
prowadzących działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
Co prawda także i w tym obszarze brak jest regulacji wspólnotowych, tym niemniej w zdecydowanej większości 
państw, na skutek decyzji ustawodawców krajowych, odszkodowania i / lub świadczenia za szkody wyrządzone 
ruchem pojazdów ubezpieczonych w niewypłacalnych zakładach w chwili wystąpienia zdarzenia, są wypłacane 
przez tzw. samochodowe fundusze gwarancyjne zwykle zaspokajające roszczenia, gdy sprawca zdarzenia był 
nieubezpieczony, bądź też niezidentyfikowany; http://www.cobx.org.
3 Dyrektywa 2001 / 17 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji 
i likwidacji zakładów ubezpieczeń.
4 Insurance guarantee schemes in the EU. Comparative analysis of existing schemes, analysis of problems and 
evaluation of options. Final report prepared for European Commission DG Internal Market and Services, Oxera, 
November 2007, s. 5–7.
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wszystkie grupy ubezpieczeń z działu I i II (np. Hiszpania, Rumunia) lub też jedynie wybrane (np. 
Łotwa, Polska). Komentarza wymaga fakt, że w Hiszpanii istnieje jedna instytucja – CCS (Konsor-
cjum Ubezpieczeń Odszkodowawczych) – zarządzająca jednym funduszem ogólnym oraz dwoma 
odrębnymi, oddzielnie finansowanymi funduszami specjalistycznymi (ds. OC podróżnych oraz 
OC myśliwych). Z tego też względu Hiszpanię należy traktować jako państwo, w którym funk-
cjonują fundusze specjalistyczne5.

Fundusze gwarancyjne stricte dla ubezpieczeń na życie istnieją jedynie w 2 państwach 
członkowskich UE – Francji i Niemczech. Co prawda w tych krajach istnieją jeszcze instytucje 
gwarancyjne ds. niewypłacalności innych zakładów ubezpieczeń (odpowiednio majątkowych 
i zdrowotnych), tym niemniej francuski FGAP (Fundusz Gwarancyjny ds. Ubezpieczeń na Życie) 
i niemiecki Protektor stanowią całkowicie odrębne jednostki instytucjonalne, odrębnie zarzą-
dzane i finansowane. 

Fundusze gwarancyjne zajmujące się natomiast wyłącznie ubezpieczeniami majątkowymi po-
wołane zostały do życia w 3 państwach UE: w Danii, Francji i Irlandii.

Analogicznie jak przy funduszach ogólnych również zakres przedmiotowy pokrycia funduszy 
życiowych bądź majątkowych w zależności od państwa może być pełny (tj. obejmować wszystkie 
grupy ubezpieczeń w danym dziale) lub węższy.

W 6 państwach członkowskich (Belgia, Bułgaria, Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Włochy) 
ustanowiono z kolei specjalistyczne fundusze gwarancyjne dla wybranych grup ubezpieczeń ma-
jątkowych. W zależności od państwa obejmują one pokryciem różne grupy ubezpieczeń, a także 
różna może być ich liczba. Zazwyczaj są one całkowicie odrębnymi podmiotami, jakkolwiek np. 
w Hiszpanii zarządza nimi ta sama instytucja (Konsorcjum Ubezpieczeń Odszkodowawczych), 
która administruje również funduszem ogólnym dla ubezpieczeń majątkowych i życiowych. 

Ponadto należy zaważyć, że w kilku państwach UE działają instytucje, które również posia-
dają pewne uprawnienia w zakresie ochrony ubezpieczonych, jakkolwiek istnieją wątpliwości 
czy można je traktować jako FOU. Przykładem takiej instytucji jest Mechanizm Wczesnej Inter-
wencji dla Zakładów Ubezpieczeń na Życie w Holandii – EIALA, któremu przyznano prerogatywy 
umożliwiające mu wyprowadzenie zakładu ubezpieczeń na życie z trudnej sytuacji finansowej 
i zapewnienie kontynuacji umów ubezpieczenia znajdujących się w jego portfelu. EIALA przy-
stępuje wszakże do działania jedynie w sytuacji, gdy jest jeszcze szansa na uratowanie zakładu, 
przez co rozumie się wystarczające aktywa „chorego” zakładu na pokrycie rezerw techniczno–
ubezpieczeniowych. Tym samym nie można tu jeszcze mówić o niewypłacalności zakładu, a kroki 
podejmowane przez EIALA określane są mianem prewencyjnych. Interwencje EIALA mogą mieć 
dwojaki charakter: albo mają postać umów reasekuracyjnych ze specjalnym podmiotem two-
rzonym przez Holenderskie Stowarzyszenie Ubezpieczeniowe albo polegają na przeniesieniu 
portfela zagrożonego zakładu do tego specjalnego podmiotu, który w dalszym etapie podejmu-
je próbę znalezienia dla niego innego zakładu ubezpieczeń na życie6.

Odnosząc się do zagadnienia podstawy prawnej funkcjonowania instytucji gwarancyjnych 
w zasadzie można stwierdzić, iż wszystkie fundusze ochrony ubezpieczonych działają na mocy 
ustawy, przy czym jedynie niektóre z nich posiadają własną, oddzielną ustawę (np. Dania – ustawa 
o FOU dla zakładów ubezpieczeń majątkowych). Zdecydowana większość instytucji gwarancyj-
nych funkcjonuje w oparciu o wybrane przepisy ustaw o charakterze ogólno–ubezpieczeniowym 
lub nawet ogólno–finansowym (np. na Łotwie – ustawa o zakładach ubezpieczeń i nadzorze nad 

5 http://www.consorseguros.es.
6 Insurance guarantee schemes in the EU…, s. 8.
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ich działalnością ubezpieczeniową, na Malcie – ustawa o działalności ubezpieczeniowej, czy też 
w Wielkiej Brytanii – ustawa o usługach i rynkach finansowych).

Jednocześnie działalność funduszy przeważnie kontrolowana jest przez nadzór. Na 14 państw 
członkowskich w 9 z nich instytucjami nadzorującymi właściwe wypełnianie zadań przez FOU 
są krajowe organy nadzoru ubezpieczeniowego lub finansowego (Belgia, Dania, Francja, Ir-
landia, Łotwa, Malta, Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania). Nieliczne wyjątki jak włoski Consap 
oraz specjalne fińskie FOU (ds. ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przy pracy oraz 
ubezpieczenia pacjentów od błędów w sztuce lekarskiej) podlegają nadzorowi odpowiednio: 
Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego (Włochy) oraz Ministerstwa ds. Społecznych i Zdrowia 
(Finlandia). W Polsce nadzór nad działalnością Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
(UFG) sprawuje natomiast Minister Finansów7.

Odrębne zagadnienie – zasada terytorialności (regulująca kwestię członkostwa zakładów 
ubezpieczeń w funduszach ochrony ubezpieczonych), jest skorelowana z zakresem ochrony 
gwarantowanej przez dany FOU (np. w przypadku specjalnego hiszpańskiego i włoskiego FOU 
ds. OC myśliwych ich członkami obowiązkowo stają się zakłady ubezpieczeń prowadzące na te-
rytorium tych państw działalność w ramach ubezpieczenia OC myśliwych). Wyróżniamy tu:

model państwa pochodzenia;	
model państwa goszczącego, bądź 	
model mieszany	 8.

Członkostwo oparte na modelu państwa pochodzenia (tzw. home member state principle) 
polega na objęciu obowiązkiem partycypowania i finansowania FOU przez zakłady ubezpieczeń, 
które spełniają dwa kryteria: posiadają centralę na terytorium tego państwa, w którym istnieje 
stosowny fundusz oraz świadczą usługi w tych grupach ubezpieczeń, które obejmuje on ochroną 
na wypadek wystąpienia niewypłacalności zakładu ubezpieczeń. Innymi słowy, przy zastosowa-
niu tego podejścia punktem wyjścia jest państwo właściwe dla siedziby głównej danego zakładu 
ubezpieczeń, nie zaś forma prawna prowadzonej przez zakład ubezpieczeń działalności. Przykła-
dowo w Danii do Funduszu Gwarancyjnego dla zakładów ubezpieczeń majątkowych obowiązek 
członkostwa w instytucji gwarancyjnej spoczywa na zakładach ubezpieczeń, które otrzymały 
zezwolenie na prowadzenie działalności w ramach ubezpieczeń majątkowych od Duńskiej Ko-
misji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z zasadą państwa członkowskiego pochodzenia, również 
oddziały zagraniczne duńskich zakładów ubezpieczeń majątkowych ustanowione w innych pań-
stwach członkowskich UE objęte są ochroną duńskiego FOU na wypadek niewypłacalności, bez 
względu na umiejscowienie ryzyka. 

W FOU, w których funkcjonuje model zasady państwa goszczącego (tzw. host member sta-
te principle), członkostwo zakładów ubezpieczeń, związane jest z kolei ściśle z prowadzeniem 
działalności na terytorium tego państwa. Tym samym, w myśl klasycznego modelu państwa 
goszczącego, właściwe krajowe zakłady ubezpieczeń, jak również zakłady z centralą spoza UE 
oraz zakłady z siedzibą główną umiejscowioną w innych państwach UE lecz działające na tery-
torium tego państwa poprzez oddział (swoboda osiedlania się) lub w drodze transgranicznego 
świadczenia usług (swoboda świadczenia usług) – mają obowiązek posiadania statusu członka 
i finansowania FOU funkcjonującego w państwie, w którym prowadzą działalność ubezpiecze-
niową. Stąd też tego rodzaju FOU nie gwarantują ochrony, ani nie wymagają członkostwa od 

7 Art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152); dalej: 
ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
8 Insurance guarantee schemes in the EU…, s. 18–22 i 32–35.
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oddziałów ani dla transgranicznej działalności krajowych zakładów ubezpieczeń w innych pań-
stwach członkowskich. W tym przypadku nie jest bowiem spełnione kryterium prowadzenia 
działalności w granicach państwa, w którym ów fundusz ochrony ubezpieczonych został po-
wołany do życia, lecz działają one poza jego granicami. W uproszczeniu, przy obowiązującym 
tego rodzaju modelu członkostwa w danym państwie, nieistotne jest państwo właściwe dla sie-
dziby głównej zakładu, lecz państwo, na terytorium którego ów zakład (bez względu na postać 
prawną) prowadzi działalność. Przykładem instytucji, w której obowiązuje model państwa gosz-
czącego jest choćby polski UFG.

Istnieje także trzecia grupa Funduszy, w których funkcjonuje model mieszany – państwa po-
chodzenia oraz państwa goszczącego. Przykładowo w Hiszpanii, Irlandii i na Łotwie, tamtejsze 
FOU gwarantują ochronę na wypadek wystąpienia niewypłacalności zakładu w oparciu o za-
sadę państwa pochodzenia, natomiast przy ich finansowaniu stosowana jest zasada państwa 
goszczącego. W praktyce oznacza to, że w kwestii ochrony ubezpieczonych, irlandzki FOU dla 
ubezpieczeń majątkowych interweniuje tylko w sytuacji niewypłacalności krajowego majątko-
wego zakładu ubezpieczeń nawet jeśli działa on poprzez oddział w innym państwie członkowskim 
UE, zaś niewypłacalność w Irlandii oddziałów majątkowych zakładów ubezpieczeń posiadają-
cych siedzibę główną w innym państwie Wspólnoty, nie skutkuje żadnymi działaniami z jego 
strony9. Niezależnie od tego oddziały zakładów z centralą w innym państwie UE są zobowiązane 
partycypować w finansowaniu irlandzkiego FOU w związku z zaistnieniem potencjalnej niewy-
płacalności krajowego zakładu majątkowego. 

Istotnym zagadnieniem różnicującym funkcjonowanie FOU w poszczególnych państwach 
członkowskich UE pozostaje moment i forma podejmowania interwencji przez dany FOU.

Należy zauważyć, iż w większości państw UE, punktem wyjściowym dla wszczęcia interwencji 
Funduszu, pozostaje ogłoszenie niewypłacalności przez właściwy organ nadzoru. Tak jest m.in. 
w Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. W Pol-
sce, UFG podejmuje działania albo wskutek ogłoszenia upadłości zakładu przez sąd okręgowy 
właściwy dla siedziby tego zakładu, bądź też zarządzenia likwidacji przymusowej przez Komisję 
Nadzoru Finansowego.

Forma interwencji FOU, zasadniczo rzecz biorąc, może mieć postać bezpośrednich wypłat 
odszkodowań i / lub świadczeń na rzecz uprawnionych osób zgłaszających roszczenia (ubezpie-
czonych, ubezpieczających, beneficjentów, pełnomocników itp.), bądź kontynuacji umów 
ubezpieczenia.

Instytucjami gwarancyjnymi pełniącymi funkcję skrzynek płatniczych (tzw. pay box), zaspa-
kajających uzasadnione roszczenia w związku z wystąpieniem niewypłacalności właściwego 
zakładu ubezpieczeń są FOU w Danii, na Łotwie, Malcie, w Rumunii oraz we Włoszech10.

Z kolei do FOU posiadających uprawnienia wyłącznie w zakresie gwarantowania przedłużania 
zawartych uprzednio z niewypłacalnym zakładem umów ubezpieczenia (tzw. risk–minimizers) 
należą Protektor (zarządzający Funduszem Gwarancyjnym dla Zakładów Ubezpieczeń na Życie) 
9 Jego ochroną objęci są zatem ubezpieczeni (i uprawnieni) w niewypłacalnych irlandzkich zakładach mająt-
kowych prowadzących działalność w ramach swobody osiedlania się (freedom of establishment – FoE) poza 
Irlandią – w granicach UE. Nie zaspokaja on za to roszczeń osób ubezpieczonych i uprawnionych w sytuacjach, 
gdy dochodzi do niewypłacalności w Irlandii zakładu majątkowego umiejscowionego w innym państwie człon-
kowskim UE. Tym samym, nie gwarantuje on pokrycia obywatelom irlandzkim, którzy skorzystali z usług takiego 
oddziału. 
10 G. Pietrafesa, Consumer protection in the insurance market: the role of Consap, (w:) Nowoczesne rozwiązania 
likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów, Warszawa, 28 września 2009 r.; http://www.
consap.it.
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oraz Medicator (zarządzający Funduszem Gwarancyjnym dla Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń 
Zdrowotnych) działające w Niemczech. Tego rodzaju fundusze nie są więc szczególnie rozpo-
wszechnione w granicach UE.

Znacznie częściej spotyka się FOU wyposażone zarówno w prerogatywy typu pay–box jak i risk 
minimizers. Takie mechanizmy podejmowanych działań przewidziano dla FOU we Francji, Hisz-
panii, Polsce czy w Wielkiej Brytanii.

Odrębnym, niezwykle ważnym zagadnieniem, któremu należy poświęcić kilka słów komenta-
rza, pozostaje kwestia finansowania instytucji gwarancyjnych. Analiza źródeł finansowania FOU 
pozwala wysunąć wniosek, iż bez względu na różnice między instytucjami gwarancyjnymi w tym 
obszarze, jedna kategoria dochodów instytucji gwarancyjnych jest wspólna dla FOU we wszyst-
kich państwach, w których one funkcjonują. Są to składki członkowskie właściwych zakładów 
ubezpieczeń. Ma to o tyle istotne znaczenie, iż stanowią one główne źródło zasilania funduszy, 
jak również wiążą się z drażliwym tematem – poziomem obciążenia ubezpieczycieli. Przy oma-
wianiu tej kategorii źródeł finansowania należy zwrócić szczególną uwagę na to: 

czy mają one charakter finansowania a) ex ante czy ex post;
jaka jest ich podstawa obliczania oraz b) 
czy zastosowany został (a jeśli tak to jaki) górny roczny limit pobieranej kwoty.c) 

Ad. a) Odnosząc się do kwestii charakteru finansowania, jeśli chodzi o państwa UE najczęściej 
stosowaną metodą jest mieszana metoda: ex ante (polegająca na wpłacaniu przez zakłady sta-
łych składek członkowskich bez względu na sytuację rynkową) i ex post (polegającą na wpłacaniu 
przez zakłady składek członkowskich już po fakcie wystąpienia niewypłacalności określonego 
zakładu)11. Innymi słowy, tego rodzaju Fundusze zasilane są co roku składkami członkowskimi 
na określonym poziomie wraz z możliwością uzyskania dodatkowych wpłat od zakładów – 
członków, gdyby dotychczasowe zebrane środki finansowe okazały się niewystarczające. W taki 
sposób zorganizowany jest mechanizm składki członkowskiej w Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, 
na Malcie oraz niemieckiego funduszu gwarancyjnego dla ubezpieczeń na życie. Dzięki temu, 
z jednej strony instytucje gwarancyjne mogą stale gromadzić środki finansowe i tworzyć swego 
rodzaju rezerwy na ewentualne przyszłe zobowiązania potrzebne do zagwarantowania kontynu-
acji umów ubezpieczenia i / lub zaspakajania roszczeń, z drugiej strony, gdyby bufor ten okazał 
się niewystarczający w stosunku do rozmiarów potencjalnej niewypłacalności w sektorze, wów-
czas zawsze pozostaje opcja dodatkowego obciążenia właściwych zakładów. 

W Polsce, jak wiadomo, można również mówić o stosowaniu mechanizmu mieszanej skład-
ki ex ante i ex post. Składkę typu ex ante wnoszą wszystkie zakłady, które faktycznie prowadzą 
działalność ubezpieczeniową z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych oraz OC rolników. Natomiast rozwiązanie składki ex post przewidziane jest wo-
bec zakładów działu I, jak również świadczących usługi w grupach ubezpieczeń określonych 
w art. 4 pkt 3–4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. 

Z kolei w innych państwach, w tym m.in. na Łotwie, w Rumunii, czy też we Włoszech – FOU 
finansowane są wyłącznie w trybie ex ante. Nie przewiduje się możliwości pobrania dodatko-
wych składek od zakładów – członków, nawet gdyby na rachunku (lub rachunkach) tych Funduszy 
środki uzyskane w drodze bazowej składki członkowskiej okazały się niewystarczające do wła-
ściwego funkcjonowania danego Funduszu. Zaletą finansowania ex ante, poza samym faktem 
posiadania przez instytucję gwarancyjną przynajmniej części kapitału na ewentualne potrzeby 

11 Insurance guarantee schemes in the EU…, s. 36–42.
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gwarancyjne, jest możliwość szybkiego rozpoczęcia interwencji przez dany FOU, bez konieczno-
ści oczekiwania na zebranie składki, jak to ma miejsce w przypadku Funduszy finansowanych 
w trybie ex post. Ponadto zakłady ubezpieczeń zobligowane do partycypowania w kosztach takiej 
instytucji gwarancyjnej już zawczasu posiadają informację jaką muszą utworzyć rezerwę na rzecz 
stosownego FOU. Z drugiej strony, mechanizm finansowania ex ante powoduje stałe obciążenie 
sektora ubezpieczeń oraz konieczność administrowania i inwestowania zasobami finansowymi 
FOU w bezpieczne instrumenty finansowe, które w miarę możliwości powinny przynosić zysk.

Najrzadziej stosuje się wnoszenie składki członkowskiej w drodze klasycznego mechanizmu 
ex post. Jedynie w Irlandii, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii, tamtejsze FOU otrzymują środki od 
właściwych zakładów ubezpieczeń z chwilą wystąpienia niewypłacalności stosownego zakła-
du12. Dzięki takiemu rozwiązaniu, koszty administracyjne i operacyjne Funduszy, gdy sytuacja na 
rynkach pozostaje stabilna, nie stanowią obciążenia dla sektora ubezpieczeń, jakkolwiek mogą 
się one diametralnie zwiększyć w obliczu turbulencji na rynku (rozumianych jako występowanie 
przypadków niewypłacalności zakładów ubezpieczeń).

Ad. b) W zakresie sposobu obliczania składek członkowskich, zasadniczo wyróżnia się 3 sposo-
by obliczania składek na rzecz FOU: 

według udziału zakładów w rynku (przeważnie składka przypisana brutto lub netto);	
według rezerw techniczno–ubezpieczeniowych oraz 	
stosownie do liczby polis.	

W zasadzie trudno jednoznacznie stwierdzić, która z wymienionych powyżej metod jest 
najpowszechniej stosowana, jako że istnieje szereg Funduszy, gdzie stosuje się jedną z wyżej 
określonych metod, ale zmodyfikowaną w taki sposób, że mechanizm obliczania składki posiada 
indywidualne cechy charakterystyczne dla danej instytucji gwarancyjnej. Przykładowo w fińskim 
FOU dla obowiązkowego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przy pracy, składki typu ex 
post nakładane są na podstawie składki przypisanej brutto zebranej przez zakłady ubezpieczeń 
w ramach tej grupy ubezpieczenia, natomiast w trybie ex ante (składka członkostwa może mieć 
charakter mieszany, gdy środki uzyskane drogą składki regularnej okażą się niewystarczające) 
fińskie zakłady ubezpieczeń oraz zakłady z centralą poza UE mogą wnieść składkę maksymalnie 
do wysokości 4% uzyskanej przez nie w tym zakresie składki przypisanej brutto, przy czym zara-
zem nie może to przekraczać poziomu 3% ich rezerw techniczno–ubezpieczeniowych. 

Do państw członkowskich, w których finansowanie funduszy ochrony ubezpieczonych odby-
wa się na podstawie klasycznej „czystej” składki przypisanej brutto należą: Łotwa, Malta, Polska 
oraz Rumunia, a na podstawie składki przypisanej netto – Wielka Brytania i Włochy, zaś składki 
całkowitej – Hiszpania oraz Irlandia. 

Inną wyróżnianą metodą kalkulacji składki członkowskiej stosowaną w niektórych funduszach 
ochrony ubezpieczonych jest określanie składki w oparciu o proporcjonalny udział zakładów 
w objętych potencjalną ochroną instytucji gwarancyjnej rezerw techniczno–ubezpieczeniowych. 
Przykładowo, w Niemczech członkowie Protektora AG przekazują środki finansowe w wysokości 
0,02% rezerw netto rocznie z tytułu ubezpieczeń na życie, do momentu, w którym składka człon-
kowska osiągnie równowartość 0,1% ich rezerw netto (w 2008 r. była to kwota 680 mln euro)13.

Specyficzne uregulowania dotyczące kalkulacji należnej składki członkowskiej na rzecz FOU 
funkcjonują w Danii. Tu bowiem jest ona wyliczana na podstawie liczby polis wystawionych we 

12 http://www.fscs.org.uk.
13 http://www.protektor–ag.de.
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właściwych grupach ubezpieczeń przez majątkowe zakłady ubezpieczeń. W praktyce, kwota 
składki ustalana jest raz do roku przez tamtejszy organ nadzoru, który określa poziom stawki. 
Przykładowo – w 2006 r. od każdej polisy majątkowej na rzecz duńskiego Funduszu Gwarancyj-
nego dla Zakładów Ubezpieczeń Majątkowych ubezpieczyciele odprowadzali 10 koron duńskich 
(ok. 1,34 euro)14.

Ad. c) Fakt ustalenia składek członkowskich aktualnie obowiązujących na rzecz poszczegól-
nych Funduszy Ochrony Ubezpieczonych nie oznacza, że są to wielkości graniczne. Górne limity 
składek członkowskich przeważnie są skorelowane z metodami kalkulacji składek stosowanymi 
w przypadkach poszczególnych FOU. Np. w Rumunii składka w 2006 r. wynosiła odpowiednio 
0,3% i 0,8% uzyskanej przez zakłady życiowe i majątkowe składki brutto, podczas gdy górny rocz-
ny limit składki w obydwu przypadkach wynosi 10% składki brutto. Spotyka się wszakże również 
wyjątki od tej zasady. Przykładowo, w odniesieniu do francuskiego Funduszu Gwarancyjnego 
ds. Obowiązkowych Ubezpieczeń Majątkowych – FGAO, jakkolwiek aktualna składka zakładów 
na rzecz FGAO wynosi 1% z tytułu składki uzyskanej przez te zakłady w ramach ubezpieczeń 
obowiązkowych, to dopuszczalny roczny limit interwencji tej instytucji gwarancyjnej kształtuje 
się na poziomie 700 mln euro. W Danii natomiast, co prawda składka członkowska ustalana jest 
stosownie do liczby polis majątkowych wystawionych przez rynek, ale kwota całkowitej składki 
na rzecz FOU wnoszonej przez zakłady nie może przekroczyć w skali roku uzyskanej przez nie 
0,5% składki przypisanej brutto z właściwych grup ubezpieczeń majątkowych. Należy przy tym 
uwzględnić fakt, iż wpłata środków zostaje przerwana z chwilą zgromadzenia na rachunku FOU 
równowartości ok. 40 mln euro. Niekiedy zasady ustalania maksymalnych rocznych limitów dla 
zakładów ubezpieczeń nie są w ogóle uregulowane. Tak jest m.in. w przypadku FOU w Belgii, 
Hiszpanii, na Malcie czy w Polsce.

 
4. Fundusze ochrony ubezpieczonych w UE – co dalej?

Prace nad harmonizacją przepisów wspólnotowych w zakresie funduszy ochrony ubezpieczo-
nych (tzw. insurance guarantee schemes) zostały rozpoczęte w końcu 2001 r.15 Po kilku latach 
prowadzonej dyskusji między różnymi uczestnikami, Komisja Europejska przygotowała projekt 
dyrektywy w tej sprawie16. Do najważniejszych jego założeń należały: obowiązkowe funkcjono-
wanie w każdym państwie członkowskim instytucji gwarancyjnych na wypadek niewypłacalności 
zakładu ubezpieczeń, brak możliwości prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w granicach 
UE przez jakikolwiek zakład bez przynależności do właściwego FOU, przyjęcie zasady państwa 
pochodzenia w kontekście członkostwa zakładu (i finalnej odpowiedzialności finansowej FOU), 
określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego gwarantowanej ochrony oraz limitów gwa-
rantowanej ochrony. Było to zgodne z postulatami Polski, jakkolwiek należy mieć na uwadze, że 
pomiędzy poszczególnymi instytucjami krajowymi występowały w tym względzie różnice. O ile 
poglądy przedstawicieli Ministerstwa Finansów, organu nadzoru oraz UFG były zbieżne z propo-
zycjami założonymi powyżej, o tyle ubezpieczyciele krajowi nie byli do końca przekonani o ich 
słuszności. Zresztą w ogóle środowisko zakładów ubezpieczeń w UE, poprzez narodowe stowa-
rzyszenia branżowe oraz za pośrednictwem CEA prezentowało wstrzemięźliwą postawę wobec 
koncepcji Komisji Europejskiej, wskazując na groźbę wystąpienia hazardu moralnego klientów, 

14 Na dzień 29 grudnia 2006 r. kurs korony duńskiej do euro kształtował się na poziomie: 1 euro = 7,46.
15 Guarantee schemes for policyholders in case of winding–up of an insurance undertaking, MARKT / 2061 / 01.
16 Working Paper on insurance guarantee schemes. Meeting on 12 December 2005, MARKT / 2534 / 12.
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czy też nadmiernego obciążenia dodatkowymi kosztami zakładów w związku z ewentualnym 
wprowadzeniem FOU w każdym państwie UE i nałożeniem na nie obowiązku finansowania tych 
instytucji. W połowie 2006 r. dyrektywa była o krok od uchwalenia przez Parlament Europejski, 
jednakże Komisja Europejska uznała argumenty różnych państw i instytucji, że przesłanki do 
podjęcia takiej decyzji nie zostały jeszcze dogłębnie przeanalizowane. Zlecono więc w trybie 
konkursowym wykonanie kompleksowego studium, które stało się podstawą do wznowienia 
dyskusji w roku 200817. Kryzys finansowy i zachwianie wypłacalnością szeregu zakładów ubez-
pieczeń (m.in. AIG, ING, Aegon, Fortis) spowodowały, że prace nad zagadnieniem funduszy 
ochrony ubezpieczonych nabrały w roku 2009 wyraźnego przyspieszenia, czego dowodem stały 
się rekomendacje 5 i 14 w raporcie Grupy de Larosiere z lutego 2009 r. zawierające wyraźne 
wskazania dla konieczności ustanowienia właściwie funkcjonujących FOU w każdym państwie 
członkowskim18. W kwietniu 2009 r. Komisja zapowiedziała, że do końca 2009 r. zapozna się 
z dorobkiem prac Grupy roboczej ds. FOU, raportu Oxera oraz wyników publicznych konsulta-
cji i zaproponuje odpowiednie rozwiązania prawne w postaci Białej Księgi19. W chwili obecnej 
wiadomo już, że wspomnianego terminu nie udało się dotrzymać i nieoficjalnie wiadomo, że 
publikacja Białej Księgi powinna ostatecznie nastąpić do końca 2010 r. Jest to w pewnej mierze 
związane z koniecznością koordynacji poczynań z sektorem bankowym w obszarze systemów 
gwarantowania depozytów.

Jak zostało wskazane powyżej, po ogłoszeniu raportu Oxera i publicznym przesłuchaniu 
w Brukseli (Public hearing), na przestrzeni ostatnich 2 lat Komisja Europejska zintensyfikowała 
swoje działania w tym zakresie, poprzez przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę konsul-
tacji i spotkań sondujących gotowość poszczególnych uczestników prac nad dyrektywą wobec 
proponowanych przez Komisję różnych wariantów organizacji wspólnotowego systemu fundu-
szy ochrony ubezpieczonych20. Jest to o tyle istotne, iż wyrażane opinie powinny przynajmniej 
w jakiejś części stać się swoistym azymutem dla unijnego ustawodawcy w zakresie kierunku 
kształtu przyszłego projektu dyrektywy w sprawie FOU. Odpowiedzi instytucji biorących udział 
w tym procesie (stakeholders) można podzielić na 3 grupy:

opowiadające się za uregulowaniem określonych zagadnień na poziomie wspólnotowym;	
opowiadające się za uregulowaniem określonych zagadnień na poziomie krajowym państw 	
członkowskich oraz
całkowicie odrzucające niektóre rozwiązania przedkładane przez Komisję Europejską.	

Zasadniczo, większość uczestników konsultacji uznała, że przyszła dyrektywa w sprawie fundu-
szy ochrony ubezpieczonych, w oparciu o zasadę minimalnej harmonizacji, powinna regulować 
m.in. takie zagadnienia jak: określenie zasady terytorialności (tj. zasady członkostwa zakładów 
ubezpieczeń w funduszach gwarancyjnych i związanej z tym finalnej odpowiedzialności finan-
sowej właściwego funduszu), ustalenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu ochrony 
gwarantowanej przez FOU, ustanowienie maksymalnych limitów kwotowych i procentowych 
odpowiedzialności odszkodowawczej funduszy, określenie limitu czasowego zaspokajania przez 
17 Insurance guarantee schemes in the EU…
18 The high level group on financial supervision in the EU. Report, The de Larosiere Group, Brussels, 25 February 
2009, s. 23 i 36.
19 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/guarantee_en.htm.
20 Zob. Minutes of the informal stakeholder meeting on insurance guarantee schemes on 8 May 2009, Brussels; 
Minutes of the secind informal stakeholder meeting on insurance guarantee schemes (IGS) on 11 June 2009, 
Brussels, czy też odpowiedzi wybranych instytucji na Consultative document. Consultation paperon insurance 
guarantee schemes, MARKT 2508 / 08, Brussels, 07 May 2008, http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/
guarantee_en.htm.
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nie roszczeń, czy też wprowadzenie zakazu reklamowania FOU21. Postulaty te zgłaszały m.in. 
takie organizacje jak: CEA, AMICE (Stowarzyszenie TUW–ów), EFRP (Europejska Federacja ds. 
Zabezpieczenia Emerytalnego) oraz do pewnego stopnia FIN–USE (Forum Użytkowników Usług 
Finansowych) i CEIOPS. Podobne zdanie wyrażali również w różnych gremiach przedstawiciele 
polskich instytucji (m.in. Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ubezpie-
czeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

W niektórych kwestiach już obecnie panuje niemal pełna zgoda co do bardziej szczegóło-
wych, potencjalnych zapisów ewentualnej przyszłej dyrektywy. Taka sytuacja występuje choćby 
w przypadku zasady terytorialności, gdzie zdecydowana większość organizacji preferuje mo-
del państwa pochodzenia, argumentując to istniejącym w ramach UE porządkiem prawnym 
na jednolitym rynku finansowym (w tym ubezpieczeniowym)22. Tym samym, w myśl takiej 
konstrukcji – Funduszem Ochrony Ubezpieczonych ostatecznie odpowiedzialnym z tytułu poten-
cjalnej niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, byłby zawsze Fundusz umiejscowiony w państwie 
członkowskim, w którym mieści się siedziba główna tego zakładu. Dotyczyłoby to także tych 
okoliczności, w których chodziłoby o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia zawartych 
poprzez oddział (freedom of establishment) lub transgranicznie (freedom of services)23. 

Z kolei problem charakteru instytucji gwarancyjnej (publiczna czy prywatna), zarządzania nią, 
sposobu finansowania (składki członkowskie typu ex ante, ex post, czy też mieszane) oraz po-
siadanych przez nią prerogatyw (wyłącznie typu pay box, czy także risk minimizers) w opinii 
większości instytucji, powinien podlegać swobodnej decyzji ustawodawcy krajowego. Ponadto, 
mając na uwadze wspomnianą wyżej zasadę minimalnej harmonizacji, każde państwo będzie 
mogło zaproponować w danej kwestii wyższe standardy, aniżeli będzie przewidywać to ewentu-
alna dyrektywa w sprawie FOU (np. w obszarze kwotowych limitów ochrony Funduszy, czy też 
szerszego pokrycia podmiotowego obejmującego także roszczenia osób prawnych).

Przykładem propozycji Komisji, która nie uzyskała natomiast żadnego poparcia wśród innych 
instytucji był pomysł powołania do życia jednego unijnego Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, 

21 W tym miejscu należy wszakże mieć na uwadze, że wyniki publicznej konsultacji Komisji wskazują, iż jeszcze 
większą popularnością cieszyły się pomysły alternatywne dotyczące np. dobrowolnych rozwiązań rynkowych 
jak przeniesienie portfela czy związanych z regulacjami odnoszącymi się do wypłacalności (typu Solvency II). 
Obserwowane poparcie dla poszczególnych rozwiązań jest jednak raczej rozproszone. Ponadto wydaje się, iż 
szereg przesłanek w tym lekcja z ostatniego globalnego kryzysu finansowego, rekomendacje raportu de Larosie-
re, obligatoryjne funkcjonowanie instytucji gwarancyjnych w państwach członkowskich UE w sektorze banko-
wym i kapitałowym, jak również konsekwentna postawa pro–funduszowa Komisji Europejskiej – powodują, że 
w kontekście sektora ubezpieczeń stawiane pytanie dotyczy nie czy ale jak zorganizować wspólnotowy system 
gwarantowania roszczeń na wypadek niewypłacalności zakładu ubezpieczeń w granicach UE. Przyjmując ten 
punkt widzenia, najwięcej zwolenników ma koncepcja obligatoryjnego ustanowienia FOU w każdym państwie 
członkowskim UE.
22 Od tej tendencji istnieją wyjątki. Przedstawiciele Polski i Litwy w ramach CEIOPS jako jedyni opowiadali się 
za podejściem zasady państwa goszczącego wskazując na równy poziom ochrony konsumentów w granicach 
poszczególnych państw członkowskich, bez konieczności harmonizowania FOU pomiędzy państwami. Ponadto 
ich zdaniem zaletą przyjęcia takiego podejścia byłoby zapewnienie równych warunków konkurowania zakładów 
krajowych i z innych państw UE (w trybie FoE oraz FoS), ponieważ wszystkie funkcjonowałyby w ramach jurys-
dykcji państwa goszczącego.
23 W przypadku zakładów zależnych, będących częścią większej grupy ubezpieczeniowej lub konglomeratu finan-
sowego, o ile zostaną one objęte założeniami dyrektywy, przyjęcie modelu państwa macierzystego nie jest już 
takie pewne. Część instytucji biorących bowiem udział w procesie legislacyjnym (na czele z Komisją Europejską) 
była zdania, że w obliczu wdrażanego reżimu Solvency II, niewypłacalność zakładów zależnych, powinna być 
ostatecznie chroniona przez fundusz państwa członkowskiego właściwego dla umiejscowienia nadzoru grupo-
wego. 
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który zastępowałby krajowe FOU (tzw. 28 reżim). W tym obszarze przeważały głosy o koniecz-
ności ustanowienia instytucji gwarancyjnych we wszystkich państwach członkowskich przy 
przestrzeganiu zasady minimalnej harmonizacji (takie zdanie prezentowały na forum m.in. CEA, 
AMICE, czy też Stowarzyszenie Niemieckich Banków). 

5. Wnioski
W świetle informacji zaprezentowanych w artykule, zasadnym wydaje się przedstawienie wy-

nikających z nich generalnych wniosków i spostrzeżeń.
Po pierwsze, obecnie brak jest wspólnotowej regulacji zobowiązującej krajowych ustawo-

dawców państw członkowskich do ustanawiania instytucji gwarancyjnych odpowiedzialnych za 
zaspokajanie uzasadnionych roszczeń ubezpieczonych (i innych osób uprawnionych) w związku 
z wystąpieniem niewypłacalności zakładu ubezpieczeń. We wspólnotowym porządku prawnym 
istnieje co prawda dyrektywa 2001 / 17 / WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i li-
kwidacji zakładów ubezpieczeń, lecz nie odnosi się ona w żaden sposób do zagadnienia instytucji 
Funduszy Ochrony Ubezpieczonych. Przyczynia się ona do poprawy sytuacji wierzycieli z chwilą 
upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń (m.in. poprzez doprecyzowanie właściwości pra-
wa danego państwa do prowadzenia postępowania likwidacyjnego), tym niemniej nie chroni 
wierzycieli przed brakiem wystarczających rezerw techniczno–ubezpieczeniowych lub przed 
roszczeniami uprzywilejowanymi (np. ubezpieczenia społeczne, podatki itp.). W konsekwencji 
istnieje poważna luka regulacyjna skutkująca różną ochroną ubezpieczonych w poszczególnych 
państwach, jak również wobec sektorów bankowego i kapitałowego, w których funkcjonują od 
ponad dekady stosowne instytucje gwarancyjne chroniące interesy deponentów oraz inwesto-
rów.

Po drugie, podstawą prawną funkcjonowania większości instytucji gwarancyjnych są akty 
prawne w randze ustaw o charakterze ogólno–ubezpieczeniowym lub finansowym. Tylko nie-
które z nich znajdują podstawę prawną w ustawie dotyczącą bezpośrednio ich samych.

Po trzecie, w zdecydowanej większości państw członkowskich, działalność Funduszy podlega 
kontroli (nadzorowi) ze strony organu nadzoru ubezpieczeniowego lub finansowego (czasem zaś 
są nawet jego częścią), stosownie do modelu nadzoru przyjętego w danym kraju. Nadal jednak 
ich działalność w sieci bezpieczeństwa nie jest przedmiotem koordynacji.

Po czwarte, w świetle prowadzonej dyskusji bezsporne wydaje się powołanie do życia w każ-
dym państwie UE na zasadzie obowiązkowości Funduszu Gwarancyjnego ds. Niewypłacalności 
Zakładów Życiowych. Ubezpieczenia na życie traktowane są bowiem w wielu krajach jako istot-
ny element zabezpieczenia emerytalnego i w związku z tym ochrona tego rodzaju oszczędności 
dla większości państw wydaje się zasadna. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest również 
konkurencja międzysektorowa, zwłaszcza ze strony banków, w których fakt powszechnego ist-
nienia obligatoryjnych funduszy gwarancji depozytów na wypadek niewypłacalności instytucji 
kredytowych może negatywnie wpływać na konkurencyjność ubezpieczeń na życie z uwagi na 
oszczędnościowy charakter inwestycji. W przypadku ubezpieczeń majątkowych, w opinii więk-
szości organizacji, potrzeba istnienia FOU nie jest już tak silna i w większym stopniu odnosi się 
do ubezpieczeń obowiązkowych, w tym zwłaszcza do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. 
Chodzi przede wszystkim o ochronę poszkodowanych i możliwość zapewnienia im szybkiej i pro-
stej ścieżki zaspokojenia roszczeń. W przypadku innych ubezpieczeń obowiązkowych (o innym 
charakterze niż OC), przesłanką na rzecz funkcjonowania stosownej instytucji gwarancyjnej jest 
to, że osoby korzystające z usług ubezpieczeniowych są niejako zmuszone do zawarcia umowy 
ubezpieczenia i z tego powodu powinny podlegać szczególnej ochronie.
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Po piąte, należy przyjąć jednolite reguły dotyczące ochrony transgranicznej. W chwili obec-
nej bowiem na jednolitym rynku ubezpieczeniowym zakłady ubezpieczeń mogą prowadzić 
działalność w państwach UE w różnej formie (nawet bez fizycznej obecności). Konieczne jest 
również ustalenie kryteriów precyzujących, która instytucja gwarancyjna powinna być odpo-
wiedzialna w związku z niewypłacalnościami zakładów. Wydaje się, że przeważy opcja państwa 
pochodzenia, co przenosiłoby ostateczną odpowiedzialność na właściwy FOU państwa człon-
kowskiego umiejscowienia siedziby głównej niewypłacalnego ubezpieczyciela. Byłoby to 
zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym w ramach jednolitego rynku finansowego 
(w tym ubezpieczeniowego) oraz opartych na nich dyrektywach szczegółowych (jak choćby 
dyrektywy w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń). Tym niemniej, przeko-
nanie o przyjęciu takiego podejścia nie dotyczy zakładów zależnych wchodzących w skład grup 
ubezpieczeniowych lub finansowych. Tu bardziej prawdopodobna jest decyzja ustawodawcy na-
kładająca ostateczną odpowiedzialność na instytucję gwarancyjną, lokowanej w państwie, na 
terytorium którego ów zakład zależny prowadzi działalność. Być może zresztą zagadnienie to nie 
zostanie w dyrektywie w ogóle poruszone.

Po szóste, fundusze ochrony ubezpieczonych powinny przede wszystkim chronić najsłabsze 
strony kontraktu ubezpieczeniowego. Z tego też względu bezsporne wydaje się objęcie przez nie 
pokryciem uzasadnionych roszczeń osób fizycznych (konsumentów) i być może małych i śred-
nich przedsiębiorstw (small business). Z całą pewnością natomiast regulacja wspólnotowa nie 
narzuci obligatoryjnego zaspokajania roszczeń większych osób prawnych – w tej sprawie panuje 
pełen consensus.

Niezależnie od powyższego, trudno jednoznacznie przesądzać jakie propozycje w obszarze 
Funduszy Ochrony Ubezpieczonych zostaną sformułowane przez Komisję Europejską. Decy-
dujące dla kształtu propozycji będzie to, czyj głos i w jakim stopniu został uwzględniony przez 
ustawodawcę wspólnotowego.

Dr Marek Monkiewicz, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Summary of the article

For many years there has been a debate among European Union’s countries pertaining to en-
forcement of system of insured protection. This can be accomplished by introduction of 

a specific type of guarantee funds assuring protection against an insurer’s insolvency. 
Experience of the last financial crisis proved that there is a strong need to introduce some or-

der as a mean to avoid regulative arbitration and to strengthen the consumers’ security. Even, 
potential implementation of resolutions strengthening the position of supervisory bodies toge-
ther with enforcement of directive Solvency II, does not give so called “zero failure” guarantee. 

The author of this article attempts to diagnose the actual state of affair as far as the scope of 
insured protection (FOU) in the European Union is concerned taking into account also chances 
for potential development in this area.
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Peter Hinchliffe

Spory konsumenckie dotyczące ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
w Wielkiej Brytanii1

1. Uwagi wstępne
Brytyjski Urząd Rzecznika ds. Usług finansowych zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomię-

dzy konsumentami a ubezpieczycielami pojazdów mechanicznych przez ponad 25 lat.
Zapewnia on bezpłatne usługi dla konsumentów i małych przedsiębiorstw dochodzących swo-

ich roszczeń od ubezpieczycieli bądź też agentów ubezpieczeniowych.
Podczas rozwiązywania sporów instytucja Rzecznika uprawniona jest do wydawania ostatecz-

nej decyzji, która jest wiążąca dla ubezpieczyciela bądź brokera. Rzecznik może zasądzić nawet 
do 100,000 £ (110,000 euro) odszkodowania. Niniejszy artykuł nakreśla niektóre z kwestii wyni-
kających z działalności Rzecznika ds. Usług finansowych w odniesieniu do ubezpieczeń pojazdów 
mechanicznych, zwracając szczególną uwagę na trudności wynikające z wypadków komunikacyj-
nych oraz problemów związanych z zabezpieczeniem naprawy bądź też rekompensatą wartości 
samochodu, który został uszkodzony lub też zniszczony podczas wypadku. Mam nadzieję, że ta 
kwestia spotka się z zainteresowaniem i wywoła w Polsce szerszą debatę na temat powołania 
systemu rozwiązywania sporów dotyczących wypadków komunikacyjnych, który stanowiłby re-
akcję na brak równowagi pomiędzy pozycją ubezpieczyciela a pozycją konsumenta.

2. Zakres ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

2.1. Podstawowe zasady
W zrozumieniu pozycji konsumenta, który korzystając z usług zakładów ubezpieczeniowych 

oraz pośredników chce otrzymać zwrot kosztów związanych z uszkodzeniem samochodu, bar-
dzo istotna jest jedna z cech brytyjskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Mianowicie jest 
to wysoki odsetek konsumentów posiadających pełne ubezpieczenie pojazdu (OC + autoca-
sco). Tak jak w przypadku innych krajów Unii Europejskiej, kierowcy muszą być ubezpieczeni 
od odpowiedzialności cywilnej. Najmniejszy zakres ubezpieczenia dostępnego dla konsumen-
tów obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, pożaru oraz kradzieży. Pomimo to, 
większość konsumentów przywykła do kupowania pełnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
osoby trzeciej, pożaru, kradzieży, wypadków oraz innych strat zarówno tych spowodowanych 
przez ubezpieczonego jak również osoby trzecie. W efekcie zakupu pełnego ubezpieczenia ubez-
1 Tłumaczenie: Milena Rafalska, Małgorzata Więcko.
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pieczony jest w stanie otrzymać od ubezpieczyciela zwrot kosztów naprawy lub też wymiany 
samochodu w przypadku jego zniszczenia. Kiedy obie strony uczestniczące w wypadku posiada-
ją pełne ubezpieczenie pojazdu, zawiadamiają one o tym swoich ubezpieczycieli oraz informują 
ich o szczegółach dotyczących drugiej strony wypadku, łącznie z nazwą zakładu, w którym strona 
ta jest ubezpieczona.

W następstwie, konsument powinien oczekiwać, że ubezpieczyciel zajmie się kosztami naprawy 
bądź też wymiany samochodu oraz rozwiąże kwestie roszczenia wniesionego przez stronę przeciw-
ną. Dlatego też większość sporów dotyczących odpowiedzialności osoby trzeciej jest w efektywny 
sposób rozwiązywana przez zakłady ubezpieczeń reprezentujące interesy obu stron konfliktu. 

2.2. Nieubezpieczeni kierowcy
Tak jak w innych krajach unijnych również w Wielkiej Brytanii istnieje instytucja, dzięki której 

konsument, który brał udział w wypadku z nieubezpieczonym kierowcą, może dochodzić swoich 
roszczeń. Instytucja ta powołana została przez sektor ubezpieczeniowy do wypłacania odszko-
dowań w tego typu wypadkach. W Wielkiej Brytanii jest ona znana jako Biuro Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Motor Insurance Bureau), do którego ubezpieczyciel w imieniu osoby ubez-
pieczonej zgłasza swoje roszczenie.

3. Działalność Rzecznika ds. Usług finansowych

3.1. Prace Rzecznika ds. Usług finansowych związane z ubezpieczeniem pojazdów mechani-
cznych

Rzecznik ds. Usług finansowych rozpatruje rocznie około 6 000 sporów pomiędzy konsumentami 
a zakładami ubezpieczeń oraz brokerami dotyczących ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. 
Ponadto, rozpatrujemy około 300–400 roszczeń ze strony małych przedsiębiorstw dotyczących 
tej samej kwestii. W następstwie wprowadzenia w Wielkiej Brytanii dyrektywy Unii Europejskiej 
dotyczącej ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, Rzecznik posiada teraz kompetencje umoż-
liwiające działania w kwestii sporów dotyczących odpowiedzialności cywilnej osób trzecich. 
Zmiana ta stanowiła część inicjatywy, która miała na celu zreformowanie systemu sądowego 
w Wielkiej Brytanii oraz umożliwienia szybszej i tańszej drogi rozwiązywania sporów indywidu-
alnych. Powyższe zmiany przyznały osobom trzecim, które zgłaszały swoje roszczenia dotyczące 
szkody majątkowej (na przykład kosztów naprawy pojazdu) dodatkową możliwość rozwiązywa-
nia sporów poza drogą sądową, która jak wiadomo jest czasochłonna oraz kosztowna.

Rzecznik ds. Usług finansowych jest w stanie rozpatrywać skargi dotyczące zarówno ubez-
pieczycieli jak również pośredników ubezpieczeniowych. Ponad 90% spraw dotyczących 
ubezpieczeń pojazdów mechanicznych stanowią skargi na niewypłacone odszkodowanie. Nie 
wszystkie ze skarg dotyczą bezpośrednio ubezpieczycieli. W niektórych przypadkach, to pośred-
nik finansowy może ponosić odpowiedzialność za odmowę wypłaty odszkodowania, np. może 
on nie przekazać ubezpieczycielowi informacji uzyskanej od konsumenta, która ma istotne zna-
czenie przy zawarciu umowy ubezpieczenia. 

W okresie od kwietnia 2008 r. do marca 2009 r., 50% otrzymanych przez Urząd Rzecznika spraw 
dotyczyło sporów pomiędzy konsumentami a zakładami ubezpieczeń w kwestii odpowiedzialno-
ści ubezpieczyciela i wypłaty odszkodowania. Kolejne 35% stanowiły skargi na ubezpieczycieli, 
którzy uchylili się od odpowiedzialności już po tym jak przyznali, że odszkodowanie powinno 
zostać wypłacone. Zaskakująco wysoki odsetek skarg w tym drugim przypadku może zostać 
przypisany dwóm głównym czynnikom:
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może on być wynikiem błędnej decyzji (co zdarza się w niemalże wszystkich brytyjskich za-	
kładach ubezpieczeń) dotyczącej odpowiedzialności ubezpieczyciela za naprawę pojazdów, 
które poniosły szkodę częściową;
wykonania błędnej wyceny wartości samochodu bądź też innego pojazdu, po tym jak jego 	
naprawa została uznana za ekonomicznie nieuzasadnioną a szkoda zakwalifikowana jako 
tzw. szkoda całkowita. 

Pozostałe 15% spraw odnoszą się do skarg na warunki zawarcia ubezpieczenia, kwestie ad-
ministracyjne, odmowę zawarcia bądź też wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. Powyższe 
kwestie mogą dotyczyć zarówno pośredników ubezpieczeniowych jak i samych ubezpieczycieli. 

 
3.2. Rozwiązywanie sporów

Niezwykle istotną cechą pracy Rzecznika ds. Usług finansowych jest to, iż większość spraw 
rozwiązywana jest bez potrzeby wydawania wiążących decyzji. W przeszłości udało nam się prze-
prowadzić i pomyślnie zakończyć w ten sposób 90% spraw dotyczących ubezpieczenia pojazdów 
mechanicznych. Aktualnie, odsetek ten spada – jednak nadal utrzymuje się powyżej 80%. Mó-
wiąc bardzo ogólnie o rezultatach pracy Rzecznika ds. Usług finansowych w latach 2008–2009 w 
50% rozpatrywanych spraw Rzecznik opowiedział się po stronie konsumentów, a w pozostałych 
50% uznane zostały za uzasadnione racje ubezpieczycieli i pośredników. W przeszłości odsetek 
spraw, w których racja przyznana została drugiej z wymienionych stron był większy. Ubezpie-
czenia od odpowiedzialności cywilnej są pod jurysdykcją Rzecznika ds. Usług finansowych, przy 
czym dodać należy, że duży odsetek skarg dotyczących tego typu ubezpieczeń stanowią ubezpie-
czenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przedstawię obecnie charakterystyczne rodzaje skarg i sposoby ich rozwiązywania przez Urząd 
Rzecznika.

3.2.1. Szacowanie wartości pojazdu, w którym uznano tzw. szkodę całkowitą
Uszkodzenie samochodu uznane zostaje za tzw. szkodę całkowitą kiedy naprawa pojazdu wy-

daje się ekonomicznie nieuzasadniona. W tym przypadku, zgodnie z umową ubezpieczenia, 
ubezpieczyciel zobowiązuje się do zrekompensowania ubezpieczonemu wartości samochodu 
sprzed wypadku. Logicznym wydaje się oczekiwanie od ubezpieczyciela wypłaty sumy rów-
noważnej z uczciwą, rynkową wartością samochodu. Przez wartość tę rozumie się cenę auta 
oferowaną przez sprzedawcę detalicznego a nie sprzedawcę prywatnego. Ta dosyć jasna kwestia 
zawsze była źródłem sporów pomiędzy konsumentami a ubezpieczycielami. Instytucja Rzecznika 
ds. Usług finansowych od 25 lat zajmuje się powyższą tematyką i ma już ugruntowane poglądy 
w tej kwestii. W sytuacji gdy wszystkie decyzje wydawane w sporach indywidualnych są poufne 
i nie są udostępniane do wiadomości publicznej zasady dotyczące naszego podejścia do oceny 
wartości pojazdu postanowiliśmy zamieścić na stronie internetowej. Po opublikowaniu naszych 
poglądów na powyższy temat zainicjowaliśmy dyskusję z sektorem ubezpieczeniowym chcąc 
dowiedzieć się czy ma on jakieś obiekcje co do zaprezentowanego przez nas stanowiska i czy 
zechciałby udzielić nam publicznego poparcia. Środowisko ubezpieczeniowe z chęcią wsparło 
tę inicjatywę. Zdecydowaliśmy się na przedstawienie naszego stanowiska tylko w tych indywi-
dualnych kwestiach, w których mamy gruntowne podstawy, aby wierzyć, iż będzie to pomocne 
w zrozumieniu naszego podejścia do rozpatrywanej sprawy. 

Mówiąc w wielkim skrócie, przedstawiliśmy opinię, że ubezpieczyciel powinien zaoferować 
uczciwą wartość rynkową samochodu, decydując z kolei o tym czy dokonana ocena wartości 
pojazdu jest uczciwa korzystamy z kilku zewnętrznych punktów odniesienia:
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Podstawowym z nich są katalogi wartości pojazdów opublikowane w Wielkiej Brytanii. Tylko 	
jeden z nich jest dostępny publicznie. Pozostałe dwa są udostępniane osobom zajmującym 
się handlem samochodami po uzyskaniu stosownej zgody. Nasza instytucja ma dostęp do 
wszystkich trzech katalogów. Dwa z nich są wystarczająco dokładne, aby dostarczyć informa-
cji o cenach samochodów danego modelu, roku produkcji lub też daty pierwszej rejestracji, 
ilości przejechanych kilometrów, stanu technicznego oraz pozostałych cech danego pojazdu. 
Wymienione katalogi, w niektórych przypadkach zawierają nawet informacje o imporcie 
prywatnym, wszelkich modyfikacjach samochodu etc.
Opinia rzeczoznawcy samochodowego. 	
Pomimo tego, że największą wagę przywiązujemy do opinii niezależnego rzeczoznawcy sa-	
mochodowego, z chęcią przyjmujemy także informacje od innych rzeczoznawców lub też 
mechaników, które później porównujemy z opiniami uzyskanymi przez drugą stronę sporu.
Reklamy, profesjonalne publikacje etc. 	
Wielu konsumentów z zapałem odsyła nas do reklam samochodowych zamieszczonych w ga-	
zetach bądź też w Internecie. Podane tam informacje mają istotny wpływ na sposób w jaki 
konsumenci wyceniają rynkową wartość samochodu. Zawsze staramy się zwrócić uwagę 
naszych klientów, że ceny podawane w kampanii reklamowej mogą różnić się od ceny sprze-
daży, ponieważ pod uwagę należy wziąć także możliwość negocjacji pomiędzy sprzedającym 
a kupującym. Jednak w przypadku niektórych pojazdów, na przykład tych o bardzo niskiej 
wartości rynkowej, samochodów specjalistycznych bądź też kolekcjonerskich podobne re-
klamy oraz specjalistyczne publikacje mogą okazać się pomocne. 

W większości przypadków staramy się jednak przykładać większą wagę do opinii zamieszcza-
nych w niezależnych katalogach wartości pojazdów. W przypadkach kiedy informacje zawarte 
ww. katalogach znacząco się różnią (ponieważ pochodzą z różnych źródeł) zazwyczaj przyjmuje-
my średnią wartość pojazdu dopóki nie stwierdzimy, iż w znaczny sposób różni się ona od ceny 
przeważającej. 

3.2.2. Spory dotyczące wyceny wartości pojazdu
Największy obszar sporów pomiędzy konsumentami a ubezpieczycielami obejmuje brak poro-

zumienia co do kosztów bądź też jakości naprawy uszkodzonego pojazdu. Na rynku brytyjskim 
zaobserwować można wzrost liczby przypadków kiedy to ubezpieczyciel wyraża zgodę na zajęcie 
się naprawą samochodu należącego do jego klienta. W takim przypadku obowiązkiem ubez-
pieczyciela jest przywrócenie samochodu do stanu pełnej sprawności technicznej w przeciągu 
uzasadnionego czasu. On też ponosi wszystkie niezbędne koszty naprawy. Ogromną zaletą ta-
kiego rozwiązania dla konsumenta jest to, że nie musi on starać się o wycenę kosztów naprawy 
samochodu, uzyskać zgody ubezpieczyciela na przeprowadzenie naprawy oraz szukać moż-
liwości zwrotu poniesionych kosztów. Ponadto, w przypadku kiedy konsument wyraża swoje 
niezadowolenie z rezultatów wykonanej pracy może on pociągnąć ubezpieczyciela do odpowie-
dzialności za nieudaną naprawę i domagać się dalszych działań naprawczych. 

Powyższa praktyka prezentuje także znaczące zalety dla ubezpieczyciela pozwalając mu na 
uzyskanie większej kontroli nad kosztami naprawy, upewniając się, że jest ona przeprowadzana 
zgodnie z porozumieniem handlowym, zawartym przez ubezpieczyciela z zakładem napraw-
czym. 

W sytuacji, kiedy ubezpieczyciel nie wyraża zgody na zajęcie się naprawą pojazdu, na mocy 
warunków ubezpieczenia, zobowiązany jest do zwrócenia ubezpieczonemu wartości kosztów 
naprawy.
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Urząd Rzecznika stoi na stanowisku, że zakład ubezpieczeń powinien zrekompensować rze-
czywiste koszty poniesione przez konsumenta, nawet jeśli sam ubezpieczyciel byłby w stanie 
dokonać naprawy tańszym kosztem. Jednak w przypadku kiedy pojawiają się jakiekolwiek do-
wody na nieuczciwość bądź też potajemną ugodę pomiędzy ubezpieczonym a mechanikiem, 
koszty naprawy, z oczywistych względów, nie podlegają zwrotowi.

Biorąc pod uwagę już wcześniej wspomniany fakt, iż największym zainteresowaniem na rynku 
brytyjskim cieszą się ubezpieczenia kompleksowe, w przypadku jakiejkolwiek szkody, konsument 
zazwyczaj zwraca się o pokrycie kosztów naprawy do swojego ubezpieczyciela niż do ubezpie-
czyciela osoby, która była sprawcą wypadku.

W rezultacie spotykamy się z bardzo małą ilością skarg na nieotrzymanie przez konsumentów 
pełnego zwrotu kosztów naprawy. Większość skarg jakie otrzymuje Rzecznik dotyczą jakości, 
zakresu bądź czasu w jakim naprawa została wykonana.

Nawiązując do powyższego, pragnę podkreślić, iż w Wielkiej Brytanii brak jest jakichkolwiek 
szczególnych przepisów bądź środków prawnych wspierających ubezpieczonego, który wchodzi 
w spór z ubezpieczycielem drugiej strony co do kosztów oraz jakości naprawy etc.

3.2.3. Podejście Urzędu Rzecznika ds. Usług finansowych do sporów dotyczących jakości 
naprawy, części zamiennych etc.

Powyższe spory wynikają z warunków umów ubezpieczeniowych, stanowiących, iż samo-
chód powinien zostać przywrócony do stanu sprzed wypadku. Aby stwierdzić czy cel ten został 
osiągnięty analizujemy dowody przedstawione przez ubezpieczyciela oraz wskazanego przez 
niego mechanika jak również rzeczoznawcę, którego wybrał ubezpieczony. Często zdarza się, 
że obydwie strony sporu wyznaczają osobnych specjalistów do wyceny samochodu oraz jako-
ści wykonanych prac a także wydania decyzji co do konieczności dalszej naprawy. Rzecznik nie 
wyznacza samodzielnie rzeczoznawców ani też nie dokonuje inspekcji pojazdów, nie zatrud-
nia on również żadnych ekspertów w tym celu. Swoją pracę wykonuje na podstawie dowodów 
zgromadzonych przez każdą ze stron sporu. Jednak w przypadku kiedy, w naszym mniemaniu, 
raport jednej lub nawet obydwu stron wydaje się mało przekonywujący, albo też przedstawia 
nam jedynie sprzeczne wyjaśnienia i komentarze, wówczas wymagamy od obydwu stron sporu 
wyznaczenia niezależnego eksperta, który przeprowadziłby odpowiednią kontrolę. W tym mo-
mencie pojawia się pytanie kto powinien zapłacić za jego usługi. Zazwyczaj kosztami obarcza 
się ubezpieczyciela wychodząc z założenia, że już w chwili pojawienia się skargi na jego usługi, 
powinien on zgromadzić niezbędne dowody w sprawie.

3.2.4. Niezależni rzeczoznawcy samochodowi
Jako że większość skarg dotyczących uszkodzeniem pojazdu mechanicznego rozpatrywana jest 

przez ubezpieczycieli obydwu stron biorących udział w wypadku, nie ma potrzeby, aby ubezpie-
czony, bądź też Rzecznik wyznaczał niezależnego eksperta w zwykłych, rutynowych sprawach. 
Jest to konieczne jedynie wtedy, kiedy przedstawiona nam opinia ekspercka jest niesatysfakcjo-
nująca bądź też nieprzekonywująca (por. wyż.).

Przy określaniu umiejętności oraz doświadczenia wymaganego do wydania profesjonalnej oraz 
rzeczowej opinii, dokonujemy analizy dowodów zgromadzonych przez mechaników, dealerów, 
rzeczoznawców samochodowych oraz pozostałych podmiotów obecnych na rynku samocho-
dowym. W niektórych przypadkach konieczne jest zastanowienie się nad niezawisłością oraz 
wiarygodnością ekspertów. Oczywistym wydaje się fakt, iż opinia wydana przez mechanika, któ-
remu stawiany jest zarzut nieprawidłowego wykonania naprawy będzie mniej wiarygodna niż 
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opinia niezależnego eksperta. Podobnie mniej wiarygodne mogą się wydawać opinie lokalnych 
mechaników wyznaczonych przez osobę ubezpieczoną do dokonania ekspertyzy pojazdu.

3.3. Pozostałe problemy występujące w sporach dotyczących ubezpieczeń pojazdów mechani-
cznych

3.3.1. Wypadki pozorowane – oszustwa ubezpieczeniowe
Pojawiło się wiele dowodów na rosnącą liczbę pozorowanych wypadków planowanych w celu 

wyłudzenia odszkodowania. Kolizje te organizowane są w taki sposób, aby pasażerowie jednego 
z samochodów mogli zgłosić do ubezpieczyciela drugiej strony wypadku roszczenie dotyczące 
uszczerbku na zdrowiu lub też wydatków związanych z uszkodzeniem pojazdu. Oszustwa tego 
typu są zazwyczaj dobrze zaplanowane i mogą być w nie zaangażowane również inne podmioty 
takie jak: prawnicy, mechanicy, psychoterapeuci itp. Obserwujemy stosunkowo niewiele przy-
padków, w których ubezpieczyciel twierdzi, iż dany wypadek został upozorowany. Mimo wszystko 
stanowi to duży problem zarówno dla ubezpieczycieli jak i dla policji oraz sądów cywilnych.

 
3.3.2. „Szybkie ugody”

Coraz większy problem w Wielkiej Brytanii stanowi także praktyka ubezpieczycieli, w której 
to proponują oni szybką ugodę drugiej stronie biorącej udział w wypadku z ich klientem. Ta-
kie rozwiązanie dla wielu może jawić się jako bardzo atrakcyjna propozycja, dlatego też istnieją 
liczne przypadki kiedy to poszkodowani decydują się zawrzeć tego typu ugodę. Chwila refleksji 
przychodzi jednak w momencie kiedy strona ta dowiaduje się, że przyjęta przez nich ugoda 
obejmuje rezygnację ze wszelkich roszczeń z racji spowodowanych szkód, o których ogromie nie 
byli w pełni świadomi w chwili zaakceptowania ugody. Z tego powodu pojawiło się wiele głosów 
popierających wprowadzenie przepisów regulujących tego typu praktykę ubezpieczycieli. Obec-
nie, jeśli strona wypadku czuje się poszkodowana przez ubezpieczyciela może skierować do sądu 
pozew w celu podważenia ugody. Dodać należy jednak, że jest to zarówno trudne z prawnego 
punktu widzenia jak i dość kosztowne dla przeciętnego konsumenta.

3.3.3. Pełnomocnicy ds. likwidacji szkód
W ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii pojawił się bardzo interesujący rodzaj usług. Nie wie-

my w jakim stopniu jest on rozwinięty w krajach Unii Europejskiej. Działalność ta opiera się na 
oferowaniu konsumentom, których samochody zostały uszkodzone podczas wypadku, usług, 
dzięki, którym ich pojazd zostanie naprawiony bezgotówkowo a do czasu zakończenia naprawy 
zostanie im przydzielony – bez żadnych kosztów – samochód zastępczy. Ponadto wszelkie dodat-
kowe koszty pojawiające się w następstwie wypadku zostaną zwrócone. Instytucje, znane jako 
firmy odszkodowawcze, w celu pokrycia wszystkich poniesionych przez swojego klienta kosztów 
starają się uzyskać pieniądze od ubezpieczyciela drugiej strony uczestniczącej w wypadku. Ten 
rodzaj działalności opiera się na częściowym pokryciu kosztów przez drugiego ubezpieczycie-
la a także na wysokiej marży jaka nałożona jest na wynajem samochodów. Konsumenci coraz 
chętniej korzystają z ww. usług, ponieważ nie muszą zgłaszać roszczenia na mocy zawartej przez 
nich umowy ubezpieczenia i jednocześnie ryzykować utraty zniżki przysługującej z tytuły bezsz-
kodowej jazdy. 

Otrzymujemy skargi od konsumentów dotyczące niepomyślnej próby pokrycia poniesionych 
przez nich kosztów podjętej przez firmę odszkodowawczą oraz niesatysfakcjonujących efektów 
naprawy uszkodzonego pojazdu. Na tym etapie jest często za późno aby roszczenie ubezpiecze-
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niowe zostało przyjęte przez ich ubezpieczyciela. Nasza instytucja z kolei nie może rozpatrywać 
skarg przeciwko firmom odszkodowawczym, gdyż nie są to ani ubezpieczyciele ani pośrednicy 
ubezpieczeniowi. Sądy w Wielkiej Brytanii zajęły się tego typu kontraktami i ku zdziwieniu wie-
lu, zatwierdziły ich ważność oraz uznały, że nakładanie przez te instytucje wysokich kosztów 
prowizji na wynajem samochodów, a następnie odzyskiwanie pieniędzy od ubezpieczyciela jest 
– w świetle prawa – dopuszczalne i nie podlega zaskarżeniu.

4. Wnioski
Konsumenci, załatwiający sprawy bezpośrednio z ubezpieczycielem, zazwyczaj są w gorszej 

sytuacji. Dzieje się tak ponieważ ubezpieczyciele mają ogromne doświadczenie w sprawach 
roszczeń dotyczących ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. „Zwykli” konsumenci nie mają 
możliwości nabycia tego typu wiedzy. Ponadto, w większości krajów europejskich sprawy sądo-
we są drogie i czasochłonne. Dlatego tak ważnym jest aby zarówno osoby poszkodowane, jak 
i strony umowy ubezpieczenia miały dostęp do sprawiedliwego i ekonomicznie uzasadnionego 
procesu rozwiązywania ich sporu z ubezpieczycielem.

Podstawą do rozstrzygnięcia sporu może być, tak jak w niektórych krajach Unii Europejskiej, 
opinia rzeczoznawcy samochodowego. Może to być również bezpłatna pomoc Rzecznika (lub 
równoważnego organu), który może podjąć decyzję w sprawie rozwiązania sporu. Jeśli pomoc 
Rzecznika jest możliwa, zmniejsza się znaczenie prawa konsumenta do przeprowadzenia nieza-
leżnej wyceny zleconej wykwalifikowanemu rzeczoznawcy. 

Jednym ze sposobów wśród tzw. alternatywnych dróg zapewnienia konsumentowi uczciwego 
traktowania przez ubezpieczyciela są niezależne raporty oraz opinie wykonane dla klienta oraz 
ubezpieczyciela. Mogą one zostać także użyte w przypadku kiedy sprawa znajdzie swój finał 
przed sądem. Dobrym sposobem na dochodzenie przez konsumentów swoich roszczeń z tytułu 
ubezpieczenia może być skierowanie sprawy do Rzecznika, który udzieli pomocy w rozwiąza-
niu sprawy. Ubezpieczyciel, który szuka okazji aby wykorzystać konsumenta, dzięki działaniom 
Rzecznika przekona się bowiem, że nie ma szans powodzenia.

Peter Hinchliffe, Rzecznik ds. Ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii
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Summary of the article

Consumer Motor Insurance Disputes in the United Kingdom

The Financial Ombudsman Service in the United Kingdom has been dealing with disputes 
between consumers and their motor insurers for over twenty five years. The Financial Ombud-
sman Service provides a free service to consumers and micro–enterprises who have a dispute 
with an insurer or an insurance intermediary. While most disputes are settled the Service has 
the power to reach a final decision that is binding on the insurer or broker and award compen-
sation of up to £100,000 (Euros 110,000). 

This article outlines some of the issues that arise in the Financial Ombudsman Service case-
work in respect of consumer motor insurance and pays particular attention to the difficulties 
arising out of motor accidents and the problems in securing the repair or the value of the car 
that has been damaged or destroyed in an accident. 

It is hoped that this approach will be of interest in the broader debate in Poland about how 
to provide a system for resolving disputes over motor accidents that addresses the imbalance 
between insurers and consumers.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 8(1/2010) 57

Rafał Kozielewski 

Okoliczności wpływające na przyczynienie się do powstania szkody 
w wypadkach komunikacyjnych małoletnich poniżej 13. roku życia

1. Uwagi wstępne 
Kontrowersje dotyczące instytucji przyczynienia i okoliczności wywierających wpływ na jego 

miarkowanie są od dawna przedmiotem dyskusji i sporów w piśmiennictwie. Zagadnienia 
związane w wykładnią art. 362 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny1 także sta-
le wywołują rozbieżności w orzecznictwie, w tym szczególnie sądów niższych instancji. Należy 
zgodzić się z opinią wyrażoną swego czasu przez A. Szpunara „(…)niejednolitość orzecznictwa 
dotyczącego stosowania art. 362 k.c. jest niemal przysłowiowa. Chwiejność judykatury w spra-
wie 362 k.c. jest dobrze znana. Uważam, że sądy nie powinny zbyt pochopnie stosować przepisu 
o przyczynieniu się poszkodowanego, ułatwiając sobie w ten sposób zadanie w dziedzinie wymia-
ru sprawiedliwości. Jeżeli sprawa odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę budzi wątpliwości, 
występuje pokusa żeby dokonać odpowiedniego zmniejszenia odszkodowania i w ten sposób 
uzyskać rozwiązanie połowiczne2”.

2. Stopień możliwości realizacji powinności
Dominującym poglądem w judykaturze, a w mniejszym stopniu w doktrynie3, jest zapa-

trywanie wskazujące, iż przyczynienie do powstania szkody, powinno się rozpatrywać przez 
pryzmat adekwatnego związku przyczynowego z zastrzeżeniem, iż zachowanie kwalifikowa-
ne jako przyczynienie, musi być dotknięte nieprawidłowością noszącą znamiona niezgodności 
z powszechnie uznanymi normami postępowania. Alternatywną koncepcją znajdującą oparcie 
przede wszystkim w nauce prawa jest teoria, według której przyczynienie poszkodowanego 
należy oceniać odnosząc się do podstawy odpowiedzialności zobowiązanego do naprawie-
nia szkody tj. jeśli odpowiada on na zasadzie winy, wtedy o przyczynieniu może być mowa 
wówczas, gdy po jego stronie zachodzi wina. Zaś gdy odpowiedzialność sprawcy opiera się 
na zasadzie ryzyka bądź słuszności, wtedy dla zaistnienia przyczynienia wystarcza możliwość 

1 Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.
2 A. Szpunar, Przyczynienie się do powstania szkody w wypadku komunikacyjnym, Rejent 2001, nr 6, s. 20.
3 T. Dybowski, W sprawie przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, Nowe Prawo 1977, nr 6, 
s. 820 i nast.; P. Granecki, W sprawie wykładni art. 362 Kodeksu cywilnego, Państwo i Prawo 2003, nr 1, s. 68 
i nast.; M. Owczarek, Zmniejszenie odszkodowania na podstawie art. 362 Kodeksu cywilnego, Monitor Prawni-
czy 2003, nr 4, s. 160 i nast.
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przypisania obiektywnego naruszenia zasad postępowania4. W doktrynie prezentowana jest 
również wykładnia polegająca na twierdzeniu, że poszkodowany może przyczynić się do po-
wstania szkody tylko wtedy, gdy jego zachowanie – jakkolwiek nieprawidłowe – jest ponadto 
zawinione (culpa concurentus)5. 

Najbardziej – jak się wydaje – trafną interpretacją jest koncepcja związana z kazualną teorią 
adekwatnego związku przyczynowego przy jednoczesnym zaistnieniu przesłanki niewłaściwe-
go zachowania się podmiotu przyczyniającego wskutek naruszenia obiektywnie pojmowanego 
porządku prawnego, czyli braku zachowania powinności (bezprawność)6. Przy czym w mojej 
ocenie zachowanie nie zgodne z porządkiem prawnym kwalifikowane jako przyczynienie skut-
kujące zmniejszeniem odszkodowania może wystąpić wówczas, gdy przyczyniający jest w stanie 
ze względu na posiadane cechy zachować się w sposób prawidłowy w ogóle, innymi słowy jest 
obdarzony przymiotem zdolności do respektowania obowiązujących w systemie norm poprzez 
posiadanie swoistych predyspozycji do realizacji powinności w postaci zdolności do pokierowa-
nia własnym działaniem, żeby nie było obiektywnie nieprawidłowe. Zatem, aby mogło wystąpić 
przyczynienie wywołujące skutki prawne, poszkodowany winien mieć zdolność do dokonania 
wyboru określonego zachowania (prawidłowego bądź wadliwego) i mieć choćby w stopniu 
minimalnym rozeznanie co do konsekwencji własnego działania. W przypadku, gdy takiej wła-
ściwości jest brak po stronie przyczyniającego, nie sposób znaleźć uzasadnienia dla uznania, 
iż powinien on ponosić negatywne następstwa własnych wadliwych zachowań. 

Poprzez wspomniany brak możliwości realizacji powinności należy rozumieć sytuację, w któ-
rej dany podmiot nie jest w stanie posiadać świadomości obowiązujących w systemie norm 
w stopniu wystarczającym do ich przestrzegania. Chodzi między innymi o brak umiejętności 
pojmowania jakie zachowanie jest właściwie a jakie właściwe nie jest, gdyż taki stan wiąże się 
z utratą możliwości należytego pokierowania swoim zachowaniem. Stąd też nie powinno się 
stosować instytucji przyczynienia skutkującego obniżeniem odszkodowania w przypadku wy-
stąpienia zupełnie bezwiednych zachowań poszkodowanych, którzy nie posiadając zdolności do 
rozumienia reguł obiektywnej prawidłowości (powinności) zachowują się w sposób obiektyw-
nie naganny, chociaż z przyczyn zupełnie niezależnych od siebie pozbawieni są jakiegokolwiek 
wpływu na własne postępowanie7. Z tych między innymi względów okoliczność możności za-

4 Brak jest dla poparcia tej koncepcji dostatecznego uzasadnienia w przepisach kodeksu cywilnego, także w prak-
tyce doniosłość tego stanowiska jest wysoce ograniczona. Słabości tego poglądu obnażył A. Śmieja, Uwagi na 
marginesie dyskusji nad przyczynieniem się poszkodowanego do powstania szkody, Nowe Prawo 1979, nr 3, s. 
34–35, który to trafnie wykazał, iż przyjmując jej założenia dochodziłoby często w praktyce do niesprawiedli-
wych rozstrzygnięć, gdy podmiot, którego odpowiedzialność ma być zaostrzona (art. 235–236 k.c.), odpowiadać 
będzie łagodniej (z uwagi na możność postawienia poszkodowanemu zarzutu niezawinionego, lecz niewłaściwe-
go zachowania) niż podmiot odpowiadający na zasadzie winy (gdy poszkodowanemu winy przypisać nie można, 
np. z powodu wieku). 
5 Ten pogląd prezentują A. Ohanowicz, Zobowiazania. Część ogólna, PWN, Warszawa 1965, s. 98; tenże Od-
powiedzialność za szkodę z tytułu ryzyka a wina własna poszkodowanego, (w:) W. Osuchowski, M. Sośniak, B. 
Walaszek (red.), Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej prof. K. Przybyłowskiego, PWN, Kraków 1964, 
s. 191; także współcześnie w tym kierunku M. Nesterowicz, Przyczynienie się poszkodowanego do wypadków 
komunikacyjnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 44, 1990, s. 96.
6 Będą to działania naruszające prawo pisane, zasady współżycia społecznego i zasady prakseologiczne rządzące 
postępowaniem ludzi normalnych.
7 Jako przykład można wskazać sytuację, w której 2,5 letnie dziecko wchodzi do niezabezpieczonej budki z insta-
lacją elektryczną wskutek czego zostaje rażone prądem. W tym przykładzie oczywistym wydaje się, że poszkodo-
wany nie ma jakiejkolwiek zdolności do przestrzegania porządku prawnego; por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 
dnia 30 kwietnia 1952 r. (C. 290 / 52, OSN 1953, poz. 99). 
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chowania się zgodnie z porządkiem prawnym w ogóle jako „stosowna okoliczność” powinna 
odgrywać pierwszorzędne znaczenie przy rozpatrywaniu kwestii przyczynienia w procesie od-
szkodowawczym, gdyż jest to czynnik wprawdzie determinujący zachowanie poszkodowanego, 
aczkolwiek od niego oderwany. 

Reasumując, w przypadku jakiegokolwiek braku rozeznania co do reguł obiektywnej rzeczywi-
stości przyczynienie nie powinno w ogóle następować tj. niemożność respektowania porządku 
prawnego jako okoliczność wyłączająca zastosowanie przyczynienia, natomiast częściowy brak 
rozeznania stanowić winien okoliczność wpływającą na wysokość przyczynienia8. Podkreślenia 
wymaga wszak teza zgodnie z którą, nie każde zachowanie się poszkodowanego – chociażby 
było obiektywnie nieprawidłowe – może być poczytane za przyczynienie do powstałej szkody, 
a co za tym idzie nie przesądza o wyłączeniu możliwości uzyskania pełnego odszkodowania, 
gdyż nie każde przyczynienie faktycznie stwierdzone może być traktowane jako przyczynienie 
w sensie prawnym tj. wywołujące skutek prawny w postaci zmniejszenia obowiązku naprawie-
nia szkody przez sprawcę.

3. Małoletni jako swoista kategoria poszkodowanych
Powyższe rozważania znajdują odniesienie szczególnie w stosunku do szkód powstałych z udzia-

łem poszkodowanych małoletnich, którzy nie posiadając rozeznania co do zasad postępowania 
uznawanych według powszechnie przyjętych kryteriów za właściwe, mimowolnie przyczyniają 
się do wywołania szkody wskutek naruszenia tychże zasad. Słowem nie zdają sobie sprawy, że 
dane zachowanie jest nieprawidłowe, ze względu na właściwości od siebie niezależne. W prak-
tyce najczęściej tego rodzaju przypadki powstają przy okazji wypadków komunikacyjnych, gdzie 
mamy do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka występującą po stronie sprawcy 
zdarzenia i jednoczesnym braku możliwości ponoszenia winy przez poszkodowanego, który nie 
ukończył lat 13. W tych przypadkach niecelowe jest rozróżnianie szkody wyrządzonej przez ma-
łoletniego osobom trzecim od szkody na dobrach osobistych tj. negatywnych konsekwencji dla 
siebie.

Należy zaznaczyć również, iż zachowania przyczyniającego się poszkodowanego mają zawsze 
charakter wtórny względem działania sprawcy szkody, na którym ciąży odpowiedzialność, dlate-
go też to działanie sprawcze jest pierwotnym czynnikiem kreującym powstanie szkody. 

Do kwestii związanych z precyzowaniem wysokości stopnia przyczynienia poszkodowanych 
małoletnich należy podchodzić z dużą dozą ostrożności, analizując przy tym w sposób wszech-
stronny i wyczerpujący wszelkie okoliczności, które mogą wpływać na ów wymiar. Sformułowanie 
„stosowne okoliczności” należy interpretować rozlegle, biorąc pod uwagę nie tylko okoliczności 
faktyczne, ale także okoliczności prawne9, takie jak choćby podstawa odpowiedzialności i czynni-
ki wpływające na jej zakres, a także zasady i funkcje systemu prawa. Ograniczanie się wyłącznie 
do badania stanu faktycznego stanowiłoby wyłom od postulatu wszechstronnego rozważania 
wszelkich okoliczności towarzyszących sprawie. 

W przypadku dokonywania procesu miarkowania przyczynienia w stosunku do małoletnich 
na pewno nie powinno się porównywać akceptowanych wzorców zachowania (np. zasady ru-
chu drogowego, należyta ostrożność, zasada ograniczonego zaufania) w sposób bezrefleksyjny 
i mechaniczny, ponieważ te zobiektywizowane wzory wywodzone są przeto z reguł, które rządzą 

8 W znaczeniu poznawczym stopień rozeznania występujący po stronie przyczyniającego w chwili zdarzenia 
sprawczego jest możliwy do stwierdzenia w sposób obiektywny, w oderwaniu od konieczności rozpatrywania 
czynników subiektywizujących. 
9 W szerokim rozumieniu każda okoliczność prawna jest zarazem okoliczność faktyczną.
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światem podmiotów mających dostateczną świadomość. Rozumienie zasad przyczynowości (re-
lacji przyczyny do skutku) pojmowane jest powszechnie, jako zjawisko przede wszystkim mające 
w swej istocie charakter poznawczy, które nota bene wynika z zasad doświadczenia życiowego 
i wiedzy naukowej, a z kolei te właściwości są domeną ludzi o ukształtowanej i dojrzałej percep-
cji, czyli dorosłych. Występujący u dzieci brak dostatecznej wiedzy o mogącej wyniknąć sytuacji 
zagrożenia, należy rozpatrywać w aspekcie okoliczności niezależnej od woli małoletniego, po-
mimo tego, że ograniczenia te leżą po jego stronie i mają wydatny wpływ na jego zachowanie 
mogące przez to wywołać szkodę – są to cechy organiczne. Niektóre zachowania tej kategorii 
podmiotów, biorąc za podstawę swoisty miernik – utarte standardy ostrożności – mogą się wy-
dawać wysoce wadliwie, jednak pamiętać należy, iż nie można wymagać od małoletnich – ze 
względu na ich oczywistą nieudolność – pełnego rozumienia sytuacji życiowych, które dorośli 
przyjmują niemal intuicyjnie. W tych ramach mieści się również kwestia racjonalności w po-
dejmowaniu działań mogących uchronić ich od uniknięcia (powstanie szkody) lub ograniczenia 
negatywnych skutków niewłaściwego zachowania (zwiększenie szkody). Występujące po stronie 
małoletnich ułomności wynikają z ich nieukształtowanego jeszcze zmysłu postrzegania otaczają-
cej rzeczywistości. Naturalnie poziom uświadomienia właściwych wzorców w stosunku do osób 
mających poniżej 13 lat bywa zróżnicowany ze względu wiek, stopień rozwoju intelektualne-
go, osobiste predyspozycje itd.10 Stąd też stopień rozeznania należy wartościować w każdym 
przypadku indywidualnie, a samo miarkowanie przyczynienia czy nawet odstąpienie od jego 
zastosowania zachodzić powinno w zależności od okoliczności konkretnego stanu faktycznego, 
abstrahując od jakichkolwiek prób standaryzacji czy zabiegów polegających na odnoszeniu się 
do przypadków analogicznych.

4. Wpływ czynników natury systemowej
Istotną okoliczność w kontekście szkód powstałych wskutek wypadków drogowych z udziałem 

małoletnich stanowi podstawa odpowiedzialności sprawcy zdarzenia będącego z reguły kierują-
cym pojazdem. Otóż obowiązujący kodeks cywilny wprowadza w art. 236 w związku z art. 235, 
zaostrzoną odpowiedzialność samoistnego posiadacza mechanicznego środka komunikacji za 
szkodę związaną ruchem pojazdu. Ratio legis tego przepisu opiera się na założeniu zwiększonego 
niebezpieczeństwa mogącego wystąpić dla innych uczestników ruchu związanego z używaniem 
tych pojazdów. Podkreśla się, że ten motyw legislacyjny powinien stanowić ogólną dyrektywę 
przy wykładni przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności posiadacza środka mechanicznego11. 
Odpowiada on za samo następstwo zdarzenia z którego wynikła szkoda, chociażby winy nie pono-
sił. Z tych względów przesłanki subiektywne (wina lub jej brak) po stronie zarówno uczestników 
wypadku jak również osób zobowiązanych do nadzoru nad małoletnim nie powinny odgrywać 
dominującej roli. Co więcej, sytuacja w której kierowca został uniewinniony lub toczące się 
przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone w sprawie dotyczącej spowodowania 
„przestępstwa komunikacyjnego” nie decyduje o wyłączeniu jego odpowiedzialności. Stopień 
nasilenia winy jako „stosowna okoliczność” może odgrywać istotniejsze znaczenie jako czyn-
nik obciążający osobę sprawcy wypadku12. Z uwagi na niemożność wystąpienia zawinienia po 
stronie małoletniego, który nie ukończył 13. lat, stopień winy jako „stosowna okoliczność” nie 

10 Swoją drogą, za irracjonalne należy uznawać próby konstruowania obiektywnego wzorca niewłaściwego za-
chowania małoletniego, który nie posiada właściwości odpowiedniego postrzegania rzeczywistości.
11 G. Bieniek, Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 20.
12 Jeżeli sprawca w ogóle będzie predysponowany do ponoszenia winy. Można wyobrazić sobie sytuację, w któ-
rej sprawca i poszkodowany są osobami nie mającymi ukończonych lat 13. 
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powinien negatywnie oddziaływać na miarkowanie przyczynienia. Nietrudno sobie wyobrazić 
zdarzenie, w którym żadnej z osób w nim uczestniczących nie będzie można przypisać winy 
w spowodowaniu szkody; brak winy po stronie obsługującego pojazd, niemożność przypisania 
winy małoletniemu, brak wystąpienia zawinienia osób zobowiązanych do nadzoru, wobec czego 
w takiej sytuacji decydującą okolicznością przemawiającą za przypisaniem obowiązku pełnego 
(niemalże pełnego) zrekompensowania powstałej szkody, powinno być właśnie ryzyko i skutki 
związane z powziętą decyzją o włączeniu się do ruchu drogowego w myśl generalnej zasady 
wzmożonej odpowiedzialności eksploatującego niebezpieczne dla otoczenia urządzenia. 

Niemniej istotnymi okolicznościami wpływającymi na obciążenie zwiększoną odpowiedzial-
nością kierującego, względem poszkodowanych małoletnich powinny odgrywać przesłanki 
natury systemowej; zasady współżycia społecznego13, społeczno gospodarcze przeznaczenie 
prawa, ogólna zasada szczególnej ochrony osób mających poniżej 13. roku życia etc. Otóż, wy-
kładnia językowa art. 362 k.c. nie przesądza wielu kwestii – może stanowić, co najwyżej, punkt 
wyjścia do rozważań o charakterze ogólnym, natomiast odpowiedzi na pojawiające się w toku 
wykładni operacyjnej wątpliwości należy doszukiwać się również w racjach systemowych 
i funkcjonalnych. Należy mieć na uwadze, iż dziecko w zderzeniu z pojazdem mechanicznym 
jest zawsze słabszym uczestnikiem, narażonym na uszczerbek szczególnego rodzaju14, a mia-
nowicie krzywdę polegającą często na ciężkim uszkodzenia ciała czy skutkującą jego śmiercią. 
Funkcję czynnika mającego na celu łagodzenie skutków wypadków komunikacyjnych, odgrywa 
mechanizm związany z obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej posiada-
czy pojazdów. Ich gwarancyjny walor wpływa na objęcie wzmożoną ochroną poszkodowanych, 
przez co warunkuje pozycję małoletnich, jako grupy wyjątkowo narażonych na niebezpieczeń-
stwo, z uwagi na charakterystykę ograniczeń dotyczących ich stanu postrzegania i oceny ryzyka 
występującego w ruchu drogowym. Należy zaznaczyć, iż współcześnie mamy do czynienia 
z ciągłym wzrostem natężenia ruchu drogowego, rosnącą liczebnością pojazdów, złym stanem 
dróg, nieprzestrzeganiem przez kierujących zasad ruchu drogowego, wzrostem liczby kolizji 
z udziałem nietrzeźwych kierowców etc. Taki stan powoduje konieczność wszechstronnego 
rozważenia wpływu także tych zjawisk przez pryzmat zachowania się słabszych uczestników 
ruchu15 – ujęcie celowościowe.

13 P. Granecki, postuluje, aby w przypadkach, gdyby poszkodowaną była osoba niepoczytalna, miarkowanie było 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy zabieg ten nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (analogia 
z art. 428 k.c.) lub żądanie pełnego odszkodowania będzie stanowić nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 
k.c.), P. Granecki, op.cit., s. 74 i nast.
14 Patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1970 r. (I CR 304 / 70, LEX nr 6766) „Szczególny charakter 
świadczenia, jakim jest przewidziane w art. 445 § 1 zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, nie pozwa-
la stosować do niego w sposób mechaniczny przepisu art. 362 KC o odpowiednim zmniejszeniu wysokości od-
szkodowania ze względu na przyczynienie się poszkodowanego”. Nadto, w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 maja 
2008 r., Sąd Apelacyjny w Poznaniu (I ACa 191 / 08, LEX nr 446149) wskazuje, iż okoliczność m.in. tragicznych 
dla poszkodowanego następstw wypadku, może uzasadniać zmiarkowanie odszkodowania w proporcji nieco 
mniejszej niż by to wynikało ze stopnia jego przyczynienia się do powstania szkody.
15 Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2006 r. (IV CSK 118 / 06; LEX nr 369169), 
wskazując w treści uzasadnienia, iż uczestnictwo w ruchu drogowym, będące obecnie życiową koniecznością, 
połączone jest z bardzo dużym ryzykiem zwłaszcza dla osób pieszych oraz rowerzystów. Z tej przyczyny ta wła-
śnie grupa osób poszkodowanych korzystać powinna ze wzmożonej ochrony prawnej.”
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5. Konsekwencje zachowania się osób zobowiązanych do nadzoru nad małoletnim
Okoliczność wpływu zachowania osób zobowiązanych do nadzoru nad małoletnimi należy 

rozpatrywać w pierwszej kolejności przez pryzmat dyspozycji art. 427 k.c.; mianowicie należy 
ustalić czy, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy, opiekunowie uczynili zadość ciążących 
na nich obowiązków oraz czy szkoda powstałaby również wówczas przy starannym wykonywa-
niu pieczy. W sytuacji pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania należałoby uznać, iż samo 
zachowanie opiekunów stanowi okoliczność irrelewantną w procesie miarkowania przyczynie-
nia małoletnich.

Jeżeli natomiast w stanie faktycznym można doszukać się znamion winy w nadzorze nad ma-
łoletnimi, wówczas ta okoliczność może być rozważana w danym przypadku w zależności od 
przyjęcia określonej koncepcji wpływu tego czynnika na przyczynienie się małoletniego. W tym 
zakresie wykrystalizowały się dwa przeciwstawne stanowiska. I tak, choćby w wyroku z dnia 16 
marca 1983 r. (I CR 33 / 83, OSNCP 1983 / 12 / 196) Sąd Najwyższy zważył, iż osoba zobowią-
zana według przepisów o czynach niedozwolonych do naprawienia szkody, poniesionej przez 
małoletnie dziecko, nie może na podstawie art. 362 k.c. żądać zmniejszenia swego obowiąz-
ku odszkodowawczego wobec tego dziecka na tej podstawie, że szkoda pozostaje w związku 
przyczynowym również z zawinieniem rodziców poszkodowanego, wyrażającym się w braku 
należytego nadzoru. W uzasadnieniu wskazał, „iż nie można uznać zachowania się rodziców 
poszkodowanego za podstawę zastosowania przepisu art. 362 Kodeksu cywilnego, gdyż przepis 
ten dotyczy zachowania się poszkodowanego, a nie innych osób”16. Dodać trzeba, iż okoliczność 
wpływu osób trzecich niezależnie od ich zawinienia i podstaw odpowiedzialności, stanowi ko-
lejny czynnik nieleżący po stronie małoletniego, choć wpływający w pewnym stopniu na jego 
zachowanie – czynnik oderwany. Przez co ta okoliczność, w moim przekonaniu, nie powinna 
skutkować pogorszeniem sytuacji dziecka wskutek zaniedbań ze strony opiekunów prawnych17. 
Drugi natomiast pogląd opiera się instytucji kolektywnego ponoszenia przez rodzinę skutków 
działania jednego ze swych członków18. Należy jednak podkreślić, iż polskie prawo nie zna insty-
tucji wspólnoty rodzinnej ponoszącej negatywne następstwa niewłaściwych zachowań swoich 
członków19. Ponadto, wydaje się, iż przyjęcie tego typu koncepcji byłoby wysoce krzywdzące dla 
małoletnich, biorąc za podstawę choćby względy wynikające z art. 5 k.c. 

6. Uwagi końcowe
Rekapitulując, należy uznać, iż art. 362 k.c. zawiera normę nakazującą sądom przystąpić 

do badania przyczynienia w każdym przypadku, gdy zostanie faktycznie (nie znaczy prawnie) 
stwierdzone, że „poszkodowany przyczynił się”. Jednakże, sąd rozpatrując dany stan badać 
w pierwszej kolejności powinien czy biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy, może 
być mowa w ogóle o obniżeniu wysokości odszkodowania (chyba że z tych samych okoliczno-
ści wynika, iż konieczność dokonania takiej redukcji jest ponad wszelką wątpliwość oczywista). 
W przypadku stwierdzenia okoliczności z których wynika, że przyczynienie nie powinno nastą-

16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1983 r. (I CR 33 / 03, OSNCP 12 / 1983, poz. 196) z glosą aprobująca 
A. Szpunara oraz glosą aprobującą T. Narożnego.
17 Na marginesie, już w prawie rzymskim znana była zasada; delicta parentum liberis non nocent.
18 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1982 r. (IV CR 484 / 82, OSP 1984, nr 1, poz. 4), jak też wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2007 r.( I ACa 1146 / 06, niepubl.).
19 Choćby M. Nesterowicz, op. cit.; A. Szpunar, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16.03.1983 r. (I CR 33 
/ 83, Państwo i Prawo, 1984 / 10 / 135), s. 139; A. Kubas, Zachowanie się osób trzecich jako przyczynienie się 
poszkodowanego, Studia cywilistyczne, t. XXVII, PWN, Kraków 1971, s. 32.
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pić, sąd powinien obligatoryjnie od obniżenia odszkodowania odstąpić. Dopiero po precyzyjnym 
ustaleniu, iż wyłączenie tego typu nie może mieć miejsca, winien przystąpić do czynności miar-
kowania wysokości odszkodowania20 przy jednoczesnym wszechstronnym rozważeniu wszelkich 
okoliczności towarzyszących sprawie.

Mgr Rafał Kozielewski, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocła-
wiu

Summary of the article

Circumstances contributing to occurrence of total damage in road 
accidents of minors below age of 13

Controversy about one’s contribution to damage and circumstances resulting in it’s restraint 
are subject to discussions and disputes in particular if it comes to damages occurred as an effect 
of a road accident, in which a minor was injured. Main feature differentiating this aggrieved par-
ty is its undeveloped perception of surrounding reality (or even a complete lack of this capacity) 
including all the legal norms which makes minors unable to abide by the law. In my opinion, this 
factor should come as first criterion determining an extend to which a minor contributes to a 
damage or even constitute basis to abandonment of this procedure in a given case. It seems 
obvious that awareness of legal norms is a feature independent on minor’s will. 

Statement “appropriate circumstances” should be the subject of a wider interpretation taking 
into account not only the factual circumstances but also legal factors of a given case. To legal 
factors one should add basis of civil responsibility for a damage and factors influencing it, deter-
mined by law (scope, rules and functions). Factors of systematic and purposive nature generally 
contribute to shaping a positive legal position of minors participating in road accidents.

Behaviour of a minor’s guard plays an important role here. Any failures in ward’s supervision 
may influence the determination of minor’s contribution to a damage. Nevertheless, in my opi-
nion, one aspect should be taken for granted: what parents do should not be harmful for their 
children.

In a conclusion, according to article 362 of the Civil Code, courts are obliged to investigate 
the actual contribution to a damage in every case when aggrieved person is suspected to have 
contributed to a damage. First of all, a court investigating a given case should consider whether 
lowering of the indemnity is appropriate at all. In case, it is estimated that the contribution sho-
uld not have happened, a court should resign from lowering an indemnity. Only after a precise 
declaration that such an exception is unfounded, court should restrain indemnity with conside-
ration of all the circumstances of a case.

20 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1997 r. (I CKN 82 / 96, Wokanda 1997 / 7 / 3) „Samo porównanie 
przyczynienia się poszkodowanego z przyczynami szkody obciążającymi osobę sprawcy nie pozwala na uznanie 
wysnutej z tego porównania skali za wyłączne kryterium zmiarkowania należnego poszkodowanemu odszkodo-
wania. Miarkowanie odszkodowania powinno bowiem następować „stosownie do okoliczności”.
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Dariusz Fuchs

Obowiązki prewencyjno–ratownicze wspólnoty mieszkaniowej jako 
specyficznego podmiotu stosunku ubezpieczenia w ubezpieczeniach 
majątkowych – uwagi na tle art. 826 k.c.

1. Wprowadzenie
Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. 1 wprowadziła do rodzimego prawa specy-

ficzny podmiot, którym jest wspólnota mieszkaniowa. Zgodnie z artykułem 6: „Ogół właścicieli, 
których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. 
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwa-
na”. Na tej podstawie została wspólnota zaliczona do kategorii ułomnych osób prawnych, gdy 
25 maja 2003 r. wszedł do obrotu prawnego art. 33¹ ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. – Kodeksu 
cywilny2.

Specyfika regulacji niewątpliwie spowodowała, że ani twórcy ustawy ani pierwotnie praktyka 
gospodarcza nie przewidziała rozlicznych konsekwencji prawnych faktu, iż w obrocie gospodar-
czym funkcjonuje od 25 września 2003 r.3 tak specyficzna ułomna osoba prawna. Sferą, gdzie 
uwidacznia się szczególnie ranga tego podmiotu są ubezpieczenia gospodarcze, a szczególnie 
ubezpieczenia majątkowe.

2. Wspólnota jako specyficzny podmiot prawa 
Przywołany powyżej art. 6 ustawy o własności lokali zezwala, aby wspólnota nabywała prawa 

oraz zaciągała zobowiązania. Prima facie należy w tym kontekście stwierdzić, że także odnosi się 
to do zawarcia umowy, którą ustawodawca reguluje przede wszystkim w art. 805 i kolejnych k.c., 
tj.; umowy ubezpieczenia. Analogicznie, przez wzgląd na treść art. 808 k.c., wspólnota mieszka-
niowa może także uzyskać (co w praktyce występuje niewątpliwie rzadziej) status osoby, której 
ryzyko jest ubezpieczane (umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek). Dlatego też w tym miejscu 
bliższej analizie należy poddać istotę podmiotowości prawnej wspólnoty jako jednostki organi-
zacyjnej oraz sfery jej obecności w obrocie gospodarczym.

Należy podkreślić, iż z dosłownego brzmienia art. 6 zd. 2 ustawy o własności lokali można 
byłoby wywodzić, iż wspólnota mieszkaniowa posiada nieograniczone ius contrahendi, a przy-

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.
2 Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.
3 Tj. daty wejścia w życie nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 49, poz. 408).
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najmniej ograniczone jedynie poprzez treść art. 353¹ k.c., bez konieczności uwzględnienia 
regulacji szczegółowych, odnoszących się do specyfiki funkcjonowania wspólnoty mieszkanio-
wej, a wynikających chociażby z treści ustawy. Taki wniosek byłby jednak nieuzasadniony, gdyż 
nie uwzględnia celu, dla którego wspólnota mieszkaniowa, jako ułomna osoba prawna, została 
wprowadzona wolą ustawodawcy do rodzimego obrotu prawnego4.

Przepisy ustrojowe regulujące wspólnotę mieszkaniową w prawie polskim zostały świadomie 
przez ustawodawcę wprowadzone aby właśnie takiemu podmiotowi ułatwić funkcjonowanie 
w obrocie prawnym, a wobec tego także ratio legis ustawy decyduje jednocześnie o zakresie 
przedmiotowym uprawnienia wspólnoty do występowania w świecie zewnętrznym. Słusznie 
w literaturze podkreślono, iż takie ukształtowanie przede wszystkim miało służyć (i służy do chwi-
li obecnej) dwóm zasadniczym celom: konserwacji nieruchomości wspólnej oraz sprawnemu 
zarządzaniu taką nieruchomością5. Z takiego punktu widzenia należy oceniać zakres posiadanej 
przez wspólnotę, na podstawie art. 6 zd. 2 ustawy, zdolności do czynności prawnych. 

Wobec tego należy przyjąć, iż wspólnota posiada (na mocy samej ustawy o własności lokali) 
ius contrahendi ograniczone do sfery odnoszącej się do reprezentowania interesów członków 
wspólnoty mieszkaniowej. Taki zresztą wniosek także wynikałby z wykładni art. 353¹ k.c. tym 
samym można przyjąć, iż rozstrzygającym kryterium będzie kategoria interesu prawnego i eko-
nomicznego związanego z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej w obrocie gospodarczym 
jako podmiotu reprezentującego zbiorcze interesy współwłaścicieli. W zakresie wykraczającym 
poza reprezentację interesów prawnych i ekonomicznych ogółu współwłaścicieli wspólnota 
mieszkaniowa nie dysponuje per se normatywnym umocowaniem do działania. 

Powyższa teza ma także istotne znaczenie przez wzgląd na wyrażoną w art. 33¹ k.c. zasadę 
odpowiedzialności subsydiarnej członków takiej jednostki organizacyjnej. Urzeczywistnienie od-
powiedzialności majątkiem osobistym członków za zobowiązania jednostki organizacyjnej jest 
uzależnione od kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek:

braku odrębnej regulacji, która taką odpowiedzialność wyłączyłaby lub doprowadziła do jej 	
ograniczenia oraz 
powstanie stanu niewypłacalności samej jednostki.	

Dla wspólnot podstawowym rozwiązaniem normatywnym w odniesieniu do pierwszego kry-
terium, które wprowadza częściową modyfikację, stanowi art. 17 ustawy o własności lokali, 
zgodnie z którym „Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota 
mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej jego udziałowi 
w tej nieruchomości”. Można natomiast przyjąć, iż w ten sposób także została przyjęta koncep-
cja, za pomocą której w interesie współwłaścicieli, ustawodawca wykluczył odpowiedzialność 
solidarną, w to miejsce wdrażając regułę odpowiedzialności za zobowiązania w proporcji do 
udziału danego podmiotu – członka wspólnoty w nieruchomości wspólnej.

W tym miejscu można odnieść się do hipotetycznego stanu faktycznego, zgodnie z którym 
zostałoby podjęte i wyrażone oświadczenie woli przez poszczególne osoby, które skądinąd są 
np. członkami wspólnoty mieszkaniowej, aby umocować na tej podstawie taką wspólnotę do 
działania w ich imieniu w zakresie bezdyskusyjnie wykraczającym poza zakres zarządu nieru-
chomością wspólną, a wobec czego, wykraczającym poza normatywny zakres kompetencji 
wspólnoty mieszkaniowej wynikający z ustawy o własności lokali.

4 Taki też pogląd wyrażony został (chociaż bez szczegółowej argumentacji) przez E. Bończak–Kucharczyk, Wła-
sność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Stan prawny i problemy praktyczne w świetle ustawy o własności lokali 
i innych, Warszawa 2004, s. 115.
5 E. Bończak–Kucharczyk, op. cit., s. 122.
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Wykorzystana w tej sytuacji konstrukcja pełnomocnictwa powinna zostać dopuszczona, gdyż 
jest zgoda co do możliwości występowania osoby prawnej jako pełnomocnika6, a to, wobec treści 
art. 33¹ k.c. oznacza możliwość absorpcji tego poglądu w kontekście funkcjonowania wspólnoty 
mieszkaniowej per analogiam. 

Tym samym, można sobie wyobrazić sytuację, gdy wspólnota mieszkaniowa, mająca status 
jednostki organizacyjnej o cechach, które zezwalają na przyznanie jej atrybutów ułomnej osoby 
prawnej, będzie umocowana do dokonania określonych czynności prawnych, dla których niewy-
starczające byłoby powołanie się jedynie na status podmiotu zdefiniowanego w art. 6 ustawy 
o własności lokali.

Wobec powyższego powstaje pytanie, czy w razie, gdy takie umocowanie nastąpiło i zostały 
dokonane czynności, które prócz skutków w sferze uprawnień i obowiązków osób reprezentowa-
nych, powodują także konsekwencje dla odpowiedzialności cywilnej wspólnoty (np. zwiększają 
zakres jej zobowiązań, na podstawie powstałej przy tej okazji odpowiedzialności deliktowej), 
to czy skutkuje także taka sytuacja w sferze odpowiedzialności cywilnej poszczególnych człon-
ków wspólnoty. Należy przyjąć, iż w razie, gdy taka czynność zostanie dokonana niejako „obok” 
regulacji ustawy o własności lokali, to co najwyżej będzie można uznać, iż wiąże się to z nie-
prawidłową gospodarką nieruchomością wspólną i jeżeli pociągnie za sobą odpowiedzialność 
pełnomocnika (wspólnoty mieszkaniowej), a w konsekwencji: odpowiedzialność członka wspól-
noty w proporcji do udziałów będących jego własnością, to co najwyżej może ten ostatni (na 
zasadzie regresu) dochodzić zwrotu poniesionej równowartości roszczenia poszkodowanego, 
pod warunkiem, iż to nie na jego rzecz działała w danym przypadku wspólnota. Adresatem ta-
kiego roszczenia zwrotnego będą członkowie zarządu, którzy takiej czynności (występując jako 
reprezentant wspólnoty) dokonali, działając na podstawie udzielonego wspólnocie pełnomoc-
nictwa lub też odpowiada zarządca (jako osoba fizyczna albo osoba prawna, zgodnie z art. 18 
ust.1 ustawy o własności lokali), który zarządza wspólnotą na podstawie umowy o zarządzanie 
(por. art. 18 ustawy o własności lokali). 

Oczywiście w określonych okolicznościach dochodzenie regresu będzie nieuzasadnione, 
a przynajmniej będzie nieskuteczne, a to mianowicie w razie, gdy takie pełnomocnictwo zostało 
udzielone przez danego członka wspólnoty lub też w zgodzie z przepisami ustawy o własno-
ści lokali została podjęta wiążąca uchwała upoważniająca do podjęcia takich czynności (jako 
przekraczająca zwykły zarząd; por. art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy o własności lokali), a dany czło-
nek wspólnoty głosował za jej podjęciem albo nie biorąc udziału w głosowaniu (ewentualnie 
głosując przeciw) nie wniósł powództwa do sądu okręgowego o jej uchylenie (art. 17 pkt 4² 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego7), zgodnie z art. 25 usta-
wy o własności lokali: „(...) 1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej 
niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady 
prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. 
1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszka-
niowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia 

6 Tak K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 2003, s. 430; M. Pazdan, 
(w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego. Tom 2. Prawo Cywilne–część ogólna, Warszawa 2002, s. 489 
z powołaniem się na uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1963 r. (OSN 1965, poz. 22), 
a także taki pogląd wynika z rozważań zawartych (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. 
Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa, s. 313.
7 Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.; por. także odpowiednio orzeczenia cytowane przez G. Jędrejka, 
Kodeks postępowania cywilnego. Edycja Pierwsza, Warszawa 2008, s. 104–106.
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powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego 
zbierania głosów (...)”.

Podobny skutek do powyżej opisanego będzie wywoływać sytuacja, gdy wprawdzie sprzeciw 
zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali został wniesiony do sądu ale z uchybieniem terminu 
przewidzianego przez ustawodawcę, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądowym termin powyższy 
ma charakter prekluzyjny, co powoduje wygaśnięcie uprawnienia do wytoczenia powództwa. 
Taki wniosek należy wysnuć chociażby z orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 16 października 
2002 r. (IV CKN 1351 / 00)8.

Należy w tym miejscu podkreślić, że prawodawca przewidział dwie alternatywne możliwości 
początku biegu terminu, w zależności od tego, w jaki sposób wspólnota podjęła głosowanie. 
Niewątpliwie z tego wynika, iż jest tutaj użyta przez prawodawcę konstrukcja alternatywy roz-
łącznej, co powoduje, że np. nie można tego terminu liczyć skutecznie począwszy od daty, z 
którą np. dany członek wspólnoty dowiedział się o uchwale podjętej w trybie zebrania ogółu 
właścicieli, jeżeli zarazem upłynęło 6 tygodni od daty podjęcia takiej uchwały. Jest to wniosek 
istotny o tyle, iż wnioskując a contrario z art. 23 ust. 3 (tj.: „O treści uchwały, która została 
podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać po-
wiadomiony na piśmie”) wynika, iż jeżeli dany członek wspólnoty zignoruje zebranie właścicieli, 
gdzie podjęta zostanie uchwała, która z jakichkolwiek powodów narusza jego interesy, a wiedzę 
o jej treści posiądzie po upływie 6 tygodniowego terminu z art. 25 ust. 1a ustawy, to z przyczyn 
powyżej przywołanych nie będzie mógł ze swego uprawnienia ustawowego efektywnie skorzy-
stać.

Jeżeli powyższe tezy uznać za uprawnione, to powoduje to określone konsekwencje w sferze 
ubezpieczeń gospodarczych, jeżeli przyjąć, iż wspólnota mieszkaniowa, poprzez treść art. 6 usta-
wy o własności lokali, może uzyskać status podmiotu stosunku ubezpieczeniowego. 

Z tego punktu widzenia należy odrębnie co do zasady postrzegać relacje występujące, gdy 
wspólnota mieszkaniowa jest stroną umowy – ubezpieczającym, a niezależnie od tego sytuację 
(niewątpliwie rzadszą w praktyce), jeżeli występuje jako ubezpieczony, zgodnie z konstrukcją 
umowy na cudzy rachunek, zdefiniowaną w art. 808 k.c. Kryterium prawnie relewantnym, które 
rozstrzyga zarazem o statusie wspólnoty w stosunku ubezpieczenia jest interes ubezpieczeniowy. 
Ma to także znaczenie z powodu np. ewentualnych uprawnień danego podmiotu do dokonania 
cesji praw z umowy ubezpieczenia. 

Jednakże zagadnieniem, które będąc szczególnie ważne dla wspólnoty mieszkaniowej z przy-
czyn przede wszystkim ekonomicznych, jest zarazem ściśle związane ze stosunkiem ubezpieczenia, 
jest zagadnienie zwrotu kosztów prewencyjnych. Jest to tym bardziej ważkie dla funkcjonowania 
wspólnoty mieszkaniowej, gdyż ze względu na stan prawny de lege lata, dotyczy w takim samym 
stopniu sytuacji, gdy wspólnota posiada status strony umowy ubezpieczenia, jak i wówczas, gdy 
jest podmiotem, na którego rachunek zawarto umowę.

3. Obowiązki prewencyjne wspólnoty mieszkaniowej z art. 826 k.c. 
Problematykę obowiązków prewencyjnych nakłada na wspólnotę mieszkaniową kodeks cy-

wilny w art. 826 § 1, zgodnie z którym ubezpieczający (co także dotyczy ubezpieczonego na 
podstawie treści art. 826 § 5 k.c.) jest zobowiązany do „użycia dostępnych mu środków w celu 

8 A także z uzasadnienia niepublikowanych wyroków: Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. 
(I C 324 / 09); oraz Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lipca 2003 r. (I ACa 8 / 03), gdzie podkreślono, 
iż bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w art. 25 ust. 1a ustawy, powoduje wygaśnięcie prawa do za-
skarżenia uchwały.
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ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmia-
rów”9. Tym samym ustawodawca zobowiązał także wspólnotę mieszkaniową, która zawarła 
umowę ubezpieczenia nieruchomości wspólnej lub (jeżeli dopuścić stosowanie tego przepisu do 
majątkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej) ubezpieczenie własnej OC, niezależnie, 
czy deliktowej, czy także kontraktowej (co w praktyce wymaga częstokroć dodatkowego ubez-
pieczenia, a co jest dla wspólnoty, ze względu na szereg kontraktów zawieranych z podmiotami 
trzecimi, szczególnie wskazane) do podjęcia działań prewencyjno–ratowniczych. 

W tym miejscu należałoby się jednak zastanowić, czy rzeczywiście art. 826 k.c. ma zasto-
sowanie do ubezpieczenia OC wspólnoty mieszkaniowej, które jest, co należy podkreślić, 
ubezpieczeniem dobrowolnym (inaczej jest w przypadku zarządcy takiej wspólnoty, gdzie jest 
to ubezpieczenie obowiązkowe)10. 

Jak zaznacza się w literaturze, nawet hipotetyczna możliwość stosowania art. 826 k.c. począt-
kowo, aż do dnia 9 sierpnia 2007 r. włącznie była wykluczona. Przyjmowano tak ze względu na 
treść § 1, zgodnie z którym wówczas: „W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest 
użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu 
oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą”11.

Tym samym na ubezpieczycielu ciążył wówczas obowiązek pokrycia równowartości kosztów 
podjętych środków przez ubezpieczającego w celu określonym w § 1, nawet wówczas, gdy 
działania powyższe okazały się nieskuteczne. Istotne natomiast było, co negatywnie oceniano 
ze względu na praktykę dochodzenia tego roszczenia od ubezpieczyciela, że podmiot objęty 
tym obowiązkiem miał użyć wszelkich dostępnych sobie środków, co oczywiście pozostawiało 
ubezpieczycielowi stosunkowo szeroką swobodę oceny, czy rzeczywiście ubezpieczający takie 
wszystkie możliwe działania w danych okolicznościach podjął12. Jak łatwo wywnioskować, przy 
okazji przyjęcia, iż były dostępne jakiekolwiek środki ubezpieczającemu, których on jednakże 
w okolicznościach zdarzenia nie użył, odmawiano na tej podstawie ubezpieczającemu zwrotu 
kosztów działań przedsiębranych przez niego.

Zarazem wydaje się, iż pod rządami poprzedniego reżimu prawnego, tak jak i obecnie, nic nie 
stało na przeszkodzie, aby na podstawie akceptowanego przez strony umowy postanowienia 
w umowie ubezpieczenia OC zobowiązano ubezpieczającego i odpowiednio: ubezpieczonego 
do podjęcia czynności z zakresu prewencji i ratownictwa przez ubezpieczającego, wzorując się 
na art. 826 k.c. Takie rozwiązanie jest konsekwencją przyjęcia powszechnie w doktrynie po-
glądu sformułowanego przez J. Łopuskiego, iż odstępstwo od imperatywnych, co do zasady 
norm Tytułu XXVII kodeksu cywilnego jest dopuszczalne, gdy działa na korzyść ubezpieczającego 
(ubezpieczonego)13.

Częściowo sytuacja uległa zmianie z dniem 10 sierpnia 2007 r., tj. po wejściu w życie usta-
wy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw14, a to przede wszystkim na skutek rezygnacji z odwołania się wprost przez usta-

9 Por. A. Chróścicki, Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008, s. 136–137.
10  Por. art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 
r., nr 46, poz. 543 z późn. zm.).
11 Szczegóły: D. Fuchs, Zakres obowiązku prewencji w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Uwagi na tle art. 826 
k.c., Prawo Asekuracyjne 2004, nr 2; a także, tenże Uprawnienia poszkodowanego w ubezpieczeniu OC po nowe-
lizacji przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 2, s. 7.
12 Por. A. Chróścicki, op. cit., s. 136.
13 Por. J. Łopuski (w:) J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989, s. 726. 
14 Dalej: ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
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wodawcę do kategorii ubezpieczenia mienia w art. 826 § 1, który obecnie stanowi, iż „w razie 
zajścia wypadku ubezpieczający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowa-
nia przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów”. Tym 
samym, prima facie można obecnie wnioskować, iż od tej daty art. 826 k.c. stosuje się wprost 
do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Powyższy wniosek jest jednak chybiony, jak podkreślono w literaturze, z kilku powodów15. Za-
sadniczo należy opowiedzieć się przeciwko możliwości stosowania art. 826 k.c. do ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej z powodów semantycznych (użycie przez ustawodawcę obecnie 
w art. 826 § 1 k.c. słów: „ratowania przedmiotu ubezpieczenia”, co nie daje się zastosować do 
ubezpieczeń OC ex definitione), a także systemowych, gdyż w art. 826 § 2 k.c. ustawodawca 
dopuszcza, aby „umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, 
że w razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę”, co w umowie ubezpiecze-
nia na cudzy rachunek ma zastosowanie do ubezpieczonego, na którego także takie powinności 
mogą zostać nałożone. Jeżeli wobec tego miałby art. 826 k.c. być stosowany do ubezpieczeń OC, 
to rodzi się kolejna wątpliwość, wobec jakich osób mógłby być zobowiązany ubezpieczający do 
zabezpieczenia roszczeń na podstawie umowy, jeżeli to on właśnie (ewentualnie: ubezpieczony) 
taką odpowiedzialność ponosi. Wprowadzanie takiej treści postanowienia, które miałoby za-
stosowanie do ubezpieczającego – odpowiedzialnego za szkodę w stosunku do zabezpieczenia 
roszczeń wobec siebie także ze względów praktycznych wydaje się chybione.

Powyższe argumenty przemawiają za tym, że w przypadku ubezpieczenia OC wspólnoty miesz-
kaniowej, co do zasady należy wykluczyć zastosowanie art. 826 k.c. wprost, a co najwyżej mówić 
o zastosowaniu per analogiam i to zarówno z modyfikacją treści odpowiednika art. 826 § 1 i 2 
k.c. jak i (zdaniem autora) z pominięciem całkowitym art. 826 § 4 k.c.16 Jest to możliwe jedynie 
wówczas, jeżeli zostaną dokonane odpowiednie modyfikacje w treści umowy poprzez indywi-
dualne uzgodnienia poszczególnych jej postanowień lub poprzez zastosowanie odpowiedniej 
treści ogólnych warunków ubezpieczenia przygotowanych przez ubezpieczyciela17. Takie roz-
wiązanie będzie czynić zadość ze wszech miar słusznemu, przytoczonemu powyżej, poglądowi 
J. Łopuskiego.

Z powyższego wynika, iż zasadniczo powiązanie obowiązków prewencyjnych (i odpowied-
nio: ratowniczych) wspólnoty mieszkaniowej z art. 826 k.c. ma znaczenie w odniesieniu do 
ubezpieczenia mienia, co do którego wspólnota mieszkaniowa może się wykazać interesem 
majątkowym, zgodnie z art. 821 k.c. Takim niewątpliwym przykładem jest właśnie przywołany 
powyżej przykład ubezpieczenia nieruchomości wspólnej.

Powstaje w tym miejscu pytanie czy istnieje, z punktu widzenia interesu wspólnoty mieszka-
niowej, sens odrębnej analizy obowiązków prewencyjnych sensu stricto, które powinny polegać 
na przeciwdziałaniu wystąpienia szkody od prezentacji spoczywających na wspólnocie powin-

15 Por. także: M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, 
Warszawa 2008, s. 115–116, oraz P. Sukiennik, (w:) A. Nowak, D. Fuchs, S. Nowak (red.), Umowa ubezpieczenia. 
Dyskusja nad formą prawną i treścią unormowań., wyd. 2, Warszawa 2008, s. 12–13, a także D. Fuchs, Upraw-
nienia poszkodowanego…, s. 7–8.
16 Por. ogólnie: K. Ludwichowska, Przepisy kodeksu cywilnego a regulacje ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, (w:) materiały konferencyjne: „Nowela 
do kodeksu cywilnego – problemy w stosowaniu i rozumieniu przepisów o umowie ubezpieczenia – zagadnienia 
do dyskusji”, Warszawa, 4 kwietnia 2008, http://www.rzu.gov.pl. 
17 W ubezpieczeniach obowiązkowych stosowanie art. 826 k.c. jest de lege lata wykluczone; argumenty: D. Fuchs, 
Uprawnienia poszkodowanego…, s. 7.
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ności z zakresu ratownictwa, a to mianowicie w sytuacji konieczności minimalizacji rozmiarów 
szkody, która już wystąpiła.

Z punktu widzenia tego podziału, wydaje się, iż obowiązki ratownicze nie są szczególnie od-
mienne dla wspólnoty mieszkaniowej, porównując jej sytuację z innymi podmiotami, które mają 
status podmiotów stosunku ubezpieczenia nieruchomości, w razie np. zerwania dachu na sku-
tek huraganu, zalania kondygnacji, czy też rozprzestrzeniającego się pożaru. 

Jedynie w tym miejscu należałoby zwrócić uwagę, iż podział opisywanych czynności na stricte 
prewencję i ratownictwo nie odpowiada dosłownemu brzmieniu treści art. 826 § 1 k.c. Odnosząc 
się do treści tego paragrafu należy podkreślić, iż do prewencji w ścisłym słowa tego znaczeniu 
należy zaliczyć:

ratowanie przedmiotu ubezpieczenia;	
zapobieganie szkodzie.	

Obowiązek ratownictwa wyczerpuje się w trzecim obowiązku nałożonym z użyciem konstruk-
cji alternatywy nierozłącznej, tj.: obowiązku zmniejszenia rozmiarów szkody.

Z konstrukcji treści można wysnuć jeszcze i taki wniosek, iż na ubezpieczającego (i odpowied-
nio: ubezpieczonego na podstawie § 4) w art. 826 k.c. nałożono w zakresie prewencji w ścisłym 
słowa tego znaczeniu dwa obowiązki, które muszą zostać wykonane, gdyż ustawodawca użył 
co do nich spójnika koniunkcji. Tym samym, o ile można sobie wyobrazić, na skutek użycia 
spójnika „lub”, łączącego obowiązki prewencji oraz obowiązek ratownictwa, że ubezpieczający 
w określonej sytuacji nie będzie podejmował się aktów polegających na minimalizacji skutków 
wystąpienia szkody, bo wystarczające będą działania mające na celu przeciwdziałanie wystąpie-
niu szkody, to w razie konieczności podjęcia tych ostatnich, prewencja byłaby zaniechana.

Niewątpliwie wspólne dla konieczności podołania obu zakresom obowiązków, nałożonych na 
ubezpieczającego w art. 826 k.c. jest wystąpienie wypadku (ubezpieczeniowego), który ze swej 
definicji powinien zawierać cechy zdarzenia losowego, opisanego w art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej18. Powyższe oznacza, iż jeżeli wspólnota 
mieszkaniowa, w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, ale jeszcze przed wystąpie-
niem szkody podejmie działania naprawcze, np. zawierając odpowiednie umowy określające 
zakres robót budowlanych, to w razie rzeczywistego wykonania tych prac, będzie mogła zwrócić 
się do ubezpieczyciela o zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu do wysokości sumy ubez-
pieczonej nieruchomości. Z tego powodu autor jest przekonany o atrakcyjności obowiązującej 
treści art. 826 k.c. dla interesów ekonomicznych wspólnot mieszkaniowych w Polsce.

Dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; członek Pro-
ject Group on a Restatement of European Insurance Contract Law

18  Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
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Summary of the article

Preventive and salvage duties of tenant management organization 
as a specific entity in property insurance relation – remarks concerning 
Article 826 of the Civil Code.

The article presents the essence of legal status of tenant management organization. The au-
thor stresses an importance of this issue to the sector of business insurances, referring also to 
preventive and salvage duties incumbent on tenant management organization. From this point 
of view, the text analyzes the potential obligations of the insurer described in Article 826 of the 
Civil Code.
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Aleksandra Karwacka

Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej

1. Uwagi wstępne
Realizacja robót budowlanych to bardzo skomplikowany proces, wiążący się z istnieniem wielu 

zagrożeń i ryzyk. Już w momencie rozpoczęcia prac, na placu budowy pojawia się wartościo-
we mienie, a wraz z postępem realizowanych robót jego wartość wzrasta. Mieniem takim są 
materiały budowlane, maszyny, sprzęt i wyposażenie, zaplecze budowy oraz – przede wszyst-
kim – powstający obiekt budowlany. Wszystko to może być objęte ochroną ubezpieczeniową 
poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. Specyficzny charakter działalno-
ści budowlanej, wymagającej zazwyczaj wykorzystania ciężkich maszyn, pracy na wysokości 
i skomplikowanych technologii sprawia, że wiąże się ona z istotnym ryzykiem wyrządzenia szkód 
osobom trzecim. Dlatego też, dla zabezpieczenia interesów wykonawcy konieczne jest posiada-
nie przez niego ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu 
wykonywanych prac. Poza ryzykiem powstania szkód rzeczowych i osobowych zarówno po stro-
nie wykonawcy, jak i osób trzecich, realizacja robót budowlanych niesie również zagrożenia 
związane z utratą przyszłych korzyści finansowych po stronie zleceniodawcy robót – inwestora. 
Tego rodzaju ryzyko może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tzw. sekcji III ubez-
pieczenia prac budowlanych, zwanej również ubezpieczeniem ALOP1. 

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyżej wymienionych ubezpieczeń zwią-
zanych z ryzykami występującymi w trakcie realizacji prac budowlanych, a na tej podstawie 
– analiza ich podstawowych zasad. Produkty ubezpieczeniowe zostaną ukazane przez pryzmat 
obowiązujących przepisów prawa, konstrukcji warunków ubezpieczenia i stosowanych klauzul 
dodatkowych, w oparciu o polską i zagraniczną literaturę2. Rozważania teoretyczne zostaną po-
parte przykładami zaczerpniętymi z ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.) stosowanych 
1 ALOP (Advance Loss Of Profit) – ubezpieczenie od utraty zysku inwestora.
2 Wśród prac autorów polskich poświęconych analizie produktów ubezpieczeniowych warto wymienić: E. Bur-
tyn, W. Piskozub, Ubezpieczenia inżynieryjno–techniczne, Poltext, Warszawa 2003; J. Monkiewicz (red.), Podsta-
wy ubezpieczeń. Tom II – produkty, Poltext, Warszawa 2005; L. Nowakowski, Ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, Poltext, Warszawa 2004; T. Sangowski, Vademecum ubezpieczeń gospodarczych pośrednika ubezpiec-
zeniowego, Poznań 2000. Wśród zagranicznych: M. Bommel, Delay in start–up insurance, Zurich 2003; P. How-
ard, Engineering insurance and reinsurance, Zurich 1997; J. Tutera, Insuring work in progress, www.irmi.com; 
L. Wassmer, Contractors’ All Risks insurance, Swiss Reinsurance Company, Zurich 1998; Design exclusion word-
ings (DE 1995 / LEG 1996) and physical loss or damage: IMIA WPG 44(05), www.imia.com; The International 
Association of Engineering Insurers IMIA; Design Clauses in Engineering Contracts. Industry Standard Wordings 
in Comparison, SCOR, www.scor–holding–switzerland.ch.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 8(1/2010) 73

przez ubezpieczycieli cieszących się największym przypisem składki brutto3 (PZU S.A., TUiR War-
ta S.A., STU Ergo Hestia S.A., TUiR Allianz Polska S.A.), a także wybranym orzecznictwem Sądu 
Najwyższego. Artykuł nie zawiera analizy porównawczej o.w.u. dostępnych na rynku – mogłoby 
to stanowić przedmiot odrębnego opracowania. O.w.u. wymienionych zakładów stanowić będą 
przykłady rozwiązań stosowanych przez ubezpieczycieli i zostaną wykorzystane w wybranych 
fragmentach. 

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlanych (CAR)

2.1. Zasady ogólne
Obiekt budowlany w stadium budowy narażony jest na wiele zagrożeń. W każdej chwili może 

on ulec poważnemu uszkodzeniu wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich 
jak pożar, ulewny deszcz, powódź czy zawalenie się wskutek wadliwego wykonania. Wszystkie 
wspomniane zdarzenia mogą zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia ryzyk budowy.

Ubezpieczenie prac budowlanych nazywane jest również ubezpieczeniem ryzyk budowlanych, 
czyli CAR (Contractor’s All Risks) lub ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy. Zawierane jest 
w formule od wszystkich ryzyk według tzw. warunków monachijskich, sporządzonych przez nie-
mieckiego reasekuratora Munich Re. Ze względu na to, chociaż każdy polski zakład ubezpieczeń 
przygotowuje własne o.w.u. ryzyk budowlanych, różnice między nimi są niewielkie. 

Warunki monachijskie4 składają się z trzech części zwanych sekcjami. Sekcja I obejmuje ubez-
pieczenie mienia. Stanowi ona rdzeń o.w.u. – zawarcie ubezpieczenia w ramach sekcji II i / lub 
III jest możliwe jedynie w przypadku, gdy prace zostały ubezpieczone w sekcji I. Sekcja II dotyczy 
ubezpieczenia OC. Natomiast sekcja III odnosi się do ubezpieczenia od utraty zysku inwestora 
i zostanie omówiona później.

Przedmiotem ubezpieczenia w sekcji I jest wskazane w umowie ubezpieczenia i zadeklarowa-
ne poprzez określenie sumy ubezpieczenia mienie w trakcie budowy, montażu lub składowania 
na miejscu budowy. Kategoria ta obejmuje ogół prac budowlano–montażowych (trwałych i tym-
czasowych) objętych kontraktem, wraz z wszelkimi materiałami, w tym dostarczonymi przez 
inwestora, które mają zostać wbudowane lub zamontowane. Ubezpieczenie może obejmować 
również sprzęt, narzędzia i wyposażenie budowlane, zaplecze placu budowy, maszyny budow-
lane oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie5. Suma ubezpieczenia dla realizowanych 
prac ustalana jest w wysokości wynagrodzenia za prace kontraktowe.

Ubezpieczonymi mogą być wszystkie strony zaangażowane w realizację kontraktu: inwestor, 
wykonawca, wszyscy podwykonawcy bezpośredni i pośredni, dostawcy materiałów i urządzeń. 
Warunkiem ubezpieczenia jest wskazanie stron w umowie (z nazwy lub z funkcji) i uwzględ-
nienie ich interesu ubezpieczeniowego (prac lub mienia) w sumie ubezpieczenia6. Miejscem 
ubezpieczenia jest miejsce realizacji prac: plac budowy. W razie konieczności istnieje możliwość 
rozszerzenia zakresu terytorialnego ochrony dla mienia składowanego poza terenem budowy 
i będącego w trakcie transportu drogą lądową. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czas re-
alizacji kontraktu od rozpoczęcia składowania materiałów budowlanych na placu budowy do 
zakończenia prac budowlanych. Istnieje możliwość jej przedłużenia o okres prób i testów oraz 
okres gwarancyjny.

3 Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2008.
4 Munich Re, Contactors’ all risks policy wording (e88).
5 Por. J. Monkiewicz (red.), op.cit., s. 198.
6 Zob. L. Wassmer, op.cit., s. 26.
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Tabela nr 1. Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu CAR według warunków Munich Re

Numer 
klauzuli

Rodzaj modyfikacji 
zakresu ochrony

Ryzyka w stosunku do których modyfikowany 
jest zakres ochrony

001 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody powstałe wskutek strajku, rozruchów, zamieszek

002 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

odpowiedzialność za roszczenia wzajemne pomiędzy ubez-
pieczonymi

003 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody powstałe w okresie gwarancyjnym w trakcie wykony-
wania przez ubezpieczonego napraw gwarancyjnych

004 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody powstałe w okresie gwarancyjnym w trakcie wyko-
nywania przez ubezpieczonego napraw gwarancyjnych oraz 

szkody powstałe w okresie gwarancyjnym wskutek przyczyny 
zaistniałej w czasie wykonywania prac 

005 wyłączenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody powstałe w związku z przekroczeniem terminów 
przewidzianych w harmonogramie robót

006 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, 
w dni ustawowo wolne od pracy 

oraz koszty frachtu ekspresowego.

007 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela koszty frachtu lotniczego

008 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody powstałe wskutek trzęsienia ziemi

009 wyłączenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody powstałe wskutek trzęsienia ziemi

010 wyłączenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody powstałe wskutek powodzi

012 wyłączenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody powstałe wskutek wichury

013 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody w mieniu składowanym poza terenem budowy

100 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody powstałe w związku z prowadzeniem testów

101 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody powstałe podczas drążenia tuneli i galerii

102 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody powstałe w istniejących podziemnych kablach, 
rurociągach lub innych instalacjach podziemnych

103 wyłączenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody spowodowane w uprawach rolnych, lasach 
lub hodowlach

104 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody powstałe w związku z budową tam i zbiorników 
wodnych

106 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody wyrządzone przez lub powstałe w nasypach, 
tarasach, wałach, wykopach, rowach, kanałach 

lub robotach drogowych
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Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu 
lub zniszczeniu mienia, o ile zdarzenie je powodujące ma charakter nagły, niespodziewany i nie 
jest wyraźnie wyłączone w o.w.u., bądź dokumencie ubezpieczenia7. Najistotniejsze wyłączenia 
dotyczą błędów projektowych, części wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału, strat 
ujawnionych podczas inwentaryzacji, szkód powstałych w wyniku działania normalnych warun-
ków atmosferycznych, kradzieży bez śladów włamania i strat spowodowanych opóźnieniem.

7 Zob. E. Burtyn, W. Piskozub, op.cit, s. 16.

Numer 
klauzuli

Rodzaj modyfikacji 
zakresu ochrony

Ryzyka w stosunku do których modyfikowany 
jest zakres ochrony

107 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody powstałe w mieniu składowanym na terenie 
budowy w obiektach magazynowych spowodowane 

przez pożar, powódź lub zalanie 

108 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody w sprzęcie, narzędziach i maszynach budowlanych 
powstałe wskutek powodzi

109 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody w materiałach budowlanych 
powstałe wskutek powodzi

110 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody wyrządzone przez opady, powódź lub zalanie

111 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela usunięcie rumowiska po osunięciu się ziemi

112 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody powstałe wskutek pożaru

113 rozszerzenie zakresu ochrony szkody w mieniu transportowanym na plac budowy 
drogą lądową

114 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody seryjne

115 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody w prawidłowo zaprojektowanych elementach spowo-
dowane szkodą w elemencie wadliwie zaprojektowanym

116 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody w elementach odebranych lub oddanych do użytku

117 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody spowodowane przez zalanie lub zamulenie rur

118 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela szkody powstałe podczas wiercenia studni głębinowych

119 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody w mieniu istniejącym należącym do inwestora 
i znajdującym się na placu budowy lub jego bezpośrednim 

sąsiedztwie

120 rozszerzenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

odpowiedzialność za szkody spowodowane wibracją, 
osunięciem lub osłabieniem elementów nośnych

121 ograniczenie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela

szkody związane z konstrukcją pali, ścian oporowych, 
szczelnych i szczelinowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Munich Re, Contactors’ all risks policy wording (e88).

Ciąg dalszy Tabeli nr 1 ze str. 74
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Warunki monachijskie przewidują długą listę klauzul dodatkowych, które zostały przed-
stawione w Tabeli nr 1. Inaczej niż w przypadku opisanych wcześniej klauzul dodatkowych 
przewidzianych w o.w.u. OC, nie każdy dodatek w ubezpieczeniu CAR jest zapisem korzystnym 
dla ubezpieczonego. Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu budowlano–montażowym można 
podzielić na trzy grupy: rozszerzające zakres ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka, ograniczające 
zakres ubezpieczenia przez wprowadzenie restrykcji i wyłączające z ochrony ryzyka ubezpieczo-
ne w ramach zakresu podstawowego.

Jak wynika z powyższej Tabeli, liczba klauzul niekorzystnych dla ubezpieczonego jest większa 
niż liczba klauzul rozszerzających zakres ochrony. Nie znaczy to jednak, że dominują one w treści 
umów ubezpieczenia. Większość z nich jest rzadko stosowana. Ubezpieczyciele najczęściej włą-
czają do umowy ubezpieczenia klauzulę 112 oraz – dla kontraktów obejmujących konstrukcję 
pali, ścian oporowych, szczelnych i szczelinowych – klauzulę 121. 

2.2. Wady wykonawcze, projektowe i materiałowe a zakres ubezpieczenia CAR –  
londyńskie klauzule DE i LEG oraz warunki monachijskie

Początki ubezpieczenia CAR sięgają 1929 r., kiedy to zawarta została pierwsza umowa ubez-
pieczenia prac budowlanych, obejmująca ochroną konstrukcję mostu Lambeth w Londynie8. 
Osiem lat wcześniej brytyjska Izba Lordów wydała orzeczenie w sprawie Gaunta9, zgodnie z któ-
rym ubezpieczenie w formule od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną jedynie szkody powstałe 
z przyczyn zewnętrznych. Konsekwencją orzeczenia była konieczność wprowadzenia wyłączenia 
wszelkich szkód spowodowanych wadami. W odniesieniu do błędów projektowych wyłącze-
nie to znajduje się w ubezpieczeniach budowlanych po dziś dzień. Na liście szkód wyłączonych 
z podstawowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej warunków monachijskich znajdują się 
szkody spowodowane wadami projektowymi. Wyłączone są także szkody spowodowane wadą 
materiałową lub wadliwym wykonaniem jakiegokolwiek materiału budowlanego, przy czym wy-
łączenie jest ograniczone do kosztów wymiany, naprawy lub poprawienia takiego wadliwego 
materiału. Szkody w przedmiocie ubezpieczenia wolnym od wyżej wymienionych wad, które 
powstały w wyniku zdarzenia losowego spowodowanego takim wadliwym materiałem budow-
lanym, pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową.

Zadaniem ubezpieczenia CAR nie jest ochrona interesów projektanta, którego odpowie-
dzialność cywilna powinna być ubezpieczona w ramach umowy ubezpieczenia OC zawodowej. 
Jednakże błędy projektowe mogą skutkować poważnymi uszkodzeniami obiektu budowlane-
go i doprowadzić do katastrofy budowlanej w trakcie realizacji robót. Wypłata odszkodowania 
z ubezpieczenia OC projektanta nastąpi dopiero wówczas, gdy ustalona zostanie jego odpo-
wiedzialność za szkodę, co może trwać nawet kilka lat. Nierzadko okazuje się, że częściowo 
odpowiedzialność za szkodę ponosi również wykonawca, gdyż dopuścił się on zaniedbań w trak-
cie realizacji prac budowlanych. Wspomniane powyżej wyłączenie całkowicie pozbawia go 
możliwości uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia CAR.

Dlatego z biegiem lat ubezpieczyciele zaczęli wprowadzać do umów ubezpieczenia rozmaite 
zapisy umożliwiające objęcie ochroną niektórych szkód będących konsekwencją wad, z zacho-
waniem wyłączenia samych części wadliwych. Przełomem w tej dziedzinie było wprowadzenie 
w połowie lat 90. XX wieku klauzul DE (1995) i LEG (1996), które do dziś stosowane są w ubez-
pieczaniu prac budowlanych na warunkach londyńskich. 
8 L. Wassmer, op.cit., s. 4.
9 Design exclusion wordings (DE 1995 / LEG 1996) and physical loss or damage: IMIA WPG 44(05), The Interna-
tional Association of Engineering Insurers IMIA, www.imia.com.
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Skrót DE (1995) oznacza grupę opracowanych w 1995 r. pięciu klauzul Defect Exclusion, wy-
łączających z zakresu ubezpieczenia wady. Klauzula DE 1 (Outright Defect Exclusion) stanowi 
wyłączenie wszelkich szkód wynikających z wadliwego projektu, materiałów lub wykonawstwa. 
DE 2 (Extended Defective Condition Exclusion) wyłącza z zakresu ochrony uszkodzenia wadli-
wego mienia oraz wszystkich elementów, które są na nim wsparte. W ramach DE 3 (Limited 
Defective Condition Exclusion) ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu dotkniętym 
wadą w całości lub w części, ale wypłaci odszkodowanie za wszelkie szkody następcze powstałe 
w mieniu wolnym od wad. W przypadku DE 4 (Defective Part Exclusion) ochrona nie obejmu-
je jedynie części wadliwej. Natomiast ostatnia z klauzul, DE 5 (Desing Improvement Exclusion) 
pokryje wszystkie szkody z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z koniecznością ulep-
szenia pierwotnego projektu czy materiału10. 

Działanie klauzul DE (1995) może zostać wyjaśnione na przykładzie; Rysunek nr 1 przedstawia 
w sposób schematyczny budynek o konstrukcji stalowej z ceglaną podmurówką, zewnętrzne 
ściany osłonowe. Obiekt jest w końcowej fazie budowy – został już przykryty dachem. Przyczyną 
powstania szkody jest zastosowanie nieodpowiednich śrub przy wznoszeniu stalowego szkiele-
tu konstrukcji, w rezultacie czego dochodzi do zawalenia się obiektu, który zostaje całkowicie 
zniszczony.

Rysunek nr 1. DE (1995) – przykład szkody

Źródło: J. Tutera, Insuring work in progress, materiały z konferencji z dnia 13 listopada 2002 r. opublikowane 
przez International Risk Management Institute, www.irmi.com, data konsultacji 10 czerwca 2009 r. (tłum: au-
torka).

10  Design Clauses…
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W zależności od zastosowanej klauzuli DE (1995) wypłata odszkodowania będzie wyglądała 
następująco:

DE 1 – szkoda całkowicie wyłączona z zakresu ochrony: brak wypłaty odszkodowania;	
DE 2 – wypłata odszkodowania za uszkodzenie podmurówki;	
DE 3 – wyłączenie dotyczy szkód w konstrukcji stalowej, odszkodowanie za uszkodzenie pod-	
murówki, ścian osłonowych i dachu;
DE 4 – wyłączenie odnosi się jedynie do wadliwych elementów: śrub i nakrętek;	
DE 5 – odszkodowanie za całą poniesioną szkodę, ubezpieczenie nie obejmuje jedynie kosz-	
tów związanych z ulepszeniem: innego rodzaju śrub o odpowiednich parametrach11.

Jak zostało to wcześniej zaznaczone, obok klauzul DE (1995) na rynku londyńskim stosowane 
są również klauzule LEG (1996). Jest to grupa trzech klauzul opracowanych przez London Engine-
ering Group w 1996 roku, które podobnie jak DE (1995) pozwalają ubezpieczycielowi wyłączyć 
z zakresu ochrony szkody spowodowane wadami projektowymi, materiałowymi i wykonawczy-
mi. Klauzula LEG 1 jest odpowiednikiem DE 1 – z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody 
spowodowane wadami. W przypadku LEG 2 zakres ubezpieczenia jest nieco węższy niż przy 
zastosowaniu  DE 3 – ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu dotkniętym wadą, ale 
wypłaci odszkodowanie za wszelkie szkody następcze powstałe w mieniu wolnym od wad, do-
datkowo pomniejszając jego wartość o koszty, które byłyby poniesione w celu usunięcia wady, 
gdyby ta została odkryta przez zajściem szkody. Przy zastosowaniu LEG 3, analogicznie do DE 5, 
ubezpieczone są wszystkie szkody z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z konieczno-
ścią ulepszenia pierwotnego projektu czy materiału12. 

W Polsce umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych skonstruowane według standardów lon-
dyńskich są rzadkością. Jak wcześniej wspomniano, powszechnie stosowane są ogólne warunki 
ubezpieczeń CAR według standardu monachijskiego. Wprowadzają one dla wad projektowych 
odrębne regulacje niż dla wad materiałowych i wykonawczych. Kwestie te rozstrzygnięte są 
w wyłączeniach szczegółowych sekcji I. Ubezpieczyciel nie odpowiada za żadne szkody spowo-
dowane błędami projektowymi, co pokrywa się z treścią stosowanych na rynku londyńskim 
klauzul DE 1 i LEG 1. W odniesieniu do wad wykonawczych i materiałowych zapis jest mniej 
restrykcyjny: wyłączenie jest ograniczone do szkód w elementach wadliwie wykonanych lub wy-
konanych z wadliwego materiału, podczas gdy szkody następcze w mieniu wolnym od wad są 
objęte ochroną. W tej kwestii warunki monachijskie odpowiadają klauzuli DE 4. Włączenie do 
ubezpieczenia klauzuli 115 pozwala rozszerzyć ochronę dla wad projektowych analogicznie jak 
dla wad materiałowych i wykonawczych – w efekcie zakres ubezpieczenia w pełni pokrywa się 
z zakresem osiągniętym przy zastosowaniu klauzuli DE 413. Z ubezpieczenia wyłączone pozostają 
wówczas jedynie elementy wadliwe.

Chociaż stosowane przez polskich ubezpieczycieli o.w.u. ryzyk budowlanych nie przewidują 
klauzuli ubezpieczenia szkód w elementach wadliwych, w niektórych umowach ubezpiecze-
nia można znaleźć tego rodzaju klauzule. W większości przypadków są one redagowane przez 
brokerów właśnie w oparciu o londyńskie klauzule DE 5 / LEG 3. Należy nadmienić, że polscy 
ubezpieczyciele bardzo niechętnie godzą się na rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szko-
dy w częściach wadliwych, toteż wprowadzenie takiej klauzuli wiąże się zawsze z istotnym 
wzrostem składki ubezpieczeniowej.

11 J. Tutera, Insuring work in progress, materiały z konferencji z dnia 13 listopada 2002 r. opublikowane przez 
International Risk Management Institute, www.irmi.com.
12 Design Clauses…
13 Ibidem.
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2.3. Ubezpieczenie szkód w mieniu istniejącym należącym do inwestora
Prace budowlane nie zawsze dotyczą wykonania nowego obiektu budowlanego. Mogą one 

obejmować również rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę obiektu już istniejącego, bądź 
jego modernizację14. W takiej sytuacji realizacja robót budowlanych może stanowić istotne za-
grożenie dla mienia istniejącego. Podobnie jest w przypadku, gdy obiekt budowlany wznoszony 
jest od podstaw, ale na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się inne 
budynki lub budowle należące do inwestora. 

Jeżeli wskutek realizacji prac budowlanych powstanie jakakolwiek szkoda w istniejących 
budynkach, inwestor najprawdopodobniej nie uzyska odszkodowania ze swojej umowy ubez-
pieczenia mienia, gdyż o.w.u. mienia zawierają zwykle wyłączenie tego rodzaju uszkodzeń. 
Przykładowo o.w.u. majątku przedsiębiorstw oferowane przez TUiR Allianz Polska S.A. wyłącza-
ją z zakresu ubezpieczenia wszelkie szkody w budynkach i budowlach w trakcie ich budowy, 
przebudowy lub montażu oraz w znajdującym się w nich mieniu15. Ubezpieczyciel przewiduje 
możliwość rozszerzenia ochrony dla szkód powstałych w związku z realizacją prac. Warunkiem 
istnienia ochrony ubezpieczeniowej jest uzyskanie jej pisemnego potwierdzenia przez zakład 
ubezpieczeń. Może się jednak zdarzyć, że towarzystwo wyrazi zgodę na objęcie ochroną szkód 
powstałych w związku z prowadzeniem robót, ale w węższym zakresie niż przewidziany dotąd 
w umowie ubezpieczenia. 

Z powyższych względów inwestor jest zwykle zainteresowany zawarciem przez wykonawcę 
ochrony ubezpieczeniowej na wypadek szkód dotykających należące do niego istniejące budyn-
ki. Posiadanie takiej ochrony leży również w interesie wykonawcy, bo nawet jeśli inwestor zadbał 
o objęcie tego rodzaju szkód umową ubezpieczenia mienia, wykonawca nie jest w ramach takiej 
umowy ubezpieczonym. Co za tym idzie, jeżeli ponosi on odpowiedzialność za powstanie szko-
dy, może spodziewać się ze strony ubezpieczyciela inwestora roszczenia regresowego16. 

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych na warunkach monachijskich umożliwia objęcie ochroną 
mienia istniejącego należącego do inwestora, znajdującego się w dniu rozpoczęcia robót na pla-
cu budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Ochrona taka udzielana jest w ramach sekcji I 
CAR po rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia o klauzulę 119 i dotyczy szkód powstałych wskutek 
prowadzenia prac budowlanych lub w bezpośrednim związku z ich prowadzeniem. Odpowie-
dzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do wysokości wskazanego w umowie ubezpieczenia 
limitu na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Warunkiem wypłaty odszkodowania jest zastosowanie wszystkich niezbędnych środków za-
bezpieczających oraz dobry stan techniczny mienia przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
W przypadku szkód spowodowanych wibracją, usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych 
czy nośności gruntu, zakres ubezpieczenia ograniczony jest do szkód powstałych wskutek całko-
witego lub częściowego zawalenia się istniejącego obiektu budowlanego. Jeżeli powstałe w ten 
sposób uszkodzenia nie zagrażają stabilności konstrukcji i bezpieczeństwu jej użytkowników, od-
szkodowanie nie zostanie wypłacone. Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za żadne szkody, 
których wystąpienie można było przewidzieć w związku z rodzajem zastosowanych prac i metod 
konstrukcyjnych17.

14 Por. § 3 art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
15 TUiR Allianz Polska S.A., Ogólne warunki ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw, obowiązujące dla umów 
ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r., § 14 pkt 2. 
16 C. Blückert (red.), Rehabilitation Works and High Coverage Limits for Existing Property – IMIA WPG53(07), 
The International Association of Engineering Insurers IMIA, www.imia.com.
17 Munich Re, Contractors’ all risks – Endorsement 119 (e88).
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Jak zostało zaznaczone powyżej, odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach klauzuli 119 
ustalana jest w postaci limitu na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla optymalnego zabezpieczenia 
interesów inwestora i wykonawcy, należałoby ustalić wspomniany limit w wysokości odpowia-
dającej wartości maksymalnej prawdopodobnej szkody (tzw. PML), jaka może dotknąć mienie 
istniejące w związku z realizacją robót. Niestety w przypadku, gdy wartość istniejących obiektów 
przewyższa wartość kontraktu budowlanego, szanse na uzyskanie zgody ubezpieczyciela na taką 
wysokość limitu są nikłe.

Należy nadmienić, że uszkodzenia mienia istniejącego należącego do inwestora są wyłączone 
z zakresu ochrony sekcji II (OC) ubezpieczenia CAR, ale mogą one zostać pokryte w ramach ubez-
pieczenia OC z tytułu wykonywanych prac budowlanych, o ile ze względu na rodzaj i przyczynę 
szkody nie zostały wyłączone. Jednakże odszkodowanie będzie wypłacone pod warunkiem ist-
nienia odpowiedzialności wykonawcy za szkodę, czego dowiedzenie może być długotrwałe. 
Natomiast w przypadku klauzuli 119 nie ma konieczności udowadniania odpowiedzialności 
wykonawcy za szkodę, wystarczy wykazać związek uszkodzeń z prowadzonymi pracami budow-
lanymi.

Mając to na uwadze można wysnuć wniosek, że choć należące do inwestora mienie istniejące 
może być ubezpieczone w ramach umowy ubezpieczenia mienia, CAR lub OC, żaden ze wspo-
mnianych produktów nie pozwala w pełni zabezpieczyć interesów obu stron umowy o roboty 
budowlane. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zatem zastosowanie tych trzech umów ubez-
pieczeń jednocześnie.

 
3. Ubezpieczenie od utraty zysku inwestora (ALOP / DSU), czyli tzw. III sekcja CAR

W przypadku inwestycji, takich jak budowa centrum handlowego czy budynku biurowego in-
westor podpisuje zwykle umowy z przyszłymi najemcami na długo przed zakończeniem prac 
budowlanych. Każdy dzień opóźnienia w realizacji prac oznacza dla niego stratę czynszu i po-
woduje znaczne utrudnienia w spłacie zaciągniętych na potrzeby inwestycji kredytów. Jeżeli 
takie opóźnienie jest poważne, może ono doprowadzić do znacznego pogorszenia kondycji fi-
nansowej inwestora, a nawet do jego bankructwa. Przed takim zagrożeniem może go ustrzec 
ubezpieczenie od utraty zysku inwestora.

Ubezpieczenie to nazywane jest również ubezpieczeniem ALOP, co stanowi skrót od jego an-
gielskiej nazwy Advance Loss of Profit, lub ubezpieczeniem DSU – Delay in Start–up. Tego rodzaju 
ochronę zapewnia sekcja III ubezpieczenia ryzyk budowlanych na warunkach monachijskich. 
Na polskim rynku ubezpieczenie to nie stanowi integralnej części ogólnych warunków ubez-
pieczenia CAR, jak jest to w przypadku sekcji I i II, ale jest włączane do umowy ubezpieczenia 
w formie postanowień szczególnych. 

Jak wskazuje nazwa produktu, ubezpieczonym jest inwestor. Przedmiotem ubezpieczenia 
jest szacowany zysk brutto, który inwestor osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub 
sprzedaży towarów i usług, gdyby planowana przez niego działalność gospodarcza w miej-
scu ubezpieczenia nie została opóźniona lub zakłócona na skutek szkody w mieniu, zaistniałej 
w trakcie realizacji prac budowlanych. Bezwzględnym warunkiem zawarcia ubezpieczenia ALOP 
jest zawarcie sekcji I ubezpieczenia CAR. Odszkodowanie przysługuje inwestorowi tylko wte-
dy, gdy szkoda, która spowodowała opóźnienie w rozpoczęciu działalności, była ubezpieczona 
w ramach zakresu podstawowego sekcji I ubezpieczenia. Jeżeli z jakiegoś powodu odszkodowa-
nie za szkodę w mieniu nie zostanie wypłacone, nie będzie również wypłaty odszkodowania za 
jej konsekwencje finansowe w ramach sekcji III. Jedynym wyjątkiem jest tutaj wysokość fran-
szyzy lub udziału własnego. Odszkodowanie za utracony zysk nie należy się także w przypadku, 
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gdy szkoda w mieniu została pokryta dzięki rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia przez jedną 
z klauzul dodatkowych18. 

Umowa ubezpieczenia ALOP zawiera kilka elementów specyficznych dla wszystkich umów 
ubezpieczenia utraty zysku. Pierwszym z nich jest wspomniany wyżej ubezpieczeniowy zysk 
brutto. Na wartość tą składają się planowany zysk operacyjny oraz koszty stałe19. Suma ubez-
pieczenia spodziewanego zysku zostaje określona jako planowany zysk brutto w maksymalnym 
okresie odszkodowawczym. Okres ten rozpoczyna się w dniu planowanego rozpoczęcia dzia-
łalności przez inwestora i obejmuje maksymalny czas, w którym ubezpieczyciel ma ponosić 
odpowiedzialność za ewentualne skutki opóźnienia. Nie należy go mylić z okresem ubezpie-
czenia, który pokrywa się z okresem ubezpieczenia sekcji I i kończy w dniu zakończenia prac 
budowlanych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do niezrealizowanej war-
tości spodziewanego zysku brutto. Wartość ta wynika z niezrealizowania obrotu i zwiększenia 
kosztów działalności. Jeżeli okaże się, że spodziewany zysk brutto został przez ubezpieczonego 
zaniżony, zastosowanie ma zasada proporcjonalności: odszkodowanie zostanie zaniżone w tej 
samej proporcji, w jakiej została zaniżona suma ubezpieczenia. Poza franszyzą integralną lub 
redukcyjną, w ubezpieczeniu od utraty zysku występuje również inny specyficzny element ob-
niżający stopień odpowiedzialności ubezpieczyciela – okres wyczekiwania. Okres ten określany 
jest niekiedy mianem franszyzy czasowej. Rozpoczyna się on w dniu planowanego rozpoczęcia 
działalności i trwa przez wskazaną w umowie ilość dni. Straty w zysku lub koszty stałe poniesione 
w okresie wyczekiwania nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Należy nadmienić, że w ubezpieczeniu ALOP nie bez znaczenia jest rodzaj działalności, którą 
inwestor zamierza prowadzić we wznoszonym obiekcie budowlanym. Rodzaj działalności prze-
kłada się bezpośrednio na charakter strat finansowych, jakie inwestor poniesie w przypadku 
zrealizowania się ryzyka, a zatem rzutuje na sposób ustalenia sumy ubezpieczenia i wysokości 
szkody. Zysk brutto najlepiej oddaje charakter strat finansowych poniesionych przez inwestora 
planującego działalność produkcyjną. W przypadku innych inwestycji korzystniejsze może się 
okazać zastosowanie innej formuły. Straty finansowe inwestora z branży hotelarskiej dobrze 
oddawać będzie przychód brutto, straty właściciela centrum handlowego – wysokość czynszu 
brutto, zaś deweloper może być zainteresowany ubezpieczeniem strat związanych z wysokością 
odsetek bankowych20.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach sekcja III ubezpieczenia CAR jest w Polsce zawierana 
dość rzadko. W opinii autorki wynika to między innymi z niskiej świadomości ubezpieczeniowej 
inwestorów i małej wiedzy na temat tego produktu. Również ubezpieczyciele niezbyt chętnie 
udzielają tego typu ochrony, oferując go najczęściej jedynie najlepszym klientom, o ustalonej re-
nomie wykonawstwa i doskonałym standingu finansowym21. W miarę rozwoju polskiego rynku 
ubezpieczeniowego ubezpieczenie to ma szansę stać się popularne.

18 Munich Re, Contactors’ all risks policy…
19 E. Burtyn, W. Piskozub, op.cit., s. 34.
20 N. Clutterbuck (red.), Risk control and claims handling in advance loss of profits insurance (ALOP) – IMIA WPG 
63(09), The International Association of Engineering Insurers IMIA, www.imia.com.
21 J. Monkiewicz (red.), op.cit., s. 211.
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4. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności budowlanej w świetle o.w.u. krajowych 
zakładów ubezpieczeń

4.1. Uwagi wstępne
Podstawowe zagadnienia związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zostały 

uregulowane przepisami art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny22. Przez 
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do 
zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, 
względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz któ-
rej została zawarta umowa ubezpieczenia. Co do zasady, umowa ubezpieczenia obejmuje szkody 
będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, ale strony mogą 
postanowić, że ubezpieczone będą szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w tym okresie. 
W likwidacji szkód stosowana jest tzw. zasada actio directa – uprawniony do odszkodowania 
w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bez-
pośrednio od zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel nie może przeciwko niemu podnieść zarzutu 
naruszenia obowiązków wynikających z umowy lub o.w.u. przez ubezpieczającego lub ubezpie-
czonego, jeżeli naruszenie to nastąpiło po zajściu wypadku.

Cechą charakterystyczną ubezpieczeń OC jest akcesoryjny charakter odpowiedzialności 
ubezpieczyciela, który ponosi odpowiedzialność tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim odpo-
wiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczony23. Zakład ubezpieczeń nie będzie zobowiązany do 
wypłaty odszkodowania tak długo, jak długo ubezpieczony nie będzie zobowiązany do naprawie-
nia szkody. Nie znaczy to jednak, że zobowiązanie sprawcy szkody jest jednakowe zobowiązaniu 
zakładu ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia zawiera zazwyczaj wyłączenia odpowiedzialności 
oraz elementy ograniczające jego odpowiedzialność: limit sumy gwarancyjnej, udział własny 
w szkodzie. W niektórych przypadkach odpowiedzialność ubezpieczyciela może być wyższa niż 
odszkodowanie należne poszkodowanemu, gdyż ubezpieczyciel zobowiązuje się również do po-
krycia dodatkowych kosztów określonych w umowie lub przepisach prawa, takich jak: koszty 
postępowania przed sądem, wynagrodzenia rzeczoznawców, wydatki ubezpieczonego w celu 
wykonania obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia.

4.2. OC wykonawcy budowlanego i jej ubezpieczenie
Zgodnie z artykułem 652 k.c., jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren bu-

dowy, ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, 
aż do chwili oddania obiektu. Już w 1962 r. Sąd Najwyższy orzekł, że stopień posługiwania się 
maszynami przez przedsiębiorstwa budowlane jest w aktualnych warunkach technicznych i eko-
nomicznych tak wysoki, że uzasadnia to uznanie nowoczesnych przedsiębiorstw budowlanych 
w rozumieniu art. 152 kodeksu zobowiązań24 (art. 435 § 1 k.c.) za „wprawiane w ruch za pomo-
cą sił przyrody”25. Późniejsze wyroki stanowią kontynuację tej linii orzecznictwa26. Przejmując 
plac budowy, wykonawca przyjmuje więc na siebie poważne ryzyko odpowiedzialności cywilnej 
i może stanąć przed koniecznością zaspokojenia roszczeń o wartości wielokrotnie przewyż-

22 Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.
23 E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Branta, Bydgoszcz–Toruń 2006, s. 390.
24 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1933 r. Kodeks zobowiązań (Dz. U. z 1933 r., 
nr 82, poz. 598).
25 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1962 r. (I CR 460 / 62, OSPiKA 1964, nr 4, poz. 88).
26 Np. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2008 r. (II PK 283 / 07, niepubl.).
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szającej jego zysk, a nawet jego wynagrodzenie. Wobec powyższego nieodzowne wydaje się 
posiadanie przez niego odpowiedniej umowy ubezpieczenia OC, która chroni majątek ubezpie-
czonego przed ujemnymi konsekwencjami roszczeń poszkodowanego27.

Umowa ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanych prac budowlanych może odnosić się do po-
jedynczego kontraktu budowlanego (tzw. ubezpieczenie dedykowane) lub całej wykonywanej 
działalności (tzw. ubezpieczenie ogólne). Ogólne ubezpieczenie OC jest korzystniejsze finansowo 
dla wykonawcy, gdyż jednoczesne ubezpieczenie wszystkich kontraktów zapobiega antyselekcji 
ryzyka. Mając pewność, że w ramach jednej umowy ubezpieczone są wszystkie realizowane 
przez wykonawcę kontrakty zarówno standardowe, jak i te bardziej ryzykowne, ubezpieczyciele 
są skłonni przystać na niższą składkę niż w przypadku ubezpieczenia dedykowanego. Ponadto, 
ogólne ubezpieczenie OC wymaga mniej zaangażowania po stronie ubezpieczającego, który – 
zamiast negocjować kolejno warunki ubezpieczenia każdego kontraktu z osobna – za jednym 
razem ubezpiecza całą prowadzoną działalność. Ubezpieczenia dedykowane zawierane są za-
zwyczaj w sytuacji, gdy takie rozwiązanie jest narzucane przez inwestora. Odrębna umowa 
ubezpieczenia dotycząca danej inwestycji daje pewność, że suma gwarancyjna i jej podlimity 
nie zostaną skonsumowane przez szkody powstałe na innych budowach. 

4.3. Konstrukcja o.w.u. OC z tytułu wykonywanej działalności
Polskie zakłady ubezpieczeń oferują produkty ubezpieczeniowe OC z tytułu wykonywania 

działalności zredagowane w formie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. W treści o.w.u., obok wy-
mienienia cech produktu określonego w sposób pozytywny, znajduje się obszerny katalog szkód 
wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej oraz lista klauzul dodatkowych pozwalających na obję-
cie ubezpieczeniem niektórych spośród wyłączonych ryzyk. Klauzule dodatkowe mogą dotyczyć 
rozmaitych ryzyk, a ich repertuar i ilość różnią się w zależności od ubezpieczyciela. Duże rozbież-
ności w tym względzie można zauważyć analizując o.w.u. czterech największych polskich zakładów 
ubezpieczeń: PZU S.A., TUiR Warta S.A., STU Ergo Hestia S.A. i TUiR Allianz Polska S.A.28

Najwięcej, bo aż 2629 klauzul dodatkowych, proponuje TUiR Allianz Polska S.A. Niektóre z nich 
odnoszą się do ryzyk uniwersalnych, występujących niezależnie od profilu działalności prowadzo-
nej przez ubezpieczającego, inne do ryzyk branżowych. Część z nich nie znajdzie zastosowania w 
umowie ubezpieczenia OC z tytułu realizacji prac budowlanych i nie jest przedmiotem niniejsze-
go opracowania. Branży budowlanej bezpośrednio dotyczą trzy spośród proponowanych klauzul 
(nr 10, 12 i 22). Klauzula nr 10 pozwala objąć ochroną odpowiedzialność za szkody wynikające 
z wibracji, wstrząsów i drgań, powstałe w związku z prowadzeniem prac wyburzeniowych i roz-
biórkowych (wariant 10) oraz w związku z używaniem młotów pneumatycznych, hydraulicznych 
i kafarów (wariant 10a). Kolejna klauzula odnosi się do odpowiedzialności za szkody spowodo-
wane w podziemnych urządzeniach i instalacjach. Ostatnia dotyczy szkód spowodowanych przez 
maszyny budowlane i pojazdy wolnobieżne. Oczywiście rozszerzenie ochrony ubezpieczenio-

27 L. Nowakowski, op.cit., s. 105.
28 PZU S.A., Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego, obowiązujące 
dla umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 września 2009 r.; TUiR Warta S.A., Ogólne warunki ubezpiecze-
nia Odpowiedzialności Cywilnej – tekst jednolity, obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 
października 2008 r.; STU Ergo Hestia S.A., Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu 
Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia (OC / OW034 / 0708), obowiązujące dla umów 
ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.; TUiR Allianz Polska S.A., Ogólne warunki ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (OPOC–001 07 / 07,), obowiązujące dla umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 
10 sierpnia 2007 r.
29 Podana jest łączna liczba klauzul dodatkowych uwzględniająca ich wszystkie warianty.
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wej o wspomniane klauzule jest wskazane jedynie w przypadku, gdy ubezpieczony wykonaw-
ca w ramach realizowanych kontraktów samodzielnie lub za pośrednictwem podwykonawców 
prowadzi prace wyburzeniowe, używa młotów pneumatycznych albo kafarów, maszyn wolno-
bieżnych, bądź wykonuje roboty ziemne. 

Chcąc zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami zagrożeń związanych z wypadkami przy 
pracy, szkód zaistniałych po oddaniu obiektu, czy też spowodowanych przez podwykonawców, 
zawierając umowę ubezpieczenia OC w TUiR Allianz Polska S.A., wykonawca powinien rozsze-
rzyć ochronę ubezpieczeniową o klauzule oznaczone w warunkach ubezpieczenia numerami 6, 
20 i 7. Odnoszą się one do OC za szkody powstałe po wykonaniu usługi budowlanej oraz za szko-
dy wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego. 

Jeżeli materiały budowlane lub urządzenia dostarczane są wykonawcy bezpośrednio na plac 
budowy, zasadne wydaje się włączenie do ochrony klauzuli nr 21. Obejmuje ona ochroną od-
powiedzialność za wyrządzone podczas prac ładunkowych uszkodzenia środków transportu 
należących do osób trzecich. O ile prace wykonywane przez wykonawcę mogą doprowadzić do 
skażenia środowiska naturalnego, może on rozważyć rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 9. Po-
zwala ona włączyć do zakresu ubezpieczenia szkody wynikające z emisji, wycieku lub innej formy 
przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych. Kolej-
ną kategorię szkód stanowią uszkodzenia rzeczy ruchomych użytkowanych na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu, za których powstanie odpowiedzialność ponosi ubez-
pieczony, na przykład uszkodzenia specjalistycznego sprzętu budowlanego wynajmowanego 
przez wykonawcę na potrzeby realizacji kontraktu. Szkody te mogą zostać objęte ochroną ubez-
pieczeniową w ramach klauzuli nr 3a. Jeżeli wykonawcy zdarza się realizować prace budowlane 
za granicą, niezbędne jest zastosowanie klauzuli nr 1 lub 1a, rozszerzających terytorialny zakres 
ochrony. Zaś w przypadku, gdy w ramach jednej umowy ubezpieczenia figurują dwa lub więcej 
ubezpieczonych podmiotów, zasadne jest włączenie do ubezpieczenia klauzuli nr 2 obejmującej 
ochroną szkody powodujące wzajemne roszczenia pomiędzy współubezpieczonymi.

Kwestią często poruszaną w negocjacjach handlowych jest ubezpieczenie czystych strat fi-
nansowych. Tego rodzaju ochrona ubezpieczeniowa proponowana jest w omawianych o.w.u. 
w ramach klauzuli nr 8. Należy podkreślić, że chociaż dodatek ten zapewnia ochronę ubezpie-
czeniową dla całego szeregu szkód polegających na doznaniu przez osoby trzecie czystych strat 
finansowych, wbrew obiegowej opinii, nie jest prawdą jakoby pozwalał on przenieść na ubezpie-
czyciela ryzyko gospodarcze inwestora30.

O.w.u. proponowane przez zakłady ubezpieczeń PZU S.A., TUiR Warta S.A. i STU Ergo Hestia 
S.A. zawierają mniejszy repertuar klauzul dodatkowych. Najmniej – jedynie 1331 – oferuje STU 
Ergo Hestia S.A. Nie ma wśród nich klauzul dedykowanych branży budowlanej, rozszerzających 
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody w instalacjach podziemnych, szkody spo-
wodowane przez maszyny budowlane, czy też szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
prac wyburzeniowych lub używaniem młotów pneumatycznych i kafarów. Brak również dodat-
ków dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz szkody 
powstałe po wykonaniu usługi budowlanej. Nie oznacza to jednak, że zawierając umowę ubez-
pieczenia OC na podstawie o.w.u. oferowanych przez STU Ergo Hestia S.A. ubezpieczający jest 
pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej na wypadek tych ryzyk. Wprost przeciwnie – ochrona 
udzielana jest już w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia. 

30 Por. K. Bara, Porzucone ryzyko, Ergo Hestia risk focus. Oblicza ryzyka, grudzień 2007, nr 4.
31 Patrz przypis nr 27.
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W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody związane z zanieczyszczeniem środowiska, wy-
rządzone pracownikom oraz szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych na podstawie umowy 
najmu, STU Ergo Hestia S.A. – analogicznie do TUiR Allianz Polska S.A. – umożliwia włączenie ich 
do ochrony poprzez wykupienie odpowiedniej klauzuli dodatkowej (kolejno nr: 006, 004, 003). 
Podobnie jest w przypadku rozszerzenia zakresu terytorialnego ubezpieczenia poza terytorium 
Polski oraz włączenia odpowiedzialności za roszczenia wzajemne pomiędzy ubezpieczonymi 
– ryzyka te są objęte ubezpieczeniem po wykupieniu odpowiedniego dodatku (klauzule 001A 
i 001B oraz 002). W przeciwieństwie do TUiR Allianz Polska S.A., o.w.u. STU Ergo Hestia S.A. nie 
przewidują klauzuli rozszerzającej ubezpieczenie o czyste straty finansowe, które pozostają wy-
łączone z zakresu ubezpieczenia. 

O.w.u. oferowane przez PZU S.A. i TUiR Warta S.A. przewidują odpowiednio 21 i 19 klau-
zul dodatkowych, przy czym w obu przypadkach tylko 9 klauzul znajdzie zastosowanie 
w umowie ubezpieczenia OC, w ramach której ubezpieczona jest działalność wykonawcy bu-
dowlanego. Dodatki pozwalają rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną 
za podwykonawców oraz o odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem materia-
łów wybuchowych (ryzyko istotne m.in. w przypadku firm budowlanych prowadzących prace 
rozbiórkowe). TUiR Warta S.A. przewiduje także klauzulę włączającą do ubezpieczenia odpo-
wiedzialność za szkody po wykonaniu pracy lub usługi. Pozostałe klauzule wprowadzają do 
zakresu ochrony ryzyka analogiczne jak w omówionych powyżej klauzulach stosowanych 
w o.w.u. STU Ergo Hestia S.A. 

Przytoczone powyżej przykłady mają za zadanie wykazać, że o.w.u odpowiedzialności cywilnej 
oferowane przez polskich ubezpieczycieli znacznie różnią się od siebie pod względem konstrukcji. 
Toteż w celu uzyskania optymalnej ochrony ubezpieczeniowej konieczne jest przeprowadzenie 
gruntownej analizy wykonywanych robót budowlanych, a następnie skonfrontowanie jej wyni-
ków z zakresem ubezpieczenia, listą wyłączeń i dodatków zawartych w o.w.u. Nie zawsze brak 
dodatku oznacza brak ochrony ubezpieczeniowej dla danego ryzyka. Ryzyka włączane klauzulą 
u jednego ubezpieczyciela, w innym zakładzie ubezpieczeń mogą być objęte ochroną w ramach 
zakresu podstawowego.

4.4. Odrębna umowa ubezpieczenia OC a sekcja II ubezpieczenia CAR 
Poza omówionymi powyżej sekcjami I i III, ubezpieczenie CAR zawiera również sekcję II – 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Sekcja II obejmuje ochroną ubezpieczeniową OC 
wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas realizacji prac budowlanych ubez-
pieczonych w ramach sekcji I. Bezwzględnym warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialności cywilnej wykonawcy jest zatem ubezpieczenie prac budowlanych w części 
majątkowej umowy. 

O ile omawiane powyżej o.w.u. odpowiedzialności cywilnej mają zastosowanie w przypadku 
każdego rodzaju prowadzonej działalności, o tyle sekcja II ubezpieczenia CAR została stworzona 
z myślą o ubezpieczaniu OC z tytułu realizacji prac budowlanych. Na tej podstawie można by wy-
snuć wniosek, że jest ona optymalnie dostosowana do potrzeb ubezpieczeniowych wykonawcy 
budowlanego i daje mu możliwość uzyskania szerszego zakresu ochrony niż odrębna umowa 
ubezpieczenia OC. Nic bardziej mylnego. W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, sekcja II CAR 
nie pozwala na objęcie ubezpieczeniem istotnych ryzyk, na jakie prowadząc swą działalność na-
rażony jest wykonawca budowlany, takich jak ryzyko odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, 
odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem wibracji, czy też za szkody po-
wstałe po wykonaniu pracy lub usługi. 
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Zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli, forma umowy oraz terminy zgłaszania szkód dla 
sekcji II zostały przedstawione w poniższej Tabeli w konfrontacji z ubezpieczeniem OC z tytułu 
wykonywanej działalności. Za przykłady ochrony posłużyły cytowane wcześniej o.w.u. odpo-
wiedzialności cywilnej TUiR Allianz Polska S.A. oraz dla sekcji II o.w.u. ryzyk budowlanych tego 
samego ubezpieczyciela32.

Tabela nr 2. Zakres ochrony w ramach umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanych prac 
budowlanych oraz w ramach sekcji II umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano–montażowych

UBEZPIECZENIE OC
według Ogólnych warunków 

ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej TUiR Allianz Polska S.A.

II SEKCJA UBEZPIECZENIA CAR
według Ogólnych warunków 

ubezpieczenia ryzyk budowlanych 
TUiR Allianz Polska S.A.

Forma polisy

1) umowa ogólna – obejmująca ochroną 
wszystkie wykonywane przez ubezpie-
czonego kontrakty budowlane
2) umowa dedykowana – obejmująca 
ochroną pojedynczy kontrakt budowla-
ny

część umowy ubezpieczenia 
prac budowlano–montażowych; 

niezbędne jest ubezpieczenie 
realizowanych prac w części 

majątkowej umowy (tzw. sekcji I); 
ochrona odnosi się zawsze 
do pojedynczego kontraktu

Odpowiedzialność za 
szkody powodujące 

wzajemne roszczenia po-
między ubezpieczonymi 

ubezpieczona w przypadku rozszerzenia 
ochrony o klauzulę nr 2

ubezpieczona w przypadku 
rozszerzenia ochrony 

o klauzulę 002

Odpowiedzialność za 
szkody powstałe po wy-
konaniu pracy lub usługi

ubezpieczona w przypadku rozszerzenia 
ochrony o klauzulę nr 20

Wyłączona

Odpowiedzialność za 
szkody spowodowane 

wibracjami, usunięciem 
lub osłabieniem elemen-
tów nośnych, podpór lub 

nośności gruntu

1) odpowiedzialność za szkody spowo-
dowane w związku z prowadzeniem 
prac wyburzeniowych i rozbiórkowych 
ubezpieczona w przypadku rozszerzenia 
ochrony o klauzulę 10
2) odpowiedzialność za szkody wynikają-
ce z używania młotów pneumatycznych, 
hydraulicznych i kafarów ubezpieczo-
na w przypadku rozszerzenia ochrony 
o klauzulę 10a

ubezpieczona w przypadku 
rozszerzenia ochrony o klauzulę 
120, zakres odpowiedzialności 

ograniczony do szkód 
katastroficznych: całkowitego 
lub częściowego zawalenia się 

budynków, uszkodzeń konstrukcji 

Odpowiedzialność 
za szkody osobowe 

wyrządzone pracowni-
kom ubezpieczonego

ubezpieczona w przypadku rozszerzenia 
ochrony o klauzulę nr 6

Wyłączona

Odpowiedzialność 
za czyste straty 

finansowe

ubezpieczona w przypadku rozszerzenia 
ochrony o klauzulę nr 8

Wyłączona

32 TUiR Allianz Polska S.A., Ogólne warunki ubezpieczenia ryzyk budowlanych, obowiązujące dla umów ubezpie-
czenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.
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UBEZPIECZENIE OC
według Ogólnych warunków 

ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej TUiR Allianz Polska S.A.

II SEKCJA UBEZPIECZENIA CAR
według Ogólnych warunków 

ubezpieczenia ryzyk budowlanych 
TUiR Allianz Polska S.A.

Odpowiedzialność 
za szkody wynikające 

z emisji, wycieku, uwal-
niania się lub innej formy 
przedostania się do po-

wietrza, wody lub gruntu 
jakichkolwiek substancji 

niebezpiecznych

ubezpieczona w przypadku rozszerzenia 
ochrony o klauzulę nr 9

Wyłączona

Odpowiedzialność za 
szkody w podziemnych 

instalacjach lub urządze-
niach

ubezpieczona w przypadku rozszerzenia 
ochrony o klauzulę nr 12

1) ubezpieczona w ramach zakresu 
podstawowego
2) możliwość wprowadzenia przez 
ubezpieczyciela wymogu konsul-
towania przez wykonawcę planu 
rozmieszczenia instalacji podziem-
nych (klauzula 102)

Odpowiedzialność 
za szkody będące 

konsekwencją rażącego 
niedbalstwa 

ubezpieczonego

ubezpieczona w ramach zakresu 
podstawowego 

Wyłączona

Odpowiedzialność 
za szkody w uprawach 

rolnych i lasach

ubezpieczona w ramach zakresu 
podstawowego

1) ubezpieczona w ramach zakresu 
podstawowego
2) możliwość wyłączenia przez 
ubezpieczyciela (klauzula 103)

Odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone przez 

nasypy, tarasy, wały, 
rowy, kanały, roboty 

drogowe

ubezpieczona w ramach zakresu 
podstawowego

1) ubezpieczona w ramach zakresu 
podstawowego
2) możliwość wprowadzenia przez 
ubezpieczyciela ograniczenia do-
tyczącego długości odcinka robót 
(klauzula 106)

Czas na zgłoszenie szkody
termin zgłaszania roszczeń zgodnie 

z kodeksem cywilnym

niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 14 dni roboczych 

od zaistnienia zdarzenia, 
które mogłoby stanowić podstawę 

do zgłoszenia roszczenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TUiR 
Allianz Polska S.A., obowiązujących dla umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r. oraz Ogól-
nych warunków ubezpieczenia ryzyk budowlanych TUiR Allianz Polska S.A., obowiązujących dla umów ubezpie-
czenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Ciąg dalszy Tabeli nr 2 ze str. 86
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Jak wynika z powyższej Tabeli, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach sekcji II 
nie zapewnia tak szerokiej ochrony jak odrębne ubezpieczenie OC. W celu optymalnego zabez-
pieczenia swych interesów wykonawca powinien traktować sekcję II jedynie jako ubezpieczenie 
dodatkowe, będące uzupełnieniem ogólnej umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej 
działalności lub umowy ubezpieczenia OC dedykowanej realizacji pojedynczego kontraktu bu-
dowlanego. 

5. Wnioski
Należy nadmienić, że omówione powyżej zasady i produkty ubezpieczeniowe nie zamyka-

ją listy umów ubezpieczenia, jakie powinny być zawarte w celu optymalnego zabezpieczenia 
uczestników procesu budowlanego na etapie realizacji prac. Do takowych należałoby również za-
liczyć ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych, ubezpieczenie pracowników od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia OC zawierane przez producentów materiałów bu-
dowlanych i montowanych urządzeń oraz przewoźnika odpowiedzialnego za ich transport, 
czy też ubezpieczenia mienia w transporcie. A przecież realizacja prac budowlanych stanowi 
jedynie fragment procesu inwestycji budowlanej, która obejmuje również etap przygotowań 
oraz eksploatację wzniesionego obiektu budowlanego. Katalog produktów ubezpieczeniowych 
niezbędnych do kompleksowej ochrony inwestycji, należy zatem rozszerzyć o – działające już 
w fazie przygotowawczej – umowy ubezpieczenia OC projektanta, inwestora i konsultantów 
oraz o ubezpieczenie tytułu prawnego nieruchomości, a także o – obejmujące ochroną ukoń-
czony budynek – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich 
ryzyk oraz o ubezpieczenie od wad ukrytych. 

Dokonana analiza ukazuje, że umiejętnie skonstruowane umowy ubezpieczenia OC z tytułu 
prowadzonej działalności i ubezpieczenia ryzyk budowlanych pozwalają objąć ochroną najistot-
niejsze ryzyka, na jakie eksponowany jest wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych. 
Jednak umiejętnie skonstruowana umowa ubezpieczenia oznacza w tym przypadku znacznie 
więcej niż cedułę i ogólne warunki ubezpieczenia – kluczowe znaczenie mają klauzule dodatko-
we, których dobór niejednemu ubezpieczającemu może przysporzyć nie lada trudności.

O.w.u. odpowiedzialności cywilnej poszczególnych zakładów ubezpieczeń pozornie wydają się 
bardzo zbliżone pod względem zakresu ochrony, jednakże pomiędzy ubezpieczycielami istnieją 
istotne różnice co do ryzyk wyłączonych z podstawowego zakresu ubezpieczenia i włączanych 
do ochrony poprzez klauzule dodatkowe. Te ostatnie różnią się zarówno pod względem liczby, 
ubezpieczanych ryzyk, jak i treści. W konsekwencji, przy porównywaniu ofert ubezpieczenia OC 
otrzymanych od dwóch różnych ubezpieczycieli, brak dodatku rozszerzającego ochronę ubez-
pieczeniową nie musi świadczyć na niekorzyść, ponieważ może okazać się, że przedmiotowe 
ryzyko jest już ubezpieczone w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia. 

O.w.u. ryzyk budowlanych są zazwyczaj napisane w oparciu o warunki niemieckiego reaseku-
ratora Munich Re, dlatego też są one ustandaryzowane pod względem konstrukcji. Zawierają 
zawsze dwie sekcje (ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC), bardzo zbliżony zakres ubezpie-
czenia, listę wyłączeń, a nawet jednakowe numery i zakres ochrony klauzul dodatkowych. W celu 
zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej ochroną większość ryzyk, na jakie eksponowany 
jest ubezpieczony w trakcie realizacji prac, konieczna jest bardzo dobra znajomość ogólnych 
warunków ubezpieczenia, gdyż wiele istotnych ryzyk jest włączanych do ubezpieczenia na wnio-
sek ubezpieczającego – dotyczy to zarówno klauzul dodatkowych, jak i sekcji II – ubezpieczenia 
OC. Sekcja III (ubezpieczenie od utraty zysku inwestora) nie jest przewidziana w treści ogól-
nych warunków ubezpieczenia, więc w konsekwencji niejeden ubezpieczający nie wie nawet, 
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że ma możliwość zawarcia takiej ochrony. Trudności przysparzają też klauzule dodatkowe, bo 
w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, ubezpieczenie CAR – oprócz dodatków korzystnych dla 
ubezpieczonych – przewiduje również takie, które ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność 
ubezpieczyciela. Chociaż nie ma większych rozbieżności pomiędzy produktami oferowanymi 
przez różne towarzystwa ubezpieczeń, sama konstrukcja o.w.u. stanowi pewne utrudnienie, 
gdyż przeciętny ubezpieczający gubi się w gąszczu wyłączeń i dodatków. 

Kluczowe, z punktu widzenia specyfiki prac budowlanych, szkody powstałe wskutek wad 
projektowych, wykonawczych i materiałowych są wyłączone z podstawowego zakresu ubezpie-
czenia prac budowlanych (CAR). Pełne objęcie ochroną ubezpieczeniową tego rodzaju szkód 
wymaga zastosowania wysublimowanych postanowień dodatkowych wzorowanych na klauzu-
lach DE 5 (1995). Problematyczne może się również okazać ubezpieczenie szkód w należącym 
do inwestora mieniu istniejącym, znajdującym się na terenie budowy lub w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie, zwłaszcza w sytuacji, gdy wartość owego mienia jest większa od wartości ubezpie-
czanych prac budowlanych.

Jak wykazano, zawarcie umów ubezpieczenia odpowiednio zabezpieczających interesy 
członków inwestycji budowlanej nie jest możliwe bez odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, 
znajomości aktualnej sytuacji na rynku ubezpieczeń oraz umiejętności negocjacyjnych. Uczest-
nik procesu budowlanego rzadko bywa specjalistą w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych. 
Może jednak skorzystać z pomocy profesjonalisty – brokera ubezpieczeniowego, który pomoże 
przeprowadzić analizę potrzeb ubezpieczeniowych, dokona negocjacji z zakładami ubezpieczeń 
i doprowadzi do zawarcia umów ubezpieczenia na optymalnych dla ubezpieczającego warun-
kach. 

Mgr Aleksandra Karwacka, Wydział Finansów i Rachunkowości Akademii Finansów w Warsza-
wie
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Summary of the article

Selected aspects of engineering insurance

The author of the article presents the design of insurance products pertaining to risk connec-
ted with engineering activity: contractors’ all risk insurance, advance loss of profits insurance 
and third party liability insurance. 

Contractors’ all risk insurance is usually offered by Polish insurers on all risks basis in accor-
dance with conditions applied by Munich Re. 

Although, every insurance service provider uses distinct general insurance terms, their con-
struction is very alike. They consist of: section 1– material damage, section 2– third party liability 
insurance and finally a long list of enumerated endorsements. In frame of contractors’ all risk 
insurance, there is also a possibility to cover the principal’s advance loss of profit( so called 
section 3). Author describes the scope of insurance offered in frame of particular sections and 
endorsements. Section 3 including third party liability insurance is presented separately, in com-
parison with distinct third party liability insurance contract. 

Additionally, article tackles problems connected with specific risks such as faulty design, ma-
terial or workmanship as well as damages to existing property. 

Third party liability insurance protects the insured contractor against unfavorable effects of 
claimant’s demand. Insurance contract is concluded on the basis of general insurance terms cre-
ating the possibility to extend the protection through the additional clauses. Author describes 
potential risks connected with responsibility stemming from realization of building work. Diffe-
rences in the scope of additional clauses are exemplified by general insurance terms offered by 
four different insurers. 

Analysis of insurance products show that properly designed insurance contracts of third party 
liability or contractor’s all risks enable to effectively protect against the most substantial risks to 
which a person realizing the building work is exposed to. 

Although, properly constructed insurance contract means much more than schedules and 
general insurance terms– fundamental role is played by additional clauses. Thus, consumer not 
being an insurance expert, should entrust the conclusion of a contract to an expert– insurance 
agent.
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II. OPRACOWANIA I RAPORTY

1. Problematyka rzeczoznawstwa samochodowego
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a) Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych dotycząca 
zmian w regulacji prawnej systemu likwidacji szkód 
komunikacyjnych oraz udziału w nim niezależnych 
rzeczoznawców samochodowych

Uwagi wstępne	

Dostrzegana od kilku lat potrzeba zagwarantowania przejrzystości i obiektywizmu w wycenie 
szkód z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych i idąca z nią w parze kwestia poprawy praktyki 
obrotu na rynku ubezpieczeniowym jest przedmiotem szczególnego zainteresowania i czynnych 
działań Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik i Jego Biuro podejmując omawianą w poniższym 
opracowaniu inicjatywę, w głównej mierze opierał się na obserwacji praktycznych problemów 
występujących w trakcie dochodzenia przez ubezpieczonych i uprawnionych od ubezpieczycieli 
uzasadnionych roszczeń. Wiedzę swą czerpał bezpośrednio od poszkodowanych konsumentów, 
jak również od osób reprezentujących ich interesy tj. podmiotów trudniących się pomocą 
w dochodzeniu odszkodowań, powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, kancelarii 
adwokackich i radcowskich1. Zarówno skargi napływające do Rzecznika, jak i pytania, prośby 
o wyjaśnienia zagadnień w odniesieniu do prawidłowości wyceny szkód przesyłane za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, jak również wiedza, którą eksperci Rzecznika czerpią z codziennych 
dyżurów telefonicznych, są nieocenionym źródłem informacji o faktycznych problemach w re-
lacjach między konsumentami a zakładami ubezpieczeń. Tym samym stały się dla nas inspiracją 
do podjęcia działań na rzecz stworzenia niezależnego tzn. obiektywnego i profesjonalnego sys-
temu wyceny szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych, z jednoczesnym zagwarantowaniem 
w pełni transparentnych tj. zrozumiałych, jasnych i przyjaznych konsumentom reguł postępowa-
nia w procesach likwidacyjnych. Dokonując tych obserwacji, a także analizując skalę tego typu 
sporów, w opinii Rzecznika Ubezpieczonych, funkcjonujący obecnie model procesu likwidacji 
szkód oparty o zasadę prymatu samodzielnie formułowanych wycen przez zakłady ubezpie-
czeń, w odróżnieniu od rozwiązań w innych państwach europejskich, stawia konsumentów na 
zdecydowanie słabszej pozycji. Ubezpieczyciele bowiem, prowadząc postępowanie likwidacyj-
ne de facto jednostronnie ustalają wielkość swego zobowiązania, opierając się na wycenach 
i analizach sporządzonych przez własnych pracowników, co prowadzi w wielu przypadkach do 
widocznego konfliktu interesów z konsumentami. Podczas typowego procesu likwidacji szkody, 
korzystający z ochrony ubezpieczeniowej poszkodowany nieposiadający specjalistycznej wiedzy 
jest praktycznie pozbawiony niezależnej pomocy eksperckiej, a wstępuje w spór z profesjona-
listą – zakładem ubezpieczeń – dysponującym szerokim zapleczem zarówno finansowym, jak 
i kadrowym. Poszkodowany, pozbawiony takiej fachowej pomocy (niezależnego rzeczoznawcy 
samochodowego, rekonstruktora wypadków kolizji drogowych, prawnika będącego specjalistą 
ubezpieczeniowym lub odszkodowawczym), w olbrzymiej większości sytuacji spornych nie ma 
możliwości zweryfikowania ustaleń, wycen sporządzonych przez zakład ubezpieczeń, czy też 
przeanalizowania zasadności argumentacji prawnej zawartej w uzasadnieniu odmowy uznania 
roszczenia, czy redukcji wypłacanego odszkodowania.  

1 Por. sprawozdania roczne Rzecznika Ubezpieczonych, http://www.rzu.gov.pl/publikacje/sprawozdania.
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Z powyższych względów, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, poszkodowany powinien uzyskać 
prawo do pomocy w dochodzeniu roszczeń i weryfikacji ustaleń dokonanych przez ubezpie-
czyciela. Tym samym, pierwszym zasadniczym krokiem będącym jednocześnie uzupełnieniem 
dokonanych w 2003 r. prokonsumenckich zmian w prawie ubezpieczeń gospodarczych powinno 
być – z uwagi na skalę zjawiska – równoległe stworzenie ram dla niezależnego, a tym samym 
obiektywnego i profesjonalnego systemu szacowania wysokości szkód komunikacyjnych, który 
jednocześnie będzie przejrzystym dla zdecydowanie słabszej strony stosunków ubezpieczenio-
wych. Podkreślamy, iż w zaprezentowanym przez Rzecznika projekcie nie chodzi o diametralne 
odwrócenie sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, czyli systemowego wprowadzenia mak-
symalnego uprzywilejowania poszkodowanych w relacjach z zakładami ubezpieczeń. Cel tej 
propozycji jest inny, bowiem idzie ona w kierunku doprowadzenia do wyrównania szans poprzez 
wprowadzenie pewnej symetrii uprawnień stron odnośnie zasadniczego elementu procesu od-
szkodowawczego jakim jest wycena powstałej szkody.

Chcąc przybliżyć postulowane przez Rzecznika kierunki proponowanych zmian, w niniej-
szym opracowaniu prezentujemy zarówno nasz pierwotny projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o dzia-
łalności ubezpieczeniowej wraz z uzasadnieniem jak również – będące wynikiem dyskusji grupy 
roboczej przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego, wewnętrznych analiz i konsultacji ze środo-
wiskiem naukowym i rzeczoznawczym – zmodyfikowane i uzupełnione propozycje legislacyjne 
w odniesieniu do pierwotnego przedłożenia. Omawiany projekt z uzasadnieniem, jego genezę, 
główne cele a następnie jego modyfikacje w zakresie nowego uregulowania rzeczoznawstwa 
samochodowego oraz nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK są 
zaprezentowane szerzej w odrębnym opracowaniu autorstwa Bartłomieja Chmielowca.

Inspiracją do sformułowania niektórych propozycji zapisów, a następnie ich wariantowych 
modyfikacji, była przygotowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego jedna z propo-
zycji nowego brzmienia, podstawowego dla odpowiedzialności odszkodowawczej art. 361 k.c., 
w myśl którego „w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie 
szkody obejmuje poniesioną przez poszkodowanego stratę, koszty z powodu doznanego przez 
niego uszczerbku oraz korzyść, którą mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia wyrzą-
dzającego szkodę”, szerzej zaprezentowana na międzynarodowej konferencji „Nowoczesne 
rozwiązania w likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów” zorganizowa-
nej przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie „Pro Motor”, Stowarzyszenie 
na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP oraz Wydział Zarządzania Politechniki 
Warszawskiej. Podczas konferencji podkreślono równolegle, że konieczność formułowania rosz-
czenia odszkodowawczego i profesjonalnej, specjalistycznej weryfikacji oferty odszkodowania są 
następstwem wyrządzonej szkody, a ich koszty powinny być pokryte przez osobę odpowiedzial-
ną lub przez jej ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej2. Jak trafnie wskazywano, z biegiem 
czasu doktryna, ale także najnowsza linia orzecznictwa zmierza w kierunku rozszerzającym 
zasady odpowiedzialności cywilnej, obejmując jej zakresem coraz większą część kosztów pono-
szonych przez poszkodowanego m.in. związanych z dochodzeniem przez niego swoich roszczeń 
szczególnie tam, gdzie wymagane są wiadomości specjalne. Szerzej na ten temat wypowiada się 

2 Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Nowoczesne rozwiązania w likwidacji szkód komunikacyjnych 
z perspektywy konsumentów” wraz z prezentacjami prelegentów, http://www.rzu.gov.pl/inicjatywy/dzialalnosc
–edukacyjna/Miedzynarodowa konferencja Nowoczesne rozwiazania w likwidacji szkod komunikacyjnych z per-
spektywy konsumentow 2222.
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– jednocześnie oceniając najistotniejsze elementy propozycji legislacyjnej Rzecznika – dr Marcin 
Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wskazuje również, że w pro-
ces poprawy praktyki obrotu poprzez budowę spójnych rozwiązań legislacyjnych, powinno się 
szerzej niż dotychczas angażować środowisko naukowe, specjalizujące się w problematyce ubez-
pieczeniowej, które – jak pokazuje doświadczenie, choćby przy nowelizacji przepisów kodeksu 
cywilnego o umowie ubezpieczenia – dysponuje zarówno zasobem bogatej wiedzy popartej nie-
rzadko praktyką, jak i dostrzega potrzebę podjęcia prac legislacyjnych w obszarze ubezpieczeń 
na rzecz poprawy ich funkcjonowania.  

Prezentowane poniżej opracowanie zawiera również przegląd występujących rozwiązań sys-
temowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, ukazując obowiązujący stan prawny oraz 
prezentując udział rzeczoznawców samochodowych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych. 
Zestawienie to przygotował Mariusz Mankiewicz reprezentujący środowisko rzeczoznawcze. 

Reasumując, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, regulacje dotyczące ubezpieczeń, z racji ich 
szczególnej roli, wymagają stworzenia zrozumiałych, jasnych i przyjaznych konsumentom reguł, 
a także zagwarantowania niezależnego tzn. obiektywnego i profesjonalnego procesu wyceny 
i weryfikacji wysokości powstałych szkód. Urząd Rzecznika Ubezpieczonych formułując swoje 
propozycje kierował się przede wszystkim tym, aby zakres i rozmiar szkody w pojeździe poszko-
dowanego został ustalony i wyliczony w sposób w pełni profesjonalny, a tym samym konsument 
otrzymał w pełnym zakresie należne mu świadczenia, co stanowi wyraz zapominanej ostatnio 
idei ubezpieczeń gospodarczych. Prezentowany w niniejszym materiale projekt wraz z wersją 
zmodyfikowaną był szeroko analizowany, dyskutowany oraz konsultowany i – jak podkreślają 
znawcy przedmiotu – stanowi wyjątkowo dobrą podstawę do podjęcia przełomowej dyskusji 
na temat wprowadzenia w Polsce niezależnego systemu szacowania wysokości szkód. Jesteśmy 
zdania, że prezentowana poniżej propozycja służy również, co należy z całą mocą podkreślić, tak 
potrzebnej poprawie wizerunku branży ubezpieczeniowej w oczach społeczeństwa, co pozwoli 
na jej znacznie bardziej dynamiczny niż dotychczasowy rozwój, a to powinno być dla wszystkich, 
związanych z branżą ubezpieczeniową, podstawowym celem.

Mgr Aleksander Daszewski, r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, usta-	
wy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej wraz z uzasadnieniem 
(pierwotna propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 12 
maja 2009 r.)

USTAWA 
z dnia          2009 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1

Art. 1.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 

908, z późn. zm.)2 wprowadza się następujące zmiany: 
po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:1) 
„Rzeczoznawstwo samochodowe” 
w rozdziale 2a art. 79a otrzymuje następujące brzmienie:2) 
1. Rzeczoznawstwo samochodowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rze-

czoznawców samochodowych na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodo-

we uzyskane w trybie przepisów niniejszej ustawy.
3. Rzeczoznawca samochodowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy dotyczące:

a) techniki samochodowej,
b) ruchu drogowego w tym: rekonstrukcji kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,
c) wyceny wartości oraz kosztów, jakości i sposobów napraw pojazdów samochodo-

wych,
d) pojazdów historycznych.

4. Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców samochodowych osoba, o któ-
rej mowa w ust. 2 nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodo-
wego „rzeczoznawca samochodowy ”.

5. Tytuł zawodowy „ rzeczoznawca samochodowy ” podlega ochronie prawnej. 
6. Biegłych sądowych wykonujących czynności z zakresu rzeczoznawstwa samochodowe-

go powołuje się lub ustanawia spośród osób posiadających uprawnienia zawodowe, 
uzyskane na podstawie niniejszej ustawy. 

1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawę z dnia 22 maja 
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. nr 109, poz. 925, nr 175, 
poz. 1462, nr 179, poz. 1486 i nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. nr 17, poz. 141, nr 104, poz. 708 i 711, nr 190, 
poz. 1400, nr 191, poz. 1410 i nr 235, poz. 1701, z 2007 r. nr 52, poz. 343, nr 57, poz. 381, nr 99, poz. 661, nr 123, 
poz. 845, nr 176, poz. 1238, z 2008 r. nr 37, poz. 214, nr 100, poz. 649, nr 163, poz. 1015, nr 209, poz. 1720, nr 
220, poz. 1411 i 1426, nr 223, poz. 1461 i 1462 i nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. nr 3, poz. 11 i nr 18, poz. 
97.
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7. Rzeczoznawca samochodowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego. 

8. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie rzeczoznawstwa samochodowe-
go, jeżeli czynności te będą wykonywane przez rzeczoznawców samochodowych. 

9. Rzeczoznawca samochodowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu dzia-
łalność gospodarczą jednoosobową lub w ramach spółki osobowej w zakresie rzeczo-
znawstwa samochodowego, albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnopraw-
nej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tym zakresie.

10. Rzeczoznawca samochodowy nie może łączyć wykonywania zawodu w formach wymie-
nionych w ust. 9.

11. Przepis ust. 9 i 10 nie dotyczą biegłych sądowych wykonujących czynności z zakresu 
rzeczoznawstwa samochodowego na zlecenie sądów. 

art. 79b otrzymuje następujące brzmienie:3) 

1. Rzeczoznawca samochodowy jest zobowiązany do wykonywania czynności o których 
mowa w art. 79a ust. 3, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standar-
dami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru 
tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności. 

2. Rzeczoznawca samochodowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji za-
wodowych. 

3. Rzeczoznawca samochodowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzial-
ności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności o których 
mowa w art. 79a ust. 3. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców o 
których mowa w art. 79a ust. 8.

4. W ekspertyzie o której mowa w art. 79a ust. 3, rzeczoznawca samochodowy jest zo-
bowiązany zawrzeć oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cy-
wilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa 
samochodowego z określeniem zakładu ubezpieczeń udzielającego ochrony.

5. Ekspertyza powinna zawierać również pouczenie o możliwości złożenia zawiadomienia, 
o którym mowa w art. 79g ust. 2. 

6. Minister właściwy do spraw finansów, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw transportu, określi w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia 
obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia 
oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawo-
du oraz zakres realizowanych działań. 

7. Standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców samochodowych 
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Standardy zawodowe pu-
blikowane są przez ministra właściwego do spraw transportu na stronach interneto-
wych urzędu obsługującego ministra. 

dodaje się art. 79c w brzmieniu: 4) 

Rzeczoznawca samochodowy podlega wyłączeniu od udziału w czynnościach rzeczo-
znawstwa samochodowego, jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu 
postępowania administracyjnego.
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dodaje się art. 79d w brzmieniu:5) 
1. Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego nadaje się osobie, która:

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z  państw członkowskich Unii  
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rzeczoznawcy 
samochodowego; 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) posiada wyższe wykształcenie techniczne lub uznane za równorzędne w państwie, 

o którym mowa w pkt. 1;
5) posiada 5–letnią wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motory-

zacją;
6) posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C; 
7) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia pu-

blicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
8) posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, wydany przez jed-

nostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, na okres nie dłuższy niż 5 
lat;

9) dokonała opłaty za wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców samochodowych.
2. Minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia wysokość opła-

ty za wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców samochodowych oraz wzory doku-
mentów z tym związanych, w szczególności zaświadczenie potwierdzające wpis.

dodaje się art. 79e w brzmieniu:6) 
1. Rzeczoznawca samochodowy niewypełniający obowiązków, o których mowa w art. 

79b, podlega odpowiedzialności zawodowej. 
2. Wobec rzeczoznawcy samochodowego mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialno-

ści zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku;
4) pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania się o ich 

nadanie;
5) pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich 

nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia.
3. Pozbawienie uprawnień zawodowych następuje również w przypadku :

1) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;
3) sądowego zakazu wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego;
4) sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzeczoznaw-

stwa samochodowego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozbawienie uprawnień zawodowych nastę-

puje z mocy prawa z dniem, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne. Osoba 
pozbawiona uprawnień zawodowych jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o 
tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw transportu.
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dodaje się art. 79f w brzmieniu:7) 
1. Minister właściwy do spraw transportu nadaje uprawnienia zawodowe w zakresie rze-

czoznawstwa samochodowego, osobom które spełniły wymogi określone w art. 79d. 
2. Nadanie uprawnień zawodowych w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego stwier-

dza się świadectwem. Odmowa nadania uprawnień następuje w drodze decyzji admi-
nistracyjnej.

3. Osoby, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego, podlegają wpiso-
wi do centralnego rejestru rzeczoznawców samochodowych na podstawie świadectw 
nadania tych uprawnień. Wpis dokonywany jest na okres wynikający z terminu ważno-
ści certyfikatu, o którym mowa w art. 79d ust. 1 pkt 8.

4.  Minister właściwy do spraw transportu prowadzi centralny rejestr rzeczoznawców sa-
mochodowych.

5. W centralnym rejestrze wpisuje się następujące dane:
1) numer kolejny wpisu;
2) datę wpisu;
3) imię i nazwisko rzeczoznawcy;
4) numer uprawnienia; 
5) datę ważności certyfikatu, o którym mowa w art. 79d ust. 1 pkt 8. 

6.  Wykreślenie z rejestru osób, którym nadano uprawnienie rzeczoznawcy samochodo-
wego, następuje w przypadku:
1) zawieszenia uprawnień, o którym mowa w art. 79e ust. 2 pkt 3;
2) pozbawienia uprawnień, o którym mowa w art. 79e ust. 2 pkt 4 i 5;
3) pozbawienia uprawnień, o którym mowa w art. 79e ust. 3;
4) śmierci;
5) po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

7. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 79e ust. 2 pkt 3, ponowny 
wpis do rejestru następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie okresu orzeczonej 
kary dyscyplinarnej. 

8. Centralny rejestr rzeczoznawców samochodowych jest ogólnie dostępny i podlega publi-
kacji na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
transportu.

dodaje się art. 79g w brzmieniu:8) 
1. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wszczyna minister właściwy do 

spraw transportu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Po wszczęciu postępowania minister prze-
kazuje sprawę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia po-
stępowania wyjaśniającego.

2. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej może być wszczęte na podstawie 
zawiadomienia osoby pokrzywdzonej, której interes prawny został bezpośrednio naru-
szony postępowaniem rzeczoznawcy samochodowego. 

3. W przypadku gdy sprawa dotyczy osób powołanych lub ustanowionych przez sąd, po-
stępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wszczyna się wyłącznie na skutek 
zawiadomienia złożonego przez sąd.

4. Nie wszczyna się postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, a w razie wsz-
częcia ulega ono umorzeniu, jeżeli do dnia otrzymania przez ministra właściwego do 
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spraw transportu informacji o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę 
odpowiedzialności zawodowej upłynęły 3 lata, licząc od dnia zaistnienia tych okoliczno-
ści.

5. Jeżeli jednak naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 79b, zawiera znamio-
na przestępstwa, przedawnienie wskazane w ust. 4 nie może nastąpić wcześniej niż 
przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego. 

6. Postępowanie wyjaśniające dotyczące wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 
79b, przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodowej.

7. Minister właściwy do spraw transportu powołuje i odwołuje, w drodze zarządzenia, 
Komisję Odpowiedzialności Zawodowej z udziałem osób wskazanych przez organizacje 
zawodowe rzeczoznawców samochodowych.

8. Koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej są pokrywane ze środków 
budżetu państwa znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw trans-
portu.

dodaje się art. 79h w brzmieniu: 9) 
1. Postępowanie wyjaśniające wymienione w art. 79g odbywa się z udziałem osoby, wobec 

której wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Nieusprawiedli-
wione niestawiennictwo nie wstrzymuje postępowania wyjaśniającego. W przypadku 
dwukrotnej usprawiedliwionej nieobecności Komisja Odpowiedzialności Zawodowej 
przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może ustanowić obrońcę lub zwrócić się o wyznaczenie 
obrońcy z urzędu. Obrońca ustanowiony lub wyznaczony z urzędu jest uprawniony do 
udziału w postępowaniu wyjaśniającym.

3. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze zarządzenia, listę obrońców 
z urzędu, z udziałem osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców 
samochodowych. 

4. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, z upoważnienia ministra właściwego do spraw 
transportu, może zwracać się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawie-
dliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych dla przepro-
wadzenia postępowania wyjaśniającego.

 dodaje się art. 79i w brzmieniu:10) 
1. Minister właściwy do spraw transportu, na podstawie wyników postępowania wyja-

śniającego, orzeka, w drodze decyzji, o zastosowaniu jednej z kar dyscyplinarnych, 
o których mowa w art. 79e ust. 2, albo o umorzeniu postępowania z tytułu odpowie-
dzialności zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyj-
nego, minister właściwy do spraw transportu może odstąpić od przekazania sprawy do 
Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyja-
śniającego.

3. Wykonanie decyzji, o której mowa w art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin do wnie-
sienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do 
sądu administracyjnego minister właściwy do spraw transportu wstrzymuje z urzędu 
wykonanie decyzji, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
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 dodaje się art. 79j w brzmieniu11) 
Minister właściwy do spraw transportu, w celu sprawdzenia doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych, może żądać udokumentowania doskonalenia tych kwalifikacji.
 dodaje się art. 79k w brzmieniu:12) 
Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie zapewnienie obiektywnej oce-
ny skarg na działalność osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego, 
a także uwzględniając rzeczywiste koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawo-
dowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory świadectw uprawnienia zawodowego w zakresie rzeczoznawstwa samochodo-

wego;
2) sposób prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców samochodowych;
3) sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów świadectw w przypadku ich utraty;
4) sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców samochodowych;
5) sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, 

sposoby ustalania i rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Komisji Odpowie-
dzialności Zawodowej oraz regulamin jej działania, wysokość wynagrodzenia członków 
Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustala-
nia.

 dodaje się art. 79l w brzmieniu: 13) 
1. Kto prowadzi bez uprawnień zawodowych działalność zawodową w zakresie  rzeczo-

znawstwa samochodowego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzyw-
ny.

2. Tej samej karze podlega przedsiębiorca, który powierza wykonywanie czynności, o któ-
rych mowa w ust. 1, osobie nieposiadającej odpowiednich uprawnień wymienionych 
w ust. 1.

3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w trybie przepi-
sów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 dotychczasowy art. 79b oznaczony zostaje jako art. 79m.14) 
 dotychczasowy rozdział 2a oznaczony zostaje jako rozdział 2b.15) 

Art. 2.
1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy były wpisane na listę rzeczoznawców samo-

chodowych, mają prawo wykonywania czynności rzeczoznawcy samochodowego przez 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Osoby ustanowione i wpisane przed dniem wejścia w życie ustawy na listę biegłych 
sądowych z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego mogą prowadzić działalność bez 
uprawnień zawodowych, przez 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy. Przepis stosuje 
się odpowiednio do osób powoływanych przez sąd lub organ prowadzący postępowa-
nie przygotowawcze w sprawach karnych w charakterze biegłego sądowego spoza listy 
biegłych sądowych.

3. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy były wpisane na listę rzeczoznawców samo-
chodowych oraz wykonywały działalność w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego 
przez okres dłuższy niż 5 lat, są zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 79d ust. 
1 pkt. 4. 
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Art. 3.
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 
1152, z późn. zm.3) wprowadza się następujące zmiany : 

1) w art. 2 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
 rzeczoznawca samochodowy – osobę fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe uzy-

skane w trybie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
2) art. 13 otrzymuje brzmienie:
 Zakład Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia 

obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpiecze-
nia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody, wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę 
samochodowego, o której mowa w art. 36b lub prawomocnego orzeczenia sądu.

3) Dodaje się art. 36b w brzmieniu:
1. Odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także koszty ekspertyzy rzeczo-
znawcy samochodowego wykonanej na zlecenie poszkodowanego, jeżeli wycena 
wartości pojazdu mechanicznego przed zdarzeniem, wartości jego pozostałości po 
szkodzie bądź też kosztów naprawy, określona w tej ekspertyzie różni się o więcej 
niż 10 % w stosunku do ustaleń dokonanych przez zakład ubezpieczeń. 

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także koszty ekspertyzy rzeczo-
znawcy samochodowego wykonanej na zlecenie poszkodowanego, jeżeli jej wyko-
nanie było istotne dla ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub jeżeli 
miało wpływ na zmianę stanowiska zakładu ubezpieczeń. 

3. Ciężar dowodu wykazania nieprawidłowości ustaleń dokonanych w ekspertyzach, 
o których mowa w ust. 1 i 2, spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. 

Art. 4
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151, 

z późn. zm.4) wprowadza się następujące zmiany : 
1) w art. 19 ust. 2 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w zakresie postępowania wyjaśniającego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Art. 5
Ustawa wchodzi w życie z dniem…

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz. 225, nr 96, poz. 959, nr 141, poz. 
1492, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2778, z 2005 r. nr 167, poz. 1396, z 2006 r. nr 157, poz. 1119, z 2007 r. nr 
49, poz. 328, nr 82, poz. 557, nr 102, poz. 691 i nr 133, poz. 922 oraz z 2008 r. nr 225, poz. 1486.
4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. nr 91, poz. 870 i nr 96, poz. 959, z 2005 r. nr 
143, poz. 1204, nr 167, poz. 1396, nr 183, poz. 1538 i nr 184, poz. 1539, z 2006 r. nr 157, poz. 1119, z 2007 r. nr 
50, poz. 331, nr 82, poz. 557, nr 102, poz. 691 i nr 112, poz. 769, z 2008 r. nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. nr 18, 
poz. 97. 
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Uzasadnienie

Rzecznik Ubezpieczonych, realizując swoje ustawowe obowiązki, zwrócił uwagę na fakt, iż dzia-
łalność rzeczoznawców samochodowych i wydawane przez nich opinie są niezwykle istotnym 
elementem procesu postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczycieli, zarów-
no w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, jak również w ramach dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Niejednokrotnie 
to właśnie rzeczoznawcy samochodowi w swoich opiniach i ekspertyzach dokonują rekonstruk-
cji kolizji i wypadków drogowych określając czy dana osoba jest sprawcą kolizji, czy też wypadku 
drogowego. Powyższe rozstrzygnięcie rzeczoznawcy ma z kolei wpływ na przyjęcie przez zakład 
ubezpieczeń odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie a w konsekwencji na wypłatę przez 
ubezpieczyciela odszkodowania. Rzeczoznawcy samochodowi często przygotowują również 
ekspertyzy dotyczące możliwości powstania szkody w okolicznościach podanych przez ubez-
pieczającego / poszkodowanego (zarówno w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, jak i autocasco). W walce z przestępczością ubezpieczeniową jest to niezwykle 
ważny i istotny fragment ich działalności, często umożliwiający wykrycie usiłowania popełnienia 
przestępstwa oszustwa asekuracyjnego. W ramach swoich kompetencji rzeczoznawcy samocho-
dowi w większości przypadków dokonują również wycen wartości oraz kosztów i rekomendują 
sposoby naprawy pojazdów samochodowych, co w konsekwencji ma wpływ na wysokość od-
szkodowania otrzymanego przez ubezpieczającego / poszkodowanego. 

Rzecznik Ubezpieczonych zauważył także, iż w trakcie prowadzonego postępowania skargo-
wego niejednokrotnie zdarza się, że w sytuacji gdy spór dotyczy konkretnego stanu faktycznego 
istnieją niekiedy nawet bardzo poważne różnice w opiniach rzeczoznawców samochodowych. 
Ekspertyza rzeczoznawcy przygotowana na zlecenie zakładu ubezpieczeń w kwestii dotyczącej 
np. wyliczenia wartości kosztów naprawy, często znacznie odbiega i różni się od ekspertyzy przy-
gotowanej przez rzeczoznawcę działającego na zlecenie ubezpieczającego / poszkodowanego. 
Ta rozbieżność ma często negatywne skutki dla konsumentów usług ubezpieczeniowych, szcze-
gólnie w zakresie wysokości należnego odszkodowania. 

Nie bez znaczenia jest również wpływ, jaki na skrócenie postępowania likwidacyjnego szko-
dy i to nie tylko przez zakład ubezpieczeń, miałoby zapewnienie udziału w nim obiektywnie 
i profesjonalnie działającego rzeczoznawcy. Trwające czasem latami spory konsumentów z ubez-
pieczycielami są tego dowodem.

Profesjonalnie wykonywane opinie i oceny dotyczące zagadnień motoryzacyjnych są po-
trzebne, tak dla użytkowników samochodów, jak dla zakładów ubezpieczeń, producentów oraz 
warsztatów naprawczych, jak również dla organów ścigania oraz sądów prowadzących sprawy 
związane z kolizjami i wypadkami drogowymi. Niezwykle ważna funkcja jaką pełnią rzeczoznaw-
cy w zakresie ustaleń faktycznych powoduje, iż osoby, które zajmują się powyższą działalnością 
muszą być wybitnej klasy specjalistami, których cechować musi obiektywizm, szczególna sta-
ranność, etyka oraz bezstronność, jak również wysokie standardy w prowadzonych badaniach 
i formułowych ocenach. 

Obecne przepisy normujące działalność rzeczoznawców samochodowych zostały określone 
w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r., nr 108, poz. 908). Zgodnie z powyższym przepisem rzeczoznawcą samochodowym 
może zostać osoba, która: 

posiada wyższe wykształcenie, 	
posiada 5– letnią wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją, 	
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posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C, 	
nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 	
posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę 	
akredytowaną w polskim systemie akredytacji, oraz 
została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych. 	

Niestety przepisy zawarte w art. 79a ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie wykluczają dzia-
łania osób, które świadczą usługi rzeczoznawców w ramach działalności gospodarczej, ale nie 
poddali się procedurze certyfikacji, bądź też nie spełniają innych kryteriów przewidzianych usta-
wą (np. 5–letnia praktyka zawodowa w dziedzinie związanej z motoryzacją). Tym sposobem 
osoby niespełniające wskazanych wyżej wymagań, mogą np. dokonywać opinii dla zakładów 
ubezpieczeń, sądów, czy też banków. 

Regulacje ustawy – Prawo o ruchu drogowym (art. 66a ust. 3 oraz art. 79 ust. 4 pkt 3) ogra-
niczają jedynie uprawnienia rzeczoznawców, którzy nie uzyskają wpisu na listę rzeczoznawców 
prowadzoną przez ministra właściwego do spraw transportu, do wykonywania opinii dla wydzia-
łów komunikacji, dopuszczających pojazd do ruchu. W obecnie obowiązujących uregulowaniach 
brak jest zatem zapisów, zgodnie z którymi tytuł zawodowy rzeczoznawcy samochodowego pod-
legałby ochronie prawnej. 

Powyższe przepisy nie nakładają również obowiązku, aby osoba zajmująca się rzeczoznawstwem 
samochodowym miała obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem powyższych czynności, choć taki 
obowiązek mają liczne grupy zawodowe jak przykładowo rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy 
w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomościami ( art. 175, art. 181, art. 186 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), rzecznicy patentowi (art. 16 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych), doradcy podatkowi (art. 44 ustawy 
z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym), czy też przedsiębiorcy wykonujący działalność 
gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych (art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach 
detektywistycznych). 

Biorąc pod uwagę masową skalę kolizji i wypadków drogowych, liczbę wydawanych opinii 
przez rzeczoznawców samochodowych, znaczenie tych ekspertyz dla całego procesu likwidacji 
szkód komunikacyjnych oraz możliwość popełnienia błędu, który może skutkować wystąpie-
niem znaczących szkód po stronie zleceniodawców, w opinii Rzecznika wskazuje na uzasadniony 
postulat wprowadzenia do sytemu prawnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej dla rzeczoznawców samochodowych jako jeden z najlepszych instrumentów ochrony 
ich potencjalnych kontrahentów. 

Obecnie obowiązujące przepisy regulujące działalność rzeczoznawców samochodowych nie 
normują również tak istotnych spraw jak: kwestia odpowiedzialności zawodowej osób wykony-
wujących ekspertyzy dotyczące rekonstrukcji kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych, zagadnień 
wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, czy też wykonywa-
nych prac z dziedziny techniki samochodowej. Obecnie osoby zajmujące się rzeczoznawstwem 
samochodowym nie mają również ustawowego obowiązku stałego doskonalenia swoich umie-
jętności zawodowych. 

Z tych względów w opinii Rzecznika, powyższe unormowania prawne dotyczące działalności 
omawianych osób, ze względu na zakres czynności prowadzonych przez rzeczoznawców oraz ich 
znaczenie zarówno w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych, jak również w trakcie proce-
sów sądowych zarówno cywilnych jak i karnych są niewystarczające.
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Mając zatem na uwadze uzasadniony interes i ochronę praw osób ubezpieczających, ubez-
pieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, Rzecznik Ubezpieczonych 
proponuje uregulować działalność rzeczoznawców samochodowych na wzór unormowań regu-
lujących działalność zawodową rzeczoznawców majątkowych, które są określone w przepisach 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2004 r., 
nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Regulacje powyższe są w ocenie Rzecznika konieczne ze wzglę-
du na znaczenie opinii i ekspertyz rzeczoznawców samochodowych w trakcie likwidacji szkód 
komunikacyjnych, rekonstrukcji kolizji oraz wypadków drogowych jak również problemów zwią-
zanych z patologią jaką jest przestępczość ubezpieczeniowa. Regulacje te są również niezbędne 
ze względu na odpowiedzialność, jaka ciąży na osobach wykonujących czynności z zakresu: tech-
niki samochodowej, ruchu drogowego w tym rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych oraz 
wyceny wartości oraz kosztów, jakości i sposobów napraw pojazdów samochodowych. Zapropo-
nowane rozwiązania mają zatem na celu podniesienie kwalifikacji oraz zobiektywizowanie opinii 
wydawanych przez rzeczoznawców samochodowych, tak aby ekspertyzy przygotowywane przez 
nich były sporządzane przez osoby o niekwestionowanych kwalifikacjach zawodowych i w kon-
sekwencji, aby nie było tak poważnych rozbieżności w trakcie likwidacji szkód komunikacyjnych, 
zarówno na etapie prowadzonego postępowania likwidacyjnego przez zakłady ubezpieczeń, jak 
również na etapie postępowania sądowego.

Biorąc pod uwagę powyższe Rzecznik proponuje, aby rzeczoznawcą samochodowym była 
osoba posiadająca uprawnienia zawodowe nabyte z dniem wpisu do centralnego rejestru 
rzeczoznawców po spełnieniu określonych wymagań. Zgodnie z propozycją, uprawnienia rze-
czoznawcy samochodowego nadawane byłyby osobie, która:

ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z  państw członkowskich Unii Europej-	
skiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rzeczoznawcy samocho-	
dowego, 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,	
posiada wyższe wykształcenie techniczne lub uznane za równorzędne w państwach człon-	
kowskich Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
posiada 5–letnią wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją,	
posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C,	
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 	
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, wydany przez jednostkę 	
akredytowaną w polskim systemie akredytacji, na okres nie dłuższy niż 5 lat,
dokonała opłaty za wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców samochodowych.	

Tytuł rzeczoznawcy samochodowego podlegałby ochronie prawnej. Proponuje się również, 
aby biegli sądowi wykonujący czynności z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego byli powo-
ływani spośród osób posiadających uprawnienia zawodowe. Rzecznik widzi również konieczność 
zobligowania rzeczoznawców samochodowych do ustawicznego doskonalenia kwalifikacji za-
wodowych. 

W ocenie Rzecznika, co sugerowano wcześniej, najlepszym instrumentem ochronnym dla 
osób korzystających z usług rzeczoznawców, w przypadku popełnienia przez nich błędu bę-
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dzie możliwość dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę w ramach ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. Stąd też postulat, aby rzeczoznawcy samochodowi mieli obowią-
zek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
w związku z wykonywaniem czynności związanych z rzeczoznawstwem samochodowym. Zakres 
ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną 
sumę gwarancyjną określałby w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. 

W przedłożonym projekcie ustawy proponuje się również wprowadzenie odpowiedzialności 
zawodowej dla rzeczoznawców, którzy nie wypełnialiby lub niewłaściwie wypełnialiby obo-
wiązki nakreślone ustawą, tzn. nie prowadziliby swojej działalności zgodnie z zasadami prawa, 
standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej, nie doskonaliłyby swoich umiejęt-
ności zawodowych czy też nie posiadaliby obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej. W takich sytuacjach wobec rzeczoznawcy samochodowego mogą być orzeczone na-
stępujące kary dyscyplinarne: upomnienie, nagana, zawieszenie uprawnień zawodowych na 
okres od 3 miesięcy do 1 roku, pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego 
ubiegania się o ich nadanie, pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się 
o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia. 

Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej z wyjątkami przewidzianymi w usta-
wie, wszczynałby minister właściwy do spraw transportu i po wszczęciu postępowania minister 
przekazywałby sprawę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia po-
stępowania wyjaśniającego. Na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego, minister 
właściwy do spraw transportu w drodze decyzji orzekałby o zastosowaniu jednej z kar dyscy-
plinarnych wymienionej powyżej albo o umorzeniu postępowania z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej. Proponuje się również, aby wykonanie decyzji następowało w ciągu 14 dni od dnia, 
w którym bezskutecznie upłynął termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyj-
nego. 

Zgodnie z propozycją, Komisję Odpowiedzialności Zawodowej powołuje i odwołuje w drodze 
zarządzenia minister właściwy do spraw transportu. W skład Komisji wchodziłyby również osoby 
wskazane przez organizacje zawodowe rzeczoznawców samochodowych. Sposób i tryb prze-
prowadzenia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, sposoby ustalania i rodzaje 
kosztów tego postępowania, organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, regulamin jej 
działania, a także wysokość wynagrodzenia członków Komisji określałby w drodze rozporządze-
nia minister właściwy do spraw transportu. 

Projekt ustawy zakłada również pozbawienie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy samocho-
dowego z mocy prawa, z dniem w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne w przypadku: 
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, skazania za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, sądowego zakazu wykonywania 
zawodu rzeczoznawcy samochodowego oraz sądowego zakazu prowadzenia działalności gospo-
darczej w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. 

Ostatnia cześć projektu ustawy dotycząca nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
przewiduje również kary, które nakładane byłyby w trybie przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. W szczególności penalizowane byłyby przypadki prowadzenia bez 
uprawnień zawodowych działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego 
oraz działania przedsiębiorcy, który powierzałby wykonywanie czynności związanych z rzeczo-
znawstwem osobom nieposiadającym uprawnień zawodowych. 
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Projekt zakłada również w przepisach przejściowych, odpowiednio długi okres czasu (12 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy) na dostosowanie się – przez rzeczoznawców wpisanych 
zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą na listę rzeczoznawców samochodowych – do wyma-
gań określonych w projekcie. Analogicznie projekt przewiduje również, iż osoby ustanowione 
i wpisane przed dniem wejścia w życie ustawy na listę biegłych sądowych, mogą prowadzić 
działalność bez uprawnień zawodowych, przez 2 lata od dnia wejścia ustawy w życie. Ponadto 
w projekcie proponuje się w stosunku do osób wpisanych na listę rzeczoznawców samochodo-
wych na mocy obecnie obowiązującej ustawy, aby wymóg posiadania wyższego wykształcenia 
technicznego konieczny do zdobycia uprawień zawodowych nie musiał być spełniony, jeżeli 
osoba taka wykonywała działalność w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego przez okres 
dłuższy niż 5 lat. 

Aby wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami dotyczącymi uregulowania kwestii rzeczoznawców 
samochodowych została podniesiona pozycja prawna oraz ranga zawodu rzeczoznawcy samo-
chodowego, Rzecznik Ubezpieczonych sugeruje również wprowadzenie propozycji dotyczących 
wprowadzenia obowiązku pokrywania przez zakłady ubezpieczeń kosztów „weryfikacyjnych opi-
nii” rzeczoznawców, a także aby zakład ubezpieczeń wypłacał odszkodowanie również w oparciu 
o taką ekspertyzę. 

Rzecznik proponuje zatem w art. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zdefiniowanie 
pojęcia rzeczoznawcy odnosząc się do art. 79a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Projekt zakłada dodanie nowego art. 36b w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
UFG i PBUK. Zgodnie z jego treścią odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmowałoby również koszty 
ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego wykonanej na zlecenie poszkodowanego, jeżeli 
wycena wartości pojazdu mechanicznego przed zdarzeniem, wartości jego pozostałości po szko-
dzie, bądź też kosztów naprawy, określona w tej zleconej opinii, różniłaby się o więcej niż 10% 
w stosunku do ustaleń dokonanych przez zakład ubezpieczeń. Proponuje się również, aby od-
szkodowanie obejmowało także koszty ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego wykonanej 
na zlecenie poszkodowanego, w sytuacji kiedy jej wykonanie było istotne dla ustalenia od-
powiedzialności zakładu ubezpieczeń lub jeżeli miało wpływ na zmianę stanowiska zakładu 
ubezpieczeń. W sytuacji kiedy zakład ubezpieczeń będzie kwestionował prawidłowość ustaleń 
dokonanych przez rzeczoznawcę samochodowego działającego na zlecenie poszkodowanego, 
zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych to właśnie ubezpieczyciel powinien wykazać te nieprawi-
dłowości i na nim powinien spoczywać ciężar dowodu (propozycja brzmienie – art. 36b ust. 3 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ). 

Wprowadzenie przedstawionych wyżej regulacji prawnych w ustawie o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i PBUK, w opinii Rzecznika byłoby fundamentalnym pierwszym krokiem 
w kierunku zobiektywizowania przede wszystkim wyceny wartości szkody, ale także innych ustaleń 
zakładu ubezpieczeń w ramach postępowania likwidacyjnego, jak ustalenie odpowiedzialności, 
czy też ustalenie okoliczności (stanu faktycznego), w jakich doszło do wypadku. Ubezpieczyciel 
będzie musiał liczyć się z poniesieniem kosztów opinii zleconej przez poszkodowanego, jeżeli ta 
opinia będzie stanowiła istotny dla sprawy materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu 
– powinno to wpłynąć na podwyższenie jakości postępowania likwidacyjnego oraz miernika sta-
ranności po stronie profesjonalisty, jakim jest zakład ubezpieczeń. 

Propozycja stanowi również ważny krok do stworzenia w Polsce systemu niezależnej wyceny 
szkody przez profesjonalne podmioty wzorem rozwiązań przyjętych w wielu innych państwach 
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UE. Regulacja taka wpłynie naszym zdaniem korzystnie na sytuację ubezpieczającego / poszko-
dowanego, który będzie mógł w razie wątpliwości odnośnie stanowiska zakładu ubezpieczeń 
skorzystać z opinii weryfikującej owe stanowisko przez niezależnego rzeczoznawcę. Uprzedzając 
zarzuty zwiększenia kosztów obsługi likwidacyjnej należy podkreślić, że nie będzie się tak działo 
w każdym przypadku, gdyż po stronie korzystającego z takiej opinii istnieje zagrożenie poniesie-
nia kosztów takiej opinii w sytuacji, gdy będzie ona zbieżna z ustaleniami zakładu ubezpieczeń.

Propozycja Rzecznika jest ponadto odzwierciedleniem stanowiska Sądu Najwyższego wyrażo-
nego w uchwale z dnia 18 maja 2004 r. (III CZP 24 / 04, OSNC 2005 / 7–8 / 117 ), w której Sąd 
stwierdził, że odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 
może – stosownie do okoliczności sprawy – obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na 
zlecenie poszkodowanego. SN podkreślił, że pojęcie szkody ubezpieczeniowej, gdy podstawą 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest umowa odpowiedzialności cywilnej, jest tożsame z 
pojęciem szkody zawartym w art. 361 k.c. W skład takiej szkody, według ugruntowanego stano-
wiska doktryny i orzecznictwa, wchodzą wydatki i koszy związane ze zdarzeniem wywołującym 
szkodę. Ocena czy poniesione koszty ekspertyzy sporządzonej na zlecenie poszkodowanego w 
postępowaniu przedsądowym są objęte odszkodowaniem przysługującym od ubezpieczyciela z 
umowy odpowiedzialności cywilnej, musi być dokonana przy uwzględnieniu całokształtu oko-
liczności sprawy, a w szczególności uzależniona od ustalenia, czy zachodzi normalny związek 
przyczynowy pomiędzy poniesieniem tego wydatku a wypadkiem, oraz czy poniesienie tego 
kosztu było obiektywnie uzasadnione i konieczne także w kontekście ułatwienia określenia 
prawidłowo konkretnego ubezpieczyciela, jak i ułatwienia zakładowi ubezpieczeń ustalenia oko-
liczności wypadku i rozmiarów szkody.

Rzecznik Ubezpieczonych jest zdania, że w dotychczasowym brzmieniu ustawy o ubezpiecze-
niach obowiązkowych, UFG i PBUK, brakuje określenia i zdefiniowania niezależnej strony, do 
której w przypadkach trudnych lub spornych ubezpieczony lub zakład ubezpieczeń może zwrócić 
się o wykonanie niezależnej opinii w sprawie ustalenia zakresu uszkodzeń, kosztu napraw lub 
ustalenia wartości pojazdu. 

Konsekwencją przyjęcia zaproponowanych zmian jest również w opinii Rzecznika konieczność 
zmiany art. 13 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, tak aby zakłady ubezpie-
czeń wypłacały odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego również 
na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego, o której mowa w pro-
pozycji nowego art. 36b. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
zakłada również zmianę w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubez-
pieczeniowej. Mianowicie proponuje się, aby zakłady ubezpieczeń mogły udzielać informacji 
dotyczących poszczególnych umów ubezpieczenia na wniosek Komisji Odpowiedzialności Za-
wodowej w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego 
odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy samochodowego.
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Zmodyfikowane propozycje zmian w odniesieniu do ustawy – Prawo o ru-	
chu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych wraz z uzasadnieniem (uzupełniona propozycja legi-
slacyjna Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 30 listopada 2009 r.)

W związku z uprzednio przedstawioną przez Rzecznika Ubezpieczonych propozycją legislacyj-
ną dotyczącą zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz zmiany ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Grupy Roboczej ds. przeglądu 
regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych działającej w ramach Rady Rozwoju Rynku Finan-
sowego z dnia 22 września 2009 r., poniżej przedstawiamy zmodyfikowane propozycje zmian 
w odniesieniu do ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz przedstawione w kilku wariantach 
propozycje wykorzystania niezależnych rzeczoznawców samochodowych w procesie likwida-
cji szkód komunikacyjnych poprzez zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK. 

Formułując wariantowo propozycje, Rzecznik Ubezpieczonych szczegółowo przeanalizował 
wszystkie przedstawione podczas posiedzenia uwagi i wątpliwości dotyczące przedmiotowe-
go projektu, uwagi zawarte w piśmie Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Samochodowych (pismo z dnia 3 września 2009 r., znak: 336 / 09), Polskiej Izby Ubezpieczeń 
(pismo z dnia 18 września 2009 r., znak: PIU–1302 / 2009) oraz zastrzeżenia jakie wpłynęły do 
Biura Rzecznika Ubezpieczonych w formie elektronicznej (uwagi, które zgłosił Piotr Kaczanowski 
oraz mec. Iwona Kaja). Ponadto w naszych pracach nad propozycjami rozwiązań legislacyjnych 
korzystaliśmy z opinii dr. Marcina Orlickiego do pierwotnego projektu Rzecznika. 

Po dokonanej analizie ww. uwag, Rzecznik przedstawia pod rozwagę Grupy następujące pro-
pozycje.

1) Ustawa – Prawo o ruchu drogowym
Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych skupiające 6 naj-

większych organizacji rzeczoznawczych w Polsce, przedstawiając swoją opinię dotyczącą 
przedmiotowego projektu, sformułowało również szczegółowe uwagi (pismo z dnia 3 września 
2009 r., znak: 336 / 09). W ocenie Rzecznika, przedstawione przez rzeczoznawców propozycje, 
zasługują na akceptację, z zastrzeżeniem uwagi nr 2 dotyczącej wykreślenia zdania drugiego 
w projektowanym art. 79d ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Wyrażamy bowiem 
obawę, iż zaakceptowanie tej propozycji mogłoby skutkować niezgodnością zapisu z prawem 
wspólnotowym, m.in. dyrektywą 73 / 148 dotyczącą zniesienia ograniczeń przepływu i pobytu 
na terenie Wspólnoty obywateli państw członkowskich w zakresie wykonywania przedsiębior-
czości i świadczenia usług oraz dyrektywą 2005 / 36 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. UE.L. z 2005 r., 
nr 255, s. 22). Rzecznik Ubezpieczonych jest zdania, iż w przypadku podjęcia prac legislacyjnych 
zmierzających do nowego uregulowania zawodu rzeczoznawcy samochodowego, rozważenie 
ewentualnego przyjęcia przedmiotowej propozycji Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rze-
czoznawców Samochodowych, wymagałoby opinii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. 
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Ponadto warto zasygnalizować, iż zbieżne zapisy jak w art. 79d ust. 1 pkt projektu ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym znajdują się m.in. w następujących aktach prawnych:

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2007 r., nr 123, poz. 	
850);
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 	
z 2004 r., nr 273, poz. 2702 ze zm.); 
art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. 	
z 2005 r., nr 145, poz. 1221 ze zm.);
art. 29 ust. ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r., 	
nr 12, poz. 110 ze zm.); 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w za-	
kresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r., nr 67, poz. 679 
ze zm.). 

W związku z powyższym po dokonaniu niewielkich niezbędnych modyfikacji legislacyjnych, 
proponujemy następujące brzmienie zapisów w projekcie zmian ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym.

a) art. 79a ust. 3 projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym:
 „3. Rzeczoznawca samochodowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy z wybra-

nych lub wszystkich kompetencji dotyczących:
a) techniki samochodowej,
b) ruchu drogowego w tym: rekonstrukcji kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,
c) wyceny wartości oraz kosztów, jakości i sposobów napraw pojazdów samochodo-

wych,
d) pojazdów historycznych.”

b) art. 79d ust. 1 pkt 5 projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym:
 „5) posiada 5 – letnią wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motory-

zacją, w tym co najmniej 2 – letnią praktykę w organizacji zawodowej rzeczoznawców 
samochodowych; ”

c) art. 79g ust. 2 projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym:
 „2. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej może być wszczęte na podsta-

wie zawiadomienia osoby pokrzywdzonej, której interes prawny został bezpośrednio 
naruszony postępowaniem rzeczoznawcy samochodowego lub na wniosek organizacji 
zawodowej rzeczoznawców samochodowych.”

d) art. 2 pkt 1 projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw:
 „1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy były wpisane na listę rzeczoznawców 

samochodowych, mają prawo wykonywania czynności rzeczoznawcy samochodowego 
przez okres ważności certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, wyda-
nego przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji przed dniem wej-
ścia w życie ustawy. ”

e) Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych proponuje nowe brzmienie zaproponowanego art. 
79b ust. 6 projektu ustawy – Prawo o ruchu drogowym, uwzględniające konieczność za-
sięgnięcia opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, w trakcie realizacji przez Ministra Finansów 
upoważnienia zawartego w przedmiotowym przepisie:
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 „6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, okre-
śli w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o któ-
rym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę 
gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizo-
wanych działań”.

Jednocześnie w świetle opinii prezentowanych przez środowiska naukowe (opinia dr. M. Or-
lickiego oraz stanowiska przedstawiane zarówno podczas konferencji „Nowoczesne rozwiązania 
w likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów”, a także podczas konferencji 
„Kierunki reformy prawa ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych”, która odbyła 
się 21 października br. w Poznaniu ), rozważenia wymaga, zaproponowany w projekcie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym wymóg zawarcia przez rzeczoznawców samochodowych umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności 
z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego. 

Wydaje się, iż masowa liczba kolizji i wypadków drogowych oraz wydawanych w związku z tym 
opinii przez rzeczoznawców samochodowych, a co za tym idzie możliwość popełnienia błędu, 
który może skutkować wystąpieniem szkód, wymaga jednak wprowadzenia do systemu prawne-
go ubezpieczenia, które kompensowałoby uszczerbek majątkowy wyrządzony przez takie osoby. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stosowane dla różnych grup zawodowych, jest jak 
pokazuje doświadczenie jednym z najczęściej stosowanych instrumentów zabezpieczających 
przed skutkami błędów potencjalnych konsumentów. 

Zdaniem Rzecznika w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji prac nad nowym uregulowa-
niem zawodu rzeczoznawcy samochodowego, propozycja zawarta w art. 79b ust. 3 projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (rzeczoznawca samochodowy podlega 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 
z wykonywaniem czynności z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego), powinna być zacho-
wana, tym niemniej jednak, kwestia ta wymaga szerszej dyskusji. Warto również w tym miejscu 
zasygnalizować, iż wprowadzenia tego typu zabezpieczenia oczekują również i popierają rze-
czoznawcy samochodowi skupieni w Krajowym Porozumieniu Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Samochodowych.

2) Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Tytułem wstępu należy wyjaśnić przesłanki przedstawienia propozycji tylko w zakresie obo-
wiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z pominięciem uregulowań 
w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń autocasco, o czym dyskutowano na ostatnim posiedze-
niu Grupy. 

Po pierwsze, należy wskazać, iż umowa ubezpieczenia autocasco jest umową dobrowolną. 
Zawarcie umowy oznacza przystąpienie do warunków umowy, jakie dany zakład ubezpieczeń 
określił we wzorcu – ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco pojazdów (o.w.u. AC), 
których tekst jest integralną częścią umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia określają, co jest 
przedmiotem ubezpieczenia, jaki jest zakres ubezpieczenia i jakie są wyłączenia, sposób zawie-
rania umowy, zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki 
stron umowy, oraz sposób ustalania odszkodowań. Korzystający z ubezpieczenia autocasco przed 
jej zawarciem powinien otrzymać również wzorzec umowy – tekst ogólnych warunków umowy. 
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Obowiązująca w polskim prawie cywilnym zasada swobody umów (art. 353¹ k.c.) pozwala na 
wprowadzenie do treści o.w.u. takich ograniczeń, jakie strony umowy zaakceptują i jakie nie 
są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i istotą danego 
ubezpieczenia. 

Zawierane przez poszczególne zakłady ubezpieczeń umowy ubezpieczenia autocasco zawie-
rają różnorakie zasady ustalania wyceny wysokości szkody, odmienne również w zależności 
od wykupionego wariantu ubezpieczenia (np. ustalenie wysokości odszkodowania następuje 
w oparciu o: ceny materiałów i nieoryginalnych części zamiennych o porównywalnej jakości, 
o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłącze-
nia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję; cen części zamiennych zakwalifikowanych do wymia-
ny pochodzących z baz producentów i oficjalnych importerów pojazdów; cen części zamiennych 
zakwalifikowanych do wymiany pochodzących z baz producentów i oficjalnych importerów po-
jazdów ale pomniejszonych w zależności od eksploatacji pojazdu; normy czasowe producenta 
pojazdu oraz ceny części i materiałów zawarte w systemie Audatex lub Eurotax, itp.). 

Po drugie, należy zauważyć, iż w przypadku wypłaty odszkodowania w ramach umowy 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, osoba która dochodzi roszczenia jest 
osobą poszkodowaną na skutek deliktu wyrządzonego przez osobę sprawcy. Z tych zasadni-
czych względów relacje odszkodowawcze pomiędzy poszkodowanym – sprawcą (ponoszącym 
odpowiedzialność gwarancyjną zakładem ubezpieczeń) są różne od relacji pomiędzy stronami 
umowy: ubezpieczonym – a zakładem ubezpieczeń świadczącym ochronę w ramach dobrowol-
nej umowy ubezpieczenia autocasco.

W związku z powyższym, z uwagi na dobrowolność umów ubezpieczenia autocasco oraz róż-
norodną treść zawieranych umów, w ocenie Rzecznika zaproponowane rozwiązania w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK są trudne do imple-
mentacji w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i mogłyby stanowić 
podstawę do stawiania argumentów o nieuzasadnionej ingerencji ustawodawcy w zasadę swo-
body kształtowania umów. 

Jednakże mając na uwadze dalej idące pomysły, które zostały zaprezentowane na posiedze-
niu Grupy w dniu 22 września 2009 r., mimo wskazanych wyżej wątpliwości, jeżeli zostanie 
przesądzone aby przedstawione propozycje zostały zaimplementowane w ustawie o działalno-
ści ubezpieczeniowej i odnosiły się do wszystkich ubezpieczeń, bądź też tylko do ubezpieczeń 
komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych deklaruje pomoc w przygotowaniu wariantowych 
propozycji brzmienia zapisów legislacyjnych.

Rzecznik Ubezpieczonych po dokonanych szczegółowych analizach wszystkich zgłoszonych 
uwag, poniżej przedstawia następujące wariantowe propozycje zmian w ustawie o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
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Propozycja 1, którą przedstawiamy w dwóch wariantach, jest zdecydowanie najszerszą, gdyż 
zakłada, że poszkodowanemu przysługuje zwrot wszelkich poniesionych kosztów, które ponosi 
dochodząc swoich uzasadnionych roszczeń.

Wariant I
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 
1152, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

art. 13 otrzymuje brzmienie:1) 
1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia 

obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpiecze-
nia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody, lub prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Zakład ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpie-
czenia obowiązkowego na podstawie opinii, ekspertyzy lub wyceny sporządzonej na 
zlecenie poszkodowanego, o której mowa w art. 15 ust. 3.

3. W obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypła-
ca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, 
nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

4. W obowiązkowych ubezpieczeniach mienia odszkodowanie wypłaca się w kwocie od-
powiadającej wysokości szkody, nie większej jednak od sumy ubezpieczenia ustalonej 
w umowie.

art. 15 otrzymuje brzmienie:2) 
1. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności 

cywilnej lub w granicach sumy ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia mienia 
zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu, uzasadnione okolicz-
nościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.

2. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności 
cywilnej zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu niezbędne 
koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu 
cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń.

3. W granicach sumy gwarancyjnej lub sumy ubezpieczenia obowiązkowych ubezpie-
czeń, o których mowa w art. 4 pkt 1–3, odszkodowanie obejmuje także koszty opinii, 
ekspertyzy lub wyceny sporządzonej na zlecenie poszkodowanego, jeżeli ich ponie-
sienie było celowe dla ustalenia okoliczności wypadku lub rozmiarów szkody albo 
wykazania zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń, w sytuacji kiedy zakład 
ubezpieczeń odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym 
przez poszkodowanego. 

4. Koszty sporządzenia opinii, ekspertyzy lub wyceny, o której mowa w ust. 3 nie mogą 
odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju 
usług.
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Wariant II
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 
1152 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 15 otrzymuje brzmienie:
1. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności 

cywilnej lub w granicach sumy ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia mienia 
zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu, uzasadnione okolicz-
nościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.

2. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności 
cywilnej zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu niezbędne 
koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu 
cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń.

3. W granicach sumy gwarancyjnej lub sumy ubezpieczenia obowiązkowych ubezpie-
czeń, o których mowa w art. 4 pkt 1–3, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany zwrócić 
poszkodowanemu wszelkie koszty związane z dochodzeniem roszczenia, chyba że ich 
poniesienie nie było celowe dla ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, 
okoliczności wypadku lub rozmiaru szkody.

Uzasadnienie
Poszkodowany powinien mieć zagwarantowane prawo do uzyskania pomocy w dochodzeniu 

roszczeń i weryfikacji ustaleń dokonanych przez osobę odpowiedzialną za szkodę i ubezpieczy-
ciela świadczącego ochroną w ramach ubezpieczenia OC. W sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń 
kwestionuje zasadność wypłaty odszkodowania, poszkodowany niejako zmuszony jest do 
poparcia swoich roszczeń opinią biegłego, eksperta dysponującego fachową specjalistyczną wie-
dzą. Koszt jej sporządzenia jest stratą w majątku poszkodowanego, która pozostaje w związku 
przyczynowym z działaniem sprawcy skutkującym wyrządzeniem szkody i zaniechaniu zakładu 
ubezpieczeń polegającym na odmowie wypłaty całości, bądź też części należnej kwoty odszko-
dowania.

Uzasadniając tę propozycję należy bezwzględnie przypomnieć argumentację Polskiej Izby 
Ubezpieczeń zawartą w piśmie z dnia 18 września 2009 r. (znak: PIU–1302 / 2009), iż na tle obec-
nego stanu prawnego trudno jest uzasadniać dlaczego postępowanie likwidacyjne w przypadku 
ubezpieczeń posiadaczy pojazdów mechanicznych ma regulować wyłącznie udział rzeczoznawcy 
samochodowego, a nie także innych niezależnych ekspertów, np. lekarzy, czy też rzeczoznaw-
ców majątkowych. Zgadzając się z tymi tezami, Rzecznik Ubezpieczonych jest zdania, iż koszty 
opinii przedsądowych (nie tylko opinii sporządzonych przez rzeczoznawców samochodowych), 
powinny podlegać kompensacji w sytuacji, kiedy poniesienie tego kosztu było obiektywnie 
uzasadnione i konieczne zarówno w kontekście ułatwienia zakładowi ubezpieczeń ustalenia 
okoliczności wypadku i rozmiarów szkody oraz uzasadnienia i poparcia swoich roszczeń w przy-
padku kwestionowania przez zakład ubezpieczeń zasadności wypłaty całości, bądź też części 
kwoty odszkodowania.

Ponadto inspiracją do sformułowania ww. zapisów jest przygotowana przez komisję kodyfika-
cyjną prawa cywilnego jedna z propozycji nowego brzmienia art. 361 k.c.: „W braku odmiennego 
przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje poniesioną przez 
poszkodowanego stratę, koszty z powodu doznanego przez niego uszczerbku oraz korzyść, któ-
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rą mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia wyrządzającego szkodę”, zaprezentowaną 
przez dr. M. Orlickiego na międzynarodowej konferencji „Nowoczesne rozwiązania w likwidacji 
szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów”, a także opinia dr. M. Orlickiego, który 
posiłkując się przemyśleniami M. Kalińskiego wskazuje, iż konieczność formułowania roszczenia 
odszkodowawczego i specjalistycznej weryfikacji oferty odszkodowania są następstwem wyrzą-
dzonej szkody – ich koszty powinny być więc pokryte przez osobę odpowiedzialną lub przez 
ubezpieczyciela OC. 

Propozycja 2, którą przedstawiamy w trzech wariantach (pierwszy wariant jest zaczerpnięty 
z propozycji dr. M. Orlickiego przedstawionej w opinii prawnej), pozostawia obowiązek zwrotu 
kosztów ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego przez rzeczoznawcę samochodo-
wego. Proponujemy jej brzmienie w następującym kształcie:

Wariant I
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 
1152 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany : 

1)  w art. 2 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
 rzeczoznawca samochodowy – osobę fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe uzyska-

ne w trybie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2) dodaje się art. 36b w brzmieniu:

1. Odszkodowanie przysługujące z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych obejmuje także koszty ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego wykonanej na 
zlecenie poszkodowanego, chyba że jej wykonanie nie było potrzebne dla ustalenia 
zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, ani też nie miało wpływu na zmianę 
stanowiska zakładu ubezpieczeń.

2. Minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia wysokość kosz-
tów ekspertyzy, o której mowa w ust. 1, które podlegają uwzględnieniu przy określaniu 
wysokości odszkodowania przysługującego z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, mając na względzie nakład pracy i poziom kwalifikacji rzeczoznawcy 
samochodowego.

Wariant II
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 
1152 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
 rzeczoznawca samochodowy – osobę fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe uzyska-

ne w trybie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2) dodaje się art. 36b w brzmieniu:

1. Odszkodowanie przysługujące z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
obejmuje także koszty ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego wykonanej w związ-
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ku dochodzonym roszczeniem, chyba że jej wykonanie nie było celowe dla ustalenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, okoliczności wypadku lub rozmiaru szkody. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy rzeczoznawca samochodowy wykonuje 
czynności zlecone przez sąd. 

Wariant III
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 
1152 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
 rzeczoznawca samochodowy – osobę fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe uzyska-

ne w trybie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
2) dodaje się art. 36b w brzmieniu:

1. Koszt ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego, o której mowa w art. 79a ust. 3 usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym, wykonanej na zlecenie poszkodowanego uważa się 
za uzasadniony koszt dochodzenia roszczenia podlegający zwrotowi poszkodowanemu 
w granicach sumy gwarancyjnej, w szczególności w przypadku, kiedy ekspertyza za-
wiera stwierdzenie istotnych dla ustalenia odpowiedzialności lub określenia świadczeń 
zakładu ubezpieczeń lub ich wysokości okoliczności lub roszczeń.

2. Ciężar dowodu, że ekspertyza o której mowa w ust. 1 nie zawiera stwierdzeń istotnych 
dla ustalenia odpowiedzialności lub określenia świadczeń zakładu ubezpieczeń lub ich 
wysokości okoliczności lub roszczeń, spoczywa na zakładzie ubezpieczeń.

Uzasadnienie
Wprowadzenie takiej regulacji byłoby w opinii Rzecznika pierwszym krokiem w kierunku zo-

biektywizowania przede wszystkim wyceny wartości szkody, ale także innych ustaleń zakładu 
ubezpieczeń w ramach postępowania likwidacyjnego, jak ustalenie okoliczności, przebiegu wy-
padku (stanu faktycznego), a tym samym odpowiedzialności, co do zasady. 

Ubezpieczyciel będzie musiał liczyć się z poniesieniem kosztów opinii zleconej przez po-
szkodowanego, jeżeli ta opinia będzie stanowiła istotny materiał dowodowy w prowadzonym 
postępowaniu – powinno to wpłynąć na podwyższenie jakości tego postępowania oraz miernika 
staranności po stronie profesjonalisty, jakim jest zakład ubezpieczeń. Propozycja ta stanowi więc 
zalążek do stworzenia w Polsce systemu niezależnej wyceny szkody przez profesjonalne podmio-
ty wzorem rozwiązań przyjętych w wielu innych państwach UE.

Regulacja taka wpłynie naszym zdaniem korzystnie na sytuacje poszkodowanego, który będzie 
mógł w razie wątpliwości odnośnie stanowiska zakładu ubezpieczeń skorzystać z opinii weryfi-
kującej owe stanowisko przez niezależnego rzeczoznawcę – nie będzie się tak działo w każdym 
przypadku, gdyż po jego stronie istnieje zagrożenie poniesienia kosztów takiej opinii w sytuacji, 
gdy będzie ona zbieżna z ustaleniami zakładu ubezpieczeń.

Nasza propozycja jest ponadto odzwierciedleniem stanowiska Sądu Najwyższego zawartego 
w uchwale SN z dnia 18 maja 2004 r. (III CZP 24 / 04, OSNC 2005 / 7–8 / 117), w której Sąd 
stwierdził, że odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 
może – stosownie do okoliczności sprawy – obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na 
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zlecenie poszkodowanego. SN podkreślił, że pojęcie szkody ubezpieczeniowej, gdy podstawą 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest umowa odpowiedzialności cywilnej, jest tożsame 
z pojęciem szkody zawartym w art. 361 k.c. W skład takiej szkody, według ugruntowanego stano-
wiska doktryny i orzecznictwa, wchodzą wydatki i koszy związane ze zdarzeniem wywołującym 
szkodę. Ocena czy poniesione koszty ekspertyzy sporządzonej na zlecenie poszkodowanego 
w postępowaniu przesądowym są objęte odszkodowaniem przysługującym od ubezpieczycie-
la z umowy odpowiedzialności cywilnej, musi być dokonana przy uwzględnieniu całokształtu 
okoliczności sprawy, a w szczególności uzależniona jest od ustalenia, czy zachodzi normalny 
związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem tego wydatku a wypadkiem, oraz czy poniesienie 
tego kosztu było obiektywnie uzasadnione i konieczne także w kontekście ułatwienia określenia 
prawidłowo konkretnego ubezpieczyciela, jak i ułatwienia zakładowi ubezpieczeń ustalenia oko-
liczności wypadku i rozmiarów szkody.

Uważamy, że w dotychczasowym brzmieniu ustawy brakuje niezależnej strony, do której 
w przypadkach trudnych lub spornych ubezpieczony lub zakład ubezpieczeń może zwrócić się 
o wykonanie niezależnej opinii w sprawie ustalenia zakresu uszkodzeń, kosztu napraw lub usta-
lenia wartości pojazdu. 

Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych przychyla się w pełnym zakresie do tez jakie sformułował 
w swojej opinii prawnej z dnia 3 listopada 2009 r. dr M. Orlicki:

Poszkodowany powinien mieć prawo do uzyskania fachowej pomocy przy formułowaniu 	
swego roszczenia i weryfikacji oferty odszkodowania złożonej mu przez osobę odpowie-
dzialną lub przez ubezpieczyciela OC.
Konieczność formułowania roszczenia odszkodowawczego i weryfikacji oferty odszkodo-	
wania są następstwami wyrządzonej szkody – ich koszty powinny być więc pokryte przez 
ubezpieczyciela OC. 
Nie ma powodu, by ubezpieczyciel OC, ponosił koszty sporządzenia opinii rzeczoznawcy wy-	
łącznie wówczas, gdy pomiędzy wysokością szkody określoną w opinii rzeczoznawcy a okre-
śloną w ofercie odszkodowania występuje różnica.
Zwrot kosztów opinii nie powinien następować, gdy opinia nie była potrzebna dla ustale-	
nia zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, ani też nie miała wpływu na zmianę 
stanowiska zakładu ubezpieczeń. Należy jednak domniemywać, że taka potrzeba istniała, 
a ewentualny jej brak powinien być dowiedziony przez ubezpieczyciela.
Koszty czynności likwidacji szkód wchodzą w skład ponoszonej przez poszkodowanego szko-	
dy majątkowej tylko w takiej wysokości, którą według przyjętych powszechnie reguł uznać 
należy za uzasadnioną i niewygórowaną1. 
Zwrot kosztów poniesionych przez poszkodowanego na udzielenie mu pomocy przy formu-	
łowaniu swego roszczenia i weryfikacji oferty odszkodowania złożonej mu przez osobę od-
powiedzialną lub przez ubezpieczyciela OC powinien być więc dokonywany według zasad 
określonych normatywnie (przy wprowadzeniu w rozporządzeniu limitów zwrotu).
Limity zwrotu powinny być określone przez Ministra Infrastruktury, który powinien kiero-	
wać się nakładem pracy rzeczoznawcy i jego kwalifikacjami.

1 A. Wąsiewicz, M. Orlicki, Koszt usługi likwidacji szkody jako element odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo Asekuracyjne 1999, nr 3, s. 8.
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Propozycje Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do rzeczoznawców 	
samochodowych i zmian w polskim modelu procesu likwidacji szkód ko-
munikacyjnych; geneza, cele, kształt legislacyjny

Rzecznik Ubezpieczonych w dniu 14 maja 2009 roku przedstawił propozycje legislacyjne do-
tyczące zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym1 oraz niektórych 
innych ustaw2. Przedmiotowa propozycja została skierowana do Ministra Infrastruktury oraz Mi-
nistra Finansów jako resortów właściwych ze względu na materię propozycji, jak również do 
wiadomości szerokiego grona zainteresowanych środowisk, w tym m.in. przewodniczącego Ko-
misji Nadzoru Finansowego, prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Finansów Publicznych, przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, przedsta-
wicieli rzeczoznawców oraz branży rzemieślniczej i motoryzacyjnej. Przedmiotowa propozycja 
legislacyjna wraz z uzasadnieniem oraz pismem przewodnim, kierując się zasadą transparent-
ności została również zamieszczona na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych: www.
rzu.gov.pl, w zakładce aktualności. 

Geneza, cele oraz propozycje zmian w zakresie nowego uregulowania zawodu rzeczoznawcy 
samochodowego

Projekt legislacyjny Rzecznika Ubezpieczonych w głównej mierze związany jest z propozycją ure-
gulowania zawodu rzeczoznawcy samochodowego w sposób, który odzwierciedlałby charakter i 
znaczenie zawodu rzeczoznawcy samochodowego. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż działalność 
rzeczoznawców samochodowych i wydawane przez nich opinie są istotnym elementem zarów-
no czynności wykonywanych przez zakłady ubezpieczeń w zakresie ustalenia stanu faktycznego 
zdarzenia oraz zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń w ramach obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, czy też w ramach 
dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Opinie biegłych rzeczoznawców samochodowych nie-
rzadko również stanowią ważny element podstawy rozstrzygnięcia w postępowaniach sądowych. 
Niejednokrotnie to właśnie rzeczoznawcy samochodowi w swoich opiniach i ekspertyzach doko-
nują rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych określając czy dana osoba jest sprawcą kolizji, 
czy też wypadku drogowego. Powyższe rozstrzygnięcie rzeczoznawcy ma z kolei wpływ na przy-
jęcie przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie, a w konsekwencji 
na wypłatę przez ubezpieczyciela odszkodowania. Rzeczoznawcy samochodowi przygotowują 
również ekspertyzy dotyczące możliwości powstania szkody w okolicznościach podanych przez 
ubezpieczającego / poszkodowanego (zarówno w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych, jak i autocasco), co z kolei w przypadku zwalczania patologii jaką jest 
przestępczość ubezpieczeniowa stanowi istotny element ich działalności, często umożliwiający 
wykrycie usiłowania popełnienia przestępstwa oszustwa. W ramach swoich kompetencji rzeczo-
znawcy samochodowi w większości przypadków dokonują również wycen wartości pojazdów, 
jak również wysokości kosztów napraw uszkodzonych pojazdów, co w konsekwencji ma wpływ 
na wysokość odszkodowania otrzymanego przez poszkodowanego. 

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm. 
2 Propozycja zakłada również zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., 
nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. 
Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66).
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W trakcie wykonywania ustawowych kompetencji3, Rzecznik Ubezpieczonych zdiagnozo-
wał również, iż niejednokrotnie, gdy spór dotyczy konkretnego stanu faktycznego zdarzają się 
sytuacje znacznych różnic w opiniach formułowanych przez rzeczoznawców analizujących kon-
kretny stan faktyczny. Ekspertyza rzeczoznawcy przygotowana na zlecenie zakładu ubezpieczeń 
w kwestii dotyczącej np. wyliczenia wartości kosztów naprawy, znacznie odbiega i różni się od 
ekspertyzy przygotowanej przez rzeczoznawcę działającego na zlecenie poszkodowanego. Takie 
rozbieżności w ekspertyzach mają negatywne skutki dla zlecających wykonanie opinii, w tym 
szczególnie dla poszkodowanych. Przejawiają się one choćby w postaci wydłużenia postępowa-
nia, np. poprzez powołanie kolejnego rzeczoznawcy, naliczanie odsetek za zwłokę lub w skrajnych 
przypadkach konieczność wkraczania na drogę postępowania przed sądem powszechnym, 
celem dokonania ostatecznych rozstrzygnięć, co w konsekwencji powoduje, iż koszty postępo-
wania likwidacyjnego znacząco wzrastają. W rezultacie dostrzeganych problemów osłabieniu 
ulega wizerunek i ocena zarówno całego środowiska rzeczoznawców, jak i branży ubezpiecze-
niowej i motoryzacyjnej.

Profesjonalnie wykonywane opinie i oceny dotyczące zagadnień motoryzacyjnych są po-
trzebne, tak dla użytkowników samochodów, jak dla zakładów ubezpieczeń, producentów oraz 
warsztatów naprawczych, jak również dla organów ścigania oraz sądów prowadzących sprawy 
związane z kolizjami i wypadkami drogowymi. Niezwykle istotna funkcja, jaką pełnią rzeczo-
znawcy powoduje, iż osoby które zajmują się powyższą działalnością powinny być wybitnej klasy 
specjalistami, których cechować powinien obiektywizm, rzetelność, solidna wiedza, szczególna 
staranność, etyka oraz bezstronność, jak również wysokie standardy w prowadzonych bada-
niach i formułowanych ocenach.

Obecnie obowiązujące przepisy normujące działalność rzeczoznawców samochodowych zo-
stały określone w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie 
z powyższym przepisem rzeczoznawcą samochodowym może zostać osoba, która: 

posiada wyższe wykształcenie;	
posiada 5–letnią wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;	
posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;	
nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;	
posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę 	
akredytowaną w polskim systemie akredytacji, oraz 
została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych. 	

Normy prawne zawarte w przywołanym wyżej przepisie nie wykluczają z tej działalności osób, 
które świadczą usługi rzeczoznawców w ramach działalności gospodarczej, w oparciu o ustawę 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej4 a nie poddały się procedurze certy-
fikacji, bądź też nie spełniają innych kryteriów przewidzianych ustawą (np. posiadania wyższego 
wykształcenia, bądź też wykazania 5–letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z mo-
toryzacją). Tym samym osoby niespełniające wskazanych wyżej wymagań, mogą wykonywać 
działalność rzeczoznawczą bowiem w obecnie obowiązujących uregulowaniach brak jest zapi-
sów, zgodnie z którymi tytuł zawodowy rzeczoznawcy samochodowego podlegałby ochronie 
prawnej. Uregulowania zawarte w ustawie – Prawo o ruchu drogowym nie nakładają również 
wymogu, aby osoba zajmująca się rzeczoznawstwem samochodowym miała obowiązek zawar-

3 Rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych – art. 20 pkt 1 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. 
U. z 2003 r., nr 124, poz. 1153 z późn. zm.).
4 Tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 z późn. zm.
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cia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 
z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa samochodowego, choć taki obowiązek obecnie 
mają liczne grupy zawodowe, jak dla przykładu: rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie 
nieruchomościami, zarządcy nieruchomościami (art. 175, art. 181, art. 186 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami5), rzecznicy patentowi (art. 16 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych6), doradcy podatkowi (art. 44 ustawy z dnia 5 
lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym7), czy też przedsiębiorcy wykonujący działalność go-
spodarczą w zakresie usług detektywistycznych (art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach 
detektywistycznych8). Jeżeli weźmie się pod uwagę liczbę kolizji i wypadków drogowych, oraz 
wydawanych w związku z tym opinii przez rzeczoznawców samochodowych, znaczenie eks-
pertyz rzeczoznawczych dla całego procesu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz możliwość 
popełnienia błędu, który może skutkować wystąpieniem szkód, w opinii Rzecznika wymaga to 
wprowadzenia do sytemu prawnego ubezpieczenia, które kompensowałoby uszczerbki mająt-
kowe wyrządzone przez takie osoby. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem dla różnych grup 
zawodowych jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jak pokazuje doświadczenie 
jest jednym z najlepszych instrumentów zabezpieczających przed skutkami błędów potencjal-
nych zleceniobiorców usług, a więc zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. 

Obecnie obowiązujące przepisy regulujące działalność rzeczoznawców samochodowych nie 
normują również tak istotnej kwestii, jak odpowiedzialność zawodowa osób wykonywujących 
ekspertyzy dotyczące rzeczoznawstwa samochodowego. Osoby zajmujące się rzeczoznawstwem 
samochodowym nie mają również ustawowego obowiązku stałego doskonalenia swoich umie-
jętności zawodowych. 

Reasumując, w ocenie Rzecznika, obecnie obowiązujące unormowania prawne dotyczące 
działalności rzeczoznawców samochodowych, ze względu na zakres czynności prowadzonych 
przez rzeczoznawców oraz ich znaczenie zarówno w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych, 
jak również podczas procesów sądowych zarówno cywilnych jak i karnych są zdecydowanie 
niewystarczające. Mając zatem na uwadze fakt, iż wykonywane przez rzeczoznawców samocho-
dowych opinie dotyczące zagadnień motoryzacyjnych, związane są z interesem oraz ochroną 
osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpiecze-
nia, Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił kompleksową propozycję uregulowania działalności 
osób zajmujących się rzeczoznawstwem samochodowym wzorując się przy konstruowaniu tych 
propozycji na unormowaniach regulujących obecnie działalność zawodową rzeczoznaw-
ców majątkowych, które są określone w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Przedstawione propozycje są w ocenie Rzecznika konieczne do wprowadzenia do polskiego 
ustawodawstwa ze względu na znaczenie opinii i ekspertyz rzeczoznawców samochodowych 
w trakcie likwidacji szkód komunikacyjnych, rekonstrukcji kolizji oraz wypadków drogowych jak 
również problemów związanych z patologią jaką jest przestępczość ubezpieczeniowa. Regulacje 
te są również niezbędne ze względu na odpowiedzialność, jaka ciąży na osobach wykonujących 
czynności z zakresu: techniki samochodowej, ruchu drogowego w tym rekonstrukcji kolizji i wy-
padków drogowych oraz wyceny wartości oraz kosztów, jakości i sposobów napraw pojazdów 
samochodowych. Głównym celem zmian w zakresie nowego uregulowania zawodu rzeczoznaw-
cy samochodowego jest zatem: podniesienie rangi zawodu rzeczoznawcy samochodowego oraz 

5 Tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603.
6 Dz. U. z 2001 r., nr 49, poz. 509 z późn. zm. 
7 Tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 73, poz. 443. 
8 Dz. U. z 2002 r., nr 12, poz. 110 z późn. zm.
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spowodowanie, aby osoby zajmujące się rzeczoznawstwem samochodowym były wybitnej klasy 
specjalistami, których cechować będzie obiektywizm, szczególna staranność, etyka, bezstronność 
oraz wysokie standardy w prowadzonych badaniach i formułowanych ocenach. W konsekwen-
cji zaproponowane rozwiązania mają zatem na celu spowodowanie zobiektywizowania opinii 
wydawanych przez rzeczoznawców samochodowych, tak aby nie było – jak to jest obecnie ob-
serwowane – tak poważnych rozbieżności w trakcie likwidacji szkód komunikacyjnych, zarówno 
na etapie prowadzonego postępowania likwidacyjnego przez zakłady ubezpieczeń, jak również 
na etapie postępowania sądowego.

W szczególności propozycje Rzecznika Ubezpieczonych zakładają, iż rzeczoznawcą samocho-
dowym będzie mogła zostać osoba posiadająca uprawnienia zawodowe nabyte z dniem wpisu 
do centralnego rejestru rzeczoznawców po spełnieniu określonych wymagań. Zgodnie z pro-
pozycją zawartą w art. 79d projektu, uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego nadawane 
byłyby osobie, która:

ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europej-	
skiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rzeczoznawcy samocho-	
dowego;
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;	
posiada wyższe wykształcenie techniczne lub uznane za równorzędne w państwach człon-	
kowskich Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
posiada 5–letnią wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;	
posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;	
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 	
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, wydany przez jednostkę 	
akredytowaną w polskim systemie akredytacji, na okres nie dłuższy niż 5 lat;
dokonała opłaty za wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców samochodowych.	

Tytuł rzeczoznawcy samochodowego podlegałby ochronie prawnej, tym samym tytułem 
tym mogliby się posługiwać tylko rzeczoznawcy samochodowi wpisani do centralnego rejestru 
rzeczoznawców (art. 79a ust. 5 projektu). Propozycja zakłada również, aby biegli sądowi wyko-
nujący czynności z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego byli powoływani lub ustanawiani 
spośród osób posiadających uprawnienia zawodowe uzyskane na podstawie ustawy i jednocze-
śnie przewiduje się, iż rzeczoznawca samochody nie mógłby odmówić pełnienia funkcji biegłego 
sądowego (art. 79a ust. 6 i 7 projektu). Projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym zo-
bowiązuje rzeczoznawcę samochodowego do wykonywania czynności rzeczoznawczych zgodnie 
z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz standardami zawodowymi. Same zaś standar-
dy zawodowe byłyby ustalane przez organizacje zawodowe rzeczoznawców samochodowych 
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. 

Analogicznie jak w obecnie obowiązujących regulacjach dotyczących innych zawodów, projekt 
ustawy przewiduje zobowiązanie rzeczoznawców samochodowych do ustawicznego doskonale-
nia swoich kwalifikacji zawodowych (art. 79b ust. 2 projektu).

W ocenie Rzecznika, najlepszym instrumentem ochronnym dla osób korzystających z usług 
rzeczoznawców, w przypadku popełnienia przez nich błędu będzie możliwość dochodzenia 
odszkodowania za wyrządzoną szkodę w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
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Stąd też, pomimo zastrzeżeń prezentowanych przez środowiska naukowe (przedstawianych 
zarówno podczas konferencji „Nowoczesne rozwiązania w likwidacji szkód komunikacyjnych 
z perspektywy konsumentów”, a także podczas konferencji „Kierunki reformy prawa ubezpie-
czeń w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych”, która odbyła się w dniu 21 października 2009 r. w 
Poznaniu), odnośnie obejmowania nowych grup zawodowych obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych rzeczoznawcy samochodo-
wi powinni zostać zobowiązani do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności związanych z rzeczoznaw-
stwem samochodowym. Należy również wskazać, iż wprowadzenie tego typu zabezpieczenia 
oczekują również i popierają organizacje rzeczoznawców samochodowych skupionych w Kra-
jowym Porozumieniu Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych. Zakres ubezpieczenia 
obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyj-
ną określałby w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń. 

W przedłożonym projekcie ustawy proponuje się również wprowadzenie odpowiedzialności 
zawodowej dla rzeczoznawców, którzy nie wypełnialiby lub niewłaściwie wypełnialiby obo-
wiązki nakreślone ustawą, tzn. nie prowadziliby swojej działalności zgodnie z zasadami prawa, 
standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej, nie doskonaliłyby swoich umiejęt-
ności zawodowych, czy też nie posiadaliby obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej. W takich sytuacjach wobec rzeczoznawcy samochodowego mogą być orzeczone na-
stępujące kary dyscyplinarne: upomnienie, nagana, zawieszenie uprawnień zawodowych na 
okres od 3 miesięcy do 1 roku, pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponowne-
go ubiegania się o ich nadanie, pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania 
się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia. Projekt ustawy zakłada 
również pozbawienie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy samochodowego z mocy prawa, 
z dniem w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne w przypadku: utraty pełnej zdolności 
do czynności prawnych, skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, sądowego zakazu wykonywania zawodu rzeczoznawcy 
samochodowego oraz sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rze-
czoznawstwa samochodowego.

Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, wszczynałby minister właściwy do 
spraw transportu i po wszczęciu postępowania minister przekazywałby sprawę do Komisji Odpo-
wiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Na podstawie 
wyników postępowania wyjaśniającego, minister właściwy do spraw transportu w drodze decyzji 
orzekałby o zastosowaniu jednej z kar dyscyplinarnych wymienionej powyżej albo o umorzeniu 
postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Proponuje się również, aby wykonanie 
decyzji następowało w ciągu 14 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin do wniesie-
nia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. 

Zgodnie z propozycją, Komisję Odpowiedzialności Zawodowej powołuje i odwołuje w drodze 
zarządzenia minister właściwy do spraw transportu. W skład Komisji wchodziłyby również osoby 
wskazane przez organizacje zawodowe rzeczoznawców samochodowych. Sposób i tryb prze-
prowadzenia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, sposoby ustalania i rodzaje 
kosztów tego postępowania, organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, regulamin jej 
działania, a także wysokość wynagrodzenia członków Komisji określałby w drodze rozporządze-
nia minister właściwy do spraw transportu. 
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Ostatnia cześć projektu ustawy dotycząca nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
przewiduje również kary, które nakładane byłyby w trybie przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. W szczególności penalizowane byłyby przypadki prowadzenia bez 
uprawnień zawodowych działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego 
oraz działania przedsiębiorcy, który powierzałby wykonywanie czynności związanych z rzeczo-
znawstwem osobom nieposiadającym uprawnień zawodowych. 

Projekt zakłada również w przepisach przejściowych, odpowiednio długi okres czasu (12 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy) na dostosowanie się – przez rzeczoznawców wpisanych 
zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą na listę rzeczoznawców samochodowych – do wyma-
gań określonych w projekcie. Propozycje zapisów przejściowych zawarte w projekcie dotyczące 
biegłych sądowych, mają na celu zapobieżenie ewentualnemu utrudnieniu i wydłużeniu trwa-
jących przed wejściem i po wejściu w życie ustawy procesów sądowych (zarówno cywilnych jak 
i karnych), w ramach których sądy zleciły sporządzenie stosownych ekspertyz. Stąd też właśnie 
propozycja, aby osoby ustanowione i wpisane przed dniem wejścia w życie ustawy na listę bie-
głych sądowych mogły prowadzić działalność bez uprawnień zawodowych, przez okres 2 lat od 
dnia wejścia w życie ustawy. Ponadto w projekcie proponuję się w stosunku do osób wpisanych 
na listę rzeczoznawców samochodowych na mocy obecnie obowiązującej ustawy, aby wymóg 
posiadania wyższego wykształcenia technicznego konieczny do zdobycia uprawień zawodowych 
nie musiał być spełniony, jeżeli osoba taka wykonywała działalność w zakresie rzeczoznawstwa 
samochodowego przez okres dłuższy niż 5 lat.

Należy również wskazać, iż z inicjatywy Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznaw-
ców Samochodowych, w dniu 8 września 2009 r., w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych doszło 
do spotkania ze środowiskiem rzeczoznawców, które związane było z przedstawioną propozycją 
zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych9. Na wspomnianym wyżej spotkaniu środowisko rzeczoznawców samochodowych 
bardzo pozytywnie oceniło propozycję uregulowania zawodu rzeczoznawcy samochodowe-
go, jako dalsze podniesienie rangi i kompetencji tytułu „rzeczoznawca samochodowy” jako 
zawodu określonego w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. W szczególności środowisko rze-
czoznawców podkreśliło zwrócenie w projekcie ustawy na konieczność wprowadzenia ochrony 
prawnej tytułu zawodowego „rzeczoznawca samochodowy” przy jednoczesnym zwiększeniu 
odpowiedzialności za sporządzenie opinii i ekspertyz. Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Samochodowych skupiające 6 największych organizacji rzeczoznawczych 
w Polsce, przedstawiając swoją opinię dotyczącą przedmiotowego projektu, przedstawiło rów-
nież swoje uwagi10. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych przedstawione przez rzeczoznawców 
propozycje, po dokonaniu niewielkich korekt legislacyjnych zasługują na akceptację, z zastrze-
żeniem uwagi dotyczącej wykreślenia zdania drugiego w projektowanym art. 79d ust. 1 pkt. 
1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Wydaje się bowiem, iż zaakceptowanie tej propozycji 
mogłoby skutkować niezgodnością zapisu z prawem wspólnotowym, m.in. dyrektywą 73 / 148 
dotyczącą zniesienia ograniczeń przepływu i pobytu na terenie Wspólnoty obywateli państw 
członkowskich w zakresie wykonywania przedsiębiorczości i świadczenia usług oraz dyrektywą 
2005 / 36 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych11. 
9  Dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
10  Pismo z dnia 3 września 2009 r., znak: 336 / 09.
11  Dz. U. UE.L. z 2005 r., nr 255, s. 22. 
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Geneza, cele oraz propozycje zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK 

Propozycje legislacyjne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych, poza uregulowaniem 
zawodu rzeczoznawcy samochodowego zakładają również zmiany w ustawie o ubezpiecze-
niach obowiązkowych, UFG i PBUK. Genezą przedstawienia propozycji zmian zapisów w wyżej 
wymienionej ustawie, było poprawienie pozycji poszkodowanego w procesie likwidacji szko-
dy w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, który w odróżnieniu od rozwiązań przyjętych w innych państwach euro-
pejskich, w polskim modelu procesu likwidacji szkód komunikacyjnych ma wyjątkowo słabą 
pozycję. Model procesu likwidacji szkód komunikacyjnych zakłada, iż ubezpieczyciel, prowa-
dząc tzw. postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, de facto w sposób jednostron-
ny ustala wysokość swojego zobowiązania opierając się na wycenach i analizach faktycznych 
i prawnych sporządzonych przez pracowników działów likwidacji szkód komunikacyjnych, co po-
tencjalnie może powodować konflikt interesów. Podczas typowego przebiegu likwidacji szkody 
komunikacyjnej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody, poszkodowany 
w praktyce pozbawiony jest pomocy eksperckiej, a nierzadko wstępuje w spór z profesjonali-
stą – zakładem ubezpieczeń – dysponującym szerokim zapleczem zarówno finansowym, jak 
i kadrowym. Poszkodowany pozbawiony takiej pomocy, np. niezależnego rzeczoznawcy, nie-
jednokrotnie nie ma możliwości zweryfikowania ustaleń, czy też wycen sporządzonych przez 
zakład ubezpieczeń, w szczególności w sytuacji, kiedy odszkodowanie ustalane jest według cen, 
części zamiennych i usług, czyli tzw. metodą kosztorysową. Stąd też, analizując skargi kierowa-
ne do Rzecznika Ubezpieczonych, coraz częściej zauważalna jest konieczność wprowadzenia 
do procesu likwidacji szkód komunikacyjnych, niezależnego, obiektywnego w ocenach pod-
miotu, który bezstronnie mógłby opiniować lub proponować ustalenia dotyczące wysokości 
odszkodowania w zakresie dotyczącym uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. Pewnym wzorem 
do naśladowania, może być model niemiecki procesu likwidacji szkody, gdzie poszkodowany 
dochodzący odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
ma możliwość do zwrócenia się na koszt sprawcy szkody (de facto zakładu ubezpieczeń w ra-
mach jego odpowiedzialności gwarancyjnej) do niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, 
który w imieniu poszkodowanego sporządzi ocenę techniczną i kosztorys naprawy. Wówczas 
rola ubezpieczyciela nie polega na jednostronnym ustalaniu swoich własnych zobowiązań, ale 
wypłaceniu odszkodowania, oczywiście po dokonanej analizie ekspertyzy, w oparciu o opinię 
niezależnego, obiektywnego i profesjonalnego podmiotu. Na marginesie należy również wska-
zać, iż w niemieckim modelu likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC 
sprawcy szkody, poszkodowanemu przysługuje również zwrot nakładów finansowych na po-
moc prawną przy formułowaniu roszczeń ponoszoną przez poszkodowanego jeszcze na etapie 
przedsądowym.

Jednocześnie wraz z przedstawionymi propozycjami dotyczącymi uregulowania zawodu rze-
czoznawcy samochodowego, w celu usprawnienia i uporządkowania procesu likwidacji szkód 
komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych zaproponował wprowadzenie do polskiego syste-
mu prawa rozwiązań dających poszkodowanemu możliwość skorzystania z usług niezależnego 
eksperta oraz obowiązku pokrywania przez zakłady ubezpieczeń kosztów ponownych „weryfika-
cyjnych” opinii rzeczoznawców samochodowych. 

Rzecznik Ubezpieczonych, formując swoje propozycje legislacyjne kierował się również wy-
tycznymi płynącymi z orzecznictwa Sądu Najwyższego, w szczególności tezą zawartą w uchwale 
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SN z dnia 18 maja 2004 r.12, w której Sąd stwierdził, iż odszkodowanie przysługujące z umo-
wy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może – stosownie do okoliczności sprawy – obejmo-
wać także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego. SN podkreślił, że pojęcie 
szkody ubezpieczeniowej, gdy podstawą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest umowa od-
powiedzialności cywilnej, jest tożsame z pojęciem szkody zawartym w art. 361 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny13. Do zakresu takiej szkody, według ugruntowanego stanowiska 
doktryny14 i orzecznictwa15, wchodzą wydatki i koszty związane ze zdarzeniem wywołującym szko-
dę, np. koszty holowania uszkodzonego pojazdu do warsztatu naprawczego, koszty parkowania 
uszkodzonego pojazdu, uzasadnione okolicznościami zdarzenia wydatki poniesione w związku 
z prowadzoną akcją ratowniczą, koszty dojazdów poszkodowanego do warsztatu naprawczego. 
Ocena czy poniesione koszty ekspertyzy sporządzonej na zlecenie poszkodowanego w postępo-
waniu przedsądowym są objęte odszkodowaniem przysługującym od ubezpieczyciela z umowy 
odpowiedzialności cywilnej, musi być dokonana przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności 
sprawy, a w szczególności uzależniona jest od ustalenia, czy zachodzi normalny związek przyczy-
nowy pomiędzy poniesieniem tego wydatku a wypadkiem, oraz czy poniesienie tego kosztu było 
obiektywnie uzasadnione i konieczne także w kontekście ułatwienia określenia prawidłowo kon-
kretnego ubezpieczyciela, jak i ułatwienia zakładowi ubezpieczeń ustalenia okoliczności wypadku 
i rozmiarów szkody. „W sytuacji gdy zakład ubezpieczeń kwestionuje zasadność wypłaty odszko-
dowania, poszkodowany niejako zmuszony jest do poparcia swoich roszczeń opinią rzeczoznawcy. 
Koszt jej sporządzenia jest stratą w majątku poszkodowanego, która pozostaje w związku przy-
czynowym z działaniem sprawcy polegającym na spowodowaniu kolizji drogowej i zaniechaniu 
zakładu ubezpieczeń polegającym na odmowie wypłaty odszkodowania”16.

Przed przedstawieniem szczegółowych propozycji związanych z ustawą o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i PBUK, należy wyjaśnić jakimi przesłankami kierował się Rzecznik Ubez-
pieczonych, ograniczając się tylko do obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych z pominięciem uregulowań w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń autocasco. 

Po pierwsze należy wskazać, iż umowa ubezpieczenia autocasco jest umową dobrowolną. 
Zawarcie umowy oznacza przystąpienie do warunków umowy, jakie dany zakład ubezpieczeń 
określił we wzorcu – ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco pojazdów (o.w.u. AC), 
których tekst jest integralną częścią umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia określają, co jest 
przedmiotem ubezpieczenia, jaki jest zakres ubezpieczenia i jakie są wyłączenia, sposób zawie-
rania umowy, zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki 
stron umowy, oraz sposób ustalania odszkodowań. Korzystający z ubezpieczenia autocasco przed 
jej zawarciem powinien otrzymać również wzorzec umowy – tekst ogólnych warunków umowy. 
Obowiązująca w polskim prawie cywilnym zasada swobody umów (art. 353¹ k.c.) pozwala na 
wprowadzenie do treści o.w.u. AC takich ograniczeń, jakie strony umowy zaakceptują i jakie nie 

12 Orzeczenie SN z dnia 18 maja 2004 r. (III CZP 24 / 04, OSNC 2005 / 7–8 / 117).
13 Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.
14 Por. A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Branta, Bydgoszcz 1998, 
s. 33; W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, PWN, Warszawa 1962, s. 84; 
A. Wąsiewicz, M. Orlicki, Koszt usługi likwidacji szkody jako element odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo Asekuracyjne 1999, nr 3, s. 7 i nast.
15 Por. Orzeczenia SN z dnia 2 września 1975 r. (I CR 505 / 75, LEX nr 7747); z dnia 16 maja 2002 r. (V CKN 1273 
/ 00, LEX nr 55515), z dnia 7 sierpnia 2003 r. (IV CKN 387 / 01, LEX 141410).
16 Ewa Tomaszewska, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2004 roku, GSP – Przegląd Orzecznic-
twa 2006 / 1 / 9–t. 1. 
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są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i istotą danego 
ubezpieczenia. 

Zawierane przez poszczególne zakłady ubezpieczeń umowy ubezpieczenia autocasco zawie-
rają różnorakie zasady ustalania wyceny wysokości szkody, odmienne również w zależności 
od wykupionego wariantu ubezpieczenia (np. ustalenie wysokości odszkodowania następuje 
w oparciu o: ceny materiałów i nieoryginalnych części zamiennych o porównywalnej jakości, 
o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłącze-
nia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję; cen części zamiennych zakwalifikowanych do wymia-
ny pochodzących z baz producentów i oficjalnych importerów pojazdów; cen części zamiennych 
zakwalifikowanych do wymiany pochodzących z baz producentów i oficjalnych importerów po-
jazdów ale pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji pojazdu, itp.). 

Po drugie, należy zauważyć, iż w przypadku wypłaty odszkodowania w ramach umowy 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, osoba która dochodzi roszczenia jest 
osobą poszkodowaną na skutek deliktu wyrządzonego przez osobę sprawcy. Z tych zasadni-
czych względów relacje odszkodowawcze pomiędzy poszkodowanym – sprawcą (ponoszącym 
odpowiedzialność gwarancyjną zakładem ubezpieczeń) są różne od relacji pomiędzy stronami 
umowy: ubezpieczonym – a zakładem ubezpieczeń świadczącym ochronę w ramach dobrowol-
nej umowy ubezpieczenia autocasco.

W związku z powyższym, z uwagi na dobrowolność umów ubezpieczenia autocasco oraz róż-
norodną treść zawieranych umów, w ocenie Rzecznika zaproponowane rozwiązania w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK są trudne do imple-
mentacji w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i mogłyby stanowić 
asumpt dla argumentów o nieuzasadnionej ingerencji ustawodawcy w zasadę swobody kształ-
towania umów.

W szczególności zatem, propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 14 maja 2009 r. 
zakładała dodanie art. 36b w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie 
z jego treścią odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmowałoby również koszty ekspertyzy rzeczoznawcy 
samochodowego wykonanej na zlecenie poszkodowanego, jeżeli wycena wartości pojazdu me-
chanicznego przed zdarzeniem, wartości jego pozostałości po szkodzie, bądź też kosztów naprawy, 
określona w tej zleconej opinii, różniłaby się o więcej niż 10% w stosunku do ustaleń dokonanych 
przez zakład ubezpieczeń. Rzecznik proponował również, aby odszkodowanie obejmowało także 
koszty ekspertyzy rzeczoznawcy samochodowego wykonanej na zlecenie poszkodowanego, w sy-
tuacji kiedy jej wykonanie było istotne dla ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub 
jeżeli miało wpływ na zmianę stanowiska zakładu ubezpieczeń. W sytuacji, kiedy zakład ubezpie-
czeń będzie kwestionował prawidłowość ustaleń dokonanych przez rzeczoznawcę samochodowego 
działającego na zlecenie poszkodowanego, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych to właśnie ubez-
pieczyciel powinien wykazać te nieprawidłowości i na nim powinien spoczywać ciężar dowodu 
(propozycja brzmienie – art. 36b ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK). 

Zgodnie z ogólną regułą dowodową wynikającą z art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu 
spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jednakże wszakże w ustawo-
dawstwie polskim, funkcjonują odstępstwa od zasady wyrażonej w art. 6 k.c., czyli ustawowe 
zwolnienie z dowodzenia poprzez m.in. domniemania prawne lub też w drodze tzw. odwró-
cenia ciężaru dowodu. Dla przykładu art. 471 k.c. przewiduje rozłożenie ciężaru dowodu na 
każdą ze stron – wierzyciela oraz dłużnika. W szczególności dłużnik może wykazać, iż niewy-
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konanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które 
nie ponosi on odpowiedzialności. Komentowany przepis kodeksu cywilnego uzależnia zatem 
egzonerację dłużnika od obalenia domniemania prawnego, że uchybienie w spełnieniu zobo-
wiązania jest następstwem obciążających dłużnika okoliczności. Innym przykładem odwrócenia 
ciężaru dowodu funkcjonującym w prawodawstwie jest norma prawna zawarta w art. 13 usta-
wy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym17, zgodnie 
z którą: ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczonych na towarach albo 
ich opakowaniach lub wypowiedzi zawarte w reklamie spoczywa na osobie, której zarzuca się 
czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd. W uzasadnieniu do wskaza-
nej wyżej ustawy, projektodawca, argumentując zasadność przyjętego rozwiązania wskazywał, 
iż: wprowadzenie rozwiązania, o którym mowa w art. 13, miało na celu ułatwienie konsumen-
tom korzystania z instrumentów ochronnych przewidzianych w projekcie ustawy. Odwrócenie 
ciężaru dowodu w przypadku praktyk wprowadzających w błąd uznaje się za celowe. Wielokrot-
nie bowiem udowodnienie przez konsumenta faktu, że dana praktyka rynkowa jest nieuczciwa, 
np. w przypadku podważenia wiarygodności twierdzeń zawartych w reklamie bądź w oznaczeniu 
produktu, jest w praktyce niemożliwe, a co najmniej wysoce utrudnione. Konsument musiał-
by udowadniać, że produkt nie posiada właściwości, o których zapewniał przedsiębiorca przez 
przeprowadzenie bardzo drogich badań lub ekspertyz na produkcie. Natomiast nie wydaje się, 
że przeprowadzenie dowodu co do prawdziwości takich twierdzeń rodzi nadmierne uciążliwości 
po stronie przedsiębiorcy18.

Rzecznik Ubezpieczonych proponując rozwiązanie legislacyjne, w którym ciężar dowodu wyka-
zania nieprawidłowości ustaleń dokonanych w ekspertyzach sporządzonych przez rzeczoznawcę 
samochodowego na zlecenie poszkodowanego spoczywałby na zakładzie ubezpieczeń, kierował 
się zatem następującymi przesłankami: 

osoba, która dochodzi roszczenia w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-	
dów mechanicznych jest osobą poszkodowaną na skutek deliktu wyrządzonego przez osobę 
sprawcy;
poszkodowany powinien mieć prawo do uzyskania fachowej pomocy przy formułowaniu 	
swego roszczenia i weryfikacji ustaleń dokonanych przez zakład ubezpieczeń;
dowód jaki przedstawi poszkodowany będzie miał formę opinii, ekspertyzy sporządzonej 	
przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego ponoszącego odpowiedzialność zawo-
dową oraz cywilną;
należy zapewnić ochronę strony słabszej, którą w relacjach poszkodowany – ubezpieczyciel, 	
jest ten pierwszy;
zakład ubezpieczeń jako profesjonalista dysponuje odpowiednim zapleczem finansowo – 	
technicznym, który umożliwia wykazanie nieprawidłowości ustaleń dokonanych przez rze-
czoznawcę samochodowego, jeżeli takowe wystąpią.

Reasumując zatem, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych odwrócenie ciężaru dowodu przewi-
dziane w art. 36b ust. 3 projektu należy uznać za celowe i jednocześnie nie rodzące po stronie 
przedsiębiorcy – zakładu ubezpieczeń nadmiernych uciążliwości. 

Ponadto propozycja Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 14 maja 2009 r., zakładała również 
zmiany w art. 13 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK jako konsekwencję 
propozycji zawartej w art. 36b projektu. 
17 Dz. U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206. 
18 Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, druk sejmowy nr 1682, 
http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/1682.htm.
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Propozycje zmian legislacyjnych w odniesieniu do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 
UFG i PBUK zawierające wariantowe propozycje wykorzystania niezależnych rzeczoznawców 
samochodowych w procesach likwidacji szkód komunikacyjnych

Przedstawiając wskazane wyżej propozycje zmian, Rzecznik Ubezpieczonych wskazywał na 
potrzebę przeprowadzenia dyskusji oraz zebrania opinii na powyższy temat wszystkich zainte-
resowanych środowisk, zarówno zrzeszających rzeczoznawców, przedsiębiorców zajmujących 
się naprawą pojazdów mechanicznych, ubezpieczycieli, przedstawicieli administracji rządowej, 
organizacji, stowarzyszeń konsumentów, jak również innych podmiotów zainteresowanych oma-
wianą problematyką. Przedstawione przez Rzecznika propozycje zmian spowodowały burzliwą 
reakcje rynku, czego wyrazem było m.in. spotkanie Rzecznik Ubezpieczonych Haliny Olendzkiej 
z Prezesem Polskiej Izby Ubezpieczeń Grzegorzem Prądzyńskim, w trakcie którego dyskutowa-
no o omawianej propozycji legislacyjnej. Projekt Rzecznika Ubezpieczonych, stał się również 
przedmiotem prac Grupy Roboczej ds. Przeglądu Regulacji Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych 
powołanej w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego działającej przy Ministrze Finansów na 
posiedzeniu w dniu 22 września 2009 r. Na spotkaniu oprócz przedstawicieli Rzecznika Ubez-
pieczonych, obecni byli przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, Stowarzyszenia ProMotor, 
Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Krajowego 
Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych. Podczas posiedzenia przedsta-
wiciele PIU, UFG oraz Stowarzyszenia ProMotor zgłosili uwagi, które zostały przesłane również 
do Biura Rzecznika Ubezpieczonych19. Dotyczyły one m.in. propozycji kształtu przepisów zawar-
tych w art. 13 i 36b ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. W szczególności 
zostało podniesione, iż proponowane brzmienie art. 13 tej ustawy może być niezgodne z ogólną 
zasadą ustalenia przez zakład ubezpieczeń prawa do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowe-
go; w szczególności mogą powstać wątpliwości czy zakład ubezpieczeń będzie miał możliwość 
odmowy spełniania świadczenia wobec osoby występującej z roszczeniem, jeżeli przedstawi 
ona ekspertyzę rzeczoznawcy samochodowego. Podnoszone były również wątpliwości dotyczą-
ce konieczności pokrywania przez zakłady ubezpieczeń kosztów ekspertyz wykonywanych przez 
rzeczoznawców samochodowych na zlecenie poszkodowanych. 

W związku z powyższym, w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Grupy Roboczej z dnia 22 
września 2009 r., Rzecznik Ubezpieczonych w dniu 30 listopada 2009 r. przedstawił w kilku wa-
riantach propozycje wykorzystania niezależnych rzeczoznawców samochodowych w procesie 
likwidacji szkód komunikacyjnych poprzez zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
UFG i PBUK. Przy formułowaniu wariantowych propozycji Rzecznik Ubezpieczonych wykorzystał 
wnioski oraz propozycje przedstawione w opinii prawnej M. Orlickiego do pierwotnego projektu 
Rzecznika20. 

Rzecznik Ubezpieczonych w odniesieniu do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 
i PBUK przedstawił dwie propozycje, w ramach których zostały przedstawione szczegółowe wa-
riantowe legislacyjne uregulowania. 

Propozycja pierwsza jest zdecydowanie szersza bowiem zakłada, że poszkodowanemu przy-
sługuje zwrot wszelkich poniesionych kosztów, ponoszonych przez poszkodowanego w trakcie 
dochodzenia uzasadnionych roszczeń. Uzasadniając tę propozycję, Rzecznik w piśmie kierowa-
nym do Sekretariatu Rady Rozwoju Rynku Finansowego wskazał, iż poszkodowany powinien mieć 

19 Pismo PIU z dnia 18 września 2009 r., znak: PIU–1302 / 2009.
20 M. Orlicki, Opinia prawna z dnia 3 listopada 2009 r.
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zagwarantowane prawo do uzyskania pomocy w dochodzeniu roszczeń oraz weryfikacji ustaleń 
dokonanych przez osobę odpowiedzialną za szkodę i ubezpieczyciela świadczącego ochronę 
w ramach ubezpieczenia OC. W sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń kwestionuje zasadność wypłaty 
odszkodowania, poszkodowany niejako zmuszony jest do poparcia swoich roszczeń opinią bie-
głego, czy też eksperta dysponującego fachową specjalistyczną wiedzą. Koszt jej sporządzenia 
jest stratą w majątku poszkodowanego, która pozostaje w związku przyczynowym z działaniem 
sprawcy czynu, który spowodował szkodę i zaniechaniu zakładu ubezpieczeń polegającym na 
odmowie wypłaty całości, bądź też części należnej kwoty odszkodowania. 

Rzecznik Ubezpieczonych jest zdania, iż koszty opinii przedsądowych (nie tylko opinii sporzą-
dzonych przez rzeczoznawców samochodowych), powinny podlegać kompensacji w sytuacji, 
kiedy poniesienie tego kosztu było obiektywnie uzasadnione i konieczne zarówno w kontekście 
ułatwienia zakładowi ubezpieczeń ustalenia okoliczności wypadku i rozmiarów szkody oraz uza-
sadnienia i poparcia swoich roszczeń w przypadku kwestionowania przez zakład ubezpieczeń 
zasadności wypłaty całości, bądź też części kwoty odszkodowania. Pierwszy wariant propo-
zycji zakłada w szczególności, iż ciężar dowodu na okoliczność, że poniesienie kosztów opinii, 
ekspertyzy czy wyceny było celowe dla ustalenia okoliczności wypadku lub rozmiarów szkody 
albo wykazania zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń, spoczywa na poszkodowanym. 
W drugim wariancie natomiast, ciężar dowodu wykazania braku celowości sporządzenia eksper-
tyz został przeniesiony na zakład ubezpieczeń. Ponadto wariant drugi zakłada zwrot wszelkich 
kosztów poniesionych przez poszkodowanego jeżeli były one celowe dla ustalenia odpowie-
dzialności zakładu ubezpieczeń, okoliczności wypadku lub rozmiaru szkody, natomiast wariant 
pierwszy wskazuje, iż zakład ubezpieczeń będzie obowiązany do zwrotu kosztów opinii, eksper-
tyz lub wycen sporządzonych na zlecenie poszkodowanego, jeżeli ich poniesienie było celowe 
dla ustalenia okoliczności wypadku lub rozmiarów szkody.

Ponadto inspiracją do sformułowania takiej propozycji były wnioski płynące z wystąpienia 
M. Orlickiego na międzynarodowej konferencji „Nowoczesne rozwiązania w likwidacji szkód 
komunikacyjnych z perspektywy konsumentów”, a także jego opinia, w której, posiłkując się prze-
myśleniami M. Kalińskiego21 wskazał, iż konieczność formułowania roszczenia odszkodowawczego 
i specjalistycznej weryfikacji oferty odszkodowania są następstwem wyrządzonej szkody, dlatego 
też ich koszty powinny być pokryte przez osobę odpowiedzialną lub przez ubezpieczyciela OC. 

Propozycja druga, która została przedstawiona przez Rzecznika Ubezpieczonych w trzech 
wariantach nawiązuje do pierwotnej propozycji Rzecznika. Mianowicie nakłada na zakład ubez-
pieczeń obowiązek zwrotu kosztów ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego przez 
rzeczoznawcę samochodowego, jeżeli jej wykonanie było celowe, potrzebne lub istotne dla 
ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, okoliczności wypadku lub rozmiaru szkody. 
Wprowadzenie takiej regulacji w opinii Rzecznika byłoby pierwszym krokiem w kierunku zo-
biektywizowania przede wszystkim wyceny wartości szkody, ale także innych ustaleń zakładu 
ubezpieczeń w ramach postępowania likwidacyjnego, jak ustalenie okoliczności i przebiegu wy-
padku (stanu faktycznego), a tym samym odpowiedzialności co do zasady. 

Propozycja ta stanowi więc zalążek do stworzenia w Polsce systemu niezależnej wyceny szko-
dy przez profesjonalne podmioty wzorem rozwiązań przyjętych w wielu innych państwach UE. 
W ocenie Rzecznika, wprowadzenie takiej regulacji wpłynie korzystnie na sytuację poszkodo-
wanego, który będzie mógł w razie wątpliwości odnośnie stanowiska zakładu ubezpieczeń 

21 M. Kaliński, (w:) A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. VI, C.H. 
Beck, Warszawa 2009, s. 114.
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skorzystać z opinii weryfikującej owe stanowisko przez niezależnego rzeczoznawcę – nie będzie 
się tak działo w każdym przypadku, gdyż po jego stronie istnieje zagrożenie poniesienia kosztów 
takiej opinii w sytuacji, gdy będzie ona zbieżna z ustaleniami zakładu ubezpieczeń.

Przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych propozycje staną się wkrótce przedmiotem 
dyskusji na posiedzeniu Grupy Roboczej i należy mieć nadzieję, iż w gronie fachowców i przed-
stawicieli administracji rządowej oraz samorządu rzeczoznawców samochodowych przy pełnym 
konsensusie, uda się wypracować propozycje rozwiązań, które będą korzystne przede wszystkim 
dla konsumentów (poszkodowanych), ale również dla całej branży ubezpieczeniowej.

Mgr Bartłomiej Chmielowiec, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Summary of the article

Legislative proposal of the Polish Insurance Ombudsman concerning car 
experts and changes recently introduced into liquidation proceedings 
of damage occurring in road accidents; origin, goals, legislative model

Legislative proposal of the Insurance Ombudsman pertains to two substantial issues. Firstly, 
according to the Insurance Ombudsman, legal provisions included in the Traffic Law rules, also 
regulating the work of car experts, are insufficient especially in the context of the importance 
and scope of car experts’ work. Generally, the project aims to encourage car experts to improve 
their qualifications which will assure that opinions given by them are objective, thorough and 
characterized by high standards of investigation and evaluation with simultaneous obligation to 
take responsibility for opinions and evaluations provided. Among the basic assumptions of the 
Insurance Ombudsman’s proposal are: car expertise as an occupation performed by a natural 
person included in central register of car experts, professional title car expert should be protec-
ted by law, court experts should be appointed among experts registered, car experts should be 
obliged to have third party liability insurance, they should also be obliged to constantly improve 
their qualifications and fulfill their duties in compliance with law, professional standards and 
work ethics. The project underscores also that car experts who fail to fulfill or neglect their sta-
tutory duties should take legal responsibility for committed mistakes.

Secondly, this legislative proposal aims at improving the situation of aggrieved party in the 
whole process of damage liquidation on the basis of motor third party liability insurance. The-
reupon, the Insurance Ombudsman suggests to introduce such solutions that will give the 
aggrieved party a possibility to ask an independent car expert for opinion and assure that the 
insurance company will cover the costs of “opinion’s verification” in case it is deemed purpo-
seful and vivid in determining the liability of the insurance company, accident circumstances or 
the scope of damage.

Amendments suggested by the Insurance Ombudsman to be introduced to Act on Obligatory 
Insurance, Insurance Guarantee Fund and Polish Motor Insurers’ Bureau is a step forward in 
creating system of independent valuation of property loss and undoubtedly strengthen the po-
sition of aggrieved party in an insurance dispute introducing a possibility to ask an independent 
and professional entity for the opinion.
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b) Kilka uwag o pozycji rzeczoznawców samochodowych 
w procesie szacowania wysokości szkód związanych 
z ruchem pojazdów mechanicznych

1. Uwagi ogólne
Od wielu lat w europejskim i polskim ustawodawstwie podejmowane są starania służące 

ochronie słusznych interesów osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Przed-
miotem szczególnego zainteresowania ustawodawców są osoby, którym przysługują roszczenia 
z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych, w mniejszym zaś stopniu dbają oni o gwarantowanie interesów osób uprawnionych do 
odszkodowania z ubezpieczenia autocasco. 

Jednym z kluczowych obszarów ochrony interesów osób ubezpieczonych i poszkodowanych 
w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest proces dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli od-
powiedzialnych za szkody komunikacyjne. Uczyniono już wiele, by procedura ta była przyjazna 
dla ubezpieczonego i poszkodowanego i by odszkodowania były wypłacane możliwie szybko. 
Następnym krokiem powinno być stworzenie przejrzystych i obiektywnych reguł szacowania 
wysokości szkód. Etap ustaleń faktycznych służących temu celowi jest obecnie w niewielkim tyl-
ko stopniu objęty regulacją prawną. Nadszedł więc czas, by w sposób instytucjonalny zapewnić 
obiektywizm i fachowość osób, których ustalenia faktyczne mają istotne znaczenie dla wysoko-
ści odszkodowania.

Prawo musi interweniować zwłaszcza wówczas, gdy trzeba bronić słabego przed mocnym, 
a nie, gdy podmioty o równym potencjale mogą sprawiedliwie układać wzajemne relacje. Wy-
daje się, że ustalanie wielkości szkód komunikacyjnych jest obszarem, w którym poszkodowany 
z zasady ma pozycję słabszą, zaś podmiot odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania (którym 
jest najczęściej ubezpieczyciel) dominuje. Ustawy powinny więc doprowadzić do stanu równości 
szans, dbając wszakże o to, by nie przesadzić i by podmiot uprzywilejowany nie stał się obiektem 
dyskryminacji.

Prawo powinno dbać o to, by poszkodowany otrzymał należne mu odszkodowanie, nie zaś 
kwotę mniejszą lub większą. Kluczową kwestią dla ustalenia wysokości odszkodowania jest 
określenie rozmiarów szkody. Aby to właściwie uczynić trzeba mieć wiedzę fachową i zachować 
niezależność wobec ubezpieczonego, poszkodowanego i ubezpieczyciela. Konflikt interesów po-
między tymi podmiotami jest oczywisty. Gdzie jest spór, tam powinny być określone zasady 
sprawiedliwego jego rozstrzygania. Dlatego właśnie potrzebne jest ustalenie zasad działania nie-
zależnych ekspertów, których opinia byłaby pomocna w określaniu rozmiarów szkody wynikłej 
z wypadków komunikacyjnych – zarówno na etapie przesądowego postępowania likwidacyjne-
go, jak i wówczas, gdy spór między uprawnionym do odszkodowania a osobą odpowiedzialną za 
szkodę lub ubezpieczycielem toczy się przed sądem.

Obszar usług eksperckich tego rodzaju z trudem poddaje się regułom wolnego rynku. Jedna 
ze stron sporu czyli ubezpieczyciele jest wyraźnie uprzywilejowana dzięki swemu doświadcze-
niu, zasobom materialnym i pozycji rynkowej. Dlatego też są oni zawsze dla ekspertów lepszymi 
zleceniodawcami niż poszkodowani. Tam, gdzie mechanizm rynkowy nie gwarantuje rozwiązań 
sprawiedliwych, konieczna jest ingerencja ustawodawcy. Interes publiczny, któremu powin-
na służyć regulacja prawna dotycząca zasad szacowania wysokości szkód komunikacyjnych to 
zapewnienie rzetelności i fachowości ekspertyz przygotowywanych przez rzeczoznawców sa-
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mochodowych, poprzez to zaś – zagwarantowanie, że wypłacane odszkodowania będą zawsze 
adekwatne do stanu prawnego i faktycznego.

2. Cel legislacji: ułatwienie dostępu do obiektywnych i fachowych rzeczoznawców
Jako zadanie o szczególnej wadze dla zagwarantowania słusznych interesów ubezpieczonych 

i poszkodowanych, należy uznać stworzenie dla nich systemu ułatwień w formułowaniu rosz-
czeń odszkodowawczych związanych ze szkodami komunikacyjnymi i weryfikowaniu jakości 
postępowania likwidacyjnego, prowadzonego przez ubezpieczyciela jeszcze przed ewentualnym 
skierowaniem sprawy do sądu. Osoba zgłaszająca ubezpieczycielowi swe roszczenia jest dla nie-
go równoprawnym partnerem tylko wówczas, gdy choćby w podstawowym zakresie wie, co 
(i w jakiej wysokości) się jej należy. Bez fachowej pomocy nie jest możliwe właściwe określenie 
zakresu roszczeń odszkodowawczych, weryfikacja stanowiska ubezpieczyciela, określenie stano-
wiska wobec wysuniętej przez ubezpieczyciela oferty określającej wysokość odszkodowania, ani 
też właściwe sformułowanie pozwu o odszkodowanie.

Rzecz jasna, obowiązujący stan prawny nie uniemożliwia ubezpieczonemu i poszkodowanemu 
korzystania z usług rzeczoznawców. Brak jest jednak ustawowych gwarancji ich rzetelności, fa-
chowości i bezstronności. O tym, czy rzeczoznawca samochodowy wykona zlecone mu zadanie 
w sposób prawidłowy decydują jego osobiste przymioty, które nie są weryfikowane w sposób 
systemowy. 

Duże znaczenie ma również kwestia zasad ponoszenia i ewentualnego zwrotu kosztów eks-
pertyzy sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego na zlecenie poszkodowanego. Bez 
wątpienia, poszkodowani częściej korzystaliby z usług rzeczoznawców, gdyby mieli gwarancję 
zwrotu kosztów od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. 

Jak się zdaje, kwestia ta prędzej czy później zostanie rozstrzygnięta na korzyść poszkodo-
wanych. Drogą do rozwiązania problemu ponoszenia kosztów ekspertyz będzie rozszerzająca 
interpretacja przepisów obecnie obowiązujących (kodeksu cywilnego), nowa, bardziej precyzyj-
na regulacja ogólna (w nowym kodeksie cywilnym) lub też regulacja szczegółowa (w ustawach 
z pakietu ubezpieczeniowego lub w kodeksie ubezpieczeń). Należy zauważyć, że coraz szerzej ak-
ceptowany jest pogląd, według którego nawet bez żadnych zmian legislacyjnych poszkodowany 
ma prawo żądania zwrotu kosztów zleconej przez siebie ekspertyzy rzeczoznawcy samochodo-
wego. Coraz powszechniej reprezentowana jest też opinia, że ponoszone przez poszkodowanego 
koszty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych traktowane muszą być jako część szkody, co 
oznacza w praktyce, że osoba odpowiedzialna za szkodę powinna zwrócić poszkodowanemu 
wszystkie niezbędne koszty dochodzenia roszczeń. Dotyczy to również dochodzenia roszczeń od 
ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. M. Kaliński pisze, że za podlegające indemnizacji 
uznaje się m.in.: „koszty opinii pozasądowych, w szczególności dotyczących przyczyn i rozmiarów 
szkody, o ile przedmiot opinii wymagał wiedzy specjalistycznej”1. Podobny sposób rozumowania 
był prezentowany już wiele lat temu w odniesieniu do wszelkich usług wymagających wiedzy 
specjalistycznej, a służących dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli2. 

Ponoszony przez poszkodowanego koszt opinii rzeczoznawcy samochodowego służącej ustale-
niu wysokości poniesionej szkody, można niewątpliwie zaliczać do kategorii kosztów podlegającej 
indemnizacji. Niezbędność jego ponoszenia jest uzasadniona poprzez potrzebę uzyskania przez 

1 M.Kaliński, (w:) A. Olejniczak (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. VI, War-
szawa 2009, s. 114.
2 A. Wąsiewicz, M. Orlicki, Koszt usługi likwidacji szkody jako element odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo Asekuracyjne 1999, nr 3, s. 4–11.
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poszkodowanego wiedzy o zakresie należnych mu roszczeń odszkodowawczych. Bez tej wiedzy 
nie jest możliwe trafne formułowanie przedprocesowych i procesowych żądań i weryfikowanie 
ustaleń faktycznych ubezpieczyciela. 

Na obecnym etapie rozwoju prawa odszkodowawczego, ewentualne wskazanie w ustawie 
należącej do pakietu ubezpieczeniowego lub w kodeksie ubezpieczeń, że poszkodowany może 
żądać od sprawcy szkody (lub ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej) zwrotu kosztów eks-
pertyzy sporządzonej przez licencjonowanego rzeczoznawcę samochodowego do określonego 
limitu kwotowego, służyłoby pewniejszej ochronie interesów osób poszkodowanych. Za kilka lat 
(gdy ogólna regulacja zaliczająca koszty ponoszone przez poszkodowanego do zakresu szkody, 
znajdzie się w nowym kodeksie cywilnym), przepis wskazujący, że należy się limitowany zwrot 
kosztów sporządzenia wyłącznie takich ekspertyz, które sporządził licencjonowany ekspert, pa-
radoksalnie będzie służył ubezpieczycielom. W jego braku ubezpieczyciele będą zmuszeni do 
nieograniczonego kwotowo zwrotu kosztów wszystkich specjalistycznych opinii (niezależnie od 
tego, kto je sporządził). 

De lege lata należy zapewne kierować się zasadą, w myśl której „koszty czynności w zakresie 
likwidacji szkód wchodzą w skład ponoszonej przez poszkodowanego szkody majątkowej tylko 
w takiej wysokości, którą według przyjętych powszechnie reguł uznać należy za uzasadnioną 
i niewygórowaną”3. 

De lege ferenda zwrot kosztów poniesionych przez poszkodowanego na udzielenie mu pomo-
cy przy formułowaniu swego roszczenia i weryfikacji oferty odszkodowania złożonej mu przez 
osobę odpowiedzialną lub przez ubezpieczyciela OC powinien być dokonywany według zasad 
określonych normatywnie (przy wprowadzeniu w rozporządzeniu limitów zwrotu). Limity zwro-
tu powinny być określone przez Ministra Infrastruktury, który powinien kierować się nakładem 
pracy rzeczoznawcy i jego kwalifikacjami. Reguły te nie powinny ingerować w funkcjonujące od 
lat zasady wynagradzania biegłych sądowych (którymi często są rzeczoznawcy samochodowi). 

Nie należy przyjmować rozwiązania, w myśl którego ubezpieczyciel będzie zobowiązany do 
zwrotu kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy tylko wówczas, gdy rozbieżność w szacowaniu 
odszkodowania pomiędzy wartością szkody określoną przez rzeczoznawcę a ofertą ubezpie-
czyciela dotyczącą wysokości odszkodowania, przekroczy określony poziom. Takie podejście 
zakładałoby, że zwrot kosztów ekspertyzy jest swoistą karą dla ubezpieczyciela za to, że niezbyt 
trafnie (to znaczy niezgodnie z opinią rzeczoznawcy powołanego przez poszkodowanego) osza-
cował szkodę. Nie o karę tu jednak chodzi, lecz o większą świadomość poszkodowanego co do 
zakresu przysługujących mu roszczeń. Poszkodowany ma prawo wiedzieć, czego ma żądać i 
kontrolować, czy jego słuszne żądania zostały spełnione. Potrzeba taka zachodzi również wów-
czas, gdy ubezpieczyciel działa w sposób prawidłowy i wypłaca odszkodowanie we właściwej 
wysokości.

Kwestie zwrotu poszkodowanemu kosztów ekspertyzy występują nie tylko w odniesieniu 
do rzeczoznawców samochodowych, ale i rzeczoznawców działających w innych obszarach. 
Być może więc, zmiany legislacyjne powinny iść dalej i obejmować swoim zasięgiem wszyst-
kie obszary, na których czynni są rzeczoznawcy. Mogłoby to nastąpić poprzez uchwalenie 
ustawy o rzeczoznawcach, w której zawarte byłyby ogólne zasady gwarantujące rzetelność spo-
rządzanych przez rzeczoznawców ekspertyz i zasady zwrotu kosztów ekspertyzy przez osobę 
odpowiedzialną odszkodowawczo lub ubezpieczeniowo za szkodę, której istnienie i rozmiar 
były przedmiotem ekspertyzy. Ewentualne odmienności branżowe mogłyby być uwzględnia-

3 A.Wąsiewicz, M.Orlicki, op.cit., s. 8.
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ne w ustawach dotyczących poszczególnych obszarów (np. nieruchomości, komunikacji itp.). 
Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z olbrzymich trudności z pokonaniem partykularnych 
interesów osób związanych z poszczególnymi branżami. Wprowadzenie postulowanego tu roz-
wiązania byłoby modelowe (bo przecież istota działalności rzeczoznawcy w różnych obszarach 
jest identyczna), ale w praktyce rozwiązanie takie może być bardzo trudne do przeforsowania. 

Rozwiązania, o których była wyżej mowa, odnoszą się wyłącznie do przypadków ponoszenia 
przez określoną osobę odpowiedzialności odszkodowawczej oraz ponoszenia odpowiedzialno-
ści przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Reguły te mogłyby 
znaleźć zastosowanie w innych ubezpieczeniach majątkowych tylko wówczas, gdyby zawarte w 
umowie ubezpieczenia określenie przedmiotu ubezpieczenia obejmowało m.in. interes ubezpie-
czeniowy polegający na ponoszeniu kosztów ekspertyz zamówionych w celu trafnego określenia 
rozmiarów szkody. 

3. Rzeczoznawca to nie sąd
Rzeczoznawca samochodowy (ani żaden inny) nie jest i nie będzie podmiotem uprawnio-

nym do stanowczego i wiążącego określania, czy odszkodowanie się należy i w jakiej wysokości. 
Ani sprawca szkody, ani też ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej nie jest więc i nie może 
być zobligowany do wypłaty odszkodowania w oparciu o opinię rzeczoznawcy. Jeżeli opinia 
rzeczoznawcy jest wykonana na zlecenie poszkodowanego, wówczas ubezpieczyciel może ją za-
akceptować i wypłacić odszkodowanie, ma jednak pełne prawo opinię tę odrzucić. Podstawą 
ewentualnej wypłaty są w istocie własne ustalenia ubezpieczyciela (zbieżne z opinią rzeczo-
znawcy) lub ugoda, nie zaś opinia rzeczoznawcy jako taka. Ubezpieczyciel zawsze może tę opinię 
rzeczoznawcy odrzucić i czekać na pozwanie go do sądu. 

Opinia rzeczoznawcy powinna być wiarygodna i bezstronna w tym znaczeniu, że podmiot 
zlecający sporządzenie takiej opinii i opierający na niej swoje stanowisko w postępowaniu likwi-
dacyjnym i ewentualnie w postępowaniu sądowym, powinien móc liczyć na to, że stanowisko 
to oparte jest na mocnych podstawach merytorycznych. W żaden sposób stanowiskiem tym nie 
może być związana jednak druga strona. Byłoby to ingerencją w kompetencje sądów w rozstrzy-
ganiu sporów cywilnych.

Należy pamiętać, że w niektórych wypadkach opinie rzeczoznawców działających na zlece-
nie podmiotów o sprzecznych interesach (np. poszkodowanego i ubezpieczyciela), mogą się 
zasadniczo między sobą różnić. Nie zawsze będzie to skutkiem sprzeniewierzenia się zasadzie 
obiektywizmu lub też braku fachowości u jednego z rzeczoznawców. Wiążące rozstrzygnięcie 
nastąpi w takim przypadku w oparciu o wyrok sądu, który również będzie zmuszony do skorzy-
stania z usług powołanego przez siebie biegłego. 

4. Po co poszkodowanemu obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawców?
Wątpliwości może budzić pomysł obciążenia rzeczoznawców samochodowych obowiązkiem 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jak się zdaje, nałożenie tego obowiązku nastąpiłoby 
„z rozpędu”, a jedynym rzeczywistym argumentem byłoby to, że inne podobne grupy zawodowe 
również są obciążone. Warto przytoczyć szereg argumentów przeciwko wprowadzaniu obowiąz-
ku ubezpieczenia rzeczoznawców samochodowych:

Brak jest jakichkolwiek danych dotyczących potencjalnych zagrożeń, których źródłem dla 1) 
klientów jest działalność rzeczoznawców samochodowych. Nie ma więc możliwości, by 
w sposób racjonalny określić zakres ubezpieczenia, a w szczególności zaś minimalną sumę 
gwarancyjną. 
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Jak się zdaje, z działalności rzeczoznawców samochodowych nie wynikają zagrożenia dla 2) 
życia i zdrowia klientów, lecz przede wszystkim potencjalne szkody w ich dobrach mająt-
kowych. Szkody te występują przy tym zdecydowanie najczęściej w dobrach majątkowych 
osób, które zawarły z rzeczoznawcą umowę (dały mu zlecenie przygotowania ekspertyzy), 
miały więc wpływ na wybór osoby swego kontrahenta i mogły od niego zażądać przedło-
żenia polisy ubezpieczenia OC o treści adekwatnej do potencjalnych roszczeń kontrahenta 
rzeczoznawcy.
W większości przypadków, potencjalne roszczenia kontrahenta rzeczoznawcy są na tyle 3) 
niskie, że ich zaspokojenie nie będzie przekraczało możliwości finansowych rzeczoznawcy. 
Dotyczy to zwłaszcza roszczeń tych kontrahentów rzeczoznawcy, którzy są konsumentami. 
Odpada więc podstawowy motyw wprowadzania obowiązku ubezpieczenia OC, którym 
jest zwiększenie prawdopodobieństwa zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych przez 
osobę obciążoną obowiązkiem ubezpieczenia. 
Powtarzany przez przedstawicieli rzeczoznawców motyw wprowadzenia obowiązku w po-4) 
staci ochrony ich własnych interesów majątkowych, nie może być uznany za wystarczający. 
Jest to motyw ubezpieczeń dobrowolnych, nie zaś obowiązkowych. 

Należy sugerować rezygnację z nakładania na rzeczoznawców samochodowych obowiąz-
ku ubezpieczenia. Zamiast wprowadzać obowiązek ubezpieczenia, można byłoby wprowadzić 
obowiązek rzeczoznawcy, by przed zawarciem z kontrahentem umowy o sporządzenie opinii, 
informował on kontrahenta na piśmie, czy ma ochronę ubezpieczeniową wynikającą z ubezpie-
czenia OC, z jaką sumą gwarancyjną i w jakim zakładzie ubezpieczeń. 

Na marginesie, piszący te słowa chciałby zaapelować o wstrzemięźliwość we wprowadzaniu 
nowych ubezpieczeń obowiązkowych. Zamiast wprowadzać nowe obowiązki ubezpieczenia, na-
leżałoby ustawicznie obowiązki takie likwidować wszędzie tam, gdzie były one wprowadzone 
bez rozmysłu i głębszych analiz.

5. Projekt Rzecznika Ubezpieczonych
Wskazane wyżej w zarysie propozycje dotyczące ukształtowania roli rzeczoznawców samocho-

dowych w procesie szacowania wysokości szkód komunikacyjnych zostały w znakomity sposób 
ucieleśnione w opracowanym przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych projekcie kompleksowej 
regulacji dotyczącej zawodu rzeczoznawcy samochodowego, w szczególności zaś projekcie nowe-
lizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz.1152 z późn. 
zm.)4. Wariantowy charakter projektu nadaje mu niezbędną elastyczność, zaś jego umiarkowa-
nie powoduje, że godzi on interesy ubezpieczycieli i poszkodowanych. Uchwalenie nowelizacji 
odbyłoby się z wielkim pożytkiem dla polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Dr Marcin Orlicki, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4 Projekt dostępny na stronie internetowej http://www.rzu.gov.pl. 
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Summary of the article

Comments on position of car experts in the process of damage 
assessment in traffic accidents

Article underscores the need for reformulation of rules pertaining to the activity of inde-
pendent car experts assessing damage resulting from motor accidents. In this field, the main 
legislative goal is to assure that the aggrieved parties have open access to service of objective 
and professional car experts. Their opinion might be useful in making indemnity demands to 
parties responsible for a damage and third party liability insurers. Thereto, car experts help to 
verify the decisions made by insurance service providers. The right of aggrieved parties to use 
the car experts’ service aims at protecting their material interest, thus all the costs connected 
with this process should be treated like a part of due indemnity.Indeed, in future some limits on 
refundation of the costs should be taken into consideration. 

Author of the article emphasizes the fact that car experts’ activity cannot cumber the prero-
gatives of the judicial power. Although, the main goal of regulation is to assure the objectivism 
and reliability of experts’ opinion, they will not enjoy as much respect as judicial decisions.

The author casts doubts on the proposal to impose an obligation upon car experts to have 
compulsory professional liability insurance. Neither the character of potential damage done by 
an expert, nor the scope of it can sufficiently justify the equity of this obligation.

Eventually, the author praises the proposal of regulation concerning car experts’ activity 
prepared by the Polish Insurance Ombudsman. Undoubtedly, this proposal rightly identifies 
problems connected with this kind of activity and indicates suitable preventive means.
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c) Rzeczoznawstwo samochodowe w wybranych krajach Europy 
Wstęp

W związku ze zgłoszonym w 2009 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych projektem dotyczącym 
prawnego uregulowania zawodu rzeczoznawcy samochodowego w Polsce, szczególnie w kon-
tekście wykonywania ekspertyz na potrzeby likwidacji szkód komunikacyjnych, DEKRA Polska 
poproszona została o przedstawienie aktualnego statusu rzeczoznawcy samochodowego w wy-
branych państwach Europy, który został zaprezentowany na międzynarodowej konferencji 
„Nowoczesne rozwiązania w likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów” 
w dniu 28 września 2009 r. 

Poniższy tekst jest skrótem wyżej wymienionego wystąpienia. 
Przy opracowaniu niniejszego materiału wykorzystano informacje przekazane przez DEKRA 

Claims Services, spółkę koncernu DEKRA zajmującą się likwidacją szkód na terenie Europy.

Niemcy
1. Sytuacja prawna

a) nie występują prawne regulacje dotyczące działalności rzeczoznawców samochodowych;
b) zawód rzeczoznawcy samochodowego nie podlega ochronie prawnej;
c) praktyką rynkową stało się, iż standardy zawodowe dotyczące wykonywania zawodu rze-

czoznawcy samochodowego ustalają związki i organizacje zawodowe rzeczoznawców sa-
mochodowych; najbardziej znanymi i powszechnie uznawanymi są: BVS, BVSK, DEKRA, 
EVU, GTÜ, SSH, TÜVs, VdTÜV.

2. Udział rzeczoznawcy samochodowego w procesie likwidacji szkody
a) większość ubezpieczycieli dysponuje zatrudnionymi przez siebie rzeczoznawcami samo-

chodowymi, którzy wykonują ponad 50% ekspertyz na potrzeby likwidacji szkód komuni-
kacyjnych;

b) ubezpieczyciel jest prawnie zobowiązany do pokrycia kosztów sporządzenia opinii rzeczo-
znawcy samochodowego, jeżeli była ona istotna do ustalenia wysokości szkody i została 
sporządzona poprawnie.

Austria
1. Sytuacja prawna

a) brak uregulowań prawnych dotyczących działalności rzeczoznawców samochodowych – 
zawód nie podlega ochronie prawnej;

b) w oparciu o austriacką ustawę o prowadzeniu działalności gospodarczej każdy mistrz / 
mechanik może sporządzić ekspertyzę;

c) praktyka rynkowa pokazuje jednak, iż większą wiarygodnością cieszą się rzeczoznawcy sa-
mochodowi będący biegłymi sądowymi lub skupieni w organizacjach rzeczoznawczych.

2. Udział rzeczoznawcy samochodowego w procesie likwidacji szkody
a) austriackie prawo nie przewiduje obowiązku powoływania niezależnego rzeczoznawcy sa-

mochodowego przez likwidatora szkody (Towarzystwo Ubezpieczeniowe);
b) orzecznictwo sądowe ustaliło, iż w sytuacji zlecenia przez poszkodowanego wykonania oce-

ny powypadkowej, ubezpieczyciel nie ma obowiązku pokrycia kosztów jej sporządzenia;
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c) ubezpieczyciele w Austrii z reguły korzystają z usług własnych spółek działających w zakre-
sie rzeczoznawstwa samochodowego lub niezależnych organizacji rzeczoznawczych.

Francja
1. Sytuacja prawna

a) osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat oraz 3–letnią praktykę za-
wodową, a także 2–letni staż, mogą przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznaw-
cę samochodowego, a w przypadku jego pozytywnego wyniku zostać wpisanym na listę 
prowadzoną przez department Ministerstwa Transportu;

b) zawód rzeczoznawcy samochodowego nie jest chroniony w tym znaczeniu, iż osoby niepo-
siadające egzaminu państwowego mogą wykonywać usługi związane z rzeczoznawstwem 
samochodowym.

2. Udział rzeczoznawcy samochodowego w procesie likwidacji szkody
a) powszechną praktyką (ponad 95%) jest, że to ubezpieczyciel wybiera rzeczoznawcę samo-

chodowego celem zlecenia wykonania ekspertyzy powypadkowej;
b) w przypadku drobnych szkód, nie jest wykonywana opinia przez rzeczoznawcę samocho-

dowego, a rozliczenie szkody następuje w oparciu o rachunek z serwisu naprawczego.

Hiszpania
1. Sytuacja prawna

a) brak uregulowań prawnych dotyczących działalności rzeczoznawców samochodowych – 
zawód nie podlega ochronie prawnej;

b) brak regulacji prawnych odnoszących się do sposobu pracy i metodyki pracy rzeczoznaw-
ców samochodowych;

c) Stowarzyszenie Rzeczoznawców w Hiszpanii przygotowało i wprowadziło własne we-
wnętrzne regulacje dotyczące m.in. wymagań, które powinien spełnić kandydat na rzeczo-
znawcę samochodowego.

2. Udział rzeczoznawcy samochodowego w procesie likwidacji szkody
a) Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie jest zobligowane do powołania niezależnego rzeczo-

znawcy samochodowego, a jedynie do ustalenia wysokości szkody;
b) z uwagi na fakt, iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe z reguły nie posiadają własnych rzeczo-

znawców, określenie wysokości szkody jest wykonywane przez niezależnych rzeczoznaw-
ców;

c) jeżeli poszkodowany zleci sporządzenie opinii musi we własnym zakresie pokryć jej koszt 
oraz nie może liczyć na refundację ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Podsumowanie
Analiza rozwiązań dotyczących statusu rzeczoznawcy samochodowego w wybranych krajach 

Europy dostarcza następujących wniosków:
W Państwach Unii Europejskiej takich jak: Austria, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, 1. 
Wielka Brytania, nie występują regulacje prawne dotyczące ochrony zawodu rzeczoznawcy 
samochodowego, w ujęciu zabraniającym osobie nieposiadającej zdefiniowanych kwalifi-
kacji wykonywania czynności związanych z rzeczoznawstwem samochodowym. We Francji 
wprowadzono możliwość uzyskania w wyniku egzaminu państwowego statusu rzeczoznawcy 
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samochodowego, który jest dedykowany do prac związanych z ustalaniem wysokości szkody 
na rzecz ubezpieczycieli prawdopodobnie z uwagi na brak aktywnego działania Organizacji 
Zawodowych Rzeczoznawców w tym kraju.
Rzeczoznawca samochodowy jest najczęściej powoływany przez ubezpieczyciela, z wyjąt-2. 
kiem rynku niemieckiego, gdzie poszkodowany może bezpośrednio zlecić ustalenie szkody 
w pojeździe niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu. W tym miejscu należy dodać, 
iż sam fakt wykonania przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego ekspertyzy nie ob-
liguje ubezpieczyciela do jej bezkrytycznego przyjęcia i zwrotu opłaty za jej sporządzenie.
Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym doprowadziła do takiej sytuacji, iż nawet w przy-3. 
padku ustalania wysokości szkody w pojeździe przez pracownika Towarzystwa Ubezpiecze-
niowego nie dochodzi z reguły do jej zaniżenia. Coraz częściej też obserwowanym trendem 
jest angażowanie w proces ustalania wysokości szkody w pojeździe serwisu naprawczego 
i tym samym rezygnacja z usług niezależnego rzeczoznawcy samochodowego w przypadku 
typowych ocen powypadkowych oraz szersze wykorzystywanie niezależnych rzeczoznaw-
ców samochodowych jedynie przy opracowaniu ekspertyz wymagających specjalistycznych 
kwalifikacji dotyczących pojazdów ciężarowych, specjalnych, etc. oraz opinii z zakresu ruchu 
drogowego.

Mgr inż. Mariusz Mankiewicz, wiceprezes zarządu DEKRA Polska

Summary of the article

Car expertise in selected European countries

In 2009 the Insurance Ombudsman prepared a proposal concerning legal regulations de-
termining the position of car experts in Poland. Especially, in the context of experts’ reports 
required in the process of damage liquidation. Thereupon, DEKRA Poland was asked to present 
information about the current status of car experts in selected European countries, which was 
analyzed during the international meeting entitled: “Modern solutions in the process of dama-
ge liquidation from the point of view of the consumers” (October, 28 2009).  The following text 
is a summary of that presentation prepared with the use of data made accessible by DEKRA 
Claims Services, partnership company of DEKRA dealing with motor insurance claims across 
Europe.
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2. Norweska regulacja prawna umowy 
ubezpieczenia – inspiracja dla ustawodawcy 
polskiego?
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U	wagi wstępne

Koncepcje legislacyjne przyjęte w poszczególnych krajach europejskich co do sposobu uregu-
lowania umowy ubezpieczenia są różne. Przede wszystkim zdeterminowane są postanowieniami 
aktów prawa wspólnotowego, w szczególności dyrektywami1. W prawie ubezpieczeń przepisy 
bezwzględnie obowiązujące pełnią rolę szczególną2. Tutaj bowiem społeczeństwo jest szczegól-
nie zainteresowane tym, by system ubezpieczeń działał w sposób prawidłowy, jako że stanowi on 
istotną część szeroko pojmowanego zabezpieczenia społecznego. W związku z tym ograniczenie 
swobody umów dotyczy tutaj nie tylko samego faktu zawarcia umowy przez przedsiębiorców 
ubezpieczeniowych, ale również istotnego wpływu ustawodawcy na treść umów zawieranych 
przez tych przedsiębiorców z ubezpieczającymi3. Stąd też wielokrotnie w ustawach znajdują się 
przepisy, które wyłączają odmienne postanowienia stron. 

W prawie ubezpieczeń przepisy te mogą być rozmaicie ukształtowane. W doktrynie zagranicz-
nej wyróżnia się mianowicie „dwustronne” (beidseitige) przepisy bezwzględnie obowiązujące, 
które wyłączają a priori jakiekolwiek modyfikacje przez strony, oraz „jednostronne” (einseitige) 
przepisy bezwzględnie obowiązujące (halbzwingende), które przewidują jedynie pewne mini-
mum, wyznaczając standard ochrony dla jednej ze stron. Stąd też możliwe jest odstąpienie od 
tego standardu, ale jedynie na korzyść strony chronionej. Stroną tą jest ubezpieczający4. W pra-
wie polskim przepisy takie określa się jako semiimperatywne5. Jeżeli w dalszych wywodach 
posługiwać się będę pojęciem przepis „jednostronny” oznaczać to będzie przepis (merytorycz-
ny) semiimperatywny, natomiast przepis „dwustronny”, oznaczać będzie przepis bezwzględne 
obowiązujący (iuris cogentis). 

Poszczególne państwa członkowskie wprowadziły dyrektywy do prawa wewnętrznego. Usta-
wodawca wspólnotowy nie narzucił jednak państwom członkowskim tego, jaki charakter mają 
mieć w wewnętrznych porządkach prawnych przepisy regulujące stosunki pomiędzy stronami 
umowy ubezpieczenia. O tyle więc przepisy dyrektyw miały charakter „bezwzględnie obowią-
zujący”, o ile państwa te miały obowiązek, we właściwym czasie, dokonać ich implementacji do 
prawa wewnętrznego. Pamiętać jednak należy o tym, iż poszczególne państwa członkowskie 

1 K. Malinowska, Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic, Bydgoszcz–Warszawa 2008, s. 52 i nast.
2 J. Basedow, T. Fock, Rechtsvergleich, (w:) J. Basedow, T. Fock (Hrsg) unter Mitwirkung von. D. Janzen, Europäis-
ches Versicherungsrecht, Bd I, Tübingen 2002, s. 1 i nast., s. 11.
3 J. Basedow, T. Fock, op.cit., s. 11; W.–H. Roth, Dienstleistungsfreiheit und Allgemeininteresse im europäischen 
internationalen Versicherungsvertragsrecht, (w:) F. Reichert – Facilides (Hrsg), Aspekte des internationalen Ver-
sicherungsvertragsrechts im Europäischen Wirtschaftsraum. Referate und Diskussionsberichte eines deutsch – 
österreichisch – schweizerischen Kolloquiums, Tübingen 1994, s. 1 i nast.
4 J. Basedow, T. Fock, op. cit. , s. 12–13.
5 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, s. 75 i nast., s. 79.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 8(1/2010) 141

zawsze mogą stanowić przepisy wewnętrzne, na mocy których strona doznaje jeszcze silniejszej 
ochrony, zatem wolno im przekroczyć ów standard minimalny6. Państwa członkowskie wykorzy-
stały stworzoną możliwość i w różny sposób uregulowały tę kwestię.

Problematyka umiejscowienia, jak i regulacji umowy ubezpieczenia zasługuje obecnie na 
szczególną uwagę w kontekście proponowanych w doktrynie polskiej prac nad polskim kodek-
sem ubezpieczeń7.

W piśmiennictwie wyróżnia się trzy główne koncepcje legislacyjne umowy ubezpieczenia. Pierw-
szą (najstarszą) koncepcją funkcjonującą w Europie jest zawarcie regulacji umowy ubezpieczenia 
w kodeksie cywilnym lub handlowym. Druga koncepcja, najpowszechniej realizowana w Europie, to 
uregulowanie umowy ubezpieczenia oraz innych dziedzin prawa ubezpieczeń w odrębnych usta-
wach. Realizowana koncepcja legislacyjna wyraża się w uchwalaniu odrębnych ustaw o umowie 
ubezpieczenia, które wyczerpują całokształt cywilnoprawnych unormowań umowy ubezpiecze-
nia. Trzecia tendencja ustawodawcza polega na wprowadzeniu kodeksu ubezpieczeń8.

W państwach skandynawskich wspólne opracowywanie projektów ustaw ma długą tradycję. 
Co więcej, państwa te mają nie tylko zbliżone treściowo regulacje prawne, ale uwzględniają 
wzajemnie także swoją judykaturę9. 

W ustawach duńskiej i szwedzkiej przewidziano, że tylko te przepisy mają charakter przepi-
sów bezwzględnie obowiązujących, które zostały wyraźnie za takie uznane, bądź też taki ich 
charakter wynika z innych norm prawnych10. Motywem przyjęcia takiego rozwiązania jest chęć 
(potrzeba) ochrony ubezpieczającego przed „wszechwładzą” ubezpieczycieli. Stąd też możliwe 
jest odstępstwo, ale tylko na korzyść ubezpieczającego11. Jedyny wyjątek przewidziany w prawie 
szwedzkim i duńskim polega na tym, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodo-
wania w kwocie nie wyższej niż wysokość doznanej szkody. Zatem to wysokość szkody wyznacza 
maksymalną granicę dla odszkodowania. Tutaj strony nie mogą postanowić inaczej12.

W ustawie szwedzkiej przewidziano także, że warunki umowy, które są niekorzystne dla ubez-
pieczonego, ubezpieczającego lub innej osoby, która może z umowy ubezpieczenia wywodzić 
swoje prawa, a jednocześnie warunki te odbiegają od regulacji ustawowej, są bezskuteczne 
względem tej osoby13.

6 K. Lenzing, Europäisches Gemeinschaftsrecht, s. 155; J. M. Scherpe, Gründe und Methoden europäischer 
Angleichung der Versicherungsrechte – Ein europäischer Binnenmarkt für Versicherungen, (w:) H. Herrmann, 
A. Wambach (Hrsg), Reform des Versicherungsvertragsrechts. Erster Nürnberger Versicherungstag am 19. Fe-
bruar 2003, , Nürnberg 2003, s. 38 i nast.
7 Zob. szerzej – dekalog argumentów za kodeksem ubezpieczeń gospodarczych, (w:) E. Kowalewski (red.), O po-
trzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, , Toruń 2009, s. 15–18.
8 Zob. szerzej o koncepcjach legislacyjnych prawa ubezpieczeniowego w państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej: K. Malinowska, Legislacja ubezpieczeniowa w państwach członkowskich Unii Europejskiej, (w:) E. Kowa-
lewski (red.), op.cit., s. 116–122.
9 M. Fras, Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Szwecji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, 
nr 10, s. 30–34; tenże, Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Danii, Przegląd Ustawodawstwa Gospodar-
czego 2008, nr 12, s. 26–29; tenże, Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Finlandii, Przegląd Ustawodaw-
stwa Gospodarczego 2009, nr 5.
10 Zob. Szerzej, J. M. Scherpe, Nordische Länder (Dänemark, Schweden, Finnland. (w:) J. Basedow, T. Fock (Hrsg) 
unter Mitwirkung von. D. Janzen, Europäisches Versicherungsrecht, Bd II, Tübingen 2002, s. 907 i nast.
11 J. M. Scherpe, Nordische Länder…, s. 919 oraz powołana tam w przypisach literatura. W doktrynie wyodrębnia 
się wśród państw kontynentalnych system skandynawski. Zob. szerzej K. Zweigert, H. Kotz, An Introduction to 
Comparative Law, Oxford University Press 1992, s. 32.
12 Ibidem.
13 Por. J. M. Scherpe, Nordische Länder…, s. 919.
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W prawie fińskim poczyniono jeszcze kolejny krok. Mianowicie, w przypadku wszelkich 
ubezpieczeń, postanowienia umowy są nieważne, które to odbiegają od regulacji ustawowej 
a zredagowane są na niekorzyść ubezpieczającego lub innej osoby uprawnionej (ubezpieczonego 
nie będącego ubezpieczającym, uposażonego). Dotyczy to przypadków, gdy ubezpieczający jest 
konsumentem bądź też, będąc przedsiębiorcą ze względu na swoją wielkość lub rodzaj działal-
ności może być potraktowany jak konsument. Nie dotyczy to jednak ubezpieczeń grupowych14.

Norwegia, będąc państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nie 
jest jednak jak wiadomo członkiem Unii Europejskiej. Nie będąc tym samym skrępowana aktami 
prawa wspólnotowego w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych, realizując koncepcje odrębnej 
ustawy o umowie ubezpieczenia, stworzyła oryginalną, bardzo szczegółową cywilnoprawną re-
gulację umowy ubezpieczenia. Norweska ustawa o umowach ubezpieczenia z dnia 16 czerwca 
1989 r.15 stanowi swoiste połączenie systemu common law i kontynentalnego civil law16.

Regulacja umowy ubezpieczenia w prawie norweskim odzwierciedla w znacznym stopniu 
rozwiązania wypracowane przez praktykę rynku ubezpieczeń w ciągu ostatnich dekad, two-
rząc jednocześnie własne konstrukcje jurydyczne. Duży wpływ na całokształt regulacji wywarła 
zarówno społeczna funkcja ubezpieczeń, zasada dobrej wiary, jak również funkcja odszkodo-
wawcza.

14 Ibidem, s. 920 oraz powołana tam w przypisach literatura.
15 Lov om forsikringsavtaler LOV–1989–06–16–69; http://www.lovdata.no/all/hl–19890616–069.html.
16 M. Koszowski, Angielska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyka orzeczniczą, Warszawa 2009, 
s. 145–148.



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 8(1/2010) 143

Treść norweskiej ustawy umowy ubezpieczenia	 17

Część A. Umowy dla ubezpieczeń innych niż na życie
Rozdział 1. Przepisy wstępne
Artykuł 1–1 Zakres zastosowania części A ustawy
ust.1 Część A ustawy ma zastosowanie do ubezpieczeń innych niż na życie.
ust.2 Za ubezpieczenia inne niż na życie uważa się ubezpieczenia szkód majątkowych lub innych 

korzyści, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, oraz inną ochronę ubezpieczeniową, 
która nie jest ubezpieczeniem osób fizycznych.

ust.3 W razie wątpliwości dekret królewski będzie decydował, czy dane ubezpieczenie jest 
ubezpieczeniem innym niż na życie.

ust.4 Postanowienia części A nie mają zastosowania do umów reasekuracji, ubezpieczenia kre-
dytu i gwarancji ubezpieczeniowej. Dekret królewski może przewidywać, że ta ustawa nie 
będzie miała zastosowania do innych podobnych działów w działalności ubezpieczenio-
wej.

Artykuł 1–2 Definicje
W części A określenia użyte w ustawie oznaczają:

ubezpieczyciel: podmiot, który w umowie ubezpieczenia zapewnia ochronę ubezpieczenio-a) 
wą,
ubezpieczający: podmiot, który zawiera umowę ubezpieczenia indywidualnego lub grupo-b) 
wego z ubezpieczycielem,
ubezpieczony: podmiot, który będzie uprawniony na podstawie umowy ubezpieczenia c) 
do otrzymania odszkodowania lub innego świadczenia ubezpieczeniowego. W ubezpie-
czeniach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonym jest osoba, której odpowiedzialność 
cywilna jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
ubezpieczenie grupowe: ubezpieczenie, gdzie prawa i obowiązki członków grupy określone d) 
są podstawie umowy zawartej przez ubezpieczającego w imieniu lub na korzyść jej człon-
ków. W wypadku wątpliwości dekret królewski decyduje, czy dana kategoria ubezpieczeń 
jest ubezpieczeniem grupowym,
normy bezpieczeństwa: wymóg w umowie ubezpieczenia, aby:e) 
– ubezpieczony przedsięwziął pewne środki lub podjął czynności w celu zapobieżenia lub 

ograniczenia szkody i / lub urazu,
– ubezpieczony lub inne osoby podczas użytkowania, przechowywania lub konserwacji 

przedmiotu ubezpieczonego posiadał określone kwalifikacje lub zaświadczenia,

17 Tłumaczenie autora.
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– ubezpieczony lub inne osoby podczas użytkowania, przechowywania lub konserwacji 
przedmiotu ubezpieczonego postępował zgodnie z określonymi regułami ostrożności.

Artykuł 1–3 Przepisy bezwzględnie obowiązujące
ust.1 Poza przypadkami wskazanymi w ustawie w części A nie mogą zostać w umowie ubezpie-

czenia określone mniej korzystne postanowienia umowne dla osoby, której przysługuje 
roszczenie przeciwko ubezpieczycielowi.

ust.2 Za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonego w rozdziale 7–8, 
postanowienia umowy mogą być mniej korzystne, jeżeli odnoszą się do działalności go-
spodarczej:
pkt. 1 kiedy ubezpieczenie dotyczy przedsięwzięcia, które w czasie zawierania umowy lub 

w czasie późniejszych przedłużeń umowy spełnia przynajmniej dwie z poniższych 
przesłanek:

1) liczba pracowników przekracza 250 osób,
2) wynagrodzenie wynosi minimum 100 milionów koron norweskich zgodnie z ostat-

nimi rozliczeniami rocznymi,
3) aktywa zgodnie z ostatnimi zestawieniami bilansowymi wynoszą minimum 50 mi-

lionów koron norweskich,
pkt.2 kiedy działalność prowadzona jest w przeważającym stopniu za granicą,
pkt.3 kiedy ubezpieczenie dotyczy statku podlegającego obowiązkowi rejestracji, lub in-

stalacji przewidzianych w ustawie o żegludze,
pkt.4 kiedy ubezpieczenie dotyczy samolotu lub 
pkt.5 kiedy ubezpieczenie dotyczy ładunku przewożonego tranzytem międzynarodowym 

włącznie z transportem do i z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego.

Artykuł 1–4 Przepisy 
Jeśli wymaga tego umowa międzynarodowa Król może wydać dodatkowe postanowienia do 

części A.

Rozdział 2. Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela
Artykuł 2 –1 Informacje niezbędne podczas zawierania umowy ubezpieczenia
ust. 1 W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel powinien przedsięwziąć 

wszelkie niezbędne kroki w celu umożliwienia ubezpieczającemu dokonania oceny pro-
ponowanych warunków. Działania ubezpieczyciela obejmują informowanie o szczegółach 
dotyczących ewentualnych okoliczności wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela 
wynikających z oczekiwań ubezpieczającego co do odpowiedzialności objętej ubez-
pieczeniem, szczegóły dotyczące alternatywnych rodzajów umów ubezpieczenia oraz 
dodatkowej oferty ubezpieczeń wprowadzonej przez ubezpieczyciela na rynek usług 
ubezpieczeniowych. 

ust.2 Jeśli strony umowy nie dokonają wyboru prawa właściwego, ubezpieczyciel jest obowią-
zany wskazać prawo właściwe. Jeżeli strony mogą dokonać wyboru prawa dla umowy 
ubezpieczenia, ubezpieczyciel określa swoje sugestie co do prawa właściwego. 

ust.3 Ubezpieczyciel doręcza również informacje na temat zasad zgłaszania kwestii spornych 
dotyczących umowy ubezpieczenia do Izby Odwoławczej (por. art. 20 –1). 
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Artykuł 2–2 Polisa
ust.1 Niezwłocznie po zawarciu umowy i ustaleniu poszczególnych warunków, ubezpieczyciel 

doręcza ubezpieczającemu pisemną polisę potwierdzającą zawarcie umowy z odesła-
niem do ogólnych warunków ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wraz z polisą winien wręczyć 
ubezpieczającemu treść ogólnych warunków ubezpieczenia. 

ust.2 W polisie ubezpieczyciel wskazuje: 
pkt. 1 czy zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej dopiero od 

chwili wpłaty pierwszej składki, (por. art. 3–1, ust.1),
pkt.2 wszelkie klauzule ograniczające odpowiedzialność związaną ze zmianą ryzyka wy-

stąpienia wypadku ubezpieczeniowego, (por. art. 4–6 i 4–7), 
pkt.3 inne mające zastosowanie przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ubezpieczyciel 

może powoływać się na przepisy dotyczące bezpieczeństwa wydane przez inne 
podmioty, jeżeli istnieje uzasadnione przekonanie, iż ubezpieczający zna ich treść. 
W dokumencie ubezpieczenia należy umieścić postanowienie, iż na wniosek ubez-
pieczającego, ubezpieczyciel wyda mu kopię dokumentów,

pkt.4 termin zgłaszania wypadków ubezpieczeniowych, (por. art.8–5, ust.1),
pkt.5 prawo do wnoszenia skarg i zażaleń do Komisji Odwoławczej, regulowane w artykule 

20–1, lub inny sposób postępowania w przypadku wystąpienia kwestii spornych.
W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczyciela obowiązku udzielenia informacji, zgodnie 

z przepisami art. 2 pkt.1–4, ubezpieczyciel może powołać się na poszczególne ogólne warunki 
ubezpieczenia, jedynie wtedy, gdy ubezpieczony miał informacje w przedmiocie tych postano-
wień ogólnych warunków ubezpieczenia.

Artykuł 2–3 Informacje niezbędne przy odnawianiu umowy ubezpieczenia
ust.1 Podczas wznawiania umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel informuje ubezpieczającego 

o alternatywnych rodzajach ubezpieczeń i nowych, dodatkowych formach ubezpieczeń, 
które zostały wprowadzone na rynek ubezpieczeń od momentu zawarcia umowy lub 
ostatniego wznowienia umowy ubezpieczenia. 

ust.2 Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformowania ubezpieczającego o wprowadzeniu wszel-
kich klauzul ograniczających jego odpowiedzialność, dodatkowych zabezpieczeń lub 
rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia.

Artykuł 2–4 Nadzór władz
Państwo określa podmioty, które nadzorują wywiązywanie się przez ubezpieczycieli z obo-

wiązku udzielania informacji, przewidzianego w części A powyższej ustawy. Organ nadzoru może 
wydać bardziej szczegółowe przepisy dotyczące obowiązku udzielania informacji przez ubezpie-
czycieli.

Rozdział 3. Umowa ubezpieczenia
Artykuł 3–1 Okres odpowiedzialności
ust.1 Jeżeli ustawa lub postanowienia umowy nie stanowią inaczej, odpowiedzialność ubez-

pieczyciela rozpoczyna się z chwilą przyjęcia przez ubezpieczającego lub ubezpieczyciela 
oferty ubezpieczenia złożonej przez drugą stronę.

ust.2 W przypadku, gdy ubezpieczyciel przesłał ubezpieczającemu pisemne potwierdzenie 
przyjęcia wniosku ubezpieczeniowego, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna 
się o godzinie 00:00 w dniu wysłania potwierdzenia przyjęcia wniosku, pod warunkiem, 
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że formularz wniosku ubezpieczenia został doręczony ubezpieczycielowi nie później niż 
poprzedniego dnia.

ust.3 W przypadku, gdy ubezpieczający przesłał formularz wniosku ubezpieczeniowego doty-
czący konkretnej umowy ubezpieczenia i wiadome jest, że wniosek zostanie niezwłocznie 
przyjęty przez ubezpieczyciela, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za wypadek 
ubezpieczeniowy który nastąpi po doręczeniu wniosku.

ust.4 W przypadku, gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela ma rozpocząć się konkretnego 
dnia bez podania godziny, należy przyjąć, że rozpoczyna się ona o godzinie 00:00 danego 
dnia.

W przypadku, gdy ubezpieczenie ma wygasnąć konkretnego dnia bez określenia godziny, na-
leży przyjąć, że odpowiedzialność ustaje o godzinie 24:00 danego dnia.

Artykuł 3–2 Prawo ubezpieczającego do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
ust.1 W przypadku, gdy ubezpieczający zamierza wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wraz 

z upływem okresu ubezpieczenia, zobowiązany jest powiadomić o tym ubezpieczyciela 
nie później niż na miesiąc od dnia, w którym ubezpieczyciel doręczył ubezpieczającemu 
wezwanie do uiszczenia składki za nowy okres ubezpieczenia.

ust.2 Podczas okresu ubezpieczenia, ubezpieczający może wypowiedzieć obowiązującą umo-
wę ubezpieczeniową, jeśli ustaje potrzeba ubezpieczenia lub wystąpiły inne określone 
okoliczności. W przypadku ubezpieczeń grupowych postanowienie z ust.2 może zostać 
pominięte.

Artykuł 3–3 Prawo ubezpieczyciela do wypowiedzenia umowy podczas trwania okresu 
ubezpieczenia
ust.1 Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 4–3 i art. 8–1 ust. 3. W innych wypadkach, umowa ubezpieczenia 
może być wypowiedziana przez ubezpieczyciela tylko, gdy wypowiedzenie umowy jest 
uzasadnione szczególnymi okolicznościami wyraźnie określonymi w warunkach umowy.

ust.2 Wypowiedzenie umowy musi nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu informacji o oko-
licznościach uprawniających do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Oświadczenie 
o wypowiedzeniu musi mieć formę pisemną i zawierać powody wypowiedzenia. Jeżeli 
żaden krótszy termin nie jest przewidziany w ustawie, termin notyfikacji nie może być 
krótszy niż dwa miesiące. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do poinformowania w oświad-
czeniu o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie do Komisji Odwoławczej na 
podstawie art. 20–1 lub o innych możliwościach ustalenia, czy wypowiedzenie jest zgod-
ne z prawem.

ust.3 Ustalenia dotyczące rozwiązania umowy zawarte w drugim zdaniu ust. 1 mają zastoso-
wanie również w wypadku zastrzeżenia, że ubezpieczenie wygasa w momencie zajścia 
określonego zdarzenia.

Artykuł 3–4 Zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia podczas trwania okresu ubezpieczenia
Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do składania zastrzeżeń co do zmiany ogólnych warunków 

ubezpieczenia w czasie trwania stosunku umownego.
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Artykuł 3–5 Warunki rozliczania, w przypadku gdy stosunek ubezpieczeniowy ulega rozwiązaniu 
podczas trwania okresu ubezpieczenia

W przypadku rozwiązania stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została za-
warta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony 
ubezpieczeniowej. Powyższa zasada ma zastosowanie również w przypadku, gdy ubezpieczyciel 
jest całkowicie lub częściowo zwolniony z odpowiedzialności. Warunki ubezpieczenia powinny 
zawierać zasady dotyczące obliczania wysokości składki w takich wypadkach lub też powinny do 
takich zasad się odwoływać.

Artykuł 3–6 Odnowienie ubezpieczenia i zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
związane z odnowieniem ubezpieczenia
ust.1 W przypadku gdy ubezpieczenie obejmuje określony okres, nie krótszy niż jeden rok, 

a ubezpieczyciel nie ma zamiaru przedłużać umowy ubezpieczenia powyżej ustalonego 
okresu, zobowiązany jest on do powiadomienia o tym ubezpieczającego, nie później niż 
dwa miesiące przez zakończeniem okresu ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku stosu-
nek ubezpieczenia zostanie odnowiony na kolejny rok.

ust.2 Ubezpieczyciel może odmówić odnowienia ubezpieczenia, zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w ust. 1, jedynie wtedy, gdy konkretne przyczyny gwarantują, że wypowiedzenie 
umowy jest zasadne. W przypadku odmowy odnowienia ubezpieczenia mają zastosowa-
nie przepisy zawarte w zdaniu drugim i czwartym art. 8–3., ust. 2. Przepisy powyższe nie 
obowiązują, jeśli zostało uzgodnione, że ubezpieczenie wygasa w momencie zakończenia 
okresu ubezpieczenia.

ust.3 Jeśli ubezpieczyciel chce dokonać zmian w warunkach ubezpieczenia w związku z jego 
odnowieniem, musi razem z wezwaniem do zapłaty składki za nowy okres ubezpiecze-
nia, dostarczyć do ubezpieczającego nowe warunki umowy z objaśnieniem dokonanych 
zmian. W przypadku wprowadzenia nowych regulacji bezpieczeństwa, ubezpieczyciel 
zobowiązany jest do dostarczenia ubezpieczającemu kopii regulacji z objaśnieniem ich 
głównych założeń. Ubezpieczyciel może powoływać się na regulacje, jeśli ubezpieczający 
zna ich treść. W takim wypadku umowa musi przewidywać, że ubezpieczyciel jest zobo-
wiązany do dostarczenia ubezpieczającemu na jego żądanie kopii regulacji, na które się 
powołuje. Ubezpieczyciel nie może powoływać się na zmiany w warunkach ubezpiecze-
nia, gdy nie są one wyjaśnione w powyższy sposób.

Rozdział 4. Ogólne warunki odpowiedzialności ubezpieczycieli
Artykuł 4–1 Powinność ubezpieczającego podania danych dotyczących ryzyka
ust.1 Podczas zawierania umowy ubezpieczenia albo jej przedłużenia ubezpieczyciele mogą 

zażądać informacji dotyczącej kwestii, które mogą mieć istotne znaczenie przy ocenie 
ryzyka. Ubezpieczający jest zobowiązany udzielić prawdziwych i wyczerpujących odpo-
wiedzi na pytania ubezpieczyciela. Ubezpieczony z własnej inicjatywy winien wskazać 
ubezpieczycielowi okoliczności, które w jego ocenie mają istotne znaczenie dla oceny 
ryzyka objętego umową.

ust.2 Jeśli Ubezpieczony powziął informację, że udzielił nieprawdziwych lub niekompletnych 
informacji, winien niezwłocznie powiadomić o tym ubezpieczyciela.
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Artykuł 4–2 Ograniczona odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku zaniedbania 
obowiązku informacyjnego 
ust.1 W przypadku, gdy ubezpieczający podał fałszywe dane nie dopełniając w ten sposób obo-

wiązku zawartego w ust 4–1, a odnoszącego się do tej kwestii, ubezpieczyciel nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczającego.

ust.2 Jeżeli jednak ubezpieczający zaniedbał obowiązku podania danych, a wynikająca z tego 
tytułu wina jest nieznaczna, ciążące świadczenie ubezpieczeniowe może być obniżone 
albo zredukowane.

ust.3 Podejmując wiążącą decyzję odnoszącą się do punktu drugiego należy brać pod uwagę 
wpływ błędu na ocenę ryzyka ze względu na stopień winy, jak również przebieg zdarzeń 
oraz zaistniałe okoliczności. 

Artykuł 4–3 Uprawnienie ubezpieczycieli do rozwiązania umowy, w przypadku uzyskania 
nieprawdziwych danych

Gdy ubezpieczyciel ujawnił fakt otrzymania błędnych lub niekompletnych danych dotyczących 
ryzyka, wówczas może wypowiadać umowę ubezpieczenia z 14–dniowym terminem wypowie-
dzenia. Te same procedury odnoszą się do art. 3–3 ust.2. Jeżeli jednak ubezpieczający dopuścił 
się oszustwa, ubezpieczyciele mogą rozwiązać zawartą umowę oraz wszelkie inne umowy ubez-
pieczenia zawarte z ubezpieczonym ze skutkiem natychmiastowym.

Artykuł 4–4 Ograniczenia w uprawnieniu ubezpieczycieli w przypadku podania nieprawdziwych 
danych

Ubezpieczyciele nie będą uprawnieni wywodzić skutków prawnych podania nieprawdziwych 
lub niekompletnych danych, jeżeli wiedzieli albo byli świadomi faktu w momencie pozyskania 
przedmiotowych danych. Te same procedury dotyczą przypadku zaistniałych okoliczności, które 
nie miały żadnego wpływu na odpowiedzialność, lub wpływ ten ustał. Jeśli natomiast dopuszczo-
no się oszustwa, zd. 1 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ubezpieczyciele mieli wiedzę w kwestii 
nieprawdziwości i niekompletności danych.

Artykuł 4–5 Ograniczona odpowiedzialność na wskutek wystąpienia okoliczności, które nie 
mogą być ujawniane

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn uniemożliwia się ubezpieczycielom pozyskanie danych w okre-
ślonej kwestii, ubezpieczyciel może zastrzec ograniczenie swojej odpowiedzialności. Jeśli ten 
fakt można wyjaśnić w określonym terminie, wówczas klauzula ograniczająca odpowiedzialność 
dotyczy tylko wspomnianego okresu. 

Artykuł 4–6 Ograniczona odpowiedzialność z uwagi na zmianę ryzyka
Ubezpieczyciele mogą zastrzec, że nie ponoszą w całości lub w części odpowiedzialności 

w przypadku zaistniałych zmian okoliczności istotnych dla oszacowania ryzyka. Tego typu za-
strzeżenie nie może być zastosowane w przypadku, jeśli ubezpieczyciel posiadał wiedzę lub też 
powinien był posiadać, że okoliczności powyższe uległy zmianie, albo jeśli zmiana tych okolicz-
ności nie miała wpływu na wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Artykuł 4–7 Ograniczenie odszkodowania w przypadku, gdy zmiany ryzyka
Ubezpieczyciele mogą wnieść zastrzeżenie, co do skutku, że ich odpowiedzialność będzie 

zredukowana proporcjonalnie, jeżeli wyliczenie składki ubezpieczeniowej było wyraźnie uzależ-
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nione od sposobu użytkowania ubezpieczonego przedmiotu oraz szczególnych i bezpiecznych 
warunków w momencie wprowadzenia w życie, a w związku ze zmianą powyższych okoliczności 
należna byłaby wyższa składka.

Wspomniane zastrzeżenie nie może mieć zastosowania, jeśli zmiana nie miała wpływu na wy-
stąpienie wypadku ubezpieczeniowego, jak również gdy ubezpieczony nie miał wpływu na tą 
zmianę, a podjął stosowne kroki celem niezwłocznego powiadamiania ubezpieczycieli. 

Artykuł 4–8 Nieprzestrzeganie warunków bezpieczeństwa
Ubezpieczyciele mogą zastrzec sobie prawo całkowitego lub częściowego wyłączenia odpo-

wiedzialności, gdy nie będą spełnione warunki bezpieczeństwa, por. art. 1–2, lit.e. Zastrzeżenie 
takie nie może mieć zastosowania w przypadku braku lub tylko nieznacznej winy ubezpieczo-
nego, albo gdy nieprzestrzeganie tych warunków nie miało wpływu na wystąpienie zdarzenia 
ubezpieczeniowego. Niezależnie od stwierdzenia naruszenia norm bezpieczeństwa i regulacji 
gwarancyjnych, ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność w części, w zależności od cha-
rakteru tych norm, stopnia winy, biegu wydarzeń i okoliczności.

Artykuł 4–9 Spowodowanie wypadku ubezpieczeniowego
ust.1 Jeżeli ubezpieczony umyślnie spowodował zdarzenie objęte umową ubezpieczenia, 

ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności. Jeżeli nie popełniono oszustwa, zakład 
ubezpieczeń może ponosić częściową odpowiedzialność. Stosuje się odpowiednio prze-
pisy art. 4–12.

ust.2 Jeżeli, podlegając ubezpieczeniu innemu niż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
ubezpieczony spowodował w wyniku rażącego niedbalstwa zdarzenie objęte umową 
ubezpieczenia, odpowiedzialność ubezpieczającego może być zmniejszona lub wyłączo-
na. W takim wypadku należy brać pod uwagę następujące okoliczności: stopień winy, 
przebieg wydarzeń, czy ubezpieczony pozostawał w spowodowanym przez siebie stanie 
nietrzeźwości, ogólne okoliczności.

ust.3 Ubezpieczający nie może twierdzić, że ubezpieczony spowodował zdarzenie ubezpiecze-
niowe poprzez niedbalstwo niebędące rażącym.

ust.4 W ubezpieczeniach motoryzacyjnych ubezpieczyciel może (wyłączając postanowienia 
ust.1–3) wyłączyć odpowiedzialność dla zdarzeń objętych ubezpieczeniem spowodowa-
nych przez ubezpieczonego podczas prowadzenia pojazdu w zawinionym przez siebie 
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Przepis powyższy stosuje 
się również w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia spowo-
dowanego przez osobę trzecią, kiedy osoba ta kierowała pojazdem w stanie opisanym 
powyżej lub też ubezpieczony przyczynił się do użytkowania pojazdu wiedząc, iż kierujący 
był w stanie nietrzeźwości. Zastrzeżenie dotyczące zwolnienia od odpowiedzialności ro-
zumiane tak, jak w tym podrozdziale może jednak nie mieć zastosowania w całości lub 
w części, jeżeli uzasadnione jest przypuszczenie, że zdarzenie ubezpieczeniowe miałoby 
miejsce nawet wtedy, gdyby kierujący nie był pod wpływem środków odurzających, lub 
też ze względów słuszności.

Jeżeli u kierującego pojazdem zostałby stwierdzony poziom alkoholu we krwi większy niż 0,5 
promila lub też ilość alkoholu w organizmie mogąca prowadzić do takiego stężenia, lub też za-
wartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest większa niż 0,25 miligrama na litr powietrza, 
kierujący pojazdem niezależnie od innych okoliczności będzie ponosił odpowiedzialność w ro-
zumieniu tych przepisów. Zakład ubezpieczeń nie będzie mógł powoływać się na przepisy tego 
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rozdziału, kiedy ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia w rozumieniu art. 4–11, 
z powodu wieku, choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czyn-
ności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim 
postępowaniem.

Artykuł 4–10 Obowiązki ubezpieczonego co do zapobiegania i zawiadamiania o wypadkach 
ubezpieczeniowych
ust.1 Jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego lub już 

ono zaistniało, ubezpieczony powinien podjąć wszelkie działanie, których można od nie-
go wymagać, mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie wystąpienia szkód. 

ust.2 Jeśli ubezpieczony powziął wiedzę, że ubezpieczycielowi może przysługiwać roszczenie 
regresowe względem osoby trzeciej, ubezpieczony winien podjąć wszelkich działań ma-
jących na celu zabezpieczenie tego roszczenia do czasu, kiedy ubezpieczyciel może we 
własnym zakresie zabezpieczyć swój interes. 

ust.3 Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce, ubezpieczony musi zawiadomić o jego 
zaistnieniu ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o powyższym.

ust.4 W przypadku szkody powstałej w wyniku okoliczności, iż ubezpieczony umyślnie lub przy 
rażącym niedbalstwie nie wywiązał się z obowiązków zapisanych w podrozdziale jeden, 
dwa i trzy, odpowiedzialność ubezpieczyciela może być ograniczona lub wyłączona. Podej-
mując decyzję należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności: stopień winy, przebieg 
wydarzeń, ogólne okoliczności.

Artykuł 4–11 Działania i zaniedbania krewnych ubezpieczonego, jego pomocników i innych 
osób
ust. 1 W ubezpieczeniu niezwiązanym z działalnością gospodarczą umowa nie może przewi-

dywać, by ubezpieczony mógł utracić prawo do odszkodowania w wyniku działań lub 
zaniedbań krewnych ubezpieczonego, jego pomocników lub innych tego typu osób, z któ-
rymi ubezpieczony jest związany.

ust. 2 Umowa może zawierać odmienne zastrzeżenie w przypadku, gdy ubezpieczyciel:
pkt.1 w ubezpieczeniach pojazdów mechanicznych, statków morskich i powietrznych 

oraz inwentarza żywego może się powołać na działania lub zaniedbania osoby, 
która za zgodą ubezpieczonego, odpowiada za ubezpieczony przedmiot,

pkt.2 w ubezpieczeniach mieszkaniowych, domów letnich wraz z zawartością, może 
się powołać na działania lub zaniedbania małżonka ubezpieczonego, żyjącego 
z ubezpieczonym lub osób, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym go-
spodarstwie domowym.

ust.3 W ubezpieczeniach związanych z działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem przepisów 
zawartych w art. 7–3, ust.1, umowa może przewidywać, iż ubezpieczony może utracić 
w całości lub częściowo prawo do odszkodowania w wyniku działań lub zaniedbań osób 
lub grup ludzi określonych w dalszej części.

Artykuł 4–12 Warunki życia ubezpieczonego
Ocena, czy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń powinna zostać wyłączona lub zreduko-

wana, zgodnie z przepisami tego działu, dla ubezpieczeń mieszkaniowych, znajdującego się 
w mieszkaniach mienia i innych przedmiotów wymienionych w art. 2–3, ust.1,pkt. a i b ustawy 
z dnia 8 czerwca 1984 r. nr 59 odnoszącej się do prawa do odszkodowania wierzyciela, powinna 
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wziąć pod uwagę skutek, jaki redukcja lub wyłączenie odpowiedzialności wywrze na ubezpie-
czonym lub innych osobach finansowo od niego zależnych. 

Artykuł 4–13 Działania mające na celu zapobieganie szkodom na osobie lub szkodom 
w mieniu 

Ubezpieczyciel nie może się powoływać na przepisy zawarte w art. od 4–7 do 4–11 jeżeli dzia-
łanie, o którym mowa w przepisie miało na celu zapobieganie szkodom na osobie lub szkodom 
w mieniu a także w przypadku, gdy w danych okolicznościach działanie byłoby postrzegane jako 
uzasadnione.

Artykuł 4–14 Obowiązek ubezpieczyciela dotyczący informacji o zamiarze egzekwowania 
swoich praw
ust. 1 Jeżeli ubezpieczyciel utrzymuje, iż powołując się na jeden z przepisów zawartych w tym 

dziale, nie ponosi w całości lub w części odpowiedzialności lub jest uprawniony do 
rozwiązania umowy ubezpieczenia, musi on powiadomić pisemnie o swoim stanowi-
sku ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Zawiadomienie powinno zostać doręczone 
niezwłocznie po powzięciu przez ubezpieczyciela wiedzy o zaistnieniu okoliczności uza-
sadniających zastosowanie tych przepisów. ubezpieczyciel powinien również zawiadomić 
o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub innych możliwościach rozpa-
trzenia sprawy na drodze pozasądowej.

ust.2 W razie niedopełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w ust. 1, ubezpieczy-
ciel traci prawo do powoływania się na powyższe przepisy. 

Rozdział 5. Składka 
Artykuł 5–1 Data wymagalności, pierwsze wezwanie do zapłaty składki 
ust. 1 Jeżeli zapłata składki nie jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia ochrony ubezpiecze-

niowej, składka jest wymagalna po stosownym wezwaniu przez ubezpieczyciela, zgodnie 
z umową ubezpieczenia.

Data wymagalności nie powinna być krótsza niż miesiąc od dnia nadania przez ubezpieczyciela 
do ubezpieczającego wezwania dotyczącego składki. Jeśli ochrona ubezpieczeniowa rozpoczęła 
się, będzie trwała nawet, jeśli składka nie została zapłacona w terminie. 

Artykuł 5–2 Opóźnienie zapłaty składki, kolejne wezwanie do zapłaty składki
ust. 1 Jeżeli składka nie została zapłacona w terminie określonym zgodnie z art. 5–1, a ochrona 

ubezpieczeniowa trwa dalej, ubezpieczyciel, celem wyłączenia odpowiedzialności ubez-
pieczyciel obowiązany jest skierować kolejne wezwanie do zapłaty składki, która musi być 
opłacona w terminie co najmniej 14 dni od daty doręczenia wezwania. Wezwanie powin-
no wyraźnie określać, że ubezpieczenie wygasa, jeżeli składka nie zostanie zapłacona we 
wskazanym terminie. 

ust. 2 Jeżeli ubezpieczony wykaże, że nie był w stanie zapłacić składki w terminie z powodu 
nieprzewidzianych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, ochrona ubez-
pieczeniowa wygasa nie wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od daty wymagalności 
składki.

ust. 3 Jeżeli, w przypadkach innych niż te opisane w ust. 2, składka jest zapłacona po upły-
wie terminu płatności określonego w ust.1, zapłata jest uznawana za nowy wniosek 
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ubezpieczeniowy. Art. 3–1 ust. 3, stosuje się odpowiednio, jednakże odpowiedzialność 
ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki.

Artykuł 5–3 Moment zapłaty składki 
ust.1 Mimo braku otrzymania przez ubezpieczyciela kwoty składki, składkę zgodnie z przepisami 

tego artykułu uznaje się za zapłaconą, jeżeli:
pkt.1 pieniądze, czek lub inne polecenie zapłaty zostały nadane do ubezpieczyciela pocz-

tą lub drogą elektroniczną,
pkt.2 kwotę składki uiszczono ją na poczcie lub w banku, lub
pkt.3 polecenie zapłaty zostało wysłane do banku.

Rozdział 6. Ogólne Zasady dotyczące odpowiedzialności ubezpieczyciela
Artykuł 6–1 Wysokość odszkodowania
ust. 1 Jeżeli postanowienia umowy ubezpieczenia nie stanowią inaczej, ubezpieczony jest 

uprawniony do pełnego odszkodowania.
ust.2 Jeżeli odszkodowanie ma być obliczone zgodnie z kosztem naprawy lub kosztami nabycia 

przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczony może domagać się zwrotu tych kosztów, nawet 
jeśli nie dokonuje naprawy lub ponownego nabycia przedmiotu ubezpieczenia. Powyższe 
ma zastosowanie o ile nie umówiono się inaczej. 

ust.3 Ubezpieczony ma prawo żądać wypłacenia odszkodowania w gotówce, o ile warunki 
ubezpieczenia nie stanowią inaczej.

Artykuł 6–2 Ustalenie wartości przedmiotu ubezpieczenia
Postanowienie umowy, wedle którego w przypadku wystąpienia określonych szkód, ubez-

pieczyciel zapłaci odszkodowanie w określonej kwocie, może zostać uchylone na żądanie 
ubezpieczyciela jedynie w przypadku, gdy ubezpieczający podał dane nieprawdziwe w kwestiach 
istotnych dla określenia ryzyka ubezpieczeniowego. Przepisy art. 4–1 do 4–5 i 4–14 stosuje się 
odpowiednio.

Artykuł 6–3 Ubezpieczenie wielokrotne
ust.1 Kiedy ryzyko jest ubezpieczone w ramach więcej niż jednej umowy, ubezpieczony ma 

prawo wybrać umowę, z której chce skorzystać, do czasu wypłaty odszkodowania, do 
którego jest uprawniony.

ust.2 W przypadku gdy kilku ubezpieczycieli ponosi odpowiedzialność za poniesioną szkodę 
zgodnie z ust. 1, odszkodowanie zostaje pokryte przez ubezpieczycieli proporcjonalnie do 
zakresu odpowiedzialności każdego z nich, o ile ubezpieczyciele nie uzgodnili inaczej.

Artykuł 6–4 Odpowiedzialność ubezpieczyciela za ochronę mienia
ust.1 Ubezpieczyciel odpowiedzialny jest za szkody, koszty i inne straty poniesione przez ubez-

pieczonego w okolicznościach określonych w art. 4–10, kiedy celem podjętych działań 
jest zapobieżenie szkodzie lub jej ograniczenie, a podjęte działania miały charakter nad-
zwyczajny i muszą być uznane za uzasadnione. Powyższe odnosi się również do szkód 
poniesionych przez osobę, która zgodnie z art. 4–11 miała obowiązek podjąć działania 
zapobiegawcze.
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ust.2 W przypadku, gdy ubezpieczony ma obowiązek naprawić szkodę poniesioną przez osoby 
trzecie za pomocą środków określonych w ust. 1, art. 7–6 ma zastosowanie do roszczeń 
osób trzecich.

Rozdział 7
Artykuł 7–1 Prawa osób trzecich z umowy ubezpieczenia
ust.1 W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia nie jest związana z działalnością gospodarczą, 

to jest ona zawarta na rzecz ubezpieczającego, jego współmałżonka i każdej innej osoby 
będącej członkiem gospodarstwa domowego.

ust.2 W przypadku umowy ubezpieczenia nieruchomości, jest ona zawarta na rzecz ubezpie-
czającego, każdej innej osoby mającej urzędowo zarejestrowany tytuł własności, hipoteki 
lub inne publicznie zarejestrowane prawo stanowiące formę zabezpieczenia.

ust.3 W przypadku ubezpieczenia majątku ruchomego, który może stanowić przedmiot zasta-
wu rejestrowego (art. 1–1 ust. 4 ustawy o hipotece i zastawie, porównaj art. 5–4 ust. 1 
i 2 wspomnianej ustawy), fabryk i maszyn (art. 3–4 ust. 2 ustawy o hipotece i zastawie), 
towarów w magazynie (art. 3–11 ust. 2, porównaj art. 5–4 ust. końcowy wspomnianej 
ustawy), postanowienia zawarte w ust. 2 mają zastosowanie odpowiednio, podarunkiem, 
że prawo to zostało urzedow zarejestrowane lub zapisane we wspomnianym rejestrze.

ust.4 Umowa może wyłączyć zastosowanie przepisów ust.1–3.

Artykuł 7–2 Zmiana prawa własności
ust.1 W przypadku, gdy nastąpiła zmiana własności nieruchomości, której dotyczy ubezpie-

czenie, to o ile nie uzgodniono odmiennie, umowa ubezpieczenia zawarta jest również 
na rzecz nowego właściciela. W przypadku umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 
7–1 ust. 2 i 3, niniejszy przepis ma również zastosowanie wówczas, gdy prawo to nie 
zostało publicznie zarejestrowane lub zapisane. Jeżeli postanowiono, że umowa wygasa 
w przypadku zmiany właściciela, ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za zdarzenia objęte 
umową, które wystąpiły w terminie do 14 dni po przejściu prawa własności. 

ust.2 Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy nowy właściciel zawarł odrębną 
umowę ubezpieczenia, oraz w przypadku umowy ubezpieczenia inwentarza żywego.

Artykuł 7–3 Ochrona współubezpieczonego przed zarzutami ubezpieczających
ust.1 W odniesieniu do współubezpieczonego w rozumieniu art. 7–1, porównaj art. 7–2, 

ubezpieczyciel nie może powołać się na wyłączenie odpowiedzialności względem ubez-
pieczającego lub innego współubezpieczonego ze względu na działanie lub zaniechanie, 
które podlega ocenie zgodnie z przepisami wynikającymi z działu 4 lub art. 8–1.

ust.2 Pomimo tego ubezpieczyciel może, gdy dotyczy to współmałżonka ubezpieczonego lub 
członka gospodarstwa domowego, porównaj art. 7–1 ust. 1, powołać się na zastrzeżenie, 
o którym mowa w art. 4–11 ust. 2.

ust.3 Umowa może wyłączać zastosowanie ust. 1 w odniesieniu do zastawnika, który jest 
współubezpieczony w rozumieniu art. 7–1 ust. 3.

Artykuł 7–4 Pozycja współubezpieczonego
ust.1 W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia została zmieniona rozwiązana lub przestała obo-

wiązywać, nie odnosi to skutku prawnego względem współubezpieczonego w rozumieniu 
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art. 7–1 ust. 2 i 3, chyba, że ubezpieczyciel zawiadomił o tym fakcie stronę, której sprawa 
dotyczy z miesięcznym wyprzedzeniem.

ust.2 Ubezpieczyciel nie może, ze skutkiem prawnym dla współubezpieczonego w rozumie-
niu art. 7–1 ust. 2 i 3, negocjować z ubezpieczającym na temat postanowień umowy 
ubezpieczenia ani dokonać wypłaty odszkodowania na rzecz ubezpieczającego. Niemniej 
jednak nie jest możliwe, aby współubezpieczony sprzeciwił się dokonaniu płatności ca-
łego odszkodowania na ubezpieczającego, jeśli szkoda została naprawiona lub strony 
zabezpieczą fakt, iż odszkodowanie zostanie przeznaczone na naprawienie szkody. Żaden 
współubezpieczony nie może sprzeciwić się temu, aby odszkodowanie zostało zdepono-
wane w banku, gdzie będzie ono pozostawało do wspólnej dyspozycji ubezpieczonego 
i współubezpieczonego. 

ust.3 Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie względem współubezpieczonego w rozumieniu 
art. 7–1 ust. 1 i art. 7–2, pod warunkiem, że zgłoszą się do ubezpieczyciela. 

Artykuł 7–5 Uzgodnione stanowisko współubezpieczonych
Jeżeli ubezpieczenie jest zawarte na rzecz innych osób poza ubezpieczającym, ust. 1 art. 7–3 

oraz art. 7–4, stosuje się odpowiednio, jeżeli nie postanowiono inaczej. 

Artykuł 7–6 Pozycja strony poszkodowanej w świetle ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej
ust.1 Jeżeli ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, poszkodowa-

ny może domagać się odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel 
i ubezpieczony mają obowiązek na żądanie poinformować poszkodowanego o zawartej 
umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

ust.2 Jeżeli roszczenie o odszkodowanie zostanie zgłoszone ubezpieczycielowi, niezwłocznie 
zawiadamia on o tym ubezpieczonego oraz informują go na bieżąco o przebiegu postępo-
wania likwidacyjnego. Żadne ustalenia pomiędzy ubezpieczycielem a poszkodowanym, 
nie są wiążące dla ubezpieczonego.

ust.3 Jeżeli przeciwko ubezpieczycielowi zostanie wszczęte postępowanie sądowe, może on 
domagać się rozpoznania roszczeń poszkodowanego względem ubezpieczonego w ra-
mach jednego postępowania.

ust.4 Ubezpieczyciel może podnieść wszelkie zarzuty, które przysługują ubezpieczonemu 
w stosunku do poszkodowanego. Ubezpieczyciel może również zgłosić własne zarzuty 
względem ubezpieczonego, z wyjątkiem zarzutów odnoszących się do sytuacji ubezpie-
czonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego. 

ust.5 Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi zgodnie z niniejszym przepisem, musi zostać 
wytoczone przed Sąd w Norwegii, chyba że z umów międzynarodowych wiążących Nor-
wegię wynika co innego.

ust.6 Postanowienia niniejszego przepisu nie wyłączają możliwości zrzeczenia się przez kontra-
henta ubezpieczonego prawa do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie za utracony 
zysk bezpośrednio od ubezpieczyciela. Postanowienie takie jest jednak bezskuteczne 
w przypadku niewypłacalności ubezpieczonego.
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Artykuł 7–7 Pozycja strony poszkodowanej w świetle obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej
ust.1 Jeżeli ubezpieczony zawarł umowę ubezpieczenia w wykonaniu obowiązku ustawowego 

(obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), postanowienia art. 7–6 mają 
zastosowanie w takim zakresie, w jakim pozycja prawna poszkodowanego nie jest szcze-
gółowo uregulowana. 

ust.2 Ubezpieczyciel nie może podnosić zarzutów, które mógłby zgłosić przeciwko ubezpiecza-
jącemu lub też ubezpieczonemu, jeżeli mają widzę lub winni mieć widzę, że dotyczą one 
obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli umowa obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej została rozwiązana lub w inny sposób wygasła, odniesie to 
skutek względem poszkodowanego, jeśli zawiadomiono o tym fakcie stosowne władze 
nie wcześniej niż miesiąc po tym fakcie. 

Artykuł 7–8 Pozycja strony poszkodowanej w połączeniu z główną działalnością gospodarczą 
ust.1 Jeżeli umowa ubezpieczenia, o której mowa w art. 1–3 ust. 2, obejmuje odpowiedzialność 

cywilną ubezpieczonego, ubezpieczyciel jest zobowiązany względem poszkodowanego 
do zapewnienia, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone ubezpieczonego do czasu, 
gdy ten ostatni nie przedstawi dowodów, że zadośćuczynił roszczeniu poszkodowanego. 
Roszczenie ubezpieczonego względem ubezpieczyciela ogranicza się do roszczenia o od-
szkodowanie.

ust.2 W wypadku, gdy ubezpieczony jest niewypłacalny, przepisy art. 7–6 i 7–7, (por. art. 8–3 
ust. 2 i 3) mają zastosowanie.

ust.3 Nie można odstąpić od postanowień niniejszego rozdziału ze szkodą dla poszkodowane-
go.

Rozdział 8. Ustalenie odszkodowania, przedawnienie
Artykuł 8–1 Obowiązek ubezpieczonego aby przedstawić szczegóły rozliczenia roszczeń
ust.1 Wraz ze zgłoszeniem szkody ubezpieczony winien doręczyć ubezpieczycielowi wszelkie 

informacje i dokumenty dostępne ubezpieczonemu, a niezbędne do ustalenia odpowie-
dzialności i zapłaty odszkodowania.

ust.2 Jeśli w zgłoszeniu szkody, ubezpieczony umyślnie poda nieprawdziwe lub niekompletne 
dane, co skutkować będzie wypłatą odszkodowania, do którego ubezpieczony nie jest 
uprawniony, o czym wie, lub wiedzieć powinien, ubezpieczony traci wszelkie roszczenia 
o odszkodowanie względem ubezpieczyciela, zarówno w przypadku tej, jak i każdej innej 
polisy ubezpieczeniowej, w związku z jednym i tym samym zdarzeniem. Jeśli zachowanie 
ubezpieczonego jest naganne tylko w niewielkim stopniu, odnosi się wyłącznie do nie-
wielkiej części roszczenia, lub występują inne szczególne okoliczności, ubezpieczonemu 
może zostać wypłacone częściowe odszkodowanie. Art. 4–14 stosuje się odpowiednio.

ust.3 W wypadku wskazanym w ust.2 ubezpieczyciel może rozwiązać wszystkie umowy ubez-
pieczenia zawarte z ubezpieczonym z tygodniowym okresem wypowiedzenia. Art. 3–3 
ust.2, pierwsze, drugie i czwarte zdanie stosuje się odpowiednio.

Artykuł 8–2 Wypłata odszkodowania
ust.1 Odszkodowanie winno zostać wypłacone w jak najkrótszym czasie, umożliwiającym 

jednak ubezpieczycielowi wyjaśnienie okoliczności związanych z ustaleniem odpowie-
dzialności i oszacowaniem odszkodowania.
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ust.2 Jeśli wcześniej okaże się, że ubezpieczyciel obowiązany jest do pokrycia przynajmniej 
pewnej części odszkodowania, powinni oni wypłacić odpowiednią część odszkodowania.

Artykuł 8–3 Możliwość ubezpieczycieli potrącenia należności
ust.1 Z odszkodowania należnego ubezpieczającemu, ubezpieczyciel upoważniony jest jedy-

nie do potrącenia składki ubezpieczeniowej wynikającej z tych samych lub innych umów 
ubezpieczenia.

ust.2 Z odszkodowania należnego współubezpieczonej osobie trzeciej lub poszkodowanemu, 
ubezpieczyciel upoważniony jest jedynie do potrącenia składki ubezpieczeniowej wyni-
kającej z tej samej umowy ubezpieczeniowa, przypadającej do zapłaty najdalej z okresu 
dwóch lat poprzedzających wypłatę odszkodowania. Potrącone mogą być jedynie kwoty, 
które nie mogły zostać potrącone zgodnie z ust. 1. Kiedy odszkodowanie przypada dla 
więcej niż jednej współubezpieczonej osoby trzeciej lub poszkodowanemu, potrącane 
kwoty winny być rozdzielone proporcjonalnie dla każdej z osób.

ust. 3 W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, art. 7–7, 
ust.2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do prawa ubezpieczyciela, dotyczącego 
potrącenia należności od poszkodowanego.

Artykuł 8–4 Odsetki od odszkodowania
ust.1 Ubezpieczony uprawniony jest do odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia ubez-

pieczeniowego, kiedy od momentu zgłoszenia szkody minęły dwa miesiące.
ust.2 Jeżeli ubezpieczyciel odpowiada za zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, 

roszczenie o odsetki za opóźnienie powstaje najwcześniej w terminie dwóch miesięcy po 
dniu poniesienia tych kosztów przez ubezpieczonego. W przypadku umowy ubezpiecze-
nia od ognia, kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również poniesionych 
kosztów naprawy. Do kwoty odszkodowania płatnej niezależnie od poniesionych kosztów 
naprawy stosuje się przepis ust. 1.

ust.3 Jeżeli ubezpieczyciel zobowiązany jest do odszkodowania za utracony zysk lub utracony 
czas przez ubezpieczonego, roszczenie o odsetki za opóźnienie powstaje na miesiąc po 
wygaśnięciu okresu, za który ubezpieczyciel jest odpowiedzialny.

ust.4 Jeżeli ubezpieczony nie dostarczy wymaganych dokumentów i nie przedstawi szczegółów, 
zgodnie z przepisem art. 8–1, ust.1, roszczenie o odsetki nie powstaje. Roszczenie o za-
płatę odsetek nie powstaje również w wypadku, gdy ubezpieczony bezprawnie odmówi 
zawarcia całkowitej lub częściowej ugody. Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do zapłaty 
odsetek za opóźnienie za okres po zdeponowaniu przez ubezpieczyciela kwoty odszkodo-
wania w banku, zgodnie z ostatnim zdaniem art. 7–4, ust.2

ust.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym przepisie, zastosowanie ma art.2 ust.2 oraz 
art. 3 ustawy z 17 grudnia 1976 r. nr 100, o odsetkach za przeterminowane płatności.

ust.6 Odsetki muszą zostać wypłacone także w przypadku przekroczenia sumy ubezpieczenia. 
Ogólne warunki ubezpieczenia winny regulować roszczenie odsetkowe zgodnie z niniej-
szym artykułem.

Artykuł 8–5 Termin na zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego lub wytoczenie powództwa
ust.1 Roszczenie o zapłatę świadczenia z umowy ubezpieczenia wygasa w przypadku niezgło-

szenia roszczenia ubezpieczycielowi w terminie roku od dnia, w którym ubezpieczony 
powziął wiedzę o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia.
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ust.2 Jeżeli ubezpieczyciel odmówi zadośćuczynienia roszczeniu całkowicie lub częściowo, rosz-
czenie wygasa, chyba że ubezpieczony wytoczy powództwo o to roszczenie, lub złoży do 
Komisji Odwoławczej prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 20–1 niniej-
szej ustawy, lub art. 2 lub 3 ustawy z 16 czerwca 1989, nr 70 o umowie ubezpieczenia od 
Klęsk Żywiołowych, w terminie sześciu miesięcy po doręczeniu pisemnego zawiadomie-
nia o odmowie uwzględnienia roszczenia. Zawiadomienie to winno zawierać informacje 
odnośnie terminu, możliwości jego zawieszenia, oraz o skutkach prawnych jego upływu. 
Rozdział 10 nr 2 i 3 ustawy z 18 maja 1979 nr 18 o przedawnieniu stosuje się odpowied-
nio.

Artykuł 8–6 Przedawnienie
ust.1 Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z okresem trzech lata. Bieg terminu przedaw-

nienia rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym ubezpieczony nabył 
niezbędną wiedzę dotyczącą okoliczności stanowiących podstawę roszczenia. Niezależ-
nie od powyższego, roszczenie o odszkodowanie przedawnia się po upływie 10 lat od 
zakończenia roku kalendarzowego, w którym wystąpiło zdarzenie objęte umową ubez-
pieczenia. Jeśli ubezpieczyciel doręczył ubezpieczonemu zawiadomienie, o którym mowa 
w art. 8–5 ust.2, roszczenie przedawnia się nie wcześniej niż z upływem terminu określo-
nego w zawiadomieniu.

ust.2 W przypadku umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, roszczenie przedawnia 
się w wraz z terminem przedawnienia roszczenia względem ubezpieczonego, z zastrzeże-
niem ust. 3.

ust.3 Roszczenia zgłoszone ubezpieczycielowi przed upływem okresu przedawnienia będą 
podlegały przedawnieniu najwcześniej sześć miesięcy po tym jak ubezpieczony, lub po-
szkodowany (patrz art. 7–6 i 7–7) otrzymają osobne zawiadomienia o podniesieniu przez 
ubezpieczyciela zarzutu przedawnienia. Zawiadomienie winno informować o możliwości 
zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Okres przedawnienia nie zostanie wydłużony 
zgodnie z tym przepisem, jeśli upłynęło więcej niż 10 lat od dnia zgłoszenia roszczenia. 
W przypadku umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeśli zgodnie z przepisem 
ust. 1 nastąpiło przedawnienie roszczenia poszkodowanego względem ubezpieczonego, 
odpowiedzialność ubezpieczyciela nie przedawnia się przed przedawnieniem roszczenia 
przeciwko ubezpieczycielowi.

ust.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje przepisy ustawy o przedaw-
nieniu z 18 maja 1979 nr 18. Termin przedawnienia, określony w ust. 1, zd. 3, nie może 
jednak zostać przedłużony, w myśl rozdziału 10 ustawy.

Rozdział 9. Przepisy szczególne dotyczące ubezpieczeń grupowych
Artykuł 9–1 Zagadnienia wstępne

Przepisy ogólne ustawy stosuje się do ubezpieczeń grupowych, chyba że z przepisów szczegól-
ne stanową inaczej. 

Artykuł 9–2 Warunki ubezpieczenia grupowego
ust.1 Umowa ubezpieczenia grupowego musi zawierać warunki ochrony lub przepisy określa-

jące te warunki.
ust.2 W przeciwnym razie umowa powinna zawierać:

pkt.1 kto jest lub może zostać objęty ubezpieczeniem,



158

pkt.2 czy możliwe jest zastrzeżenie członkostwa w grupie ubezpieczonych,
pkt.3 w jaki sposób można zostać członkiem, zastrzec sobie członkostwo, lub wycofać się 

z programu ubezpieczeniowego,
pkt.4 czy lista członków powinna być zachowana, a jeśli tak, to czy powinna być zarzą-

dzana przez ubezpieczającego czy ubezpieczyciela,
pkt.5 czy składka ubezpieczeniowa ma być płacona ubezpieczycielowi przez ubezpiecza-

jącego czy indywidualnego członka grupy ubezpieczeniowej,
pkt.6 obowiązki ubezpieczającego w związku ze zgłoszeniem oraz
pkt.7 wymogi, które muszą być spełnione, aby umowa ubezpieczenia obowiązywała.

Artykuł 9–3 Informacje dotyczące ubezpieczenia
Gdy program ubezpieczeniowy został już ustanowiony, ubezpieczyciele powinni we właściwy 

sposób poinformować tych którzy są lub staną się członkami grupy ubezpieczeniowej o zasadach 
z art. 9–2 oraz dodatkowo poinformować o zabezpieczeniu możliwym do uzyskania. Informacja 
powinna być ogólnie dostępna, chyba że zabezpieczenie wynika z umowy. Zastrzeżenia co do 
użycia, normy bezpieczeństwa oraz czas powiadomienia o zdarzeniu podlegającemu ubezpie-
czeniu, art. 2–2 pkt.2–4, powinny być precyzyjnie określone.

Artykuł 9–4 Certyfikat ubezpieczeniowy
ust.1 Gdy lista członków jest zgodna z art. 9–2., ktokolwiek zarządza nią powinien niezwłocznie 

poinformować, że każdy kto staje się członkiem zostaje posiadaczem certyfikatu ubezpie-
czeniowego i odpowiedniego zabezpieczenia.

ust.2 Strona, która uzyskała certyfikat ubezpieczeniowy nie może powoływać się ona na to, że 
nie może sprostać wymogom bycia członkiem programu ubezpieczeniowego lub, że nie 
ma prawa do korzyści wynikających z posiadania certyfikatu. Jednakże, nie dotyczy to sy-
tuacji, gdy jasno wynika z certyfikatu, że jednostka nie jest w stanie sprostać wymogom 
lub nie przysługują jej owe korzyści. Nie tyczy się to ani sytuacji, gdy ubezpieczyciel zrzeka 
się całkowitej lub częściowej odpowiedzialności, zgodnie z art. 4–2, ani kiedy zostaje bie-
gnie okres wypowiedzenia lub zmiany ujęty w art. 9–6.

Artykuł 9–5 Rozpoczęcie odpowiedzialności ubezpieczyciela
ust.1 Odpowiedzialność ubezpieczycieli rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy, chyba 

że inaczej postanowiono lub inaczej wynika z okoliczności. 
ust.2 Dla członka przystępującego później, ubezpieczenie zaczyna obowiązywać, gdy zgodnie 

z umową zostało wysłane zgłoszenie lub opłacona składka, lub jeśli zgłoszenie nie jest wy-
magane, gdy osoba może spełnia wymogi, by zostać członkiem grupy ubezpieczeniowej.

Artykuł 9–6 Ustanie ochrony ubezpieczeniowej
ust.1 Podczas gdy członek ubezpieczenia grupowego w momencie gdy lista członków jest już za-

mknięta, wycofuje się z grupy objętej ubezpieczeniem, ubezpieczenie dla zainteresowanego 
członka powinno wygasnąć najwcześniej 14 dni po pisemnym zawiadomieniu wysłanym 
przez ubezpieczyciela lub ubezpieczającego. W ubezpieczeniu, gdzie lista członków nie jest 
określona lub, jeśli nie odnotowane jest wezwanie wskazane wcześniej, ubezpieczenie 
powinno wygasnąć najwcześniej dwa miesiące po wycofaniu się członka z grupy. Zdanie 
pierwsze i drugie nie mają zastosowania, w przypadku gdy członek uzyskał inne ubezpiecze-
nie lub stał się członkiem podobnego programu ubezpieczenia grupowego.
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ust.2 W przypadku, gdy ubezpieczający lub ubezpieczyciel rezygnuje z przedłużenia ubezpiecze-
nia lub jeśli odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje, z uwagi na uchybienia opłaty składki 
ze strony ubezpieczonego członkowie, których spis jest zachowany, powinni otrzymać pi-
semne zawiadomienie lub zostać powiadomieni w inny określony sposób. Ubezpieczenie 
dla każdego z członków ustaje najwcześniej miesiąc po wysłaniu zawiadomienia. Zdanie 
trzecie ust.1 ma zastosowanie.

ust.3 Postanowienia zawarte w tym artykule nie mają zastosowania w przypadku ubezpiecze-
nia, którego celem jest objęcie ubezpieczeniem tylko przez ograniczony okres czasu.

Artykuł 9–7 Zmiany warunków ubezpieczenia
W przypadku, gdy zmieniono warunki ubezpieczenia, ze szkodą dla członków, postanowienia 

art. 9–6, ust.2 mają odpowiednie zastosowanie.

Artykuł 9–8 Zawiadomienie członków ubezpieczenia grupowego
ust.1 W przypadku, gdy zawiadomienie, zgodnie z umową ubezpieczenia zostało sporządzone 

dla ubezpieczającego nie jest skuteczne, aby powoływać się na fakt, iż nie dotarło ono do 
ubezpieczyciela. Jednakże, powyższe nie ma to zastosowania, jeśli członek miał powód, 
aby przypuszczać, iż zawiadomienie nie dotarło do ubezpieczyciela oraz jeżeli ma sposob-
ność, aby o tym powiadomić.

ust.2 Jeśli, w świetle ustawy lub umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązuje się do 
wysłania powiadomienia członkom lub powiadomienia ich innym sposobem, a tego nie 
uczyni, zaniedbanie to będzie miało takie same skutki w odniesieniu do członków, jak do 
ubezpieczyciela. Jednakże, nie ma to zastosowania, jeśli członek jest świadomy zawiado-
mienia oraz miał sposobność, aby w związku z tym przedsięwziąć odpowiednie kroki.

Część B. Ubezpieczenie osobowe 
Rozdział 10. Przepisy wprowadzające
Artykuł 10–1 Zakres stosowania części B ustawy
ust.1 Część B ustawy odnosi się do umów ubezpieczenia osób fizycznych zawartych z ubezpie-

czycielem. Przepisy ustawy określają również inne umowy ubezpieczeń, w tym zależności 
między funduszami emerytalnymi a ich członkami.

ust.2 Ubezpieczenia osobowe obejmują ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie na wypadek 
utraty zdrowia.

 Umowa ubezpieczenia może być zawarta na życie i na zdrowie ubezpieczonego i może 
obejmować dodatkowo jedną bądź więcej osób fizycznych.

ust.3 W razie wątpliwości, ubezpieczyciel określi czy ubezpieczenie jest ubezpieczeniem oso-
bowym, jak również to czy jest to ubezpieczenie na życie lub czy jest innym rodzajem 
ubezpieczenia osobowego.

Przepisy części B nie mają zastosowania w przypadku umów reasekuracji.



160

Artykuł 10–2 Definicje
W części B ustawy zdefiniowano:

Ubezpieczyciel: każdy kto zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową.f) 
Ubezpieczający: każdy kto zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia osoby fizycz-g) 
nej lub ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczonym jest również każdy kto nabywa wierzy-
telność z umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczony: osoba fizyczna, której życie i zdrowie objęte jest ubezpieczeniem.h) 
Ubezpieczenie kapitałowe: ubezpieczenie, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do i) 
wypłacania wcześniej określonych kwot. Powyższe kwoty mogą być wypłacane w systemie 
ratalnym.
Ubezpieczenie Rentowe: ubezpieczenie, w którym ubezpieczyciel gwarantuje wypłaty ren-j) 
ty dożywotnio lub do momentu osiągnięcia określonego wieku w systemie miesięcznym 
ubezpieczonemu.
Ubezpieczenie Emerytalne: ubezpieczenie kapitałowe lub rentowe, które podlegają szcze-k) 
gólnym regulacjom ustawowym.
Ubezpieczenie Grupowe: ubezpieczenie obejmujące określoną grupę ludzi oraz dopusz-l) 
czalnie ich małżonków, dzieci itd.

 W razie wątpliwości dekret królewski określa czy ubezpieczenie jest ubezpieczeniem gru-
powym.

Artykuł 10–3 Przepisy bezwzględnie obowiązujące
Jeśli nie postanowiono inaczej, nie można zaprzestać stosowania się do postanowień części B ze 

szkodą dla strony, która swoje prawa wywodzi względem ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia.

Artykuł 10–4 Regulacje
W razie konieczności na wypadek zawierania porozumienia z obcym państwem Król może wy-

dać postanowienia uzupełniające część B ustawy.

Rozdział 11. Obowiązek ubezpieczyciela do udzielenia informacji
Artykuł 11–1 Informacje dotyczące zawierania ubezpieczenia
ust.1 W związku z zawieraniem umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel winien zapewnić, by 

ubezpieczający uzyskał wszelkie możliwe informacje w rzeczowym zakresie jego obowią-
zywania.

ust.2 Ubezpieczyciel zobowiązany jest do poinformowania ubezpieczającego o wszelkich 
istotnych postanowieniach poszczególnych rodzajów ubezpieczenia, które winny zostać 
objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel zobowiązany jest na przykład udzielić szczegóło-
wych informacji dotyczących czasu trwania umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków 
ubezpieczenia, wysokości składek ubezpieczeniowych, gwarantowanych świadczeń 
oraz sposobu ich wypłaty, jak również wartości wykupu polisy. Ubezpieczyciel powinien 
również poinformować o istnieniu jakichkolwiek materialnych ograniczeń mogących wy-
kluczyć objęcie polisą przedmiotu ubezpieczenia oczekiwanego przez ubezpieczającego.

ust.3 W przypadku, gdyby strony nie były w stanie zdecydować o prawie właściwym państwa, 
którego prawo miałoby regulować umowę, to w gestii ubezpieczyciela leży obowią-
zek określenia regulujących umowę ubezpieczenia przepisów prawa. Jeżeli zezwala się 
stronom na wybór prawa właściwego, ubezpieczyciel powinien wyrazić swoje sugestie 
dotyczące tych regulacji prawnych.
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ust. 4 Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do dostarczenia informacji o zasadach rozstrzy-
gania wynikłych sporów dotyczących umów ubezpieczenia przed Komisją Odwoławczą 
(por. art. 20 ust.1)

Artykuł 11–2 Certyfikat ubezpieczenia
ust.1 Niezwłocznie po zwarciu umowy, ubezpieczyciel wręcza ubezpieczającemu pisemny cer-

tyfikat, potwierdzający fakt zawarcia umowy i określający warunki ubezpieczenia. Wraz 
z certyfikatem ubezpieczyciel przekazuje ubezpieczającemu warunki ubezpieczenia, któ-
re są sprecyzowane w zawartej umowie.

ust.2 Certyfikat ubezpieczenia powinien również zawierać informacje:
pkt.1 czy zastrzeżono sobie prawo do rozpoczęcia obowiązywania ubezpieczenia dopiero  

z chwilą wpłaty pierwszej składki ubezpieczenia (por. art. 12 ust. 2 pkt. 1),
pkt.2 dotyczące jakichkolwiek zastrzeżeń powodujących ograniczenia odpowiedzialno-

ści ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego, lub w związku ze zmianą ryzyka 
(por. art. 13 ust. 5 do art. 13 ust. 7), oraz czego powinny dotyczyć przepisy w zakre-
sie bezpieczeństwa, (por. art. 13 ust. 9),

pkt.3 terminu w jakim należy zgłosić powstałą szkodę (por. art.18 ust. 5, pkt 1),
pkt.4 obejmujące prawo do rozstrzygnięcia sporu przez Komisję Odwoławczą zgodnie 

z art. 20 ust. 1 oraz sposób rozwiązania wszelkich podobnych problemów. 
ust.3 Jeżeli podczas spisywania umowy ubezpieczenia wskazany został uposażony, powinien 

być on również ujęty w certyfikacie ubezpieczenia.
ust.4 W sytuacji gdy, ubezpieczyciel nie wywiązał się z obowiązku przedstawienia informacji, 

o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt. 1–4 może on powoływać się na ww. wymienione 
przepisy tylko i wyłączenie w sytuacji, gdy ubezpieczony lub ubezpieczający uzyskał wie-
dzę zakresie tych warunków.

Artykuł 11–3 Informacje w czasie trwania umowy
ust.1 W czasie trwania umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel zobowiązany jest do informowa-

nia ubezpieczającego w należyty sposób o wszelkich istotnych dla niego postanowieniach 
umowy, włączając płatność składek ubezpieczenia, wysokość ubezpieczenia oraz gwa-
rantowaną sumę i jej wypłatę, wartość wykupu polisy oraz dyspozycje związane z danym 
ubezpieczeniem. W przypadku zastrzeżenia ograniczeń odpowiedzialności, o których 
mowa w art. 13 ust. 6, lub przepisów w zakresie bezpieczeństwa, (por. art. 13 ust. 9) na 
ubezpieczyciela nałożono obowiązek ich wskazania. Ubezpieczyciel powinien także udo-
stępnić informacje na temat alternatywnych rodzajów ubezpieczenia lub nowych form 
świadczeń wprowadzonych od momentu spisania umowy lub jej wznowienia.

ust.2 Jeśli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres jednego roku, lub krótszy informacje 
zawarte w art. 11 ust. 1, przedstawiane są dopiero z chwilą wznowienia umowy ubezpie-
czenia.

Artykuł 11–4 Kontrola władz nadzorczych
Osobą określającą, kto nadzoruje przestrzeganie obowiązku wynikającego z części B Ustawy 

dotyczącego udzielenia informacji jest Król. Władze nadzorcze mogą wydać bardziej szczegóło-
we przepisy prawa dotyczące przekazywania niezbędnych informacji, na przykład określające 
jaki rodzaj informacji powinien być udzielony w formie pisemnej, jak również język, w którym 
informacje winny być przekazane.
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Rozdział 12. Umowa ubezpieczenia
Artykuł 12–1 Zasady wyceny dokonywanej przez ubezpieczyciela

Kiedy ubezpieczyciel określa czy zawrzeć umowę ubezpieczenia i oszacować ryzyko, podsta-
wą do tego jest stan zdrowia ubezpieczonego w chwili gdy ubezpieczający przedłożył pełną 
propozycję konkretnego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może jednakże wziąć po uwagę, że zdro-
wie ubezpieczonego uległo pogorszeniu po złożeniu oferty, jeśli pogorszenie to jest związane 
z okolicznościami istniejącymi w chwili składania oferty, a nie zostały odkryte przez badanie 
przeprowadzone przez ubezpieczyciela.

Artykuł 12–2 Okres odpowiedzialności
ust.1 Jeśli ustawa lub umowa nie stanowi inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpo-

czyna się z chwilą, gdy ubezpieczający lub ubezpieczyciel zaakceptują warunki umowy 
ubezpieczenia określone przez drugą stronę.

ust.2 Jeśli ubezpieczyciel wysłał do ubezpieczającego pisemną zgodę na postanowienia umo-
wy, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się o godzinie 00:00 dnia, w którym 
zgoda została wysłana, pod warunkiem jednak, że oferta ubezpieczenia dotarła do ubez-
pieczyciela nie później niż dnia poprzedniego.

ust.3 Jeśli ubezpieczający wysłał pisemną ofertę konkretnego ubezpieczenia, ubezpieczyciel 
jest już odpowiedzialny za zdarzenia zaszłe po otrzymaniu przez niego oferty. Nie ma to 
jednak zastosowania w przypadku, gdyby ubezpieczyciel w innych okolicznościach od-
mówił ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie jest także odpowiedzialny za okoliczności, które 
istniały w chwili składania oferty, jeśli te okoliczności zostałyby odkryte przez ubezpieczy-
ciela skutkując odrzuceniem oferty.

ust.4 Jeśli odpowiedzialność ubezpieczyciela ma rozpocząć się określonego dnia bez wskazania 
godziny, rozpoczyna się ona o godzinie 00:00. Jeśli ubezpieczenie jest ważne do określo-
nego dnia bez wskazania godziny, odpowiedzialność wygasa o godzinie 24:00.

Artykuł 12–3 Uprawnienia ubezpieczającego do wypowiedzenia ubezpieczenia
ust. 1 W przypadku ubezpieczenia na życie, ubezpieczający może w dowolnym momencie wy-

powiedzieć istniejącą umowę ubezpieczenia.
ust. 2 Jeśli ubezpieczający zamierza wypowiedzieć ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 

wypadków lub choroby przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia, musi on / ona 
powiadomić o tym ubezpieczyciela nie później niż jeden miesiąc od dnia, w którym ubez-
pieczyciel wysłał wezwanie do zapłaty składki na nowy okres do ubezpieczającego.

ust.3 Ubezpieczony może wypowiedzieć trwającą umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśli-
wych wypadków lub choroby w trakcie trwania ubezpieczenia, jeśli stało się ono zbędne 
lub jeśli istnieją inne szczególne ku temu powody.

ust.4 W przypadku ubezpieczenia grupowego, postanowienia w ust.1 i 3 nie muszą być stoso-
wane w umowie ubezpieczenia.

Artykuł 12–4 Uprawnienia ubezpieczyciela do wypowiedzenia ubezpieczenia w czasie jego 
trwania
ust. 1 W przypadku ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może zakończyć ubezpieczenia 

poza przypadkami określonymi w artykule 13–3.
ust.2 W przypadku ubezpieczenia od wypadku lub choroby, ubezpieczyciel może wypowie-

dzieć istniejące ubezpieczenie zgodnie z zasadami określonymi w art. 13–3 oraz 18–1 
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ust.3. W innym razie może on wypowiedzieć ubezpieczenie tylko w szczególnych okolicz-
nościach określonych postanowieniami umowy i jeśli jest to uzasadnione. Ubezpieczyciel 
nie jest jednak uprawniony do zastrzeżenia sobie prawa do zakończenia umowy w opar-
ciu o pogorszenie się stanu zdrowia ubezpieczonego po tym, jak ubezpieczenie zostało 
zawarte.

ust.3 Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia musi zostać dokonane bez zbędnej zwłoki po 
tym, jak ubezpieczyciel dowie się o okolicznościach, które uprawniają do wypowiedzenia 
ubezpieczenia. Zawiadomienie o wypowiedzeniu ubezpieczenia musi zostać przekazane 
na piśmie wraz z uzasadnieniem. Jeśli ustawa nie przewiduje krótszego terminu, termin 
wypowiedzenia umowy wynosi minimum dwa miesiące. W zawiadomieniu ubezpieczy-
ciel powinien poinformować ubezpieczającego o możliwości zwrócenia się do komisji 
odwoławczej o rozpatrzenie w ramach art. 20–1 lub o innych możliwościach sprawdzenia 
czy zakończenie umowy jest zgodne z prawem.

ust.4 Postanowienia zawarte w ust.2, odnoszą się odpowiednio do zastrzeżenia, że ubezpiecze-
nie powinno wygasnąć przy zajściu określonego zdarzenia.

Artykuł 12–5 Rozliczenie w przypadku, gdy ubezpieczenie zostało wypowiedziane w czasie 
trwania umowy ubezpieczenia

Jeśli ubezpieczenie zostanie wypowiedziane, ubezpieczającemu powinna zostać przyznana 
wartość polisy wraz z nadpłaconymi składkami. Stosuje się to również w przypadku gdy ubezpie-
czyciel nie ponosi całkowicie lub częściowo odpowiedzialności. Warunki umowy ubezpieczenia 
powinny zawierać zasady kalkulacji wartości ubezpieczenia oraz kalkulacji składki w takich przy-
padkach, lub też odniesienie do takich zasad.

Artykuł 12–6 Zawiadomienie o wypowiedzeniu ubezpieczenia na życie
Jeśli umowa ubezpieczenia na życie została zawarta na okres trzech lat lub dłuższy, ubezpie-

czyciel ma obowiązek zawiadomić ubezpieczającego o zakończeniu ubezpieczenia co najmniej 
na trzy miesiące przed wygaśnięciem okresu polisy, oraz o tym, że jeśli taka możliwość zachodzi, 
ubezpieczający może być uprawniony do przedłużenia umowy ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczenie 
zostało przedłużone, okres trzech lat liczony jest od momentu, w którym umowa ubezpieczenia 
została pierwszy raz zawarta.

Artykuł 12–7 Odnowienie ubezpieczenia wypadku i choroby oraz zmiany w warunkach 
ubezpieczenia
ust.1 Jeśli umowa ubezpieczenia wypadku lub choroby została zawarta na czas określony, je-

den rok lub dłuższy, a ubezpieczyciel nie chce przedłużyć ubezpieczenia poza uzgodniony 
okres, musi on zawiadomić o tym ubezpieczającego nie później niż na dwa miesiące przed 
datą wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobi, umowa ubezpieczenia bę-
dzie przedłużona na okres jednego roku.

ust.2 Ubezpieczyciel może wstrzymać się od odnowienia ubezpieczenia, jak wskazano w ust.1, 
tylko jeśli usprawiedliwiają to szczególne okoliczności. Jeśli odmówiono przedłużenia po-
lisy, zastosowanie ma odpowiednio art. 12–4 ust.3. Postanowienia z tego artykułu nie 
stosują się w przypadku jeśli zostało szczegółowo uzgodnione, że ubezpieczenie kończy 
się z chwilą wygaśnięcia okresu polisy.

ust.3 Jeśli ubezpieczyciel chce otrzymać nowe informacje o ryzyku ubezpieczeniowym odnośnie 
przedłużenia polisy, musi on wysłać zapytanie w formie pisemnej do ubezpieczającego. 
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Jeśli to nie nastąpi, przedłużenie odbędzie się na podstawie sytuacji, jaka istniała w chwili 
ostatniego przedłożenia przez ubezpieczającego informacji o ryzyku.

ust.4 Jeśli ubezpieczyciel zamierza zmienić postanowienia umowy ubezpieczenia w oparciu 
o dane z przedłużenia polisy, musi on przesłać ubezpieczającemu nowe warunki ubezpie-
czenia wraz z prośbą o składkę na nowy okres, tłumacząc wprowadzone zmiany. Zmiany 
w postanowieniach umowy ubezpieczenia nie uzgodnione w ten sposób, nie są skutecz-
ne.

ust.5 W przypadku ubezpieczenia wypadku lub choroby, ubezpieczyciel nie jest upoważnio-
ny do zastrzeżenia sobie prawa do zmiany postanowień umowy ubezpieczenia w czasie 
trwania polisy.

Artykuł 12–8 Prawo do kontynuowania ubezpieczenia na życie, jeśli wartość wykupu została 
wypłacona
ust. 1 Jeśli wartość wykupu indywidualnej polisy na życie została wypłacona ubezpieczone-

mu lub wierzycielowi, por. art. 15–8 i 16–2, ubezpieczony może, bez podawania nowych 
informacji o stanie zdrowia, zażądać by ubezpieczenie było kontynuowana jako zwykle 
ubezpieczenie od ryzyka przez, pierwotnie ustalony okres, po odliczeniu wartości wykupu 
polisy.

ust. 2 Ubezpieczyciel powinien powiadomić ubezpieczającego o możliwości jej kontynuowania 
nie później niż przy wypłaceniu wartości wykupu polisy. Wniosek o polisę, o której mowa, 
musi być złożony przed upływem 6 miesięcy od momentu wysłania zawiadomienia.

Artykuł 12–9 Tymczasowa polisa w ramach ubezpieczenia na życie
ust. 1 Jeśli ubezpieczyciel zastrzeże w ubezpieczeniu na życie, że odpowiedzialność rozpocznie 

się po zapłaceniu pierwszej składki, musi on zaoferować ubezpieczającemu tymczasową 
polisę na wypadek śmierci, która nie będzie powiązana ze stanem zdrowia ubezpieczone-
go w chwili rozpoczęcia tymczasowego ubezpieczenia.

ust. 2 Jeżeli nie umówiono się inaczej i nie ma zastosowania ust. 4, tymczasowe ubezpieczenie 
wejdzie w życie po zapłaceniu składki. Ubezpieczenie to wygaśnie, chyba że propozycja 
konkretnego ubezpieczenia zostanie wysłana do ubezpieczyciela nie później niż jeden 
miesiąc od daty rozpoczęcia tymczasowego ubezpieczenia. Jeśli taka oferta została dorę-
czona, tymczasowe ubezpieczenie wygaśnie, gdy ubezpieczenie, o którym mowa w ofercie, 
zostanie otrzymane lub odrzucone, jednakże nie później niż po upływie jednego miesią-
ca od doręczenia ubezpieczającemu wezwania do zapłaty składki za ubezpieczenie, do 
którego odnosiła się oferta. Jeżeli ubezpieczyciel wysłał ofertę ubezpieczenia zawierają-
cą inne postanowienia, ubezpieczenie powinno wygasnąć wraz z ostatecznym terminem 
przyjęcia oferty.

ust.3 Ubezpieczenie tymczasowe powinno opierać się na tych samych warunkach, co ubezpie-
czenie, do którego odnosiła się oferta, chyba że w umowie ubezpieczenia zastrzeżono 
niższą sumę ubezpieczenia.

ust.4 Jeżeli ubezpieczyciel nie wskazał ubezpieczającemu możliwości uzyskania tymczasowego 
ubezpieczenia najpóźniej w dniu doręczenia oferty nowego ubezpieczenia, ponosi odpo-
wiedzialność, jak gdyby umowa tymczasowego ubezpieczenia została zawarta. 
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Rozdział 13. Warunki ogólne dotyczące odpowiedzialności ubezpieczyciela
Artykuł 13–1 Obowiązek udzielenia informacji o ryzyku przez ubezpieczonego i ubezpie-
czającego

Do momentu zawarcia umowy, ubezpieczyciel ma prawo zażądać udzielenia informacji, które 
mogą być istotne w trakcie szacowania ryzyka. Ubezpieczony i ubezpieczający obowiązani są 
udzielić wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania ubezpieczyciela oraz szcze-
gółowo przedstawić wszelkie okoliczności, które w ich ocenie mogą mieć znaczenie w trakcie 
oceny ryzyka przez ubezpieczyciela.

Artykuł 13–2 Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zaniechania 
obowiązku udzielenia szczegółowych informacji
ust.1 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zdarzenia objętego ubezpie-

czeniem, jeśli ubezpieczony lub ubezpieczający celowo zaniedbał obowiązek udzielenia 
informacji opisany w art. 13–1. 

ust.2 Jeśli ubezpieczony lub ubezpieczający w inny sposób zaniedbał obowiązek udzielenia 
informacji ubezpieczycielowi, a jego wina jest bezsporna, odpowiedzialność ubezpieczy-
ciela może zostać ograniczona lub wyłączona.

ust.3 Przy podejmowaniu decyzji opisanej w ust.2 należy wziąć pod uwagę wpływ przedsta-
wionych okoliczności na błędną ocenę ryzyka przez ubezpieczyciela, stopień winy oraz 
przebieg wydarzeń.

Artykuł 13–3 Prawo ubezpieczyciela do wypowiedzenia polisy i negocjacji umowy ubezpieczenia 
w przypadku zaniechania obowiązku udzielenia informacji
ust. 1 Ubezpieczyciel ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia, za czternastodniowym okre-

sem wypowiedzenia, jeśli w czasie trwania ubezpieczenia okaże się, że ubezpieczony 
lub ubezpieczający zaniedbał obowiązek udzielenia informacji o ryzyku, a jego wina jest 
bezsporna. Wówczas zastosowanie mają przepisy z art. 12–4 ust.3. Jeśli ubezpieczający 
działał umyślnie, ubezpieczyciel ma prawo rozwiązać wszelkie umowy z ubezpieczającym 
ze skutkiem natychmiastowym.

ust.2 Jeżeli można przyjąć, że ubezpieczyciel będąc w posiadaniu informacji o okolicznościach 
sprzyjających ryzyku zagwarantowałby polisę przy wyższej składce ubezpieczeniowej lub 
na innych warunkach, ubezpieczający może w trakcie trwania okresu wypowiedzenia wy-
stąpić z prośbą o kontynuowanie umowy ubezpieczenia na nowych warunkach. Do czasu 
ustalenia nowych warunków ubezpieczenia, pierwotna umowa ubezpieczenia jest wiążąca 
z zastrzeżeniem art. 13–2 ust.2 i 3, ale nie dłużej niż trzy miesiące od daty wypowiedzenia. 
Prawo do kontynuowania ubezpieczenia nie dotyczy sytuacji zatajenia informacji.

ust.3 W wypowiedzeniu ubezpieczyciel obowiązany jest poinformować ubezpieczającego 
o możliwości kontynuacji ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczający wystąpi o kontynuację 
ubezpieczenia, ubezpieczyciel ma prawo zażądać wszelkich nowych informacji niezbęd-
nych do właściwego oszacowania ryzyka. 

Artykuł 13–4 Ograniczenia prawa ubezpieczyciela do stwierdzenia braku pełnych informacji
ust. 1 Ubezpieczyciel nie może podnosić niedopełnienie obowiązku udzielenia informacji 

w sytuacji, gdy w momencie pozyskiwania owych informacji wiedział lub powinien był 
wiedzieć, że są one nieprawdziwe bądź niekompletne. Ta sama zasada obowiązuje w przy-
padku gdy przekazywane informacje były bez znaczenia dla ubezpieczyciela lub z czasem 
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przestały mieć znaczenie. W przypadku zatajenia informacji, podane wyżej ograniczenia 
stosuje się wyłącznie, gdy ubezpieczyciel nie miał wcześniej wiedzy o nieprawdziwych lub 
niepełnych informacjach.

ust. 2 W przypadku ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel może powoływać się na zaniedbanie 
udzielenia informacji wyłącznie wtedy, kiedy miało miejsce zdarzenie objęte ubezpiecze-
niem, lub jeśli ubezpieczyciel zgodnie z art. 13–13 wystosował zawiadomienie w ciągu 
dwóch lat od rozpoczęcia ubezpieczenia. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania 
w przypadku popełnienia oszustwa. 

Artykuł 13–5 Ograniczona odpowiedzialności ubezpieczyciela spowodowana stanem zdrowia 
ubezpieczonego
ust. 1 W przypadku ubezpieczenia od choroby, ubezpieczyciel nie ma prawa zastrzegać możli-

wość uchylenia się od odpowiedzialności, jeśli choroba istniała w momencie rozpoczęcia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może jednak zastrzec możliwość uchy-
lenia się od odpowiedzialności w przypadku, gdy:
pkt. 1 podstawą do uniknięcia odpowiedzialności są pozyskane przez ubezpieczyciela in-

formacje o ubezpieczonym lub
pkt. 2 jeśli z konkretnego powodu ubezpieczyciel ma trudności z pozyskaniem informacji 

od ubezpieczonego. Wówczas, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w przy-
padku choroby, których ubezpieczony nie był świadom w momencie rozpoczęcia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela.

ust. 2 W przypadku ubezpieczenia chorobowego, ubezpieczyciel, zgodnie z warunkami umowy 
ubezpieczenia, zastrzega prawo do ponoszenia odpowiedzialności wyłącznie za choroby, 
których symptomy pojawiły się po określonym czasie. Przepis ten stosuje się odpowied-
nio do ubezpieczenia od inwalidztwa połączonego z ubezpieczeniem na życie.

ust. 3 W przypadku przedłużenia ubezpieczenia zawartego na czas określony, ograniczenie 
odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie chorób, na które cierpiał ubezpie-
czony w momencie zawarcia pierwotnej umowy ubezpieczenia.

Artykuł 13–6 Ograniczona odpowiedzialność w przypadku działalności ubezpieczonego 
o podwyższonym ryzyku

W przypadku, gdy ubezpieczyciel uzależnił zakres odpowiedzialności od rezygnacji ubez-
pieczonego z pewnych form aktywności lub nie narażania się na konkretne ryzyko, jego 
odpowiedzialność nie wygasa w momencie, gdy ubezpieczony podejmuje opisane powyżej 
czynności, bądź naraża się na ww. ryzyko pod warunkiem, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem 
nie jest skutkiem opisanych powyżej sytuacji i czynności. 

Artykuł 13–7 Zastrzeżenia wynikające z uzależnienia wysokości składki od warunków bytowych 
ubezpieczonego

W przypadku uzależnienia wysokości składki ubezpieczeniowej od warunków bytowych ubez-
pieczonego np. wykonywany zawód itp., ubezpieczyciel ma prawo wymagać od ubezpieczającego 
zgłaszania wszelkich zmian dotyczących podanych wyżej okoliczności. Jeśli takie informacje nie 
zostaną zgłoszone ubezpieczycielowi najpóźniej przed terminem płatności pierwszej składki od 
chwili zaistnienia ww. zmiany, a co za tym idzie nie zwiększono składki ubezpieczeniowej, ubez-
pieczyciel może rościć sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia swojej odpowiedzialności 
za wszystkie bez wyjątku zdarzenia objęte ubezpieczeniem. Odpowiedzialność szacowana jest 
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na podstawie składki, której zażądałby ubezpieczyciel wiedząc o możliwości zmian warunków 
bytowych ubezpieczonego. Ubezpieczyciel obowiązany jest informować ubezpieczającego o tym 
przepisie przy okazji wezwania do zapłaty składki.

Artykuł 13–8 Szkody spowodowane umyślnie
ust.1 Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnie. Prze-

pis ten nie obowiązuje, gdy ze względu na wiek lub stan psychiczny ubezpieczony nie 
był w stanie przewidzieć skutków popełnianych czynów. W przypadku ubezpieczenia od 
wypadku, ubezpieczyciel może zastrzec prawo do ograniczenia odpowiedzialności za sa-
mobójstwo lub próbę samobójczą, spowodowaną chorobą umysłową.

ust.2 W przypadku ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za samo-
bójstwo lub próbę samobójczą pod warunkiem, że minął przynajmniej rok od rozpoczęcia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela lub jeśli ustalono, że w chwili zawarcia umowy ubez-
pieczenia ubezpieczony nie miał zamiaru popełnienia samobójstwa. W przypadku 
przedłużenia krótkoterminowego ubezpieczenia na życie obejmującego ryzyko śmierci 
okres jednego roku liczony jest od daty zawarcia pierwotnej umowy ubezpieczenia.

Artykuł 13–9 Szkody spowodowane niedbalstwem
ust.1 W przypadku ubezpieczenia innego niż ubezpieczenie na życie odpowiedzialność ubez-

pieczyciela może zostać ograniczona lub wyłączona, jeśli ubezpieczony spowodował 
szkodę na skutek rażącego zaniedbania lub zwiększył swoim działaniem rozmiar szkód. 
Przepis ten ma także zastosowanie, jeśli ubezpieczony na skutek rażącego niedbalstwa 
i nieprzestrzegania środków bezpieczeństwa spowodował szkodę objętą ubezpiecze-
niem. Wówczas, przy ocenie okoliczności zdarzenia, ubezpieczyciel powinien określić 
stopień winy, bieg wydarzeń, oraz czy ubezpieczony z własnej winy nie znajdował się 
w stanie nietrzeźwości. Ubezpieczyciel powinien także ocenić, jakie skutki poniesie za 
sobą zmniejszenie lub wygaśnięcie odpowiedzialności względem osoby uprawnionej do 
wypłaty roszczenia lub osób finansowo on niej zależnych.

ust. 2 Ubezpieczyciel nie może stwierdzić spowodowania szkody na skutek niedbalstwa w przy-
padkach innych niż opisane powyżej.

ust. 3 Ubezpieczyciel nie może powoływać się na powyższe przepisy, jeśli ubezpieczony nie był 
w stanie oszacować skutków swoich czynów z powodu wieku lub stanu psychicznego.

Artykuł 13–10 Zapobieganie uszkodzeniom ciała i szkodom majątkowym
Ubezpieczyciel nie może powoływać się na przepisy z art. 13–6, 13–8 i 13–9 w przypadku, 

gdy działania ubezpieczającego miały na celu uniknięcie uszkodzeń ciała lub szkód majątkowych 
oraz gdy podjęte działania są ogólnie uznane za słuszne.

Artykuł 13–11 Zgłaszanie szkody
ust. 1 Osoby poszkodowane powinny niezwłocznie zgłosić swoje roszczenia ubezpieczycielowi.
ust.2 Odpowiedzialność względem osób poszkodowanych może zostać ograniczona lub wyłą-

czona, jeśli utrudniono ubezpieczycielowi możliwość zbadania okoliczności zajścia szkody, 
która to ocena jest niezbędna przy oszacowaniu odpowiedzialności ubezpieczyciela, lub 
utrudniono podjęcie kroków zmierzających do ograniczenia strat poprzez rażące zanie-
dbania w zakresie obowiązku zgłaszania szkód.
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Artykuł 13–12 Działania ograniczające straty
ust. 1 Ubezpieczyciel ma prawo zażądać od ubezpieczonego podjęcia działań, które ograniczą 

zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wówczas, ubezpieczyciel powinien pokryć 
koszty związane z podjęciem owych działań. Ubezpieczony nie jest zobowiązany do pod-
porządkowania się zaleceniom ubezpieczyciela w sytuacji, gdy zalecane działania bez 
uzasadnienia ograniczają swobodę działań ubezpieczonego.

ust. 2 Ubezpieczyciel może ograniczyć lub znieść odpowiedzialność, jeśli ubezpieczony celowo, 
lub na skutek rażącego niedbalstwa nie wywiązał się z wykonania zalecanych działań.

Artykuł 13–13 Obowiązek ubezpieczyciela do informowania o zamiarze korzystania 
z przysługujących mu praw
ust. 1 Ubezpieczyciel zobowiązany jest pisemnie powiadomić ubezpieczającego lub osobę upo-

sażoną do roszczenia o częściowym lub całkowitym wyłączeniu odpowiedzialności oraz 
o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym 
rozdziale. Zawiadomienie należy sporządzić niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności 
uprawniających ubezpieczyciela do skorzystania z praw opisanych w art.13. W związku 
z powyższym, ubezpieczyciel zobowiązany do udzielenia informacji ubezpieczającemu 
o możliwości wystąpienia do Komisji Odwoławczej zgodnie z zapisami art. 20–1, oraz al-
ternatywnych sposobach rozpatrzenia sprawy bez udziału sądu.

ust.2 Jeśli ubezpieczyciel nie sporządzi takiego zawiadomienia, wówczas traci prawo do sko-
rzystania z wyżej opisanych możliwości ograniczenia odpowiedzialności. W przypadku 
ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel oprócz pisemnego powiadomienia ubezpieczo-
nego, o którym mowa w akapicie powyżej w pierwszym zdaniu, powinien także zgłosić 
wszczęcie sprawy w Rejestrze Ubezpieczeń na Życie.

Rozdział 14. Składka ubezpieczeniowa
Artykuł 14–1 Termin płatności, wstępne roszczenie z tytułu składki

W przypadku, gdy zapłacenie składki nie jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia zobowią-
zania ubezpieczyciela, termin zapłacenia składki ubezpieczeniowej zapada w chwili roszczenia, 
zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia. Termin płatności nie powinien być krótszy 
niż 30 dni od daty wysłania roszczenia przez ubezpieczyciela do ubezpieczającego. Jeżeli zo-
bowiązanie ubezpieczyciela rozpoczęło się, będzie ono trwać nawet jeśli opłata nie zostanie 
uiszczona na czas. 

Artykuł 14–2 Nieterminowa płatność składki, dalsze roszczenia z tytułu składki
ust.1 Jeśli składka nie zostanie opłacona przed końcem terminu płatności określonym w art.14–1 

oraz jeśli trwa zobowiązanie ubezpieczyciela, w celu likwidacji zobowiązania na ubez-
pieczycielu ciąży obowiązek do wysłania kolejnego wezwania co do składki z terminem 
płatności przynajmniej 14 dni od daty jego wysłania. Roszczenie musi jasno określać, że 
zobowiązanie wygaśnie w przypadku, gdy składka nie zostanie zapłacona w określonym 
terminie. 

ust.2 W przypadku przedstawienia przez ubezpieczającego dowodu, że nie był on zdolny do 
uiszczenia opłaty w określonym terminie, zobowiązanie ubezpieczyciela będzie trwać 
przez okres nie przekraczający trzech miesięcy od wskazanego terminu płatności.

ust.3 Jeżeli w przypadkach innych niż te określone w ust. 2 składka ubezpieczenia wypadko-
wego lub chorobowego jest zapłacona po upływie okresu płatności określonym w ust.1, 
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wówczas płatność ta jest traktowana jako żądanie nowego ubezpieczenia. Jednakże mają 
tutaj odpowiednio zastosowanie przepisy art.12 ust.3 co do ubezpieczycieli będących od-
powiedzialnymi jedynie od dnia, w którym składka została opłacona. 

 
Artykuł 14–3 Przywrócenie ubezpieczenia na życie bez przedstawienia szczegółowych danych 
dotyczących zdarzenia 
ust. 1 Kiedy zobowiązanie ubezpieczycieli w przypadku ubezpieczenia na życie wygasło, po tym 

jak składka ubezpieczeniowa była płacona co najmniej przez okres jednego roku, ubez-
pieczenie może być zrealizowane ponownie bez przedstawienia szczegółowych danych 
dotyczących zdrowia ubezpieczonego pod warunkiem, że należne składki ubezpiecze-
niowe zostaną zapłacone w okresie do 6 miesięcy od upływu czasu określonego w art. 
14– ust. 1. Jeżeli wartość odkupu ubezpieczenia została zrealizowana, wartość odkupu 
musi zostać także zwrócona ubezpieczycielom w tym samym okresie czasu, patrz art. 
12–8 ust. 1. Jeżeli ubezpieczenie zostanie wznowione, zobowiązanie ubezpieczycieli roz-
poczyna się od dnia, po którym kwota została zapłacona. 

 
Artykuł 14–4 Szczególne roszczenia dotyczące składek w ubezpieczeniu na życie
ust. 1 W ramach ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel powiadomi każdego, zgodnie z art. 

14–2 ust. 1, kto zgodnie z Rejestrem Ubezpieczycieli na Życie decyduje o ubezpieczeniu. 
Małżonek ubezpieczającego, ubezpieczony oraz strona wyznaczona jako końcowy upo-
sażony mogą również wystąpić o takie powiadomienie. W przypadku niewysłania przez 
ubezpieczycieli powyższego powiadomienia, nie będą oni uprawnieni do stwierdzenia 
domniemanego braku płatności składki w stosunku do stron zainteresowanych. 

 
Artykuł 14–5 Uznanie płatności za wykonaną
ust.1 Pomimo faktu, że ubezpieczyciel nie otrzymał składki, płatność będzie uznana za wykona-

ną, jeśli:
pkt.1 Pieniądze, czek czy płatność w innej formie zostały przesłane do ubezpieczyciela 

pocztą elektroniczną bądź telegraficznie. 
pkt.2 Kwota została wpłacona na poczcie lub w banku.
pkt.3 Zlecenie przelewu zostało złożone w banku.

Rozdział 15. Dyspozycje dotyczące umowy ubezpieczenia i prawa otrzymywania świadczeń od 
ubezpieczyciela
Artykuł 15–1 Prawo do świadczeń od ubezpieczyciela w sytuacji gdy ubezpieczający nie 
dokonał żadnych dyspozycji dotyczących ubezpieczenia
ust. 1 Jeżeli ubezpieczający nie dokonał żadnych dyspozycji dotyczących ubezpieczenia, mają 

zastosowanie postanowienia ust. 2–6 niniejszego artykułu.
ust.2 W przypadku śmierci ubezpieczonego suma ubezpieczenia wypłacana jest współmał-

żonkowi. Jednakże powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przed śmiercią ubezpieczonego 
orzeczono ich separację lub rozwód, nawet jeśli wyrok ten nie jest prawomocny. Suma 
ubezpieczenia otrzymywana przez współmałżonka nie powinna być włączana do majątku 
dzielonego później w sposób równy, zgodnie z ust. 77, porównaj z ustępem 58 Ustawy 
o Małżeństwie, chyba, że żyjący współmałżonek zachowuje niepodzielne prawo do posia-
dłości zgodnie z Artykułem III Ustawy o Dziedziczeniu.
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ust.3 Suma ubezpieczenia nie wypłacana współmałżonkowi na podstawie ust.2, winna być 
przekazana spadkobiercom zgodnie z dziedziczeniem ustawowym lub testamentem. Je-
żeli ubezpieczony posiadał niepodzielnie nieruchomość zgodnie z Artykułem III Ustawy 
o Dziedziczeniu, suma ubezpieczenia winna być włączona w majątek, przeznaczony do 
równego podziału pomiędzy spadkobierców zmarłego oraz jego współmałżonka, porów-
naj ustęp 26, punkt 1, podpunkt 1 Ustawy o Dziedziczeniu.

ust.4 Jeżeli wypłacenie sumy zastrzeżone jest pod warunkiem, że wskazane osoby nadal żyją, 
suma powinna być im przekazana.

ust.5 Jeśli ubezpieczono kilka osób wspólnie a suma ubezpieczenia wypłacana jest w przypad-
ku śmierci jednej z nich, suma ubezpieczenia otrzymywana jest przez nadal żyjące osoby 
ubezpieczone. Jeśli takich osób jest więcej oraz jeżeli nie umówiono się inaczej, suma 
ubezpieczenia winna być podzielona równo.

ust.6 Suma ubezpieczenia wypłacana w przypadku zaistnienia innego zdarzenia niż śmierć 
ubezpieczonego, otrzymywana jest przez ubezpieczonego.

Artykuł 15–2 Wyznaczanie osoby uposażonej
ust.1 Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób które jako osoby uprawnione 

będą miały prawo otrzymać sumę ubezpieczenia z wszelkimi dodatkami, lub część sumy 
ubezpieczenia w momencie jej wypłacania. Jeśli ubezpieczający pozostaje w związku 
małżeńskim, współmałżonek powinien być poinformowany o takim wskazaniu, porównaj 
z ust. 6.

ust. 2 Wskazanie osoby uposażonej może być odwołane, chyba, że ubezpieczający złożył za-
pewnienie uposażonemu o nieodwołalności takiego wskazania.

Artykuł 15–3 Procedury wskazywania osoby uposażonej
ust. 1 Zakład ubezpieczeń musi zostać poinformowany pisemnie o wskazaniu osoby uposażo-

nej oraz odwołaniu takiego wskazania. W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia, 
ubezpieczyciel może zostać poinformowany w inny sposób o takim wskazaniu.

ust. 2 Jeżeli w testamencie dokonano szczegółowych ustaleń dotyczących ubezpieczenia, uznaje 
się za prawnie wiążący taki sposób wskazania osoby uposażonej lub jego unieważniania.

ust.3 Wskazanie osoby uposażonej lub jej odwołanie dokonane w inny sposób niż wymieniony 
w ust. 1 i 2 jest bezskuteczne.

Artykuł 15–4 Zasady interpretowania
ust.1 Jeżeli nie umówiono się inaczej lub jeżeli nie zachodzą inne okoliczności, mają zastosowa-

nie poniższe postanowienia:
pkt. 1 Wskazanie osoby uposażonej dotyczy tylko sumy ubezpieczenia uzyskiwanej przez 

nią na wypadek śmierci ubezpieczonego.
pkt.2 Jeżeli ubezpieczający dokonał wskazania więcej niż jednej osoby uposażonej, ma 

zastosowanie Ustęp 66, Punkt 2 Ustawy o Dziedziczeniu.
pkt.3 Jeżeli uposażony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego, ma zastosowanie Ustęp 

66, Punkt 2 Ustawy o Dziedziczeniu.
pkt. 4 Jeżeli ubezpieczony wskazał współmałżonka, ma zastosowanie Ustęp 1, Punkt 2.
pkt.5 Jeżeli jako osoby uposażone wskazano spadkobierców ubezpieczonego, wskazanie 

to dotyczy również spadkobierców umieszczonych w testamencie.
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pkt.6 Jeżeli umowa ubezpieczenia jest przedmiotem jest przedmiotem zastawu, w mo-
mencie śmierci ubezpieczonego ma zastosowanie Ustęp 66, Punkt 4 Ustawy 
o Dziedziczeniu, zgodnie z relacją zachodzącą pomiędzy majątkiem obciążonym 
zastawem.

Artykuł 15–5 Prawa wynikające z umowy ubezpieczenia gdy wskazano osobę uposażoną
ust.1 Wskazanie osoby uposażonej nie wiąże się z jakimkolwiek ograniczeniem praw ubezpie-

czającego odnośnie dysponowania polisą lub praw wynikających z umowy ubezpieczenia. 
Jeżeli polisa ubezpieczeniowa została użyta jako zastaw kredytu hipotecznego, prawa 
osoby uposażonej winny być przedmiotem cesji na kredytodawcę, jeżeli nie umówiono 
się inaczej.

ust.2 Jeżeli wskazanie jest ostateczne, ubezpieczający nie ma prawa do rozporządzania wierzy-
telnością z umowy ubezpieczenia ze szkodą dla osoby uposażonej.

ust.3 Tak długo jak nie zaistnieje zdarzenie podlegające ubezpieczeniu, osoba uposażona nie 
ma prawa do dysponowania sumą ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczony zmarł a suma 
ubezpieczenia ma być wypłacona w późniejszym terminie, wszelkie prawa wynikające 
z umowy ubezpieczenia przechodzą na osobę uposażoną jeżeli nie zachodzą inne, prze-
ciwne temu okoliczności.

Artykuł 15–6 Zmiana osoby uposażonej na prośbę osoby pozostającej na utrzymaniu 
ust.1 Jeżeli otrzymanie przez osobę uposażoną sumy ubezpieczenia prowadziłoby do sytuacji 

rażącej niesprawiedliwości w stosunku do współmałżonka lub spadkobiercy spokrewnio-
nego, którzy pozostawali na utrzymaniu ubezpieczonego lub był on zobligowany do ich 
utrzymywania, a którzy mieliby prawo do sumy ubezpieczenia na podstawie art.15–1, 
osoba pozostająca na utrzymaniu może wystąpić o to aby suma ubezpieczenia została 
przez nią otrzymana częściowo lub w całości. W uzasadnieniu takiej decyzji powinien 
zostać podany motyw wskazania osoby uposażonej, potrzeby osoby pozostającej na 
utrzymaniu oraz osoby uposażonej oraz czy osoba pozostająca na utrzymaniu została 
poinformowana o wskazaniu osoby uposażonej z odpowiednim wyprzedzeniem przed 
zaistniałą śmiercią ubezpieczonego. 

ust.2 Powyższe ustalenia odnoszą się również do spadkobiercy spokrewnionego gdy współmał-
żonek ma prawo do sumy ubezpieczenia na podstawie art. 15–1 ust. 2.

ust.3 Roszczenia na podstawie ustępu pierwszego lub drugiego w stosunku do osoby uposażo-
nej lub współmałżonka muszą być dochodzone na drodze sądowej w przeciągu roku od 
śmierci ubezpieczonego.

ust.4 Osoba uposażona lub współmałżonek którzy otrzymali sumę ubezpieczenia nie mają 
obowiązku spłacenia wyższej sumy niż ta, która była nienaruszona w momencie poinfor-
mowania ich o roszczeniu.

Artykuł 15–7 Cesja praw z umowy ubezpieczenia
W przypadku cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia, prawa cedenta przechodzą na ce-

sjonariusza, chyba że umówiono się inaczej. Gdy następuje cesja ubezpieczenia wcześniejsze 
ustalenia dotyczące wskazania osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia stają się 
nieważne, chyba że umówiono się inaczej lub zaistnieją inne okoliczności.
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Artykuł 15–8 Zastaw na wierzytelności z umowy ubezpieczenia
ust.1 Wierzytelność z umowy ubezpieczenia kapitałowego może podlegać zastawowi. Zastaw 

obejmuje prawo do otrzymania sumy ubezpieczenia, kiedy możliwe będzie jej wypłace-
nie oraz prawo do kwoty wykupu ubezpieczenia. Jakiekolwiek dodatkowe postanowienia 
dotyczące świadczeń, które zostały uzgodnione w umowie podstawowej nie zostaną ob-
jęte zastawem, chyba że umówiono się inaczej.

ust.2 Bez wyrażenia zgody przez zastawnika nie jest możliwe, aby ubezpieczyciel wypłacił jakie-
kolwiek świadczenia przysługujące z tytułu ubezpieczenia. 

ust.3 Jeżeli możliwym stało się wypłacenie świadczenia ubezpieczeniowego objętego zasta-
wem, zastawnik może zażądać wypłaty kwoty wykupu ubezpieczenia. W takim wypadku 
zastawnik musi uprzednio w okresie dwóch miesięcy pozwolić dłużnikowi na skorzystanie 
z możliwości uniknięcia takiego roszczenia poprzez zaspokojenie roszczeń zastawnika lub 
poprzez wypłacenie zastawnikowi sumy równej kwocie wykupu ubezpieczenia. Zastawnik 
nie jest upoważniony do kierowania roszczeń dotyczących zastawu polisy ubezpieczenio-
wej w jakikolwiek inny sposób.

ust.4 Jeżeli wierzytelność z umowy ubezpieczenia była przedmiotem zastawu hipotecznego, 
gdy po śmierci ubezpieczonego roszczenie stanowiące przedmiot zastawu zostało zaspo-
kojone z majątku zmarłego, władający tym majątkiem może dochodzić zaspokojenia z 
umowy ubezpieczenia, chyba że co innego wynika z okoliczności. ubezpieczenie zostało 
obciążone hipoteką i gdy w razie śmierci ubezpieczonego roszczenie zastawnika pokrywa-
ne jest z majątku zmarłego, możliwe jest domaganie się wypłacenia roszczenia z kwoty, 
na którą opiewało ubezpieczenie, chyba że umówiono się inaczej lub zaistnieją inne oko-
liczności.

Artykuł 15–9 Utrata prawa do żądania sumy ubezpieczenia
Przepisy zawarte w Ustępie 73 Ustawy o Dziedziczeniu obowiązują odpowiednio każdego kto 

jest uposażony do otrzymania sumy ubezpieczenia wedle postanowień niniejszego artykułu. Do-
tyczy to również świadczeń z tytułu ubezpieczenia, które są wypłacane w przypadku kalectwa 
powstałego w wyniku wypadku. W przypadku objęcia osoby trzeciej umową ubezpieczenia na 
życie, jakiekolwiek świadczenia, które zostały odebrane ubezpieczającemu, przechodzą na ubez-
pieczonego, lub jeżeli osoba ubezpieczona nie żyje, na jej spadkobierców zgodnie z przepisami 
Art. 15, Ustęp 1, Punkty 2 i 3.

Artykuł 15–10 Ubezpieczenie rentowe
Postanowienia niniejszego artykułu w stosunku do ubezpieczeń rentowych mają zastosowanie 

jedynie w zakresie, który nie został określony w umowie lub nie znajduje zastosowania w innych 
ustawach. Mają również zastosowanie w ramach zapisów zawartych w umowie ubezpieczenia 
za zgodą organów nadzoru.

Rozdział 16. Relacje dotyczące wierzycieli ubezpieczonego
Artykuł 16–1 Ogólne zasady dotyczące ochrony wierzycieli
ust. 1 Przed wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego określonego w umowie ubezpieczenia, 

prawa z umowy ubezpieczenia nie mogą stanowić przedmiotu zaspokojenia wierzycieli, 
chyba że beneficjentem umowy ubezpieczenia jest osoba inna niż małżonek ubezpiecza-
jącego lub ubezpieczony.
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ust. 2 Suma ubezpieczenia, wypłacana po śmierci ubezpieczonego nie może być przejęta przez 
wierzycieli zmarłego chyba, że ustalono inaczej podczas wyznaczania osoby uposażonej 
do odbioru sumy ubezpieczenia. W takim przypadku obowiązuje odpowiednio art.15 ust. 
4.

ust.3 Gdy świadczenie z umowy ubezpieczenia staje się wymagalne z chwilą wystąpienia 
wypadku ubezpieczeniowego innego niż śmierć ubezpieczanego wierzyciele ubezpie-
czonego przez okres 1 roku od dnia wymagalności świadczenia z umowy ubezpieczenia 
nie mogą dochodzić zaspokojenia z roszczenia ubezpieczanego przeciwko ubezpieczycie-
lom. Przepis ma również zastosowanie do wierzycieli małżonka w sytuacji gdy małżonek 
ubezpieczonego staje się uprawniony do świadczenia ubezpieczającego, które staje się 
wymagalne. 

Rozdział 17. Rejestr ubezpieczeń na życie
Artykuł 17–1 Rejestr ubezpieczeń na życie
ust.1 Zakład ubezpieczeń na życie ma obowiązek zarejestrować każda zawartą umowę ubez-

pieczenia na życie. Dla każdej umowy, rejestr powinien zawierać dane szczegółowe
pkt. 1 warunki zabezpieczenia odnoszące się do umowy
pkt. 2 prawa ustalone względem przyszłych zysków
pkt. 3 płatność składek, oraz
pkt. 4 tożsamość ubezpieczającego oraz ubezpieczonego.

ust. 2 Jeżeli ktokolwiek nabywa prawa do ubezpieczenia, ubezpieczyciel powinien na wniosek 
takiej osoby zarejestrować nabycie prawa. Jeżeli nabycie prawa wynika z dobrowolnej 
dyspozycji, warunkiem odnotowania tego w rejestrze jest wydanie dyspozycji przez oso-
bę odnotowaną w rejestrze jako ubezpieczający. Ubezpieczyciel powinien poinformować 
zarówno ubezpieczającego jak i pełnomocnika o dokonaniu rejestracji.

ust. 3 Wcześniejsza rejestracja nabycia prawa może zostać na wniosek usunięta z rejestru po 
przedstawieniu dowodów na wygaśnięcie prawa lub za zgodą ubezpieczającego na jego 
usunięcie.

ust. 4 Odwracalne wskazanie osoby uposażonej może być odnotowane w rejestrze lub z niego 
usunięte wyłącznie na wniosek osoby zarejestrowanej jako ubezpieczający. Zawiado-
mienie przez ubezpieczającego z art. 15–8 ust. 1 jest uważane za wniosek odnotowania 
w rejestrze bądź usunięcia z rejestru.

ust.5 Jeżeli majątek ubezpieczającego stał się przedmiotem poświadczenia przez admini-
stratora publicznego, fakt ten musi zostać odnotowany na wniosek Sądu Spadkowego, 
porównaj ustęp 14, punkt drugi ustawy dotyczącej spadków. Jeżeli postępowanie publicz-
ne zostało rozpoczęte z powodu obowiązkowego postępowania układowego, bankructwa 
lub likwidacji majątku ubezpieczającego, fakt ten powinien zostać odnotowany na wnio-
sek komitetu spłaty długu, lub zarządcy majątku lub Sądu Spadkowego, porównaj Ustęp 
36–79 Ustawy o Niewypłacalności. Ma to również zastosowanie w razie ubezwłasno-
wolnienia, porównaj Ustęp 14, Punkt drugi Ustawy dotyczącej Niezdolności osób do wy-
konywania czynności prawnych.

ust. 6 Wniosek o rejestrację zostanie umieszczony w dzienniku z datą wpłynięcia do zakładu 
ubezpieczeń i zostanie odnotowany w rejestrze w pierwszej kolejności.
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Artykuł 17–2 Wyciągi
ust.1 Wyciągi z rejestru mogą zostać udostępnione na wniosek ubezpieczającego, współmał-

żonka, ubezpieczonego, ostatecznego uposażonego, posiadacza hipoteki lub zastaw 
polisy ubezpieczeniowej lub Sądu Spadkowy. Wyciąg musi się pokrywać z wpisem w reje-
strze z czasu dostarczenia go przez ubezpieczyciela.

ust. 2 Wyciąg zgodnie z pkt. 1 powinien zawierać wyłącznie dane ważne dla osoby wnioskującej. 
W innym przypadku ubezpieczyciel powinien nie ujawniać zawartości Rejestru Ubezpie-
czeń na Życie.

ust.3 Król ma prawa wydać dalsze przepisy w sprawie zawartości wyciągów zgodnie z pierw-
szym zdaniem pkt. 2, oraz ma prawo do ustanowienia zabezpieczenia płatności określonej 
później kaucji.

Artykuł 17–3 Konflikt praw uzyskanych w ubezpieczeniu
ust. 1 W przypadku konfliktu, zarejestrowane nabycie prawa do ubezpieczenia ma pierwszeń-

stwo nad nabytym prawem do ubezpieczenia, które nie zostało wpisane do dziennika 
najpóźniej tego samego dnia. Jeżeli więcej niż jedno prawo zostało zapisane w dzienniku 
tego samego dnia, są one równoważne.

ust.2 Jednakże zabezpieczenie z pkt. 1, wcześniejsze nabycie prawa ma pierwszeństwo przed 
późniejszym, jeżeli późniejsze zostało stworzone przez dobrowolne rozporządzenie, oraz 
pod warunkiem, że w czasie, gdy prawo nabywcy zostało wpisane do dziennika, nabywca 
miał świadomość lub powinien mieć świadomość o wcześniejszym prawie.

Artykuł 17–4 Postawa pełnomocnika w stosunku do ubezpieczyciela 
ust.1 Jeżeli osoba weszła w posiadanie rejestracji w dobrej wierze nabycia prawa poprzez po-

rozumienie, ubezpieczyciel nie ma obowiązku wnoszenia sprzeciwu wobec takiej osoby 
innego niż ten wspomniany w powiadomieniu pełnomocnika zgodnie z ust. 2.

ust.2 Ubezpieczyciel może jednakże wnieść sprzeciw oparty na:
pkt. 1 okoliczności wspomniane w art. 13, których ubezpieczycie nie był świadomy do 

czasu wysłania powiadomienia zgodnie z art. 17–1 ust.2 
pkt.2 nie uiszczenie składki po wysłaniu powiadomienia zgodnie z art. 17–1 ust.2 porów-

naj jednak art. 14–4, lub
pkt.3 opłacenie płatnej raty emerytury, rocznej renty lub odsetek, które zgodne z umo-

wą obowiązują przez określona liczbę lat nawet, jeżeli dokonano wpłaty przed 
wysłaniem powiadomienia zgodnie z art. 17–1 ust.2.

Artykuł 17– 5 Wypłacenie ubezpieczonej sumy osobom uposażonym
Jeżeli Ubezpieczyciel w dobrej wierze wypłacił sumę ubezpieczenia lub wartość wykupu polisy 

osobie wpisanej w rejestr jako uposażonej lub posiadającej prawo do kwoty ubezpieczenia zgod-
nie z art. 15–1, nie ma opcji sugerowania ubezpieczycielowi, że ktoś inny miał większe prawo.

Artykuł 17–6 Wykluczenie sprzeciwu przez posiadacza tytułu
Jeżeli osoba w dobrej wierze zarejestrowała prawo będące skutkiem porozumienia z osobą 

która wg rejestru jest ubezpieczającym, nie można zarzucać tej osobie że jej lub jego prawo 
do dyspozycji jest wynikiem niezgodnego z prawem nabycia uprawnienia. Jednakże, nie ma to 
zastosowania w przypadku, gdy ta niezgodność jest wynikiem oszustwa, fałszerstwa, niemocy 
prawnej, choroby psychicznej lub poważnego przymusu zgodnie z art. 28 Ustawy o Umowach.
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Artykuł 17–7 Zamiar ubezpieczającego
Wszystko, o czym mowa w tym artykule na temat dyspozycji wydanych przez ubezpieczającego 

odnosi się również do dyspozycji wydanych przez osobę o ograniczonym prawie do ubezpiecze-
nia.

Artykuł 17–8 Przepisy
Król ma prawo wydać dalsze określonej przepisy dotyczące Rejestru Ubezpieczeń na Życie.

Rozdział 18. Ustalenie odszkodowania, przedawnienia
Artykuł 18–1 Obowiązek udzielenia informacji w postępowaniu roszczeniowym
ust. 1 W przypadku, gdy podmiot objęty ubezpieczeniem chce zgłosić roszczenie o świadczenie 

do zakładu ubezpieczeń, ma on obowiązek dostarczenia dostępnych mu informacji i do-
kumentów wymaganych przez ubezpieczyciela do wydania decyzji odnośnie roszczenia 
i wypłacenia sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

ust.2 W przypadku, gdy osoba objęta ubezpieczeniem udzieli w postępowaniu roszczeniowym 
niepełnych lub nieprawdziwych informacji, o których wie lub powinna wiedzieć, że dopro-
wadzą do wypłaty odszkodowania, do którego tak naprawdę nie jest upoważniona, traci 
ona prawo do jakichkolwiek roszczeń o świadczenie ze strony ubezpieczyciela w ramach 
tej lub jakiejkolwiek innej umowy ubezpieczeniowej obejmującej to samo zdarzenie. Jeśli 
zatajone lub nieprawdziwe informacje odnoszą się tylko do jakiejś mało istotnej części 
roszczenia lub jeśli zaistniały jakieś inne, szczególne okoliczności to osoba objęta ubez-
pieczeniem może otrzymać częściową rekompensatę. Art. 13., rozdziału 13 stosuje się 
odpowiednio.

ust.3 W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w pkt. 2 ubezpieczyciel może rozwiązać 
umowę zawartą z osobą ubezpieczoną z tygodniowym wymówieniem. Art. 4., rozdziału 
12 ust.3, pierwsze, drugie i czwarte zdanie stosuje się odpowiednio.

Artykuł 18–2 Wypłata odszkodowania lub sumy ubezpieczenia
ust.1 Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub sumę ubezpieczenia na podstawie uznania 

roszczenia, po upływie odpowiedniego czasu potrzebnego na wyjaśnienie okoliczności 
i ustalenie ostatecznej odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli ubezpieczyciel jest od-
powiedzialny za wypłatę renty inwalidzkiej, możliwe jest określenie dalszych warunków 
pokrycia szkód, takich jak określenie stopnia niepełnosprawności i daty uznania roszcze-
nia.

ust.2 Jeżeli odpowiedzialność ubezpieczyciela zostanie wyjaśniona wcześniej, będzie on 
zobowiązany do wypłacenia przynajmniej części żądanej sumy z odpowiednim wyprze-
dzeniem. 

Artykuł 18–3 Możliwość kompensaty przez ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania lub sumy 
ubezpieczenia
ust.1 W przypadku wypłaty odszkodowania lub sumy ubezpieczenia ubezpieczającemu, ubez-

pieczyciel jest uprawniony do kompensaty składki odnośnie tej samej lub innej umowy 
z ubezpieczycielem.

ust.2 W przypadku wypłaty odszkodowania lub sumy ubezpieczenia do innego odbiorcy niż 
właściciel polisy, ubezpieczyciel jest uprawniony do kompensaty składki tylko w przypad-
ku tej samej polisy zawartej w ciągu dwóch lat poprzedzających wypłatę odszkodowania. 
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Jeśli wypłacana suma musi zostać podzielona na więcej niż jednego odbiorcę, kompensa-
ta powinna być podzielone po równo dla każdego odbiory.

Artykuł 18–4 Odsetki od odszkodowania lub sumy ubezpieczenia
ust.1 Ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za wypłatę odsetek od odszkodowania lub sumy 

ubezpieczenia jeśli nie zostały one wypłacone przez dwa miesiące od powiadomienia za-
kładu ubezpieczeń o wypadku podlegającym ubezpieczeniu. 

ust.2 W przypadku, gdy ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych 
bezpośrednio z kieszeni ubezpieczonego, termin naliczania odsetek następuje najwcze-
śniej po dwóch miesiącach od momentu poniesienia przez ubezpieczonego kosztów 
podlegających zwrotowi. W przypadku kiedy ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za zwrot 
kosztów dziennych świadczeń ubezpieczeń społecznych itp., odsetki powinny zostać wy-
płacone dopiero po miesiącu od wygaśnięcia okresu korzystania z dziennych świadczeń 
ubezpieczeń społecznych, za pokrycie których odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. 

 W przypadku gdy ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za pokrycie konkretnych kwot, któ-
rych data wymagalności została wcześniej określona, odsetki powinny zostać wypłacone 
od daty wymagalności.

ust.3 W przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń nie dostarczy dostępnych jej infor-
macji i dokumentów określonych w art. 1 ust. 1., nie będzie ona mogła zgłosić roszczenia 
o odsetki za opóźnienia w wypłacie spowodowane niedostarczeniem owych informacji 
i dokumentów. Dotyczy to również sytuacji w której osoba uprawniona do świadczeń 
bezprawnie odmawia pełnego lub częściowego wyjaśnienia sytuacji.

ust.4 W przeciwnym wypadku regulacje odnośnie odsetek określone są w art. 2 ust. 2 i 3,. 
ustawy odnoszącej się do odsetek od zaległych płatności z dnia 17 grudnia 1976 roku, 
nr 100. 

ust.5 Odsetki muszą zostać wypłacone, nawet jeśli suma ubezpieczenia została przekroczona. 
W warunkach odszkodowania powinien znaleźć się zapis o określonym w tym artykule, 
prawie do odsetek.

Artykuł 18–5 Okres na zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi i podjęcie czynności prawnych 
w przypadku ubezpieczeń wypadku lub choroby
ust.1 Osoba, która jest uprawniona do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wypadku lub 

choroby, utraci prawo do odszkodowania jeśli roszczenie nie zostało zgłoszone ubez-
pieczycielowi w ciągu roku od momentu, kiedy strona uprawniona dowiedziała się 
o okolicznościach, w których owo prawo powstało.

ust.2 Jeżeli ubezpieczyciel odrzucił całkowicie lub częściowo roszczenie o odszkodowanie, 
strona zainteresowana traci prawo do odszkodowania jeśli w okresie sześciu miesięcy 
od momentu otrzymania na piśmie powiadomienia o odmowie, nie zostaną wszczęte 
postępowania sądowe lub jeśli nie zostanie złożone odwołanie do Komisji Odwoławczej, 
zgodnie z art. 1., rozdziału 20. Powiadomienie powinno zawierać informację o długości 
okresu, w którym możliwe jest odwołanie się, w jaki sposób może on zostać przerwany 
oraz o konsekwencjach nie zastosowania się do treści tego powiadomienia. Art 10., punkt 
2. i 3. ustawy, odnoszący się do przedawnienia (ustawa z dnia 18 maja 1979) stosuje się 
odpowiednio.
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Artykuł 18–6 Przedawnienie
ust.1 Roszczenie do sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu kapitałowym na życie zostanie 

przedawnione po 10 latach, a pozostałe roszczenia do odszkodowania lub sumy ubez-
pieczenia po 3 latach. Okres ten rozpoczyna się końcem roku kalendarzowego, w którym 
osoba uprawniona do roszczeń pozyskała wystarczającą wiedzę na temat okoliczności, 
z których wynika roszczenie. Roszczenie ulegnie przedawnieniu najpóźniej po odpowied-
nio 20 lub 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie. Jeżeli 
w przypadku ubezpieczenia od wypadku lub choroby, ubezpieczyciel wysłał powiado-
mienie, zgodnie z art. 18 ust. 2 przedawnienie następuje najwcześniej po wygaśnięciu 
uzgodnionego terminu.

ust.2 Roszczenie wynikające z ubezpieczenia emerytalnego lub rentowego ulega przedawnie-
niu po upływie 10 lat od daty wypłaty ostatniego świadczenia. W przypadku kiedy żadne 
świadczenie nie zostało wypłacone, okres ten rozpoczyna się w dniu, w którym osoba 
uprawniona do otrzymywania świadczeń mogłaby złożyć roszczenie o jego pierwszą wy-
płatę. Roszczenie o zalegle świadczenia zostaje przedawnione po upływie 3 lat, od czasu 
kiedy powinny one zostać wypłacone.

ust.3 Roszczenia zgłoszone ubezpieczycielowi przed końcem okresu przedawnienia, ulęgną 
przedawnieniu najwcześniej po 6 miesiącach od otrzymania przez ubezpieczonego od-
rębnego powiadomienia na piśmie, informującego o wywołaniu skutku przedawnienia. 
Powiadomienie to musi zawierać informacje, w jaki sposób okres przedawnienia może 
zostać przerwany. Okres przedawnienia nie zostanie przedłużony zgodnie z ta klauzulą, 
jeśli upłynęło 10 lat od momentu zgłoszenia roszczeń. 

ust. 4 W przeciwnym razie mają zastosowanie postanowienia ustawy o przedawnieniu z dnia 
18 maja 1979, nr 18. Okres wymieniony w punkcie 2., w zdaniu trzecim, nie może jednak 
zostać przedłużony zgodnie z Art. 10 ustawy. 

Zmienione przez ustawy z dnia 24 stycznia 1997, nr 15, 26 czerwca 1998, nr 46 (weszły w życie 
z dniem 1 października 1998, zgodnie z dekretem z 26 czerwca 1998 nr 600 odnoszą się tylko do 
roszczeń zgłoszonych zakładowi ubezpieczeń po dacie wejścia w życie).

Rozdział 19. Przepisy szczególne dotyczące ubezpieczeń grupowych
Artykuł 19–1 Przepisy ogólne

Jeżeli przepisy zawarte w niniejszym rozdziale nie stanowią inaczej, do umów ubezpieczenia 
grupowego stosuje się odpowiednio przepisy ogólne Ustawy.

Artykuł 19–2 Podstawowe elementy umowy ubezpieczenia grupowego
ust. 1 Warunki umowy ubezpieczenia grupowego muszą określać:

pkt.1 świadczenia ubezpieczyciela w ramach umowy,
pkt.2 czy możliwe jest dokonanie zastrzeżenia przeciwko przystąpieniu do ubezpieczenia 

grupowego,
pkt.3 kto, zgodnie z umową, jest lub może zostać członkiem grupy ubezpieczeniowej,
pkt.4 jak zostać członkiem grupy ubezpieczeniowej, dokonać zastrzeżenia przeciwko 

przystąpieniu do ubezpieczenia lub zrezygnować z ubezpieczenia,
pkt.5 czy istnieje obowiązek prowadzenia listy członków grupy ubezpieczeniowej i na 

kim ciąży na ubezpieczającym czy na ubezpieczycielu,
pkt6 kto jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ubezpieczyciela składki ubezpieczenio-

wej: ubezpieczający czy poszczególne osoby ubezpieczone,
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pkt.7 obowiązki ubezpieczającego w zakresie przekazywania i przyjmowania informacji,
pkt.8 kto jest uprawniony do sumy ubezpieczeniowej jeżeli przepisy paragrafu 15–1 zo-

staną uchylone,
pkt.9 jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby zaczęły obowiązywać lub w dalszym 

ciągu obowiązywały warunki umowy ubezpieczenia,
pkt.10 zakres, w jakim ubezpieczony może zarządzać swoimi prawami przewidzianymi  

w umowie, por. art. 19–12 oraz 19–13.
ust.2 Umowa emerytalnego ubezpieczenia grupowego musi określać czy nadwyżka z ubezpie-

czenia przysługuje ubezpieczającemu czy członkowi grupy ubezpieczeniowej. Wszelkie 
nadwyżki pochodzące z funduszy programów emerytalnych niepartypacyjnych, wraz 
z ulgami podatkowymi, powinny zostać wykorzystane zgodnie z zasadami określony-
mi w Ustawie o Emeryturach i Rentach Pracowniczych. Wszelkie nadwyżki pochodzące 
z funduszy składkowych programów emerytalnych, wraz z ulgami podatkowymi, powinny 
zostać wykorzystane zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Świadczeń o Określonym 
Poziomie Składek. 

Artykuł 19–3 Informacje dotyczące ubezpieczenia
Po ustaleniu programu ubezpieczeniowego, oraz później we właściwym czasie, ubezpieczyciel 

oraz ubezpieczający są obowiązani w sposób odpowiedzialny informować ubezpieczonych oraz 
osoby przystępujące do ubezpieczenia grupowego o kwestiach wyszczególnionych w art. 19–2 
oraz o dodatkowym zakresie ubezpieczenia, który mogą wykupić.

Artykuł 19–4 Polisa ubezpieczeniowa
ust. 1 W przypadku sporządzenia listy członków grupy ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 19–2 

pkt. 5, osoba prowadząca wyżej wymienioną listę, jest zobowiązana bez nadmiernej 
zwłoki dostarczyć każdemu, kto przystępuje do ubezpieczenia grupowego, polisę ubez-
pieczeniową oraz warunki umowy ubezpieczenia. 

ust.2 Strona, która otrzymała polisę ubezpieczeniową, nie może stwierdzić, że nie jest w stanie 
spełnić warunków przystąpienia do programu ubezpieczeniowego lub nie jest uprawniona 
do świadczeń wynikających z polisy. Powyższej zasady nie stosuje się jednak w przypad-
ku, gdy treść polisy zawiera przesłanki świadczące w sposób ewidentny o niespełnianiu 
ww. warunków przez osobę przystępującą do programu ubezpieczeniowego lub jej braku 
uprawnień do świadczeń wynikających z polisy. Zasada ta również nie ma zastosowania 
w sytuacji, w której Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest całkowicie lub częściowo zwolniony 
od odpowiedzialności na podstawie przepisów art. 13–2, lub gdy złożono wypowiedzenie 
umowy albo dokonano jej zmian zgodnie z przepisami art. 19–6 lub 19–8.

Artykuł 19–5 Rozpoczęcie odpowiedzialności ubezpieczyciela
ust. 1 O ile nie uzgodniono inaczej lub z okoliczności nie wynika nic innego, odpowiedzialność 

ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
ust.2 Dla osoby przystępującej do ubezpieczenia w późniejszym terminie, ubezpieczenie zaczy-

na obowiązywać, zgodnie z umową, w momencie otrzymania przez nią zawiadomienia 
lub zapłacenia składki ubezpieczeniowej, a gdy zawiadomienie nie jest wymagane, w mo-
mencie spełnienia warunków przystąpienia do programu ubezpieczeniowego. 
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Artykuł 19–6 Ustanie ochrony ubezpieczeniowej
ust.1 Jeżeli członek grupy ubezpieczeniowej, dla której prowadzona jest lista osób ubezpie-

czonych, wystąpi z grupy objętej ochroną ubezpieczeniową, jego ubezpieczenie wygasa 
najwcześniej po 14 dniach od dnia wysłania pisemnego monitu przez ubezpieczyciela 
lub ubezpieczającego. W przypadku ubezpieczenia bez wykazu osób ubezpieczonych, lub 
w przypadku, gdy monit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie zostanie wysłany, 
ubezpieczenie wygasa najwcześniej po 2 miesiącach od momentu rezygnacji ubezpieczo-
nego z umowy ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, 
za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, w sytuacjach opisanych w powyższych 
zdaniach, ubezpieczyciel może zmniejszyć wysokość należnego odszkodowania o kwotę 
jaką ubezpieczony, o którym mowa, otrzymuje z tytułu odszkodowania w ramach umowy 
z innym ubezpieczycielem. 

ust.2 Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczyciel wypowie umowę ubezpieczenia lub jej nie 
przedłuży lub gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa z powodu nieopłacenia 
składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczającego, osoby ubezpieczone powinny zostać 
powiadomione o tym pisemnie lub w inny prawnie skuteczny sposób. Dla każdego ubez-
pieczonego umowa ubezpieczenia przestaje obowiązywać nie wcześniej niż miesiąc po 
wysłaniu powiadomienia lub przekazaniu informacji innym sposobem. Zdanie trzecie, 
podpunkt pierwszy, znajduje odpowiednio zastosowanie.

ust.3 Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku ubezpieczeń, które z założe-
nia obowiązują przez ograniczony okres czasu.

Artykuł 19–7 Prawo ubezpieczonego do kontynuowania indywidualnie ubezpieczenia na 
życie
ust.1 Po wygaśnięciu umowy grupowego ubezpieczenia na życie, każdy ubezpieczony jest upraw-

niony do kontynuowania umowy ubezpieczenia z indywidualnym przeliczeniem składki 
bez konieczności aktualizacji danych o stanie zdrowia. Uprawnienia takie przysługują tak-
że ubezpieczonemu, który z przyczyn innych niż wiek wystąpił z grupy ubezpieczeniowej. 
Ubezpieczony musi zostać poinformowany pisemnie albo w inny prawnie skuteczny sposób  
o prawie do wykupienia kontynuacji ubezpieczenia. Ubezpieczony powinien skorzystać 
z tego prawa w ciągu 6ciu miesięcy od wygaśnięcia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

Ust.2 Ustęp pierwszy dotyczy wyłącznie ubezpieczenia wykupionego u ubezpieczyciela, który 
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 

Artykuł 19–8 Zmiana warunków ubezpieczenia
ust. 1 Ubezpieczyciel może zastrzec sobie prawo dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 

oraz wysokości składki ubezpieczeniowej w okresie ważności umowy ubezpieczenia.
ust.2 W przypadku zmiany warunków umowy ubezpieczenia na niekorzyść ubezpieczonego, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 19–6 ust.2

Artykuł 19–9 Przepływ informacji pomiędzy ubezpieczonym a stronami umowy ubezpieczenia
ust.1 Dostarczenie zawiadomienia dotyczącego umowy ubezpieczenia przez ubezpieczonego 

ubezpieczającemu uznaje się za tożsame z przekazaniem zawiadomienia ubezpieczy-
cielowi. Zasada ta jednak nie znajduje zastosowania w przypadku gdy ubezpieczony ma 
podstawy przypuszczać, że powyższe zawiadomienie nie dotrze do ubezpieczyciela, a ma 
możliwość temu zapobiec.
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ust.2 Jeżeli na podstawie niniejszej Ustawy lub w ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczający 
jest obowiązany przekazać zawiadomienie związane z umową ubezpieczenia ubezpieczo-
nemu lub poinformować go w inny sposób, a nie spełni tego zobowiązania, zaniedbanie 
to jest równoznaczne z niespełnieniem zobowiązania ze strony ubezpieczyciela. Zasada 
ta jednak nie znajduje zastosowania w przypadku gdy ubezpieczony inaczej poznał treść 
zawiadomienia i mógł w związku z tym powziąć odpowiednie działania.

Artykuł 19–10 Wystawienie polisy ubezpieczenia bez określenia szczegółów ryzyka
W przypadku ubezpieczenia grupowego istnieje możliwość wprowadzenia zapisu, z wyjątkiem 

art. 13–5, zgodnie z którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niezdolność do wy-
konywania pracy, jaka wydarzyła się w ciągu 2 lat od momentu rozpoczęcia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w wyniku choroby lub schorzenia, które wystąpiły w tym okresie u ubezpieczo-
nego i o których, jak się przyjmuje, ubezpieczony wiedział. Tą samą zasadę stosuje się w sytuacji 
wystąpienia ryzyka związanego z współubezpieczonym, który nie dostarczył świadectwa zdro-
wia. Powyższa zasada ma także zastosowanie w przypadku świadczeń, które przechodzą na 
pozostałych przy życiu członków rodziny ubezpieczonego w wyniku jego zgonu, jednakże okres 
zawieszenia odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może przekroczyć jednego roku od momen-
tu rozpoczęcia tej odpowiedzialności.

Artykuł 19–11 Prawo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego
ust.1 W ubezpieczeniu grupowym, w którym ubezpieczony nie wskazał uposażonego, istnie-

je możliwość wprowadzenia zapisu, że uprawnienie do otrzymania sumy ubezpieczenia 
przysługuje ubezpieczającemu.

ust.2 Jeżeli zostało wykupione ubezpieczenie grupowe na życie pracownika, umowa zawarta 
pomiędzy pracodawcą i pracownikami lub ich zrzeszeniem może zawierać przepisy do-
tyczące uprawnienia do otrzymania sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego, 
które należy zawrzeć również w umowie ubezpieczenia. Powyższa zasada ma także za-
stosowanie w przypadku gdy związek, stowarzyszenie lub klub wykupuje ubezpieczenie 
grupowe na życie dla swoich członków. 

ust.3 W razie niepodjęcia decyzji w trybie przewidzianym w podpunktach pierwszym i drugim, 
oraz niewyznaczenia przez ubezpieczonego beneficjenta umowy ubezpieczenia (por. art. 
19–2), stosuje się przepisy art. 15–1 ust. 2, 3 i 4 w odniesieniu do pozostałych przy życiu 
członków rodziny ubezpieczonego. 

Artykuł 19–12 Wyznaczenie osoby uposażonej
ust.1 Ubezpieczony może wyznaczyć beneficjenta umowy ubezieczenia jeżeli samodzielnie 

składa wniosek o ubezpieczenie grupowe bezpośrednio do ubezpieczyciela.
ust.2 Powyższe stosuje się również do innych form ubezpieczenia grupowego, chyba że warun-

ki umowy ubezpieczenia stanowią inaczej. 
ust.3 W przypadku zastosowania przepisów art. 15–2 do 15–6, wszelkie postanowienia doty-

czące ubezpieczającego stosuje się również w odniesieniu do ubezpieczonego.

Artykuł 19–13 Cesja praw i zabezpieczenie kredytu hipotecznego
Dopóki roszczenie ubezpieczonego względem ubezpieczyciela nie stało się wymagalne, ubez-

pieczony nie jest uprawniony do scedowania swoich praw. Prawa wynikające z grupowego 
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ubezpieczenia na życie (ubezpieczenia kapitałowego) mogą stanowić zabezpieczenie kredytu 
hipotecznego, o ile postanowienia umowy nie przewidują inaczej. 

Artykuł 19–14 Uchylenie zapłaty składki
Przy zastosowaniu przepisów art. 16–2 ust. 1, zapłata składki w ramach programu emery-

talnego nie może być uznana za nieuzasadnioną o ile składki były lub mogły być odliczone od 
kosztów podatku dochodowego ubezpieczającego. 

Artykuł 19–15 Ewidencja ubezpieczonych
ust.1 W przypadku ubezpieczeń grupowych, ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do odnoto-

wywania które z osób ubezpieczonych znajdują się w Rejestrze Ubezpieczeń na Życie o ile 
nie uzgodniono inaczej. 

ust.2 Każdy, kto w drodze domniemania faktycznego stwierdzi członkostwo w grupie ubezpie-
czeniowej której członkowie nie są rejestrowani, może wnioskować o wydanie odpisu 
powyższego Rejestru.

Król może postanowić, że przepisy art. 17–2 do 17–4 znajdują odpowiednio zastosowanie do 
rejestru ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia grupowego prowadzonego przez ubezpiecza-
jącego.

Artykuł 20–1
Jeśli na mocy umowy zawartej pomiędzy organizacjami ubezpieczycieli i organizacjami 

(zrzeszeniami) ubezpieczonych lub Radą Konsumentów powołano Komisję Odwoławczą do re-
prezentowania sporów w zakresie ubezpieczeń, a statut tej rady został zaakceptowany przez 
Króla.

Każda strona może żądać rozpoznania sprawy przez tą Komisję. Powództwo do Sądu po-
wszechnego może zostać wytoczone dopiero po wyczerpaniu drogi polubownej przez Komisją.
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Uwagi końcowe	

Z przedstawionego tekstu ustawy wynika, że norweska cywilnoprawna regulacja umowy ubez-
pieczenia jest bardzo drobiazgowa i kazuistyczna.

Charakter regulacji, a więc przeważająca liczba przepisów bezwzględnie obowiązujących lub 
semiinperatywnych wpływa na podniesienie poziomu ochrony konsumentów i poprawienie 
przejrzystości umów ubezpieczenia. Z lektury ustawy widać, że ustawodawca norweski dążył 
do bardzo precyzyjnego uregulowania stosunków ubezpieczeniowych, ograniczając tym samym 
swobodę ubezpieczyciela w kształtowaniu ogólnych warunków ubezpieczenia.

Na szczególną uwagę na tle prawa polskiego zasługują regulacje dotyczące ubezpieczeń gru-
powych; jak wiadomo specyfika umów ubezpieczenia grupowego nie stała się elementem 
uregulowań polskich.

Ustawodawca norweski dostrzegł podstawowe różnice pomiędzy ubezpieczeniami indywidu-
alnymi a grupowymi, stanowiące o istocie tych ubezpieczeń, a które dotyczą między innymi 
sposobu zawarcia umowy ubezpieczenia, podmiotów i zakresu umowy, administrowania ubez-
pieczeniem, początku i końca odpowiedzialności ubezpieczyciela, underwritingu (oceny i selekcji 
ryzyka). 

Ustawodawca norweski wśród ubezpieczeń grupowych wyróżnił dwa podstawowe warianty, 
tj. ubezpieczenie grupowe z indywidualną oceną ryzyka poszczególnych ubezpieczonych oraz 
ubezpieczenia grupowe z łączną oceną ryzyka całej grupy.

W regulacjach norweskich wskazano na sposoby formowania grupy, co ma istotne znaczenie 
dla charakteru grupowego ubezpieczenia i procedury zarządzania ryzykiem.

Warte recypowania na grunt prawa polskiego są uregulowane w prawie norweskim takie 
konstrukcje jurydyczne, jak zastaw na wierzytelności z umowy ubezpieczenia, ubezpieczenia ka-
pitałowe, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia.

Ustawa norweska może niewątpliwie stać się źródłem inspiracji dla polskiego ustawodawcy 
w procesie przebudowy (reformy) prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Dr Mariusz Fras, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach
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Summary of the article

Norwegian legal regulation of insurance agreement 
– inspiration for Polish legislator?

In the context of work pertaining to Polish Insurance Code special attention should be devoted 
to problem concerning the regulation and place of an insurance agreement in this document.

Generally, three main legislative concepts of insurance contract are differentiated. First one, 
the oldest functioning in Europe, is an insurance contract concluded in accordance with Civil 
or Commercial Code. The second one, the most frequently implemented in Europe, is charac-
terized by separate statues regulating insurance agreement and other issues connected with 
insurance law. This legislative conception is based on enforcing separate acts assuring that all 
civil and legal aspects of insurance agreement are covered. The third tendency is based on in-
troduction of the Insurance Code. 

This article presents regulation of an insurance contract enforced by Norwegian legislator. 
This particular regulation is very detailed and casuistic, norms included there are rather strict 
and aim at increasing consumers’ protection as well as improving the clarity of insurance agre-
ement. 

Apparently, Norwegian legislator found it essential to distinguish between individual and 
group insurance and introduced security on claims from the insurance agreement, capital insu-
rance and transfer of claims from insurance agreement. 

Taking into account the character and circumstantiality of regulation here described, the Nor-
wegian statue may be an inspiration for Polish legislator in the process of reconstruction of the 
economic insurance law.
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III. RECENZJE I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Bogusław Hadyniak, Jan Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem 
przedsiębiorstwa. t. I. Podstawy, Poltext, Warszawa 2010, 248 s. oraz
Lech Gąsiorkiewicz, Jan Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem 
przedsiębiorstwa. t. II. Zastosowania, Poltext, Warszawa 2010, 254 s. (Władysław Wojciech 
Mogilski)

Polskie piśmiennictwo ubezpieczeniowe wzbogaciło się o dwie bardzo cenne pozycje, a właści-
wie cały cykl wydawniczy, poświęcony problematyce zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. 
Prace ukazały się w ramach wydawanej przez Wydawnictwo Poltext serii „Współczesne ubez-
pieczenia” i stanowią pierwsze dwie pozycje z trzytomowego cyklu pod wspólnym tytułem 
„Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa”. 

Ten interesujący projekt wydawniczy jest koordynowany przez Wydział Zarządzania Politechniki 
Warszawskiej, aczkolwiek w gronie kilkunastu autorów prac znajdujemy zarówno przedstawicie-
li kadry akademickiej, jak i uznanych ekspertów rynku ubezpieczeń, co z pewnością wzbogaca 
sposób postrzegania poruszanych zagadnień. Nie do przecenienia jest rola prof. dr hab. J. Mon-
kiewicza, który pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego serii „Współczesne 
ubezpieczenia”, podjął się redakcji cyklu, jak też poszczególnych jego tomów, wraz z dobranymi 
współredaktorami. I tak, przy redakcji pierwszego tomu współpracował B. Hadyniak, a przy re-
dakcji drugiego – L. Gąsiorkiewicz. 

Ideą przewodnią cyklu jest przybliżenie czytelnikom, ujmowanej wieloaspektowo, problema-
tyki współczesnych ubezpieczeń korporacyjnych (corporate insurance). Dobór problematyki jest 
ze wszech miar trafny. We współczesnych warunkach gospodarczych ubezpieczenia korporacyjne 
dynamicznie się rozwijają obejmując coraz to nowe dziedziny i stają się jednym z najważniej-
szych instrumentów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw w bardzo wielu branżach. 

Zwięzłą charakterystykę współczesnego zarządzania ryzykiem przedstawił J. Monkiewicz we 
wprowadzeniu do pierwszego tomu cyklu. Za najważniejsze wyróżniki zarządzania ryzykiem au-
tor uznaje uwzględnianie szerokiego spektrum ryzyk, a nie tylko ich fragmentów, angażowanie 
się ścisłego kierownictwa przedsiębiorstw w proces zarządzania ryzykiem, ujmowanie zarządza-
nia ryzykiem w sposób zintegrowany („portfel ryzyk”), czy tendencję do ilościowego pomiaru 
ryzyk i stosowania uniwersalnych narzędzi zarządzania ryzy kiem dla różnych przedsiębiorstw. 
Współcześnie dominuje aktywne podejście do ryzyka, przejawiające się traktowaniem ryzyka 
już nie tylko negatywnie, ale również – pozytywnie, jako szansy dla przedsiębiorstwa. Zdaniem 
autora, „ryzyka się już nie minimalizuje, lecz optymalizuje, wychodząc od przyjętej strategii 
i oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału” (s. 11).

Na uwagę zasługuje układ trzytomowego cyklu prac. Tom pierwszy, zatytułowany „Podstawy”, 
prezentuje zasady ogólne i elementy wspólne dla funkcjonowania ubezpieczeń w zarządzaniu ry-
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zykiem przedsiębiorstwa. Z kolej tom drugi, zatytułowany „Zastosowania”, ukazuje zróżnicowanie 
ubezpieczeń korporacyjnych funkcjonujących w poszczególnych rodzajach przedsiębiorstw i orga-
nizacji, poczynając od przedsiębiorstw wytwórczych, a kończąc na organizacjach niezarobkowych 
i armatorach morskich. Trzeci tom cyklu – jak wynika z zapowiedzi – będzie poświęcony produk-
tom ubezpieczeniowym, traktowanym w tym kontekście jako instrumenty zarządzania ryzykiem. 
W ten sposób uzyskamy dzieło obejmujące całość problematyki współczesnych ubezpieczeń 
korporacyjnych, będących jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem przedsiębior-
stwa. Prezentację i ocenę prac trzeba przeprowadzić oddzielnie dla każdego z tomów. 

Tom pierwszy cyklu zatytułowany „Podstawy” omawia ogólne zagadnienia zarządzania ryzy-
kiem w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem roli ubezpieczeń w tym zakresie. 
Tom zawiera jedenaście rozpraw, uszeregowanych w ten sposób, żeby stopniowo wprowadzać 
czytelnika w tematykę zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń korporacyjnych. 

Opracowania zawarte w zbiorze można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa prac obej-
muje zagadnienia ogólne, przedstawione przez B. Hadyniaka w pracach dotyczących ryzyka 
w przedsiębiorstwie (Rozdział 1) oraz zarządzania tym ryzykiem (Rozdział 2). W bardziej szczegó-
łowym ujęciu problematyka zarządzania ryzykiem została omówiona w pracy D. Grabowskiego 
na temat analizy technicznej ryzyka obiektów przemysłowych (Rozdział 4) oraz w pracy E. Stro-
ińskiego, poruszającego wybrane zagadnienia z tego zakresu (Rozdział 5). Druga grupa prac 
koncentruje się na przedstawieniu roli ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. 
Listę otwiera opracowanie M. Wieczorek–Kosmali ukazujące istotę i zakres ochrony ubezpiecze-
niowej przedsiębiorstwa (Rozdział 3). W dalszej kolejności możemy wymienić teksty: T. Miazka, 
dotyczący wyboru ubezpieczyciela, nazywanego przez autora „dostawcą ubezpieczeń” (Rozdział 
6), J. Kliszcza ukazującą rolę brokera w procesie wyboru ubezpieczyciela (Rozdział 7), następnie 
R. Kamieńskiego dotyczącą umowy ubezpieczenia, nazywanej także „kontraktem ubezpiecze-
niowym” (Rozdział 9) oraz W. Walla poświęconą procedurze dochodzenia roszczeń z tytułu 
ubezpieczeń (Rozdział 10). Tom kończą opracowania: M. Wieczorek–Kosmali ukazujące pożyt-
ki i ciężary (koszty) związane z ubezpieczeniem przedsiębiorstwa (Rozdział 11) oraz A. Liwacza 
prezentujący zakład ubezpieczeń typu „captive” jako alternatywny sposób ubezpieczenia przed-
siębiorstw (Rozdział 8). 

Jak czytamy we wprowadzeniu do tego tomu (s. 12), celem zawartych tam opracowań jest 
pomoc czytelnikom w zrozumieniu natury, możliwości i ograniczeń współczesnych ubezpieczeń 
korporacyjnych. Cel ten został w pełni osiągnięty. Po lekturze prac czytelnik nabiera przekona-
nia, że ubezpieczenie, choć jest jednym z najważniejszych narzędzi w zarządzaniu ryzykiem, nie 
może tego procesu wyczerpywać ani zastępować. To ważna konstatacja, gdyż w praktyce część 
przedsiębiorstw traktuje ubezpieczenie jako prosty i tani substytut zarządzania ryzykiem. 

Układ książki jest przejrzysty i logiczny. Można jedynie poddać pod rozwagę ewentualną zmia-
nę kolejności kilku opracowań (chodzi o Rozdziały 3 i 8). 

Z uwagi na tematykę prac oraz ujęcie poszczególnych tematów, omawiany tom pierwszy ma 
niezaprzeczalne walory dydaktyczne. Prace te będą z pewnością przydatne studentom ubez-
pieczeń, zwłaszcza na kierunkach finansów i zarządzania, ale wzbudzą też zainteresowanie 
praktyków stykającym się w swej działalności z procesami risk management. Zwraca uwagę 
dbałość o jasność i przejrzystość wywodów, co ukazuje ich walory edukacyjne. W pracach znaj-
dujemy wiele tabel, wzorów i schematów. Każdy rozdział zamyka literatura przedmiotu, a także 
zestawienie ważnych terminów używanych w tekście, co ułatwia jej percepcję. Widoczne są 
efekty pracy redakcyjnej, dzięki której, przy różnorodności tematów i wielości autorów, powstał 
tekst jednolity pod względem formy i redakcji, który po prostu dobrze się czyta.
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Tom drugi cyklu, zatytułowany „Zastosowania”, zgodnie z tytułem ukazuje zastosowanie ubez-
pieczeń w różnych rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji. Ubezpieczenia jako metoda 
zarządzania ryzykiem zostały pokazane w szerokim spektrum podmiotów produkcyjnych, han-
dlowych, finansowych, transportowych, medycznych, rolnych, jednostek administracyjnych, 
a także organizacji niezarobkowych; łącznie zawiera dziesięć opracowań.

Problematyce ubezpieczeń przedsiębiorstw produkcyjnych (wytwórczych i budowlanych) zo-
stały poświęcone prace: K. Ortyńskiego, na temat ubezpieczenia wycofania produktu z rynku 
(Rozdział 1), D. Gołębiowskiego, ukazująca szczególne cechy ubezpieczeń zakładów przemysło-
wych dużego ryzyka (Rozdział 2) oraz J. A. Gniadka, poświęcona ubezpieczeniom w zarządzaniu 
ryzykiem projektów, zwłaszcza projektów inwestycyjnych (Rozdział 3). Ubezpieczenia dla banków 
omawia A. Liwacz (Rozdział 4), a J. Lisowski – ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przed-
siębiorstw handlowych (Rozdział 5). Praca K. Polichy ukazuje z kolei problemy ubezpieczeń 
zakładów usług medycznych (Rozdział 6). Ubezpieczeniom w gospodarstwach rolnych poświęcili 
swe opracowanie M. Kaczała i K. Łyskawa (Rozdział 5). Specyficzne problemy ubezpieczeń jedno-
stek samorządu terytorialnego zaprezentował A. Liwacz (Rozdział 8), a ubezpieczenia organizacji 
niezarobkowych – J. Domański (Rozdział 9). Tom zamyka opracowanie R. Kilińskiego, poświęco-
ne ubezpieczeniom armatorów morskich (Rozdział 10). 

Konstrukcja tomu II nie budzi uwag. Wydaje się, że zostały ujęte wszystkie najważniejsze obszary 
zastosowania ubezpieczeń korporacyjnych. Zawarte tam prace powinny szczególnie zaintereso-
wać praktyków, mogących dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bądź uzyskać nowe naświetlenie 
znanych wcześniej zagadnień. Na końcu tomu znajdujemy notki biograficzne autorów poszczegól-
nych opracowań; szkoda, że podobne notki nie zostały zamieszczone w pierwszym tomie cyklu.

Obie recenzowane prace trzeba ocenić bardzo wysoko z wielu względów, w szczególności z uwagi 
na trafny dobór tematyki oraz wysoki poziom merytoryczny, osiągnięty przy jasnym i zrozumiałym 
ujęciu tematów, co wciąż jest rzadkością w tego typu pracach. Korzystając z praw recenzenta zgła-
szam jedynie drobne uwagi terminologiczne, aby nie określać ubezpieczyciela mianem „dostawcy 
ubezpieczeń”, a umowy ubezpieczenia – mianem „kontraktu ubezpieczeniowego”. 

Bardzo owocne dla recenzowanych prac okazało się stworzenie zespołu autorów reprezentu-
jących zarówno naukę, jak i praktykę ubezpieczeń.

Należy wyrazić przekonanie, że wydane dotąd dwa tomy, a także oczekiwany tom trzeci, sta-
nowiące cykl prac poświęconych roli ubezpieczeń korporacyjnych w zarządzaniu ryzykiem, staną 
się znaczącym wydarzeniem naukowym i edytorskim. Książki te już wzbudziły zainteresowanie 
środowiska ubezpieczeniowego, a zwłaszcza osób stykających się w swej działalności praktycz-
nej lub naukowej z ukazaną w nich problematyką. 

Nie sposób w tym miejscu, nie przypomnieć wydanego w latach 2000 – 2003 przez Poltext 
cyklu książek pod red. J. Monkiewicza, pod wspólnym tytułem „Podstawy ubezpieczeń” (tom I. 
Mechanizmy i funkcje, tom II. Produkty, tom III. Przedsiębiorstwo), który do dziś jest cenionym 
podręcznikiem i źródłem wiedzy z dziedziny ubezpieczeń. Dowodzi to dużego zapotrzebowania 
na tego typu publikacje, które przyczyniają się przede wszystkim do wyjaśnienia i porządko-
wania wielu trudnych zagadnień z zakresu ubezpieczeń i w ten sposób dobrze służą edukacji 
i popularyzacji ubezpieczeń.

Omawianych wyżej pozycji w zasadzie nie trzeba specjalnie rekomendować, gdyż z pewnością 
znajdą wielu Czytelników. 

Dr Władysław Wojciech Mogilski, Biuro Doradztwa Ubezpieczeniowego PARTNER w Gdańsku
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Alojzy Z. Nowak, Stanisław Nowak, Andrzej Sopoćko (red. nauk.), Rynki finansowo–
ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 275 s. (Krystyna Twardowska)

Przedmiotem książki jest aktualna tematyka związana z wydarzeniami ostatnich lat na rynkach 
finansowych świata.

Ogromną zaletą książki jest to, że powstała ona na skutek współpracy instytucji naukowych 
z podmiotami praktyki gospodarczej. Jest owocem ponad ich rocznej współpracy na różnych 
forach dyskusyjnych naukowych, np. na Wydziale Zarządzania i na Wydziale Psychologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, na Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Szkole 
Głównej Handlowej, na Politechnice Warszawskiej, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, w Uniwersytecie 
Humanistyczno–Przyrodniczym w Kielcach oraz w podmiotach praktyki gospodarczej takich jak 
Ministerstwo Gospodarki, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Vienna Insurance 
Group, Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Rada Polityki Pienięż-
nej.

Książka daje więc czytelnikowi możliwość wielorakich interpretacji, możliwość wyboru osądu 
przedstawianej sytuacji bowiem prezentuje ogromnie zróżnicowane poglądy. Wyjaśnia przy tym 
wiele zależności między teorią i praktyką w finansach, ubezpieczeniach i biznesie.

Kryzys na rynkach finansowych, jego wpływ na rynek ubezpieczeń oraz poszukiwanie metod 
wyjścia z kryzysu przedstawione są w 22 artykułach. Wymienię szacowne grono autorów i ich 
artykuły w tych grupach tematycznych. 

I tak, do kryzysu finansowego odnieśli się: Alojzy Z. Nowak „Jaki koniec kryzysu?”, Andrzej 
Sopoćko „Kryzys finansowy 2008 r. Jak bardzo przydatne są lekcje z przeszłości”, Halina Wasilew-
ska–Trenkner „Globalny kryzys finansowy. Uwarunkowania polskiej polityki budżetowej”, Hanna 
Kuzińska „Polityka społeczna i budżetowa w warunkach globalnego kryzysu finansowego”, Bo-
gusław Bamber „Toksyczne opcje walutowe polskich spółek”,

Tomasz B. Michalski i Adam Śliwiński „Risk management a nadzór finansowy w świetle kryzysu 
gospodarczego”, Katarzyna Malinowska „Lekcja kryzysu finansowego jako kolejny krok na dro-
dze ku prawnej integracji europejskiej”.

Tytuły artykułów dotyczących ubezpieczeń wskazują, że dotyczą one obszaru europejskiego 
rynku ubezpieczeniowego w warunkach kryzysu gospodarczego. Autorzy tych artykułów i ich 
tytuły to: Irena Jędrzejczyk „Oddziaływanie zjawisk kryzysowych na sektor ubezpieczeń”, Jan 
Monkiewicz „Międzynarodowa agenda regulacyjna w ubezpieczeniach a współczesny kryzys fi-
nansowy. Czy jesteśmy na właściwej drodze?”, Franz Fuchs „Kryzys w praktyce ubezpieczeniowej 
na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej. Wpływ niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej 
na działalność zakładów ubezpieczeń z uwzględnieniem doświadczeń Vienna Insurance Group”, 
Dorota Maśniak „Znaczenie stworzenia i rozwoju rynku ubezpieczeniowego dla nauki prawa 
dotyczącego stosunków finansowych”, Dariusz Fuchs „Jak prawo ubezpieczeniowe może pomóc 
w kryzysie?”, Marietta Janowicz–Lomott „Wpływ kryzysu rynków finansowych na wzajemność 
ubezpieczeniową”, Marek Monkiewicz i Grażyna Sordyl „Analiza działalności Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego oraz fundusz ochrony ubezpieczeń w wybranych krajach Unii Europej-
skiej w zakresie niewypłacalności ubezpieczycieli w świetle globalnego kryzysu finansowego”, 
Elżbieta Turkowska–Tyrluk „Upadłość zakładu ubezpieczeń i inne zdefiniowane przypadki nie-
wypłacalności. Próba identyfikacji problemów na tle obowiązującego prawa – uwagi krytyczne”, 
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Jarosław W. Przybytniowski „Rozwój pośrednictwa ubezpieczeniowego a spowolnienie gospo-
darcze w Polsce. Wybrane zagadnienia”, Jacek Kliszcz „Wartość dodana usługi brokerskiej”, 
Wojciech Fallach, „Ścieżka statystyczna a klauzula generalna – art. 3851 k.c.”

Poszukiwaniu i omówieniu możliwych i pożądanych metod wyjścia z kryzysu artykuły swoje 
poświęcili: Stanisław Nowak „Kryzys rynków gospodarczych. Czas naprawy (wybrane problemy)”, 
Krystyna Bobińska „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Rola państwa”, Jan Barcz, Tadeusz 
Skoczny, Marek Ociepka, Tadeusz Tyszka, Janusz Czapiński, Grażyna Wieczorkowska–Wierzbiń-
ska „Przejść kryzys i wejść do strefy EURO”. 

Po zapoznaniu się z książką można stwierdzić, że przestudiowanie wymienionych powyżej ar-
tykułów może mieć pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji antykryzysowych.

Konstrukcja książki jest przejrzysta. Można powiedzieć, że przedstawia pewien spór naukowy 
na temat istotnych i aktualnych zjawisk gospodarczych. Przedstawia różne podejścia do rzeczy-
wistości i różne koncepcje działania. 

Zadaniem, które książka doskonale spełniła jest to, że poddano rzeczywistość gospodarczą 
i finansową oglądowi z różnego punktu widzenia. Może być ona użyteczna dla słuchaczy po-
dyplomowych studiów ekonomicznych, doktorantów i innych pracowników naukowych oraz 
pracowników podmiotów gospodarczych, gdyż wychodzi od klasycznych teorii naukowych i daje 
konfrontację z interpretacją biznesową.

Nie jest zadaniem recenzenta ocenić, który z autorów ma słuszność, czy też po stronie jakiej 
teorii są racje. Podsumowaniem recenzenta jest w tym przypadku stwierdzenie, że rzeczywi-
stość jest tak złożona, iż komentarz do niej nie może być jednoznaczny.

Dr hab. Krystyna Twardowska, kierownik Zakładu Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej 
Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie
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Nowości wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukazały się w I poł. 2010 r. i uzupełnienie za rok 2009)

I. Zagadnienia ogólne; finanse, prawo, ubezpieczenia

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
1. Aneta Flisek (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze i inne akty prawne: teksty jednolite 

wraz z wprowadzeniem sędziego Stanisława Gurgula oraz z indeksem rzeczowym, wyd. 
5, stan prawny: styczeń 2010, C.H. Beck, Warszawa 2010, XLVII, 342s. (upadłość przedsię-
biorstw państwowych, spółdzielni, zakładów ubezpieczeń i banków).

B. Monografie i inne opracowania autorskie
1. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak–Matusewicz, Podatki i składki w działalności 

przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2010, 320s.
2. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka–Chmielowiec (red. nauk.), Inwestycje finansowe i ubezpie-

czenia – tendencje światowe a polski rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; nr 60), Wro-
cław 2009, 582s. 

3. Marcin Kawiński, Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno–gospodarczym Polski, 
Wiadomości Ubezpieczeniowe, numer specjalny 01 / 2010, Wydane na zlecenie Polskiej 
Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2010, 74s.

4. Eugeniusz Kowalewski (red. nauk.), O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń = The need 
for implementing a Polish insurance code, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownic-
twa „Dom Organizatora”, Toruń 2009, 331s.

5. Agnieszka Kowalska (et al.), Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty praw-
ne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism, Difin, Warszawa 2010, 278s.

6. Bartosz Kucharski, Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2010, 456s.

7. Zbigniew Michna, Zastosowanie procesów α–stabilnych w zarządzaniu ryzykiem ubezpiecze-
niowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, 64s.

8. Anna Ostrowska–Dankiewicz, Grzegorz Lew, Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodar-
cze w przedsiębiorstwach, Ogólnopolskie Wydawnictwo PCG, Rzeszów 2009, 234s.

9. Beata Więzowska, Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Wolters Kluwer Pol-
ska, Warszawa 2010, 306s.

10. Janusz Wozowczyk, Zastosowanie teorii ruiny w analizie finansowej zakładu ubezpieczeń, 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Fundacja Warty i Kredyt Banku „Razem możemy wię-
cej”, Warszawa 2009, 151s.

C. Periodyki, zeszyty naukowe
1. Monitor Ubezpieczeniowy, nr 41; nr 42.
2. Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, nr 1 (156); nr 2 (157); nr 3 (158); nr 4 (159); nr 5 (160); 

nr 6 / 7 (161 / 162).
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II. Ubezpieczenia gospodarcze

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo

B. Monografie i inne opracowania autorskie
1. Bogusław Hadyniak, Jan Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przed-

siębiorstwa. t. I. Podstawy, Poltext, Warszawa 2010, 248s.
2. Lech Gąsiorkiewicz, Jan Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przed-

siębiorstwa. t. II. Zastosowania, Poltext, Warszawa 2010, 256s.
3. Ilona Kwiecień, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej C.H.Beck, 

Warszawa 2010, 230s.
4. Marek Monkiewicz (red. nauk.), Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce. 

Aktualne problemy, Dom wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2009, 310s.
5. Monika Wieczorek–Kosmala, Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość do-

daną przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 
Fundacja Warty i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”, Warszawa 2009, 286s.

C. Periodyki, zeszyty naukowe
1. Prawo Asekuracyjne, nr 1 (62) 2010; nr 2 (63) 2010.
2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 01 / 2010.

III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
1. Grażyna Aniszewska, Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2010 roku, 

Difin, Warszawa 2010, 208s.
2. Małgorzata Barzycka–Banaszczyk (red.). Ubezpieczenia społeczne, stan prawny: styczeń 

2010, wyd. 5, 111 zestaw uzupełniający, C.H.Beck, Warszawa 2010.
3. Aneta Flisek (red.), Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym, C.H.Beck, War-

szawa 2010, 30s.
4. Jerzy Kuźniar (red.), Ubezpieczenia społeczne 2010, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2010, 1194s.
5. Daniel Eryk Lach, Sebastian Samol, Krzysztof Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych: komentarz, stan prawny: grudzień 
2009, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, 243s.

6. Prawo pracy i ubezpieczenia, stan prawny: wrzesień 2010, Legis, Warszawa 2010, 384s.
7. Ubezpieczenia społeczne, wyd. 4, C.H.Beck, Warszawa 2010, 236s.
8. Beata Wawrzyńczak–Jędryka (red.), Ewa Dziubińska–Lechnio, Ubezpieczenia społeczne 

2010, ABC – Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, 1194s.

B. Monografie i inne opracowania autorskie
1. Wioletta Witoszko, Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2010, 348s.

opr. mgr Barbara Sękowska
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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z IV międzynarodowej konferencji naukowej „Szanse i zagrożenia dla rynków 
ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, Kraków, 3–4 grudnia 2009 r. (Dariusz 
Fuchs)

W dniach 3 i 4 grudnia 2009r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja Naukowa 
„Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, która 
z wielkim powodzeniem została zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie. 

Obrady rozpoczęły się uroczystą inauguracją, w której uczestniczyli przedstawiciele władz 
Uczelni. Część merytoryczna została zainicjowana referatem autorstwa prof. Lesława Grajka 
(KNF), poświęconym wycenie firmy ubezpieczeniowej. Zarówno tematyka jak i sposób prezenta-
cji spowodował żywe zainteresowanie tematem wszystkich uczestników konferencji. Następnie 
w bloku poświęconym europejskiemu rynkowi ubezpieczeń (I sesja plenarna), zaprezentowano 
wystąpienia odnoszące się zarówno do sfery zmian na tym rynku jak i sfery regulacyjnej. II sesja 
plenarna, zatytułowana „Rynek ubezpieczeń w Polsce” zawierała szerokie spektrum tematyki, 
począwszy od zagadnień odnoszących się do ryzyka i zarządzania nim, po konsekwencje krachu 
finansowego na rynku ubezpieczeniowym. Ostatnia (III) sesja plenarna była poświęcona wybra-
nym zagadnieniom ubezpieczeń społecznych.

Należy podkreślić, iż staraniem organizatorów, konferencja nie tylko odznaczyła się wysokim 
poziomem merytorycznym, zarówno wygłaszanych referatów jak i dyskusji, dla których były one 
kanwą, należy dodać, iż uczestnicy dysponowali już w trakcie konferencji tekstami wygłaszanych 
referatów, co znakomicie ułatwiło komunikację pomiędzy referentami a pozostałymi uczestnika-
mi, chcącymi odnieść się w dyskusji do zaprezentowanych poglądów poszczególnych autorów.

Wypada w tym miejscu wyrazić nadzieję, iż wątki poruszone w trakcie ostatniej konferencji, 
znajdą swą kontynuację w 2011 r., podczas V konferencji międzynarodowej, poświęconej Ryn-
kom Ubezpieczeniowym Europy Środkowej i Wschodniej.

dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; członek Project Group on a Restatement 
of European Insurance Contract Law
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Sprawozdanie z 26 seminarium „Project Group on a Restatement of European Insurance 
Contract Law”, Wiedeń, 20–22 stycznia 2010 r.1 (Dariusz Fuchs)

W dniach 20 – 22 stycznia b.r. odbyło się w Wiedniu 26 seminarium Restatement Project 
Group, które zostało zwieńczone międzynarodową konferencją, współorganizowaną przez 
Austriackie Ministerstwo Sprawiedliwości, a poświęconą ocenie PEICL, jako opcyjnemu in-
strumentowi regulacji Wspólnego Rynku („PEICL: A Model Optional Instrument for the Single 
Market”) w ostatnim dniu obrad, 22 stycznia b.r.

26 Seminarium odbywało się także przy współudziale Austriackiego Ministerstwa Sprawie-
dliwości oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Wiedniu, którego to reprezentant, prof. Martin 
Schauer, został przyjęty przez aklamację na nowego członka Restatement Insurance Group, 
przygotowującej dalsze części PEICL.

Pierwszy dzień był zasadniczo poświęcony projektowi regulacji w PEICL ubezpieczeń gru-
powych. W drugim dniu prace rozpoczęto od analizy propozycji prof. Jana Norio–Timonen 
(Finlandia), odnoszącej się do zakresu obowiązku notyfikacyjnego w ubezpieczeniach na życie.

W czasie sesji dopołudniowej drugiego dnia (21 stycznia) rozważano także propozycję prof. 
Hermana Cousy (Belgia) oraz Iannis Rokas (Grecja), odnoszącej się do uregulowania w PEICL 
podstaw i zakresu roszczenia regresowego ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego w ubezpie-
czeniach komunikacyjnych. W sesji popołudniowej tego dnia dyskutowano założenia regulacji 
ubezpieczeń na życie, przygotowanej przez cały zespół Restatement Insurance Group.

Kolejne spotkanie seminaryjne zostało wyznaczone pierwotnie w Budapeszcie na kwiecień 
b.r. ale ze względów na trudności komunikacyjne związane z erupcją wulkanu na Islandii, obrady 
zostały przełożone na termin wrześniowy. Sesja w dniach 24–26 września będzie zorganizowana 
w Walencji.

Dr Dariusz Fuchs, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; członek Project Group on a Restatement 
of European Insurance Contract Law

1 Poglądy wyrażone w tekście są osobistymi autora i nie mogą być identyfikowane ze stanowiskiem Project 
Group on a Restatement of European Insurance Contract Law (PEICL).
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Sprawozdanie ze spotkania FIN–NET, Bruksela, 30 marca 2010 r. (Małgorzata Więcko)

Spotkanie członków europejskiej sieci FIN–NET odbyło się 30 marca 2010 r. w Brukseli, w bu-
dynku Parlamentu Europejskiego. Głównym jego tematem było omówienie bieżących działań 
Unii Europejskiej w dziedzinie usług finansowych, ochrony konsumentów oraz dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów w zakresie:

metod klasyfikacji oraz rejestrowania skarg zgłaszanych przez konsumentów,a) 
projektu nowej dyrektywy dotyczącej praw konsumentów,b) 
dyrektywy dotyczącej mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych, c) 
badań nad alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów w Unii Europejskiej.d) 

Zagadnienia te zostały omówione przez przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Ad. a)
Dyrektorat Generalny Komisji Europejskiej SANCO zakończył prace nad projektem metodolo-

gii klasyfikacji skarg konsumenckich w Unii Europejskiej. Projekt został przedstawiony w formie 
ostatecznej wszystkim uczestnikom konsultacji. Na 27 maja 2010 r. w Brukseli zaplanowana 
jest konferencja uzgodnieniowa, na której zostanie oficjalnie przedstawiona ostateczna wersja 
projektu klasyfikacji. Ponadto, Dyrektorat SANCO opracował specjalny program komputerowy 
pozwalający na klasyfikację skarg według określonej metodologii do użytku przez wszystkich 
uczestników programu. Możliwe jest także stosowanie własnego programu komputerowego 
a następnie przedstawienie wyników za pomocą terminologii proponowanej przez SANCO w eu-
ropejskiej klasyfikacji. Wprowadzenie klasyfikacji planowane jest na początek maja tego roku. 
Przewidziane jest wydanie w tej sprawie Rekomendacji Komisji Europejskiej.

Ad. b)
Przedstawiono ramy projektu dyrektywy konsumenckiej stanowiącej połączenie obecnie obo-

wiązujących dyrektyw regulujących sprzedaż konsumencką, klauzule niedozwolone, sprzedaż na 
odległość oraz sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy. Nowa dyrektywa będzie dotyczyć wszyst-
kich stosunków prawnych między przedsiębiorcą a konsumentem. Projekt dyrektywy składa się 
z sześciu rozdziałów. Tylko jeden z nich ma mieć bezpośrednie zastosowanie do usług finanso-
wych i będzie to rozdział dotyczący klauzul niedozwolonych. W projekcie przygotowano dwie 
listy klauzul niedozwolonych: czarną oraz szarą. Dyrektywa ma ponadto ujednolicić regulacje 
prawne w zakresie terminu odstąpienia od umowy. Zauważono bowiem zbyt dużą rozbieżność 
w terminach odstąpienia w odniesieniu do poszczególnych regulacji prawnych. Uznano, iż takie 
rozwiązanie jest niekorzystne dla konsumentów oraz uniemożliwia im skuteczne skorzystanie 
z tego prawa. We wszystkich przypadkach termin odstąpienia ma wynosić 14 dni, natomiast 
jeśli przedsiębiorca nie poinformuje o prawie odstąpienia czas ten wydłuży się do 3 miesięcy. 
Na chwilę obecną nie pojawiła się propozycja umieszczenia w dyrektywach zapisów o polubow-
nych metodach rozwiązywania sporów, jednak kwestia ta wciąż pozostaje otwarta. Dyrektywa 
może zostać przyjęta już w grudniu 2010 r.

Ad. c)
Na spotkaniu omówiono również dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008 / 52 / 

WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i go-
spodarczych. Dyrektywa swoim zakresem obejmuje również mediacje w sprawach rodzinnych, 
zawiera jednak ograniczenia w odniesieniu do spraw transgranicznych. Członkowie sieci FIN–
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NET mogą stosować powyższą dyrektywę w wewnętrznym procesie mediacyjnym. Dyrektywa 
wyodrębnia pięć podstawowych zasad: zapewnienie właściwej jakości procesu mediacyjnego, 
prawo skierowania sprawy na drogę mediacji, zapewnienie wykonalności zawartych ugód, pouf-
ność przebiegu procesu mediacji, zawieszenie biegu przedawnienia na czas mediacji. Dyrektywa 
2008 / 52 / EC obowiązuje od 13 czerwca 2008 r., wszystkie kraje członkowskie mają obowiązek 
wdrożyć ją do dnia 21 maja 2011 r.

Ad. d)
Podczas spotkania odbyła się także dyskusja na temat roli instytucji pozasądowych metod roz-

wiązywania sporów w odniesieniu do dochodzenia przez konsumentów roszczeń zbiorowych. 
Obecnie istnieje kilka metod stosowanych w przypadku rozwiązywania zbiorowych sporów kon-
sumenckich:

alternatywne metody rozwiązywania sporów (tzw. ADR);	
postępowanie w sprawie drobnych roszczeń;	
postępowanie zbiorowe jako odrębna procedura cywilna (w niektórych państwach człon-	
kowskich).

Kwestia ta poruszona została także w Zielonej Księdze dotyczącej dochodzenia roszczeń zbio-
rowych. Po uzyskaniu odpowiedzi (nadesłano 190 odpowiedzi) pojawiło się pięć propozycji 
możliwych działań:

brak działań ze strony Komisji Europejskiej – działania w tej sprawie powinny podejmować 	
samodzielnie poszczególne państwa członkowskie;
ustanowienie jednego, europejskiego modelu postępowania w sprawach zbiorowych;	
propozycja ustanowienia odrębnej instytucji rozpoznającej skargi zbiorowe metodami poza-	
sądowymi oraz mającej uprawnienia do wszczęcia postępowania sądowego;
wypracowanie kompletnego systemu zajmującego się skargami zbiorowymi w ramach roz-	
wiązania alternatywnego, bez zobowiązania państw członkowskich;
stworzenie unijnego systemu do spraw roszczeń zbiorowych.	

Należy podkreślić, iż każda z powyższych opcji przewiduje jako element niezwykle istotny al-
ternatywne metody rozwiązywania sporów.

Jak pokazuje przykład sporu o odszkodowania zbiorowe w zakresie usług finansowych, który 
miał miejsce we Francji, procedura stosowana w tego rodzaju sprawach nie należy do najłatwiej-
szych. We Francji, skarżący złożyli 400 wniosków o mediację w bardzo podobnych sprawach. 
Trudno było jednak podjąć jedną wspólną decyzję, adekwatną dla wszystkich stron. Powodem 
tego był skomplikowany charakter kwestionowanego przez Skarżących produktu finansowego. 
Jak się okazało produkt ten był niekorzystny „jedynie” dla 60% konsumentów. 

Propozycją rozwiązania tego problemu jest ustalenie kryteriów klasyfikacji sprawy pozwala-
jących na sprawdzenie czy sprawa dotyczy tego samego problemu zbiorowego. Rzadko jednak 
zdarza się, aby wszyscy klienci znajdowali się w takim samym położeniu. Sprawy mogą „na pierw-
szy rzut oka” wyglądać podobnie, jednak po głębszej analizie może okazać się, że jest inaczej. 

Portugalia podjęła próbę umożliwienia rozwiązywania tego typu sporów przez Internet. Będą 
przedstawione wnioski płynące z tego eksperymentu. W Wielkiej Brytanii roszczenia zbioro-
we konsumentów pojawiają się bardzo często. Powszechnie wiadomo, że potrzebne jest prawo 
ustanawiające kryteria postępowania w podobnych kwestiach. W pierwszej kolejności należy 
jednak udzielić odpowiedzi na pytanie czy celem regulacji prawnych ma być efektywne rozwią-
zywanie sporów konsumenckich czy też na tyle skuteczna ochrona konsumentów, aby tego typu 
pozwów było jak najmniej.
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Jednym z punktów spotkania była prezentacja badań nad zastosowaniem pozasądowych 
metod rozstrzygania sporów w Unii Europejskiej. W 2009 r. Dyrektorat Generalny SANCO prze-
prowadził badanie wszystkich typów pozasądowych metod rozstrzygania sporów, również tych 
wykraczających poza sektor usług finansowych. Łączna liczba organizacji stosujących pozasądo-
we metody rozwiązywania sporów działających na terenie Unii Europejskiej wynosi 750. Istnieją 
jednak takie państwa członkowskie, które nie rozwinęły żadnej instytucji działającej jako alter-
natywa dla sądów w zakresie rozstrzygania sporów. 66% wszystkich działających instytucji ADR 
zgłoszono do Komisji Europejskiej. Pozostała część podmiotów nie została zgłoszona w wyniku: 

nie przestrzegania rekomendacji Komisji Europejskiej w tym zakresie;	
nie zrozumienia celowości zgłoszenia się do Komisji Europejskiej;	
braku świadomości takiego obowiązku.	

Różne typy organizacji polubownie rozwiązujących spory wyodrębniają różne systemy roz-
strzygania sporów. Większość z nich cechuje dobrowolność korzystania z tego typu usług, jednak 
jak się okazuje – nie jest to zasada stosowana we wszystkich organizacjach. Alternatywne spo-
soby rozstrzygania sporów mają wiele cech pozytywnych m.in. są szybkie (przeciętna długość 
postępowania to 90 dni), dodatkowo obserwowany jest ciągły wzrost liczby pozytywnie rozwią-
zywanych spraw. Maksymalna efektywność tego systemu jest jednak ograniczana przez fakt, 
iż nie wszystkie sektory oraz państwa korzystają z ADR.

W Unii Europejskiej istnieją trzy instytucje zajmujące się alternatywnymi metodami rozwiązy-
wania sporów w zakresie roszczeń zbiorowych. 16% wszystkich instytucji polubownych metod 
rozwiązywania sporów spotyka się w swojej działalności ze sprawami, które można zakwalifi-
kować jako roszczenia zbiorowe. Komisja Europejska zamierza wypracować i lepiej rozwinąć 
politykę w sprawie ADR. Powstały już propozycje rozwiązania problemów, które utrudniają roz-
wój tej formy rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Podczas spotkania przedstawieni zostali również nowi członkowie sieci FIN–NET: Sąd Polubow-
ny z Polski działający przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisja Arbitrażowa z Budapesztu. 
Komisja ta jest częścią Węgierskiej Komisji Arbitrażowej, cechują ją bezpłatność świadczonych 
usług oraz szeroki zakres spraw podlegających rozpoznaniu. Sprawami z zakresu usług finanso-
wych zajmuje się jednak wyłącznie oddział w Budapeszcie. W 2009 r. do komisji tej wpłynęły 
1.774 skargi w tym 224 (12,6%) dotyczące usług finansowych. Komisja Arbitrażowa zapewnia 
swoim klientom bezpłatne tłumaczenia, niezbędne w transgranicznym procesie skargowym. 
Przedstawiono także kandydatury państw przejawiających chęć członkowstwa w FIN–NET (m.in. 
z Włoch, Francji, Szwajcarii).

Jako priorytety oraz zadania sieci FIN–NET wyznaczono pracę nad rozbudową strony inter-
netowej FIN–NET (aktualizacje strony oraz bazy danych) oraz analizę raportu z działalności 
FIN–NET. Raport obejmuje lata 2008–2009 i został przygotowany przez Zarząd sieci FIN–NET 
i przedstawiony członkom sieci do akceptacji.

Spotkanie umożliwiło także wymianę doświadczeń dotyczących istotnych kwestii jakie poja-
wiają się w działalności członków sieci FIN–NET:

umowy ubezpieczenia nieadekwatne do potrzeb konsumentów usług bankowych;	
nieuzasadnione zmiany stopy procentowej kredytu.	

Bankowe ubezpieczenia ochrony płatności (payments protection insurance – PPI) stały się te-
matem zagorzałej dyskusji. W Grecji każdy klient zaciągający kredyt hipoteczny jest ustawowo 
zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od ognia i trzęsienia ziemi. Ubezpieczenie to 
w pozostałych sytuacjach jest dobrowolne. W Wielkiej Brytanii często zdarza się, że PPI sprze-
dawane jest klientowi bez jego zgody, jest ono nieadekwatne do potrzeb klienta bądź też klient 
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zostaje poinformowany, że kupno tego rodzaju ubezpieczenia jest obowiązkowe. Zdaniem 
Rzecznika do spraw Usług Finansowych w Wielkiej Brytanii tego typu praktyki są nieprawidłowe. 
We Włoszech podobny problem dotyczy nie tylko ubezpieczeń zawieranych za pośrednictwem 
banków, ale wszystkich ubezpieczeń grupowych. Podobne problemy zaobserwowano w Polsce. 
Ilość skarg dotyczących umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem banków stanowi 
ok. 5% skarg trafiających do Rzecznika Ubezpieczonych. W bardzo wielu przypadkach umowy 
te są nieadekwatne do potrzeb konsumentów i dotyczą sytuacji, w których klient od początku 
zawarcia umowy nie ma możliwości otrzymania świadczenia od ubezpieczyciela. W Szwecji nie 
zaobserwowano tego typu problemów.

Dodatkowo uczestnicy spotkania omówili wpływ kryzysu finansowego na skargi otrzymywane 
w zakresie usług finansowych:

wpływ kryzysu finansowego na skargi rozwiązywane metodami pozasądowymi (ADR) (wpływ 	
na ilość oraz rodzaj skarg a także funkcjonowanie ADR);
wpływ kryzysu finansowego na konsumentów, dyskusja na temat podejścia konsumentów 	
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Podczas spotkania poruszono także kwestię dyrektywy z dnia 13 listopada 2007 r. o usługach 
płatniczych (2007 / 64 / EC) oraz skarg związanych z obszarem płatniczym. Przedstawiciel Ko-
misji Europejskiej poinformował, iż Komisja podjęła kroki w kierunku ukarania krajów, które 
opóźniły się z implementacją tej dyrektywy. Omówiono również proces wdrażania programu 
Europejskiego Komitetu Sektora Bankowego regulującego zmiany konta bankowego (Common 
Principles for Bank Account Switching). Tego typu sprawy zazwyczaj kierowane są do arbitrów / 
rzeczników bankowych. Problem ze zmianą konta bankowego najczęściej pojawia się w sytuacji 
kiedy konsument chce zmienić konto, a nie pozwala mu na to np. kredyt hipoteczny zaciągnięty 
w danym banku. Osoba dokonująca zmiany konta bankowego musi być przygotowana na utratę 
pewnych świadczeń.

Na koniec spotkania, przedstawicielka Rzecznika Bankowego z Grecji omówiła ostatnie rozstrzy-
gnięcie, które zapadło przed sądem greckim w sprawie Lehman Brothers. Sprawa ta dotyczyła 
konsumenta, który nie został należycie poinformowany o produkcie finansowym i zainwesto-
wał 82 tys. euro w papiery wartościowe banku Lehman Brothers, który niedługo potem ogłosił 
swoją upadłość. Sąd uznał powództwo i wskazał na fakt, iż bank zaniedbał kwestię należyte-
go poinformowania swojego klienta, a to przyczyniło się do znaczącej szkody w jego majątku. 
W efekcie bank musiał zwrócić zainwestowane pieniądze. Precedens ten zainicjował w Grecji 
falę pozwów dotyczących podobnych sytuacji. 

Mgr Małgorzata Więcko, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Aktualne tendencje w prawie konsumenckim”, 
Wrocław, 8 kwietnia 2010 r. (Robert Stefanicki)

Zorganizowane w ramach projektu „Potencjał naukowo–dydaktyczny Wydziału Prawa Ad-
ministracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta”, 
współfinansowanego przez UE w ramach EFS, forum naukowe zgromadziło wielu ekspertów 
krajowych i zagranicznych, przedstawicieli organizacji konsumenckich, judykatury i administra-
cji oraz przedsiębiorców i reprezentantów wolnych zawodów prawniczych1. Zaszczycili swoją 
obecnością JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Marek Bojarski oraz Dziekan 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. UWr. Przedstawili, 
niniejszą konferencję jako doniosłe wydarzenie z uwagi na jej interdyscyplinarny charakter i spo-
łeczne znaczenie podjętej tematyki.

W przedmiotowe rozważania nad potencjalnymi i rzeczywistymi standardami ochrony kon-
sumenta wprowadził kierownik projektu dr hab. Robert Stefanicki, prof. UWr. Zwrócił uwagę, 
że zagadnienia konsumenckie nie znajdują się w centrum uwagi krajowej doktryny i judykatury. 
Inaczej, niż to miało miejsce w wielu państwach zachodnich, w Polsce standardy prawnej ochro-
ny konsumenta kształtowały się „odgórnie”, tj. w wyniku implementacji do prawa krajowego 
dyrektyw unijnych. Na kształt transponowanego prawa niewątpliwy wpływ wywiera zastosowa-
na technika włączania go do krajowego porządku. Przyjmowanie odrębnych ustaw dla kolejnych 
dyrektyw naruszało z reguły wymogi spójności i transparentności. 

Dla krajowej legislacji szczególne wyzwanie stanowi ostatnia tendencja normodawcy unijnego 
w kierunku horyzontalnej i zupełnej harmonizacji. Najwięcej krytycznych ocen ze strony zaintere-
sowanych kół skupia się wokół projektu dyrektywy z dnia 8 października 2008 r. w sprawie praw 
konsumentów ze względu na daleko idącą w nim ingerencję w prawo prywatne państw człon-
kowskich. Zważywszy, że ochrona konsumenta należy do kompetencji dzielonych między Unię 
Europejską a legislację krajową, Komisja Europejska, jako wnioskodawczyni projektu, powinna 
przedstawić przekonujące argumenty na rzecz podjętej inicjatywy. Prof. dr hab. Marian Kępiński, 
w wykładzie zatytułowanym „Ocena polskiego modelu implementacji dyrektyw UE regulujących 
prawo konsumenckie”, przedstawił wielostronne trudności łączące się z procesem transpozy-
cji prawa europejskiego oraz wskazał na negatywne skutki „nietrafionej” koncepcji włączania. 
Przykładem implementacja dyrektywy 2005 / 29 do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym, zamiast harmonijnego włączenia regulacji do ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Za optymalne uznaje się dokonanie tego zabiegu przez krajowego legi-
slatora w najbliższym okresie. Pozwoliłoby to przy okazji usunąć pewne słabości obecnej regulacji 
m.in. przez bardziej przejrzyste i syntetyczne ujęcie niedozwolonych z mocy prawa nieuczciwych 
praktyk wprowadzających w błąd lub agresywnych. Również prof. dr hab. Zygfryd Siwik w wy-
kładzie zatytułowanym „Rola prawa karnego w ochronie konsumenta” zgłosił wątpliwości, co do 
zgodności z zasadami prawidłowej legislacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym, zwłaszcza w zakresie, w jakim dotyczą sankcji karnych. 

Uczestnicy spotkania byli zgodni w kwestii, że ustawodawstwo wyznaczające granice uczciwej 
konkurencji (w tym praktyk rynkowych) powinno harmonijnie uwzględniać interes konsumentów, 
przedsiębiorców oraz interes ogólny a to przesądzać powinno o przeciwdziałaniu sztucznemu 
dzieleniu podmiotowych sfer ochronnych. Jest to stanowisko koherentne z koncepcją przedsta-
wioną przez prof. dr. Julesa Stuycka. W wykładzie zatytułowanym „The foundations of economic 

1 W konferencji uczestniczyła także Rzecznik Ubezpieczonych Halina Olendzka (przyp. red.).
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law in Europe: a harmonised law of Directive 2005 / 29 / EC concerning unfair business–to–
consumer commercial practices in the internal market and its interaction with competition 
law after modernization” podniósł, że dyrektywę 2005 / 29 w sprawie nieuczciwych praktyk 
rynkowych należy traktować jako organiczną część prawa chroniącego mechanizmy gospodarki 
konkurencyjnej, w interesie wszystkich uczestników wymiany. Zdaniem Autora problem spójne-
go podejścia do omawianej materii powinien być rozwiązany nie przez państwa członkowskie 
transponujące niniejszy akt, ale na szczeblu unijnym, ponieważ w przeciwnym wypadku mamy 
do czynienia ze sztucznymi konstrukcjami włączania dyrektywy do odrębnych krajowych aktów, 
podporządkowanych jedynie ochronie konsumenta. Zresztą takie podejście nie da się pogodzić 
z innymi celami niniejszej dyrektywy oraz z istotą dotychczasowego art. 95 Traktatu stanowiącą 
jej podstawę.

Powyższe kwestie zostały zaakcentowane również przez prof. dr. Norberta Reicha. W wykładzie 
zatytułowanym „Full harmonisation of EU consumer law – fiction or friction? – Some problem 
areas” bronił tezy, że pełna harmonizacja nie jest w zasadzie ukierunkowana na statuowanie 
wysokich standardów ochrony konsumenta, ale w zasadzie na liberalizację wymiany na wspól-
nym rynku. Te dwa cele nie zawsze pozostają ze sobą w koherencji. Autor zwrócił uwagę na 
przesłanie płynące z orzecznictwa prejudycjalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
w którym wcześniej stosowana reguła „w razie wątpliwości interpretacja na rzecz konsumenta” 
została zdominowana zasadą „w razie wątpliwości wykładnia powinna być ukierunkowana na 
liberalizację rynku”. Zdaniem prof. N. Reicha ta zmiana podejścia może prowadzić do istotnych 
napięć w sferze koniecznego wręcz dla funkcjonowania Unii Europejskiej współdziałania sądów 
krajowych i Sądu w Luksemburgu. 

Zasadniczo uczestnicy konferencji opowiedzieli się przeciw modelowi zupełnej harmonizacji 
sfery prawa prywatnego, tradycyjnie należącego do legislacji krajowej. M.in. dr hab. Piotr Mach-
nikowski, prof. UWr. wskazał na wynikające z metody zupełnego zbliżania standardów prawnych 
państw członkowskich niebezpieczeństwa dla krajowego porządku normatywnego w postaci 
braku niezbędnej elastyczności mechanizmów prawnych oraz możliwości szybkiego i skuteczne-
go reagowania na ujawniające się ustawicznie nowe zagrożenia dla uczestników obrotu. Uwagi 
autora dotyczą zarówno regulacji horyzontalnych, ramowych jak i szczególnych, ponieważ w 
każdej z tych przestrzeni powinien istnieć margines swobody legislacyjnej państw członkow-
skich dla utrzymywania dobrych rozwiązań krajowych i ochrony istniejących tradycji. Dyskusja 
nad projektem dyrektywy z dnia 8 października 2008 r. ujawniła rozbieżności w kwestii wpływu 
zupełnej harmonizacji na rozwój rynkowej konkurencji. W opinii do niniejszego wniosku Komi-
sja Prawna Parlamentu Europejskiego stwierdza, że wnioskodawczyni projektu nie przedstawiła 
wystarczających dowodów na bezpośrednie przekładanie się zupełnego zbliżania krajowych 
standardów prawnych na mechanizmy konkurencji oraz podwyższenie poziomu ochrony kon-
sumenta. 

Wszystkie wnioskowane przez Komisję Europejską istotne zmiany dorobku prawa europejskie-
go poddawane są przez nią analizie ekonomicznej. Dr hab. Maria Lissowska z Komisji Europejskiej 
w wykładzie zatytułowanym „Ekonomiczna analiza prawa konsumenckiego – wielopłaszczy-
znowe problemy wyłaniające się w związku z tendencją do pełnej harmonizacji” podniosła, 
że stosunkowo łatwym do badania i mierzalnym elementem pozytywnego wpływu zupełnej 
harmonizacji są zmniejszające się istotnie koszty dostosowania przedsiębiorców do udziału 
w handlu transgranicznym. Natomiast oceny wpływu takiego zbliżenia krajowych porządków na 
standardy ochrony konsumenta wymykają się z precyzyjnych wyliczeń, ponieważ w grę wchodzą 
również inne przesłanki wpływu, takie jak bariery językowe, czy preferencje narodowe. 
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Ekonomiczne analizy posiadają wymiar wieloaspektowy. Mogą przykładowo dotyczyć sposo-
bu zarządzania ryzykiem przez ubezpieczycieli, odnosić się do poprawności przyjętych w tym 
zakresie założeń i regulacji prawnych. M.in. badaniami wpływu obejmuje się zależności mię-
dzy wysokością kapitału a wielkością ryzyka podejmowanego przez poszczególne zakłady. 
Powyższy cel zmotywował kilkuset ubezpieczycieli do udziału w analizie wpływu dokonywanej 
przez Komisję Europejską. Przedmiotem takich analiz były kwestie stabilności finansowej oraz 
mikroekonomicznej, ocena produktów oraz rynku ubezpieczeniowego, a także wpływu tych 
wyznaczników na interesy konsumentów. Ustawowy wymóg wypłacalności jest podyktowany 
niezbędnością ochroną usługobiorców przed konsekwencjami strat, których ubezpieczyciele 
nie byliby w stanie pokryć. Analizy wpływu towarzyszące propozycjom regulacji normatywnych 
powinny m.in. służyć zwiększeniu przejrzystości w działalności ubezpieczycieli, prowadzeniu 
spójnej polityki zarządzania ryzykiem i w konsekwencji respektowania realnej ochrony stron 
umowy. 

Z punktu widzenia ekonomicznych analiz prawa optymalną strategią ochrony konsumenta jest 
protekcja przez informację. Koszty te, z punktu widzenia przedsiębiorcy, maleją wraz ze standa-
ryzacją wzorców umownych. Potencjalny nabywca produktu ma szansę zestawiać ze sobą oferty 
różnych przedsiębiorców, przy zastrzeżeniu, że profesjonalista nie posługuje się abuzywnymi 
klauzulami. Tych m.in. kwestii dotyczył wykład prof. dr. hab. Jacka Gołaczyńskiego „Ochrona 
konsumenta w handlu elektronicznym: zagrożenia i korzyści”. Autor omówił dwa podstawowe 
mechanizmy ochrony prawnej konsumenta w tych umowach. Obok strategii opartej o kom-
pleksową i transparentną informację kierowaną do słabszej strony umów, szczególne miejsce 
przypisuje prawu konsumenta do odstąpienia od umowy bez żadnych obciążeń lub innych 
negatywnych konsekwencji. Państwa członkowskie zachowują autonomię, co do doboru instru-
mentów, które mają służyć wykonaniu prawa europejskiego. Autonomia krajowa nie ma jednak 
charakteru absolutnego. Kraje członkowskie powinny stosować środki, które optymalnie służyć 
będą wykonaniu transponowanego prawa. 

Dr hab. Elwira Marszałkowska–Krześ, prof. UWr. omówiła „Ochronę interesów konsumentów 
w postępowaniu cywilnym”. Ochrona konsumenta aksjologicznie uzasadniona jest tym, że dzia-
ła on w warunkach istnienia asymetrii informacyjnej i jej faktyczne wyrównanie jest niezbędne 
dla optymalnego korzystania przez niego z zasady swobody umów. Podkreśliła, że konsump-
cji prawa materialnego służą różne środki, w tym rozkład ciężaru dowodu oraz konstrukcja 
wzruszalnych domniemań. Autorka zwróciła też uwagę na nową instytucję w prawie polskim 
uregulowaną ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu gru-
powym. Postępowanie takie ma stanowić skuteczny i efektywny sposób dochodzenia roszczeń 
przez grupę podmiotów, których roszczenia oparte są na jednakowej podstawie. Ustawa jest 
mało przejrzysta nawet w kwestiach tak podstawowych, jak jej podmiotowy zakres. Dopiero 
praktyka pokaże, na ile stanowi ona użyteczny instrument. Prezes Stowarzyszenia Konsumen-
tów Polskich, dr Grażyna Rokicka podniosła, że polityka ochrony konsumenta w naszym kraju 
stanowi najmłodszy i niezbyt poważnie traktowany przez polityków element strategii gospodar-
czej. Szczególny akcent położyła na faktyczne bariery dostępu do sądu oraz niedowład polityki 
informacyjno–edukacyjnej ukierunkowanej na konsumenta.

Niniejsza konferencja otwiera forum internetowe, podyktowane potrzebą realizacji idei Uczel-
ni opartej na wiedzy i otwartej na środowisko zewnętrzne. Koncepcję forum przedstawiła jego 
opiekunka dr Anastazja Kołodziej. Ma być to platforma swobodnej wymiany myśli naukowej, 
miejsce prezentacji poglądów różnych środowisk na tematy związane z prawem konsumenckim, 
jego tendencjami rozwojowymi oraz barierami faktycznymi związanymi z dochodzeniem upraw-
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nień przez konsumenta. Nie tworzy się zamkniętego katalogu tematów ani ograniczeń dostępu. 
Autorka przykładowo wskazała na zagadnienie prawne mieszczące się w obszarze sprzedaży 
konsumenckiej, regulowanej ustawą o sprzedaży konsumenckiej. Mogą one stanowić podstawę 
do dyskusji na omawianym forum. Również przedmiotem dyskursu prawniczego mogą być re-
gulacje z zakresu prawa ubezpieczeniowego i propozycje zmian w tym obszarze. O wymiernych 
korzyściach z forum decydować będzie skala zainteresowania społecznego i zrozumienie przez 
adresatów istoty i znaczenia projektu dla rozwoju prawa konsumenckiego. 

Dr hab. Robert Stefanicki, prof. UWr., Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
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Sprawozdanie z IV międzynarodowej konferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań 
XXI wieku”, Rydzyna, 17–19 maja 2010 r. (Anna Kufel–Siemińska)

W dniach 17–19 maja 2010 r. pod honorowym patronatem Rektorów Uniwersytetów Ekonomicz-
nych: w Poznaniu – prof. zw. dr hab. Mariana Goryni oraz we Wrocławiu – prof. zw. dr hab. Bogusława 
Fiedora, odbyła się kolejna, czwarta edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Ubezpiecze-
nia wobec wyzwań XXI wieku”. Tradycyjnie organizatorami konferencji były zaprzyjaźnione Katedry 
Ubezpieczeń Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu i we Wrocławiu, stąd w skład Komite-
tu Naukowego konferencji weszli kierownicy obu katedr: prof. dr hab. Jerzy Handschke, kierownik 
Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prof. zw. dr hab. Wanda Ronka–
Chmielowiec, kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Podobnie, jak w roku ubiegłym, konferencja odbyła się w murach zabytkowego zamku w Ry-
dzynie, który był swego czasu siedzibą króla Stanisława Leszczyńskiego i książąt Sułkowskich. 
Zamek ten wraz z parkiem i przyległymi terenami stanowił niegdyś najokazalszą rezydencję ma-
gnacką w Wielkopolsce.

Celem tegorocznej konferencji były wymiana myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad 
rozwojem rynku i teorią ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych oraz konsolidacja 
środowiska naukowego i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami. 

Zakres tematyczny konferencji stanowiły zagadnienia dotyczące:
funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego;	
prawnych aspektów ubezpieczeń;	
ryzyka społecznego w kontekście umowy ubezpieczenia;	
zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych;	
zarządzania ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń;	
zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach.	

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych oraz instytucji 
rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Międzynarodowy charakter spotkania w Rydzynie przy-
dali liczni goście zagraniczni, spośród których warto choćby wspomnieć prof. dr. Dirka Kaisera 
z Hochschule Bochum. Uczestnicy konferencji nadesłali ponad 70 referatów podejmujących 
problematykę skupioną wokół zagadnień tematycznych konferencji, które miały charakter 
zarówno rozważań poznawczych, jak i praktycznych. Po raz drugi, tak jak podczas II Jubileuszo-
wej (ze względu na świętowane 60–lecie Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu) konferencji w Czerniejewie w listopadzie 2008 r., spotkanie odbyło się w formule 
polegającej na skupieniu uczestników wokół dyskusji poprzedzonej wystąpieniem sprawozdaw-
cy, który prezentował zgłoszone referaty. Tak więc każda z sześciu sesji składała się z wystąpienia 
sprawozdawczego prezentującego najważniejsze tezy zawarte w referatach oraz dyskusji prowa-
dzonej przez moderatorów.

Pierwszy dzień konferencji zainaugurowała sesja poświęcona funkcjonowaniu rynku ubezpie-
czeniowego i reasekuracyjnego. Uczestnicy tej sesji pod przewodnictwem moderatora prof. zw. 
dr. hab. Jerzego Łańcuckiego skoncentrowali się na omówieniu aktualnych tendencji na rynku 
wywołanych przede wszystkim wzrostem liczby katastrof naturalnych oraz kryzysem, do któ-
rych należą przede wszystkim wzrost ryzyka subiektywnego, spadek przypisu składki oraz wzrost 
szkodowości. Szeroko dyskutowanym zagadnieniem był wpływ, nie tylko negatywny, kryzysu go-
spodarczego na rynek ubezpieczeń.

W tym dniu odbyła się również prowadzona przez dr. Dariusza Fuchsa sesja dedykowana w ca-
łości prawnym aspektom funkcjonowania ubezpieczeń. Podczas tej sesji dyskutanci omawiali 
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najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące prawnych regulacji umowy ubezpieczenia, także 
w kontekście bancassurance. Na kanwie problemów związanych z udziałem banków w dystry-
bucji usług ubezpieczeniowych dyskutanci zwracali uwagę na potrzebę zmian w regulacjach 
prawnych umowy ubezpieczenia.

Drugi dzień obrad obejmował trzy sesje tematyczne. Pierwsza z nich zatytułowana „Ryzyko 
społeczne, a metoda ubezpieczenia” poprowadzona została przez prof. dr. hab. Tadeusz Szum-
licza. W jej ramach dyskutanci skupili się na omówieniu najbardziej aktualnych problemów 
dotyczących zabezpieczenia emerytalnego i opieki zdrowotnej. Zaprezentowano również pro-
dukty oszczędnościowe wykorzystywane w procesie obchodzenia się z ryzykami społecznymi.

Kolejną sesję poświęconą ubezpieczeniom w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, po-
prowadził prof. dr hab. Jan Monkiewicz. Jej uczestnicy na podstawie referatów dotyczących 
wykorzystania zarządzania ryzykiem oraz ubezpieczeń w placówkach opieki zdrowotnej, w spe-
cyficznych obszarach działalności (takich, jak np.: paralotniarstwo), w jednostkach samorządu 
terytorialnego, w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w gospodarstwach rolnych, skon-
centrowali dyskusję wokół kontrowersyjnego zagadnienia „niemożności” zarządzania ryzykiem. 
W ramach tej części konferencji wiele miejsca poświęcono też omówieniu aktualnych proble-
mów związanych z upowszechnieniem ubezpieczeń rolnych.

Z kolei sesja zatytułowana „Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń” poświę-
cona została przedyskutowaniu pięciu zaproponowanych przez referentów nurtów badawczych, 
takich jak: implementacja zarządzania ryzykiem i zarządzania jakością w zakładach ubezpieczeń, 
problematyka oceny ryzyka przez ubezpieczycieli, działalność inwestycyjna zakładów ubezpie-
czeń, rentowność zakładu ubezpieczeń oraz Solvency II. W trakcie tej sesji, której moderatorem 
był prof. dr hab. Kazimierz Ortyński podkreślano, iż obecnie obserwuje się światowy trend w kie-
runku zaawansowanych metod i technik zarządzania ryzykiem i kapitałem, stosowanych dla 
osiągania celów biznesowych, a zarządzanie ryzykiem staje się kluczowym elementem strategii 
i gospodarki finansowej każdego ubezpieczyciela.

Zwieńczeniem drugiego dnia konferencji była uroczysta kolacja w przepięknej Sali Balowej, 
stanowiąca okazję do konsolidacji uczestników oraz pogłębionego omówienia dyskutowanych 
w trakcie sesji zagadnień w bardziej kameralnych warunkach. 

Ostatni dzień konferencji poświęcony był zastosowaniu metod ilościowych w ubezpiecze-
niach. Podczas prowadzonej przez prof. zw. dr hab. Wandę Ronkę–Chmielowiec sesji dyskutanci 
podkreślali znaczenie metod ilościowych w ubezpieczeniach. Specyficzny charakter ubezpieczeń 
sprawia, że szczególnie ważnym narzędziem zarządzania i kierowania działalnością ubezpiecze-
niową jest stosowanie metod ilościowych, bez których nie ma mowy o poprawnej kalkulacji 
składek, obliczaniu rezerw techniczno–ubezpieczeniowych, nie wspominając nawet o analizie 
rozkładu szkód czy rachunku prawdopodobieństwa.

Pokłosiem konferencji będzie przygotowywana publikacja, w której znajdą się nadesłane 
referaty, pogrupowane – zgodnie z tematyką przeprowadzonych sesji – w bloki tematyczne, po-
przedzone tekstami wystąpień sprawozdawczych. 

Wysoki poziom merytoryczny, niezwykła atmosfera spotkania, przepiękna architektura oraz 
wystrój zamku, uroki 12–hektarowego parku przełożyły się na zadowolenie uczestników i organi-
zatorów spotkania. Pozwalają także z optymizmem planować kolejne majowe edycje konferencji 
„Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, na które już teraz zapraszamy.

Dr Anna Kufel–Siemińska, Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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Sprawozdanie z konferencji „Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach – problemy 
w praktyce obrotu”, Warszawa, 21 maja 2010 r.1 (Piotr Budzianowski)

W dniu 21 maja 2010 r. odbyła się konferencja „Ochrona danych osobowych w ubezpiecze-
niach – problemy w praktyce obrotu”, zorganizowana przez Rzecznika Ubezpieczonych oraz 
Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej. Inicjując debatę, organizatorzy stworzyli szeroką płasz-
czyznę wymiany poglądów na wyjątkowo istotny element działalności zakładów ubezpieczeń, 
pośredników ubezpieczeniowych, banków i innych podmiotów rynku finansowego jakim jest 
ochrona danych osobowych. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych od klientów na różnych eta-
pach działalności rodzi w praktyce wiele pytań i wątpliwości.

Blisko 150–osobowe grono uczestników konferencji, wśród których, znaleźli się m.in. przed-
stawiciele zakładów ubezpieczeń, banków, funduszy inwestycyjnych, firm brokerskich, instytucji 
zajmujących się ochroną danych osobowych i praw konsumentów, a także Ministerstwa Finan-
sów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Komendy Głównej Policji i Polskiej Izby 
Ubezpieczeń, powitała Halina Olendzka, Rzecznik Ubezpieczonych. Wprowadzając uczestników 
w temat konferencji, Pani Rzecznik stwierdziła, że przepisy regulujące omawianą tematykę nakła-
dają na administratora przetwarzającego dane osobowe wymóg szczególnej staranności w celu 
ochrony interesów osób, których te dane dotyczą. A więc muszą być one przetwarzane popraw-
nie i adekwatnie do celu. Jest to istotne i z tego względu, że zarówno zakłady ubezpieczeń, jak 
i instytucje okołoubezpieczeniowe gromadzą i przetwarzają miliony danych osobowych, w tym 
również danych wrażliwych, które powinny być otoczone szczególną ochroną.

W pierwszym panelu głos zabrała Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, 
Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Stwierdziła, że 
przetwarzanie danych osobowych w sektorze ubezpieczeń jest nie tylko uzasadnione dla zawar-
cia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia, ale często ułatwia racjonalne i oszczędne zarządzanie 
ubezpieczeniami, jak również zapobiega oszustwom. Ubezpieczyciele często stawiają na ilość 
danych osobowych, co zawsze budziło najwięcej wątpliwości, także z punktu widzenia zasad 
ochrony danych osobowych. Szczególnie istotne jest zarówno przestrzeganie przepisów ustawy 
o ochronie danych osobowych jak i dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, któ-
re stanowią standardy i wytyczają ścieżki interpretacji. Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO) na pierwszym miejscu stawia zasady wynikające z przepisów unijnych. Na-
kładają one na państwa członkowskie Unii Europejskiej i na przetwarzających dane osobowe 
przede wszystkim obowiązek poszanowania zasady legalności przetwarzanych danych, a więc 
stosowania własnych przepisów branżowych w tym zakresie, w sposób czytelny i zrozumiały. 
Należy stosować zasadę adekwatności, tj. zbierania danych osobowych tylko w takim zakresie, 
jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu. Dane nie powinny być dalej przetwarzane, chyba że ist-
nieje prawny obowiązek ich przetwarzania wynikający z odrębnych ustaw. 

W sygnałach, jakie docierają do GIODO bardzo często wskazuje się też na konieczność właści-
wego przestrzegania obowiązku informacyjnego wobec klientów i zapewnienia osobom, których 
dane dotyczą, realizacji uprawnień kontrolnych. Zwłaszcza na początku działalności Biura GIODO 
ten obowiązek nie zawsze był przez ubezpieczycieli właściwie interpretowany. Na pewno zło-
żoność sektora ubezpieczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych wyróżnia go wśród 
innych dziedzin gospodarki. Wynika to chociażby z faktu, że w przypadku ubezpieczeń komer-
1 W niniejszej publikacji wykorzystano fragmenty szerszego sprawozdania z omawianej konferencji autorstwa 
Janiny Barańskiej, które wraz z prezentacjami prelegentów dostępne jest na stronie internetowej Rzecznika 
Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl.
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cyjnych, zawarcie umowy ubezpieczenia wiąże się ze zbieraniem szeregu informacji odnośnie 
danej osoby, nie wyłączając danych poufnych nawet sprzed lat. Ponadto, już w czasie trwania 
stosunku ubezpieczeniowego może powstać sytuacja zebrania dodatkowych danych osobowych 
od klienta. W związku z tym, pojawiły się różne problemy, które dzięki wspólnym działaniom 
a także stanowisku sądów administracyjnych, udało się rozstrzygnąć. 

Na pewno istotną sprawą jest to, aby w procesie pozyskiwania informacji przez ubezpieczy-
cieli wyraźnie odróżnić osoby, które faktycznie zamierzają zawrzeć umowę i ją kontynuować od 
tych, które zainteresowane są tylko pewnymi usługami i chcą uzyskać ogólną informację o dzia-
łalności ubezpieczyciela. Zdarza się jednak, że w praktyce te dwie kategorie osób traktowane są 
przez ubezpieczycieli tak samo. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych pozyskanie 
informacji od potencjalnego klienta powinno następować za jego wyraźną zgodą. Zakres da-
nych, które powinny być pozyskiwane dla danej umowy ubezpieczeniowej powinien być do niej 
adekwatny. 

Równie istotną kwestią jest samo przetwarzanie danych osobowych klientów w celach mar-
ketingowych. Ten temat był przedmiotem licznych dyskusji, które odbywały się w Biurze GIODO. 
Sądy wyraźnie wskazały, iż przetwarzanie danych osobowych aktualnych klientów w celach 
marketingowych zdecydowanie różni się od kontynuacji przetwarzania w takich celach archiwi-
zowanych już danych klientów. Sądy wskazywały też na potrzebę oddzielenia zbiorów klientów 
aktywnych od zbiorów archiwalnych, którzy również powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie 
ich danych w celach marketingowych. Instytucja sprzeciwu wskazuje, że proces przetwarzania 
danych osobowych do prowadzenia marketingu własnych produktów i usług powinien uwzględ-
niać możliwość jego wniesienia. Często jednak, administratorzy danych twierdzą, że niezwłoczne 
uwzględnienie sprzeciwu uniemożliwia proces technologiczny. Tymczasem, ustawa o ochronie 
danych osobowych nie przewiduje żadnych okresów przejściowych dla zaprzestania przetwarza-
nia danych osobowych po wniesieniu sprzeciwu. Chwila wniesienia sprzeciwu jest momentem 
decydującym dla wstrzymania przetwarzania danych osobowych w ustalonych celach. 

Wiele problemów i skarg dotyczy zbywania danych osobowych przez ubezpieczycieli w ra-
mach cesji, bądź też udostępniania ich innym podmiotom. Często osoby, których umowy te 
dotyczą, nie znają podstaw takiego działania. Okazuje się, że ubezpieczyciele często zawierają 
umowy powierzenia, a taka umowa, wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych, daje 
administratorowi danych prawo do udostępniania informacji w celu realizacji własnych celów 
przez inny podmiot. Takie działanie trudno uznać za naruszające zasadę ochrony danych osobo-
wych. Powstaje jednak pytanie, na ile ubezpieczyciel może sprzedawać wierzytelność, a wraz 
z nią dane osobowe? Ta kwestia została również rozstrzygnięta przez sądy. Określiły one, że 
prawem wierzyciela jest sprzedaż danych osobowych w ramach cesji na zasadach określonych 
w kodeksie cywilnym. A kwestia dochodzenia, czy umowa została wykonana właściwie czy nie, 
tak przez klienta, jak ubezpieczyciela, należy do sądów powszechnych. Częstym zjawiskiem spo-
tykanym w zakładach ubezpieczeń jest kwestia klauzul zgody w treści formularzy, za pomocą 
których pozyskiwane są dane osobowe, chociaż widać postęp odnośnie wyodrębniania zgo-
dy dla udostępniania danych innym podmiotom w celu prowadzenia marketingu produktów 
i usług. Takie zgody, o czym przesądziły sądy administracyjne, muszą być wyodrębnione. Nie 
może jeden podpis, dotyczący całej umowy, oznaczać zgody na udostępnienie danych w innych 
celach niż realizacja samej umowy. Nadal częstym zjawiskiem pozostaje brak wyodrębniania 
zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych od zgody np. na świadczenie usług 
drogą elektroniczną. 
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Kontrole GIODO wykazały także, że zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, gro-
madzonych w systemach ubezpieczycieli nie zawsze jest odpowiednie. Często odnotowuje się 
przypadki braku należytej kontroli, np. nie wiadomo kto wprowadził dane do zbioru. A ma to 
znaczenie chociażby przy ustalaniu odpowiedzialności ludzi na poszczególnych etapach prze-
twarzania danych w przypadku, gdy dojdzie do nieuprawnionej ingerencji w system. Biuro 
Generalnego Inspektora spotyka się też z brakiem zgłoszeń aktualizacji zbiorów danych osobo-
wych. Często podstawowe zasady w zakresie ochrony danych osobowych nie są przestrzegane 
przez niektóre podmioty sektora ubezpieczeń. W tym zakresie konieczna jest szersza edukacja 
i większa staranność przetwarzania danych osobowych. Zdarza się również, że osoby dopuszczo-
ne do przetwarzania danych osobowych nie mają stosownych upoważnień. 

Praktyczną wiedzą, związaną z przetwarzaniem danych osobowych w branży ubezpieczenio-
wej i finansowej, podzielił się z uczestnikami konferencji dr Paweł Litwiński, adwokat w Kancelarii 
Radców Prawnych i Adwokatów Barta, Litwiński a także pracownik naukowy. 

W swoim wystąpieniu skupił się na rodzajach danych osobowych przetwarzanych w firmach 
ubezpieczeniowych oraz podstawach prawnych ich przetwarzania. Szczególną uwagę zwrócił na 
przetwarzanie danych osobowych wiążących się z działalnością marketingową. W działalności 
ubezpieczeniowej obserwowany jest chyba największy konflikt pomiędzy potencjalną możli-
wością selekcjonowania obiektów działań marketingowych, a możliwością legalności działania 
administratorów danych osobowych. 

Zakres danych osobowych, w działalności ubezpieczeniowej lub innej, odnosi się nie tylko do 
informacji pozyskanych przy zawieraniu umowy w ankiecie lub formularzu. Praktyka wskazuje na 
to, że w działalności zakładów ubezpieczeń często tworzone są kryteria dotyczące wiarygodno-
ści płatniczej, potencjału ubezpieczeniowego obecnych czy przyszłych klientów. Dane osobowe 
to również te uzyskiwane w trakcie wykonywania umowy ubezpieczenia lub innej. W sytuacji 
przetwarzania danych osobowych wrażliwych, należy szczególnie mieć na uwadze obowiązki 
wynikające z prawa i związany z nim odpowiednio wysoki poziom zabezpieczeń tych danych.

Przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej wskazują dwa cele, w których wyraźnie 
dopuszczone jest przetwarzanie danych osobowych. Nie sposób też nie podkreślić zasady zacho-
wania tajemnicy ubezpieczeniowej, która nie wpływa na możliwość przetwarzania danych przez 
zakład ubezpieczeń do momentu, dopóki te dane pozostają w strukturze organizacyjnej zakładu. 
Sytuacja zmienia się, jeśli zakład ubezpieczeń zechce faktycznie wytransferować te dane poza 
swoją strukturę. 

W przetwarzaniu danych w celach marketingowych potencjalnie istnieją dwie podstawy praw-
ne, które można wykorzystać w działalności ubezpieczeniowej: zgoda osób, których te dane 
dotyczą i prawnie usprawiedliwiony cel. Coraz częściej pojawia się problem marketingu wła-
snego, czyli reklamowania produktów i usług świadczonych przez inne formy niż administrator 
danych. Mówca odradzał sztuczne kreowanie wspólnych produktów po to tylko, by można było 
powołać się na własny, prawnie usprawiedliwiony cel. Musi to być usługa świadczona przez oba 
podmioty. Kolejny problem to nabywanie baz danych od podmiotów zewnętrznych. Gdy chodzi 
o legalność i celowość wykorzystywania danych osobowych należy zwrócić uwagę na art. 26 ust. 
2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Ten przepis tak naprawdę zakazuje przetwarza-
nia danych osobowych w innych celach niż te, dla których dane zebrano lub sprzecznych z tymi 
celami. Rozróżnia się trzy cele przetwarzania danych: tożsame z pierwotnymi, inne oraz cele 
niezgodne z pierwotnym celem przetwarzania danych. Jak zmieniać cele przetwarzania danych 
osobowych? Jedynym, bezpiecznym sposobem jest zgoda klienta. 
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Po pierwszej części wystąpień uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom i pre-
zentowania własnych poglądów. 

W drugiej części konferencji, problemy konsumentów, w odniesieniu do ochrony ich danych 
osobowych, na podstawie sygnałów odbieranych przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych omówi-
ła Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych. 

W skargach i dokumentach przesyłanych do Biura Rzecznika klienci często proszą o pomoc, 
jednocześnie przesyłając dokumenty zawierające informacje szczególnie wrażliwe, m.in. do-
kumentację medyczną wymaganą często przez zakłady ubezpieczeń. Problemy występujące 
wyłącznie na tle stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych są zgłaszane 
Rzecznikowi sporadycznie. Klienci zazwyczaj zwracają się z prośbą o pomoc w dostępie do doku-
mentów dotyczących ich umów ubezpieczenia, czy zdarzenia ubezpieczeniowego, gdy znajdują 
się one w posiadaniu zakładu ubezpieczeń, UFG, albo policji. W tych sprawach zgłaszają się oso-
by ubezpieczone, uprawnione i ich pełnomocnicy. Osoby te często spotykają się z utrudnieniami 
w dostępie do informacji czy dokumentów zawierających dane osobowe. Do Biura Rzecznika 
napływają też liczne pytania, zarówno od osób zawierających umowę ubezpieczenia, jak i już 
ubezpieczonych, w których wyrażają wątpliwości odnośnie ochrony ich danych osobowych.

W odczuciu osób ubezpieczonych żądanie zakładu ubezpieczeń odnośnie podania danych 
osobowych jest zasadne, jeśli dotyczy odpowiedniego zakresu informacji. Nie zawsze tak jest, 
zwłaszcza w zakresie procesu pozyskiwania danych przy ubezpieczeniach życiowych i zdrowot-
nych. Często klientom towarzyszy również brak zaufania do ubezpieczycieli i obawa, co z ich 
danymi się stanie. Zwykle te obawy są nieuzasadnione, ale wskazują na to, jaki stopień wrażli-
wości posiadają dane o stanie zdrowia. 

Docierają też do Rzecznika, na szczęście nieliczne, skargi od konsumentów, którzy twierdzą, 
że udostępnianie danych o stanie zdrowia czy przebytym leczeniu jest bezpodstawne, zwłasz-
cza wówczas, gdy wymaga się przedstawienia dokumentów. Krystyna Krawczyk wskazywała na 
problemy również w ubezpieczeniach majątkowych. Ujawniły się one, kiedy rozpoczęto sprze-
daż ubezpieczeń majątkowych w systemie direct. Klienci zgłaszali, że niektóre wymagane dane 
były nieuzasadnione. Na przykład, przy ubezpieczeniu OC, zawieranym tą metodą, domagano 
się informacji potrzebnych jak przy ubezpieczeniu AC. Niektóre sygnały świadczą też o tym, że 
zakłady ubezpieczeń często przesadnie chronią dane osobowe, odmawiając osobom uprawnio-
nym dostępu do akt szkodowych.

Anna Ankiewicz z Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji podzieliła 
się z uczestnikami konferencji obserwacjami i uwagami na temat ochrony danych osobowych 
w ubezpieczeniach z perspektywy policji, która często występuje w procesach ubezpieczenio-
wych, gdyż jej dane niejednokrotnie stanowią ważny materiał dowodowy. Przetwarzaniem 
informacji ubezpieczeniowych w KG Policji zajmują się specjalne komórki. Na przykład, Biuro 
Ruchu Drogowego, które zajmuje się przekazywaniem danych związanych ze zdarzeniami ko-
munikacyjnymi czy Biuro Kryminalne, które z kolei realizuje zadania związane z przestępczością 
gospodarczą, w tym ubezpieczeniową. 

W pierwszej części wystąpienia prelegentka zwróciła uwagę na udostępnianie danych przez 
policję i okoliczności, w jakich jest ona zobowiązania do przekazywania danych. Przekazywanie 
danych osobowych przez policję odbywa się na podstawie obowiązujących aktów prawnych: 
ustawy o policji, ustaw ubezpieczeniowych, jak również zarządzenia Komendanta Głównego Po-
licji nr 635 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie form i metod prowadzenia przez policję statystyki 
zdarzeń drogowych. 
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W drugiej części wystąpienia Anna Ankiewicz skupiła się na pozyskiwaniu danych przez poli-
cję. Jak zauważyła, zjawiskiem, które godzi w bezpieczeństwo całego rynku ubezpieczeniowego, 
jest przestępczość ubezpieczeniowa, której skutki odczuwane są przez wszystkich uczestników 
tego rynku. Jednym z zadań policji jest zwalczanie tej przestępczości. Warunkiem skuteczności 
tych działań jest bliska współpraca środowisk ubezpieczeniowych z policją, w tym szeroki dostęp 
do informacji administrowanych przez zakłady ubezpieczeń. 

Problemy w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych z perspektywy zakładów 
ubezpieczeń omówił Ambroży Wójcik, Administrator Bezpieczeństwa Informacji jednego z za-
kładów ubezpieczeń, reprezentujący Polską Izbę Ubezpieczeń. Szczególną uwagę zwrócił na 
dane wrażliwe, zwłaszcza przy zawieraniu przez agentów umów ubezpieczenia na życie. Zgoda 
na przetwarzanie danych musi być dawana przez klienta na piśmie. Mówca poruszył też kwe-
stię ochrony danych dotyczących umów zawieranych w systemie bancassurance. Obowiązki te 
przejmują na ogół banki, uważając, że przede wszystkim są to ich klienci. Zdaniem mówcy, istot-
ne problemy, które należy uregulować z punktu widzenia ochrony danych osobowych wiążą się 
z interesem klientów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. 

Maciej Byczkowski, prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informa-
cji, w swoim wystąpieniu skupił się na praktycznych aspektach ochrony danych osobowych 
w ubezpieczeniach. Poinformował, że Stowarzyszenie na co dzień zajmuje się ochroną danych 
osobowych, ponieważ nadzoruje przestrzeganie procesu przetwarzania danych różnych organi-
zacji. Są to również podmioty z branży ubezpieczeniowej, które codziennie przesyłają pytania 
z problemami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych, komunikacyjnych, życiowych i zdrowotnych. 

Zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych, wg prelegenta, można podzielić na 
dwie sfery. Pierwsza to organizacyjna, związana z zabezpieczeniem i wykonywaniem wszyst-
kich obowiązków i kwestii prawnych pojawiających się w związku z prowadzoną działalnością 
ubezpieczeniową. Chodzi o to, by zbierany zakres danych był właściwy dla danego przedmiotu 
i umowy ubezpieczenia. Ponieważ istnieją różne kanały zbierania danych: przez agentów, tele-
fon, internet, a także różne ich rodzaje, stąd też procesy przetwarzania danych osobowych są 
niejednakowe. 

Mówca zwrócił uwagę na to, że jest wiele klauzul, które wiążą ze sobą zgodę na przetwarzanie 
danych w celach realizacji umowy ze zgodą na cele marketingowe, co jest niedopuszczalne. Na 
realizację umowy zgody nie trzeba, ale musi być ona wyrażona w celu udostępnienia danych 
innym podmiotom. Istotną sprawą jest czas przetwarzania danych osobowych. Skutecznie za-
rządzanie przetwarzaniem danych osobowych wiąże się przede wszystkim z podziałem zadań 
i przygotowaniem pracowników do wykonywania obowiązków, wyznaczeniem administratora 
bezpieczeństwa danych oraz odpowiedzialnością osób dopuszczonych do danych i dokładne 
ustalenie, kto za co odpowiada. Planowane zmiany przepisów muszą iść w takim kierunku, żeby 
lepiej zorganizować zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych.

Na temat ochrony danych osobowych w produktach ubezpieczeniowych, oferowanych za 
pośrednictwem banków, wypowiedziała się mec. Emilia Stępień, specjalista z zakresu ochro-
ny danych osobowych kancelarii Bird&Bird. Rynek ten rozwija się w zakresie ubezpieczeń 
komunikacyjnych, zdrowotnych, a także w grupie produktów o charakterze inwestycyjnym. Dla 
ubezpieczyciela współpraca z bankiem jest wygodna, gdyż ma on dostęp do klientów banku. 
Z kolei banki odnoszą korzyść chociażby dlatego, że mogą zaoferować klientom pakiet usług 
i wzbogacić swoją ofertę. Dla klienta banku taka oferta wydaje się być atrakcyjna, gdyż może on 
załatwić kilka spraw w jednym okienku. W banku klient nie zawiera umowy bezpośrednio z za-
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kładem ubezpieczeń. Ma to znaczenie z perspektywy podstawy prawnej przetwarzania danych 
przez ubezpieczyciela. Także w agencyjnym modelu zawierania umów ubezpieczenia spotykamy 
się często ze sprzedażą produktów bankowo–ubezpieczeniowych. I tutaj należy mieć na uwadze 
ochronę danych osobowych na poszczególnych etapach zawierania i funkcjonowania umowy. 

Ważne jest ustalenie celu i zakresu przetwarzania danych oraz odpowiedzialności podmiotów 
i zaznaczenie, który z nich jest administratorem i przetwarzającym dane. Bank musi mieć zgodę 
klienta na udostępnienie danych osobowych ubezpieczycielowi bądź zgodę, na podstawie której 
może dokonywać marketingu produktu ubezpieczyciela. 

Kolejna sesja również zakończyła się dyskusją oraz pytaniami do prelegentów. 
Konferencję podsumował mec. Aleksander Daszewski, prezes Fundacji Edukacji Ubezpiecze-

niowej, podkreślając, że była ona dobrą okazją do wyjaśnienia wielu wątpliwości i problemów, 
z jakimi spotykają się w praktyce pracownicy instytucji finansowych, odpowiedzialni za bezpie-
czeństwo i przetwarzanie danych osobowych swoich klientów.

Konferencję objęły patronatem medialnym: „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, „Gazeta Ubezpie-
czeniowa”, „Prawo Asekuracyjne”, „Dziennik Ubezpieczeniowy”, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, 
„Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja” oraz „Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Mgr Piotr Budzianowski, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z konferencji: „III filar – recepta na wyższą emeryturę”, Warszawa, 25 maja 
2010 r. (Tadeusz Szumlicz)

25 maja 2010 r. w Pałacu Staszica z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń odbyła się jedna 
z najważniejszych w ostatnim czasie konferencji poświęconej problematyce emerytalnej, której 
temat: „III filar – recepta na wyższą emeryturę” wydawał się nawet prowokować do wnikliwszej 
oceny kompleksowości zmiany systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce.

Zamierzeniem organizatorów było dokonanie wszechstronnego przeglądu aktualnego stanu 
nie tylko dodatkowych oszczędności, czy też ubezpieczeń emerytalnych. Niemniej ważna była 
odpowiedź na pytanie o uwarunkowania zachowań emerytalnych Polaków oraz – z tego punk-
tu widzenia – krytyczna analiza obecnych rozwiązań instytucjonalnych, które nie zapewniają 
właściwego rozwoju III filara systemu emerytalnego. Na tym tle istotne było przedstawienie 
stanowiska środowiska ubezpieczeniowego, postulującego wsparcie systemu emerytalnego od-
powiednimi rozwiązaniami podatkowymi i nową ofertą produktów emerytalnych.

Konferencję otworzyło wystąpienie dr. Witolda Walkowiaka, wiceprezesa Polskiej Izby Ubez-
pieczeń, w którym uzasadnił ideę zorganizowania konferencji.

Następnie zostały przedstawione tezy referatów:
„Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – diagnoza i ubezpieczeniowy kierunek zmiany” 
(prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz – Szkoła Głowna Handlowa);
„Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę – spojrzenie makroekonomiczne” (dr Halina Wasi-
lewska–Trenkner – Akademia Leona Koźmińskiego).
„Między racjonalnością i >jakoś to będzie<” – polski paradoks zarządzania finansami osobi-
stymi (prof. dr hab. Janusz Czapiński – Uniwersytet Warszawski oraz Wyższa Szkoła Finansów 
i Zarządzania w Warszawie).
„Propozycja Komitetu RAZEM” (Adam Sankowski – prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpie-
czeniowych i Finansowych).
„Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne – stan i rozwój rynku produktów emerytalnych” 
(dr Michał Herbich – Trio Management).
Zdaniem prof. Tadeusza Szumlicza zarówno oszczędzanie emerytalne jak i konsumpcja oszczęd-

ności emerytalnych nadal wymagają poważnej dyskusji, w której konieczny jest udział zakładów 
ubezpieczeń, gdyż zmiana systemu emerytalnego powinna mieć charakter ubezpieczeniowy. 
Szczególne znaczenie ma dyskusja na temat dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Należy 
przyjąć tezę, że jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa socjalnego (w tym przypadku dotyczącego zabezpieczenia emerytalnego), to nie powinno 
opodatkowywać wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe w celu podniesienia 
tego poziomu. 

Dr Halina Wasilewska–Trenkner uważa, że odpowiedź na pytanie, czy Polacy będą skłonni sko-
rzystać w większej niż dotychczas skali z możliwości wieloletniego, dobrowolnego oszczędzania 
na przyszłe emerytury nie jest łatwa. Ważne jest bowiem ustalenie odpowiedzi na podstawowe 
pytania: 1. Jakie są perspektywy rozwoju gospodarki w najbliższych latach, w tym przede wszyst-
kim próba odpowiedzi, jak będzie kształtować się tempo wzrostu wynagrodzeń, sytuacja na 
rynku pracy, inflacja? 2. Jak będą kształtować się dochody i wydatki gospodarstw domowych, czy 
gospodarstwa domowe będą dysponowały nadwyżkami dochodów, które zechcą przeznaczyć na 
wieloletnie oszczędzanie? 3. Jaka będzie sytuacja sektora finansów publicznych w najbliższych 
latach, czy będzie stać ten sektor na odłożenie w czasie prognozowanych dochodów?



210

Zdaniem prof. Janusza Czapińskiego, polski paradoks polega na tym, że strategia życiowa „jakoś 
to będzie” jest strategią ciągle racjonalną, co wynika z: braku zaufania do instytucji finansowych; 
poczucia osobistej kontroli nad własnym losem (dam sobie radę nawet jeśli nie poczynię żadnych 
przygotowań na wypadek nieszczęścia lub starości); nierealistycznego optymizmu obronnego 
i nierealistycznego pesymizmu ekspansywnego; awersji do ryzyka; ciągle stosunkowo niedużej, 
choć szybko rosnącej różnicy w dochodach osobistych między emerytami i pracownikami.

Adam Sankowski przedstawił stan działań Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej 
RAZEM i zarekomendował możliwe do przyjęcia propozycje rozwiązań podatkowych. 

Dr Michał Herbich przedstawił wnikliwą diagnozę i wariantową symulację ubezpieczenio-
wych form dobrowolnych programów emerytalnych możliwych do realizowania na polskim 
rynku. Propozycje rozwiązań dotyczących III filara systemu emerytalnego zostały poprzedzone 
odpowiedziami na pytania: 1. Czy filar typu defined benefit, czy defined contribution? 2. Czy 
zwolnienia podatkowe, według jakiego schematu i w jakim wymiarze? Jakie są przewidywane 
skutki zwolnień podatkowych dla budżetu państwa? 3. Czy w ramach zwolnień podatkowych 
oprócz wypłaty w formie renty można dopuścić jednorazową wypłatę oszczędności? 4. Jakie in-
stytucje powinny zostać dopuszczone do działalności na etapie składkowym, a jakie – na etapie 
wypłaty świadczeń? 5. Jakie ograniczenia inwestycyjne należy przyjąć na etapie składkowym? 
6. Jakie zastosować ograniczenia „annuityzacji”?

Konferencję zakończyła debata z ekspertami i zaproszonymi gośćmi oraz podsumowanie ob-
rad przez przewodniczącego Rady Programowej – prof. Tadeusza Szumlicza.

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane odmienne (rozbieżne) stanowiska (po-
glądy, a nawet uprzedzenia), dotyczące uwarunkowań dodatkowego oszczędzania na cele 
emerytalne. Największą dyskusję – zgodnie z przewidywaniami – wywoływał problem prefe-
rencji podatkowych i ich form odpowiednio wspomagających oszczędzanie na okres starości. 
Dorobek konferencyjny jest z pewnością wyjątkowo bogaty i niestandardowy, a przedstawione 
na niej przemyślenia o charakterze teoretycznym i bogata dokumentacja z pewnością są istotne 
dla podjęcia działań praktycznych.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały zawierające slajdy przygotowane przez referen-
tów. Przewidziane jest obszerne wydawnictwo pokonferencyjne zawierające pełne wystąpienia 
i przebieg dyskusji. 

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 8(1/2010) 211

Sprawozdanie z konferencji „Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 
2010”, Warszawa, 26 maja 2010 r. (Małgorzata Więcko)

W dniu 26 maja 2010 r., w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się 
konferencja: „Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2010”, zorganizowana 
przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Zakład Ubezpieczeń i Rynków Kapita-
łowych, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka we 
współpracy z Pro Motor – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych 
i Rynku Motoryzacyjnego oraz Business Centre Club. Głównym sponsorem konferencji był za-
kład ubezpieczeń Compensa Vienna Insurance Group S.A.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Andrzej L. Koźmiński – Rektor Akademii. Pierwszym jej 
punktem było wręczenie Nagród Honorowych Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. 
Wyróżnione zostały następujące osoby:

dr Aleksander Raczyński – za wyróżniające się publikacje naukowe, znaczące osiągnięcia 	
w praktyce ubezpieczeniowej oraz współpracę z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi 
Ryzyka;
dr Marietta Janowicz–Łomott – za wyróżniające się publikacje naukowe, znaczące osiągnię-	
cia w praktyce ubezpieczeniowej oraz współpracę z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi 
Ryzyka;
Wiesława Kwatek – za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeń oraz wie-	
loletnią współpracę w Izbie i z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka;
redakcja „Prawa Asekuracyjnego” – za wieloletnią nieprzerwaną działalność na rzecz eduka-	
cji ubezpieczeniowej wraz z życzeniami jej kontynuacji;
Rzecznik Ubezpieczonych – z okazji 15. rocznicy działalności na rzecz polskiego rynku ubez-	
pieczeń z podziękowaniem dla wszystkich poprzednich i obecnych realizatorów zadań Urzę-
du, za wysiłek, który – wbrew wielu przeciwnościom – przynosi pozytywne efekty.

Po wręczeniu nagród wykłady wiodące przedstawili: prof. dr hab. Andrzej Sopoćko z Wydzia-
łu Zarządzania UW, prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW oraz 
prof. dr hab. Jan Monkiewicz z Politechniki Warszawskiej. Wystąpienia te dotyczyły finansowych 
bąbli spekulacyjnych, instrumentów ożywienia rynku ubezpieczeniowego oraz nowego kształtu 
nadzoru ubezpieczeniowego w Europie. 

Po zakończeniu wykładów wiodących otwarto pierwszy panel obrad zatytułowany: „Stan i funk-
cjonowanie polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych i społeczno–emerytalnych”. Pierwszy 
wykład w tym panelu wygłosił prof. dr hab. Tomasz Michalski we współpracy z dr. Adamem 
Śliwińskim. Omówili polski rynek ubezpieczeń w zmieniających się warunkach otoczenia, przed-
stawiając tezę, iż w obecnych czasach następuje przesunięcie zainteresowania ubezpieczycieli 
z pierwotnej funkcji ochronnej w kierunki funkcji finansowej. Tendencji tej towarzyszy jedno-
cześnie zmiana priorytetów przedsiębiorców, którzy zaczynają traktować umowy ubezpieczenia 
jako produkt, który ma generować zyski oraz dobry efekt finansowy, a nie, który służy zarządza-
niu ryzykiem i dystrybuowaniu tego ryzyka. Według prelegentów zmniejsza się zainteresowanie 
eliminacją następstw zdarzeń losowych, a zwiększa zainteresowanie wynikami finansowymi fir-
my wskutek odpowiedniego zarządzania zgromadzonymi środkami pieniężnymi.

Kolejnym wystąpieniem w tym panelu był wykład dr. Wojciecha Nagela, który przedstawił za-
gadnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz implikacji przyszłości tego Funduszu. Wykład 
spotkał się z ogromnym odzewem ze strony słuchaczy – był przyczynkiem do szeroko zakrojonej 
dyskusji na temat problemów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz kierunków jego rozwoju. 
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Przedstawiano obawy, co do wypłaty świadczeń w przyszłości zauważając negatywne doświad-
czenia z lat poprzednich.

Następnie, prof. Bogusław Piwowar reprezentujący Business Centre Club omówił zagadnienia 
samorządu gospodarczego. Kolejnym punktem panelu było wystąpienie mgr Małgorzaty Więcko 
– przedstawicielki Biura Rzecznika Ubezpieczonych, która omówiła bieżące problemy zgłasza-
ne przez konsumentów w zakresie ubezpieczeń z tzw. systemu direct. Prelegentka wskazała, 
iż liczba skarg na ubezpieczycieli direct stale rośnie. Skargi dotyczą zarówno kwestii dotyczą-
cych zawarcia umowy, jak i jej wykonania. Od lat problemem jest prawo odstąpienia od umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zauważane są 
rozbieżności w interpretacji przepisów i co za tym idzie – w ich stosowaniu przez ubezpieczycie-
li. 

Ciekawą prezentację przedstawił mgr Piotr Kaczanowski. Omówił on problem definiowania 
pojęć w umowie ubezpieczenia, a w szczególności w tekstach ogólnych warunków ubezpie-
czenia. Podawał przykłady nieprawidłowości zapisów wzorców umownych, kompilacji różnych 
wzorców w celu stworzenia jednego dokumentu oraz problem nieczytelnych i niezdefiniowa-
nych zapisów. Przeprowadzona przez prelegenta wnikliwa analiza zapisów wzorców umownych 
dała obraz wielu niedociągnięć w tym zakresie, a biorąc pod uwagę fakt, iż przepisy nakazują 
formułowanie ogólnych warunków ubezpieczenia w sposób jednoznaczny i zrozumiały przed-
stawiony problem jest niezwykle istotnym. 

Kolejnym prelegentem był prof. Krzysztof Kontek, który mówił o teorii długoterminowych 
inwestycji funduszy emerytalnych. Jego prezentacja wywołała dyskusję; część dyskutantów od-
niosła się do treści wystąpienia bardzo pozytywnie, część – wręcz przeciwnie. 

Jak się okazało, ilość i zakres omawianych tematów była ogromna. Dyskusje pomiędzy prelegen-
tami a słuchaczami, choć bardzo interesujące i poszerzające horyzonty, spowodowały niestety, 
iż część referatów nie mogła zostać zaprezentowana ze względów czasowych. Zadecydowano 
więc o znacznym skróceniu wystąpień a w niektórych przypadkach – niestety o odwołaniu pre-
zentacji. Dlatego kolejni mówcy zmuszeni byli ograniczyć swoje wystąpienia do przedstawienia 
krótkich tez, które miały jedynie zainteresować słuchaczy danym problemem. I tak krótkie pre-
zentacje przedstawili: mgr Dominika Kaczanowska, która omówiła problem art. 435 k.c., mgr 
Bartłomiej Krupa, który zauważył problemy w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych 
przez zakłady ubezpieczeń oraz mgr Wojciech Fallach, który oceniał aspekty podatkowe świad-
czeń ubezpieczeniowych. W związku z faktem, iż ani słuchacze ani prelegenci nie byli skłonni 
rezygnować z zapowiedzianych w programie prezentacji, nie było możliwości zakończenia kon-
ferencji zgodnie z wcześniejszym planem. Konferencja trwała więc „do ostatniego prelegenta”, 
jednak nikt nie sprzeciwiał się jej przedłużeniu.

Organizatorzy konferencji słusznie doszli do wniosku, iż niezbędne jest zorganizowanie ko-
lejnego spotkania w celu omówienia tematów, których ze względów czasowych nie zdołano 
zaprezentować. Prowadzący konferencję dr Stanisław Nowak, prezes Izby Gospodarczej Ubez-
pieczeń i Obsługi Ryzyka, obiecał dołożyć wszelkich starań, aby tego typu spotkanie odbyło się 
jak najszybciej. Jednocześnie zauważył, iż forma, której uczestnicy konferencji doświadczyli przy-
pomina bardziej seminarium niż konferencję i niewątpliwie warto byłoby właśnie taką formę 
przyjąć na kolejnym spotkaniu. Z niecierpliwością będziemy więc oczekiwać realizacji tej obiet-
nicy.

Mgr Małgorzata Więcko, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych



ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 8(1/2010) 213

Sprawozdanie z XIII Kongresu Brokerów „Co nam przeszkadza w rozwoju rynku ubezpiecze-
niowego?”, Ossa, 27–29 maja 2010 r. (Izabella Sapińska–Binda)

Trzynasty już Kongres – największe coroczne spotkanie środowisk ubezpieczeniowych, organi-
zowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, odbył 
się pod hasłem: „Co nam przeszkadza w rozwoju rynku ubezpieczeniowego?”. Zgromadził 944 
osoby – 404 brokerów, 358 przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, a także licznych reprezentan-
tów firm i instytucji związanych z rynkiem ubezpieczeń oraz gości.

Pierwszy dzień zdominowały ubezpieczenia morskie. Z okazji Jubileuszu swego 90. lecia Towa-
rzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. zorganizowało panel „Reminiscencje i fascynacje 
na temat ubezpieczeń morskich”. Uczestnicy panelu, niegdyś lub obecnie związani z „War-
tą”, z prawdziwą pasją mówili o zagadnieniach dotyczących tych ubezpieczeń: m.in. o „awarii 
wspólnej”, szkodach środowiskowych (rocznie wpływa do wód ok. 1,5 mln ton zanieczyszczeń), 
przyczynach szkód morskich (ok. 90% szkód jest konsekwencją błędów człowieka, np. katastrofa 
„Titanica”), zjawisku piractwa (350 ataków w 2009 r., najwyższy okup wyniósł 9 mln dolarów). 

Drugi dzień Kongresu otworzył Jacek Kliszcz, prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów 
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, który powitał m.in. Rzecznik Ubezpieczonych, Halinę 
Olendzką, prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, Jana Prądzyńskiego, przedstawicieli Ministerstwa 
Finansów oraz wszystkich zebranych, zachęcając do aktywnego udziału w dyskusji. Następnie 
wręczył tradycyjne już nagrody Fair Play, przyznawane przez brokerów ubezpieczycielom, z któ-
rymi najlepiej się współpracuje. W tym roku otrzymali je GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Wykład inauguracyjny „O potrzebie kodyfikacji ubezpieczeń” wygłosił prof. zw. dr hab. Euge-
niusz Kowalewski, kierownik Katedry Prawa Cywilnego oraz Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego 
WPiA UMK w Toruniu. Przedstawił swój „Dekalog argumentów za kodeksem ubezpieczeń go-
spodarczych”1, na który składają się m.in. (w dużym skrócie): potrzeba scalenia rozproszonych, 
licznych i niespójnych regulacji dotyczących ubezpieczeń; konieczność przesądzenia kwestii od-
rębności i gałęziowej samodzielności prawa ubezpieczeniowego; niezbędne uporządkowanie 
terminologii prawno–ubezpieczeniowej i usunięcie z obszaru problematyki ubezpieczeń go-
spodarczych pewnych archaizmów, potrzeba „europeizacji” krajowych regulacji; konieczność 
ujednolicenia reguł kolizyjno–prawnych oraz uporządkowania reżimów intertemporalnych. 
„Opracowanie aktu prawnego rangi kodeksowej stworzy swoisty mechanizm zaporowy przed 
zbyt częstymi zmianami prawnymi (…)” – stwierdził prof. E. Kowalewski – oraz „przyczyni się do 
podniesienia ogólnej świadomości ubezpieczeniowej Polaków”. 

Jako kolejny zabrał głos Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU S.A., który w swoim wystąpieniu 
„PZU w nowej rzeczywistości spółki notowanej na giełdzie” przedstawił zakończony sukcesem 
proces przygotowań do debiutu giełdowego spółki. Zwrócił uwagę, że dobre wyniki PZU spotkały 
się z uznaniem członków Geneva Association. Wprawdzie PZU nie znalazło się wśród towarzystw 
ubezpieczeniowych wytypowanych do nagrody Fair Play, ale – jak podkreślił – firma bardzo ceni 
formę dystrybucji ubezpieczeń za pośrednictwem brokera i przywiązuje dużą wagę do współ-
pracy z brokerami, pod warunkiem, że będzie to współpraca długofalowa i korzystna dla obu 
stron.

1 Dekalog pochodzi z książki: E. Kowalewski (red. nauk.), O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, Wydaw. 
TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2009, http:/www.tnoik.torun.pl. Patrz także sprawozdanie z konferencji 
na ten temat: Prawo Asekuracyjne 2009, nr 2, s. 118.
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Dalszy program Kongresu obejmował sześć paneli, których tematy dotyczyły aktualnych, czę-
sto kontrowersyjnych problemów, ważnych dla całego rynku ubezpieczeń. W gronie panelistów 
znaleźli się zarówno teoretycy, jak i praktycy ubezpieczeń, brokerzy, prawnicy i naukowcy, dzien-
nikarze.

Pierwszy panel dotyczył klauzul abuzywnych, moderatorem zaś była Krystyna Szczepanow-
ska–Kozłowska, profesor UW, partner w kancelarii Hogan Lovells LLP. Stwierdziła, że na dzień 26 
maja br. w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów figuruje 1959 klauzul uznanych 
za niedozwolone (prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), w tym 
ok. 20% dotyczy ubezpieczeń. Klauzule z zakresu ubezpieczeń dotyczą m.in. mechanizmu zwro-
tu składki w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia. W dyskusji zwrócono 
uwagę, że klauzule wpisane do rejestru są często niejasne, wyrwane z kontekstu, trudne do 
zrozumienia bez znajomości uzasadnienia sądu. Zdania dyskutantów były podzielone w kwestii 
odpowiedzialności brokera za klauzule abuzywne, które znalazły się w umowie ubezpieczenia 
podpisanej przez jego klienta.

„Klient, broker, ubezpieczyciel, ustawodawca – kto komu przeszkadza i co z tego wynika” to 
temat drugiego panelu, który prowadził Piotr Narloch, prezes zarządu Grupy Concordia z Po-
znania. W trakcie dyskusji stwierdzono, że wpływ praktyki na tworzenie prawa jest zbyt mały. 
W efekcie zdarza się, że powstają przepisy wadliwe, które wymagają szybkiej nowelizacji. Po-
dano przykłady przepisów sprawiających problemy w stosowaniu (np. art. 816 k.c. dotyczący 
ujawnienia okoliczności zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku). Dużą 
rolę może tu odegrać stworzenie „wspólnej platformy współpracy” brokerów i ubezpieczycieli 
z Polską Izbą Ubezpieczeń i Radą Rozwoju Rynku Finansowego, działającą przy Ministerstwie 
Finansów. Również obligatoryjny samorząd brokerski – jako reprezentant całego środowiska 
brokerów – umożliwiłby bardziej efektywny wpływ na rozwiązania prawne.

Moderatorem trzeciego panelu, poświęconego „jarmarcznym metodom handlowania”, był dr 
Andrzej Liwacz (PZU S.A.). Jak wskazał, cena ubezpieczenia jest najczęściej głównym elemen-
tem konkurencji ubezpieczycieli między sobą. Konkurencja cenowa może negatywnie rzutować 
na jakość likwidacji szkód, a także na wysokość kurtażu brokera. Jest to cecha młodego rynku 
ubezpieczeń, wynikająca z niskiej świadomości ubezpieczeniowej naszego społeczeństwa. Za-
uważono, że na polskim rynku ubezpieczeniowym występuje „spłaszczenie” wielu wyróżników 
oferty ubezpieczeniowej. Prezes Jacek Kliszcz zwrócił uwagę na wysokość stawek ubezpie-
czeniowych w leasingu i bancassurance oraz duże różnice stawek w ofertach ubezpieczycieli 
biorących udział w przetargach w trybie prawa zamówień publicznych. Podano także przykłady 
nieuczciwych reklam, oferujących ubezpieczenie OC za 1 zł itp. Wszystkie tego rodzaju praktyki 
są szkodliwe dla rynku ubezpieczeń. Do zadań brokera należy uświadomienie klientowi, że nie 
tylko cena ubezpieczenia jest istotna, ponieważ zbyt tanie ubezpieczenie nie spełni po prostu 
swojej funkcji w przypadku wystąpienia szkody.

Czwarty panel zatytułowany „Likwidacja szkód – czas weryfikacji zawartej umowy ubezpie-
czenia” prowadził dr Marcin Orlicki z WPiA UAM w Poznaniu. Zachęcając do dyskusji moderator 
postawił pytania, czy postanowienia umowne dotyczące trybu i zasad postępowania likwida-
cyjnego są wystarczające, czy potrzebny jest ogólny wzorzec (np. przygotowany przez PIU). 
Dyskutanci uważali, że proces likwidacji szkód zależy w dużej mierze od profesjonalnego underw-
ritingu i dobrej umowy ubezpieczenia. Padła nawet kontrowersyjna teza, że jeśli ubezpieczyciel 
chce zapłacić odszkodowanie, to przepisy prawne nie są potrzebne. Przedstawiciele zakładów 
ubezpieczeń podkreślali, że w ich interesie i w interesie brokerów jest prawidłowe prowadze-
nie likwidacji szkód. Jednak – jak zauważyła Rzecznik Ubezpieczonych Halina Olendzka, sytuacja 
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w tym zakresie nie jest najlepsza, skoro tyle skarg wpływa do Biura Rzecznika. Częstym pro-
blemem jest przedłużanie procesu likwidacji szkód i niedotrzymywanie terminów wypłaty 
odszkodowania – sankcje są w takich przypadkach niezbyt dolegliwe, co należałoby zmienić.

Aktualnego i kontrowersyjnego zagadnienia dotyczył panel piąty, poświęcony zamówieniom 
publicznym, którego moderatorem był Marcin Broda, redaktor naczelny internetowego „Dzien-
nika Ubezpieczeniowego” i „Miesięcznika Ubezpieczeniowego”. W trakcie dyskusji poruszono 
m.in. problemy: niedotrzymywania warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) przez zamawiającego oraz wymagań zamawiających dotyczących rekomendacji lub infor-
macji o klientach ubezpieczycieli, których nie wolno ujawniać z uwagi na tajemnicę zawodową. 
Wskazano, że prawo zamówień publicznych (PZP) dotyczy zamówień z różnych dziedzin i nie 
uwzględnia specyfiki ubezpieczeń, stąd może wystąpić kolizja przepisów PZP z regulacjami ubez-
pieczeniowymi; PZP, regulując tryb zawierania umowy, jest tylko narzędziem.

Ostatni, szósty panel na temat „Koasekuracja a niedozwolone porozumienia rynkowe” pro-
wadził Wojciech Koczyński (STU Ergo Hestia S.A.). Na wstępie przedstawiono regulacje prawne 
dotyczące różnych typów porozumień koasekuracyjnych, oparte na przepisach Unii Europej-
skiej2. Czy koasekuracja jest potrzebna? Według panelistów – tak, ponieważ umożliwia zakładom 
ubezpieczeń zaistnienie na rynku w przypadku dużych i trudnych ryzyk oraz działalności długofa-
lowej, przy czym liczba podmiotów uczestniczących w porozumieniu nie ma znaczenia. Z drugiej 
jednak strony takie porozumienia mogą utrudniać innym „graczom” dostęp do rynku, ograni-
czać konkurencję. Reasumując, Jacek Kliszcz stwierdził, że wiedza na temat koasekuracji jest 
niska, do czego przyczynia się brak jednoznacznej definicji.

Tegoroczny Kongres Brokerów należy ocenić wysoko pod względem merytorycznym i organiza-
cyjnym. Problematyka paneli – bogata i zróżnicowana – spotkała się z dużym zainteresowaniem, 
o czym świadczyła frekwencja i ożywiona dyskusja, nie tylko na sali konferencyjnej, ale i w ku-
luarach. Kongres stanowił też okazję do integracji środowiska, do wymiany poglądów oraz 
konfrontacji stanowisk brokerów, ubezpieczycieli, przedstawicieli nauki i urzędów biorących 
udział w tworzeniu prawa.

Integracji służyły również imprezy artystyczne, organizowane po wielogodzinnych wykładach, 
panelach i spotkaniach przez sponsorów i Stowarzyszenie Brokerów – występy Dody, Kabaretu 
Moralnego Niepokoju i zespołu Wilki.

Mgr Izabella Sapińska–Binda, sekretarz redakcji „Prawa Asekuracyjnego”

2 Na ten temat patrz także: J. Orlicka, Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej wyłączające grupowo spod 
unijnego zakazu karteli porozumienia zawierane w sektorze ubezpieczeniowym, Prawo Asekuracyjne 2010, nr 2, 
s. 78. 
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Sprawozdanie z konferencji „Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych”, 
Toruń, 17 czerwca 2010 r. (Michał Piotr Ziemiak)

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 17 
czerwca 2010 r. odbyła się konferencja naukowa „Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo 
zamówień publicznych”. Konferencja była autorskim projektem kierownika Katedry Prawa Cy-
wilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego oraz Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego 
WPiA UMK, prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego. Tematyka konferencji koncertowała wokół 
dwóch zasadniczych zagadnień, a mianowicie: stosowaniu prawa zamówień publicznych (PZP) 
do zawierania umów ubezpieczenia grupowego na życie oraz istocie prawnej tychże umów. 
Współorganizatorami oraz partnerami konferencji byli: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kie-
rownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu, Polska Izba Ubezpieczeń oraz MENTOR S.A. 

Organizatorom konferencji udało się zgromadzić grono wybitnych przedstawicieli świata na-
uki jak i doświadczonych praktyków. Swoje referaty zaprezentowali: prof. dr hab. Eugeniusz 
Kowalewski, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, prof. Marek Kalinowski, dr Monika Wałachowska, 
dr Dariusz Fuchs, dr Bartosz Kucharski, dr Katarzyna Ludwichowska, dr Władysław W. Mogilski, 
dr Henryk Nowicki, dr Karol Dobrzeniecki, mgr Agata Bzdyń, mgr Michał P. Ziemiak oraz mgr Mi-
chał Perl. Wśród zaproszonych gości obecnych na konferencji byli m.in. Rzecznik Ubezpieczonych 
Halina Olendzka, prezes zarządu PZU Życie S.A. Dariusz Krzewina, mec. Aleksander Daszewski, 
dr Marcin Orlicki, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekura-
cyjnych Jacek Kliszcz oraz liczni przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, środowiska brokerów, 
kancelarii prawnych, Biura Rzecznika Ubezpieczonych, KNF i polskich ośrodków akademickich, 
w których na co dzień podejmuje się tematykę praw ubezpieczeniowego.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Rzecznik Ubezpieczonych Halina Olendzka oraz Dzie-
kan WPiA UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala. Patronat medialny objął prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki, 
redaktor naczelny „Prawa Asekuracyjnego”. W swoim wystąpieniu prof. Sokala podkreślił ważkość 
poruszanych przez uczestników tematów oraz ugruntowaną już pozycję wydziału prawa toruńskie-
go uniwersytetu jako wiodącego ośrodka naukowo–dydaktycznego zajmującego się problematyką 
prawa ubezpieczeniowego. Z kolei prof. Łańcucki wprowadził obecnych w tematykę konferen-
cji, szczegółowo odnosząc się do stanowiska zarówno Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) jak 
i urzędników reprezentujących Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Eu-
ropejskiej odnośnie stosowania procedury zamówień publicznych w ubezpieczeniach grupowych 
na życie. Nie zabrakło też krytycznego komentarza odnośnie toczącej się obecnie przed Europej-
skim Trybunałem Sprawiedliwości sprawy Komisja przeciwko RFN (sygn. C 271 / 08). 

Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie prof. Eugeniusza Kowalewskiego oraz 
dr Moniki Wałachowskiej. Referenci w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Nieadekwatność 
prawa zamówień publicznych do grupowych ubezpieczeń na życie”, po analizie PZP oraz zakre-
su jego zastosowania, wskazali na szereg wątpliwości jakie pojawiają się w zakresie procedury 
zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia na życie. Do najważ-
niejszych zaliczyć należy m.in.: finansowanie składek z prywatnych środków pracowników, a nie 
ze środków publicznych (wg UZP nie ma to znaczenia w świetle wydatkowania tych środków 
przez podmioty obowiązane do zachowania standardów PZP), komplikacje przy precyzyjnym 
ustaleniu wartości zamówienia czy wreszcie wątpliwości co do stosowania art. 808 k.c. do 
umów grupowego ubezpieczenia na życie. Odnosząc się do wspomnianego stanowiska Dyrek-
cji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej, prof. Kowalewski oraz 
dr Wałachowska zaznaczyli, iż nie jest ona miarodajna i ostateczna, a ponadto zawiera szereg 
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nieścisłości (jak np. uznanie, że to zamawiający, a nie pracownicy podejmują ostateczną decyzję 
o wyborze ubezpieczyciela). Generalną konkluzją był postulat odrzucenia koncepcji stosowania 
PZP do popularnych „grupówek”. 

Prof. Marek Kalinowski z Katedry Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK w referacie „Za-
mówienie publiczne płatne ze środków niepublicznych”, stwierdził, iż zawiązanie stosunku 
ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczycielem a pracownikiem (ubezpieczonym) zachodzi „dwu-
stopniowo” – najpierw zawarta zostaje umowa generalna (ramowa), która nie wiąże pracownika 
i nie tworzy jeszcze stosunku ubezpieczenia – do jego powstania dochodzi dopiero po złożeniu 
deklaracji przystąpienia. Umowa generalna nie jest umową odpłatną (środki na finansowanie 
składkę płaci ze swoich środków pracownik), a strony nie zobowiązują się względem siebie do 
spełnienia jakichkolwiek świadczeń (świadczenia istnieją na linii ubezpieczyciel – pracownik). 
Tym samym umowa taka nie dość, że mieści się w katalogu umów z art. 3 PZP, to na dodatek nie 
prowadzi to wydatkowania jakichkolwiek środków publicznych. 

Referat zatytułowany „Ratio legis prawa zamówień publicznych” wygłoszony przez dr. Henry-
ka Nowickiego z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UMK ukierunkowany był na 
przedstawienie aksjologii prawa zamówień publicznych oraz jego celów (zapewnienie realizacji 
jednej z podstawowych zasad rynku wspólnotowego – swobody przepływu towarów i usług oraz 
zabezpieczenie uczciwej i szerokiej konkurencji poprzez eliminację uprzywilejowania np. oferen-
tów krajowych). Wyjaśnione zostały podstawy stosowania PZP w świetle prawa krajowego jak 
i Unii Europejskiej. Wskazano też na zasady kwalifikacji umów, w tym umów o świadczenie usług 
finansowych, do których często zalicza się umowę Ubezpieczenia, pod kątem PZP. 

Występujący w zastępstwie prof. Lecha Morawskiego dr Karol Dobrzeniecki z Katedry Teorii Pra-
wa i Państwa WPiA UMK nakreślił w referacie zatytułowanym „O urzędniczej interpretacji prawa 
na przykładzie prawa zamówień publicznych” w pierwszej kolejności prawidła poprawnego wy-
kładania przepisów prawa (wychodząc od zasad wykładni językowej). W dalszej części odniesiono 
się m.in. do interpretacji ustaw, dokonywanej przez organy państwowe (poczynając od urzędów, 
a na Sądzie Najwyższym kończąc). Wystąpienie zakończyły uwagi krytyczne odnośnie stanowiska 
UZP (w którym znalazło się stwierdzenie, iż stanowi ono oficjalną wykładnię przepisów PZP).

Prof. Tadeusz Szumlicz z SGH w Warszawie w referacie „Umowy związane z pracowniczymi pro-
gramami emerytalnymi a prawo zamówień publicznych” skoncentrował się przede wszystkim na 
dwóch zagadnieniach. Po pierwsze szczegółowo omówiona została istota PPE (ich cele, formy 
tj. formę umowy zakładowej oraz umowy z instytucją finansową, treść, prawa i obowiązki stron 
etc.). Po drugie wykazane zostały przesłanki przemawiające za odmową stosowania PZP do za-
wierania umów odnośnie PPE, które charakterystyczne są również dla ubezpieczeń grupowych 
na życie (chodzi tu m.in. o opłacanie składki dodatkowej ze środków prywatnych pracowników 
czy wysoki stopień uspołecznienia decyzji odnośnie wyboru umowy w ramach PPE). W konse-
kwencji, zdaniem prof. Szumlicza PZP nie powinno znajdować zastosowania zarówno do PPE jak 
i „grupówek”.

Referat dr Katarzyny Ludwichowskiej z Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK zatytu-
łowany „Skutki naruszenia prawa zamówień publicznych w zakresie bytu prawnego grupowych 
ubezpieczeń na życie” skupił się przede wszystkim wokół omówienia problematyki sankcji nie-
ważności (na skutek naruszenia procedury PZP) przewidzianej w art. 146 PZP. Rozważania te 
uzupełniono także omówieniem pozostałych przepisów odnoszących się do problemu nieważno-
ści umów. Dr Ludwichowska stwierdziła, iż stosowanie PZP do zawierania umów ubezpieczenia 
grupowego na życie, oznacza że te zawarte z pominięciem PZP są dotknięte sankcję nieważności 
(powołując m.in. wyrok SN z dnia 13 września 2001 r. w sprawie IV CKN 381 / 00). Prowadzi to do 
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szeregu niedogodności, z których pozbawienie ochrony ubezpieczeniowej tysięcy pracowników 
jest tą najdotkliwszą.

Problematykę projektowanyych uregulowań ubezpieczeń grupowych w The European Re-
statement of Insurance Contract Law nakreślił dr Dariusz Fuchs z WPiA UKSW w Warszawie. 
Wystąpienie skupiło się w pierwszej części na przedstawieniu dotychczasowych doświadczeń 
krajowego ustawodawcy na temat regulacji pojęcia ubezpieczenia grupowego. Następnie za-
prezentowano dwa (będące ciągle w stadium przygotowywania) konkurencyjne projekty 14 
rozdziału PEICL, który ma regulować „grupówki” – chodzi tu o projekty prof. Petara Takas z Wę-
gier oraz prof. B.W. Dufwa (Szwecja). Projekt prof. Dufwa tym różni się od swojego „konkurenta”, 
iż zakłada przyjęcie ogólnej konstrukcji prawnej ubezpieczeń grupowych do wszystkich ich do-
puszczalnych postaci (w tym grupowych ubezpieczeń OC), a więc nie tylko ubezpieczeń na życie. 
Z referatu dr. Fuchsa wynikało więc, iż europejską tendencją staje się precyzyjne regulowanie 
umów ubezpieczenia grupowego. Wreszcie, polski ustawodawca ma obecnie okazję korzystać 
z owoców pracy autorów PEICL przy tworzeniu własnych rozwiązań prawnych. 

Mgr Agata Bzdyń z Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK wygłosiła referat „Ubez-
pieczenia grupowe na życie w Code des Assurances”. Jego tematyka obejmowała omówienie 
przepisów francuskiego kodeksu regulujących powyższą tematykę (Tytuł IV, Rozdziały od 1 do 
4, a w szczególności art. od L141–1 do L144–4. Mgr Bzdyń szczegółowo scharakteryzowała de-
finicję umowy ubezpieczenia grupowego (w tym określone kodeksowo relacje zachodzące na 
linii zawierający umowę – ubezpieczeni), obowiązków i praw zawierającego umowę (takich jak 
np. możliwość wykluczenia ubezpieczonego z grupy) czy też problematykę umów o dodatkową 
emeryturę. Mgr Bzdyń podkreśliła, iż mimo obszerności regulacji, francuski ustawodawca za-
dbał o spójność systemową przepisów, które są przepisami bezwzględnie obowiązującymi. 

Problematyka stron i podmiotów stosunku prawnego grupowego ubezpieczenia na życie 
podjęta została przez mgr. Michała Piotra Ziemiaka z Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego WPiA 
UMK. Wystąpienie skoncentrowało się na wybranych problemach, które są źródłem wątpliwo-
ści, czy umowa ubezpieczenia grupowego na życie jest umową ubezpieczenia na cudzy rachunek 
w swej „czystej postaci”. Zaprezentowano szereg pytań odnośnie osoby ubezpieczającego 
(w kontekście m.in. obchodzenia przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym). Poruszone 
zostało zagadnienie składki – jej płatności, zwrotu czy opóźnieniu w zapłacie. Następnie scha-
rakteryzowano uprawnienia do dokonywania jednostronnych czynności prawno–kształtujących 
w ramach umowy ubezpieczenia grupowego oraz występowanie w popularnych grupówkach 
szczególnych kategorii podmiotów (np. osób współubezpieczonych). Konkluzją wystąpienia mgr. 
Ziemiaka było, iż sama formuła prawna ubezpieczeń grupowych na życie jest faktycznie sprawą 
drugorzędną, byleby zachowano dwie cechy decydujące o ich popularności – brak indywidual-
nej oceny ryzyka oraz uśrednianie wysokości składki (co czyni je tanimi i atrakcyjnymi). 

Dr Władysław W. Mogilski w referacie „Ubezpieczenia grupowe w kontekście regulacji praw-
nej” przeprowadził dogłębną analizę istoty ubezpieczenia grupowego na życie, opartą przede 
wszystkim o art. 808 oraz 829 k.c. (a więc o konstrukcję prawną umowy ubezpieczenia na cudzy 
rachunek). Po dywagacjach na temat ewentualnej definicji ubezpieczenia grupowego oraz relacji 
prawnych w tejże umowie, poruszone zostały zagadnienia tzw. umów ramowych, pozycji ubez-
pieczającego oraz składki i źródeł jej finansowania. Określając możliwy i docelowy model umowy 
ubezpieczenia grupowego na życie, dr Mogilski opowiedział się za stosowaniem w tym przypad-
ku konstrukcji jurydycznej umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wprowadzeniem jednak 
pewnych zmian w k.c. (choćby w zakresie składki ubezpieczeniowej). Jednocześnie wskazano na 
ciekawe zjawisko tzw. outsourcingu ubezpieczeniowego, przybierającego formę „brokerskiego 
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modelu” umowy ubezpieczenia grupowego – w takim przypadku to broker jest faktycznie ubez-
pieczającym (na co pozwala art. 4 oraz 24 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym). 

Referat dr. Bartosza Kucharskiego z WPiA Uniwersytetu Łódzkiego „Dokumenty związa-
ne z zawieraniem grupowych ubezpieczeń na życie” skoncentrował się m.in. na funkcji polisy 
w ubezpieczeniach grupowych, która wg dr. Kucharskiego jest dokumentem dowodowym po-
twierdzającym zawarcie umowy, jej treść oraz ewentualnie chwilę jej zawarcia. Odnośnie 
deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego wysunięto wniosek, iż są one wyłącznie 
dokumentami zawierającymi „uprawnienie kształtujące ubezpieczonego do skorzystania z za-
strzeżonej na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej”. Wreszcie, potwierdzenie przyjęcia deklaracji 
przystąpienia wg dr. Kucharskiego ma charakter podobny do polisy, choć istnieją pewne wątpli-
wości czy należy je traktować jak dokumenty ubezpieczenia w rozumieniu art. 809 czy 811 k.c.

Mgr Michał Perl, broker ubezpieczeniowy z MENTOR S.A. poruszył w swoim wystąpieniu sze-
reg problemów praktycznych związanych ze stosowaniem PZP do procedury zawierania umów 
grupowego ubezpieczenia na życie. Na wstępie omówiono w jakiej roli może występować broker 
(doradca lub pełnomocnik) oraz jakie problemy techniczno–organizacyjne najczęściej pojawiają 
się przy organizowaniu przetargu. Kolejnymi zagadnieniami były m.in. trudności z określeniem 
wartości zamówienia oraz precyzyjnym określeniem jego przedmiotu, trudności z ustaleniem 
kryteriów oceny poszczególnych ofert czy wreszcie wskazania czasu obowiązywania umów 
(często zawieranych na czas nieokreślony, podczas gdy art. 142 ust. 1 PZP wyraźnie wskazuje, 
iż w tym trybie mogą być zawierane wyłącznie umowy na czas określony). W konkluzji mgr Perl 
podkreślił konieczność zmian legislacyjnych co do stosowania PZP w „grupówkach”.

Część merytoryczną konferencji zamknęło wystąpienie prof. Kowalewskiego, który po pod-
sumowaniu obrad, przedstawił następujące warianty zmian legislacyjnych mających na celu 
eliminację wątpliwości w zakresie stosowania PZP do umów ubezpieczenia grupowego na życie 
oraz istoty prawnej tych umów:

1. wariant docelowy to usunięcie luki prawnej w zakresie statusu umowy ubezpieczenia grupo-
wego poprzez nowelizację kodeksowych przepisów o umowie ubezpieczenia (art. 805–834);

2. wariant doraźny to dodanie do art. 808 nowego § 6, mówiącego o tym, że § 1–4 nie stosuje 
się do umów ubezpieczenia grupowego na życie (ewentualnie – osobowych), przy jedno-
czesnym dostosowaniu do nowej treści art. 808 art. 805 § 1, 829 § 2 k.c. i 831 § 1¹ k.c.;

3. wariant ewentualny to rozszerzenie katalogu wyłączeń ujętych w art. 3 ustawy o pośrednic-
twie ubezpieczeniowym i objęcie zakresem tych wyłączeń także zawierania przez zakłady 
pracy i inne podmioty grupowych ubezpieczeń osobowych;

4. wreszcie warianty szybkie to albo dodanie katalogu wyłączeń stosowania PZP wymienionego 
w art. 4 pkt. 3 litery „ł” o następującym brzmieniu: „umowy grupowego ubezpieczenia na 
życie, w których składka pochodzi ze środków finansowych pracowników lub innych osób ob-
jętych ochroną ubezpieczeniową”, albo określenie podobnego wyłączenia w ustawie o dzia-
łalności ubezpieczeniowej (na wzór art. 38 ust. 2 dotyczącego niestosowania PZP w TUW). 

Konferencję zakończył uroczysty obiad, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję wymienić 
doświadczenia (nie tylko w zakresie stosowania PZP do zawierania umów grupowego ubez-
pieczenia na życie) oraz – w sprzyjającej do tego atmosferze typowej toruńskiej gościnności 
– przede wszystkim porozmawiać na tematy wykraczające poza prawo ubezpieczeniowe.

Mgr Michał Piotr Ziemiak, Zakład Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; sekretarz Rady Naukowej konferencji „Ubezpiecze-
nia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych”
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Sprawozdanie z sejmowej konferencji „Kierunki zmian kodeksu cywilnego w zakresie umowy 
ubezpieczenia”, Warszawa, 21 czerwca 2010 r. (Anna Dąbrowska)

W dniu 21 czerwca 2010 r. w gmachu Sejmu RP odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę 
Ubezpieczeń we współpracy z Nadzwyczajną Komisją Sejmu RP ds. Zmian w Kodyfikacjach, 
Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz Polskim Towarzystwem Legislacji konferencja zaty-
tułowana „Kierunki zmian kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia”. 

Konferencja została zorganizowana między innymi w związku z pracami nad projektem nowe-
go kodeksu cywilnego trwającymi w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Uznano bowiem, 
że warto zaprezentować, jakie zmiany kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia są 
obecnie potrzebne i że temat ten wart jest przedyskutowania w szerokim gronie.

Konferencję otworzył poseł Józef Zych, przewodniczący sejmowej Komisji Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej RP. Otwierając konferencję, zaznaczył, że obecnie prawo ubezpieczeniowe re-
gulowane jest za pośrednictwem kilkudziesięciu ustaw, jego zdaniem tak znaczne rozproszenie 
przepisów prawa ubezpieczeniowego powoduje trudności w stosowaniu tych przepisów. Prze-
wodniczący podkreślił, iż prawo powinno być przede wszystkim stabilne, jasne i precyzyjne.

Następnie głos zabrał Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, 
który zwrócił uwagę na niekompletność obecnych w kodeksie cywilnym regulacji prawnych 
dotyczących umowy ubezpieczenia. Dodał także, iż mając świadomość, że materia prawa 
ubezpieczeniowego nie jest prosta – osoby tworzące prawo w tym zakresie powinny posiadać 
odpowiednią, specjalistyczną wiedzę w obszarze prawa ubezpieczeniowego.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Zbigniew Radwański, przewodniczący Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Zakwestionował przede wszystkim ideę stworzenia kodeksu 
ubezpieczeń. Jego zdaniem to właśnie w kodeksie cywilnym jest miejsce na regulacje dotyczące 
umowy ubezpieczenia. W kodeksie powinny także znaleźć się przepisy dotyczące ubezpieczeń 
obowiązkowych. Poza kodeksem cywilnym, np. w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej 
lub pakiecie ustaw ubezpieczeniowych należałoby natomiast umieścić pozostałe publicznopraw-
ne zagadnienia ubezpieczeniowe. Ponadto prof. Radwański zauważył, że przepisy dotyczące 
ubezpieczeń morskich w kodeksie morskim mają raczej charakter historyczny. Dodał, że stwo-
rzenie nowych regulacji będzie wymagało wiele wysiłku, podkreślił też gotowość intensywnych 
prac Komisji Kodyfikacyjnej w tym zakresie.

Według profesora projekt nowych przepisów kodeksu cywilnego dotyczących ubezpieczeń 
powinien być gotowy za dwa, trzy lata, zaznaczając jednocześnie, iż będzie to w dużej mierze 
uzależnione do tego, czy będzie zgoda całego środowiska ubezpieczeniowego na nowy kształt 
regulacji.

Kolejnym mówcą był Maciej Graniecki, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji, który 
przypomniał uczestnikom konferencji podstawowe i utrwalone zasady tworzenia dobrego i spój-
nego prawa w procesie legislacyjnym.

Następnie głos zabrał Radosław Kamiński, członek Zespołu ds. Prawno–Legislacyjnych Polskiej 
Izby Ubezpieczeń, który przedstawił propozycje zmian konkretnych przepisów kodeksu cywilne-
go. Przedstawiciel ubezpieczycieli zaprezentował przykłady problemów, które przemawiają za 
systemową reformą prawa ubezpieczeniowego. Wskazał również na najistotniejsze dla zakładów 
ubezpieczeń obszary przebudowy przepisów ubezpieczeniowych. R. Kamiński wyraził nadzieję, 
że istnieje zgoda środowiska ubezpieczeniowego co do tego, iż prawo ubezpieczeniowe wymaga 
gruntownej reformy. Podobnie jak Józef Zych zwrócił uwagę na rozproszenie przepisów ubez-
pieczeniowych oraz problemy: mieszania regulacji prywatnoprawnych i publicznoprawnych, 
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dualizm regulacji prawnych, archaiczność regulacji umowy ubezpieczenia w kodeksie cywil-
nym. Podkreślił przy tym brak uwzględnienia nowych technik komunikacji i potrzeb praktyki 
obrotu, a także rozbieżności w fundamentalnych sprawach, takich jak: istota ubezpieczenia, 
mieszanie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, kwestia wzajemności umowy ubezpieczenia. 
Wskazał również na brak regulacji dotyczących ubezpieczeń grupowych. Wymienił następujące 
płaszczyzny wymagające nowoczesnego uregulowania, bądź też jego zmian. Za kluczowe uznał 
przesądzenie o sposobie regulacji prawa ubezpieczeniowego. Podobnie jak przedstawiciel Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego opowiedział się za wyodrębnieniem prywatnego i publiczne-
go prawa ubezpieczeń i uregulowaniem umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym. Ponadto 
zasygnalizował potrzebę nowelizacji pojęcia umowy ubezpieczenia, w tym otwarcia definicji 
umowy ubezpieczenia na nowe funkcjonujące w praktyce ubezpieczenia, które w obecnym jej 
brzmieniu się nie mieszczą. Przedstawiciel Izby zwrócił także uwagę na problem znacznej liczby 
ubezpieczeń obowiązkowych i wnioskował o wprowadzenie generalnej zasady dobrowolności 
ubezpieczenia. Za istotne uznał również określenie w kodeksie cywilnym zasad i podstawowych 
rodzajów w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych. Wśród dalszych postulatów wymienił 
ponadto konieczność regulacji w kodeksie ubezpieczeń grupowych czy ogólnych zasad dotyczą-
cych wzorców umownych. 

Omówił także następujące problemy praktyki, m.in.: wyjątkową dla ubezpieczeń rozszerzoną 
definicję konsumenta, ograniczenie swobody korzystniejszych rozwiązań w umowie ubezpiecze-
nia w związku z brzmieniem art. 807 §1 k.c., szczególne regulacje dotyczące umowy ubezpieczenia 
na cudzy rachunek zawarte w art. 808 §1 k.c., konieczność potwierdzenia zawarcia umowy po-
lisą zgodnie z art. 809 §1 k.c., deklarację ryzyka (art. 815 k.c.) – tutaj postulował możliwość 
odstąpienia od umowy przez ubezpieczyciela lub podwyższenia składki w trakcie trwania polisy, 
gdyby okazało się, iż przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpieczający świadomie zataił 
istotne informacje, trudności w stosowaniu przepisów kodeksu cywilnego w zakresie umowy 
ubezpieczenia na życie. 

Przedstawiciel ubezpieczycieli zaproponował także umożliwienie elektronicznej komunikacji 
z klientem, w tym umożliwienie przekazywania tą drogą, np. potwierdzenia zawarcia umowy 
ubezpieczenia. Według eksperta z Polskiej Izby Ubezpieczeń, często prawo przeszkadza w przed-
stawieniu klientom atrakcyjnej oferty ubezpieczenia. 

Zgromadzeni w Sejmie prelegenci i dyskutanci, wśród których głos zabrał m.in. dr Marcin 
Orlicki z Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu byli zgodni, że zmiany w prawie ubez-
pieczeniowym są potrzebne. 

Podsumowując konferencję Józef Zych wskazał, że wszystkim uczestnikom konferencji przy-
świeca wspólny cel, a mianowicie stworzenie dobrego prawa ubezpieczeniowego. Podkreślił 
zatem, że w procesie stanowienia nowych regulacji prawnych powinno uczestniczyć jak najwię-
cej podmiotów, przedstawicieli całego środowiska ubezpieczeniowego: przedstawicieli nauki, 
praktyki oraz instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony konsumenta. 

Mgr Anna Dąbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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IX edycja Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazety 
Ubezpieczeniowej na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową 
(Piotr Budzianowski)

11 czerwca 2010 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród IX edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe 
z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. 

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. W dziewięciu edycjach 
Konkursu zgłoszonych zostało 401 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 134. W paź-
dzierniku 2009 r. została ogłoszona IX edycja Konkursu. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 56 
prac obronionych w roku akademickim 2008 / 2009, w tym: 5 doktorskich, 27 magisterskich, 23 
licencjackie. 

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to Uniwersytety: Ja-
gielloński, Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Szczeciński, Gdański, Łódzki, Wrocławski, Ekonomiczny we Wrocławiu, Ekonomicz-
ny w Poznaniu, Ekonomiczny w Krakowie oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Radomska, Wyższa Szkoła Finan-
sów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Akademia Ekonomiczna im. 
Karola Adamieckiego w Katowicach, a także Akademie: Finansów w Warszawie, Świętokrzyska 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim,.

Jury, pod przewodnictwem dr. Stanisława Rogowskiego, złożone z wybitnych przedstawicieli 
nauki, a także praktyki ubezpieczeń, oceniało prace w trzech kategoriach (ze względu na niewiel-
ki wpływ prac podyplomowych, w kategorii tej konkurs nie został przeprowadzony) przyznając 
trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich oraz czte-
ry w kategoriach prac licencjackich. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji 
Ubezpieczeniowej oraz przewodniczący Jury przyznali swoje wyróżnienia.

W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali:

wśród prac doktorskich:	

I miejsce – dr Aleksander Raczyński za pracę pt. „Sytuacja prawna poszkodowanego w ubez-
pieczeniu odpowiedzialności cywilnej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Janina Panowicz 
– Lipska. Praca została napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

II miejsce – dr Malwina Lemkowska za pracę pt. „Fuzje i przejęcia jako determinanty wzrostu 
wartości zakładu ubezpieczeń na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym Wspólnoty Europejskiej”. 
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce – dr Grzegorz Strupczewski za pracę pt. „Finansowe skutki ryzyka powodzi w Polsce”. 
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Wanda Sułkowska. Praca została napisana na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie.
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wśród prac magisterskich:	

I miejsce – mgr Marta Wiak za pracę pt. „Koncepcja mikroubezpieczeń w odniesieniu do pol-
skich ubezpieczeń rolnych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy Handschke. Praca została 
napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce – mgr Wioleta Kardasz za pracę pt. „Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania 
ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym”. Promotorem pracy jest prof. dr 
hab. Jerzy Handschke. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo) – mgr Jan Ulański za pracę pt. „Ogólne warunki umowy 
w umowie ubezpieczenia”. Promotorem pracy jest dr Szymon Byczko. Praca została napisana 
na Uniwersytecie Łódzkim. 

oraz mgr Paweł Grzonkowski za pracę pt. „Obligacje katastroficzne w procesie zarządzania 
ryzykiem ubezpieczyciela”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Maria Kuchlewska. Praca została 
napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

wśród prac licencjackich:	

I miejsce – Monika Moździoch za pracę pt. „Adekwatność zakresu i stawek w dotowanych 
ubezpieczeniach upraw w Polsce”. Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została 
napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce – Aleksandra Hęćka za pracę pt. „Współpraca banków i zakładów ubezpieczeń 
w zakresie dystrybucji usług ubezpieczeniowych na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A.”. 
Promotorem pracy jest dr Anna Kufel – Siemińska. Praca została napisana na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Poznaniu.

III miejsce (2 prace ex aequo) Szymon Surynt za pracę pt. „Pracownicze programy emerytalne 
w zabezpieczeniu ryzyka starości na rynku polskim”. Promotorem pracy jest dr Barbara Więc-
kowska. Praca została napisana w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

oraz Maria Kopińska za pracę pt. „Metody rekompensowania szkód na terenach górnictwa 
odkrywkowego w Polsce”. Promotorem pracy jest dr Piotr Manikowski. Praca została napisana 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych, Przewodniczący Jury Konkursu oraz Fundacja Edukacji 
Ubezpieczeniowej przyznali wyróżnienia.

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymała Karolina Szał za pracę magisterską pt. „In-
stytucja regresu w prawie ubezpieczeniowym”. Promotorem pracy jest dr Marcin Orlicki. Praca 
została napisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Wyróżnienie przewodniczącego Jury otrzymał Tomasz Bartosz Lasocki za pracę magisterską 
pt. „Prawo do emerytury w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”. Promotorem pracy jest 
prof. dr hab. Inetta Jędrasik – Jankowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszaw-
skim.

Wyróżnienie Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymała Aleksandra Karwacka za pracę 
magisterską pt. „Znaczenie ubezpieczeń w procesie inwestycji budowlanej”. Promotorem pracy 
jest prof. dr Roman Fulneczek. Praca została napisana w Akademii Finansów w Warszawie.

Oprócz nagród pieniężnych laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez wydaw-
nictwa: C.H.Beck, Branta i Poltext. Ponadto TUiR Allianz Polska S.A., BRE Ubezpieczenia TUiR 
S.A., Hogan Lovells, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny ufundowali dla zainteresowanych laureatów staże. 

Inne instytucje i firmy wspierające Konkurs to: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Amplico 
Life S.A., Compensa Vienna Insurance Group S.A., Grupa Concordia Ubezpieczenia Majątkowe 
i na Życie, HDI GERLING Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polska Izba Pośredników Ubezpie-
czeniowych i Finansowych oraz Związek Banków Polskich.

Członkom Jury, a także instytucjom, firmom i wydawnictwom, jak również wszystkim uczest-
nikom Konkursu, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Przede wszystkim oczywiście serdeczne gratulacje należą się laureatom i promotorom na-
grodzonych i wyróżnionych prac. Składając je, organizatorzy życzą im jednocześnie dalszych 
sukcesów w pracy naukowej i życiu osobistym. 

Mgr Piotr Budzianowski, sekretarz Jury


