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Budowanie dobrych relacji na rynku ubezpieczeniowym
Z Tomaszem Mintoftem-Czy˝em, Prezesem Zarzàdu Polskiej
Izby Ubezpieczeƒ, rozmawia Anna Arwaniti

Anna Arwaniti: 4 grudnia br. mia∏am przyjemnoÊç uczestniczyç
w Gali z okazji 15-lecia Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ. Przy tej okazji si´gnijmy do historii. Prace nad stworzeniem PIU, a tak˝e pierwsze lata
dzia∏alnoÊci, by∏y burzliwe.
Tomasz Mintoft-Czy˝: To prawda.
19 wrzeÊnia 1990 roku, niespe∏na
dwa miesiàce po przyj´ciu przez Sejm
pierwszej nowoczesnej ustawy ubezpieczeniowej, szefowie 8 cz∏onków-za∏o˝ycieli powo∏ali do ˝ycia w∏asnà
Izb´. Stworzenie silnego samorzàdu
gospodarczego dzia∏ajàcego w oparciu o racjonalny system prawny by∏o
podstawowym celem dzia∏ania
w pierwszych latach powstania Izby.
W 1992 roku zosta∏a powo∏ana Rada
Naukowa PIU, która sta∏a si´ mi´dzy innymi cia∏em opiniotwórczym
w przygotowaniu ustaw ubezpieczeniowych.
A.A.: Izba nie zaw´˝a∏a swojej
dzia∏alnoÊci tylko do Polski.
T.M-Cz.: Izba rozwin´∏a swojà
dzia∏alnoÊç nie tylko na Wiejskiej
w Warszawie, ale du˝o dalej –
w Hamburgu i Pary˝u. Ju˝ w 1991
roku PIU rozpocz´∏a bowiem wspó∏prac´ ze Zwiàzkiem Ubezpieczycieli
Niemieckich oraz Francuskà Federacjà Towarzystw Ubezpieczeniowych. Sprawà kluczowà dla tego
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czasu by∏a wymiana doÊwiadczeƒ
i informacji. Polski rynek ubezpieczeniowy potrzebowa∏ wiedzy, którà
gromadzili europejscy partnerzy.
Ca∏y projekt rozwinà∏ si´ na tyle
mocno, ˝e nie ograniczono si´ wy∏àcznie do spotkaƒ, seminariów
i szkoleƒ. Po kilku latach dopracowano si´ Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeƒ. DziÊ kilkuset
absolwentów mo˝e si´ poszczyciç
ukoƒczeniem studiów podyplomowych na tej uczelni.
A.A.: Poczàtki jak zwykle bywajà
trudne, Izba zaczyna∏a bez sta∏ej
siedziby i z prezesem pe∏niàcym
funkcje spo∏ecznie.
T.M-Cz.: Tak, to prawda, ale po pi´cioletniej dzia∏alnoÊci nie tylko wprowadzono wielopoziomowoÊç w∏adz –
zgromadzenie, rad´ oraz zarzàd, rozwini´to struktury samorzàdowe. Powsta∏o siedem sta∏ych komisji problemowych, specjalistyczne zespo∏y ds.
reasekuracji oraz przest´pczoÊci zorganizowanej, grupy robocze m.in. do
spraw systemów ochrony danych osobowych gromadzi∏y oko∏o 300 osób.
Dlatego te˝ w drugiej po∏owie dekady
Izba, z nowym, teraz ju˝ nie spo∏ecznym lecz kontraktowym prezesem,
Jerzym Wysockim, sta∏a si´ czo∏owym autorytetem w sektorze ubezpieczeniowym. Od 1995 roku PIU jest
organizacjà obligatoryjnà, reprezentujàcà problemy ca∏ego Êrodowiska.
Nie mog∏o wi´c zabraknàç jej g∏osu
przy tworzeniu nowego prawa ubezpieczeniowego.
A.A.: PIU dzia∏a na wielu p∏aszczyznach.
T.M-Cz.: Izba od poczàtku swojego istnienia zabiega∏a o integracj´
Êrodowiska ubezpieczeniowego, podejmowa∏a szereg dzia∏aƒ zwiàzanych z umacnianiem prawa. Od poczàtku naszej dzia∏alnoÊci dbaliÊmy
o u∏atwianie dobrych kontaktów
mi´dzy uczestnikami rynku.

W ramach kszta∏towania i upowszechniania zasad dobrej praktyki
ubezpieczeniowej PIU zaproponowa∏o spójny dla ca∏ej bran˝y zbiór
zasad etyki i dobrych praktyk biznesu. Zak∏ady dobrowolnie zobowiàza∏y si´ do jego przestrzegania, a ca∏y
projekt sta∏ si´ unikatowym w skali
Europy.
A.A.: Izba bardzo silnie w∏àczy∏a si´
w dzia∏alnoÊç europejskà i Êwiatowà.
T.M-Cz.: Do Europejskiego Komitetu Ubezpieczeƒ (CEA) PIU wstàpi∏a co prawda ju˝ w 1998 roku, jednak prawdziwy presti˝ zdoby∏a
sobie w roku 2001. Wtedy to prezes
Izby zosta∏ powo∏any do Rady Prezydialnej CEA. To by∏ wyraêny znak
uznania dla rozwoju polskiego sektora ubezpieczeniowego.
Z roku na rok PIU obsadza∏a Komisje i Podkomisje CEA coraz wi´kszà iloÊcià swoich przedstawicieli.
Wraz z Europejskim Komitetem
Ubezpieczeƒ przedstawiciele Polski
podj´li szereg prac nad rozwiàzaniami prawnymi dla ca∏ej UE.
RównoczeÊnie PIU przyj´to w poczet cz∏onków-obserwatorów Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego
(IAIS). PIU sta∏o si´ organizacjà wyjàtkowà w ca∏ej Europie Ârodkowowschodniej. Udzia∏ w obradach
IAIS umo˝liwia∏ polskim ekspertom
∏atwy dost´p do globalnych standardów w dziedzinie ubezpieczeƒ, a szczególnie w kwestiach bezpieczeƒstwa
rynku oraz instytucji.
Wymiar mi´dzynarodowy dzia∏alnoÊci PIU zyska∏ na znaczeniu
wraz z przystàpieniem Polski do
Unii Europejskiej. Izba nawiàza∏a
bowiem sta∏y kontakt z grupà
deputowanych Europarlamentu
zajmujàcych si´ sprawami sektora
finansowego oraz unijnymi Komisarzami. Za namowà PIU polscy
pos∏owie prezentowali na forum
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■ 5 wrzeÊnia br. w Brukseli
odby∏o si´ spotkanie zarzàdu
przedstawicieli cz∏onków sieci
FIN-NET, w którym z ramienia
Rzecznika Ubezpieczonych
uczestniczy∏ – Marcin Kawiƒski.
Spotkanie by∏o kontynuacjà
aktywnego udzia∏u w tworzeniu
jednolitego, europejskiego rynku
ubezpieczeƒ w zakresie
ustawowych zadaƒ RU.
■ 17-19 wrzeÊnia br.
w Warszawie mia∏a miejsce
mi´dzynarodowa konferencja
zorganizowana przez Urzàd
Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych pod
patronatem Mi´dzynarodowej
Organizacji Narodów
nad Funduszami Emerytalnymi
oraz Mi´dzynarodowego
Stowarzyszenia Narodów
Ubezpieczeƒ poÊwi´cona
tematyce funkcjonowania
nadzoru emerytalnego
w zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci.
■ 19 wrzeÊnia br. w Warszawie
odby∏a si´ konferencja prasowa
zorganizowana przez Urzàd
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, na której
UOKiK przedstawi∏ raport
w zwiàzku z kontrolà wzorców
stosowanych w umowach
zawieranych z konsumentami
przez operatorów turystyki,
spó∏dzielnie mieszkaniowe
i deweloperów, operatorów
telewizji kablowej oraz
niepubliczne szko∏y wy˝sze.
W ka˝dym z tych przypadków
stwierdzi∏ liczne nieprawid∏owoÊci.
Podczas konferencji mec.
Aleksander Daszewski
zaprezentowa∏ stanowisko
Rzecznika Ubezpieczonych
zwiàzane z analizà owu,
prowadzonà przez Urzàd RU.
■ 19 wrzeÊnia 2006 r. wesz∏a
w ˝ycie ustawa z dnia 21 lipca
2006 r. o nadzorze nad rynkiem
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struktur unijnych stanowiska i informacje istotne dla polskiego rynku ubezpieczeniowego.
A.A.: Wiele kontrowersji wywo∏uje projekt ustawy o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowany ze
Êrodków publicznych. Jest to sprawa p∏atnoÊci za leczenie ofiar wypadków drogowych z polisy OC
sprawcy wypadku. Firmy ubezpieczeniowe wskazywa∏y, ˝e wprowadzenie 20-procentowego rycza∏tu
spowoduje wzrost cen polis OC
Êrednio o 30 proc.
T.M-Cz.: PIU po og∏oszeniu ostatniej wersji projektu przekaza∏a na
r´ce Ministra Zdrowia uwagi zg∏oszone przez zak∏ady ubezpieczeƒ,
a tak˝e swojà opini´.
Wskazujemy na koniecznoÊç doprecyzowania niektórych przepisów
projektu ustawy w celu unikni´cia
przysz∏ych wàtpliwoÊci interpretacyjnych. W szczególnoÊci dotyczy to
jednoznacznego okreÊlenia, ˝e op∏ata na rzecz NFZ nie stanowi cz´Êci
sk∏adki przypisanej i jako taka b´dzie dla zak∏adów ubezpieczeƒ obcià˝eniem parafiskalnym.
Ostatni projekt Ministerstwa zak∏ada zmniejszenie z 20 do 12 proc.
wysokoÊç op∏aty rycza∏towej od
sk∏adki za obowiàzkowe OC, ale to
te˝ nie jest rozwiàzanie. Pragn´
zwróciç uwag´, ˝e pomys∏ finansowania kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych jest powszechny
w wielu krajach europejskich. ˚eby
mówiç o dofinansowaniu, trzeba
mieç dobrze wyliczone koszty leczenia ofiar wypadków i tak np. w Austrii rycza∏towa formu∏a funkcjonuje poprawnie. Trzeba czerpaç
doÊwiadczenia z innych krajów
i s∏uchaç tego, co mówià ubezpieczyciele.
A.A.: Przy ka˝dej okazji rozmawiamy o ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej naszego spo∏eczeƒstwa,
myÊl´, ˝e z roku na rok poziom
si´ podnosi dzi´ki licznym zabie-

gom edukacyjnym, w tym tak˝e
Izby.
T.M-Cz.: To s∏uszna uwaga,
a wynika to na pewno z lepszej,
bardziej
rzetelnej
informacji
w prasie fachowej i massmediach.
Nale˝y po∏o˝yç szczególny nacisk
na aspekt spo∏eczny popularyzacji
wiedzy ubezpieczeniowej. MyÊl´,
˝e blisko ju˝ jesteÊmy do wprowadzenia do programów nauczania
w szko∏ach wszystkich poziomów
tematyki ekonomii na szczeblu
najwa˝niejszym dla ka˝dego, czyli
w∏asnych finansów, w tym tak˝e
w tematyce ubezpieczeƒ. Wspólnie
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeƒstwa Finansowego Obywateli RP prowadzimy innowacyjny
projekt dla szkó∏ – Edukacja Ubezpieczeniowa – który b´dzie prezentowany w ramach przedmiotu
Podstawy Przedsi´biorczoÊci. MyÊl´, ˝e wspólnymi dzia∏aniami wielu Êrodowisk, organizacji funkcjonujàcych na rynku ubezpieczeƒ,
organów w∏adzy zbudujemy program mogàcy przynieÊç zmian´
spo∏ecznej ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej.
A.A.: PIU w swoich wypowiedziach pozytywnie wyra˝a si´
o dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych.
T.M-Cz.: Rola Rzecznika jest bardzo z∏o˝ona, to nie tylko rozpatrywanie skarg, ale edukowanie klientów i rynku. Jak pani widzi, ciàgle
pozostajemy w obszarze edukacji.
OczywiÊcie Rzecznik jest niezale˝nà instytucjà, s∏u˝y konsumentom, którzy muszà mieç swojà
instancj´, gdzie istnieje mo˝liwoÊç
polubownego za∏atwiania skarg.
W swojej pracy Rzecznik dowiód∏,
˝e jego dzia∏ania sà bardzo skuteczne dla klientów rynku ubezpieczeniowego.
A.A.: Dzi´kuj´ za rozmow´.
■
Rozmawia∏a: Anna Arwaniti

Rzecznik Ubezpieczonych dr Stanis∏aw Rogowski zosta∏
uhonorowany Medalem 15-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeƒ.
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Wp∏yw integracji z Unià Europejskà na pozycj´
konsumentów na polskim rynku ubezpieczeƒ
WÊród wielu elementów systemu prawa wspólnotowego (unijnego), istotne miejsce zajmujà regulacje
zawierajàce przepisy dotyczàce w bardziej lub
mniej bezpoÊredni sposób ochrony konsumentów.
Pod ich wp∏ywem zmienia si´ równie˝ treÊç prawa
krajowego paƒstw Unii, przy czym zjawisko to ma
charakter procesu zapoczàtkowanego w latach 70.
ubieg∏ego wieku i kontynuowanego w ró˝nym tempie i kszta∏cie.
ami´taç przy tym trzeba
o zró˝nicowanym charakterze
êróde∏ prawa wspólnotowego;
dyrektywy unijne zajmujàce poczesne miejsce w odniesieniu do interesujàcej nas tu problematyki chocia˝
nie posiadajàc charakteru ÊciÊle
normatywnego, zawierajàc jedynie
zalecenia dotyczàce „harmonizacji
prawa wspólnotowego z prawem
krajowym”, wytyczajà jednak g∏ówny kierunek przemian1.
Owa harmonizacja nie przebiega
w poszczególnych paƒstwach jednakowo, tym bardziej, i˝ przynajmniej
w zakresie dyrektyw konsumenckich, daje si´ zauwa˝yç ich „minimalny charakter”2 powodujàcy, i˝
konkretne formy dostosowania mogà byç rozmaite, przy czym najistotniejszym czynnikiem wp∏ywajàcym
na to, sà wewn´trzne uwarunkowania istniejàce w danym paƒstwie,
zarówno natury prawnej jak i gospodarczej a tak˝e spo∏ecznej, przejawiajàce si´ m.in. w stanie ÊwiadomoÊci, zwyczajów i doÊwiadczeƒ,
zw∏aszcza zwiàzanych z funkcjonowaniem rynku. Obserwujàc sytuacj´
w paƒstwach Unii, nawet tych najwczeÊniej zintegrowanych na p∏aszczyznach trzech najdawniejszych
Wspólnot, mo˝na stwierdziç, i˝ mimo up∏ywu czasu oraz obecnoÊci
w konstytucjach paƒstw cz∏onkowskich zasady nadrz´dnoÊci prawa
mi´dzynarodowego nad prawem
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krajowym a tak˝e orzecznictwa Trybuna∏u Wspólnot i sàdów krajowych,
zmierzajàcego ku unifikacji m.in. poprzez powo∏ywanie si´ na t´ zasad´,
odmiennoÊci te istniejà nadal3.
Nie wydaje si´, aby zjawisko to
mia∏o charakter jednoznacznie negatywny, zw∏aszcza gdy dotyczy konkretnych form a nie istoty zasad
obecnych w dyrektywach. Tym niemniej owe odmiennoÊci, obecne
zw∏aszcza w dziedzinach funkcjonujàcych stosunkowo d∏ugo i przez to
stosunkowo najlepiej ukszta∏towanych – zaliczyç tu mo˝na tak˝e ubezpieczenia – mogà spowodowaç pewne trudnoÊci, szczególnie w zakresie
wzgl´dnie nowych zasad i regulacji
do jakich nale˝y równie˝ ochrona
konsumentów. Nie nale˝y przy tym
– a odnosi si´ to zw∏aszcza do
paƒstw wchodzàcych dopiero od niedawna w orbit´ unijnà, w tym i Polski – traktowaç prawa unijnego
(wspólnotowego) jako w pe∏ni ukszta∏towanego i zamkni´tego katalogu
norm i zasad, od konkretnego brzmienia których, nie ma odst´pstwa. Odwrotnie – mo˝na i trzeba poszukiwaç oryginalnych dla danego
paƒstwa form i mechanizmów obecnych w treÊci dyrektyw czy w wewn´trznym porzàdku prawnym
„starych” paƒstw Unii zgodnych
z istotà i ogólnym kierunkiem owych
zasad. Mogà one wr´cz wzbogaciç
dotychczasowe doÊwiadczenia. Po-

stawa pilnego, acz ma∏o kreatywnego ucznia przyniesie, tak jak i w innych dziedzinach, efekty ograniczone. Pewnym nieporozumieniem jest
wi´c, spotykana niekiedy metoda
wàskiej interpretacji tekstów dyrektyw i poszukiwania przy ka˝dej okazji, wyraênych zapisów, które mo˝na
by dos∏ownie przenieÊç do prawa
krajowego. Zjawisko takie wyst´powa∏o niekiedy tak˝e w trakcie prac
nad znajdujàcymi si´ w koƒcowej fazie prac legislacyjnych nad ustawami ubezpieczeniowymi uchwalonymi 22 maja 2003 r.4
Inne nieporozumienie wynika
z traktowania prawa unijnego, jako
zamkni´tego i w pe∏ni ukszta∏towanego systemu prawnego, co stoi, poza wszystkim innym, w zasadniczej
sprzecznoÊci z istotà procesu kszta∏towania si´ prawa, jako zjawiska historycznego i dynamicznego, który
nie ma koƒca a tylko kolejne postaci
i fazy wynikajàce z ró˝nych czynników i uwarunkowaƒ. Tym regu∏om
podlega tak˝e prawo unijne, tym
wi´cej, ˝e jest to system stosunkowo
m∏ody, a zmiany uwarunkowaƒ
zwiàzane chocia˝by z nabywaniem
cz∏onkostwa przez kolejne paƒstwa,
implikujà szybsze przemiany ni˝
w tradycyjnych ga∏´ziach prawa.
Tak wi´c nie mo˝emy oczekiwaç,
˝e wprowadzajàc do prawa krajowego nawet najbardziej aktualne regulacje unijne, zakoƒczymy proces jego
modernizacji. OczywiÊcie nie mo˝e
to oznaczaç rezygnacji z prób tworzenia prawa odpowiadajàcego obowiàzujàcemu kszta∏towi zasad unijnych i zapewniajàcego stabilizacj´
stanu prawnego, trwalszà ni˝ mia∏o
to miejsce w ostatnich latach w∏aÊnie w ubezpieczeniach. Nie oczekujmy jednak, ˝e w perspektywie kilku
lat nie nastàpi koniecznoÊç zmian
niektórych przepisów, nawet tych,
które w chwili obecnej sà zgodne
z aktualnym prawem unijnym.
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finansowym (DzU z 2006 r.,
nr 157, poz. 1119) powo∏ujàca
Komisj´ Nadzoru Finansowego.
W pierwszym etapie po∏àczone
zostanà nadzory ubezpieczeniowy
i gie∏dowy, a od 2008 roku
Komisja Nadzoru Finansowego
przejmie nadzór nad bankami.
■ Rzecznik Ubezpieczonych
zaopiniowa∏ projekt dokumentu
„Analiza propozycji rozwiàzaƒ
systemu organizacji wyp∏aty
Êwiadczeƒ ze Êrodków
gromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych”
przekazany przez Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej.
■ Przedstawiciele Rzecznika
Ubezpieczonych uczestniczyli
w zorganizowanym przez
Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej spotkaniu
uzgodnieniowym dotyczàcym
projektu ustawy o zmianie
ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz niektórych
innych ustaw.
■ Minister Zdrowia przekaza∏
Rzecznikowi Ubezpieczonych
do zaopiniowania projekt ustawy
o zmianie ustawy o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych oraz
niektórych innych ustaw.
■ Rzecznik Ubezpieczonych
zapozna∏ si´ z treÊcià
przygotowanego przez PiS
projektu ustawy o zmianie
ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz zmianie
ustawy o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
i Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym. Projekt ten
zosta∏ przez PiS z∏o˝ony do
Komisji Rozwoju Regionalnego,
skàd trafi∏ do Podkomisji
ds. Rzemios∏a. Proponowane
6

Zjawisko to wcale nie musi wynikaç ze z∏ego tworzenia prawa. StabilnoÊç jest wa˝nà, lecz nie jedynà
cechà Êwiadczàcà o jego wartoÊci.
Równie wa˝nym, a mo˝e i wa˝niejszym jest dostosowanie obowiàzujàcego prawa do zmieniajàcych si´
uwarunkowaƒ wewn´trznych i zewn´trznych w taki sposób, aby nie
hamowa∏o ono rozwoju, lecz go pobudza∏o. Dobrze jest w zwiàzku
z tym, gdy czyni si´ próby pewnego
wyprzedzania regulacji prawnych
w stosunku do aktualnego stanu
tych˝e uwarunkowaƒ, zw∏aszcza natury formalnej.
Wymóg ten, jak si´ wydaje, spe∏nili twórcy ustaw ubezpieczeniowych,
przynajmniej w zakresie interesujàcej nas tu problematyki i to zarówno
w regulacjach instytucjonalnych,
bezpoÊrednio odnoszàcych si´ do
ochrony interesów i praw ubezpieczonych, jak i w przepisach tworzàcych p∏aszczyzn´ w∏aÊciwego funkcjonowania rynku ubezpieczeƒ
i stosunków ubezpieczeniowych.
Warto tu podkreÊliç, ˝e inspiracje
i wzorce wynikajàce z prawa unijnego, by∏y stosowane ju˝ wczeÊniej, zarówno w kolejnych nowelizacjach
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej jak i tzw. ustawodawstwie
konsumenckim w tym zw∏aszcza
w ustawach: z 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoÊci za
szkod´ wyrzàdzonà przez produkt
niebezpieczny (DzU nr 22 poz. 271)
i z 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (DzU
nr 122 poz. 1319), a tak˝e ustawie
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133 poz.
885 z póên. zm.). Pozytywne zmiany,
zgodne z prawodawstwem wspólnotowym przynios∏a przede wszystkim
pierwsza z tych ustaw wprowadzajàc m.in. istotne modyfikacje
i uzupe∏nienia przepisów kodeksu
cywilnego, kodeksu post´powania
cywilnego a tak˝e kodeksu wykroczeƒ, chroniàce interesy konsumentów, m.in. poprzez znaczne ograniczenie dowolnoÊci kszta∏towania
wzorców umownych ze strony producentów dóbr i us∏ug. Obecna

w kodeksie cywilnym konstrukcja
tzw. klauzul abuzywnych odnoszàca
si´ w ubezpieczeniach do tekstów
ogólnych warunków ubezpieczeƒ,
daje mo˝liwoÊç realnego wp∏ywu na
osiàgni´cie faktycznej a nie tylko
formalnej równoÊci stron umowy
tak˝e poprzez wprowadzanie instytucjonalnych instrumentów ochrony, w tym sankcji za nieprzestrzeganie owych przepisów5.
Niezale˝nie od sporów wyst´pujàcych w doktrynie oraz niejednolitych
uj´ç prawnych w zakresie podmiotowego zakresu poj´cia konsumenta
w ubezpieczeniach6, stan ten zbli˝y∏
nas do poziomu ochrony obecnego
w tym zakresie w paƒstwach Unii,
mimo – ˝e jak na razie – g∏ównie
w sferze teoretycznej, bowiem praktyka znajduje si´ tu jeszcze w stosunkowo wczesnej fazie rozwoju.
Sytuacja ta wskazuje na wa˝ny
aspekt omawianej problematyki,
doÊç zresztà oczywisty i wyst´pujàcy
tak˝e w innych ga∏´ziach prawa;
wprowadzenie do systemu s∏abo
znanych i nie zawsze powszechnie
akceptowanych nowych konstrukcji
jest dopiero poczàtkiem drogi ich realnego funkcjonowania. Niestety,
polskie doÊwiadczenia wskazujà, ˝e
niejednokrotnie proces taki ulega
w tym momencie znacznemu spowolnieniu, a samozadowolenie z wprowadzenia zmian powoduje i˝ majà
one charakter fasadowy i w gruncie
rzeczy – niewiele zmieniajà. Oprócz
swego rodzaju niedbalstwa stojàcego
u podstaw takich sytuacji, wp∏ywa
tak˝e na to organizacyjno – formalna s∏aboÊç organów, które posiadajà
w tym zakresie okreÊlone kompetencje i obowiàzki (zw∏aszcza sàdów),
brak pe∏nej akceptacji ze strony cz´Êci producentów us∏ug a tak˝e s∏aba
znajomoÊç nowych przepisów g∏ównie ze strony ich beneficjentów.
Sà to okolicznoÊci mogàce w istotny sposób zahamowaç faktycznà inplantacj´ norm unijnych do porzàdku prawnego paƒstw, w których
transformacja systemowa zapoczàtkowana zosta∏a stosunkowo niedawno.
Odnoszàc si´ do aktualnego stanu
prawa ubezpieczeniowego, stwierP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

dziç trzeba, i˝ ustawy obowiàzujàce
od 01.01.2004 r. przynios∏y w interesujàcym nas zakresie mimo pewnych zastrze˝eƒ, pozytywne zmiany.
Nie majàc – z powodu sukcesywnie
wprowadzanych regulacji, o których
wy˝ej by∏a mowa a tak˝e ze wzgl´du
na brak kompleksowych zmian odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, zw∏aszcza dotyczàcych
umowy ubezpieczenia – prze∏omowego charakteru, stanowi swego rodzaju podsumowanie i zakoƒczenie
etapu przemian systemowych zapoczàtkowanych w 1990r., upodabniajàc w znacznym stopniu przepisy
prawa polskiego do powszechnie
obowiàzujàcych regulacji rynkowych, na kszta∏t których wp∏ywa
w istotny sposób prawo unijne.
Do regulacji wynikajàcych bàdê
bezpoÊrednio z dyrektyw unijnych,
bàdê z praktyki stosowanej w krajach Unii, w istotny sposób polepszajàcych pozycj´ konsumenta
mo˝na m.in. zaliczyç w ustawie
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej:
❐ uporzàdkowanie systemu pozyskiwania danych, poprzez
ustanowienie procedury post´powania odszkodowawczego prowadzonego przez zak∏ad
ubezpieczeƒ w zwiàzku ze
zg∏oszonà szkodà, w tym wyraêne okreÊlenie cià˝àcego na
nim obowiàzku udost´pniania
ubezpieczajàcym i ubezpieczonym informacji i dokumentów,
które mia∏y wp∏yw na ustalenie odpowiedzialnoÊci i wysokoÊç odszkodowania (Êwiadczenia), (art. 16 oraz art. 25
ust. 3);
❐ na∏o˝enie obowiàzku udost´pniania informacji i materia∏ów
b´dàcych w posiadaniu: sàdów,
prokuratury, policji, innych organów i instytucji gdy z wnioskiem o udost´pnienie takich
danych wystàpi zak∏ad ubezpieczeƒ, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, Polskie Biuro
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych
– a dane te sà niezb´dne do
ustalenia okolicznoÊci, wypadku i wysokoÊci nale˝nego odG RUDZIE ¡ 2006 R . N UMER 28

szkodowania
(Êwiadczenia),
(art. 22 i 25 ust. 1 i 2);
❐ modyfikacja przepisów Kodeksu
Cywilnego dotyczàcych umowy
ubezpieczenia (Tytu∏ XXVII k.c.)
o zapisy b´dàce konsekwencjà
przemian rynku ubezpieczeniowego wywo∏anych zmianami
systemowymi po 1989 roku,
w tym szczególnie odnoszàcych
si´ do prokonsumenckich ustaleƒ,

dzàcych w sk∏ad gospodarstwa
rolnego od ognia i innych zdarzeƒ losowych) oraz podstawach ich ustalania; informacje
takie powinny zawieraç m.in.
analiz´ szkodowoÊci oraz
kosztów obs∏ugi ubezpieczenia
uzasadniajàcà wprowadzenie
zmiany w taryfie; z punktu
widzenia ochrony interesów
ubezpieczonych jest to o tyle

Realizacja prokonsumenckich celów i zamierzeƒ uzale˝niona b´dzie od umiej´tnoÊci i aktywnoÊci ró˝nych czynników w poszczególnych paƒstwach Unii.
np. obj´cie statusem konsumenta wszystkich osób b´dàcych
stronà umowy ubezpieczenia,
nadanie ramowego kszta∏tu
ogólnym warunkom umowy
ubezpieczenia, odr´bne zdefiniowanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, ˝e wymienimy tylko najwa˝niejsze
zmiany (art. 384 § 5 i 812 kc);
❐ zobowiàzanie zak∏adu ubezpieczeƒ do zamieszczenia w warunkach umowy ubezpieczeƒ
na ˝ycie okreÊlonych w ustawie
informacji, pozwalajàcej potencjalnemu ubezpieczajàcemu pe∏niej oceniç treÊç umowy i dostosowaç produkt do potrzeb osoby
ubezpieczonej (art. 13).
W ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
❐ wprowadzenie obowiàzku przedstawiania organowi nadzoru
przez zak∏ad ubezpieczeƒ informacji o taryfach sk∏adek
ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiàzkowe (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem
tych pojazdów, ubezpieczenie
OC rolników z tytu∏u posiadania gospodarstwa rolnego,
ubezpieczenie budynków wcho-

interesujàcy zapis, i˝ organ
nadzoru b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç
obserwowania zmian w taryfach oraz przyczyn ich wprowadzania (art. 8);
❐ doprecyzowanie
przepisów
zwiàzanych z terminem wyp∏aty odszkodowania oraz obowiàzków zak∏adu ubezpieczeƒ
zwiàzanych z ustaleniem odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ i wysokoÊcià odszkodowania (art. 14);7
❐ obj´cie ochronà ubezpieczeniowà OC posiadaczy pojazdów na
terytorium paƒstw Unii Europejskiej oraz W´gier, Czech, S∏owacji, S∏owenii, Chorwacji,
Szwajcarii, Cypru i Islandii,
po∏àczonych umowà dotyczàcà
zaspokajania roszczeƒ wynikajàcych z mi´dzynarodowego ruchu pojazdów(art. 25 ust. 2, te˝:
162 i 163);
❐ wprowadzenie nowych rozwiàzaƒ dotyczàcych op∏at karnych
za niespe∏nienie ustawowego
obowiàzku zawarcia umowy
ubezpieczenia; korzystniejsze
dla ubezpieczonych sà tu dwie
regulacje:
– gradacja wysokoÊci op∏at powiàzana z okresem opóênienia
spe∏nia obowiàzek ubezpieczenia, (art. 88 ust. 3);
– wprowadzenie unormowaƒ
dotyczàcych utworzenia oÊrod-
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w nim zmiany dotyczà zaw´˝enia
wyp∏at z ubezpieczenia OC
i casco do tych szkód, które b´dà
likwidowane przez podmioty
gospodarcze, które wystawiajà
faktury i rachunki.
■ Rzecznik Ubezpieczonych
opracowuje dwa kolejne wnioski
do Sàdu Najwy˝szego. Pierwszy
dotyczy uwzgl´dniania
w odszkodowaniach podatku
VAT. Drugi wniosek dotyczy
zagadnienia: czy jest osobà
trzecià (uprawnionà do
odszkodowania) jeden ze
wspó∏ma∏˝onków w sytuacji,
gdzie sprawcà jest drugi
wspó∏ma∏˝onek i kiedy nie ma
mi´dzy nimi rozdzielnoÊci
majàtkowej?
■ Rzecznik Ubezpieczonych na
proÊb´ Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
w zwiàzku z prowadzonym
przez Prezesa UOKiK
post´powaniem wobec PZU S.A.
w sprawie podejrzenia
stosowania w procedurze
likwidacji szkody w ramach
ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych
praktyk naruszajàcych zbiorowe
interesy konsumentów, przekaza∏
swojà opini´ w kwestiach:
● stosowania przy szacowaniu
wysokoÊci szkody wartoÊci cz´Êci
zamiennych o porównywalnej
jakoÊci,
● wyp∏acenia odszkodowania
w kwocie netto,
● wykorzystywania zasad do
ustalenia odszkodowania w razie
tzw. „szkody ca∏kowitej”,
● odmowy naprawy pojazdu,
je˝eli koszt tej naprawy
przekracza 70% wartoÊci
rynkowej pojazdu,
● stosowania tzw. „amortyzacji”
cz´Êci przy ustaleniu wysokoÊci
szkody,
● braku informacji
w dokumentacji szkodowej
8

ka informacji o umowach
ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych i powierzenie funkcji Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (art. 102 i nast.).
W ustawie o poÊrednictwie ubezpieczeniowym:
❐ wprowadzenie ostrzejszych wymagaƒ odnoÊnie poÊredników
w tym zw∏aszcza agentów,
w szczególnoÊci takich jak: brak
karalnoÊci za oznaczone rodzaje
przest´pstw, r´kojmia nale˝ytego wykonywania swoich czynnoÊci, wykszta∏cenie, obowiàzek
szkolenia w kszta∏cie programowym okreÊlonym przez Ministra Finansów zakoƒczonego
egzaminem, którego zakres
i tryb tak˝e ustala Minister
(art. 7, 9, 28);
❐ wprowadzenie obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej dla agentów ubezpieczeniowych wykonujàcych
czynnoÊci agencyjne na rzecz
wi´cej ni˝ jednego zak∏adu
ubezpieczeƒ (art. 11 ust. 3);
❐ stworzenie powszechnie dost´pnego i aktualizowanego rejestru
agentów ubezpieczeniowych prowadzonego obok rejestru brokerów przez organ nadzoru(art.
40 i 44).
W ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych:
❐ zapis umo˝liwiajàcy Rzecznikowi Ubezpieczonych stworzenie
sàdownictwa polubownego dla
ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
toczàcych spór z zak∏adami
ubezpieczeƒ oraz cz∏onków
otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych
(art. 20 pkt 5)8.
❐ rozszerzenie kompetencji Rzecznika o prawo zwracania si´ do
Sàdu Najwy˝szego o podj´cie
uchwa∏y majàcej na celu wyjaÊnienie przepisów prawnych
budzàcych wàtpliwoÊci lub których stosowanie wywo∏a∏o roz-

bie˝noÊci w orzecznictwie (art.
28).9
Charakter i zakres tych i innych
zmian potwierdzajà, i˝ zbli˝enie
z Unià Europejskà musi przynieÊç
upodobnienie regulacji prawnych,
co nie oznacza ich ca∏kowitej i dos∏ownej unifikacji.
Ogromnà rol´ odegra praktyka
i ch´ç dostosowania si´ do prorynkowych – w nowoczesnym rozumieniu tego poj´cia – regu∏ i przepisów.
Wydaje si´, ˝e sytuacj´ takà wymuszà tak˝e uwarunkowania wspó∏pracy a zw∏aszcza konkurencji ju˝
istniejàce, a w dalszej perspektywie,
rozszerzone i wzmocnione, z otwarciem rynku Êwiadczenia us∏ug ubezpieczeniowych na czele.
Przestrzec jednak nale˝y przed
oczekiwaniami automatycznej realizacji tych celów; integracja
z Unià stwarza tu jedynie pozytywne uwarunkowania i odniesienia
rozwijajàce i wzbogacajàce rynek,
do których nale˝y równie˝ ochrona
konsumenta. Realizacja prokonsumenckich celów i zamierzeƒ uzale˝niona b´dzie od umiej´tnoÊci
i aktywnoÊci ró˝nych czynników
w poszczególnych paƒstwach Unii.
Odnosi si´ do w∏aÊciwych organów
paƒstwa, instytucji rynku ubezpieczeƒ a wreszcie do organizacji pozarzàdowych, które mogà i powinny
w stymulujàcy sposób oddzia∏ywaç
na samych zainteresowanych i tworzyç prokonsumenckie wzorce i mechanizmy dzia∏ania. Tylko wówczas
sprzyjajàca sytuacja, wynikajàca
z inkorporacji zasad prawa unijnego, ma szans´ byç we w∏aÊciwy sposób wykorzystana.
Nie mo˝na równie˝ nie dostrzegaç
pewnych zagro˝eƒ, wynikajàcych
z niektórych regulacji prawnych,
odnoszàcych si´ do prawa swobody
Êwiadczenia us∏ug (r. VII ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej).
W chwili obecnej ju˝ ponad 200 zak∏adów zg∏osi∏o zamiar wykonywania dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
na terytorium Polski. Trudno oceniç
jakie b´dà faktyczne rozmiary prowadzenia tej dzia∏alnoÊci, jak równie˝ sprzeda˝y ubezpieczeƒ tak˝e
drogà internetowà. Z jednej strony
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

oznaczaç to b´dzie zwi´kszenie konkurencyjnoÊci co zawsze – najogólniej ujmujàc – sprzyja konsumentom.
Z drugiej jednak pojawiç si´ mogà
problemy
wynikajàce
przede
wszystkim z niewielkich, a w∏aÊciwie niemal ˝adnych kompetencji
organów chroniàcych konsumentów, w stosunku do dzia∏alnoÊci nowych podmiotów którym zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej udzieli∏y organy
innych paƒstw Unii. Zasada jednolitego nadzoru nie pozostawia tu
krajowemu nadzorowi ˝adnych
uprawnieƒ kontrolno nadzorczych
poza przyj´ciem wspomnianej wy˝ej notyfikacji i prawie przedstawiania swych uwag dotyczàcych
ewentualnych naruszeƒ prawa or-

1

ganowi nadzoru danego paƒstwa,
jednak bez prawa domagania si´
konkretnych zachowaƒ tego ostatniego w tym nawet informacji o zaj´tym stanowisku.
Problematyka ta zas∏uguje na odr´bne omówienie – tu jedynie wskazuj´ na niektóre, jak si´ wydaje najistotniejsze kwestie.
Innym – stricte prawnym zagadnieniem – jest stosowanie obowiàzujàcych przepisów kolizyjnych
i ewentualna potrzeba ich nowelizacji.10
OczywiÊcie mo˝na oczekiwaç, ˝e
praktyka w tym zw∏aszcza wspó∏praca w∏aÊciwych organów paƒstw
Unii pozwoli wypracowaç – przy
ogólnym pozytywnym nastawieniu
prokonsumenckim – zasady i metody które b´dà uzupe∏niaç istnie-

Kazimierz Kruczalak „Dostosowanie polskiego
prawa ubezpieczeniowego do prawa europejskiego
(prawa wspólnotowego) w; Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej” 4, pod red. T. Sangowskiego, Bydgoszcz Poznaƒ 2002., str. 115.
3
Zasada ta obecna jest równie˝ w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 87 ust.1). Nie wchodzàc tu
w istniejàcy w nauce spór, czy prawo wspólnotowe jest
cz´Êcià prawa mi´dzynarodowego czy te˝ stanowi odr´bnà dziedzin´, przyjàç trzeba, i˝ przynajmniej w odniesieniu do ratyfikowanych umów mi´dzynarodowych
dotyczàcych ró˝nych aspektów funkcjonowania Unii,
taka w∏aÊnie hierarchia êróde∏ prawa obowiàzuje.
4
M.in. we wst´pnej fazie tych prac kwestionowano
m.in. potrzeb´ istnienia Urz´du Rzecznika Ubezpieczonych u˝ywajàc w∏aÊnie podobnej argumentacji.
5
Mowa tu zw∏aszcza o art. 384, 3841, 385, 3851,
3852, 3853, 3854 k.c., 4791, 47935 – 47945 k.p.c. oraz
art. 138b k.w.
6
O tym m.in. S. Rogowski, Ochrona konsumentów
us∏ugi ubezpieczeniowej w prawie polskim, w: Ubezpieczenia w gospodarce ... str. 79 i nast.
7
Rzecznik Ubezpieczonych zabiega∏ o zmiany
w tym zakresie, w szczególnoÊci z uwagi na fakt, ˝e
w indywidualnych skargach kierowanych do Urz´du
Rzecznika przez konsumentów cz´sto powtarza∏y si´
problemy z nieterminowoÊcià realizacji zobowiàzaƒ
z ubezpieczeƒ obowiàzkowych oraz informowaniem
poszkodowanych o przebiegu likwidacji szkód, por.
roczne sprawozdanie RU.
8
W sytuacji znacznego przed∏u˝ania si´ post´powania przed sàdami powszechnymi, co wynika g∏ówG RUDZIE ¡ 2006 R . N UMER 28

jàce braki i niedopowiedzenia
w regulacjach prawnych. Nie wydaje si´ jednak aby zlikwidowa∏o
to potrzeb´ obserwacji i analizy
prawno-dogmatycznej; jest to
zresztà wymóg doÊç oczywisty i dotyczàcy ró˝nych sfer prawa która
jest – raz jeszcze przypomnijmy –
zjawiskiem dynamicznym, oczywiÊcie je˝eli ma spe∏niaç rol´ regulatora stosunków spo∏ecznych i gospodarczych.
■
dr Stanis∏aw Rogowski

Artyku∏ ukaza∏ si´
w „Szkicach o ubezpieczeniach”
wydawnictwa Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.

nie z przyczyn materialno – organizacyjnych, a tak˝e stosunkowo znacznych kosztów sàdowych, sàdy
polubowne powinny odegraç pozytywnà, prokonsumenckà rol´. Nale˝y podkreÊliç, ˝e podobne instytucje sà znane w niektórych paƒstwach Unii (m.in.
w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii) i zajmujà
tam wa˝ne miejsce w rozstrzyganiu sporów w∏aÊnie
w sektorze ubezpieczeƒ. W Polsce, podobne rozwiàzania wprowadzono niedawno w zakresie funkcjonowania banków. Niestety, odnotowaç nale˝y sporà, jak
dotychczas, powÊciàgliwoÊç wi´kszoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ przed poddaniem sporów z klientami tej
procedurze.
9
W tym zakresie w nowelizacji z dnia 17 sierpnia
2005 r. (DzU nr 143, poz. 1204) art. 28 zosta∏ skreÊlony. W tej sytuacji zakres kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych zosta∏ ograniczony do wyst´powania do
Sàdu Najwy˝szego w przypadku rozbie˝noÊci istniejàcych w orzecznictwie, co zresztà zrównuje go z uprawnieniami pozosta∏ych organów mogàcych zwracaç si´
do Sàdu Najwy˝szego o podj´cie takiej uchwa∏y (por.
art. 60 ust. 2 ustawy o Sàdzie Najwy˝szym z 2002 r.
DzU nr 240 poz. 2052). Jak dotàd Sàd Najwy˝szy podjà∏ jednà uchwa∏´ podzielajàc stanowisko Rzecznika
(uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów SN z 22 kwietnia
2005 r. III CZP 99/04). W ostatnim czasie Rzecznik
Ubezpieczonych skierowa∏ do Sàdu Najwy˝szego cztery kolejne wnioski.
10
W tej sprawie – E. Kowalewski „Problematyka
kolizyjnego prawa ubezpieczeniowego”, „Paƒstwo
i Prawo” nr 2/2005 r.
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AKTUALNOÂCI
o stosowaniu przy wycenie
cen netto, udost´pnienia
dokumentacji i informacji
majàcych wp∏yw na wysokoÊç
odszkodowania.
■ 21 wrzeÊnia br. w Poznaniu
odby∏o si´ seminarium
zorganizowane przez Akademi´
Ekonomicznà w Poznaniu
poÊwi´cone pami´ci
prof. Tadeusza Sangowskiego
– „Profesorowi Tadeuszowi
Sangowskiemu – in memoriam”.
■ 25-27 wrzeÊnia br.
w Szklarskiej Por´bie mia∏a
miejsce konferencja
zorganizowana przez Katedr´
Inwestycji Finansowych
i Ubezpieczeƒ Akademii
Ekonomicznej we Wroc∏awiu
pt. „Inwestycje finansowe i
ubezpieczeniowe. Tendencje
Êwiatowe a rynek polski”.
■ 5 paêdziernika br.
w Warszawie odby∏a si´
konferencja zorganizowana
przez firmy z sektora IT-ATENA
Us∏ugi Informatyczne
i Finansowe Sp. z o.o., IBM
Polska oraz SAP Polska
pt. „Jak Ci´ widzà... tak Ci´
kupujà. Towarzystwo ubezpieczeƒ
w oczach klienta i agenta”.
■ 14-15 listopada br.
w Poznaniu odby∏a si´
ogólnopolska konferencja
zorganizowana przez
Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa ELSA pt.
„Prze∏om w ubezpieczeniach.
Projekt zmian regulacji prawnej
umowy ubezpieczenia”
■ W okresie III kwarta∏ów 2006 r.
do Biura R.U. wp∏yn´∏o 4793
skarg z zakresu ubezp ieczeƒ
gospodarczych. W porównaniu
z analogicznym okresem roku
ubieg∏ego liczba ta wzros∏a
o 1352 skargi.
10

Skargi kierowane
do Rzecznika Ubezpieczonych
dotyczàce problematyki
ubezpieczeƒ gospodarczych
oraz zabezpieczenia emerytalnego
w okresie 3 kwarta∏ów 2006 r.
I. ROZPATRYWANIE SKARG
INDYWIDUALNYCH
Z ZAKRESU UBEZPIECZE¡
GOSPODARCZYCH
W okresie 3 kwarta∏ów 2006 roku
do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o 4793 pisemnych
skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych. Nale˝y podkreÊliç, i˝ liczba skarg odnoszàcych si´ do przedstawianej problematyki wykazuje
tendencj´ wzrostowà.
Dla porównania – w okresie 3
kwarta∏ów 2005 roku ich liczba wynosi∏a 3441.
W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, najliczniejsza grupa
skarg, odnosi∏a si´ do ubezpieczeƒ
komunikacyjnych – 2981 skarg
(62,2%). WÊród nich najwi´cej skarg
odnotowano na obowiàzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 1947 skarg (40,6%), oraz
ubezpieczenie auto-casco – 642
skargi (13,4%). Ubezpieczajàcy
w skargach dotyczàcych sk∏adek na
ubezpieczenia komunikacyjne (297
skarg tj. 6,2 %), skar˝yli si´ przede
wszystkim na: wyst´powanie tzw.
podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
do którego dosz∏o w zwiàzku z nabyciem pojazdu od innego posiadacza;
problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej cz´Êci sk∏adki za OC
komunikacyjne w nast´pstwie zbycia pojazdu; wysokoÊç sk∏adek na

ubezpieczenia
komunikacyjne.
Ponadto cz´Êç skarg dotyczy∏a
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym najcz´Êciej nak∏adania op∏at tytu∏em niedope∏nienia obowiàzku zawarcia umowy
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych oraz odmowy uznania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci zasadnoÊci roszczeƒ odszkodowawczych, zg∏aszanych do
Funduszu po 28 skarg (0,6%). Pozosta∏e wystàpienia skar˝àcych dotyczy∏y ubezpieczenia Zielonej Karty
– 19 skarg (0,4%), ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
kierowcy i pasa˝erów – 11 skarg
(0,2%) oraz ubezpieczeƒ assistance
– 9 skarg (0,2%) (tabela nr 1).
Drugie miejsce z uwagi na liczb´,
zajmowa∏y skargi dotyczàce ubezpieczeƒ na ˝ycie – ∏àcznie 733 skargi, co stanowi∏o 15,3% wszystkich
spraw z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych, które w tym okresie wp∏yn´∏y do Rzecznika Ubezpieczonych.
W ramach tych skarg wyró˝niamy
umowy zawarte przed 1989 rokiem
przez Paƒstwowy Zak∏ad Ubezpieczeƒ a realizowane obecnie przez
Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ na
˚ycie S.A. (tzw. stary portfel), których problematyka wià˝e si´ ze zbyt
niskà kwotà ustalonego Êwiadczenia
z tytu∏u ubezpieczenia dzieci (tzw.
ubezpieczenie posagowe) lub ubezpieczenie renty odroczonej. W tej
grupie w okresie 3 kwarta∏ów 2006
roku odnotowano 108 spraw tj.
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

2,3%. Drugi rodzaj umów wchodzàcych w zakres skarg dotyczàcych
ubezpieczeƒ na ˝ycie to umowy zawarte po 1989 roku. Spory najcz´-

Êciej dotyczy∏y odmowy uznania
roszczenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieÊci∏o si´ w granicach

ochrony gwarantowanej umowà lub
z powodu zatajenia lub podania
przez ubezpieczonego niew∏aÊciwych informacji o stanie jego zdro-

Tabela nr 1. Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych
w okresie 3 kwarta∏ów 2006 r.
Rodzaj ubezpieczenia

Liczba

%

Ubezpieczenia komunikacyjne:
- OC
- AC
- Zielona Karta
- Assistance
- Sk∏adki: sposób naliczania, wymiar, zwrot, tzw. podwójne
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
- NNW kierowcy i pasa˝erów
- UFG (kary i regres)
- UFG (dot. likwidacji szkód)
Ubezpieczenia na ˝ycie:
Ubezpieczenia zawarte przed 1989 r. (tzw. stary portfel)
Ubezpieczenia zawarte po 1989 r.
- Ubezpieczenia na ˝ycie
- Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
- Ubezpieczenia na ˝ycie z ub. funduszem kapita∏owym
- Ubezpieczenia rentowe
- Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcjà NNW)
Ubezpieczenia mienia
OC (pozosta∏e)
Ubezpieczenia NNW
Ubezpieczenia NNW m∏odzie˝y szkolnej
Ubezpieczenia zdrowotne:
- Ubezpieczenie dziennego pobytu szpitalnego
- Ubezpieczenie operacji
Ubezpieczenia turystyczne:
- Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicà
- Ubezpieczenia baga˝u
- Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podró˝y
Ubezpieczenia finansowe:
- Ubezpieczenie kredytu
- Ubezpieczenie ryzyk finansowych
- Ubezpieczenia kart p∏atniczych
OC rolników
Ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych
Ubezpieczenia zwierzàt w gospodarstwie rolnym
Ubezpieczenia rybackie
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
Sk∏adki (pozosta∏e): sposób naliczania, wymiar, zwrot
Upad∏oÊç zak∏adów ubezpieczeƒ
UFG (upad∏oÊci)
Regresy
Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych
Procedury stosowane przez zak∏ad ubezpieczeƒ
Brak danych umo˝liwiajàcych podj´cie interwencji w sprawie
Brak w∏aÊciwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych

2981
1947
642
19
9
297

62,2
40,6
13,4
0,4
0,2
6,2

11
28
28
733
108
625
240
5
61
1
318
236
348
77
22
5
4
1
39
27
8
4
9
5
2
2
31
24
2
1
1
31
4
1
43
124
29
40
12

0,2
0,6
0,6
15,3
2,3
13,0
5,0
0,1
1,3
0,0
6,6
4,9
7,3
1,6
0,5
0,1
0,1
0,0
0,8
0,6
0,2
0,0
0,2
0,1
0,05
0,05
0,7
0,5
0,0
0,0
0,0
0,7
0,1
0,0
0,9
2,6
0,6
0,8
0,2

Ogó∏em

4793

100
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wia przed zawarciem umowy ubezpieczenia; zbyt niskiej wobec oczekiwaƒ tzw. wartoÊci wykupu polisy,
proponowanej osobom wypowiadajàcym umowy w czasie jej trwania
(tzw. wykup polisy) czy spory wynikajàce z okolicznoÊci towarzyszàcych zawarciu umowy ubezpieczenia, zw∏aszcza niew∏aÊciwa ocena

noszàce si´ do ubezpieczenia mienia
na wypadek kradzie˝y z w∏amaniem, od ognia i innych zdarzeƒ losowych – 236 skarg (4,9%). Przyczynà odmowy wyp∏aty odszkodowania
przez zak∏ad ubezpieczeƒ by∏y najcz´Êciej: brak ochrony ubezpieczeniowej b´dàcy konsekwencjà zakresu ochrony wynikajàcej z zawartej

z powodu braku odpowiedzialnoÊci
za zdarzenia, gdy – zdaniem zak∏adu
ubezpieczeƒ – nie mieÊci si´ ono w
granicach okreÊlonych warunkami
umowy ubezpieczenia oraz spory
o wysokoÊç odszkodowania – w tym
mieszczà si´ zarówno zarzuty dotyczàce zani˝enia rozmiaru procentowego uszczerbku na zdrowiu, jak te˝

Tabela nr 2. Przedmiot skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
w okresie 3 kwarta∏ów 2006 r.
Lp. Przyczyna skargi

Liczba

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zani˝one odszkodowanie/Êwiadczenie
Odmowa odszkodowania/Êwiadczenia
Opiesza∏oÊç w prowadzonym post´powaniu odszkodowawczym
Zani˝ona wartoÊç wykupu polisy (dot. ub. na ˝ycie)
Odmowa wykupu wartoÊci polisy (dot. ub. na ˝ycie)
Opiesza∏oÊç w wykupie polisy (dot. ub. na ˝ycie)
Zmiana sumy ubezpieczenia
Zmiana owu w trakcie trwania umowy
Odmowa przej´cia op∏acania sk∏adek (dot. ub. na ˝ycie)
Odmowa kontynuacji ubezpieczenia
Inne, w tym; wysokoÊç sk∏adek, poprawnoÊç ich naliczania, zwrot sk∏adek;
interpretacja przepisów ubezpieczeniowych; kara za brak OC kom.; regresy
12. Brak wyraênej przyczyny skargi
13. Brak w∏aÊciwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych

1853
1565
608
61
11
6
4
8
9
12

38,7
32,6
12,7
1,3
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2

626
18
12

13,1
0,4
0,2

14. Ogó∏em

4793

produktu przez ubezpieczajàcych
– ∏àcznie takich skarg odnotowano
625 (13,0%).
Wzros∏a liczba skarg zawierajàcych zarzuty odnoszàce si´ do ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym jak równie˝
w zwiàzku z wykonywanym zawodem – 348 skarg (7,3%). Âwiadczy
to – z jednej strony – o po˝àdanym
wzroÊcie zawierania umów ubezpieczeƒ, szczególnie przez zainteresowane tym Êrodowiska zawodowe,
ale równie˝ o uchybieniach w ich
funkcjonowaniu. W skargach tych
podnoszone sà najcz´Êciej zarzuty
dotyczàce odmowy wyp∏aty odszkodowania motywowanej przez zak∏ad ubezpieczeƒ brakiem ochrony
ubezpieczeniowej wynikajàcej z zakresu zawartej umowy oraz zbyt
niskà kwotà ustalonego odszkodowania wynikajàcà ze zbyt niskiej
sumy gwarancyjnej.
Kolejne miejsce pod wzgl´dem
liczby skarg zajmowa∏y sprawy od12

umowy, wobec zdarzenia stanowiàcego podstaw´ roszczenia; niedostosowanie zabezpieczenia mienia do
wymogów zawartych w ogólnych
warunkach umowy; nieop∏acenie
w terminie sk∏adki lub jej raty oraz
niedope∏nienie wymogów ustalonych dla procesu likwidacji szkody
w warunkach umowy ubezpieczenia
np. nieterminowe zg∏oszenie szkody.
W okresie 3 kwarta∏ów 2006 roku
odnotowano 124 (2,6%) wystàpienia
zawierajàce zapytania dotyczàce interpretacji przepisów ubezpieczeniowych, w tym 56 spraw dotyczy∏o
odmowy udost´pniania akt szkodowych.
Nast´pna grupa skarg dotyczy∏a
ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków – ∏àcznie 99 skarg
(2,1 %), w tym skarg odnoszàcych si´
do ubezpieczeƒ nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków m∏odzie˝y szkolnej – 22 (0,5%). Przyczynà tych skarg
by∏y najcz´Êciej problemy dotyczàce
odmowy przyznania odszkodowania

100

zbyt niskiej kwoty przyznanego odszkodowania.
W okresie obj´tym sprawozdaniem, tak jak w latach poprzednich
zdecydowanie dominowa∏y zarzuty
zawarte w trzech grupach problemów (tabela nr 2):
● sporu co do wysokoÊci przyznanego odszkodowania lub Êwiadczenia – 1853 skargi (38,7%);
● oddalenia roszczenia zg∏aszanego z tytu∏u umowy ubezpieczenia – 1565 skarg (32,6%);
● opiesza∏oÊci w prowadzonym
post´powaniu odszkodowawczym – 608 skarg (12,7%).
Inne przyczyny skarg tj. 626
(13,1%) dotyczy∏y mi´dzy innymi:
wysokoÊci, poprawnoÊci naliczania
oraz zwrotu sk∏adek; interpretacji
przepisów ubezpieczeniowych; nak∏adania i egzekwowania op∏at za
niedope∏nienie obowiàzku ubezpieczenia oraz regresów.
W omawianym okresie sprawozdawczym 61 spraw (1,3%) dotyczy∏o
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Wykres nr 3. Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeƒ
gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie
3 kwarta∏ów 2006 r.

zbyt niskiej wobec oczekiwaƒ tzw.
wartoÊci wykupu polisy odnoszàcej
si´ do ubezpieczeƒ na ˝ycie zwiàzanych z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym.
W wi´kszoÊci spraw, tj. 3661
(76,4%) Rzecznik Ubezpieczonych
podjà∏ interwencj´ (wykres nr 3).
Podj´cie interwencji w danej sprawie
mia∏o miejsce wówczas gdy z posiadanego materia∏u wynika∏o, i˝ naruszone zosta∏o prawo lub interes osób
ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia. Jej podj´cia
odmówi∏ w 856 przypadkach, co stanowi∏o 17,9% wszystkich skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych.
Podstawowà przyczynà niepodj´cia
interwencji by∏o stwierdzenie, i˝
analiza posiadanych dokumentów
nie wskazuje na stwierdzenie naruszenia prawa bàdê interesów ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia.
Nie podejmowano równie˝ interwencji w sprawach kierowanych do
Rzecznika jako do kolejnego adresata („do wiadomoÊci”), gdy˝ ich autorzy wyraênie zaznaczali, i˝ chodzi
im jedynie o zapoznanie Rzecznika
z danà sprawà. Pewna grupa spraw
wymaga∏a uzupe∏nienia w zakresie
opisu stanu faktycznego, bez których dalsze badanie jej by∏o niemo˝liwe.
G RUDZIE ¡ 2006 R . N UMER 28

Do zakresu spraw, w których nie
podj´to interwencji zaliczono równie˝ przypadki, w których toczy si´

W wyniku interwencji Rzecznika
Ubezpieczonych w okresie 3 kwarta∏ów 2006 roku ∏àcznie w odniesieniu do 1038 skarg nastàpi∏a
zmiana stanowiska na korzyÊç
skar˝àcego, co stanowi∏o 39,1%
wszystkich spraw zakoƒczonych,
w tym 68 spraw zosta∏o uznanych
w drodze wyjàtku (2,6%) (wykres
nr 4).
1620 spraw zosta∏o zakoƒczone
wynikiem negatywnym, co stanowi∏o
60,9% wszystkich skarg, w których
Rzecznik Ubezpieczonych zakoƒczy∏
post´powanie interwencyjne.
Rzecznik Ubezpieczonych uznawa∏ spraw´ za zakoƒczonà gdy zak∏ad ubezpieczeƒ uznawa∏ zasadnoÊç interwencji i zmienia∏ swoje
wczeÊniejsze stanowisko w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, gdy w Êwietle kolejnych wyjaÊnieƒ i po analizie sprawy
uzna∏, ˝e prawa i interes osób ubezpieczonych i uprawnionych z tytu∏u

Wykres nr 4. Wynik interwencji spraw zakoƒczonych podejmowanych
przez Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
w okresie 3 kwarta∏ów 2006 r.

post´powanie przed sàdem, zapad∏y
ju˝ wyroki sàdowe lub zawarto ugod´ z zak∏adem ubezpieczeƒ, która
zawiera∏a zrzeczenie si´ przez skar˝àcego dalszych roszczeƒ.
W 276 sprawach, co stanowi∏o
5,7% skarg z uwagi na znaczny
wzrost dynamiki wnoszonych skarg
nie dokonano jeszcze ostatecznej
oceny w post´powaniu wewn´trznym i dopiero jego zakoƒczenie pozwoli na podj´cie decyzji w sprawie
dalszego post´powania.

umowy ubezpieczenia nie zosta∏y
naruszone, ostatecznie odrzuci∏ interwencj´.
1049 spraw nadal pozostaje przedmiotem analizy Rzecznika Ubezpieczonych, co stanowi 28,6% wszystkich spraw, w których podj´ta
zosta∏a interwencja.
W okresie 3 kwarta∏ów 2006 roku
do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o ∏àcznie 760 skarg odnoszàcych si´ do nieprawid∏owoÊci
w dziale I.
13

➧

Tabela nr 5. Liczba skarg na poszczególne zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏u I kierowane do Rzecznika
Ubezpieczonych – w porównaniu do ich udzia∏u w rynku w okresie 3 kwarta∏ów 2006 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

➧

Zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏ I
AEGON TU na ˚ycie S.A.
TU Allianz ˚ycie Polska S.A.
PAPTUn˚iR Amplico Life S.A.
ASPECTA ˚ycie TU S.A.
BENEFIA TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie Cardif Polska S.A.
Commercial Union Polska TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie Compensa S.A.
WTU˚iR Concordia Capital S.A.
STU na ˚ycie Ergo Hestia S.A.
TU na ˚ycie Europa S.A.
FinLife TU na ˚ycie S.A.
Generali ˚ycie TU S.A.
Gerling Polska TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.
TU INTER -˚YCIE Polska S.A.
MACIF ˚ycie TUW
MetLife TU na ˚ycie S.A.
NL TU na ˚ycie S.A.
Nordea Polska TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie Polisa – ˚ycie S.A.
PRAMERICA ˚ycie TUiR S.A.
PZU ˚ycie S.A.
● Ub. zawarte przed 1989 r. (tzw. stary portfel)
● Ub. na ˝ycie zawarte po 1989 r.
TUW Rejent Life
Royal Polska TU na ˚ycie S.A.
Signal Iduna ˚ycie Polska TU S.A.
Skandia ˚ycie TU S.A.
TU na ˚ycie SKOK S.A.
UNIQA TU na ˚ycie S.A.
Uniwersum – ˚ycie TU S.A.
TUn˚ WARTA S.A.
Winterthur ˚ycie TU S.A.

Na funkcjonowanie okreÊlonych
zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u I odnotowano 750 wystàpieƒ (tabela nr 5).
W czterech przypadkach sprawa dotyczy∏a zagranicznego podmiotu,
a w szeÊciu sprawach brak by∏o
wskazania nazwy zak∏adu ubezpieczeƒ na ˝ycie, którego dotyczy∏a
skarga.
W omawianym okresie sprawozdawczym skarg odnoszàcych si´ do
nieprawid∏owoÊci w dziale II odnotowano ∏àcznie 3965.
Na dzia∏alnoÊç poszczególnych
zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u II
14

Liczba

Procent ogólnej
liczby skarg

Udzia∏ z.u. w rynku
(stan na 30.06.2006 r.)

0,526
1,579
6,053
0,132
4,342
3,816
1,711
0,132
1,184
0,263
0,921
2,368
0,789
2,895
0,395
0,789
0,263
1,447
6,053
56,711

8,083
8,542
7,368
0,080
0,131
1,678
11,638
0,831
0,027
0,838
1,601
0,383
2,285
1,222
5,936
0,038
0,005
0,562
0,090
2,357
0,276
0,690
37,446

1,184
0,263
0,789
0,263
0,132
2,105
1,579

0,049
0,515
0,057
2,629
0,255
0,828
0,018
2,409
1,135

4
12
46
1
33
29
13
1
9
2
7
18
6
22
3
6
2
11
46
431
108
323
9
2
6
2
1
16
12

wp∏yn´∏o 3895 skarg (tabela nr 6).
W odniesieniu do 55 spraw skar˝àcy nie okreÊlili nazwy zak∏adu ubezpieczeƒ dzia∏u II b´dàcego podmiotem skargi. W 9 przypadkach
wystàpienia skar˝àcych odnosi∏y si´
do funkcjonowania podmiotów
ustanowionych przez zagraniczne
zak∏ady ubezpieczeƒ jako reprezentat do spraw roszczeƒ na terenie
Polski. Cztery skargi odnotowano
na dzia∏alnoÊç zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ i dwie na Polskie
Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

II. ROZPATRYWANIE SKARG
DOTYCZÑCYCH
PROBLEMATYKI
OTWARTYCH FUNDUSZY
EMERYTALNYCH
W okresie 3 kwarta∏ów 2006 roku
do Biura Rzecznika Ubezpieczonych
wp∏yn´∏o 171 pisemnych skarg dotyczàcych zabezpieczenia emerytalnego.
Najliczniejsza grupa skarg, które
wp∏yn´∏y do Rzecznika Ubezpieczonych odnosi∏a si´ do funkcjonowania
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Tabela nr 6 . Liczba skarg na poszczególne zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏u II kierowane do Rzecznika
Ubezpieczonych – w porównaniu do ich udzia∏u w rynku w okresie 3 kwarta∏ów 2006 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏ II

liczba

AIG Polska TU S.A.
TU Allianz Polska S.A.
BENEFIA TU Majàtkowych S.A.
TUW Bezpieczny Dom
TUiR CIGNA STU S.A.
Commercial Union Polska TU Ogólnych S.A.
TU Compensa S.A.
Concordia Polska TUW
TUW Cuprum
D.A.S. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej S.A.
STU Ergo Hestia S.A.
TU Euler Hermes S.A.
TU Europa S.A.
TU Filar S.A.
Generali TU S.A.
Gerling Polska TU S.A.
HDI Asekuracja TU S.A.
HDI Samopomoc TU S.A.
TU INTER Polska S.A.
KUKE S.A.
Link 4 TU S.A.
MTU Moje TU S.A.
Pocztowe TUW
Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A.
PTU S.A.
TU Polski Zwiàzek Motorowy S.A.
PZU S.A.
Signal Iduna Polska TU S.A.
TUW SKOK
TUW TUW
TUW TUZ
UNIQA TU S.A.
TUiR WARTA S.A.
Winterthur TU S.A.
TUW Florian (w likwidacji)
TUiR Partner S.A. (w likwidacji)

7
254
19
83
4
171
9
1
247
1
50
73
3
114
220
11
1
106
108
7
108
1539
21
4
49
12
130
540
3

który zarzàdza Funduszem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, prowadzi konta
ubezpieczonych w I filarze systemu
emerytalnego i jest podmiotem przekazujàcym sk∏adki emerytalne do filara II (∏àcznie 122 skargi, 71,3%
skarg ogó∏em, tabela nr 7). Cz´Êç
skarg dotyczy∏a jednak dzia∏alnoÊci
ZUS nie zwiàzanej z funkcjonowaniem II i III filara emerytalnego –
wówczas Rzecznik Ubezpieczonych
nie móg∏ podjàç interwencji i wskazywa∏ skar˝àcym instytucj´ w∏aÊciwà
w danej sprawie (58 skarg – 47,5%
G RUDZIE ¡ 2006 R . N UMER 28

Procent ogólnej
liczby skarg

Udzia∏ z.u. w rynku
(stan na 30.06.2006 r.)

0,177
6,406
0,479
2,093
0,101
4,313
0,227
0,025
6,230
0,025
1,261
1,841
0,076
2,875
5,549
0,277
0,025
2,673
2,724
0,177
2,724
38,815
0,530
0,101
1,236
0,303
3,279
13,619
0,076

1,072
6,630
0,682
0,010
2,637
0,595
2,346
0,402
0,246
0,037
7,010
0,750
0,759
1,463
1,396
0,787
1,415
3,257
0,198
0,133
0,987
1,136
0,190
1,220
2,042
0,048
48,170
0,300
0,365
0,676
0,175
2,119
10,747
-

wszystkich skarg które wp∏yn´∏y na
ZUS). Skargi na funkcjonowanie
ZUS dotyczy∏y g∏ównie problemu
nieprzekazywania sk∏adek bàdê przekazywanie sk∏adek w niepe∏nej wysokoÊci na rachunek ubezpieczonego
w otwartym funduszu emerytalnym
z powodu b∏´dów w przetwarzaniu
dokumentów
ubezpieczeniowych
w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS oraz utworzenia dla
jednego ubezpieczonego wielu kont.
Na miejscu drugim pod wzgl´dem
liczby otrzymanych skarg uplasowa-

∏y si´ wystàpienia dotyczàce dostrze˝onych nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (35 skarg; 20,5% skarg
ogó∏em).
Pisemne wystàpienia uczestników
systemu w zakresie otwartych funduszy emerytalnych dotyczy∏y przede
wszystkim:
● mo˝liwoÊci anulowania umowy
o cz∏onkostwo wskutek b∏´du, co
do treÊci oÊwiadczenia woli i nabycia wczeÊniejszych uprawnieƒ emerytalnych,
15
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Tabela nr 7. Zestawienie podmiotów skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika
Ubezpieczonych z zakresu zabezpieczenia emerytalnego w okresie 3
kwarta∏ów 2006 r.
Lp. Podmiot

Liczba skarg

%
20,5
71,3
1,2
7,0

1.
2.
3.
4.

OFE
ZUS*
PPE
INNE

35
122
2
12

5.

Ogó∏em

171

100

*64 skargi w sprawie ZUS (52,5%) dot. zabezpieczenia emerytalnego, a 58 skarg
(47,5%) to z∏a w∏aÊciwoÊç

➧

● nieprawid∏owoÊci w wyp∏acie
– w przypadku Êmierci cz∏onka
OFE,
● nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu rejestru cz∏onków przez powszechne towarzystwa emerytalne,
● nieprawid∏owoÊci w przypadku
zmiany funduszu i dokonania
wyp∏aty transferowej,

k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na
rachunki uczestników II filara
w otwartych funduszach emerytalnych (62 skargi, 36,3%, tabela nr 8).
Opóênienia w przekazywaniu sk∏adek emerytalnych do OFE by∏y zwykle spowodowane niezidentyfikowaniem w Kompleksowym Systemie
Informatycznym ZUS odpowiednich dokumentów ubezpieczenio-

mo˝liwoÊci systemu komputerowego.
Na kolejnym miejscu znalaz∏y si´
wystàpienia poruszajàce problem
anulowania umowy cz∏onkostwa
w otwartym funduszu emerytalnym
na skutek b∏´du co do treÊci oÊwiadczenia woli (17 skarg 9,9%, tabela nr
8). W przewa˝ajàcej liczbie skarg
proÊba o anulowanie umowy o cz∏onkostwo kierowana by∏a od osób, którym przys∏uguje wczeÊniejsza emerytura, nieÊwiadomych konsekwencji
przystàpienia do II filara w formie
utraty wczeÊniejszych uprawnieƒ
emerytalnych. Skar˝àcy powo∏ywali
si´ w takich przypadkach na b∏àd co
do treÊci oÊwiadczenia woli, a Rzecznik Ubezpieczonych informowa∏
o warunkach, jakie muszà spe∏niaç,
aby mogli skorzystaç z jednolitej
procedury anulowania umowy
o cz∏onkostwo, która zosta∏a przyj´ta przez towarzystwa zrzeszone
w Izbie Gospodarczej Towarzystw

Tabela nr 8. Przedmiot skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu zabezpieczenia
emerytalnego w okresie 3 kwarta∏ów 2006 r.
Lp.

Przedmiot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nieprzekazywanie sk∏adek do OFE
Anulowanie umowy ze wzgl´du na nabycie prawa do wczeÊniejszej emerytury
Brak informacji o stanie rachunku
Nieprawid∏owoÊci w czynnoÊciach akwizycyjnych
Nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu rejestru cz∏onków przez PTE
Nieprawid∏owoÊci w wyp∏acie ? Êmierç cz∏onka OFE
Inne
Interpretacja przepisów
Sfa∏szowanie umowy
Zmiana funduszu i dokonanie wyp∏aty transferowej
Z∏a w∏aÊciwoÊç

12.

Ogó∏em

● podejrzenia sfa∏szowania podpisu osoby przyst´pujàcej do funduszu na formularzu umowy
o cz∏onkostwo,
● braku informacji o stanie rachunku,
● interpretacji przepisów.
Zdecydowanà wi´kszoÊç pisemnych wystàpieƒ z obszaru zabezpieczenia emerytalnego skierowanych
do Rzecznika Ubezpieczonych zajmowa∏y skargi na nieterminowe
przekazywanie sk∏adek przez Za16

Liczba skarg

%

62
17
1
1
4
5
4
1
3
3
70

36,3
9,9
0,6
0,6
2,3
2,9
2,3
0,6
1,8
1,8
40,9

171

wych i koniecznoÊcià ich ponownego przetworzenia. Brak cz´Êci sk∏adek
wynika∏ ponadto z powodu utworzenia wielu kont dla jednego ubezpieczonego i brakiem mo˝liwoÊci
ich scalenia ze wzgl´du na niepe∏nà
jeszcze funkcjonalnoÊç systemu informatycznego ZUS. Cz´Êç sk∏adek
zosta∏a ju˝ przekazana w formie
obligacji skarbu paƒstwa, natomiast pozosta∏e zaleg∏e sk∏adki zostanà przekazane po uruchomieniu
kolejnych aplikacji rozszerzajàcych

100

Emerytalnych (IGTE) na wniosek
Rzecznika.
Kolejnà, pod wzgl´dem liczebnoÊci, grup´ skarg stanowi∏y wystàpienia w sprawie nieprawid∏owoÊci
w wyp∏acie Êrodków w przypadku
Êmierci cz∏onka OFE (5 spraw
2,9%).
W sprawach dotyczàcych nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu rejestru
cz∏onków przez OFE spowodowane
g∏ównie b∏´dami w danych identyfikacyjnych uczestników wp∏yn´∏y 4
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Wykres nr 9. Tryb rozpatrywania skarg z zakresu
zabezpieczenia emerytalnego wp∏ywajàcych do Rzecznika
Ubezpieczonych w okresie 3 kwarta∏u 2006 r.

skargi co stanowi∏o 2,3% ogó∏u
skarg.
W sprawach takich jak podejrzenie sfa∏szowania podpisu osoby
przyst´pujàcej do funduszy na formularzu umowy o cz∏onkostwo oraz
utrudnienia w trakcie zmiany
otwartego funduszu emerytalnego,
wp∏yn´∏o po 3 skargi (1,8% ogó∏u
skarg).
Nieprawid∏owe zg∏oszenie zawartych umów do Centralnego Rejestru
Cz∏onków Otwartych Funduszy
Emerytalnych prowadzonym przez
ZUS, brak informacji o stanie rachunku czy proÊba o interpretacj´
przepisów stanowi∏y niewielki procent wszystkich skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego (1 skarga – 0,6%).
DoÊç liczna grupa wystàpieƒ (70
skarg 40,9%) nie dotyczy∏a kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych.
Sprawy te by∏y kierowane do w∏aÊciwych adresatów z powiadomieniem
autorów wystàpieƒ o przekazaniu
ich spraw zgodnie z w∏aÊciwoÊcià.
SpoÊród skarg, jakie wp∏yn´∏y do
Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 3 kwarta∏ów 2006 roku, podj´to
interwencj´ w 75 sprawach (43,9%
ogó∏u skarg – wykres nr 9).
Nie podj´cie interwencji cz´sto
spowodowane by∏o brakiem kompetencji ze strony Rzecznika do ich
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rozpatrywania, brakiem stosownego wniosku ze strony osoby kierujàcej wystàpienie w którym zawarta
by∏a jedynie proÊba o wyjaÊnienie
przepisów prawnych dotyczàcych
dzia∏alnoÊci otwartych funduszy
emerytalnych. Interwencje nie by∏y
równie˝ podejmowane w przypadku
spraw o anulowanie umowy o cz∏onkostwo w otwartym funduszu eme-

mowa∏ szczegó∏owo o warunkach
koniecznych do anulowania umowy
a ostatecznà decyzj´, co do skorzystania z wymienionych procedur,
pozostawia∏ skar˝àcym. W cz´Êci
spraw interwencje nie zosta∏y podj´te na skutek braku niezb´dnej dokumentacji bàdê gdy skargi by∏y
kierowane tylko do wiadomoÊci
Rzecznika Ubezpieczonych.
W wyniku interwencji Rzecznika
Ubezpieczonych podj´tych omawianym okresie sprawozdawczym 94,6%
spraw zakoƒczy∏o si´ pozytywnym
wynikiem dla cz∏onków otwartych
funduszy emerytalnych. Warto
zwróciç uwag´, i˝ 50,7% spraw,
w których Rzecznik Ubezpieczonych podjà∏ interwencj´ w okresie 3
kwarta∏ów 2006 roku, nie zosta∏a
jeszcze rozstrzygni´ta (tabela nr
10). Znacznà cz´Êç spraw w toku
stanowià skargi na nieterminowe
przekazywanie sk∏adek przez ZUS
do otwartych funduszy emerytalnych i problem scalania kont ubezpieczonych w I filarze. W takich
przypadkach sprawne i szybkie rozstrzygni´cie sprawy nie by∏o zwykle
mo˝liwe ze wzgl´du na niekompletny jeszcze system komputerowy
ZUS.

Tabela nr 10. Wynik interwencji w sprawach zakoƒczonych z zakresu
zabezpieczenia emerytalnego podejmowanych przez Rzecznika
Ubezpieczonych w okresie 3 kwarta∏ów 2006 r.
Lp. Wynik interwencji

Liczba skarg

1.
2.

Uznanie zasadnoÊci skargi
Wynik negatywny

35
2

3.

Ogó∏em

37

%
94,6
5,4
100

* W tylu sprawach zaj´to ostateczne stanowisko. W toku pozostaje 38 spraw, co
stanowi∏o 50,7% wszystkich skarg, w których Rzecznik Ubezpieczonych podjà∏
interwencj´

rytalnym z powodu uzyskania prawa do wczeÊniejszej emerytury, jeÊli
skar˝àcy spe∏nia∏ warunki do skorzystania z jednolitej procedury
anulowania umów o cz∏onkostwo
przyj´tej przez powszechne towarzystwa emerytalne zrzeszone
w IGTE i nie wystàpi∏ z proÊbà
o przekazanie do OFE wymaganych
dokumentów w jego imieniu. W takich przypadkach Rzecznik infor-

Rzecznik Ubezpieczonych uznawa∏ spraw´ za zakoƒczonà, gdy:
● powszechne towarzystwo emerytalne uznawa∏o zasadnoÊç interwencji i zmienia∏o swojà
wczeÊniejszà decyzj´,
● Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wyjaÊni∏ przyczyny nieterminowego przekazania sk∏adek
emerytalnych i przekaza∏ zaleg∏e sk∏adki bàdê wskaza∏ plano17
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Tabela nr 12. Liczba skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego z podzia∏em na poszczególne podmioty
w okresie 3 kwarta∏ów 2006 r.
Lp. Podmioty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AIG OFE
Allianz Polska OFE
Bankowy OFE
Commercial Union OFE BPH CU WBK
OFE „DOM”
OFE Ergo Hestia
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE
Pekao OFE
OFE PZU „Z∏ota Jesieƒ”
OFE Pocztylion
NORDEA OFE
OFE Skarbiec-Emerytura
Winterthur OFE
OFE (brak nazwy)
ZUS*

Liczba skarg

%

Udzia∏ w rynku
(Stan na 30.06. 2006 r.)

2
3
1
6
1
3
3
1
6
1
3
1
3
1
64

2
3
1
6,1
1
3
3
1
6,1
1
3
1
3
1
64,6

8,373
2,534
3,166
26,985
1,559
2,332
23,072
1,584
13,630
2,02
3,685
2,712
4,002
-

* skargi na ZUS dotyczà tu tylko problematyki zabezpieczenia emerytalnego

wany termin ich przekazania do
OFE,
● w Êwietle kolejnych wyjaÊnieƒ
i po wnikliwej analizie sprawy
oceni∏, ˝e prawo bàdê interesy
cz∏onków otwartych funduszy

➧

emerytalnych nie zosta∏y naruszone,
● wyczerpa∏ wszystkie mo˝liwoÊci
dzia∏ania, jednak towarzystwo bàdê
ZUS nie zmieni∏o stanowiska w sprawie – wówczas Rzecznik informowa∏

Prawo jazdy a umowy
ubezpieczeƒ komunikacyjnych
Posiadacze praw jazdy co pewien czas – ostatnio
g∏ównie za sprawà koniecznoÊci dostosowania
wzorców blankietów do wymogów Unii Europejskiej – wzywani sà przez administracj´ rzàdowà do
ich wymiany.
statnio rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
29 kwietnia 2002 r. w sprawie
wymiany praw jazdy w którym okreÊlono warunki i terminy wymiany
praw jazdy i innych dokumentów
uprawniajàcych do kierowania pojazdami lub potwierdzajàcych dodatkowe kwalifikacje kierujàcych pojazdami oraz wysokoÊç op∏at za ich
wymian´. Dla tych dokumentów wydanych mi´dzy 1 stycznia 1984 r.
a 30 kwietnia 1993 r. zakreÊlono termin wymiany do 30 kwietnia 2005 r.

O
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zaÊ dla wydanych po 1 lipca 1999 r.
– do 30 czerwca 2006 r. (§ 6 ust. 1,
pkt 1, lit. b, c).
Tyle suche przepisy, jednak ich realizacja odbieg∏a w praktyce od przyj´tych norm, bowiem wielu kierowców nie dokona∏o w oznaczonym
terminie wymiany dokumentów,
wskazujàc jako przyczyn´ niewydolnoÊç organizacyjnà dzia∏ajàcych przy
starostwach wydzia∏ów komunikacji.
Z drugiej strony starostwa wskazywa∏y na olbrzymià liczb´ wniosków
o wymian´ praw jazdy sk∏adanych

skar˝àcych o przys∏ugujàcych im prawach wystàpienia na drog´ sàdowà.

èród∏o: Sprawozdanie RU
za 3 kwarta∏y 2006 r.
pod koniec okresu wskazanego w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury,
co uniemo˝liwi∏o za∏atwienie tych
wniosków w przypisanym terminie.
W opinii niektórych zak∏adów
ubezpieczeƒ osoby, które w terminie
nie wymieni∏y prawa jazdy, z mocy
prawa utraci∏y status osób posiadajàcych uprawnienia do kierowania
pojazdami, a do Rzecznika Ubezpieczonych zacz´∏y nap∏ywaç pytania
zarówno dziennikarzy jak i zaniepokojonych „spóênialskich”, którzy nie
zdà˝yli dokonaç wymiany dokumentu we skazanym terminie, zasadniczo w dwóch kwestiach.
Czy nie dokonanie w terminie wymiany prawa jazdy mo˝e skutkowaç:
1) odmowà zak∏adu ubezpieczeƒ
wyp∏aty zg∏oszonego roszczenia
odszkodowawczego zg∏oszonego
w ramach ubezpieczenia autocasco;
2) wszcz´ciem post´powania regresowego wobec sprawcy szkody obj´tej ochrona z tytu∏u obowiàzkowego
ubezpieczenia
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Odpowiedê na te pytania udzielana ubezpieczonym przez niektóre
zak∏ady ubezpieczeƒ w zakresie
roszczeƒ zg∏aszanych z tytu∏u ubezpieczenia autocasco znalaz∏a swoje
odzwierciedlenie w kilkunastu przypadkach skarg w sprawie odmowy
wyp∏aty odszkodowania w sytuacji
gdy kierujàcy w momencie powstania szkody nie posiada∏ wymienionego blankietu prawa jazdy. Zak∏ady
ubezpieczeƒ uzasadniajàc odmow´
wyp∏aty odszkodowania powo∏ywa∏y
si´ przy tym na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco,
a konkretnie na teksty (zamieszczone na ogó∏ w cz´Êci dotyczàcej wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci) o nast´pujàcych treÊciach:
1) zakres ochrony nie obejmuje
szkód spowodowanych przez
osoby, które nie posiada∏y
w chwili wypadku wymaganych
prawem uprawnieƒ do kierowania pojazdem;
2) ubezpieczeniem nie sà obj´te
szkody powsta∏e podczas kierowania pojazdem przez osob´ bez
wa˝nego dokumentu uprawniajàcego do kierowania pojazdem.
Do Rzecznika Ubezpieczonych nap∏yn´∏y równie˝ sygna∏y o przypadkach wszcz´cia post´powania regresowego przez zak∏ad ubezpieczeƒ
wobec ubezpieczonego sprawcy wypadku, za którego gwarancyjnie odpowiada∏ ubezpieczyciel, w sytuacji
gdy sprawca nie posiada∏ wymienionego w terminie blankietu prawa
jazdy. Ubezpieczyciel w takim przypadku powo∏ywa∏ si´ na treÊç art. 43,
pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU z 16 lipca 2003 r. Nr
124, poz. 1152 z póên. zm.). Wy˝ej
wskazywany przepis stanowi, i˝ zak∏adowi ubezpieczeƒ przys∏uguje
prawo dochodzenia od kierujàcego
pojazdem mechanicznym zwrotu
wyp∏aconego z tytu∏u ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, je˝eli kierujàcy
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nie posiada∏ wymaganych uprawnieƒ do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjàtkiem przypadków, gdy chodzi∏o o ratowanie ˝ycia
ludzkiego lub mienia albo o poÊcig za
osobà podj´ty bezpoÊrednio po pope∏nieniu przez nià przest´pstwa.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym w rozdziale poÊwi´conym uprawnieniom do
kierowania stwierdza w art. 87 ust.
1 pkt 1-3, i˝ kierujàcym mo˝e byç
osoba, która osiàgn´∏a wymagany
wiek i jest sprawna pod wzgl´dem fizycznym i psychicznym oraz spe∏nia
jeden z okreÊlonych warunków:
❏ posiada wymagane umiej´tnoÊci
do kierowania w sposób niezagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu ruchu
drogowego i nienara˝ajàcy kogokolwiek na szkod´ oraz wymagany dokument stwierdzajàcy
uprawnienie do kierowania pojazdem;
❏ odbywa, w ramach szkolenia,
nauk´ jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora;
❏ zdaje egzamin paƒstwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.
Dla omawianej problematyki istotne jest przede wszystkim przywo∏anie przepisu zawartego w art. 150
ust. 1 Prawa o ruchu drogowym,
który stwierdza cytuj´: „Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniajàce
do kierowania pojazdami lub potwierdzajàce dodatkowe kwalifikacje
i wymagania w stosunku do kierujàcych pojazdami wydane na podstawie dotychczasowych przepisów,
zachowujà wa˝noÊç do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby
uprawnionej w zakresie na jaki zosta∏y wydane.”

Nadto art.150 ust. 2 ww. ustawy
wskazuje organ administracji rzàdowej, który obowiàzany jest do okreÊlenia warunków i terminów w∏aÊciwych dla procedury wymiany prawa
jazdy, który wskazuje ˝e cyt.: Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc wszystkie wydawane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
dokumenty uprawniajàce do kierowania pojazdem oraz koszty zwiàzane z ich wymianà okreÊli w drodze
rozporzàdzenia, warunki i terminy
wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawniajàcych do kierowania pojazdami lub potwierdzajàcych
dodatkowe kwalifikacje kierujàcych
pojazdami oraz wysokoÊç op∏at za
ich wymian´.
Realizujàc omawianà delegacj´
ustawowà, Ministerstwo wyda∏o rozporzàdzenie, wykraczajàc jednak poza zakres okreÊlony w ustawowym
upowa˝nieniu, na co zwróci∏ uwag´
NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego w Gorzowie Wlkp. na wyrok
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Poznaniu. W wyroku z dnia
20 czerwca 2006 r. sygn. akt I OSK
933/05, NSA wskaza∏ przy tym na zapis § 7 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002
r. w sprawie wymiany praw jazdy
stwierdzajàcy i˝ „Dokumenty podlegajàce wymianie tracà wa˝noÊç po
up∏ywie terminów ustalonych w §
6 terminów.” – jako wykraczajàce
poza ustawowà delegacj´.
Stan faktyczny dotyczy∏ odmownej
decyzji Naczelnika Wydzia∏u Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego wydania kierowcy – w trybie wymiany – prawa jazdy wydanego
w 1973 r. przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w zakresie ka-

Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniajàce do
kierowania pojazdami lub potwierdzajàce dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do
kierujàcych pojazdami wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowujà wa˝noÊç do
czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby
uprawnionej w zakresie, na jaki zosta∏y wydane.
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tegorii: A,B, B+E, C, C+E,T . Odmowa ta dotyczy∏a potwierdzenia
w wymienianym prawie jazdy uprawnieƒ kierowcy w zakresie kategorii
B,B+E. Uzasadniajàc decyzj´ organ
wyjaÊni∏, ˝e dokonano weryfikacji
materia∏ów êród∏owych i stwierdzono, ˝e kierowca ten nie spe∏nia warunków do wydania mu prawa jazdy
wraz z kwestionowanymi przez organ kategoriami (B, B+E).
NSA orzek∏ miedzy innymi ˝e wydzia∏y komunikacji dzia∏ajàce przy
starostwach, które na podstawie delegacji zawartej w art. 152 ust.
2 ustawy Prawo o ruchu drogowym
sà uprawnione do dokonywania wymiany praw jazdy, nie majà jednak
uprawnieƒ do weryfikowania w tym
post´powaniu uprawnieƒ, które kierowca naby∏ po zdaniu egzaminu
paƒstwowego, teoretycznego i praktycznego, a które zosta∏y potwierdzone w decyzji o wydaniu prawa
jazdy. Sàd stwierdzi∏, ˝e wydane
w drodze decyzji administracyjnej
prawo jazdy jest wa˝ne, zaÊ sama
czynnoÊç jego wymiany ma jedynie
charakter czynnoÊci materialno-technicznej, a tryb wymiany prawa
jazdy nie jest w∏aÊciwy do wzruszenia prawomocnej decyzji w sprawie
nabytych uprawnieƒ do kierowania
pojazdami. Zatem post´powanie
w sprawie wymiany prawa jazdy nie
jest równoznaczne z weryfikacjà
uprawnieƒ kierowcy do kierowania
pojazdami i jako takie nie znajduje
uprawnienia w obowiàzujàcym prawie.
Kwestia braku okazania przez kierujàcego w momencie szkody dokumentu potwierdzajàcego fakt posiadania uprawnieƒ do kierowania
pojazdem by∏a tak˝e przedmiotem
rozwa˝aƒ Sàdu Najwy˝szego, który
w wyroku z dnia 11 lutego 2005 r.
sygn. akt SN CK 352/04 orzek∏ i˝:
Niemo˝noÊç okazania przez kierowc´ dokumentu stwierdzajàcego nabyte uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wy∏àcza
odpowiedzialnoÊci PZU S.A. przewidzianej w § 8 ogólnych warunków
ubezpieczenia autocasco, zatwierdzonych uchwa∏à zarzàdu z dnia 30
sierpnia 2000 r. nr UZ/195/2000.
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Przywo∏ane ogólne warunki ubezpieczenia autocasco przewidujà wy∏àczenie ochrony ubezpieczeniowej
min. w razie prowadzenia pojazdu
przez w∏aÊciciela lub upowa˝nionego
kierowc´, bez wa˝nego dokumentu
uprawniajàcego do kierowania pojazdem. W rozpatrywanej sprawie
stan faktyczny by∏ w∏aÊnie w ten
sposób ukszta∏towany, gdy˝ pojazd
w momencie wypadku prowadzi∏ syn
ubezpieczonego w∏aÊciciela pojazdu,
który uprzednio zg∏osi∏ fakt kradzie˝y posiadanego prawa jazdy.
Sàd w swoich rozwa˝aniach skupi∏
si´ na odpowiedzi na pytanie, jaki
by∏ zgodny zamiar stron i cel umowy
zwa˝ywszy na u˝ycie we wzorcu
umowy wyra˝enia „wa˝ny dokument uprawniajàcy do kierowania
pojazdem” i stwierdzi∏, ˝e jest ono
niejednoznaczne, mo˝e bowiem
oznaczaç zarówno brak dokumentu
w jego fizycznej postaci, jak i brak
mo˝liwoÊci wykazania dokumentem
nabytych umiej´tnoÊci prowadzenia
pojazdem. Sàd uzna∏, ˝e kontekst
w jakim u˝yto wyra˝enia „brak dokumentu” (obok stanu nietrzeêwoÊci, stanu wskazujàcego na u˝ycie alkoholu, pozostawania pod wp∏ywem
narkotyków i inne wskazujàce na
stan przyczynowoÊci) wskazuje i˝
istotny dla stwierdzenia braku
ochrony ubezpieczeniowej jest przypadek w którym kierujàcy nie posiada nabytych umiej´tnoÊci do kierowania pojazdem – nie zaÊ sam fakt
braku dokumentu.
Dalej oceniajàc to zagadnienie
warto zwróciç uwag´, i˝ u∏o˝enie
stosunku ubezpieczeniowego, w którym o braku odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ decyduje nieokazanie dokumentu, którego znaczenia
dla istoty danego ryzyka ubezpieczyciel nie mo˝e uzasadniç – jest niedozwolonym postanowieniem naruszajàcym konsumenckie interesy
ubezpieczajàcych. Postanowienia umowy zawierane z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wià˝à
go, je˝eli kszta∏tujà jego prawa i obowiàzki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra˝àco naruszajàc
jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nale˝y je uznaç za

niedozwolonà klauzul´ umownà,
wymienionà w katalogu niedozwolonych postanowieƒ umownych art.
385 3 k.c., który w pkt. 2 wy∏àcza lub
istotnie ogranicza odpowiedzialnoÊç
wzgl´dem konsumenta za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie zobowiàzania.
Analizujàc przywo∏ane wy˝ej tezy
i uzasadnienia do wyroków zarówno
Naczelnego Sàdu Administracyjnego
jak i Sàdu Najwy˝szego dochodzi si´
do jednoznacznego wniosku, i˝ sam
brak dokumentu stwierdzajàcego
zdolnoÊç do prowadzenia pojazdu,
lub te˝ nie dokonanie wymiany takiego dokumentu zarzàdzonego
w trybie post´powania administracyjnego, w ˝adnym przypadku nie
mo˝e byç oceniane przez zak∏ady
ubezpieczeƒ jako równoznaczne
z brakiem zdolnoÊci do prowadzenia
pojazdu, a tym samym dajàce podstawy do odmowy obj´cia ochronà
ubezpieczeniowà zdarzeƒ powsta∏ych w takich okolicznoÊciach.
Nale˝y wi´c jednoznacznie stwierdziç, ˝e odmowa udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej uzasadniania przez
zak∏ad ubezpieczeƒ brakiem uprawnieƒ do prowadzenia pojazdu jest
nieuprawniona jeÊli tego przes∏ankà
jest fizyczny brak prawa jazdy w momencie wystàpienie szkody lub niedokonanie w terminie wymiany dokumentu prawa jazdy.
Zatem zarówno odmowa wyp∏aty
odszkodowania dochodzonego przez
osob´ ubezpieczonà w trybie ubezpieczenia autocasco, jak i wszcz´cie
post´powania regresowego przez zak∏ad ubezpieczeƒ wobec sprawcy
szkody mo˝e dotyczyç wy∏àcznie sytuacji stwierdzenia faktycznego braku posiadania przez kierujàcego
uprawnieƒ do kierowania pojazdem
mechanicznym, a nie braku fizycznego blankietu prawa jazdy bàdê nie
dokonania jego wymiany w terminie
okreÊlonym w § 6 ww. rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury.
■

Krystyna Krawczyk
Dyrektor Biura Rzecznika
Ubezpieczonych
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

HISTORIA SÑDÓW POLUBOWNYCH

Polubowne rozstrzyganie
sporów na rynku ubezpieczeƒ
Instytucja sàdów polubownych by∏a znana ju˝
w prawie rzymskim. Ustanowiony przez strony s´dzia rozjemczy (arbiter ex compromisso) przyjmowa∏ funkcje arbitra (receptum arbitri), zaÊ wykonalnoÊç tej funkcji zapewnia∏ pretor Êrodkami
urz´dowego nacisku.
ykonalnoÊç orzeczenia arbitra zabezpiecza∏y sobie
nawzajem strony przez
przysi´g´ lub przyrzeczenie zap∏acenia kary umownej. Osiàgni´cie
kompromisu umo˝liwia∏o szybkie
i ∏agodne rozwiàzanie sporu i jednoczeÊnie dawa∏o mo˝liwoÊç uchylenia si´ od kontroli opinii publicznej. Dlatego te˝, z sàdownictwa
polubownego (kompromisowego)
korzystali zazwyczaj ludzie bogaci,
chcàc w ten sposób uniknàç rozg∏osu w swoich sprawach majàtkowych. Cesarz Justynian nada∏ wykonalnoÊç pisemnym umowom
odwo∏ujàcym si´ do sàdu polubownego oraz orzeczeniom wydanym
na ich podstawie. Za cesarza Dioklecjana zaÊ sàdownictwo paƒstwowe zastàpiono ca∏kowicie sàdownictwem polubownym. Ju˝ w czasach
nowo˝ytnych, w zwiàzku z rozwojem handlu mi´dzynarodowego,
gie∏d, itp. nastàpi∏ gwa∏towny rozwój sàdownictwa polubownego. Sàdy tworzone by∏y przez korporacje,
syndykaty, zrzeszenia, a najwi´kszy rozwój sàdownictwa polubownego wyst´powa∏ w krajach anglosaskich.
W Polsce przedrozbiorowej sàd
polubowny wyst´powa∏ w formie
uroczystego „jednania”, z czego korzystano na równi z sàdownictwem
paƒstwowym. W okresie zaborów
spo∏eczeƒstwo polskie korzysta∏o
z sàdownictwa polubownego celem
unikni´cia rozpoznawania sporów

W
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przez sàdy paƒstw zaborczych,
a tak˝e dla unikni´cia samopomocy
w rozstrzyganiu spraw majàtkowych (s∏ynne „zajazdy”, jak ten
ostatni na Litwie w „Panu Tadeuszu”).2
Wspó∏czesne przes∏anki promowania drogi polubownej w rozstrzyganiu sporów doÊç dobrze wyra˝a
stwierdzenie pochodzàce sprzed
przesz∏o 75 lat: „je˝eli sàdy paƒstwowe sàdzà w sposób przewlek∏y,
czy to dlatego, ˝e procedura jest
nieodpowiednia i przestarza∏a, czy
te˝ dlatego, ˝e zbyt ma∏a iloÊç s´dziów powoduje zaleg∏oÊci w sàdzeniu, je˝eli wreszcie proces przed sàdem paƒstwowym jest zbyt
kosztowny; wówczas strony z koniecznoÊci niejako unikajà takich
sàdów paƒstwowych i poddajà swe
sprawy ocenie sàdów polubownych.”3 OczywiÊcie s∏owa te nie oddajà w pe∏ni wszystkich uwarunkowaƒ doktrynalnych i praktycznych
organizacji i funkcjonowania tych
sàdów. Warto zatem przytoczyç
wi´cej opinii dosadnie wykazujàcych na „wy˝szoÊç” drogi arbitra-

˝owej: „Sàd arbitra˝owy jest
obiektywnie skutecznym Êrodkiem
zaradczym na skomplikowane
i oci´˝a∏e formy procesowe w sàdownictwie paƒstwowym, które
utrudniajà wymiar sprawiedliwoÊci, podczas gdy ˝ycie wymaga
szybkiego post´powania. W sàdownictwie paƒstwowym panuje rytua∏, tajemniczy obrzàdek sprawiedliwoÊci, opatrzony w insygnia
trzeciej w∏adzy (toga, ∏aƒcuch s´dziowski, god∏o), s∏owem – atmosfera swoistej liturgii, niczym
w Êwiàtyni, która ma w rzeczy samej pod∏o˝e psychologiczne, ukierunkowane na wzbudzanie respektu petenta do miejsca sprawowania
sprawiedliwoÊci, by poczu∏ si´ sparali˝owany i malutki, by po prostu
ba∏ si´ ju˝ z chwilà przekroczenia
progu gmachu sàdowego. A przy
tym – w sàdzie paƒstwowym czas
p∏ynie inaczej ni˝ w ˝yciu, sprawy
toczà si´ w Êlimaczym tempie, s∏ono kosztujà i w dodatku trzeba podporzàdkowaç si´ rygorystycznym
procedurom i terminom. Przez to
– d∏ugi czas oczekiwania na wyroki
sprawiedliwoÊci paƒstwowej w efekcie sprzyja nieuczciwym d∏u˝nikom
umo˝liwiajàc im ukrycie majàtku,
postawienie w stan upad∏oÊci lub
w inny sposób uniemo˝liwienie odzyskania nale˝noÊci.
Taka sytuacja w ˝aden sposób nie
przystaje do ˝ycia, szczególnie
w biznesie, gdzie poÊpiech jest
wkalkulowany w jego skutecznoÊç.
Dlatego te˝ sàdownictwo arbitra˝owe jest skutecznà receptà na powszechnà zapaÊç polskiego sàdownictwa paƒstwowego i stanowi
alternatyw´, a nie konkurencj´, dla
sàdownictwa paƒstwowego, a przy
tym jest tanie, szybkie, skuteczne,
przyjazne i odformalizowane.

Sàd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych zosta∏ powo∏any zarzàdzeniem Rzecznika z 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia
Sàdu Polubownego oraz nadania Regulaminu
Sàdu.
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Sàd arbitra˝owy, w wi´kszym
stopniu ni˝ paƒstwowy, zapewnia
rozstrzygni´cie sprawy zgodnie
z jej specyfikà g∏ównie dlatego, ˝e
arbitrami sà osoby o du˝ej wiedzy
z dziedziny zwiàzanej z rozpoznawanà sprawà. Arbiter sàdu arbitra˝owego, jako fachowiec w problemie, potrafi lepiej rozstrzygaç
spory ni˝ s´dzia paƒstwowy, który
ma minimalny kontakt z ˝yciem
gospodarczym.
Idea sàdownictwa arbitra˝owego
zasadza si´ na wspó∏dzia∏aniu,
a nie walce, poró˝nionych stron.
Jest to konsekwencjà faktu, i˝ poddanie sporu kompetencjom sàdu
arbitra˝owego wymaga porozumienia si´ stron, przybierajàcego postaç zapisu na sàd polubowny. Sàd
arbitra˝owy nie antagonizuje
stron, co ma miejsce w post´powaniu przed sàdem powszechnym,
gdzie strony sà przeciwnikami procesowymi.
W sàdzie arbitra˝owym, inaczej
ni˝ w sàdzie paƒstwowym, przebiega post´powanie. Strony siadajà
przy jednym stole z arbitrami, cz´sto przy kawie i ciastkach, i dyskutujà o przedmiocie sporu oraz przekonujà do swoich racji. Jak na
spotkaniu biznesowym. Tu nie ma
tog i ∏aƒcuchów, nie ma formu∏ek,
nie ma nabo˝eƒstwa. Nie ma stresu. Nie ma petenta. Jest Klient.
Post´powanie przed sàdem arbitra˝owym, a raczej w sàdzie arbitra˝owym, jest poufne (bez publicznoÊci), podczas gdy w sàdownictwie
paƒstwowym rozprawa jest, co do
zasady jawna. Na jawnà rozpraw´
w sàdzie paƒstwowym – wst´p ma
ka˝dy, w tym przedstawiciele mediów, konkurencji.
Sàd arbitra˝owy rozpatruje spraw´ szybciej i taniej ni˝ sàd paƒstwowy, stwarza mo˝liwoÊç rozstrzygni´cia sporu wed∏ug z góry
ustalonych, jasnych, jednoznacznych i znanych stronom zasad.
Sprawne rozstrzygni´cie sporu
pozwala zminimalizowaç straty
osobiste lub zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej.4
Na tym „ideologicznym” tle warto podkreÊliç, i˝ obecnie arbitra˝
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(fr. arbitrage), czyli rozpoznawanie
spraw przez sàd polubowny
i udzia∏ w nim arbitrów-s´dziów
sàdu polubownego staje si´ coraz
bardziej
zinstytucjonalizowany.
Polubowny sàd konsumencki rozpatruje spory o prawa majàtkowe
wynikajàce z umów sprzeda˝y
produktów i Êwiadczenia us∏ug zawartych, najogólniej mówiàc,
pomi´dzy konsumentami i przedsi´biorcami. Zgodnie z obowiàzujàcym prawem, aby sprawa mog∏a
byç rozstrzygana przez sàd polubowny obie strony sporu muszà
wyraziç na to zgod´.
Aktualnie dla u∏atwienia konsumentom dochodzenia roszczeƒ
szczególne znaczenie majà wytyczne zawarte w Dyrektywach unijnych. Tak te˝ nale˝y traktowaç
uregulowania zawarte w Dyrektywie 202/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 wrzeÊnia
2002 r., dotyczàcej sprzeda˝y konsumentom us∏ug finansowych na
odleg∏oÊç, oraz zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE. Zgodnie z nimi paƒstwa cz∏onkowskie
Unii winny posiadaç – niezale˝nie
od organów nadzorujàcych rynek
us∏ug finansowych – instrumenty
stwarzajàce konsumentom tych
us∏ug mo˝liwoÊç rozstrzygania sporów na drodze polubownej.
Prawo unijne w formie dyrektyw
wskazuje zatem nie tylko na koniecznoÊç stworzenia przyjaznych
konsumentowi procedur reklamacyjnych, ale te˝ umo˝liwienia konsumentom polubownego rozstrzygania sporów z us∏ugodawcami.
Realizujàc te wskazania utworzona
zosta∏a ogólnoeuropejska sieç podmiotów prowadzàcych pozasàdowe
post´powania rozjemcze dla konsumentów us∏ug finansowych (FIN-NET). Sieç FIN-NET zosta∏a za∏o˝ona przez Komisj´ Europejskà
w lutym 2001 i zrzesza podmioty
prowadzàce pozasàdowe post´powania rozjemcze dla konsumentów
us∏ug finansowych. G∏ównym za∏o˝eniem tego przedsi´wzi´cia jest
u∏atwienie konsumentom dochodzenia roszczeƒ kierowanych do

us∏ugodawców majàcych siedzib´
w innym kraju cz∏onkowskim Unii
Europejskiej poprzez umo˝liwienie
wniesienia skargi transgranicznej.
Zasady dzia∏ania i przes∏anki
warunkujàce przystàpienie do sieci
FIN-NET zawarte sà w Zaleceniach
Komisji Europejskiej Nr 98/257. Zalecenia te dotyczà siedmiu zasad tj.
zasady niezale˝noÊci, przejrzystoÊci, poszanowania zasad przeciwnika, efektywnoÊci, legalnoÊci, wolnoÊci oraz prawa do reprezentacji.
W chwili obecnej do sieci FIN-NET
wchodzi kilkadziesiàt organizacji
i instytucji reprezentujàcych paƒstwa cz∏onkowskie. W dniu 13 lipca
2005 r. we wspó∏pracy z Urz´dem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sàd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych przystàpi∏ do
ogólnoeuropejskiej sieci podmiotów
prowadzàcych pozasàdowe post´powania rozjemcze dla konsumentów us∏ug finansowych. FIN-NET
stwarzajàc konsumentom na rynku
ubezpieczeƒ mo˝liwoÊç rozstrzygania sporów transgranicznych w drodze post´powania polubownego
bàdê mediacyjnego. Zjazd przedstawicieli organizacji zrzeszonych
w sieci FIN-NET odby∏ si´ 26 marca 2006 r.
Sàd Polubowny przy Rzeczniku
Ubezpieczonych zosta∏ powo∏any
zarzàdzeniem Rzecznika z 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Sàdu Polubownego oraz nadania Regulaminu Sàdu. 5 kwietnia 2004 r.
wszed∏ w ˝ycie Regulamin, który
okreÊla w∏aÊciwoÊç sàdu, jego organizacj´ i tryb post´powania.
■
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
Kierownik Katedry
Ubezpieczenia Spo∏ecznego SGH
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Koszty leczenia ofiar wypadków
z polis ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
w opinii Rzecznika Ubezpieczonych
Ostatnie miesiàce przynios∏y emocjonujàcà dyskusj´ na temat pokrywania
kosztów leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych ze Êrodków pochodzàcych ze sk∏adek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
zecznik Ubezpieczonych korzystajàc ze swoich uprawnieƒ do opiniowania projektów aktów prawnych przekaza∏
Ministerstwu Zdrowia szerokà
opini´ do propozycji resortu,
szczególnie zwracajàc uwag´ na
zagro˝enia p∏ynàce z tego nowatorskiego na polskim rynku ubezpieczeniowego rozwiàzania postrzegajàc skutki planowanych
zmian przez pryzmat ochrony interesów jego konsumentów. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych
przyj´te w projekcie generalne cele reformy wydajà si´, co do zasady
s∏uszne, tym nie mniej projekt zarówno w pierwotnej jak i wersji
skierowanej na Rad´ Ministrów
wywo∏uje nadal szereg powa˝nych
wàtpliwoÊci, które wymagajà szerszej analizy i d∏u˝szej dyskusji,
która miejmy nadziej´ odb´dzie si´
podczas dalszego post´powania legislacyjnego w ramach komisji sejmowych.
Rzecznik prezentujàc swoje stanowisko do pierwotnego projektu
zwraca∏ uwag´, ˝e odr´bnym zagadnieniem w projektowanej ustawie sà zapisy, które przewidujà
restrykcje wobec „pijanych kierowców”, a zupe∏nie innym w swym
charakterze kwestie zwiàzane
z pokrywaniem przez wszystkich
posiadaczy pojazdów kosztów leczenia ofiar wypadków postulujàc,
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aby te dwie zasadniczo ró˝ne
p∏aszczyzny, którymi zajmuje si´
projekt ustawy dyskutowaç odr´bnie, gdy˝ istnieje obawa, aby te
w czasie prac nie przenika∏y si´
prowadzàc do pochopnych i nietrafnych rozstrzygni´ç. Tak si´ po
trosze sta∏o, bowiem w ostatecznie
sformu∏owanym w resorcie zdrowia projekcie z dnia 7 listopada
2006 r. poza pierwotnym zakresem
regulacji znalaz∏y si´ kwestie
zwiàzane z „sankcjonowaniem” za
pomocà podwy˝szonej sk∏adki
osób prowadzàcych pojazdy mechaniczne po u˝yciu alkoholu lub
podobnie dzia∏ajàcego Êrodka,
w tym pod wyp∏ywem Êrodków
odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast´pczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdzia∏aniu narkomanii.
Opiniujàc regulacje pierwotnego
projektu Rzecznik pozytywnie
odniós∏ si´ do planowanych kierunków zmian majàcych na celu
dodatkowe obcià˝anie podwy˝szonymi sk∏adkami za ubezpieczenie
OC osób, które dopuÊci∏y si´ wykroczenia bàdê przest´pstwa, prowadzàc pojazd w stanie nietrzeêwoÊci lub po u˝yciu innych
Êrodków w rozumieniu przepisów
o przeciwdzia∏aniu narkomanii.
Rzecznik, bowiem od szeregu lat
pozostaje zdecydowanym zwolennikiem radykalnych, mo˝liwie jak

najszerszych dzia∏aƒ w tym zakresie, co bez wàtpienia pozostaje
zgodne z wolà ogó∏u polskiego spo∏eczeƒstwa. Zdaniem Rzecznika
oprócz sankcji karnych prewencyjnà i wyjàtkowo efektywnà jest
sankcja finansowa, która czasami
bardziej od sankcji karnej zmusza
do zastanowienia si´ potencjalnego sprawcy przed podj´ciem okreÊlonych czynnoÊci (tutaj szczególnie jazdy pojazdem pod wp∏ywem
alkoholu). Rzecznik wyra˝a∏ nadziej´, i˝ wprowadzenie regulacji
w tym zakresie, a nast´pnie odpowiednie jej medialne nag∏oÊnienie
poprawi sytuacj´ w tym obszarze.
Niestety z tych pierwotnie planowanych rozwiàzaƒ w ostatniej fazie prac legislacyjnych w Ministerstwie z niewiadomych wzgl´dów
zrezygnowano1. W ocenie Rzecznika zasadnym w przysz∏oÊci wydaje
si´ powrót do tych pomys∏ów, gdy˝
pewnego rodzaju „sankcja finansowa”, co do zasady wydawa∏a si´
rozwiàzaniem s∏usznym w mo˝liwie szerokim wspieraniu dzia∏aƒ
na rzecz przeciwdzia∏ania pladze
pijanych kierowców na polskich
drogach.
Drugà i jak si´ okaza∏o zasadniczà dla projektu materià sta∏o si´
obcià˝enie sprawców wypadków
drogowych kosztami leczenia ich
ofiar wyst´pujàce w znacznej cz´Êci systemów prawnych, w tym
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W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych propozycje Ministerstwa Zdrowia wywo∏ujà szereg
wàtpliwoÊci zarówno konstytucyjnych, jak i cywilnoprawnych.
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równie˝ w krajach wspólnoty europejskiej. Mo˝na sàdziç, ˝e polski
projekt regulacji to kolejny krok
do upowszechniania tego typu rozwiàzaƒ w systemach prawnych.
Abstrahujàc od oceny s∏usznoÊci
tego typu rozwiàzaƒ systemowych
zarówno pierwotne jak i ostateczne propozycje resortu zdrowia
wywo∏ujà szereg wàtpliwoÊci zarówno konstytucyjnych, cywilnoprawnych jak i funkcjonalnych.
Opiniujàc pierwotny projekt ustawy o zmianie ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
oraz niektórych innych ustaw
zwrócono uwag´ na zasadniczy
w ocenie Rzecznika problem, którym by∏o obj´cie obowiàzkiem pokrywania kosztów leczenia ofiar
wypadków wy∏àcznie posiadaczy
pojazdów mechanicznych. Zdaniem Rzecznika pozostawienie poza projektowanà regulacjà innych
zobowiàzanych do odszkodowania
podmiotów, jak w przypadku odpowiedzialnoÊci pracodawców wzgl´dem pracowników,2 wszelkich podmiotów gospodarczych wzgl´dem
osób trzecich, np. firm budowlanych, w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
zarzàdców nieruchomoÊci, producentów za produkt niebezpieczny
i szeregu innych stwarza∏o zagro˝enie zarzutu niekonstytucyjnoÊci
projektowanego rozwiàzania polegajàcego na nierównym traktowaniu obywateli (tutaj zobowiàzanych deliktowo) wobec prawa.
Podobne zagro˝enie w ocenie
Rzecznika stwarza∏o równe rycza∏towe obcià˝anie kosztami leczenia
ofiar wypadków wszystkich posiadaczy bez wzgl´du na to, czy byli
oni w poprzedzajàcych okresach
ubezpieczenia sprawcami wypadku czy te˝ nie. Oceniajàc to rozwiàzanie przez pryzmat „sprawie24

dliwoÊci spo∏ecznej” s∏usznym wydawa∏o si´ ró˝nicowanie obcià˝eƒ
sk∏adkowych po ich stronie
uwzgl´dniajàce przebieg ich dotychczasowego ubezpieczenia (szkodowy, bezszkodowy). Potwierdzeniem tego spojrzenia jest równie˝
norma wynikajàca z art. 32 Konstytucji gdzie zosta∏o przyj´te, ˝e
wszyscy obywatele sà równi wobec
prawa, majàc prawo do równego
traktowania przez w∏adze publiczne i osoby te nie mogà byç dyskryminowane w ˝yciu spo∏ecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W dotychczasowych analizach i wst´pnych opiniach do projektu zwraca∏ na to uwag´ równie˝
Rzecznik Praw Obywatelskich jednoczeÊnie informujàc media, ˝e
prawdopodobnie
projektowane
przez resort zdrowia rozwiàzanie
w pierwotnym brzmieniu zostanie
zaskar˝one do Trybuna∏u Konstytucyjnego. Dokonujàc szerszej
analizy konstytucyjnoÊci projektowanego rozwiàzania Rzecznik
Ubezpieczonych zwróci∏ równie˝
uwag´ na art. 68 Konstytucji, który okreÊla zasad´ równego dost´pu
obywateli do Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej finansowanej ze Êrodków publicznych. Obcià˝enie posiadaczy pojazdów mechanicznych
obowiàzkiem ponoszenia kosztów
leczenia ofiar wypadków, stawia t´
grup´ poszkodowanych w lepszej
sytuacji wobec innych poszkodowanych osób w wypadkach (poza
komunikacyjnych, np. przy pracy,
w wyniku zaniedbaƒ ze strony zarzàdcy nieruchomoÊci, w∏aÊciciela
budynku etc.), co równie˝ mo˝e
byç zakwalifikowane jako rozwiàzanie niekonstytucyjne. Mo˝na,
bowiem wnioskowaç, ˝e wsparcie
systemu leczenia ofiar wypadków
komunikacyjnych Êrodkami pochodzàcymi z polis ubezpieczenia

OC posiadaczy pojazdów poprawia
sytuacj´ ofiar wypadków na tle innych osób korzystajàcych z publicznej ochrony zdrowia. Innym
równie wa˝nym problemem na tle
równoÊci podmiotów wobec prawa,
na którà wskazywa∏ Rzecznik
w swojej opinii, jest bezsporny
fakt, i˝ znacznà cz´Êç (oko∏o 20%)
wypadków drogowych powodujà
piesi, rowerzyÊci lub w∏aÊciwe
zarzàdy dróg, (gdy szkoda jest wynikiem z∏ego stanu drogi). Wskazywane podmioty w Êwietle obowiàzujàcych regulacji nie sà obj´te
systemem ubezpieczeƒ obowiàzkowych a tym samym finansowanie
ofiar wypadków z ich winy, co
w ocenie Rzecznika nie znajduje
uzasadnienia, bowiem obcià˝a∏o
b´dzie wy∏àcznie posiadaczy pojazdów. Ten widoczny brak równouprawnienia zobowiàzanych podmiotów (sprawców wypadków)
zdaniem Rzecznika przemawia∏
równie˝ za rozszerzeniem obowiàzku pokrywania leczenia ofiar wypadków przez wszystkich sprawców odpowiadajàcych deliktowo.
Kolejne zagro˝enie niekonstytucyjnoÊci proponowanego rozwiàzania, polega w ocenie Rzecznika na
tym, i˝ posiadacza pojazdu mechanicznego, który odprowadza sk∏adki zdrowotne do ZUS obcià˝a si´
podwójnie kosztami leczenia ofiar
wypadków. Po raz pierwszy obcià˝ony zostaje sk∏adkà „zdrowotnà”,
która obecnie przeznaczona jest
na leczenie m.in. skutków wypadku i po raz drugi w ramach planowanego przez resort zdrowia rycza∏tu z polisy OC. Posiadacze
pojazdów mechanicznych, którzy
rzetelnie odprowadzajà sk∏adki do
ZUS tym sposobem niejako zostajà
„podwójnie obcià˝eni” sk∏adkà,
która ma na celu finansowanie
skutków tych samych zdarzeƒ, tj.
kosztów leczenia wypadków. Wobec projektowanej regulacji mo˝na
dojÊç do wniosku, ˝e taki posiadacz po wprowadzeniu polisowego
rycza∏tu nie b´dzie równo traktowany w stosunku do pozosta∏ych
obywateli. Na koniec tych uwag,
co przemawia za odmiennym staP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

nowiskiem Rzecznik zwróci∏ uwag´, ˝e doktryna prawa konstytucyjnego w cz´Êci przypadków
stwierdza, ˝e nie ka˝de ró˝nicowanie sytuacji podmiotów stanowi
naruszenie zasady równoÊci, a zgo∏a odwrotnie w∏aÊnie ze wzgl´du
na t´ zasad´ ró˝nicowanie jest dopuszczalne, zw∏aszcza, gdy s∏u˝y
wa˝nym celom spo∏ecznym. Zaznaczajàc, i˝ urzàd Rzecznika
z oczywistych wzgl´dów specjalizuje si´ w prawie ubezpieczeƒ gospodarczych i zastrzega, ˝e nie jest
ekspertem z zakresu prawa konstytucyjnego, wszystkie wy˝ej poruszone kwestie przed wprowadzeniem regulacji do obrotu
prawnego winny byç szczegó∏owo
rozwa˝one pod kàtem ich zgodnoÊci z ustawà zasadniczà. Pozwoli∏oby to w przysz∏oÊci uniknàç szeregu problemów we wdra˝aniu,
a nast´pnie stosowaniu zreformowanego prawa.
Wskazywane powy˝ej przez
Rzecznika a tak˝e inne podmioty
uwagi niestety jedynie w bardzo
wàskim zakresie zosta∏y przez resort skonsumowane w zmodyfikowanym art. 1 (wprowadzajàcym
art. 14 a) projektu ustawy z dnia
7 listopada br. poprzez wprowadzenie mo˝liwoÊci regresu wobec
osób, które pope∏ni∏y umyÊlnie
przest´pstwo lub wykroczenie,
(art. 14 a ust. 1) oraz innych
sprawców wypadków drogowych
(art. 14 a ust 3). W art. 14 a ust.
1 wprowadzono roszczenia o zwrot
cyt. „poniesionych kosztów Êwiadczenia opieki zdrowotnej do osób,
które pope∏ni∏y umyÊlnie przest´pstwo lub wykroczenie, której skutkiem jest koniecznoÊç udzielenia
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej”. Zaproponowana modyfikacja rodzi
jednak˝e zasadnicze pytanie, dlaczego roszczenie regresowe ograniczono do osób, które umyÊlnie
pope∏ni∏y przest´pstwo lub wykroczenie, pozostawiajàc poza mo˝liwoÊciami regresowymi inne osoby
zobowiàzane deliktowo (sprawców
nieumyÊlnych szkód wynik∏ych
z zaniedbania lub ra˝àcego niedbalstwa). Wydaje si´, ˝e takie
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rozwiàzanie, nie ogranicza a pot´guje mo˝liwoÊci zarzutów konstytucyjnych, bowiem w przypadku
posiadaczy pojazdów mechanicznych bez znaczenia jest czy szkoda
zosta∏a wyrzàdzona umyÊlnie czy
nieumyÊlnie (nota bene nieumyÊlne sà niemal wszystkimi przypadkami) natomiast wobec innych
podmiotów mo˝liwoÊci regresowych nie uzale˝nia si´ od winy
a karalnoÊci czynu spowodowanego przez sprawc´ wprowadzajàc tu
zupe∏nie nieuzasadniony dualizm
rozwiàzaƒ. Znacznie lepiej, po cz´Êci niwelujàc nierównoÊç przyj´tych rozwiàzaƒ prezentuje si´ zaproponowana regulacja art. 14
a ust. 3 nowego projektu, która
wydaje si´, ˝e wprowadza mo˝liwoÊci regresowe wobec innych
sprawców wypadków drogowych
(pieszych, rowerzystów lub w∏aÊciwe zarzàdy dróg) skutkujàcych koniecznoÊcià udzielenia Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej.
Innym problematycznym rozwiàzaniem pierwotnego projektu
regulacji (art. 12a), z którego w
nowym brzmieniu projektu zrezygnowano, a na które poprzednio
wskazywa∏ Rzecznik by∏a realna
mo˝liwoÊç pozostawienia poza
obowiàzkiem odszkodowawczym
z ubezpieczenia OC cz´Êci nie re-

je wyjàtkowo d∏ugi i uzasadnia ich
wykonanie szybciej z wykorzystaniem prywatnych Êrodków, we
w∏asnym zakresie. Te czynniki powodujà coraz cz´stsze korzystanie
przez ofiary wypadków z leczenia
i rehabilitacji z pomini´ciem placówek finansowanych przez NFZ.
Rzecznik wskazywa∏, ˝e zgodnie
z przepisem art. 444 § 1 kodeksu
cywilnego poszkodowany ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji. Ponadto przypomnia∏ orzecznictwo SN,
które jednoznacznie wskazuje, ˝e
ofiary wypadków majà prawo do
podejmowania wszystkich uzasadnionych dzia∏aƒ, których celem ma
byç ratowanie zdrowia lub
usprawnienie funkcji organizmu
po wypadku. W oparciu o wymieniony przepis, a tak˝e kierujàc si´
linià orzecznictwa, doÊwiadczenia
praktyczne wskazujà, ˝e zak∏ady
ubezpieczeƒ realizujàc wykazane
przez poszkodowanego roszczenia
zwraca∏y udokumentowane i niezb´dne z punktu medycznego
punktu widzenia koszty leczenia
i rehabilitacji. Ugruntowana na
podstawie tego przepisu generalna
praktyka zak∏adów ubezpieczeƒ
polega∏a na tym, i˝ po przed∏o˝eniu przez poszkodowanych rachunków, paragonów za uzasad-

Uwagi odnoszàce si´ do niekonstytucyjnoÊci
projektowanych zapisów zosta∏y uwzgl´dnione
jedynie w niewielkim zakresie.

fundowanych ze Êrodków Narodowego Funduszu Zdrowia kosztów
leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych. Rzecznik zwraca∏
uwag´, i˝ w obecnych realiach
znaczna cz´Êç poszkodowanych
w wypadkach drogowych korzysta
prywatnie z zabiegów rehabilitacyjnych – nierefundowanych przez
NFZ, ponoszàc z tego tytu∏u
znaczne obcià˝enia finansowe. Ponadto okres oczekiwania na niektóre zabiegi i leczenie w ramach
publicznej s∏u˝by zdrowia pozosta-

nione
koszty
leczenia
lub
rehabilitacji, ubezpieczyciele dokonywali zwrotu poniesionych na
te cele kosztów. Oczywistym jest,
˝e w niektórych wypadkach dochodzi∏o do sporów, czy zwrot takich
kosztów przys∏uguje, skoro poszkodowany móg∏ poczekaç w kolejce na realizacj´ danego Êwiadczenia w ramach publicznej opieki
zdrowotnej, a skorzysta∏ z dost´pnych, ale odp∏atnych mo˝liwoÊci
w ramach prywatnych, niepublicznych placówek medycznych. Pier25
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wotne brzmienie projektowanego
art. 12a oraz rycza∏towa op∏ata na
rzecz NFZ mog∏o, w ocenie Rzecznika t´ sytuacj´ zdecydowanie
zmieniç w stosunku do aktualnej
ograniczajàc po cz´Êci mo˝liwoÊci
leczenia i rehabilitacji ofiar wypadków. Po pierwsze zak∏ady
ubezpieczeƒ mog∏yby byç przekonane, ˝e p∏acàc zrycza∏towane
kwoty na leczenie ofiar wypadków
w pe∏ni pokrywajà te koszty bez
mo˝liwoÊci wyp∏aty dodatkowych
kosztów leczenia i rehabilitacji
w placówkach funkcjonujàcych poza NFZ. Po drugie, co wa˝niejsze,
pierwotnie zaprojektowany przepis jednoznacznie wskazywa∏, z ja-

nika Ubezpieczonych gdy˝ mog∏o
si´ w przysz∏oÊci okazaç, ˝e w konsekwencji jej przyj´cia w niezmienionym kszta∏cie nastàpi szereg
ograniczeƒ lub utrudnieƒ w dochodzeniu z tego tytu∏u roszczeƒ po
stronie poszkodowanych. Rzecznik
zaproponowa∏ rozwa˝enie zmiany
projektowanej regulacji tak, aby
w ˝aden sposób nie ograniczyç poszkodowanych w mo˝liwoÊciach
korzystania z placówek s∏u˝by
zdrowia, których us∏ugi nie sà finansowane ze Êrodków b´dàcych
w dyspozycji NFZ, a tym samym
w skutecznym dochodzeniu przez
poszkodowanych tego typu roszczeƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ.

Druga grupa uwag Rzecznika Ubezpieczonych
dotyczy∏a braku spójnoÊci projektowanych regulacji z instytucjami prawa cywilnego.

kich Êrodków nast´puje finansowanie leczenia ofiar wypadków
mówiàc: „Ze Êrodków publicznych
finansuje si´ Êwiadczenia zdrowotne udzielane osobom poszkodowanym na skutek zdarzeƒ zwiàzanych
z ruchem pojazdów mechanicznych, etc.” Stosujàc wyk∏adni´ literalnà pierwotnie sformu∏owanego przepisu mo˝na by∏o dojÊç do
wniosku, ˝e by∏oby to jedyne êród∏o, z którego nast´puje finansowanie wszelkich kosztów leczenia
szpitalnego ofiar wypadków, a z uwagi na wprowadzanà op∏at´ rycza∏towà przeznaczanà na ten w∏aÊnie
cel, twierdzenie to mo˝na by∏o
wesprzeç równie˝ wyk∏adnià celowoÊciowà przepisu. Tym samym
istnia∏o powa˝ne zagro˝enie, ˝e
poza obowiàzkiem odszkodowawczym z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
mogà znaleêç si´ poniesione indywidualnie koszty leczenia i rehabilitacji w placówkach niezwiàzanych z publicznym systemem
ochrony zdrowia. Mo˝liwoÊç takiej
wyk∏adni w projektowanej regulacji wyjàtkowo zaniepokoi∏a Rzecz26

Ten zabieg zosta∏ uczyniony, bowiem w brzmieniu nowego projektu z dnia 7 listopada br. pierwotnie proponowana regulacja nie
zosta∏a umieszczona, co w pewien
sposób konsumuje wy˝ej omówionà uwag´ tym samym znacznie
ograniczajàc wskazywane przez
Rzecznika zagro˝enie wy∏àczenia
poza zakres odszkodowawczy
zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych przez poszkodowanych poza system finansowany
ze Êrodków publicznych.
Na kolejnà podnoszonà przez
Rzecznika problematycznà kwesti´, odnoszàcà si´ do obcià˝enia
zak∏adów ubezpieczeƒ okreÊlonym
rycza∏tem wp∏ywajà sygnalizowane na poczàtku opracowania kwestie cywilnoprawne zwiàzane z odpowiedzialnoÊcià odszkodowawczà
sprawców czynów niedozwolonych
– deliktów (m.in. wypadków drogowych). W ocenie Rzecznika oprócz
wprowadzanych zmian w ustawie
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych oraz w niektórych innych ustawach konieczne by∏oby

przygotowanie a nast´pnie przeprowadzenie gruntownych zmian
w prawie cywilnym, gdzie unormowane sà zasadnicze dla odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej instytucje prawne. Trzeba, bowiem
podkreÊliç, ˝e zgodnie z przepisem
art. 34 ustawy o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, UFG i PBUK,
z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przys∏uguje odszkodowanie, je˝eli posiadacz
lub kierujàcy pojazdem mechanicznym sà obowiàzani do odszkodowania za wyrzàdzonà w zwiàzku
z ruchem tego pojazdu szkod´,
której nast´pstwem jest Êmierç,
uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia bàdê te˝ utrata, zniszczenie
lub uszkodzenie mienia z rozszerzeniem odpowiedzialnoÊci na sytuacje okreÊlone w ust. 2, co wskazuje na koniecznoÊç stosowania
w tym zakresie norm kodeksu cywilnego regulujàcych problematyk´ odszkodowawczà. Normy prawa cywilnego okreÊlajà zasady
odpowiedzialnoÊci deliktowej, jej
warunki, opisujà szkod´ i przys∏ugujàce poszkodowanym i ich bliskim Êwiadczenia, wskazujàc tak˝e jak nale˝y wartoÊciowaç szkod´
i jej poszczególne elementy. Nie
mo˝na tak˝e milczeniem pominàç
orzecznictwa sàdowego (szczególnie SN), które w zakresie odpowiedzialnoÊci cywilnej i jej wartoÊciowania jest wyjàtkowo bogate.
Analizujàc zarówno obowiàzujàce
przepisy jak i ugruntowane orzecznictwo SN szczególne wàtpliwoÊci
pojawiajà si´ na tle cywilnych zasad wartoÊciowania wysokoÊci powsta∏ej szkody w zestawieniu
z projektowanym rycza∏tem obcià˝ajàcym ka˝dego posiadacza pojazdu, czyli potencjalnego sprawc´
wypadku. W Êwietle regulacji cywilnoprawnych wartoÊciowanie,
szacowanie elementu szkody, jakim jest zwrot kosztów leczenia
i rehabilitacji jest procesem dotyczàcym ka˝dorazowego indywidualnego przypadku, na który sk∏adajà si´ precyzyjne wyliczenia
wysokoÊci zaistnia∏ej szkody na
podstawie uzyskanych w sprawie
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dowodów (np. faktur, paragonów,
oÊwiadczeƒ i innych dokumentów
potwierdzajàcych koszty leczenia,
rehabilitacji etc.). WysokoÊç tego
elementu sk∏adowego szkody opiera si´, wi´c na zindywidualizowanym, udowodnionym i precyzyjnie
wyliczonym w pieniàdzu Êwiadczeniu. Wobec powy˝szego w ocenie
Rzecznika stosowanie równego rycza∏tu liczonego do sk∏adki na pokrycie kosztów leczenia pozostaje
niezgodne z wartoÊciowaniem (wyliczaniem) tego elementu szkody
w sposób przewidziany w prawie
cywilnym. Tym samym, zdaniem
Rzecznika, pojawia si´ powa˝ne
zagro˝enie wyst´powania w systemie prawnym podwójnej regulacji
omawianego zagadnienia (z jednej
strony rycza∏t a z drugiej wartoÊciowanie kosztów leczenia,
rehabilitacji na podstawie norm
kodeksu cywilnego), co z kolei
negatywnie wp∏ynie na jego niespójnoÊç i wynikajàce na tym tle
problemy interpretacyjne przy stosowaniu prawa. Pozostawiajàc
niezmienione przepisy kodeksu cywilnego regulujàce precyzyjnie
obowiàzek zwrotu m.in. kosztów
leczenia3, w naszej ocenie otwiera
si´ zak∏adom ubezpieczeƒ drog´ do
podwa˝ania projektowanych przepisów wprowadzajàcych rycza∏t
lub mo˝liwoÊç wyst´powania przez
nie do NFZ z roszczeniem z tytu∏u
bezpodstawnego wzbogacenia. ¸atwo, bowiem mo˝na sobie wyobraziç sytuacj´, w której zak∏ad ubezpieczeƒ wyka˝e, ˝e koszty leczenia
ofiar wypadków poszkodowanych
przez ubezpieczonych przez niego
sprawców sà ni˝sze ni˝ pierwotnie
planowane 20% odprowadzonych
sk∏adek. Tym samym po stronie
NFZ mo˝e wystàpiç bezpodstawne
wzbogacenie skutkujàce koniecznoÊcià zwrotu cz´Êci z przekazanych zrycza∏towanych kwot. OczywiÊcie trudno prognozowaç, jakie
by∏yby orzeczenia sàdów w tego
typu sprawach, ale trzeba si´ liczyç tak˝e z negatywnymi dla NFZ
wyrokami. Zdaniem Rzecznika nale˝a∏o rozwa˝aç rozwiàzania systemowe zgodne z przepisami k.c. poG RUDZIE ¡ 2006 R . N UMER 28

legajàce na zaliczkowym rycza∏cie
p∏aconym przez ubezpieczycieli na
rzecz NFZ, który nast´pnie by∏by
rozliczany z poszczególnymi zak∏adami ubezpieczeƒ w stosunku do
faktycznie poniesionych kosztów
leczenia ofiar wypadków. Przyj´cie
takich rozwiàzaƒ zgodne by∏oby
zarówno z wytycznymi kodeksowymi, jakim jest obowiàzek wy∏o˝enia z góry przez sprawc´ (jego
ubezpieczyciela) sumy potrzebnej
na koszty leczenia jak i wartoÊciowaniem tego elementu szkody
w oparciu o faktycznie poniesione
koszty. Mo˝na, co jest gorszym
rozwiàzaniem, wzorem innych
paƒstw rozwa˝aç wprowadzenie
systemu gdzie przez pewien okres
towarzystwa ubezpieczeniowe pokrywajà koszty leczenia na podstawie danych historycznych, a nast´pnie na ich podstawie okreÊlona
zostaje na przysz∏oÊç zrycza∏towana stawka. OczywiÊcie przyj´cie
takiego rozwiàzania wymaga∏oby
zmian w prawie cywilnym, które
zasygnalizowano wczeÊniej.
W nowym projekcie pewne zabiegi w kierunku dostosowawczym
poczyniono, z tym, ˝e do pe∏nej
spójnoÊci proponowanej regulacji
w odniesieniu do norm prawa cywilnego jest jeszcze daleko. Z uzasadnienia do projektu wynika, i˝
obecnie nie jest mo˝liwe dok∏adne
okreÊlenie, jaki jest faktyczny
koszt leczenia ofiar wypadków, co
wydaje si´ stanowiç g∏ównà przeszkod´ w urealnieniu wysokoÊci

pojazdów mechanicznych. W Êwietle zaproponowanej regulacji art.
131a4, a tak˝e zapewnieƒ resortu,
co bez wàtpienia stanowi krok
w dostosowaniu regulacji do zasad
cywilnoprawnych poziom wskaênika w kolejnych latach powinien
ulegaç zmianom uwzgl´dniajàcym
bilans pomi´dzy wp∏aconymi przez
zak∏ady Êrodkami a faktycznie poniesionymi kosztami na leczenie
ofiar wypadków. Je˝eli koszty leczenia ofiar wypadków w kolejnych latach faktycznie oka˝à si´
ni˝sze wysokoÊç wskaênika na kolejne lata równie˝ b´dzie ulegaç
obni˝eniu, skutkujàc ni˝szymi od
prognozowanych zwy˝ek w sk∏adkach.
Ponadto, omawiajàc cywilnoprawne aspekty proponowanej regulacji Rzecznik przypomina∏, ˝e
ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów z zasady nie obejmuje strat i kosztów,
jaki ponosi na skutek wypadku
sam jego sprawca. Zasadà okreÊlonà w przepisach prawa cywilnego
jest, co mo˝e stanowiç przysz∏à luk´ prawnà w Êwietle projektowanych zapisów, brak mo˝liwoÊci
w ramach ubezpieczenia OC pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji sprawcy, który jest jednoczeÊnie ofiarà wypadku. Do tego
celu s∏u˝à obecnie sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach publicznej opieki
zdrowotnej oraz cz´Êciowo i uzupe∏niajàco (w ramach niepublicz-

W samym projekcie uczyniono zabiegi dostosowawcze do zasad prawa cywilnego, ale do pe∏nej spójnoÊci jest jeszcze daleko.
op∏aty rycza∏towej do faktycznej
wysokoÊci kosztów leczenia ofiar
wypadków. Wydaje si´, ˝e w∏aÊnie
wobec tych trudnoÊci okreÊlono
w art. 6 projektu „pierwszy wskaênik” tzn. na 2007 r. na poziomie
0,12 czyli inaczej 12% od sk∏adek
zebranych z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy

nej s∏u˝by zdrowia) ubezpieczenia
NNW kierowcy, które zwykle
w swoim zakresie przewiduje dodatkowe Êwiadczenia w postaci
zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, pokrycie kosztów protez czy
przeszkolenia zawodowego, wyposa˝enia warsztatu pracy poszkodowanego kierowcy. Ponadto na pol27
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Jednà z zasadniczych kwestii zwiàzanych
z projektowanà reformà by∏ dla Rzecznika
Ubezpieczonych prognozowany znaczàcy
wzrost sk∏adki i zwiàzane z tym zagro˝enia.
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skim rynku niedawno pojawi∏y si´
równie˝ komercyjne ubezpieczenia
zdrowotne, które podobnie jak
dodatkowe Êwiadczenia z NNW
w cz´Êci wype∏niajà to pole (pokrywania niezale˝nych od NFZ, na zasadach komercyjnych kosztów leczenia kierujàcych pojazdami
mechanicznymi).
Do tych spostrze˝eƒ regulacje
nowego projektu bezpoÊrednio si´
nie odnoszà, co oznacza pe∏nà aktualnoÊç
wy˝ej
wskazanych
uwag.
Zasadniczà kwestià zwiàzanà
z projektowanà reformà, analizujàc aspekty ekonomiczne przedsi´wzi´cia, by∏ dla Rzecznika
prognozowany przez ekspertów
ubezpieczeniowych znaczàcy wzrost
obcià˝eƒ po stronie wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych5. Rzecznik podkreÊla∏, ˝e coraz wi´cej Polaków posiada
pojazdy mechaniczne6 i zwi´kszenie finansowych ci´˝arów zwiàzanych z obowiàzkiem zawarcia
umowy ubezpieczenia OC dotykaç
b´dzie znacznej cz´Êci mniej zamo˝nych polskich rodzin. Eksperci ubezpieczeniowi odnoszàc si´ do
pierwotnej wersji projektu (wskaênik 0,2) wst´pnie oszacowali, i˝
sk∏adka za obowiàzkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych z uwzgl´dnieniem
kosztów systemowych, prowizji
poÊredników i podwy˝szonego poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wzroÊnie minimum o,
oko∏o 27 – 29% co przek∏adajàc na
kwoty bezwzgl´dne daje wzrost
dzisiejszej Êredniej ceny rocznej
polisy z oko∏o 400 z∏ do oko∏o 530
z∏. W nowo przyj´tej wersji projektu resortu zdrowia przyj´to wskaênik 0,12 co stosujàc analogicznà
metod´ obliczeniowà daje realny
wzrost sk∏adek za ubezpieczenie
28

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na poziomie, 20% czyli
Êrednia cena rocznej polisy wzroÊnie z 400 z∏ do 480 z∏. Znaczàca
podwy˝ka taryf, a tym samym cen
za polisy ubezpieczenia OC, na co
zwraca∏ uwag´ Rzecznik mo˝e prowadziç do niepo˝àdanego i negatywnego dla ca∏ego rynku (równie˝
a mo˝e przede wszystkim jego
konsumentów) zjawiska niedope∏niania przez cz´Êç posiadaczy obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia. To zjawisko z kolei mo˝e
powodowaç znaczne obcià˝enie
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wyp∏atami odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ za szkody wyrzàdzone przez nieubezpieczonych
posiadaczy7. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny finansowany
jest ze Êrodków przekazywanych
do niego przez zak∏ady ubezpieczeƒ z zebranej na rynku sk∏adki
z ubezpieczenia OC, Je˝eli obcià˝enia Funduszu wzrosnà, proporcjonalnie wzrosnà tak˝e obcià˝enia zak∏adów ubezpieczeƒ a tym
samym nastàpi dalsza zwy˝ka
sk∏adki po stronie ubezpieczajàcych si´ posiadaczy pojazdów
(znacznej cz´Êci obywateli b´dàcych konsumentami us∏ug ubezpieczeniowych). Mo˝e si´ okazaç
po up∏ywie pewnego czasu, ˝e faktyczna podwy˝ka cen za ubezpieczenie OC wzroÊnie nie o prognozowane na dzieƒ dzisiejszy 20%,
a znacznie wi´cej. OczywiÊcie dzisiaj trudno to precyzyjnie okreÊliç
jednak w ocenie Rzecznika równie˝ warto ten czynnik braç pod
uwag´, wprowadzajàc tak daleko
idàce zmiany systemowe. Rzecznik
w swojej opinii postulowa∏, aby odnoÊnie sygnalizowanego powy˝ej
problemu przeprowadzono z udzia∏em zak∏adów ubezpieczeƒ symulacje wskazujàce na potencjalnych

posiadaczy, którzy nie dope∏nià
obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia OC wskutek prognozowanej podwy˝ki. Ponadto podejmujàc
rozwa˝ania
odnoÊnie
ekonomicznych aspektów projektowanych zmian Rzecznik zwróci∏
równie˝ uwag´, ˝e prezentowana
przez zak∏ady ubezpieczeƒ kalkulacja rzeczywistych kosztów leczenia ofiar wypadków, która by∏aby
konieczna do pe∏nego ich pokrycia
odbiega od pierwotnie przyj´tych
szacunków resortu zdrowia. Zak∏ady ubezpieczeƒ, g∏ównie bazujàc na doÊwiadczeniach najwi´kszego polskiego ubezpieczyciela –
Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ S.A. – prognozowa∏y wzrost
sk∏adki na poziomie od 5,3% do
5,6%, natomiast Ministerstwo
Zdrowia szacuje jà w zrycza∏towanej kwocie na poziomie 20% sk∏adek przypisanych z ubezpieczenia,
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rzecznik postulowa∏,
aby w Êwietle tak znaczàcej ró˝nicy poziomów kalkulacji dokonano
rzetelnych wyliczeƒ w ramach prac
komisji resortu i samorzàdu zak∏adów ubezpieczeƒ. Zdaniem Rzecznika obiektywna symulacja z jednej strony ukaza∏aby zbli˝one do
rzeczywistoÊci koszty leczenia ofiar
wypadków drogowych, a tak˝e byç
mo˝e pozwoli∏aby uniknàç tak
znaczàcych obcià˝eƒ posiadaczy
pojazdów, co wp∏ywa∏oby bez wàtpienia równie korzystnie na przeciwdzia∏anie zjawisku nie ubezpieczania si´ przez cz´Êç spoÊród
posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Z informacji medialnych wynika,
i˝ obliczeƒ rzeczywistych kosztów
leczenia ofiar wypadków przy
wspó∏pracy Polskiej Izby Ubezpieczeƒ i Ministerstwa zdrowia podj´∏a si´ niezale˝na firma doradczo –
konsultingowa. Wydaje si´, ˝e
w Êwietle nadal istniejàcych znacznych ró˝nic pomi´dzy obliczeniami zainteresowanych stron (5,6%
zak∏ady ubezpieczeƒ i 12% resort
zdrowia) otrzymane przez nià wyniki powinny zostaç wykorzystane
podczas prac komisji sejmowych
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przy ustalaniu wskaênika op∏aty
rycza∏towej na 2007 rok.
Niestety Rzecznik nie otrzyma∏
do zaopiniowania ostatecznego
projektu resortu zdrowia, co uniemo˝liwia mu formalne odniesienie
si´ do ostatecznie przyj´tych przez
resort zdrowia propozycji legislacyjnych. Z informacji medialnych

a tak˝e kolejnych projektów zamieszczonego na stronach ministerstwa zdrowia jednoznacznie
wynika, ˝e postulaty Rzecznika
tylko w niewielkiej cz´Êci w kolejnych jego wersjach zosta∏y skonsumowane.
Wobec
powy˝szego
Rzecznik w ramach dalszych prac
komisji sejmowych nad projektem

nadal b´dzie wskazywa∏ na kwestie, które jego zdaniem b´dà
utrudnia∏y a czasem znacznie
komplikowa∏y stosowanie wprowadzanej regulacji w praktyce. ■
Aleksander Daszewski
Radca prawny w Biurze
Rzecznika Ubezpieczonych

1

Kierowcy, którym zdarzy∏o si´ prowadziç pojazd po u˝yciu alkoholu lub innego Êrodka nie b´dà musieli p∏aciç
znacznie podwy˝szonej tzn. trzykrotnoÊci sk∏adki w okresie pi´ciu lat za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych.
2
Po zmianach w kodeksie cywilnym a tak˝e skreÊleniu w 1990 r. art. 40 ustawy o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków przy pracy, który stanowi∏, ˝e okreÊlone w w/w ustawie Êwiadczenia zaspokajajà wszystkie roszczenia
z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy po stronie poszkodowanych w wypadkach przy
pracy istnieje mo˝liwoÊç dochodzenia roszczeƒ na drodze cywilnoprawnej ze strony sprawców – zak∏adów pracy przewy˝szajàcych kwoty Êwiadczeƒ wyp∏aconych w ramach zabezpieczenia spo∏ecznego.
3
Art. 444 § 1 k.c. stanowi, ˝e „W razie uszkodzenia cia∏a lub wywo∏ania rozstroju zdrowia naprawienie szkody
obejmuje wszelkie wynik∏e z tego powodu koszty. Na ˝àdanie poszkodowanego zobowiàzany do naprawienia
szkody (zak∏ad ubezpieczeƒ przyp. autora) powinien wy∏o˝yç z góry sum´ potrzebnà na koszty leczenia,”. Podobnie art. 446 § 1 k.c. stanowi, ˝e „Je˝eli wskutek uszkodzenia cia∏a lub wywo∏ania rozstroju zdrowia nastàpi∏a Êmierç poszkodowanego zobowiàzany do naprawienia szkody (tutaj zak∏ad ubezpieczeƒ przyp. autora) powinien zwróciç koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniós∏”.
4
Art. 131 a 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz
Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wskaênika wynikajàcego z kosztów
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej udzielanych na skutek zdarzeƒ zwiàzanych z ruchem pojazdów mechanicznych
w przypadku, o którym mowa w art. 14a ust. 2 uwzgl´dniajàc wysokoÊç tych kosztów, wysokoÊç przypisu sk∏adek brutto z tytu∏u umów obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawieranych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz wysokoÊç wp∏ywów
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu∏u op∏at za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia umów obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
2. WysokoÊç wskaênika, o którym mowa w ust. 1 okreÊlona jest corocznie w terminie do 30 wrzeÊnia, i ma zastosowanie w roku nast´pnym.
3. Wskaênik, o którym mowa w ust. 1, jest ilorazem wysokoÊci Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej udzielanych na skutek zdarzeƒ zwiàzanych z ruchem pojazdów mechanicznych, w przypadku, o którym mowa w art. 14a ust. 2,
oraz sumy wysokoÊci przypisu sk∏adek brutto, z tytu∏u umów obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawieranych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wysokoÊci wp∏ywów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu∏u op∏at za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia umów obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
prognozowanych na rok nast´pny. (...)
5
Obecnie oko∏o 12 mln osób posiada pojazdy osobowe, oko∏o 1 mln motocyklowe i oko∏o 2 mln ci´˝arowe.
6
W ostatnich dwóch latach sprowadzono do Polski oko∏o 2 mln pojazdów osobowych.
7
Zgodnie z art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK do zadaƒ Funduszu m.in. nale˝y zaspokajanie roszczeƒ za szkody powsta∏e na terytorium RP w mieniu i na osobie, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkod´ t´ wyrzàdzono, nie by∏ ubezpieczony obowiàzkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
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Rozprawy Ubezpieczeniowe
– nowoÊç na rynku wydawniczym
„ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE” to tytu∏ najm∏odszego periodyku na rynku mediów poÊwi´conych
ubezpieczeniom. Jego wydawcà jest:
Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒ skiego oraz Fundacja Edukacji
Ubezpieczeniowej. Jak deklaruje redakcja, szeroko rozumiana ochrona
konsumentów w ubezpieczeniach
b´dzie stanowiç jednà z g∏ównych
p∏aszczyzn zainteresowaƒ zarówno
wydawców jak i autorów. Inne priorytety to: prawo ubezpieczeniowe
tak˝e w aspekcie regulacji unijnych,
teoretyczne podstawy ubezpieczeƒ
oraz praktyczne zagadnienia funkcjonowania rynków ubezpieczeniowych w Polsce i poza jej granicami.
Ciekawà deklaracj´ z∏o˝y∏a redakcja jeÊli chodzi o inne tytu∏y periodyków z naszej bran˝y. „Decydujàc si´
na prób´ wydawania periodyku naukowego poÊwi´conego ubezpieczeniom, nie mogliÊmy nie braç pod
uwag´ istniejàcego ju˝ wiele lat wielce zas∏u˝onego kwartalnika „Prawo
Asekuracyjne”. Nie chcemy byç dlaƒ
konkurentem, lecz raczej „m∏odszym partnerem”, tym bardziej, i˝
uwa˝amy, ˝e rozwijajàcy si´ polski
rynek ubezpieczeƒ stanowiàcy element rynku unijnego i wszelkie
z tym zwiàzane problemy teoretyczne i praktyczne, zas∏ugujà na odpowiednie odzwierciedlenie na ró˝nych
p∏aszczyznach i w rozmaitych formu∏ach. Z tego te˝ powodu nie zamierzamy konkurowaç z innymi,
obecnymi na polskim rynku tytu∏ami, takimi jak „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja”, „WiadomoÊci
Ubezpieczeniowe”, czy te˝ najpopularniejszym tygodnikiem zajmujàcym si´ tà problematykà – „Gazetà
Ubezpieczeniowà”.
PodkreÊlmy, ˝e „ROZPRAWY
UBEZPIECZENIOWE” b´dà dawa∏y mo˝liwoÊç publikacji dla m∏odszej
generacji pracowników naukowych,
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doktorantów oraz praktyków majàcych aspiracje wzbogacenia obserwacji funkcjonowania ró˝nych elementów rynków ubezpieczeniowych
o tematyczne pog∏´bienie i refleksj´”.
❈❈❈
Pierwszy zeszyt jest bardzo bogaty
w ROZPRAWY I ARTYKU¸Y (nie jesteÊmy w stanie wspomnieç rzecz jasna o wszystkich). Tak te˝ si´ nazywa
jego pierwsza czeÊç, którà rozpoczyna
dr Ma∏gorzata Serwach i prof. dr hab.
Eugeniusz Kowalewski. Ich autorstwa jest rozprawa pt. „Klauzula rebus sic stantibus a podwy˝szenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach
odpowiedzialnoÊci cywilnej”. Za jej
zakoƒczenie autorzy zauwa˝ajà, „˝e
odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela jako odpowiedzialnoÊç o charakterze
akcesoryjnym z istoty swej powinna
„uzupe∏niaç” odpowiedzialnoÊç ubezpieczonego sprawcy szkody. OczywiÊcie w obowiàzkowych ubezpieczeniach OC podstawowe znaczenie
nabiera wspomniana wczeÊniej (w artykule) zasada ochrony poszkodowanego. Z tej ogólnej zasady, czy nawet
bardziej z pewnego postulatu, nie
mo˝na jednak wyciàgaç wniosku
o ca∏kowitym przesuni´ciu ci´˝aru
naprawienia szkody ze sprawcy szkody na jego ubezpieczyciela i rozszerzenie granic tej odpowiedzialnoÊci
poprzez zastosowanie przepisu o charakterze wyjàtkowym (art. 3571 k.c.).
Wyczerpanie sumy gwarancyjnej nie
stoi na przeszkodzie dochodzenia
przez poszkodowanego pozosta∏ej
cz´Êci Êwiadczenia od ubezpieczonego
sprawcy, który przez wiele lat nie ponosi∏ materialnych skutków wyrzàdzonej przez siebie szkody”.
❈❈❈
O „Atrybutach ÊwiadomoÊci i przezornoÊci ubezpieczeniowej” pisze
z kolei prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, który podkreÊla: „Wiedz´
i umiej´tnoÊci w dziedzinie ubezpieczeƒ powinny obejmowaç po-

wszechne programy edukacyjne. Sàdz´ jednak, ˝e szczególnà rol´
w kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej majà do odegrania
g∏ówni aktorzy sceny ubezpieczeniowej. Powtórz´, ˝e po pierwsze chodzi
o rynek ubezpieczeniowy nastawiony na zjednywanie (zdobywanie
i utrzymanie) klientów poprzez dzia∏ania edukacyjne, które mo˝na nazwaç akwizycjà przez edukacj´
(podkr. autora, wys.). Po drugie, chodzi o rynek ubezpieczeniowy skutecznie „cywilizowany” przez powo∏ane do tego instytucje, jak: organ
nadzoru, Rzecznika Ubezpieczonych, co mo˝na nazwaç edukacjà dla
akwizycji. Po trzecie wreszcie, chodzi o rynek ubezpieczeniowy rzeczywiÊcie wspó∏kszta∏towany przez
wymagajàcych, bo dysponujàcych
wysokà ÊwiadomoÊcià ubezpieczeniowà konsumentów, co mo˝na
nazwaç ogólnà edukacjà ubezpieczeniowà – w kszta∏ceniu wyró˝nia si´
wiedz´ ogólnà, bez której nie da si´
posiàÊç wiedzy specjalistycznej;
w dziedzinie ubezpieczeƒ znajomoÊç
metody ubezpieczenia w ogóle jest
podstawà zrozumienia proponowanych warunków ubezpieczenia”.
❈❈❈
Dr Marin Orlicki zajmuje si´
„Uwagami o wypowiadaniu i zmianie treÊci umów ubezpieczenia dokonywanych przez ubezpieczyciela”.
Podsumowujàc swà rozpraw´ autor
pisze: „...wypowiadanie przez ubezpieczyciela umów ubezpieczeƒ
(zarówno majàtkowych, jak i osobowych) jest, moim zdaniem, niedopuszczalne (poza przypadkami wyraênie przewidzianymi ustawowo).
Zakaz ten nie wynika jednak z jednego, wyraênie i jednoznacznie sformu∏owanego przepisu, lecz musi byç
˝mudnie rekonstruowany z wielu
przepisów czàstkowych. Stan taki
nie sprzyja pewnoÊci obrotu i w∏aÊciwej ochronie praw osób ubezpieczajàcych i ubezpieczonych. Dlatego celowym by∏oby podj´cie prac nad
sformu∏owaniem przepisu w kodeksie cywilnym, w którym zosta∏aby jasno wyra˝ona zasada, ˝e stosunek
prawny ubezpieczenia mo˝e zakoƒczyç si´ z woli ubezpieczyciela tylko
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w przypadkach przewidzianych
przez ustaw´, zaÊ art. 3841 k.c. do
stosunków prawnych ubezpieczenia
nie znajduje zastosowania”.
❈❈❈
W tej cz´Êci periodyku wymieƒmy
jeszcze autorów i tytu∏y poszczególnych rozpraw:
❐ dr Dariusz Fuchs – „Ochrona
ubezpieczeniowa a ochrona konsumencka”
❐ dr Ma∏gorzata Maliszewska
– „Konsumenckie prawo uzyskania
informacji pozostajàcych w zwiàzku
z ustaleniem odpowiedzialnoÊci
przedsi´biorstwa ubezpieczeniowego”
❐ dr Robert Stefaƒski – „Granice
swobody praktyk handlowych ubezpieczycieli w Êwietle dyrektywy
2005/29”
❐ Pawe∏ Pelc – „IKE w systemie
emerytalnym z perspektywy konsumenta”
❐ Miros∏awa V. Pi∏ka, Ma∏gorzata
Orze∏-Ko∏odziejczyk – „Rola prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ochronie konsumentow
ubezpieczeƒ gospodarczych”
❐ dr Marcin Ma∏ecki – „Ochrona
konsumenta na rynku ubezpieczeƒ
i funduszy emerytalnych z perspektywy organu nadzoru”
❐ doc. dr Ryszard Zelwiaƒski
– „Niektóre zagadnienia z zakresu
ubezpieczeƒ osobowych i majàtkowych podejmowane przez Rzecznika
Praw Obywatelskich”
Ten ostatni podkreÊla, i˝ „Rzecznik Praw Obywatelskich niezmiennie prezentuje poglàd, ˝e jeÊli paƒstwo przymusza obywateli – pod
groêbà kary – do zawierania obowiàzkowych umów ubezpieczenia, to
jest zobowiàzane wobec obywateli do
kontrolowania z jednej strony jak
przebiega realizacja tego obowiàzku,
z drugiej zaÊ jak sà realizowane obowiàzki zak∏adów ubezpieczeƒ, wynikajàce z obowiàzkowo zawieranych
umów ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, szczególnie gdy weêmie si´ pod uwag´, ˝e ubezpieczenia
obowiàzkowe mia∏y i nadal majà na
celu przede wszystkim zabezpieczenie praw poszkodowanych. A warto
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czeƒ obowiàzkowych jest dla zak∏adów ubezpieczeƒ op∏acalne.
Obecnie – jak si´ wydaje – konkluduje autor, nadszed∏ czas dokonania
wszechstronnej analizy problemu
roszczeƒ osób poszkodowanych
w wyniku przest´pstwa w tym analizy uznania bàdê odrzucania takich
roszczeƒ przez ubezpieczycieli odpowiedzialnoÊci cywilnej sprawców
przest´pstw powsta∏ych w ruchu pojazdow mechanicznych. Obserwujemy tak˝e zmiany w orzecznictwie sàdów, które zasàdzajà odszkodowania
i zadoÊçuczynienia coraz cz´Êciej
w wysokoÊciach zbli˝ajàcych si´ do
przyjmowanych w krajach Unii Europejskiej. Jak si´ wydaje, Êrodkiem
regulujàcym post´powanie odszkodowawcze powinna staç si´ nieop∏acalnoÊç – dla zak∏adów ubezpieczeƒ
– prowadzenia procesów sàdowych
z ofiarami przest´pstwa o odszkodowania. Pe∏na rekompensata szkód
ponoszonych przez ofiary wypadków
– musi staç si´ zadaniem pierwszoplanowym przy jednoczesnym zdecydowanym zwalczaniu przest´pczoÊci
asekuracyjnej. Odnoszàc si´ wi´c
z pe∏nym szacunkiem do zadaƒ i celu ubezpieczeƒ majàtkowych i osobowych oraz do wykonywanej ogromnej pracy przez zak∏ady ubezpieczeƒ
nale˝y jednoczeÊnie zadbaç, aby
roszczenia osób poszkodowanych
czynami niedozwolonymi przez
sprawców chronionych ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywilnej –
by∏y w pe∏ni zaspokajane. Przypomnijmy, ˝e Ryszard Zelwiaƒski jest
dyrektorem Zespo∏u w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Druga cz´Êç „ROZPRAW UBEZPIECZENIOWYCH” to SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. Zamieszczono tam materia∏y g∏ównie
z i wokó∏ obchodów X-lecia Rzecznika Ubezpieczonych, w tym o analogicznych instytucjach w Europie.

❈❈❈
W cz´Êci trzeciej – RECENZJE
I NOWOÂCI WYDAWNICZE – omówione zosta∏y nast´pujàce pozycje:
❐ Jan Monkiewicz, Jednolity rynek ubezpieczeƒ w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji,
Oficyna Branta, Bydgoszcz – Warszawa 20-05, s. 386,
❐ Tadeusz Szumlicz, Ubezpieczenia spo∏eczne, Teoria dla praktyki,
Oficyna Branta, Bydgoszcz ? Warszawa 2005
❐ Gerard Bieniek, OdpowiedzialnoÊç cywilna za wypadki drogowe,
Wydawnictwo Prawnicze Lexis,
Warszawa 2006
❐ Zdzis∏aw Brodecki, Ma∏gorzata
Serwach, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych. Komentarz, Zakamycze,
Kraków 2005.
❈❈❈
Wspomnijmy jeszcze, ˝e w ANEKSIE opublikowana zosta∏a lista osób
nagrodzonych przez Rzecznika
Ubezpieczonych i Fundacj´ Edukacji
Ubezpieczeniowej z okazji X-lecia
urz´du. Nak∏ad pisma wynosi 500
egzemplarzy, a wsparcia finansowego udzieli∏ GERLING POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie
S.A.
■
Bo˝ena M. Do∏´gowska-Wysocka
GRATULACJE!
Redakcji dzi´kuj´ serdecznie za dobre
s∏owo o „Gazecie Ubezpieczeniowej”. ˚ycz´ tak˝e hartu ducha i samozaparcia, bo
ten jest niezb´dny przy wszelkiej dzia∏alnoÊci wydawniczej w obecnych czasach.
Bo˝ena M. Do∏´gowska-Wysocka

Redakcja: Redaktor naczelny: Stanis∏aw Rogowski,
Zast´pcy redaktora naczelnego: Dariusz Fuchs, Ewa Maleszyk
Sekretarz Redakcji: Anna Arwaniti
Rada Naukowa:
Przewodniczàcy: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
Cz∏onkowie Rady: mec. Aleksander Daszewski,
prof. dr hab. Jerzy Handschke, prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, dr hab. Maria Kuchlewska, dr Ma∏gorzata Maliszewska,
prof. dr hab. Cezary Mik, dr Marcin Orlicki, prof. dr hab. Jadwiga Pazdan,
prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
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Nowelizacja Kodeksu Cywilnego
w zakresie regulacji umowy ubezpieczenia
– wybrane zagadnienia
W Sejmie trwajà prace nad rzàdowym projektem
ustawy o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia stosownie do treÊci uzasadnienia
projektu stanowi kontynuacj´ reformy prawa ubezpieczeƒ gospodarczych, zapoczàtkowanej uchwaleniem w dniu 22 maja 2003 r. tzw. pakietu czterech
ustaw ubezpieczeniowych.
punktu widzenia zadaƒ realizowanych przez Rzecznika
Ubezpieczonych nale˝y zauwa˝yç, ˝e generalnie projekt
zmierza do rozszerzenia ochrony interesów s∏abszej strony umowy
ubezpieczenia, czyli ubezpieczajàcego, choç w projekcie mo˝na znaleêç
równie˝ regulacje w pewnym stopniu ograniczajàce t´ ochron´ (zmiany dotyczàce art. 384 oraz art. 812 §
1 k.c.). Propozycje nowych regulacji
w zakresie umowy ubezpieczenia na
cudzy rachunek, czy te˝ umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej sà ukierunkowane tak˝e na
wyraêne wzmocnienie ochrony interesów ubezpieczonego, uposa˝onego
i poszkodowanego. Poni˝ej chcia∏abym przybli˝yç propozycje przepisów, które wydajà si´ najistotniejsze
dla tych osób.
Pierwszà zmianà w projekcie jest
zmiana art. 384 § 1 i § 5 k.c. Projektodawcy zaproponowali, aby zasada
obowiàzku dor´czenia wzorca umowy przed zawarciem umowy drugiej
stronie umowy wyra˝ona dotychczas wyraênie jedynie w art. 812 §
1 k.c. w zakresie dor´czania ogólnych warunków ubezpieczenia
(o.w.u.) zosta∏a rozciàgni´ta na inne
umowy. Zmiana jest jak najbardziej
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s∏uszna, jednak nale˝y zwróciç uwag´ na jej pewien negatywny aspekt
zwiàzany z propozycjà jednoczesnego uchylenia wspomnianego art. 812
§ 1 k.c., który obecnie nie przewiduje wyjàtków od wymogu dor´czenia
o.w.u. przed zawarciem umowy
ubezpieczenia. Uchylenie art. 812 §
1 k.c. b´dzie oznaczaç, i˝ zak∏ad
ubezpieczeƒ b´dzie móg∏ w wypadkach okreÊlonych w art. 384 § 2 k.c.
zaniechaç dor´czenia o.w.u. przed
zawarciem umowy. W tym miejscu
nastàpi wi´c os∏abienie ochrony
ubezpieczajàcego w stosunku do dzisiejszego stanu prawnego.
Projekt przewiduje tak˝e uchylenie art. 384 § 5 k.c. nadajàcego status prawny konsumenta ka˝demu
ubezpieczajàcemu, przepisu szeroko
dyskutowanego w trakcie prac nad
projektem jako – jak podaje si´
w uzasadnieniu projektu – wprowadzajàcego nie doÊç usprawiedliwiony
wy∏om w systemie ochrony prawnej
w stosunkach umownych. Rzecznik
Ubezpieczonych sprzeciwi∏ si´ tej
zmianie, wnoszàc jednoczeÊnie propozycje modyfikacji dotychczasowej
regulacji prawnej. Rzecznik podnosi∏ w szczególnoÊci, ˝e kodeksowa
definicja konsumenta przyj´ta
w art. 221 k.c., uzale˝niajàca zakres

poj´cia konsumenta od spe∏nienia
dwóch przes∏anek: posiadania statusu osoby fizycznej oraz wykonywania czynnoÊci prawnych niezwiàzanych bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià
gospodarczà lub zawodowà, jest definicjà zaw´˝ajàcà w stosunku do
wczeÊniejszej definicji zawartej
w uchylonym ustawà z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks
cywilny i innych ustaw (DzU Nr 49,
poz. 408) art. 384 § 3 k.c. Ponadto
definicja zawarta w art. 221 k.c., pos∏ugujàca si´ poj´ciem „osoby fizycznej” nie wyklucza sytuacji, i˝ w roli
konsumenta, w konkretnej umowie,
mo˝e wyst´powaç osoba fizyczna b´dàca profesjonalistà.
Ograniczenie definicji konsumenta jedynie do osób fizycznych jest
niew∏aÊciwe, na co wskazuje równie˝ prof. E. ¸´towska twierdzàc, ˝e
brak jest podstaw do automatycznego przenoszenia do prawa krajowego przyj´tego w dyrektywach zakresu podmiotowego ograniczajàcego
poj´cie konsumenta do osoby fizycznej ze wzgl´du na minimalnych charakter dyrektyw konsumenckich1.
Zarówno zaw´˝anie poj´cia konsumenta do osoby fizycznej, jak i konieczny dla dzia∏ania przepisów
ochronnych wymóg niezwiàzania
celu umowy z dzia∏alnoÊci gospodarczà ma ju˝ w du˝ej mierze anachroniczny charakter. W obecnym stanie
rozwoju przepisów ochronnych oraz
znacznego stopnia skomplikowania
nie tylko stosunków ubezpieczeniowych, lecz tak˝e innych definicj´ t´
nale˝a∏oby rozszerzyç.
Przes∏ankà wprowadzenia regulacji art. 384 § 5 k.c. by∏a dostrzegana
przez ustawodawc´ nierównoÊç podmiotów uczestniczàcych w obrocie.
Jak wynika bowiem z dzia∏alnoÊci
Rzecznika Ubezpieczonych, zw∏aszcza zaÊ jej formy skargowej oraz
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

edukacyjnej, ÊwiadomoÊç ubezpieczeniowa jest niedostateczna nie tylko wÊród osób „prywatnych”, ale
tak˝e wÊród osób (podmiotów) prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà,
majàcych ró˝nà form´ organizacyjno-prawnà. O pomoc do Rzecznika
zwracajà si´ zarówno drobni przedsi´biorcy, jak i du˝e, choç znaczenie
rzadziej, podmioty. Ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych nie pos∏ugujà si´
poj´ciem konsumenta, lecz rozciàgajà zawarte w nich mechanizmy
ochronne na wszystkie podmioty
stosunku ubezpieczenia (ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, uposa˝onego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia).
Bioràc pod uwag´ powy˝sze uznaç
nale˝y za niew∏aÊciwe definitywnà
rezygnacj´ z mechanizmów ochronnych, które zapewnia art. 384 §
5 k.c. Zaistnia∏aby negatywnie oceniana sytuacja funkcjonowania
w polskim systemie prawnym dualizmu ochrony dotyczàcych podmiotów rynku ubezpieczeniowego:
pierwszy wynikajàcy z kodeksu cywilnego i skierowanego wy∏àcznie
do osób fizycznych i drugi – szerszy
podmiotowo, skierowanego wzgl´dem wszystkich podmiotów rynku
ubezpieczeniowego: zarówno osób
fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajàcych osobowoÊci prawnej, jak
i przedsi´biorców – bez wzgl´du na
form´ dzia∏alnoÊci. Powstanà zapewne wàtpliwoÊci interpretacyjne
w zakresie stosowania w przypadku
ochrony interesów podmiotów nieb´dàcych osobami fizycznymi, zasad
i procedur zawartych w k.c., k.p.c.
i k.w., zwiàzanych z wzorcami
umownymi (ogólnymi warunkami
ubezpieczenia) oraz klauzulach abuzywnych.
Nie mo˝na tak˝e zapomnieç o grupie podmiotów, na które ustawodawca na∏o˝y∏ obowiàzek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej. Wskazaç nale˝y, i˝ w∏aÊnie
konkretny rodzaj dzia∏alnoÊci zawodowej przesàdza o koniecznoÊci zaG RUDZIE ¡ 2006 R . N UMER 28

warcia umowy ubezpieczenia. Je˝eli
wi´c wy∏àczymy grupy zawodowe
poza margines ochrony, gdy˝ nie b´dà mog∏y byç uznane za konsumentów, powstanie negatywnie oceniana
sytuacja: Paƒstwo nak∏adajàc obowiàzki jednoczeÊnie w znacznym zakresie ogranicza prawo do ochrony
interesów zobowiàzanych podmiotów.
Istotnà kwestià jest tak˝e problem
rozdzielenia sfery „prywatnej” i „zawodowej” bàdê gospodarczej osób fizycznych prowadzàcych takà dzia∏alnoÊç. Przyk∏adem mogà byç tu
osoby prowadzàce gospodarstwa rolne. Uchylenie przedmiotowej regulacji w szczególnoÊci wy∏àcza ochron´ tych osób w zakresie stosowania
klauzul abuzywnych.
Rzecznik Ubezpieczonych wysunà∏ propozycje pozostawienia obecnie istniejàcej ochrony prawnej dla
drobnych przedsi´biorców. Konieczne jest jednak zmodyfikowanie obecnej regulacji i inne jej umiejscowienie. W celu unikni´cia zagro˝enia,
naruszenia zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych Polski poprzez uniemo˝liwienie stosowania klauzul arbitra˝owych nale˝a∏oby te˝ rozwa˝yç
wy∏àczenie stosowania art. 385 pkt
23 k.c. wzgl´dem przedsi´biorców.
Obecnie wydaje si´, ˝e istnieje szansa na wprowadzenie do projektu nowych regulacji choç w cz´Êciowym
zakresie art. 384 § 5 k.c.
Wa˝nà dla ubezpieczajàcych zmianà jest propozycja nowego brzmienia art. 808 odnoszàcego si´ do regulacji umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek. W myÊl projektowanego
przepisu ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony nie
b´dzie musia∏ byç imiennie wskazany w umowie, chyba ˝e b´dzie to konieczne do okreÊlenia przedmiotu
ubezpieczenia. Roszczenie o zap∏at´
sk∏adki przys∏ugiwaç b´dzie ubezpieczycielowi wy∏àcznie przeciwko
ubezpieczajàcemu. Zarzut majàcy
wp∏yw na odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela b´dzie móg∏ on podnieÊç
równie˝ przeciwko ubezpieczonemu. Ubezpieczony b´dzie uprawniony do ˝àdania nale˝nego Êwiadcze-

nia bezpoÊrednio od ubezpieczyciela, chyba ˝e strony uzgodni∏y inaczej. Uzgodnienie takie nie b´dzie
mog∏o byç dokonane, je˝eli wypadek
ju˝ zajdzie.
Rozwa˝ane jest jeszcze rozszerzenie przepisu o regulacje majàce
zapewniç ubezpieczonemu, b´dàcemu konsumentem w rozumieniu
art. 221 k.c. mo˝liwoÊç korzystania
z ochrony w przypadku stosowania
przez ubezpieczyciela niedozwolonych klauzul umownych oraz o uregulowania w zakresie dostarczania
ubezpieczonemu informacji o umowie. Z takà propozycjà wystàpi∏
m.in. Rzecznik Ubezpieczonych.
Istotnà dla ubezpieczajàcych nowelizacjà jest projekt zmiany art.
811 § 1 k.c. Nowa regulacja przewiduje, ˝e je˝eli w odpowiedzi na z∏o˝onà ofert´ ubezpieczyciel dor´czy
ubezpieczajàcemu dokument ubezpieczenia zawierajàcy postanowienia, które b´dà odbiegaç na niekorzyÊç ubezpieczajàcego od treÊci
z∏o˝onej przez niego oferty, ubezpieczyciel obowiàzany b´dzie zwróciç
ubezpieczajàcemu na to uwag´ na
piÊmie przy dor´czeniu tego dokumentu, wyznaczajàc mu co najmniej
7-dniowy termin do zg∏oszenia
sprzeciwu. W razie niewykonania
tego obowiàzku zmiany dokonane
na niekorzyÊç ubezpieczajàcego nie
b´dà skuteczne, a umowa zostanie
zawarta zgodnie z warunkami oferty.
W braku sprzeciwu umowa dojdzie do skutku zgodnie z treÊcià dokumentu ubezpieczenia nast´pnego
dnia po up∏ywie terminu wyznaczonego do z∏o˝enia sprzeciwu.
Szczególne znaczenie ma tutaj
sankcja niewykonania obowiàzku
zwrócenia uwagi na postanowienia
odbiegajàce na niekorzyÊç ubezpieczajàcego od treÊci z∏o˝onej oferty
oraz wskazania terminu na zg∏oszenie sprzeciwu stanowi bezskutecznoÊç zmian niekorzystnych dla
ubezpieczajàcego przy zachowaniu
wa˝noÊci umowy o treÊci zgodnej
z ofertà – co jest oczywiÊcie dogodne
dla ubezpieczajàcego.
Kolejnà wa˝nà propozycj´ projektu stanowi nowe uregulowanie art.
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813 § 1 k.c. Nowelizacja zak∏ada
dodanie zdania w myÊl, którego
w przypadku rozwiàzania umowy
ubezpieczenia przed up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta, ubezpieczajàcemu b´dzie przys∏ugiwa∏
zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Zmiana ta ma na celu zagwarantowanie ubezpieczajàcemu prawa do
zwrotu sk∏adki za niewykorzystany
okres ubezpieczenia w sytuacji wczeÊniejszego rozwiàzania umowy ubezpieczenia (wyjàtkiem pozosta∏yby jedynie obowiàzkowe ubezpieczenie
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiàzkowe ubezpieczenie OC rolników).
Obecnie powszechne jest zastrzeganie w ogólnych warunkach ubezpieczenia przez zak∏ady ubezpieczeƒ, ˝e gdy umowa ubezpieczenia
ulega rozwiàzaniu przed up∏ywem
okresu ubezpieczenia okreÊlonego
w polisie, zak∏ad ubezpieczeƒ dokonuje zwrotu sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod
warunkiem, i˝ w okresie ubezpieczenia nie zaistnia∏o zdarzenie,
w zwiàzku z którym zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aci∏ lub zobowiàzany jest
do wyp∏aty odszkodowania.
Dalej projekt przewiduje zmiany
w art. 814 k.c. Dla ubezpieczajàcych szczególne znaczenie ma nowy
zapis w § 2 oraz dodany § 3. Proponuje si´, aby w sytuacji, gdy
ubezpieczyciel b´dzie ponosi∏ odpowiedzialnoÊç jeszcze przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty,
a sk∏adka lub jej pierwsza rata nie
zostanie zap∏acona w terminie,
ubezpieczyciel b´dzie móg∏ wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym i ˝àdaç zap∏aty
sk∏adki za okres, przez który ponosi∏ odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia umowy rozwià˝e si´
ona z koƒcem okresu, za który
przypada∏a niezap∏acona sk∏adka.
Obecnie funkcjonujàcà instytucj´
prawnà odstàpienia od umowy zastàpi instytucja wypowiedzenia
w celu usuni´cia problemów zwiàzanych z sytuacjà, w której skutki
prawne ustania umowy si´gajà
wstecz.
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W nowym § 3 art. 814 proponuje
si´ wprowadzenie regulacji chroniàcej interesy ubezpieczajàcych op∏acajàcych sk∏adk´ ubezpieczeniowà
w ratach. Zmiana ma wyeliminowaç
mo˝liwoÊç wprowadzania przez zak∏ady ubezpieczeƒ do ogólnych warunków postanowieƒ o automatycznym ustaniu odpowiedzialnoÊci (bez
obowiàzku zawiadamiania o rozwiàzaniu umowy przez ubezpieczyciela)
w razie niezap∏acenia kolejnej raty
sk∏adki. W myÊl projektowanego
przepisu w razie op∏acania sk∏adki
w ratach niezap∏acenie w terminie
kolejnej raty sk∏adki b´dzie mog∏o
powodowaç ustanie odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy
skutek taki przewidywa∏a umowa
lub ogólne warunki ubezpieczenia,
a ubezpieczyciel po up∏ywie terminu
wezwa∏ ubezpieczajàcego do zap∏aty
z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty
w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoÊci.
Niezmiernie wa˝ne sà projektowane zmiany dotyczàce art. 815 k.c.
Propozycje dotyczà poszerzenia grona osób, na których cià˝y obowiàzek
udzielenia pe∏nej, potrzebnej do oceny ryzyka, informacji o okolicznoÊciach i ich zmianach, o jakie pyta
zak∏ad ubezpieczeƒ (obowiàzki te
b´dà odnosiç si´ nie tylko do ubezpieczajàcego, ale tak˝e do jego
przedstawiciela oraz ubezpieczonego przy umowie na cudzy rachunek).
Na tle pojawiajàcych si´ problemów ze stosowaniem art. 815 §
3 k.c. (mo˝na tutaj przywo∏aç m.in.
szeroko komentowany wyrok Sàdu
Najwy˝szego z dnia 22.09.2005 r.,
sygn. IV 113/ 05) szczególnego znaczenia nabiera nowelizacja tego
przepisu w zakresie usuni´cia pewnej sprzecznoÊci mi´dzy terminologià zastosowanà w obecnym brzmieniu § 1 i § 3 (chodzi tutaj mianowicie
o sformu∏owania „wszystkie znane
sobie okolicznoÊci” oraz „okolicznoÊci niezgodne z prawdà”). W projekcie proponuje si´, aby sankcja
w postaci zwolnienia zak∏adu ubezpieczeƒ od odpowiedzialnoÊci dotyczy∏a wy∏àcznie sytuacji, w której

podawane zak∏adowi ubezpieczeƒ
okolicznoÊci nie by∏y zgodne z wiedzà ubezpieczajàcego, nie zaÊ ze stanem rzeczywistym. Ponadto okolicznoÊç niepodania pewnych informacji
ubezpieczycielowi b´dzie musia∏a
odnosiç si´ do zakresu odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela, nie zaÊ
do zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego jako takiego. Rozwa˝ane jest
stworzenie domniemania, ˝e niepodane okolicznoÊci majà wp∏yw na
zajÊcie wypadku je˝eli ich niepodanie ubezpieczycielowi nastàpi z winy umyÊlnej.
Kolejnà istotnà propozycjà w projekcie jest nowe brzmienie art. 816
k.c. zgodnie, z którym w razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za
sobà istotnà zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze stron
b´dzie mog∏a ˝àdaç odpowiedniej
zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od chwili, w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak ni˝ od
poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego
˝àdania druga strona b´dzie mog∏a
w terminie 14 dni wypowiedzieç
umow´ ze skutkiem natychmiastowym. Przepisu tego nie b´dzie si´
stosowaç do ubezpieczeƒ na ˝ycie.
Obecna regulacja art. 816 k.c. jak
zauwa˝ajà projektodawcy nadmiernie uprzywilejowuje ubezpieczyciela, przyznajàc mu uprawnienie podwy˝szenia wymiaru sk∏adki (w razie
zwi´kszenia prawdopodobieƒstwa
wypadku ubezpieczeniowego) oraz
uprawnienie odpowiedniego zmniejszenia, w takiej sytuacji, nale˝nego
odszkodowania, a nawet (w razie
zwi´kszenia bardzo znacznego) prawo odstàpienia od umowy i ca∏kowitej odmowy spe∏nienia Êwiadczenia
ubezpieczeniowego albo te˝ zmniejszenia tego Êwiadczenia.
Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 817 § 1 k.c. zak∏ad ubezpieczeƒ b´dzie zobowiàzany spe∏niç
Êwiadczenie w terminie trzydziestu
dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Pozostanie
§ 2 w myÊl, którego gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

czeƒ albo wysokoÊci Êwiadczenia
okaza∏o si´ niemo˝liwe, Êwiadczenie
powinno byç spe∏nione w ciàgu 14
dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o
mo˝liwe. Jednak˝e bezspornà cz´Êç
Êwiadczenia zak∏ad ubezpieczeƒ powinien spe∏niç w terminie 30 dni.
Umowa ubezpieczenia lub ogólne
warunki ubezpieczenia b´dà mog∏y
zawieraç postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego ni˝ powy˝sze.
Przepis straci wi´c charakter przepisu dyspozytywnego, co ma wyeliminowaç nadmierne wyd∏u˝anie umownego terminu spe∏nienia Êwiadczenia
ubezpieczeniowego przez zak∏ady
ubezpieczeƒ.
Propozycja dotyczàca art. 818 k.c.
wprowadza zupe∏nie nowe unormowania zwiàzane z obowiàzkiem powiadomienia ubezpieczyciela o zaistnia∏ym wypadku, czego brak
w obecnej regulacji.
Proponuje si´, aby umowa
ubezpieczenia lub ogólne warunki
ubezpieczenia mog∏y przewidywaç
obowiàzek powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w okreÊlonym
terminie przez ubezpieczajàcego.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzkiem takim b´dzie mo˝na obcià˝yç
zarówno ubezpieczajàcego, jak i ubezpieczonego, chyba ˝e ubezpieczony
nie b´dzie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rachunek.
W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa ww.
obowiàzku ubezpieczyciel b´dzie
móg∏ odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie, je˝eli naruszenie przyczyni
si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi ubezpieczycielowi ustalenie
okolicznoÊci i skutków wypadku.
Skutki braku zawiadomienia
ubezpieczyciela o wypadku nie b´dà
nast´powaç, je˝eli ubezpieczyciel
w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzyma wiadomoÊç o okolicznoÊciach, które nale˝a∏o podaç
do jego wiadomoÊci.
Korzystny dla ubezpieczonych jest
projekt zmiany obecnego brzmienia
art. 824 § 2 k.c., dotyczàcego tzw. podwójnego (wielokrotnego ubezpieG RUDZIE ¡ 2006 R . N UMER 28

czenia). Przy dzisiejszej regulacji
istnieje zagro˝enie nieuzyskania
pe∏nej ochrony w sytuacji, gdyby jeden z ubezpieczycieli odmówi∏ wyp∏aty odszkodowania albo okaza∏ si´
niewyp∏acalny. W celu usuni´cia
tego zagro˝enia proponuje si´ rozwiàzanie zgodnie, z którym zasada
stosunkowego podzia∏u odpowiedzialnoÊci mi´dzy zak∏adami ubezpieczeƒ b´dzie dotyczyç wy∏àcznie
ich wzajemnych rozliczeƒ. Uprawniony do odszkodowania przy
uwzgl´dnieniu zasady, ˝e odszkodowanie nie mo˝e byç wy˝sze od poniesionej szkody b´dzie decydowa∏,
czy zwróci si´ o jego wyp∏at´ do jednego, obu, czy te˝ wszystkich ubezpieczycieli.
Projektodawcy zwrócili uwag´, ˝e
w obowiàzujàcym art. 826 k.c. na
ubezpieczajàcego nak∏ada si´ nadmierne obowiàzki w zakresie traktowania ubezpieczonego mienia po
zajÊciu wypadku powodujàcego
szkod´ – wymaga si´ mianowicie od
ubezpieczajàcego, ˝eby u˝y∏ „wszelkich dost´pnych mu Êrodków” w celu zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed szkodà oraz
zmniejszenia rozmiarów szkody ju˝
zaistnia∏ej. Niewykonanie tego obowiàzku w nast´pstwie ra˝àcego niedbalstwa mo˝e powodowaç odmow´
wyp∏aty odszkodowania. W projekcie proponuje si´ nast´pujàce zmiany.
Umowa ubezpieczenia lub ogólne
warunki ubezpieczenia b´dà mog∏y
przewidywaç, ˝e w razie zajÊcia wypadku ubezpieczajàcy obowiàzany
jest:
1) u˝yç okreÊlonych w umowie
Êrodków w celu ratowania
przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobie˝enia szkodzie lub
zmniejszenia jej rozmiarów,
2) zabezpieczyç mo˝noÊç dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkod´.
Je˝eli ubezpieczajàcy umyÊlnie
lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa
nie zastosowa∏ okreÊlonych umowie
Êrodków ubezpieczyciel b´dzie wolny od odpowiedzialnoÊci za szkody
powsta∏e z tego powodu.

Ubezpieczyciel b´dzie obowiàzany,
w granicach sumy ubezpieczenia,
zwróciç koszty wynik∏e z zastosowania Êrodków okreÊlonych w umowie,
je˝eli Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne. Umowa
lub ogólne warunki ubezpieczenia
b´dà mog∏y zawieraç postanowienia
korzystniejsze dla ubezpieczajàcego.
W przypadku ubezpieczenia na
cudzy rachunek regulacje te b´dà
dotyczyç tak˝e ubezpieczonego.
Projekt przewiduje nowà regulacj´, która mia∏aby byç zawarta w dodanym § 2 art. 829 k.c. zgodnie,
z którà wyraênie zostaje zapisana
zasada koniecznoÊci uzyskania zgody ubezpieczonego na zawarcie na
jego rachunek umowy ubezpieczenia na ˝ycie. Tak˝e do jej zmiany,
konieczna b´dzie uprzednia zgoda
ubezpieczonego. Zgoda ta powinna
obejmowaç tak˝e wysokoÊç sumy
ubezpieczenia.
W obecnym stanie prawnym przy
ubezpieczeniu osobowym ubezpieczajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´
w ka˝dym czasie z zachowaniem
terminu okreÊlonego w ogólnych
warunkach ubezpieczenia (art. 830
§ 1 k.c.), w praktyce pojawiajà si´
jednak problemy w sytuacji, w której termin wypowiedzenia nie jest
okreÊlony. W projekcie zak∏ada si´
wi´c, ˝e w razie w razie takiego
braku umowa zostaje wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym.
Projektowana nowelizacja art. 830
k.c. zawiera wyraêne wskazanie, ˝e
ubezpieczyciel b´dzie móg∏ wypowiedzieç umowe ubezpieczenia na
˝ycie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie.
■

Anna Dàbrowska
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

1

E. ¸´towska „Prawo umów konsumenckich”, C.H. Beck, Warszawa
1999, str. 42
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Edukacja
ubezpieczeniowa w szko∏ach
Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeƒstwa Finansowego Obywateli RP oraz Polska Izba Ubezpieczeƒ
realizuje w roku szkolnym 2006/2007 autorski i innowacyjny projekt – Edukacja ubezpieczeniowa w ramach przedmiotu „Podstawy Przedsi´biorczoÊci”.
rogram adresowany jest do
uczniów i nauczycieli w szko∏ach ponadpodstawowych i winien przyczyniç si´ – poprzez propagowanie idei ubezpieczeƒ oraz
pog∏´bianie wiedzy na ich temat –
do wzrostu ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej m∏odego pokolenia Polaków.
Wià˝e on równie˝ teoretyczne zagadnienia z praktykà ˝ycia gospodarczego na bazie praktycznych
przyk∏adów oraz poprzez przedstawienie m∏odzie˝y atrakcyjnoÊci
zawodów i przybli˝enie modeli kariery zawodowej w sektorze finansowym przyczyniajàc si´ do lepszego dopasowania przysz∏ych
wyborów do wymogów rynku pracy.
Projekt wykorzystuje równie˝
nowoczesne metody edukacyjne,
w tym nauczania zdalnego przez
Internet dla zwi´kszenia atrakcyjnoÊci przekazu na bazie naturalnego obycia m∏odzie˝y w Êrodowisku
komputerowym. Partnerem Stowarzyszenia w realizacji projektu jest
4 System, firma z bogatym doÊwiadczeniem w e-learningu.
Projekt s∏u˝y upowszechnianiu
tematyki ubezpieczeniowej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej i promocji
przedsi´biorczoÊci oraz wpisuje si´
– zarówno pod wzgl´dem treÊci jak
zastosowania nowoczesnych metod
– w potrzeby i wymogi kszta∏cenia
nowej generacji Polaków.
Udzia∏ uczniów jak i nauczycieli
w ca∏oÊci projektu jest bezp∏atny.

P

gramu przedmiotu „Podstawy
przedsi´biorczoÊci” w zakresie dotyczàce ubezpieczeƒ.
Poprzez zastosowanie odpowiednich narz´dzi (m.in. wymian´
doÊwiadczeƒ mi´dzy uczniami, nauczycielami a ekspertami, pokazanie modeli zawodowych z obszaru
rynku ubezpieczeniowego) wprowadzi elementy praktyczne do
w kszta∏cenia m∏odzie˝y.
Pog∏´bienie programu nauczania
przedmiotu
przedsi´biorczoÊci
w zakresie ubezpieczeƒ po∏àczone
z zagadnieniami ochrony konsumenckiej przygotuje uczniów szkó∏
ponadpodstawowych do aktywnego
wchodzenia w ˝ycie gospodarcze jako uczestników rynku finansowego.
Zastosowana metoda nauczania
on-line umo˝liwi dost´p do wiedzy
ubezpieczeniowej w równym zakresie m∏odzie˝y z obszarów poza wielkomiejskich.
2. SKRÓCONY
OPIS PROJEKTU
Cykl szkoleƒ przeprowadzony zostanie tzw. metodà mieszanà (blended learning) ∏àczàcy metod´ tradycyjnà – seminaryjnà z metodà

nauczania zdalnego. Wykorzystuje
ona naturalne zainteresowanie
i obycie m∏odzie˝y ze Êrodowiskiem
informatycznym, umo˝liwiajàc systematycznà i zindywidualizowanà
prac´ w wykorzystaniem Internetu.
Kurs sk∏ada si´ z dwóch modu∏ów:
■ Ubezpieczenia Dzia∏u I
■ Ubezpieczenia Dzia∏u II
Wspó∏pracujàcy ze Stowarzyszeniem specjaliÊci z danych dziedzin
przygotowali wszelkie niezb´dne
do çwiczeƒ i wyk∏adów materia∏y
oraz opracowali merytorycznà
cz´Êç testów do formu∏y zdalnego
nauczania.
Wspó∏pracujàcy metodycy oraz
specjaliÊci nauczania zdalnego dostosujà metody przekazywania wiedzy z zakresu ubezpieczeƒ prezentowane w projekcie do mo˝liwoÊci
percepcyjnych i mo˝liwoÊci technicznych uczàcych si´ zmierzajàc
uatrakcyjnienia prowadzonych zaj´ç.
Stowarzyszenie pragnie wykorzystaç równie˝ doÊwiadczenia dydaktyczne nauczycieli przedmiotu
„Podstawy przedsi´biorczoÊci”.
Partnerem z bran˝y informatycznej Stowarzyszenia przy realizacji projektu jest renomowana firma specjalizujàca si´ w realizacji
szkoleƒ E-learningowych 4 System.
3. SPOSÓB REALIZACJI
PROJEKTU
Pe∏ny kurs obejmuje dwa modu∏y
poÊwi´cone osobno ubezpieczeniom
Dzia∏u I oraz II.
Ka˝dy modu∏ zawiera szeÊç jednostek realizowanych przez 6 godzin
lekcyjnych w jednym tygodniu,

1. CEL PROJEKTU
Projekt Stowarzyszenia ma na
celu poszerzenie merytoryczne pro36
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z czego trzy prowadzone sà przez
trenerów metodà seminaryjnà bezpoÊrednio w kontakcie z uczniami
w szko∏ach, trzy pozosta∏e metodà
interaktywnà z wykorzystaniem
platformy E-learningowej, w tym
czatu, forum dyskusyjnego oraz automatycznego testowania.
W pierwszej fazie – w listopadzie
2006 roku – odb´dzie si´ szkolenie
dla nauczycieli klas uczestniczàcych w programie, majàce na celu

zaznajomienie ich z formu∏à i celami kursu oraz nauczenie ich obs∏ugi platformy s∏u˝àcej do zarzàdzania szkoleniem on-line.
Na zakoƒczenie zorganizowane
zostanie spotkanie podsumowujàce
wyniki oraz pozwalajàce na wymian´ doÊwiadczeƒ powsta∏ych w trakcie realizacji projektu.
Cz´Êç materia∏ów umieszczona
zostanie na platformie e-learningowej, z której uczestnicy b´dà

mogli pobieraç materia∏y po zalogowaniu si´ do sytemu.
Warunkiem wzi´cia udzia∏u szko∏y
w projekcie jest posiadanie pracowni
komputerowej z ok. 15 stanowiskami umo˝liwiajàcymi jednoczesnà
prac´ uczniów.
■
Ariadna Auriga-Borówko
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Bezpieczeƒstwa Finasowego
Obywateli RP
aaborowko@stob.org.pl

Warto przeczytaç
WYKONAJ PLAN
Nowa strategia Komisji Europejskiej
wobec rynków finansowych
kaza∏ si´ na rynku trzeci
w tym roku numer kwartalnika „Prawo asekuracyjne”. Periodyk rozpoczyna rozprawa redaktora naczelnego prof.
Jerzego ¸aƒcuckiego pt. „Regulacyjne i nadzorcze elementy w Planie Dzia∏ania w Zakresie Us∏ug Finansowych (FSAP) (2005-2010)”.
Plan jest elementem realizowanej
przez Uni´ Europejskà Strategii
Lizboƒskiej. Ma na celu stworzenie
w paƒstwach cz∏onkowskich jednolitego rynku us∏ug finansowych.
FSAP zak∏ada∏ realizacj´ 42 przedsi´wzi´ç legislacyjnych, które mia∏y do tego doprowadziç. „Stworzenie takiego rynku – pisze autor
artyku∏u – jest niezwykle istotne,
poniewa˝ integracja rynków us∏ug
finansowych powinna znaczàco
podnieÊç efektywnoÊç alokacji zasobów gospodarczych i tym samym, w d∏u˝szym horyzoncie czasu, wp∏ynàç na popraw´ wyników
gospodarczych i wzrost konkurencyjnoÊci gospodarki europejskiej
w wymiarze globalnym”. W grudniu 2005 roku Komisja Europejska

U

zaprezentowa∏a specjalnà Bia∏à
Ksi´g´, w której znalaz∏ si´ opis realizacji za∏o˝eƒ FSAP oraz analiza
niedociàgni´ç, które mia∏y miejsce
podczas wdra˝ania Planu. TreÊç
Bia∏ej Ksi´gi sta∏a si´ podstawà do
programu dzia∏aƒ na kolejne pi´ciolecie. W dalszej cz´Êci rozprawy
prof. ¸aƒcucki dokonuje analizy
nowej strategii oraz jej wp∏ywu na
funkcjonowanie rynków finansowych w obr´bie Unii Europejskiej.
Poznajemy m.in. priorytety nowej
polityki Komisji Europejskiej
w dziedzinie us∏ug finansowych na
lata 2005-2010 oraz cele i zadania
w zakresie organizacji i funkcjonowania organów nadzoru. Nast´pnie znajduje si´ ocena zamierzeƒ
Komisji. Autor omawia te˝ pokrótce realizacj´ Planu na terenie Polski „Dane Komisji Europejskiej
z czerwca 2006 r. wskazujà na to,
˝e Polska znajduje si´ na pierwszym miejscu poÊród wszystkich
paƒstw cz∏onkowskich, ze wskaênikiem ponad 95% wdro˝onych regulacji. Jednak to niewàtpliwe iloÊciowe osiàgni´cie musi byç
poddane rzetelnej ocenie z punktu
widzenia spe∏niania standardów
jakoÊciowych lepszego stanowienia
prawa, poniewa˝ jakoÊç inkorporowanych przepisów b´dzie w przysz∏oÊci decydowa∏a o skutecznoÊci

„Prawo asekuracyjne” nr 3(48) 2006, 98 str., 59 z∏.
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i efektywnoÊci funkcjonowania ca∏ego rynku us∏ug finansowych” –
czytamy w artykule.
W tym numerze „Prawa asekuracyjnego” znajdziemy jeszcze pi´ç
interesujàcych rozpraw naukowych:
● „Tryb likwidacji szkody, gdy
wysokoÊç sumy gwarancyjnej nie
wystarcza na zaspokojenie roszczeƒ wszystkich osób poszkodowanych” dr Ma∏gorzaty Serwach
z Uniwersytetu ¸ódzkiego.
●
„Klauzula
prolongacyjna
w obowiàzkowym ubezpieczeniu
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” dr. Marcina Orlickiego
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
● „Stosowanie sankcji za naruszenie przez ubezpieczajàcego obowiàzków po nastàpieniu wypadku
37

ubezpieczeniowego” Stefana Repsa.
● „Uwagi na tle art. 815 § 3 k.c.”
Jakuba Nawraca∏y.
● „Cz∏onkostwo w otwartym funduszu emerytalnym wbrew woli
– pozaumowne formy nabycia
cz∏onkostwa” Zbigniewa Roszewskiego i Daniela Nowickiego. „Z
jednej strony, ustawodawca dopuÊci∏ rozwiàzania typowe dla re˝imu
prawa prywatnego, wskazujàc na
umow´ jako podstaw´ uzyskania
cz∏onkostwa w OFE – zwracajà
uwag´ autorzy – choç zawarcie
umowy jest obowiàzkiem ubezpieczonego, a zasada swobody umów
de facto sprowadza si´ do swobody
wyboru kontrahenta oraz wybitnie

ograniczonego wp∏ywu na treÊç
umowy. Z drugiej si´gnà∏ po instrumenty typowo administracyjne,
prowadzàce do uzyskania cz∏onkostwa w OFE wobec braku aktywnoÊci ubezpieczonego zobowiàzanego
do zawarcia umowy, a nawet – dla
osiàgni´cia specyficznych celów –
prowadzàce do cz∏onkostwa osób,
które nie majà takiego obowiàzku,
wi´cej – w ogóle nie majà zdolnoÊci
do zawarcia umowy z OFE”.
W dalszej cz´Êci kwartalnika Stanis∏aw Reps dokonuje przeglàdu
orzecznictwa sàdowego w zakresie
prawa ubezpieczeƒ gospodarczych,
które zosta∏o opublikowane w II
kwartale 2006 r. W dziale „Przepisy prawne” omawiane sà zmiany

wprowadzone ustawà o nadzorze
nad rynkiem finansowych (Beata
Mrozowska) oraz nowe obowiàzki
sprawozdawcze z transakcji w ramach ubezpieczeniowych grup kapita∏owych (Katarzyna K´dziora).
Numer, oprócz tradycyjnej bibliografii, zamyka sprawozdanie z konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, podyplomowe
i licencjackie z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych,
organizowanego przez Rzecznika
Ubezpieczonych, Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej oraz „Gazet´
Ubezpieczeniowà”.
■

Aleksandra Wysocka-Zaƒko

Rola Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej
w kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej w Polsce
We wspó∏czesnym Êwiecie bardzo cenne jest posiadanie wiedzy i informacji która pozwala na poruszanie si´ w gàszczu przepisów prawnych, cz´sto
ma∏o zrozumia∏ych dla konsumenta. Pomocne sà
w tym wszelkiego typu publikacje, czasopisma oraz
stowarzyszenia, fundacje i kluby.
podstaw powo∏ania w roku
1998 Fundacji Edukacji
Ubezpieczeniowej by∏a potrzeba podnoszenia spo∏ecznej ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej najszerszego grona odbiorców. Swojà
dzia∏alnoÊç Fundacja prowadzi na
wielu p∏aszczyznach. Do wa˝nych
zadaƒ nale˝y wspó∏praca z organizacjami, których celem jest edukacja
i informacja ubezpieczeniowa. Organizowane sà seminaria i konferencje, w których uczestniczà zarówno
konsumenci, jak i przedstawiciele
Êrodowisk ubezpieczeniowych. Fundacja jest wspó∏twórcà „Monitora
Ubezpieczeniowego”, pisma wydawanego przez Rzecznika Ubezpieczonych adresowanego do szerokiego Êrodowiska zainteresowanych
tematykà ubezpieczeniowà. Z myÊlà

U

38

o edukacji m∏odzie˝y powsta∏ we
wspó∏pracy z FinLife TU Poradnik
Ubezpieczeniowy dla szkó∏, a eksperci Fundacji prowadzili szereg
szkoleƒ w gimnazjach, prezentujàc
w sposób przyst´pny m∏odym ludziom mechanizmy funkcjonowania
ubezpieczeƒ. Fundacja wspomaga∏a
merytorycznie poÊwi´conà mi´dzy
innymi zagadnieniom ubezpieczeniowym II Wielkopolskà Olimpiad´
Wiedzy Konsumenckiej dla szkó∏ ponadpodstawowych. Kolejnym wa˝nym przedsi´wzi´ciem w jakim
uczestniczy Fundacja Edukacji
Ubezpieczeniowej, jest wydawanie
we wspó∏pracy z Oficynà Wydawniczà Branta konsumenckich poradników ubezpieczeniowych. Do tej pory
ukaza∏y si´ cztery poradniki: Praktyczny Poradnik Ubezpieczeniowy,

Narciarski Poradnik Ubezpieczeniowy, Mieszkaniowy Poradnik
Ubezpieczeniowy oraz Turystyczny
Poradnik Ubezpieczeniowy. W przygotowaniu sà kolejne pozycje. Fundacja uczestniczy te˝ w organizowaniu corocznych edycji konkursu na
najlepsze prace doktorskie, podyplomowe, magisterskie i licencjackie
(dyplomowe) z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych.
Jest te˝ wspó∏organizatorem z jednym z zak∏adów ubezpieczeƒ
„Dziennikarskiej Akademii Ubezpieczeƒ”, to kolejna akcja edukacyjna majàcà na celu podniesienie
merytorycznego poziomu wiedzy
dziennikarzy o profilu finansowym.
W ciàgu 8 lat dzia∏alnoÊci Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej zrealizowa∏a liczne projekty majàce
na celu propagowanie szeroko
poj´tej wiedzy ubezpieczeniowej
i podnoszenie ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej a priorytetowym
celem sà dzia∏ania na rzecz wprowadzenia programu edukacji ubezpieczeniowej do szkó∏ ponadpodstawowych.
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

ZMIANY DO WYKAZU ZAK¸ADÓW UBEZPIECZE¡
DZIA¸ I
1. Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A.
Al. Jana Paw∏a II 27, 00-867 Warszawa
Zarzàd
DZIA¸ II
1. Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa
Prezes Zarzàdu: Stanis∏aw Godlewski
2. Korporacja Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych S.A.
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Prezes Zarzàdu: Ma∏gorzata Rutkowska

3. Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych CUPRUM
ul. Marii Sk∏odowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin
Prezes Zarzàdu: Janina Sadowska-Cegie∏ka

ZMIANY DO WYKAZU
POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH
1. PTE PZU S.A., Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Z∏ota Jesieƒ”
Al. Jana Paw∏a II 24, 00-133 Warszawa
Prezes Zarzàdu: Piotr Rzeêniczak

ZMIANY DO WYKAZU INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH
1. Komisja Nadzoru Finansowego
(kancelaria Urz´du)
Plac Powstaƒców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
tel. 022 332 66 00, fax. 022 332 67 93
Przewodniczàcy: Stanis∏aw Kluza

