„Monitor Ubezpieczeniowy” obchodzi jubileusz, to ju˝ 30 numer, który oddajemy do ràk Paƒstwa.
W lipcowym numerze wiele aktualnoÊci; rozstrzygniecie VI edycji Konkursu na
najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ, omówienie seminariów organizowanych przez Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej i Rzecznika Ubezpieczonych,
recenzja kolejnego zeszytu naukowego „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, podsumowanie skarg za I kwarta∏, nowe inicjatywy ubezpieczeniowe w zakresie wiedzy
ekonomicznej, to tylko niektóre pozycje „Monitora Ubezpieczeniowego”.
Zach´camy do lektury, ˝yczàc s∏onecznych i bezpiecznych wakacji.
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Partnerstwo w interesie klienta
Z prezesem Stowarzyszenia Polskich Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Jackiem Kliszczem
rozmawia Anna Arwaniti.
Anna Arwaniti: Na Kongresie Brokerów obchodziliÊmy Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia. Jakà ewolucj´
przeszed∏ zawód brokera w ciàgu
tych 15 lat?
Jacek Kliszcz: Stowarzyszenie
Brokerów powsta∏o w 1992 r.
Z perspektywy 15 lat zawód brokera
przeszed∏ olbrzymià ewolucj´. Prosz´ zauwa˝yç, ˝e z klasycznego poÊrednika, który by∏ bardzo cz´sto
mylony z agentem, zaczà∏ byç zawodem wyspecjalizowanym i skierowanym na pe∏nà obs∏ug´ klienta. Te 15
lat nie tylko zmieni∏o ten zawód ale
ugruntowa∏o tendencj´ do dalszego
rozwoju.
A.A.: W swoim wystàpieniu na X
Kongresie Brokerów, Rzecznik
Ubezpieczonych dr Stanis∏aw Rogowski mówi∏, ˝e poj´cie brokera
jeszcze na poczàtku lat 90. dla wi´kszoÊci by∏o nieznane, obecnie funkcja brokera jest bardzo rozbudowana. Jaka jest wi´c obecnie rola
brokera?
J.K.: To prawda, ˝e rola brokera
ciàgle ulega modyfikacjom, a teraz
jest okres kszta∏towania si´ tego zawodu w nowych warunkach. Jest to
o tyle skomplikowany proces, ˝e jak
patrzymy na rynek europejski, czy
nawet Êwiatowy to pod s∏owem broker wsz´dzie kryjà si´ inne definicje.
Polski broker ma bardzo szeroki
zakres dzia∏alnoÊci, poczàwszy od
zawierania lub doprowadzenia do
zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez uczestniczenie w zarzàdzaniu
wykonywaniem umowy a skoƒczywszy na sprawach zwiàzanych z odszkodowaniem. Nale˝y te˝ pami´taç
˝e w swojej dzia∏alnoÊci broker ponosi odpowiedzialnoÊç cywilnà, karnà
i administracyjnà.
A.A.: Broker to zawód z przysz∏oÊcià, nadmieni∏ na obchodach 100-leL IPIEC 2007 R . N UMER 30

cia powstania Grupy Gras Savoye,
jej prezes Patrick Lucas.
J.K.: To na pewno jest zawód
z przysz∏oÊcià, ale trzeba zdefiniowaç do koƒca czy broker powinien
zajmowaç si´ tylko transferem ryzyka i ubezpieczeniami, czy te˝ szeroko poj´tà gamà produktów finansowych.
A.A.: Na Kongresie, oprócz wielu
bardzo ciekawych wystàpieƒ prof.
dr hab. Henryk Mruk podczas wyk∏adu „Wspó∏praca brokerów i ubezpieczycieli Partnerstwo w interesie
klienta” zwróci∏ uwag´ na budowanie ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej.
J.K.: Pole do wspó∏pracy jest
przede wszystkim na zasadzie edukowania konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych. Zmieni∏ si´ klient.
Konsumenci sami odczuwajà potrzeb´ fachowej porady przy wyborze
ubezpieczenia, a uÊwiadamianie im
potrzeby ubezpieczeƒ, to niepodwa˝alna rola brokerów. Przy czym brokerzy muszà systematycznie podnosiç swoje kwalifikacje, posiadaç
rzetelnà wiedz´ o produktach i zmieniajàcym si´ rynku ubezpieczeƒ.
Europejska Federacja PoÊredników Ubezpieczeniowych BIPAR ocenia, ˝e 80-90% wszystkich ubezpieczeƒ b´dàcych w dystrybucji w UE
trafia do klientów przy udziale poÊredników ubezpieczeniowych, brokerów i agentów. Zaufanie mi´dzy
klientem a brokerem powstaje latami i wynika z praktyki i dobrej obs∏ugi. Partnerstwo mi´dzy brokerem
a zak∏adem ubezpieczeƒ musi istnieç, ale w interesie klienta.
A.A.: Wróc´ jeszcze do wystàpieƒ
kongresowych, prof. dr hab. Jerzy
¸aƒcucki zada∏ pytanie. Co to znaczy byç dobrym brokerem?, pozwol´
sobie skierowaç to pytanie do Pana
Prezesa.

J.K.: To na pewno nie jest ∏atwe
pytanie. Broker to zawód spo∏ecznego zaufania.
Klient przed brokerem, tak jak pacjent przed lekarzem, odkrywa swoje tajemnice i majàc t´ wiedz´ broker
mo˝e zapewniç mu nale˝ytà ochron´. Bardzo wa˝na jest rola brokera
jako mediatora w procesie likwidacji
szkód, szczególnie w przypadku ugody pozasàdowej. Powinien dbaç na
ca∏ym etapie umowy ubezpieczeniowej o dobro klienta. Zdarza si´, ˝e
broker pojawia si´ przy zawieraniu
umowy oraz kiedy trzeba jà odnowiç,
ale teraz odpowiadam na pytanie kto
jest dobrym brokerem. MyÊl´ ˝e nie
doceniana jest rola brokera przy likwidacji szkód. Wa˝ny jest te˝
wp∏yw brokerów na rozwój i doskonalenie produktów ubezpieczeniowych. To on potrafi wyspecyfikowaç
potrzeby klienta. Wspó∏praca na linii
zak∏ad ubezpieczeƒ–broker jako
reprezentant klienta znaczàco wp∏yn´∏a na jakoÊç umów ubezpieczeniowych i ogólnych warunków stosowanych przez ubezpieczycieli.
W warunkach silnej konkurencji
brokerzy ugruntowali swojà pozycj´
jako fachowcy w dziedzinie ubezpieczeƒ.
A.A.: Do biura Rzecznika Ubezpieczonych w 2006 r. nie wp∏yn´∏a ani
jedna skarga na brokerów, mo˝emy
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■ Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏´ w sk∏adzie siedmiu s´dziów
Izby Cywilnej z dnia 17.05.2007 r.
w sprawie wniosku Rzecznika
Ubezpieczonych z dnia
16.11.2006 r. o rozstrzygni´cie istniejàcych w orzecznictwie rozbie˝noÊci dotyczàcych uwzgl´dniania podatku od towarów
i us∏ug VAT w odszkodowaniu
ustalonym metodà kosztorysowà.
■ Rzecznik Ubezpieczonych
uczestniczy w trzech zespo∏ach
roboczych w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego: do
spraw przeglàdu prawa ubezpieczeƒ gospodarczych; do spraw podatku VAT w odszkodowaniach
z ubezpieczeƒ komunikacyjnych
(tzw. Ustawa fakturowa) i do
spraw kredytu hipotecznego.
■ Rzecznik Ubezpieczonych razem z Przewodniczàcym Komisji
Nadzoru Finansowego modyfikujà Porozumienie o wspó∏pracy
Rzecznika Ubezpieczonych z Komisjà Nadzoru Ubezpieczeƒ Emerytalnych z dnia 18.12.2002 r. (ze
zmianami wprowadzonymi aneksem z dnia 04.05.2005 r.) ze
szczególnym uwzgl´dnieniem
wspó∏pracy odnoÊnie analizy
i rozpatrywania skarg, wspólnych
projektów legislacyjnych, prowadzenia wspólnych dzia∏aƒ edukacyjno-informacyjnych (mi´dzy
innymi uruchomienie portalu dla
konsumentów).
■ Rzecznik Ubezpieczonych na
proÊb´ KNF zadeklarowa∏ udzia∏
w pracach nad Kanonem Dobrych
Praktyk Rynku Finansowego.
Pierwsze spotkanie robocze odby∏o si´ 17.05.2007 r.
■ Rzecznik Ubezpieczonych zaopiniowa∏ Zielonà Ksi´g´ Us∏ug
Finansowych.
■ Rzecznik Ubezpieczonych na
proÊb´ KNF w zwiàzku z raportem w zakresie sprzeda˝y produktów ubezpieczeniowych
w tzw. Systemie direct, przekaza∏
informacje dotyczàce sprzeda˝y
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wi´c powiedzieç, ˝e praca brokerów
jest dobrze postrzegana przez klientów.
J.K.: Bardzo mnie to cieszy. Dobry
broker musi wiedzieç, co danemu
klientowi jest najbardziej potrzebne,
musi wypracowaç z udzia∏em klienta indywidualny pakiet, a tak˝e nieustannie doradzaç. To przecie˝ dzi´ki brokerowi klient nabywa us∏ug´
ubezpieczeniowà. Us∏uga ta gwarantowana jest kwotà 1 miliona Euro przez obowiàzkowe ubezpieczenie OC-brokera za ewentualne
szkody poniesione w zwiàzku z niew∏aÊciwym wykonaniem czynnoÊci
brokerskich. Prawid∏owe funkcjonowanie triady, ubezpieczajàcy-broker-ubezpieczony jest gwarancjà dobrze rozwijajàcego si´ rynku
ubezpieczeƒ.
A.A.: X Jubileuszowy Kongres
Brokerów pokaza∏, ˝e jest to wa˝ne
spotkanie dla Êrodowiska ubezpieczeniowego.
J.K.: Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e takich spotkaƒ Êrodowiskowych
w Polsce nie ma. WartoÊcià dodanà
kongresu jest mo˝liwoÊç kontaktów
interpersonalnych w jednym miejscu du˝ej grupy ludzi. Przedstawiciele rynku ubezpieczeƒ cenià sobie
takie nieformalne spotkania, w czasie których mo˝na nawiàzaç nowe
kontakty biznesowe. Dziesi´ç lat, to
du˝o czasu, ˝eby mo˝na by∏o powie-

dzieç ˝e ta formu∏a si´ sprawdzi∏a.
OczywiÊcie, ˝e zawsze mo˝e byç lepiej, jesteÊmy otwarci na wszelkie
propozycje i krytyk´ twórczà które
pomogà nam udoskonaliç sposoby
dzia∏ania i dostosowaç je do zmieniajàcych si´ czasów.
A.A.: W tym roku patronat nad
Kongresem objà∏ Rzecznik Ubezpieczonych, jak postrzega Pan wspó∏prac´ z BRU?
J.K.: Widz´ wiele p∏aszczyzn
wspó∏pracy. Rzecznik Ubezpieczonych i broker ze wzgl´du na swojà
pozycj´ na rynku s∏u˝à klientowi,
chronià ich interesy. Mo˝e klient nie
zawsze jest ten sam, skala finansowa jest inna, ale materia jest ta sama. Rzecznik jest naszym naturalnym sojusznikiem i jego rola jest
znaczàca. Jest to instytucja szalenie
potrzebna dla zabezpieczenia ochrony klienta indywidualnego. Popularyzacja prawa ubezpieczeniowego,
dzia∏ania edukacyjne majàce na celu
podniesienie ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej zrozumienie przez spo∏eczeƒstwo potrzeby ubezpieczania
si´, czy to dla ochrony majàtku, czy
ochrony zdrowia to niektóre tylko
p∏aszczyzny na których nam zale˝y .
Mam nadziej´ ˝e Rzecznik ˝yczliwie
przyjmie naszà ch´ç wspó∏pracy.
A.A.: Dziekuj´ za rozmow´.
■
Rozmawia∏a
Anna Arwaniti

Broker jest poÊrednikiem ubezpieczeniowym wykonujàcym czynnoÊci w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukujàcego ochrony ubezpieczeniowej. Mo˝e nim byç osoba fizyczna lub prawna, która po uprzednim spe∏nieniu
szeregu warunków okreÊlonych w art. 28 ustawy z dnia 22
maja w 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym. (Dz.U.
z 2003 r. nr 124, poz. 1154 z póên. zm.) posiada wydane
przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej i jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Dzia∏alnoÊç brokera polega na zawieraniu
lub doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynnoÊci przygotowawczych do zawarcia
umów ubezpieczenia, oraz uczestniczenia w zarzàdzaniu
i wykonywaniu umów ubezpieczenia, tak˝e w sprawach
o odszkodowanie, jak równie˝ na organizowaniu i nadzorowaniu czynnoÊci brokerskich.
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VI edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie,
magisterskie, podyplomowe i licencjackie z dziedziny
ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych
a
tegoroczny
konkurs
wp∏yn´∏o 26 prac obronionych w roku akademickim
2005/2006. Konkurs swoim zakresem objà∏ wszystkie kategorie prac.
Prace konkursowe pochodzi∏y
z wielu oÊrodków akademickich.
By∏y nimi: Uniwersytet w Bia∏ymstoku, Uniwersytet ¸ódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet Gdaƒski,
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardyna∏a Wyszyƒskiego w Warszawie a tak˝e
Akademia Ekonomiczna w Pozna-
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niu,
Akademia
Ekonomiczna
w Krakowie, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we
Wroc∏awiu, Wy˝sza Szko∏a Ubezpieczeƒ i BankowoÊci w Warszawie
(Akademia Finansów) oraz Szko∏a
G∏ówna Handlowa, Szko∏a G∏ówna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska
i Politechnika Wroc∏awska.
Jury, z∏o˝one z wybitnych przedstawicieli nauki, a tak˝e praktyki
ubezpieczeƒ, ocenia∏o prace w odr´bnych kategoriach.
15 czerwca 2007 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, organi-

zatorzy konkursu oficjalnie og∏osili wyniki jego VI edycji. Wówczas
odby∏o si´ równie˝ uroczyste wr´czenie nagród. Jury pod przewodnictwem dr Stanis∏awa Rogowskie go , Rzecznika Ubezpieczonych
przyzna∏o ∏àcznie cztery nagrody
w kategorii prac doktorskich, pi´ç
nagród w kategorii prac magisterskich oraz jednà nagrod´ w kategorii prac licencjackich. SpoÊród prac
podyplomowych ˝adna nie zosta∏a
nagrodzona. Dodatkowo Rzecznik
Ubezpieczonych i Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej przyznali
cztery wyró˝nienia.
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ubezpieczeƒ w systemie direct
w kontekÊcie problemów zg∏aszanych w tym zakresie przez ubezpieczajàcych.
■ Przygotowywany jest kolejny
wniosek do Sàdu Najwy˝szego dotyczàcy odpowiedzialnoÊci wspó∏ma∏˝onków za szkody osobowe likwidowane z tytu∏u umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
■ Rzecznik Ubezpieczonych
wystàpi∏ do Prezesa Zarzàdu STU
ERGO HESTIA S.A. w sprawie
naruszania przez ten zak∏ad
ubezpieczeƒ przepisów prawa
przy likwidacji szkód realizowanych z ubezpieczenia OC.
■ Rzecznik Ubezpieczonych
wystàpi∏ do Prezesa Zarzàdu TUiR WARTA S.A. w sprawie naruszania przez ten zak∏ad ubezpieczeƒ przepisów ustawowych przy
likwidacji szkód realizowanych
z obowiàzkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, szczególnie w odniesieniu do szkód osobowych w zakresie nieterminowej realizacji
odszkodowaƒ oraz zani˝ania wartoÊci Êwiadczenia, bez wskazania
okolicznoÊci uzasadniajàcych odmow´ lub ograniczenie wysokoÊci
przyznanego Êwiadczenia.
■ Na proÊb´ UOKiK Rzecznik
Ubezpieczonych udzieli∏ odpowiedzi na pismo Prezesa UOKiK
prowadzàcego post´powanie wyjaÊniajàce w sprawie podejrzenia
stosowania przez MTU S.A. praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów w ramach
procedur: zwrotu sk∏adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC, ponownej kalkulacji
sk∏adki w przypadku niewypowiedzenia przez nabywc´ pojazdu
mechanicznego umowy OC zawartej przez zbywc´, a tak˝e wypowiadania przez konsumentów
umów obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych.
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Po raz drugi w historii konkursu
przyznana zosta∏a nagroda specjalna, którà ufundowa∏ Tomasz Mintoft -Czy˝, Prezes Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ.
W kategorii prac doktorskich
przyznano:
I nagrod´ dla dr Dariusza Staƒko
za prac´ pt. „EfektywnoÊç finansowania kapita∏owego w bazowym systemie emerytalnym”. Promotorem
pracy jest prof. dr hab. Tadeusz
Szumlicz ze Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie.
II nagrod´ dla dr Justyny Talarek
za prac´ pt. „Zarzàdzanie ryzykiem
przest´pczoÊci
ubezpieczeniowej
w zak∏adzie ubezpieczeƒ”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy
Handschke z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Dwie równorz´dne III nagrody
dla dr Krzysztofa ¸yskawy za prac´
pt. „Grupowe ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem kapita∏owym w systemie zabezpieczenia emerytalnego
w Polsce” oraz dla dr Magdaleny
Osak za prac´ pt. Uwarunkowania
rozwoju prywatnych ubezpieczeƒ
zdrowotnych w Polsce. Promotorem
obydwu prac jest prof. dr hab. Jerzy
Handschke z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W kategorii prac magisterskich
przyznano:
I nagrod´ dla mgr Ma∏gorzaty
Wi´cko za prac´ pt. „Obowiàzkowe

ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jako podstawowy instrument naprawienia szkód
komunikacyjnych na mieniu”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Teresa Mróz z Uniwersytetu w Bia∏ymstoku.
Dwie równorz´dne II nagrody dla
mgr Katarzyny Bartelskiej za prac´
pt. „Modelowanie planu sk∏adek
w d∏ugoterminowym ubezpieczeniu
zdrowotnym” oraz mgr Aleksandry
Ma∏ek za prac´ pt. „Obligacje katastrofowe a reasekuracja w procesie
zarzàdzania ryzykiem ubezpieczyciela”. Promotorem pierwszej pracy
jest prof. dr hab. Marian WiÊniewski
z Uniwersytetu Warszawskiego,
drugiej – prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec z Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wroc∏awiu.
Dwie równorz´dne III nagrody
dla mgr Patryka Filipiaka za prac´
pt. „Zawarcie umowy ubezpieczenia przez internet” oraz mgr Joan ny Szczepaƒskiej za prac´ pt.
„Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Êwietle
skarg kierowanych do Rzecznika
Ubezpieczonych”.
Promotorem
pierwszej pracy jest prof. dr hab.
Janina Panowicz-Lipska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, drugiej – dr Ma∏gorzata Maliszewska z Wy˝szej Szko∏y
Ubezpieczeƒ i BankowoÊci w War-

Konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, podyplomowe
i licencjackie z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych zo sta∏ zainicjowany w 1998r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. Tematyka prac konkursowych w pierwszej edycji dotyczy∏a g∏ównie ochrony
konsumenta na polskim rynku ubezpieczeƒ. Od 2000r. organizatorami
konkursu w nowej, rozszerzonej formule sà: Rzecznik Ubezpieczonych,
który sprawuje opiek´ merytorycznà i organizuje prace jury, Fundacja
Edukacji Ubezpieczeniowej, wspierajàca konkurs od strony organizacyjnej, w szczególnoÊci poprzez pozyskiwanie Êrodków na nagrody i organizacj´ dla laureatów sta˝y w zak∏adach ubezpieczeƒ, powszechnych
towarzystwach emerytalnych i innych instytucjach rynku ubezpieczeniowego oraz Gazeta Ubezpieczeniowa, która jest medialnym patronem tego przedsi´wzi´cia. Promuje ona ide´ konkursu, szeroko relacjo nujàc przebieg prac jury, a tak˝e drukujàc na swoich ∏amach
fragmenty nagrodzonych prac. W szeÊciu edycjach konkursu zg∏oszo nych zosta∏o w sumie 249 prac, z czego nagrodzono i wyró˝niono po nad 90. W listopadzie 2006 roku zosta∏a og∏oszona VI edycja konkursu.
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szawie (Akademia Finansów
w Warszawie).
W kategorii prac licencjackich nagrod´ przyznano Annie ¸apiƒskiej
za prac´ pt. „Post´powanie o Êwiadczenia emerytalno-rentowe jako post´powanie administracyjne”. Promotorem pracy jest dr Krzysztof
Wàsowski z Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie.
Osobistà nagrod´ specjalnà, ufundowanà przez Tomasza Mintoft-Czy˝a, Prezesa Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, otrzyma∏ mgr Janusz
Bujak za prac´ pt. „Brokerzy na
polskim rynku ubezpieczeniowym
– wybrane zagadnienia prawne
w Êwietle regulacji krajowych
i wspólnotowych”. Praca zosta∏a
napisana pod kierunkiem prof. dr
hab. Marii Dragun-Gertner z Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika
w Toruniu.
Wyró˝nienie Rzecznika Ubezpieczonych za podj´cie i przedstawienie interesujàcej i aktualnej tematyki, ∏àczàcej ró˝ne aspekty rynku
finansowego z wyeksponowaniem
problematyki ubezpieczeniowej,
otrzyma∏y: mgr Katarzyna Drozd
za prac´ magisterskà pt. „Ubezpieczenia finansowe na przyk∏adzie
KUKE S.A.” i mgr Hanna Rybka
za prac´ magisterskà pt. „Analiza
mo˝liwoÊci i efektywnoÊci wykorzystania ubezpieczeƒ jako narz´dzi pozwalajàcych na zmniejszenie
lub unikni´cie pewnych rodzajów
podatków”.
Promotorem pierwszej z prac jest
prof. dr hab. Marian Podstawka ze
Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, drugiej
– dr Joanna Nowicka-Zagrajek
z Politechniki Wroc∏awskiej.
Wyró˝nienie Fundacji Edukacji
Ubezpieczeniowej za podj´cie i interesujàce przedstawienie zagadnieƒ
konsumenckich przyznano: mgr Filipowi Przydró˝nemu za prac´ magisterskà pt. „JakoÊç ubezpieczenia
NNW osób zawodowo uprawiajàcych sport” oraz mgr Joannie
Szczepaƒskiej za prac´ magisterskà
pt. „Ubezpieczenie OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych w Êwietle
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skarg kierowanych do Rzecznika
Ubezpieczonych”.
Promotorem pierwszej pracy jest
prof. dr hab. Jerzy Handschke
z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, drugiej – dr Ma∏gorzata
Maliszewska z Akademii Finansów
w Warszawie.
Na uroczystoÊç wr´czenia nagród
przybyli laureaci wraz z promotorami, cz∏onkowie jury oraz przedstawiciele instytucji wspierajàcych
konkurs, sponsorzy i darczyƒcy.
Przybyli goÊcie zostali uroczyÊcie powitani przez organizatorów konkursu.
Nagrody pieni´˝ne dla laureatów
VI edycji konkursu ufundowa∏y:
AMPLICO LIFE TU SA, AVANSSUR SA oddzia∏ w Polsce nale˝àcy
do grupy AXA, LINK4 TU SA,
PZU na ˚ycie TU SA. Konkurs
wspar∏y równie˝: Polska Izba
Ubezpieczeƒ oraz Polskie Biuro
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Laureaci otrzymali równie˝ nagrody w postaci mo˝liwoÊci odbycia
sta˝u w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Propozycje sta˝y dla
laureatów konkursu zaoferowali:
AVANSSUR SA Oddzia∏ w Polsce,
BRE Ubezpieczenia TU SA, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz grupa SIGNAL
IDUNA POLSKA. Dodatkowo
firma PPI-ETC Poland Sp. z o.o.
ufundowa∏a nagrody rzeczowe dla
najwy˝ej nagrodzonych z kategorii
prac doktorskich i magisterskich.
O wr´czenie dyplomów i nagród
zostali poproszeni przedstawiciele
sponsorów, instytucji wspierajàcych konkurs i cz∏onkowie jury.
Ka˝dy laureat otrzyma∏ równie˝
nagrody ksià˝kowe, ufundowane
przez wydawnictwa bran˝owe: Oficyn´
Wydawniczà
BRANTA,
C.H.BECK i POLTEXT.
UroczystoÊç by∏a doskona∏à okazjà do poznania si´ laureatów i ich
promotorów z organizatorami
i sponsorami konkursu.
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy i ˝yczymy wielu sukcesów osobistych i zawodowych. ■
Iwona Szymaƒska
sekretarz jury

INSTYTUCJE
WSPIERAJÑCE KONKURS

SPONSORZY I DARCZY¡CY
KONKURSU

INSTYTUCJE
OFERUJÑCE STA˚E

WYDAWNICTWA
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AKTUALNOÂCI
■ Rzecznik Ubezpieczonych poinformowa∏ Przewodniczàcego KNF
o dostrze˝onych nieprawid∏owoÊciach w dzia∏aniu PZU S.A. w zakresie rozliczania przez zak∏ad
ubezpieczeƒ tzw. „szkody ca∏kowitej„ w sytuacji wyp∏aty odszkodowania z ubezpieczenia OC kom.

KONFERENCJE, SEMINARIA, W KTÓRYCH
UCZESTNICZYLI PRZEDSTAWICIELE
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
■ 12.04.2007 r. odby∏a si´ konferencja zorganizowana w Warszawie
przez Politechnik´ Warszawskà,
Vienna Insurance Group, Polski
Zwiàzek Motorowy, Gazet´ Ubezpieczeniowà nt. „Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeƒ motoryzacyjnych w Polsce”.
■ 20.04.2007 r. mia∏a miejsce
konferencja zorganizowana w Warszawie przez Kancelari´ Prezesa
Rady Ministrów nt. „Wyp∏at ze
Êrodków zgromadzonych w OFE”.
■ 25.04.2007 r. – konferencja naukowa zorganizowana w Warszawie
przez Wy˝szà Szko∏´ Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania im. Leona Koêmiƒskiego i Izb´ Gospodarczà Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi Ryzyka pt.
„Ubezpieczenia w Polskim Obszarze
Rynku Europejskiego A.D. 2007”.
■ 09.05.2007 r. – seminarium zorganizowane przez Sàd Polubowny
przy Rzeczniku Ubezpieczonych,
Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej i Rzecznika Ubezpieczonych pt.
„Sàdownictwo polubowne – stan
obecny i perspektywy”.
■ 21-23.05.2007 r. – konferencja
naukowa zorganizowana w Rydzynie przez Katedr´ Ubezpieczeƒ Wydzia∏u Zarzàdzania i Informatyki
Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu oraz Katedr´ Ubezpieczeƒ Wydzia∏u Ekonomii Akademii Ekonomicznej nt. „Ubezpieczenia wobec
wyzwaƒ XXI w.”.
■ 24-27.05.2007 r. – X Kongres
Brokerów w Mikolajkach, nad którym patronat objà∏ dr Stanis∏aw
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Rozpatrywanie skarg
indywidualnych z zakresu
ubezpieczeƒ gospodarczych
W I kwartale 2007 roku
do Biura Rzecznika
Ubezpieczonych wp∏yn´∏o 1822 pisemnych
skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych.
kargi kierowane do Rzecznika
Ubezpieczonych nap∏ywa∏y zarówno bezpoÊrednio od osób
ubezpieczonych, ubezpieczajàcych,
uposa˝onych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia (1386 spraw tj.
76,1%), jak te˝ za poÊrednictwem innych podmiotów (436 spraw – 23,9%)
(wykres nr 1). Na uwag´ zas∏uguje
rosnàce zainteresowanie korzystaniem z us∏ug Rzecznika Ubezpieczonych ze strony pe∏nomocników zajmujàcych si´ poÊredniczeniem
w uzyskiwaniu odszkodowaƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ. W omawianym
okresie za ich poÊrednictwem Rzecznik Ubezpieczonych otrzyma∏ 401
spraw, co stanowi∏o 22% ogó∏u wystàpieƒ.

S

W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, najliczniejsza grupa
skarg, odnosi∏a si´ do ubezpieczeƒ
komunikacyjnych – 1183 skargi
(64,9%). WÊród nich najwi´cej skarg
odnotowano na obowiàzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych
– 779 skarg (42,7%), oraz ubezpieczenie auto-casco – 231 skarg
(12,7%). Wysoka pozycja w zakresie
liczebnoÊci skarg w tej grupie ubezpieczeƒ przypad∏a problemom odnoszàcym si´ do sk∏adek ubezpieczeniowych (143 skargi tj. 7,8 %).
Ubezpieczajàcy skar˝yli si´ przede
wszystkim na: wyst´powanie tzw.
podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej cz´Êci sk∏adki za OC
komunikacyjne w nast´pstwie zbycia
pojazdu; wysokoÊç sk∏adek, w tym na
konstrukcj´ taryf sk∏adek. Ponadto
cz´Êç skarg dotyczy∏a Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
w tym najcz´Êciej nak∏adania op∏at

Wykres nr 1. èród∏o wp∏ywu skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2007 r.
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tytu∏em niedope∏nienia obowiàzku
zawarcia umowy obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (7 skarg – 0,4%) oraz odmowy uznania w ca∏oÊci lub w cz´Êci
zasadnoÊci roszczeƒ odszkodowawczych (12 skarg – 0,7%), zg∏aszanych
do Funduszu. Pozosta∏e wystàpienia
skar˝àcych dotyczy∏y ubezpieczenia
Zielonej Karty – 2 skargi (0,1%),
ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków kierowcy i pasa˝erów – 7 skarg (0,4%) oraz ubezpie-

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
zdrowia przed zawarciem umowy
ubezpieczenia; zbyt niskiej wobec
oczekiwaƒ tzw. wartoÊci wykupu polisy, proponowanej osobom wypowia-

Wykres nr 2. Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2007 r.

czeƒ assistance – 2 skargi (0,1%)
(wykres nr 2).
Drugie miejsce z uwagi na liczb´,
zajmowa∏y skargi dotyczàce ubezpieczeƒ na ˝ycie – ∏àcznie 224 skargi, co
stanowi∏o 12,3% 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 I kwartale 2007 roku odnotowano 38 spraw tj. 2,1%. Drugi rodzaj umów wchodzàcych w zakres
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dajàcym umowy w czasie jej trwania
(tzw. wykup polisy) czy spory wynikajàce z okolicznoÊci towarzyszàcych
zawarciu umowy ubezpieczenia,
zw∏aszcza niew∏aÊciwa ocena produktu przez ubezpieczajàcych – ∏àcznie takich skarg odnotowano 186
(10,2%).
Kolejne miejsce pod wzgl´dem liczby skarg zajmowa∏y sprawy odnoszàce si´ do ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym
jak równie˝ w zwiàzku z wykonywanym zawodem – 113 skarg (6,2%).
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.

W przedstawianym okresie sprawozdawczym wzros∏a liczba skarg
zawierajàcych zarzuty odnoszàce
si´ do ubezpieczenia mienia na wypadek kradzie˝y z w∏amaniem, od
ognia i innych zdarzeƒ losowych –
79 skarg (4,3%). Przyczynà odmowy wyp∏aty odszkodowania przez
zak∏ad ubezpieczeƒ by∏y najcz´Êciej: brak ochrony ubezpieczeniowej b´dàcy konsekwencjà zakresu
ochrony wynikajàcej z zawartej
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 I kwartale 2007 roku odnotowano 51 (2,8%) wystàpieƒ zawierajàcych zapytania dotyczàce interpretacji przepisów ubezpieczeniowych,
w tym 28 spraw dotyczy∏o odmowy
udost´pniania akt szkodowych.
Nast´pna grupa skarg dotyczy∏a
ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków – ∏àcznie 32 skargi
(1,8 %), w tym skarg odnoszàcych si´
do ubezpieczeƒ nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków m∏odzie˝y szkolnej – 10 (0,6%). Przyczynà tych skarg
by∏y najcz´Êciej problemy dotyczàce
odmowy przyznania odszkodowania
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˝
zbyt niskiej kwoty przyznanego odszkodowania.
W okresie obj´tym sprawozdaniem, tak jak w latach poprzednich
zdecydowanie dominowa∏y zarzuty
zawarte w trzech grupach problemów (wykres nr 3):
❐ sporu co do wysokoÊci przyznanego odszkodowania lub Êwiadczenia – 752 skargi (41,3%);
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AKTUALNOÂCI
Rogowski, który wyg∏osi∏
przemówienie inauguracyjne, oceniajàce rol´ brokera na polskim
rynku ubezpieczeƒ z punktu widzenia instytucji Rzecznika Ubezpieczonych.
■ 31.05 – 01.06. 2007 r. – konferencja zorganizowana w Varnie
przez Mi´dzynarodowà Federacj´
Zarzàdzajàcych Funduszami
Emerytalnymi oraz Bu∏garskie
Stowarzyszenie Podmiotów Oferujàcych Dodatkowe Zabezpieczenie Emerytalne pt. „Rola systemów kapita∏owych
w rozwiàzywaniu problemów
emerytalnych”.
■ 01.06.2007 r. – sympozjum
naukowe zorganizowane w Warszawie przez Katedr´ Ubezpieczeƒ Gospodarczych SGH z okazji
10-lecia Katedry pt. „Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwaƒ
globalizacji rynków finansowych
– historia i perspektywy rozwoju”.
■ 01-02.06.2007 r. – VII Mi´dzynarodowa Konferencja Praw Cz∏owieka pt. „Cz∏owiek pomi´dzy
prawem a ekonomià” zorganizowana w Olsztynie przez Wydzia∏
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurkiego
w Olsztynie i Wydzia∏ Prawa Uniwersytetu w Bari (W∏ochy).
■ 15.06.2007 r. w Warszawskim
Domu Technika NOT odby∏o si´
uroczyste wr´czenie nagród VI
edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie, podyplomowe, magisterskie i licencjackie z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych
i spo∏ecznych;
■ 21.06.2007 r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej wspólnie
z Rzecznikiem Ubezpieczonych
zorganizowa∏a konferencj´ pt.
„Nowela do kodeksu cywilnego z
13 kwietnia 2007 r. – problemy
i wyzwania”, w której udzia∏
wzi´li uczestnicy rynku ubezpieczeniowego oraz wybitni przedstawiciele polskiej nauki ubezpieczeƒ.
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Wykres nr 3. Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeƒ
gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale
2007 r.

❐ oddalenia roszczenia zg∏aszanego z tytu∏u umowy ubezpieczenia – 561 skarg (30,8%);
❐ opiesza∏oÊci w post´powaniu odszkodowawczym – 195 skarg
(10,6%).
W wi´kszoÊci spraw, tj. 997
(54,7%) Rzecznik Ubezpieczonych
podjà∏ interwencj´ (wykres nr 4).
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 340 przypadkach, co stanowi∏o 18,7% 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

Wykres nr 4. Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeƒ
gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale
2007 r.

P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Wykres nr 5. Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ
gospodarczych zakoƒczonych w I kwartale 2007 r.

sprawà. Pewna grupa spraw wymaga∏a uzupe∏nienia o dodatkowe informacje, bez których dalsze badanie
jej by∏o niemo˝liwe. Do zakresu
spraw, w których nie podj´to interwencji zaliczono równie˝ przypadki
braku w∏aÊciwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych, sprawy w których toczy
si´ 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 485 sprawach (26,6%) 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.

W wyniku interwencji Rzecznika
Ubezpieczonych w I kwartale 2007 roku ∏àcznie w odniesieniu do 97 skarg
nastàpi∏a zmiana stanowiska na korzyÊç skar˝àcego, co stanowi∏o 37,8%
wszystkich spraw zakoƒczonych,
w tym 3 sprawy zosta∏y uznane w drodze wyjàtku (1,2%) (wykres nr 5).
160 spraw zosta∏o zakoƒczone wynikiem negatywnym, co stanowi∏o
62,2% wszystkich skarg, w których
Rzecznik Ubezpieczonych zakoƒczy∏
post´powanie interwencyjne.
750 spraw nadal pozostaje przedmiotem analizy Rzecznika Ubezpieczonych, co stanowi 75,2% wszystkich spraw, w których podj´ta
zosta∏a interwencja.
W I kwartale 2007 roku do Biura
Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o
∏àcznie 240 skarg odnoszàcych si´ do
nieprawid∏owoÊci w dziale I.
Na funkcjonowanie okreÊlonych
zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u I odnotowano 235 wystàpieƒ (wykres nr
6). W trzech przypadkach sprawa
dotyczy∏a zagranicznego podmiotu,
a w dwóch sprawach brak by∏o
wskazania nazwy zak∏adu ubezpieczeƒ na ˝ycie, którego dotyczy∏a
skarga.

Wykres nr 6. Liczba skarg na poszczególne zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏u I kierowane do Rzecznika
Ubezpieczonych – w porówaniu do ich udzia∏u w rynku w I kwartale 2007 r.
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Wykres nr 7. Liczba skarg na poszczególne zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏u II kierowane do Rzecznika
Ubezpieczonych – w porówaniu do ich udzia∏u w rynku w I kwartale 2007 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym skarg odnoszàcych si´ do
nieprawid∏owoÊci w dziale II odnotowano ∏àcznie 1560.
Na dzia∏alnoÊç poszczególnych zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u II wp∏yn´∏o 1524 skargi (wykres nr 7).
W odniesieniu do 27 spraw skar˝àcy
nie okreÊlili nazwy zak∏adu ubezpie-

czeƒ dzia∏u II b´dàcego podmiotem
skargi. W 7 przypadkach wystàpienia skar˝àcych odnosi∏y si´ do funkcjonowania podmiotów ustanowionych przez zagraniczne zak∏ady
ubezpieczeƒ jako reprezentanta do
spraw roszczeƒ na terenie Polski.
Jednà skarg´ odnotowano na dzia∏alnoÊç zagranicznego zak∏adu ubez-

pieczeƒ i jednà na Polskie Biuro
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Pozosta∏e 22 skargi odnosi∏y si´
do: funkcjonowania upad∏ych zak∏adów ubezpieczeƒ (2), Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (19)
oraz 1 sprawa zgodnie z w∏aÊciwoÊcià zosta∏a przekazana do KNF.

Rozpatrywanie skarg dotyczàcych problematyki
otwartych funduszy emerytalnych
W I kwartale 2007 r. do BRU wp∏yn´∏o ogó∏em 55 pisemnych skarg dotyczàcych funkcjonowania systemu emerytalnego.
ajliczniejsza grupa skarg,
które wp∏yn´∏y do RU odno si∏a si´, do funkcjonowania
ZUS, który jest dysponentem funduszu emerytalnego w ramach
Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, prowadzi konta ubezpieczonych i przekazuje cz´Êç sk∏adki

N

12

emerytalnej ubezpieczonych do filara II (∏àcznie 36 skarg , 65,5%
skarg ogó∏em z zakresu zabezpieczenia emerytalnego – wykres nr
8). Cz´Êç skarg dotyczy∏a jednak
dzia∏alnoÊci ZUS niezwiàzanej
z funkcjonowaniem II i III filara
emerytalnego – wówczas RU nie

móg∏ podjàç interwencji i wskazywa∏ skar˝àcym instytucj´ w∏aÊciwà
w danej sprawie (14 skarg). Skargi
na funkcjonowanie ZUS dotyczy∏y
g∏ównie problemu nieprzekazywania sk∏adek na rachunek ubezpieczonego w OFE.
Miejsce drugie pod wzgl´dem liczby skarg zaj´∏y wystàpienia dotyczàce dostrze˝onych nieprawid∏owoÊci
w funkcjonowaniu OFE (1
16 skarg;
29% skarg ogó∏em). Pisemne wystàpienia uczestników systemu w zaP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Wykres nr 8. Podmioty skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2007 r.

kresie otwartych funduszy emerytalnych dotyczy∏y przede wszystkim:
❐ zmiany otwartego funduszu
emerytalnego i dokonania wyp∏aty transferowej;
❐ mo˝liwoÊci anulowania umowy
o cz∏onkostwo wskutek b∏´du co
do treÊci oÊwiadczenia woli i nabycia wczeÊniejszych uprawnieƒ
emerytalnych;
❐ nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu rejestru cz∏onków przez
PTE;
❐ sfa∏szowania umów o cz∏onkostwo w OFE i toczàcych si´
w zwiàzku z nimi post´powaƒ
wyjaÊniajàcych;
❐ otrzymania przez osoby uprawnione Êrodków zgromadzonych
na rachunku zmar∏ego cz∏onka
OFE.

Analizujàc skargi w uj´ciu podmiotowym, najwi´cej wystàpieƒ na dzia∏alnoÊç powszechnych towarzystw
emerytalnych dotyczy∏o Commercial
Union PTE BPH CU WBK. Kolejne
miejsca pod wzgl´dem liczebnoÊci
skarg zaj´∏y PTE PZU zarzàdzajàcego OFE PZU „Z∏ota Jesieƒ”, AIG
PTE oraz PTE Allianz Polska, PTE
BANKOWY, PTE Ergo Hestia oraz
ING Nationale Nederlanden Polska
PTE (tabela nr 9).
Znaczna cz´Êç skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego skierowanych do RU dotyczy∏a nieterminowego przekazywania sk∏adek
przez ZUS na rachunki ubezpieczonych w OFE (1
15 skarg, 27,3%). Wyst´powanie tak du˝ej liczby skarg
dotyczàcych nieprzekazywania sk∏adek emerytalnych Êwiadczy o ciàgle

istniejàcych problemach w funkcjonowaniu systemu informatycznego
ZUS i zaleg∏oÊciach w przetwarzaniu
dokumentów ubezpieczeniowych za
poprzednie okresy. Nieterminowe
przekazywanie cz´Êci sk∏adek emerytalnych do OFE jest zwykle spowodowane niezidentyfikowaniem
w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS odpowiednich
dokumentów ubezpieczeniowych
i koniecznoÊcià ich ponownego przetworzenia. Coraz mniej wystàpieƒ
zwiàzanych jest z utworzeniem wielu kont dla jednego ubezpieczonego
i brakiem mo˝liwoÊci ich scalenia.
Warto zaznaczyç, i˝ cz´Êç zaleg∏ych
sk∏adek jest stopniowo przekazywana, w zale˝noÊci od przebiegu procesu ponownego przetwarzania dokumentów. Ostateczne przekazanie
wszystkich zaleg∏ych sk∏adek op∏aconych przez p∏atników do koƒca 2002
r. powinno nastàpiç do koƒca 2008 r.
Kolejnà pod wzgl´dem liczebnoÊci
grup´ stanowi∏y zapytania zwiàzane
ze zmianà OFE. Dotyczy∏y g∏ównie
mo˝liwoÊci odstàpienia od umowy
o cz∏onkostwo w kolejnym OFE, zawartej cz´sto zbyt pochopnie pod
wp∏ywem informacji zaprezentowanych przez przedstawiciela nowego
funduszu.
W I kwartale 2007 r. ubezpieczeni
nadal zwracali si´ z problemem niemo˝noÊci przejÊcia na wczeÊniejszà
emerytur´ z powodu przystàpienia
do OFE. W konsekwencji, na kolejnym miejscu pod wzgl´dem liczebno-

Tabela nr 9. Liczba skarg kierowanych na poszczególne podmioty z zakresu zabezpieczenia emerytalnego
w I kwartale 2007 r.
Lp. Podmioty

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

OFE AIG
ALLIANZ Polska OFE
Bankowy OFE
Commercial Union OFE BPH CU
WBK
OFE Ergo Hestia
ING Nationale Nederlanden Polska OFE
OFE PZU „Z∏ota Jesieƒ”
ZUS*
Ogó∏em

Liczba cz∏onków Liczba skarg
OFE êród∏o:
www.knf.gov.pl

%

Podj´cie interwencji
Liczba

1 052 387
310 141
444 425
2 641 968

2
1
1
7

6,8
3,3
3,3
23,3

1
0
1
0

5,3
0,0
5,3
0,0

370 139
2 486 718
1 919 334
–

1
1
3
14
30

3,3
3,3
10,0
46,7
100

0
1
2
14
19

0,0
5,3
10,5
73,6
100

Wynik interwencji
Pozytywnie Negatywnie
(liczba)
(liczba)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0

*skargi na ZUS dotyczà tu tylko problematyki zabezpieczenia emerytalnego
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Wykres 10. Przedmiot skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych
z zakresu zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2007 r.

Êci skarg znalaz∏y si´ wystàpienia
poruszajàce problem anulowania
umowy cz∏onkostwa w OFE na skutek niewiedzy o utracie prawa do
wczeÊniejszego Êwiadczenia emery4 skargi, 7,3%, wykres nr
talnego (4
10). Cz´Êç wystàpieƒ kierowana by∏a
przez osoby spe∏niajàce wszystkie
warunki do przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´ (poza nieprzystàpieniem do funduszu) ju˝ w 2006 r.
Wówczas RU informowa∏ o wymogach, jakie muszà spe∏niaç, aby mogli skorzystaç z jednolitej procedury
anulowania umowy o cz∏onkostwo,
która zosta∏a przyj´ta, na wniosek
Rzecznika, przez towarzystwa zrzeszone w IGTE. Pozosta∏a cz´Êç skarg
kierowana by∏a przez ubezpieczonych uzyskujàcych prawo do
wczeÊniejszej emerytury po 2006 r.
– w takich przypadkach Rzecznik informowa∏ o innych przys∏ugujàcych
im mo˝liwoÊciach oraz o zmianach
legislacyjnych w omawianym zakresie.
Kolejnà pod wzgl´dem liczebnoÊci
grup´ skarg stanowi∏y wystàpienia
dotyczàce nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu rejestru cz∏onków OFE
i problemu sfa∏szowanych umów. Ze
wzgl´du na niedostatecznà wiedz´
ubezpieczonych o funkcjonowaniu II
filara, wiele zapytaƒ dotyczy∏o treÊci
obowiàzujàcych przepisów w zakresie dziedziczenia Êrodków zgromadzonych na rachunku w OFE i pro14

cedur ich wyp∏aty w przypadku
Êmierci cz∏onka funduszu.
24 skargi skierowane do RU

wodowane by∏o brakiem w∏aÊciwoÊci
oraz brakiem stosownego wniosku
ze strony osoby kierujàcej wystàpienie, w którym zawarta by∏a jedynie
proÊba o wyjaÊnienie przepisów
prawnych dotyczàcych dzia∏alnoÊci
OFE. Interwencje nie by∏y równie˝
podejmowane w przypadku spraw
o anulowanie umowy o cz∏onkostwo
w OFE 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 PTE zrzeszone w IGTE
i nie wystàpi∏ z proÊbà o przekazanie
do OFE wymaganych dokumentów
w jego imieniu. W takich przypadkach Rzecznik informowa∏ szczegó∏owo o warunkach koniecznych do
anulowania umowy a ostatecznà decyzj´, co do skorzystania z wymienionych procedur pozostawia∏ skar-

Wykres 1 1. Tryb rozpatrywania skarg z zakresu zabezpieczenia
emerytalnego wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale
2007 r.

43,7% skarg ogó∏em) nie mieÊci∏y
(4
si´ w zakresie jego kompetencji.
Sprawy te by∏y kierowane do w∏aÊciwych adresatów, z powiadomieniem
autorów wystàpieƒ o przekazaniu
ich spraw zgodnie z w∏aÊciwoÊcià.
Po przeanalizowaniu 55 skarg, jakie wp∏yn´∏y do RU w I kwartale
2007r., podj´to interwencj´ w 19
sprawach (3
34,6% ogó∏u skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego;
wykres nr 11). Niepodj´cie inter65,4% skarg) zazwyczaj spowencji (6

˝àcym. W cz´Êci spraw interwencje
nie zosta∏y podj´te na skutek nieprzedstawienia przez skar˝àcych
niezb´dnej dokumentacji.
W wyniku interwencji Rzecznika
Ubezpieczonych
podj´tych
w I kwartale 2007 r. w przypadku
zakoƒczenia post´powania 1 sprawa zosta∏a zakoƒczona wynikiem
pozytywnym dla skar˝àcych, pozosta∏e nie zosta∏y jeszcze rozstrzygni´te. Znacznà cz´Êç spraw w toku
stanowià skargi na nieterminowe
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Tabela nr 12. Wynik interwencji w sprawach zakoƒczonych z zakresu zabezpieczenia emerytalnego podejmowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych
w I kwartale 2007 r.
Lp.
1.
2.
3.

Wynik interwencji
Uznanie zasadnoÊci skargi
Wynik negatywny
Ogó∏em

Liczba skarg
1
0
1

%
100
0
100

* 18 spraw w toku co stanowi∏o 94,7% wszystkich skarg, w których RU podjà∏ interwencj´.

przekazywanie sk∏adek przez ZUS
do OFE. W takich przypadkach
sprawne i szybkie rozstrzygni´cie
sprawy nie jest zwykle mo˝liwe ze
wzgl´du na z∏o˝onoÊç problemu
i nieprzetworzenie przez system
komputerowy ZUS dokumentów

ubezpieczeniowych za zaleg∏e okresy ubezpieczenia.
Rzecznik uznawa∏ spraw´ za zakoƒczonà, gdy:
❐ PTE uznawa∏o zasadnoÊç interwencji i zmienia∏o swojà wczeÊniejszà decyzj´,

❐ ZUS wyjaÊni∏ przyczyny nieterminowego przekazania sk∏adek
emerytalnych i przekaza∏ zaleg∏e
sk∏adki bàdê wskaza∏ planowany
termin ich przekazania do OFE,
❐ w Êwietle kolejnych wyjaÊnieƒ
i po wnikliwej analizie sprawy
oceni∏, ˝e prawo bàdê interesy
cz∏onków OFE nie zosta∏y naruszone,
❐ wyczerpa∏ wszystkie mo˝liwoÊci dzia∏ania, jednak towarzystwo bàdê ZUS nie zmieni∏o
stanowiska w sprawie – wówczas RU informowa∏ skar˝àcych o przys∏ugujàcych im prawach wystàpienia na drog´
sàdowà.
■

Problemy z nieuwzgl´dnieniem dokumentów
potwierdzajàcych zawarcie umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych w tzw. systemie direct
W ostatnich miesiàcach ubieg∏ego roku, Rzecznikowi Ubezpieczonych przedstawiony zosta∏ problem
zwiàzany z coraz szerzej stosowanym w praktyce
akwizycyjnej sposobem zawierania obowiàzkowych
umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w tzw. systemie direct tj., za poÊrednictwem telefonu i internetu.
a∏o˝eniem wprowadzenia na
rynek tego systemu jest ograniczenie kosztów zwiàzanych
z obs∏ugà klientów oraz u∏atwienie
klientom procesu za∏atwiania wszelkich formalnoÊci zwiàzanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, co
zak∏ady ubezpieczeƒ oferujàce us∏ugi w systemie direct uzyskujà dzi´ki
obs∏udze klientów na terenie ca∏ego
kraju poprzez doradców telefonicznych i internetowych. Oferta zawarcia umowy ubezpieczenia mo˝e byç
te˝, w zale˝noÊci od przypadku, wys∏ana do klienta pocztà i po op∏aceniu przez klienta sk∏adki, wraz z dowodem zap∏aty, staje si´, jak
wskazujà zak∏ady ubezpieczeƒ, potwierdzeniem istnienia wa˝nej umo-

Z
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wy obowiàzkowego ubezpieczenia
OC. Zdarza si´ równie˝, i˝ zak∏ad
ubezpieczeƒ przesy∏a klientowi drogà faksowà lub mailowà, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia,
które ma stanowiç dowód zawarcia
obowiàzkowej umowy ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
W wielu przypadkach, klienci korzystajàcy z us∏ug w systemie direct,
korzystajà równie˝ z tzw. bankowoÊci elektronicznej, dokonujàc zap∏aty
sk∏adki z tytu∏u zawartej umowy
ubezpieczenia OC, za poÊrednictwem przelewu elektronicznego.
W praktyce pojawi∏y si´ jednak
wàtpliwoÊci co do wa˝noÊci dokumentów potwierdzajàcych zawarcie

umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w systemie direct.
Rzecznik Ubezpieczonych pozyska∏
informacje, i˝ organy uprawnione do
kontroli zawarcia obowiàzkowej
umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie
honorujà takich dokumentów wskazujàc, i˝ nie posiadajà one oryginalnych podpisów ani pieczàtek zak∏adu ubezpieczeƒ. Kwestionowane sà
równie˝ dowody op∏aty sk∏adki
w formie wydruku potwierdzajàcego
dokonanie przelewu elektronicznego, gdy˝ nie sà to dokumenty wydane przez sam zak∏ad ubezpieczeƒ.
W zwiàzku z zaistnia∏ym sporem,
Rzecznik Ubezpieczonych dokona∏
szerokiej analizy przepisów regulujàcych rodzaj i zakres dokumentu
potwierdzajàcego spe∏nienie obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego tj. przepisów:
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr
124, poz. 1151 z póên. zm.), ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
15

i Polski Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.
1152 z póên. zm.), Rozporzàdzenia
Ministra Finansów z dnia 31 paêdziernika 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia, utrwalania,
przechowywania i zabezpieczania
dokumentów zwiàzanych z zawiera-

pojazdu lub stwierdzajàcy op∏acenie
sk∏adki tego ubezpieczenia (...)”. Podobnà regulacj´ odnajdujemy w art.
86 i 87 Ustawy o ubezpieczeniach
obowiàzkowych Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polski
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które wskazujà na „doku-

W praktyce pojawi∏y si´ wàtpliwoÊci, co do wa˝noÊci dokumentów potwierdzajàcych zawarcie
umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
w systemie direct. Zdarza si´, i˝ organy uprawnione do kontroli zawarcia obowiàzkowej umowy ubezpieczenia OC, nie honorujà dokumentów, które nie posiadajà oryginalnych
podpisów czy pieczàtek zak∏adów ubezpieczeƒ.
niem i wykonywaniem umów ubezpieczenia (Dz.U. Nr 193, poz. 1889),
Rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie
rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzajàcego spe∏nienie obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego (Dz.U. Nr 211, poz.
2064) oraz ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. Nr 108, poz. 908 z póên. zm.).
Stan prawny regulowany powy˝szymi aktami prawnymi nie jest w pe∏ni
jasny i mo˝e sk∏aniaç do formu∏owania zró˝nicowanych wniosków,
o czym Êwiadczà wyra˝ane opinie.
Przepis art. 85 Ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polski Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych wskazuje, i˝
„spe∏nienie obowiàzku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowiàzkowego ustala si´ na podstawie polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajàcego zawarcie umowy
tego ubezpieczenia, wystawionego
ubezpieczajàcemu przez zak∏ad
ubezpieczeƒ”. Art. 38 pkt 3 Prawa
o ruchu drogowym wskazuje, i˝ „kierujàcy pojazdem jest obowiàzany
mieç przy sobie i okazywaç na ˝àdanie uprawnionego organu (...) dokument stwierdzajàcy zawarcie umowy
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza
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ment potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia obowiàzkowego
lub dowód op∏acania sk∏adki za to
ubezpieczenie”. Wyst´pujàca w tych
przepisach alternatywa („lub”) sposobu wype∏niania obowiàzku po
stronie kierujàcego pojazdem „posiadania przy sobie” i „okazywania na
˝àdanie uprawnionego organu”
jednego z dokumentów tam wymienionych, wydaje si´ oczywista. Spe∏nienie obowiàzku wynikajàcego
z Prawa o ruchu drogowym nast´puje wi´c poprzez okazanie uprawnionym organom jednego z dwóch rodzajów dokumentów:
1. dokumentu potwierdzajàcego
zawarcie umowy wydanego
przez zak∏ad ubezpieczeƒ, lub
2. dowodu op∏acenia sk∏adki z tytu∏u zawarcia umowy ubezpieczenia.
Dokument potwierdzajàcy zawarcie obowiàzkowej umowy ubezpieczenia OC wydany przez zak∏ad ubezpieczeƒ, zgodnie z w § 2 rozporzàdzenia
z dnia 3 grudnia 2003 r. musi zawieraç ÊciÊle okreÊlone elementy. Mianowicie, dokument taki powinien okreÊlaç rodzaj ubezpieczenia, strony
i przedmiot umowy, oznaczenie serii
i numeru ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, sum´ gwarancyjnà oraz
wysokoÊç sk∏adki. Ponadto, w dokumencie tym obowiàzkowo nale˝y zidentyfikowaç pojazd, którego umowa

dotyczy, wskazujàc jego mark´, typ,
numer rejestracyjny, numer nadwozia (podwozia). Ustawodawca nie wymieni∏ jednak jako obowiàzkowego
elementu dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia,
podpisu osoby upowa˝nionej do reprezentacji zak∏adu ubezpieczeƒ. Nie
wspomnia∏ równie˝ o tym, i˝ dokument taki powinien byç opatrzony odpowiednia piecz´cià zak∏adu ubezpieczeƒ. Przedstawiane wi´c przez
niektóre instytucje stanowisko, jakoby druki nie posiadajàce oryginalnych
pieczàtek i oryginalnych podpisów,
jak równie˝ druki wygenerowane
elektronicznie (wydrukowane samodzielnie z plików elektronicznych
przes∏anych przez zak∏ad ubezpieczeƒ) nie spe∏nia∏y wymogów formalnych okreÊlonych w majàcych zastosowanie przepisach, jest w opinii
Rzecznika Ubezpieczonych, stanowiskiem nie znajdujàcym uzasadnienia
w obowiàzujàcych przepisach.
Nie nale˝y równie˝ zapominaç
o regulacji zawartej w art. 26 ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
Wskazuje si´ tam wyraênie, i˝ dokumenty zwiàzane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia
mogà byç sporzàdzane na elektronicznych noÊnikach informacji. Nie
powinien wi´c budziç ˝adnych wàtpliwoÊci fakt przekazywania klientom przez zak∏ady ubezpieczeƒ dokumentów w∏aÊnie w tego typu
formie.
Problem komplikuje si´ jednak
w zwiàzku z wymogami stawianymi
wobec formy dowodu op∏acenia
sk∏adki, które sà okreÊlone w § 1 ust.
1 i 2 rozporzàdzenia z dnia 3 grudnia
2003 r. Zgodnie bowiem z zawartymi
w tym rozporzàdzeniu przepisami,
potwierdzeniem spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego jest dokument ubezpieczenia wydany przez zak∏ad ubezpieczeƒ tj.: polisa ubezpieczeniowa,
legitymacja ubezpieczeniowa, zaÊwiadczenie tymczasowe, dowód
potwierdzajàcy op∏acenie sk∏adki
ubezpieczeniowej. OkreÊlenia wyst´pujàce w tym˝e rozporzàdzeniu
wskazujà wi´c jednoznacznie, i˝ dowód op∏acenia sk∏adki ubezpieczeP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

niowej ma mieç szczególny charakter i form´, co oznacza, ˝e ma on pochodziç od zak∏adu ubezpieczeƒ.
Nale˝y jednak zwróciç uwag´, i˝
w tym przypadku mo˝liwe jest – zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych
– postawienie zarzutu wykroczenia
treÊci powo∏anego powy˝ej przepisu
poza ramy delegacji ustawowej. Skoro bowiem w upowa˝nieniu do wydania rozporzàdzenia, zawartym w art.
5 pkt 3 Ustawy o ubezpieczeniach
obowiàzkowych Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polski
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustawodawca wskaza∏, i˝
„Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaj i zakres dokumentu potwierdzajàcego spe∏nienie
obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego”, a ustawa
o ubezpieczeniach obowiàzkowych
nie uznaje dowodu op∏acenia sk∏adki
za dokument potwierdzajàcy spe∏nienie obowiàzku zawarcie umowy
ubezpieczenia, wskazujàc jedynie, i˝
okazanie dowodu wp∏aty jest równoznaczne z okazaniem dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy, to
wprowadzenie
rozporzàdzeniem
z dnia 3 grudnia 2003 r. regulacji dotyczàcych dowodu op∏acenia sk∏adki
za ubezpieczenie, mo˝e z du˝ym
prawdopodobieƒstwem, zostaç uznane za dzia∏anie wykraczajàce poza
zakres delegacji ustawowej. Kwestia
ta jest tym wa˝niejsza, i˝ przepis §
1 ust. 2 powo∏anego rozporzàdzenia,
w obecnym brzmieniu, rodzi wobec
konsumenta – strony umowy ubezpieczenia – nowe obowiàzki, a mianowicie, obowiàzek posiadania dowodu
wp∏aty, spe∏niajàcego szczególne wymogi (tj. wydanego przez zak∏ad
ubezpieczeƒ), mimo i˝ w powszechnym obrocie stosuje si´ – zgodnie
z obowiàzujàcym prawem – ró˝ne
formy potwierdzeƒ zap∏aty o znacznie szerszym zakresie, w tym tak˝e
wygenerowane w systemie elektronicznym oraz pochodzàce od ró˝nych
uprawnionych do pobierania op∏at
urz´dów czy poÊredników. Od lat stosuje si´ równie˝ masowo dowody
op∏aty sk∏adki z tytu∏u umowy ubezpieczenia, nie pochodzàce bezpoÊredL IPIEC 2007 R . N UMER 30

nio od zak∏adu ubezpieczeƒ, co do tej
pory nie prowadzi∏o do problemów
z uznawaniem przez w∏aÊciwe organy, i˝ posiadacz ma wa˝nà umow´
ubezpieczenia. Ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych nie okreÊla dowodu op∏acenia sk∏adki jako dokumentu, który ma byç wydany przez
zak∏ad ubezpieczeƒ. Rozporzàdzenie
nie powinno wi´c byç w tej kwestii
sprzeczne z obowiàzujàcà ustawà,
a je˝eli jest, nale˝y w miejsce wadliwych przepisów rozporzàdzenia stosowaç przepisy ustawy, jako aktu
prawnego wy˝szej rangi.
Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, ze wzgl´du fakt, i˝ ubezpieczeni i pokrzywdzeni sà konsumentami,
a wi´c z definicji nie posiadajà profesjonalnej wiedzy w zakresie wymogów stawianych dokumentom ubezpieczeniowym, te niejasne przepisy
powinny byç interpretowane na ich
korzyÊç. Zawierajàc umow´ ubezpieczenia i op∏acajàc stosownà sk∏adk´
klienci zak∏adów ubezpieczeƒ mogà
i powinni mieç pewnoÊç wype∏nienia
ustawowego obowiàzku. Wszelka interpretacja, która rodzi wobec
konsumentów dodatkowe wymogi
wobec nich, podwa˝a ich zaufanie do
systemu ubezpieczeƒ, a tak˝e do
prawa w ogóle. Zbyt formalna in-

wytworzonego jest karalne, a funkcjonariusz policji, który poweêmie
w trakcie kontroli takie podejrzenie,
ma prawo a tak˝e – wynikajàcy z innych przepisów – obowiàzek powzi´cia okreÊlonych kroków, bez wzgl´du
na rodzaj ocenianego dokumentu.
Reasumujàc, Rzecznik Ubezpieczonych stoi na stanowisku, i˝ legitymowanie si´ przez posiadacza pojazdu dokumentem wydanym przez
zak∏ad ubezpieczeƒ potwierdzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia
(o ile zawiera on wszelkie wymagane
informacje) lub dowodem op∏acenia
sk∏adki za ubezpieczenie obowiàzkowe w dowolnej formie, równie˝
w formie wydruku dokumentu elektronicznego, jest wystarczajàce do
stwierdzenia, i˝ posiadacz ten jest
obj´ty ochronà ubezpieczeniowà
z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej.
Stanowisko takie jest zgodne nie tylko z przepisami obowiàzujàcego prawa, ale równie˝ z oczekiwaniami posiadaczy pojazdów mechanicznych,
którzy zawarli wa˝nà umow´ ubezpieczenia wype∏niajàc tym samym
cià˝àcy na nich ustawowy obowiàzek.
Rzecznik Ubezpieczonych zasygnalizowa∏ wi´c istnienie powy˝szego problemu w ramach powo∏anej

Rzecznik Ubezpieczonych stoi na stanowisku, i˝
legitymowanie si´ dokumentem wydanym przez
zak∏ad ubezpieczeƒ lub dowodem op∏acenia
sk∏adki w dowolnej formie jest wystarczajàce do
stwierdzenia, i˝ posiadacz pojazdu ma wa˝nà
umow´ ubezpieczenia OC.
terpretacja przepisów dotyczàcych
dokumentów potwierdzajàcych zawarcie obowiàzkowej umowy ubezpieczenia nie jest uzasadniona tym
bardziej, i˝ oczywistym jest, ˝e zagro˝enie sfa∏szowania np. wydruku
komputerowego lub innego dokumentu przes∏anego w systemie elektronicznym nie jest wi´ksze, a wr´cz
przeciwnie – stosunkowo mniejsze –
ani˝eli jakiegokolwiek dokumentu
podpisanego r´cznie. Ponadto, fa∏szerstwo dokumentu, jakkolwiek

przez Ministerstwo Finansów Grupy
Roboczej do spraw przeglàdu prawa
ubezpieczeƒ gospodarczych. Miejmy
nadziej´, ˝e postulowane przez
Rzecznika Ubezpieczonych zmiany
znajdà akceptacj´ i problem nieuwzgl´dniania dokumentów potwierdzajàcych zawarcie umowy
w systemie direct zostanie wkrótce
rozwiàzany.
■
Ma∏gorzata Wi´cko
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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X JUBILEUSZOWY
KONGRES BROKERÓW
Miko∏ajki 24-27 maja 2007 r.

i ubezpieczycielem. Nast´pnie odby∏a si´ dyskusja panelowa z udzia∏em
Rzecznika Ubezpieczonych, Prezesa
PIU, przedstawicieli HDI i Hestii,
przedstawicieli nauki i reprezentacji
Stowarzyszenia Brokerów.
Dyskusje podsumowa∏ prof. dr
hab. Jerzy ¸aƒcucki, który zwróci∏
uwag´ na potrzeb´ takich spotkaƒ,

-Borsuk, Violetta Stanek, Anna Sitarek, Eugenia Niko∏ajewa i Jaros∏aw
Gniadek. Pamiàtowe medale dla laureatów FAIR PLAY otrzyma∏y te˝
zarzàdy towarzystw Commercial
Union, Gerling Polska TU na ˚ycie,
STU Ergo Hestia S.A. i TUiR Warta
S.A. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Forum Rynku Ubezpieczeniowego
to motto drugiego dnia Kongresu.
W tym dniu te˝ nastàpi∏o uroczyste
otwarcie stoisk informacyjnych
z udzia∏em Zarzàdów Stowarzyszenia i Izby Brokerów.
Ogromne zainteresowanie wzbudzi∏ panel brokerski z udzia∏em prof.
dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego
zatytu∏owany „Aktualne problemy

które majà m´dzy innymi na celu
podniesienie ÊwiadomoÊci nie tylko
Êrodowiska brokerskiego ale wszystkich partnerów rynku ubezpieczeniowego.
W pierwszym dniu Kongresu odby∏a si´ uroczystoÊç jubileuszowa,
w trakcie której zosta∏y wr´czone
pamiàtkowe medale dla osób zas∏u˝onych dla Êrodowiska ubezpieczeniowego. Nagrodzeni zostali: dr Stanis∏aw Rogowski, prof. dr hab.
Eugeniusz Kowalewski, Tomasz
Mintoft -Czy˝, red. Zofia Pawlak -

prawne polskiego rynku ubezpieczeniowego”, a tak˝e panel z udzia∏em
dr Ma∏gorzaty Serwach „Tiggery
szkodowe”.
Kongresowi towarzyszy∏o wiele
imprez integracyjnych i spotkaƒ towarzystw ubezpieczeniowych z brokerami.
Odby∏o si´ te˝ elektroniczne g∏osowanie, które potwierdzi∏o a˝ 88%
g∏osów o potrzebie zorganizowania
kolejnego jedenastego Kongresu
Brokerów.
Anna Arwaniti

Dziesiàty, jubileuszowy Kongres Brokerów w tym
roku po∏àczony by∏ z Jubileuszem 15-lecia Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych. Patronat objà∏ Rzecznik Ubezpieczonych dr Stanis∏aw Rogowski, a patronem medialnym po raz dziewiàty by∏a Gazeta Ubezpieczeniowa i Prawo Asekuracyjne.
Si´gniemy teraz do liczb, w spotkaniu wzi´∏o udzia∏ 1063 uczestników,
a w tym 410 brokerów, 465 przedstawicieli towarzystw ubezpieczeƒ, 23
firmy wspó∏pracujàce z rynkiem
i 125 obserwatorów. Sponsorami
g∏ównymi by∏y HDI i Ergo Hestia.
W przemówieniu inaugurujàcym
Kongres, prezes Stowarzyszenia
Brokerów, Jacek Kliszcz, podkreÊli∏,
˝e rocznica to dobry okres na podsumowania i plany. Nie budzi wàtpliwoÊci waga integracji Êrodowiska, jakà jest nasze spotkanie. Tak wi´c nie
pytajmy, czy powinien zostaç zorganizowany nast´pny kongres. Pytajmy jak udoskonaliç jego formu∏´
i dostosowaç jà do wymogów czasu.
OsobiÊcie dzi´kuj´ wszystkim by∏ym
i obecnym cz∏onkom Stowarzyszenia, którzy przez swojà aktywnoÊç
budujà pozycj´ naszego zawodu.
Rzecznik Ubezpieczonych dr Stanis∏aw Rogowski witajàc uczestników Kongresu, zwróci∏ uwag´ ,˝e
broker to zawód spo∏ecznego zaufania, a rola poÊrednika na dynamicznie rozwijajàcym si´ rynku ubezpieczeƒ jest bardzo istotna. Klient
czu∏by si´ osamotniony w obliczu
ciàgle zmieniajàcego si´ prawa.
Programowy wyk∏ad „Wspó∏praca
brokerów i ubezpieczycieli. Partnerstwo w interesie klienta” wyg∏osi∏
prof. dr hab. Henryk Mruk. W swoim wyk∏adzie wiele miejsca poÊwi´ci∏
budowaniu relacji partnerskich pomi´dzy ubezpieczajàcym, brokerem
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System emerytalno-rentowy w Polsce w obliczu
pilnych uregulowaƒ prawnych:
problemy, przedsi´wzi´cia, rekomendacje
Od pewnego czasu opinia publiczna z du˝ym nat´˝eniem informowana jest o pilnych koniecznoÊciach
wynikajàcych z wprowadzonej w 1999 roku reformy
emerytalnej. Jest to spowodowane faktem, i˝ osobom, które zdecydowa∏y si´ na wejÊcie do tzw. kapita∏owego segmentu emerytalnego, akumulujàcego
sk∏adki w otwartych funduszach emerytalnych
(OFE), ju˝ w 2009 roku powinny byç wyp∏acone
pierwsze Êwiadczenia. Ponadto zmieniony zostanie
sposób obliczania Êwiadczeƒ emerytalnych zarówno
dla wymienionych osób jak te˝ wobec wszystkich pozosta∏ych, potencjalnych Êwiadczeniobiorców.
oÊwiadczenia wczesnego okresu przebudowy systemu owocowa∏y negatywnymi zdarzeniami, wynikajàcymi z faktu braku
czasu na przygotowanie, sprawdzenie
i sprawne wdro˝enie instrumentarium nowych zasad op∏acania sk∏adek. W efekcie powsta∏y powa˝ne
opóênienia transferowe, które wprowadzi∏y niepewnoÊç organizacyjnà do
systemu, podwa˝y∏y zaufanie do
zmian oraz spowodowa∏y koniecznoÊç
emisji obligacji restrukturyzacyjnych
na kwot´ blisko 10 mld z∏. PodkreÊlenia wymaga, i˝ ówczesny etap reformy jawi∏ si´ jako ∏atwiejszy, dotyczy∏
poboru sk∏adek a zakresem jego oddzia∏ywania obj´ci byli g∏ównie p∏atnicy sk∏adek. Problem, przed którym
system emerytalny stanie w najbli˝szym czasie jest trudniejszy, poniewa˝:
1. dotyczy wyp∏aty Êwiadczeƒ,
2. brak jego przygotowania negatywnie obcià˝y Êwiadczeniobiorców,
3. skutkiem ewentualnych b∏´dów
b´dzie brak wyp∏aty Êwiadczenia, jego inna wysokoÊç lub wyp∏ata po terminie.
Mo˝na przyjàç za oczywisty fakt,
i˝ wiedza, która zosta∏a wyniesiona

D
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z wymienionych zdarzeƒ, które dokona∏y si´ w przesz∏oÊci, powinna
sk∏aniaç ku prowadzeniu procesu legislacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacje przekazane
przez prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, wskazujà, i˝ instytucja
ta potrzebuje od 12 do 18 miesi´cy
na wdro˝enie uchwalonych przez
Sejm i podpisanych przez prezydenta RP stosownych regulacji prawnych. Majàc na uwadze czas, w którym s∏owa te sà pisane (II kwarta∏
2007 r.), nale˝a∏oby rozwa˝yç pilne
powo∏anie komisji nadzwyczajnej
w Sejmie, która przygotowa∏aby pakiet niezb´dnych ustaw.
Problematyka wyp∏aty emerytur
z otwartych funduszy emerytalnych
nie jest jedynym zagadnieniem z katalogu przedsi´wzi´ç niezb´dnych do
podj´cia i realizacji w 2007 roku.
Przypomnienia wymaga fakt powiàzania innych elementów systemu
emerytalno-rentowego wraz z pojawieniem si´ nowej, kapita∏owej formy Êwiadczeƒ, które dotyczy
w szczególnoÊci:
1. zagadnienia tzw. emerytur pomostowych,
2. rent z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy,

3. rent rodzinnych,
4. zagadnienia formu∏y i wysokoÊci
emerytury minimalnej w nowym systemie.
Spojrzenie na zakres omawianej
problematyki wskazuje na koniecznoÊç skoncentrowania si´ zatem na
dwóch przedstawionych obszarach
zagadnieƒ do analizy: podstawowego
(emerytury z nowego systemu) oraz
wymienionego powy˝ej, powiàzanego z podstawowym, nie mniej istotnego. Nale˝y, zatem spróbowaç opisaç, które z problemów wydajà si´
byç najbardziej istotne dla ka˝dego
z wymienionych obszarów.
Emerytury z systemu kapita∏owego wyp∏acane mia∏y byç zgodnie z za∏o˝eniami reformy przez utworzone
zak∏ady emerytalne, majàce spe∏niaç
rol´ wybranej instytucji p∏atnika wykupionej emerytury. Projekt ustawy
o zak∏adach emerytalnych z 2001 roku nie doczeka∏ si´ kontynuacji
i obecnie rozwa˝ane sà zupe∏nie inne
rozwiàzania, w∏àcznie z powierzeniem tej roli Zak∏adowi Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych. Dezaktywacja pierwotnej koncepcji wymaga powo∏ania zapewne dwóch rodzajów instytucji:
zarzàdzajàcej aktywami zgromadzonymi w OFE oraz wyp∏acajàcej
Êwiadczenia emerytalne z systemu
kapita∏owego. Przyj´te rozwiàzania
wp∏ynà na uregulowania dotyczàce
emerytury minimalnej. Równolegle
do kszta∏towania sposobu wyp∏at,
analizy i niezb´dnych korekt wymagajà uregulowania ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, w cz´Êci
dotyczàcej ustalania wysokoÊci i wyp∏aty nowych emerytur z systemu
repartycyjnego (zusowskiego). Jest
to spowodowane koniecznoÊcià wyeliminowania przyk∏adowych niedookreÊleƒ i braków, bàdê wymagajàcych rewizji przepisów:
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1. zasady rozliczania sk∏adek uniemo˝liwiajà wydanie w terminie
ustawowym decyzji, z uwagi na
brak mo˝liwoÊci ustalenia
w tym terminie wysokoÊci nowej
emerytury,
2. sposób obliczania nowej emerytury nie uwzgl´dnia sk∏adek za
ostatni, niepe∏ny miesiàc pracy
przy obliczaniu emerytury, jeÊli
w tym samym miesiàcu z∏o˝ono
wniosek o emerytur´,
3. obecne uregulowania uniemo˝liwiajà obliczenie wysokoÊci nowej emerytury dla osób, które
nie rozwiàza∏y stosunku pracy
z dotychczasowym pracodawcà
4. podobnie, w przypadku tych
cz∏onków OFE, którzy nie zawarli umowy z zak∏adem emerytalnym (abstrahujàc od jego
koncepcji organizacyjnej),
5. zmiana zasad zawieszania
emerytur w przypadku kontynuowania zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, niedostosowanych do formu∏y
nowej emerytury.
Przedstawione powy˝ej zagadnienia nie wyczerpujà katalogu koniecznych zmian w przepisach przedmiotowej ustawy. Z punktu widzenia
Êwiadczeniobiorców
istotne
sà
kwestie ∏àczenia pracy z wyp∏atà
Êwiadczeƒ z tzw. systemu zusowskiego. Podobnie kwestia waloryzowania
kapita∏u zakumulowanego na koncie
w momencie przechodzenia na emerytur´ na prze∏omie kwarta∏ów. Wymagajà one weryfikacji podobnie jak
obliczanie renty rodzinnej (w przypadku braku ˝ywiciela rodziny), która mo˝e byç zrealizowana wy∏àcznie
w systemie repartycyjnym.
Zagadnienia dotyczàce problematyki rentowej plasujà si´ najogólniej
rzecz ujmujàc w Êwiadczeniach przyznawanych z tytu∏u ryzyka utraty
g∏ównego ˝ywiciela rodziny oraz ryzyka utraty zdolnoÊci do pracy. Renty rodzinne sà przyznawane obecnie
na zasadach, które uwzgl´dniajà fakt
istnienia wy∏àcznie jednego repartycyjnego, segmentu emerytalnego.
Liczba Êwiadczeniobiorców pobierajàcych rent´ rodzinnà wynios∏a ostatnio 1 350,6 tys. osób.1 Brakuje uregu20

lowaƒ odnoszàcych si´ do sytuacji
przysz∏ej, uwzgl´dniajàcych funkcjonowanie osób w systemie mieszanym: umownie ZUS-OFE. Dlaczego
taka regulacja jest niezb´dna? Pozostawienie jako zasady naliczania renty wy∏àcznie od Êwiadczenie z systemu repartycyjnego (tzw. pierwszy
filar), wydatnie obni˝a ich wysokoÊç.
Dotyczy to zw∏aszcza osób, które
uzyskiwa∏yby je po ubezpieczonych,
obj´tych przynale˝noÊcià do OFE.
W przypadku rent rodzinnych po
ubezpieczonych w systemie dotychczasowym, tylko repartycyjnym, ich
ni˝sza wysokoÊç powodowa∏aby wystàpienie zró˝nicowania wÊród
dwóch grup Êwiadczeniobiorców. Rodzi∏oby to zasadne pytanie chocia˝by
o funkcjonowanie zasady sprawiedliwoÊci spo∏ecznej czy te˝ równoÊci wobec prawa ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
sà kszta∏towane obecnie w sposób,
który sk∏ania ku stwierdzeniu, i˝
dawne renty b´dà w przysz∏oÊci wy˝sze od nowych emerytur. Obecna,
przeci´tna wysokoÊç tego Êwiadczenia rentowego kszta∏tuje si´ na poziomie ok. 1031 z∏, wobec niespe∏na
1380 z∏ przeci´tnej wysokoÊci emerytury. Liczba rencistów pobierajàcych
Êwiadczenia z powy˝szego powodu
wynosi blisko 1350,6 tys. osób.2 Do
chwili obecnej nie uchwalono aktów
prawnych, które kszta∏towa∏yby renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
w nowych (po 2009 r.) uwarunkowaniach partycji Êwiadczeƒ emerytalnych. Mo˝na generalnie stwierdziç,
i˝ z perspektywy prawa do nabywania rent, ich wymiaru, powiàzaƒ
z nowym systemem, problematyka
rentowa oczekuje na swoje skorygowane uregulowania.
Nadziejà na uzupe∏nienie wspomnianej luki systemowej stanowi
projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, przekazany w dniu 27
kwietnia b.r. do konsultacji spo∏ecznych. Uregulowania majà na celu
zmian´ formu∏y naliczania rent przy
pozostawieniu przepisów okreÊlajà-

cych warunki, których spe∏nienie
uprawnia do renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy. Z uwagi na
wprowadzenie jednolitej podstawy
obliczenia emerytur i rent dla ubezpieczonych, urodzonych po 1948 r.,
zasady wymiaru rent muszà byç dostosowane do zasady ekwiwalentoÊci
pomi´dzy zgromadzonà sk∏adkà
a Êwiadczeniem emerytalnym. Umacnia to postulowanà u progu reformy
zasad´ stabilnoÊci finansowej systemu ubezpieczeƒ, która budowana jest
o oparciu o pozytywnà korelacj´ pomi´dzy wnoszonymi aktywami finansowymi a wydatkami na wyp∏at´
Êwiadczeƒ. Nowa formu∏a naliczania
rent odwo∏uje si´ do wysokoÊci zebranego kapita∏u emerytalnego, podobnie jak w przypadku emerytur
kapita∏owych.3 Wydaje si´, i˝ przewidywane oszcz´dnoÊci w systemie rentowym, w okresie po 1 stycznia 2009
roku, b´dà zwiàzane z wydatnie obni˝onà przeci´tnà wysokoÊcià Êwiadczeƒ, co oznacza, i˝ oscylowaç b´dà
one wokó∏ minimalnej wysokoÊci. Dotyczyç to b´dzie w szczególnoÊci lat
2009-2020, w którym b´d´ najni˝sze
stopy zwrotu z OFE dla ubezpieczonych, którzy wówczas zacznà pobieraç Êwiadczenie emerytalne.
Jednym z w´z∏owych, nierozwiàzanych problemów systemu jest kwestia emerytur pomostowych. Emerytury pomostowe zast´powaç mia∏y
dotychczasowy model wczeÊniejszego
przechodzenia na emerytur´. Wieloletnie opóênianie przyj´cia ustawy
regulujàcej t´ kwesti´ pogorszy∏y sytuacj´ finansowà systemu i wzmagajà wcià˝ presj´ na wczeÊniejszy, silny
transfer osób w wieku produkcyjnym
w sfer´ Êwiadczeƒ. Nak∏ada si´ na to
negatywny trend demograficzny, powiàzany z trudnoÊciami w utrzymaniu odpowiedniego poziomu dotacji
celowej z bud˝etu paƒstwa do FUS.
Warto wspomnieç, i˝ „Prognoza
wp∏ywów i wydatków funduszu emerytalnego do 2050 roku” przygotowana w Centrali ZUS4, oraz „Prognoza
demograficzna do roku 2030” nie napawajà zbytnim optymizmem. Tak
zwany wspó∏czynnik obcià˝enia systemu b´dzie silnie rós∏ w kolejnych
latach (2014-2050), osiàgajàc w roku
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2050 prawie trzykrotnie wy˝szy poziom ani˝eli w 2005 roku.
Pomimo przeprowadzonej dywersyfikacji systemu emerytalnego, która wprowadzi∏a dodatkowe mo˝liwoÊci oszcz´dzania na emerytur´,

Êwiadczenia, m.in. brytyjskie, wskazujà, i˝ cechà tych przedsi´wzi´ç jest
masowy udzia∏ pracowników (si´gajàcy 40-50% zatrudnionych), przyjazny system podatkowy (dla obu
stron) oraz wspó∏p∏acenie sk∏adek

Tablica nr 1. Kszta∏towanie si´ wspó∏czynnika obcià˝enia demograficznego w latach 2003-2050 (prognoza).

èród∏o: Eurostat, 2006.

dost´pne analizy wskazujà, i˝ stopa
zastàpienia wynagrodzenia emeryturà b´dzie systematycznie maleç.
Nale˝y przyznaç, i˝ jest to informacja s∏abo rozpowszechniona wÊród
przysz∏ych
Êwiadczeniobiorców,
emerytów z nowego systemu.
Opisana sytuacja zdaje si´ obiektywnie sprzyjaç dzia∏aniom na rzecz
promocji dodatkowych, fakultatywnych form ubezpieczenia emerytalnego. Zdecydowanà rekomendacjà
nale˝y objàç uregulowania wiodàce
ku wzmocnieniu tzw. trzeciego filara
emerytalnego, który w za∏o˝eniach
reformy mia∏ stanowiç powa˝ne uzupe∏nienie emerytury repartycyjno-kapita∏owej. Nale˝y stwierdziç, i˝
uzupe∏niajàce systemy emerytalne,
rozpowszechnione sà w krajach rozwini´tych od wielu dekad. Z istoty za∏o˝eƒ polskiej reformy, udzia∏ Êwiadczenia trzeciofilarowego, dla osoby
40 letniej przekracza∏ 1/3 ogólnego
Êwiadczenia emerytalnego, w przypadku 20 latka wynosi∏ ok. 40%. Solidaryzm spo∏eczny, obecny w klasycznych, repartycyjnych ubezpieczeniach
emerytalnych, jest obecny tak˝e przy
wspólnym tworzeniu przez pracodawców i pracowników zak∏adowych
(pracowniczych) planów (programów) emerytalnych. Zagraniczne doL IPIEC 2007 R . N UMER 30

przez pracodawców i pracowników.
Sytuacja na polskim rynku pracowniczych programów emerytalnych
kszta∏tuje si´ odmiennie, liczba
uczestników tych programów nie
przekracza 2% zatrudnionych. Obecnie w Polsce funkcjonuje 969 pracowniczych programów emerytalnych,
jednak˝e wy∏àcznie pi´ç w formie
pracowniczych funduszy emerytalnych. Te ostatnie skupiajà blisko 45
tysi´cy pracowników, z czego najwi´kszy, fundusz emerytalny Telekomunikacji Polskiej S.A. posiada∏
w koƒcu 2006 roku ponad 22,2 tysiàce cz∏onków. Niedu˝a liczba programów emerytalnych w formie funduszu jest zwiàzana przede wszystkim
z wysokimi kosztami prowadzenia
towarzystwa emerytalnego, które
zarzàdza funduszem. Brak wystarczajàcych zach´t podatkowych dla
pracodawcy, przy fakultatywnoÊci
prowadzenia programu, powoduje, i˝
nawet w okresie silnego wzrostu gospodarczego, nowe programy nie powstajà. Tymczasem w Unii Europejskiej zak∏adowe plany emerytalne sà
jednym z kluczowych elementów systemów emerytalnych paƒstw cz∏onkowskich. Tworzone sà m.in. w wyniku zaleceƒ Komisji Europejskiej
i Rady Europy a tak˝e pod wp∏ywem

Trybuna∏u Europejskiego. Warto
wspomnieç, i˝ na jego sesji w 1995 r.
rozwa˝ana by∏a kwestia, na ile ró˝norodnoÊç rozwiàzaƒ przyj´tych
w systemach zak∏adowych poszczególnych krajów mo˝na pogodziç z koniecznoÊcià dokonywania przedsi´wzi´ç standaryzacyjnych w Unii
Europejskiej. Uznano, i˝ rozmaitoÊç
zapisów i regulacji, która cechuje te
systemy stanowi odzwierciedlenie
ró˝nych tradycji kulturowych poszczególnych krajów i pomocniczego
charakteru systemów zak∏adowych.
Stanowisko to oznacza, i˝ ustawodawstwo ponadnarodowe akceptuje
zasad´ pomocniczoÊci jako uniwersalnà dla koncepcji tworzenia zabezpieczenia socjalnego w tej formie.
Stanowi to wyraz uznania dla dorobku socjalnego paƒstwa gospodarki
rynkowej oraz uznaje ró˝nice w mechanizmach funkcjonowania systemów zak∏adowych w ró˝nych krajach za zjawisko naturalne. W sferze
formalnej nie ma zatem ˝adnych barier i trudnoÊci, które po akcesji do
Unii Europejskiej mog∏yby powstrzymywaç polskich legislatorów przed
rozwojem tzw. trzeciej emerytury.
Pracodawcy, twórcy pracowniczych
programów emerytalnych w Polsce
za istotne przedsi´wzi´cia s∏u˝àce
rozwojowi tych programów uznajà:
1. zmian´ przepisów prawa – umo˝liwienie wspó∏p∏acenia sk∏adki
podstawowej, tworzenie PPE poprzez rejestracj´, zwolnienie podatkowe dla pracodawcy,
2. rozwa˝enie (wzorem Niemiec)
mo˝liwoÊci wprowadzenia aktywów programu do struktury bilansu przedsi´biorstwa,
3. edukacj´ ubezpieczeniowà – spadek stopy zastàpienia p∏acy emeryturà po 2010 roku obiektywnie
s∏u˝yç b´dzie zwi´kszonemu zainteresowaniu doubezpieczeniem emerytalnym.
Wprowadzone u schy∏ku 2004 roku
indywidualne konta emerytalne
(IKE) stanowià ofert´ dla tej cz´Êci
spo∏eczeƒstwa, która posiada mo˝liwoÊç comiesi´cznego lub ratalnego
odk∏adania nadwy˝ki finansowej na
cel emerytalny. Dost´pne badania5
wskazujà, i˝ regularnie oszcz´dza co
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dwudziesty Polak, blisko 75% populacji nie posiada zaÊ ˝adnych oszcz´dnoÊci. Niespe∏na 17% obywateli
oszcz´dza bàdê ma taki zamiar w korelacji z celem emerytalnym, myÊlàc
o w∏asnym losie po zakoƒczeniu aktywnoÊci zawodowej. Wspomniane
badanie wskazuje, i˝ w spo∏eczeƒstwie polskim nie ma nawyku oszcz´dzania, zwiàzane to jest równie˝ z niskim poziomem uzyskiwanych
wynagrodzeƒ. SpoÊród osób, które
w ogóle nie oszcz´dzajà ponad 94,1%
wskaza∏a, i˝ nie ma z czego odk∏adaç,
zaÊ 3,5% uzna∏o, i˝ lepiej wydaç ani˝eli od∏o˝yç.6 Wyniki badaƒ wskazujà, i˝ przes∏anek rozwoju formu∏y indywidualnych kont emerytalnych
nale˝y upatrywaç we wzroÊcie si∏y
nabywczej gospodarstw domowych.
Obecnie istotnym ograniczeniem jest
ich zaw´˝ona platforma dochodowa,
która nie pozwala przeznaczyç do ok.
300 z∏ miesi´cznie na ten rodzaj doubezpieczenia. Oszcz´dzanie na konto emerytalne jest korzystne z punktu widzenia podatkowego, poniewa˝
obecnie transfer do IKE do kwoty
3697 z∏otych rocznie jest obj´ty ulgà
z tytu∏u zysków kapita∏owych. Zapowiadana mo˝liwoÊç zwi´kszenia tej
kwoty b´dzie atrakcyjna dla grupy
osób zamo˝niejszych, zainteresowanych zarówno celem emerytalnym
jak i odpisem podatkowym.
W zakoƒczeniu trzeba zauwa˝yç,
i˝ budzàca stosunkowo najwi´ksze
emocje kwestia wyp∏aty Êrodków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych w okresie po
2009 roku, zosta∏a opisana w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych. Zdaniem
autora, ustawodawca wyraênie
wprowadzi∏ w tej mierze element
konkurencyjnoÊci wyboru ze strony
uczestnika systemu kapita∏owego,
cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego.7 Tworzàc zr´by reformy,
wiadomym by∏o, i˝ w 2009 roku nastàpi koniecznoÊç wyp∏aty Êrodków
zgromadzonych w funduszach, poprzez ich przeniesienie z dyspozycji
cz∏onków do wybranych zak∏adów
ubezpieczeƒ emerytalnych, celem
wykupienia Êwiadczenia emerytalnego. Rekomendacja, jakà nale˝a∏o22

by w tym miejscu udzieliç ustawodawcy powinna zmierzaç ku wybraniu rozwiàzaƒ, które b´dà najbardziej korzystne z punktu widzenia
uczestnika systemu, potencjalnego
Êwiadczeniobiorcy. Nale˝y przy tym
pami´taç o koniecznoÊci zachowania
idei reformy emerytalnej oraz nienaruszania zaufania obywateli do instytucji paƒstwa i stanowionego
przezeƒ prawa.
W dniu 27 kwietnia b.r. Minister
Pracy i Polityki Spo∏ecznej przekaza∏
partnerom spo∏ecznym pakiet projektów trzech ustaw, które w zamierzeniu autorów majà dokoƒczyç reform´ emerytalnà: o emeryturach
pomostowych, o emeryturach kapita∏owych z zak∏adów ubezpieczeƒ emerytalnych oraz o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznych z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych. Projekt drugiej z wymienionych ustaw zawiera rozwiàzania zmierzajàce do wprowadzenia
wielopodmiotowoÊci w zakresie wyp∏aty Êwiadczeƒ przez wprowadzenie
instytucji paƒstwowego i prywatnych
zak∏adów ubezpieczenia emerytalnego. Nale˝y t´ inicjatyw´ powitaç
z uznaniem, poniewa˝ zachowuje
ona wymóg konkurencyjnoÊci oferty
oraz mo˝liwoÊci jej wyboru przez
przysz∏ych Êwiadczeniobiorców.
Dla obecnych ubezpieczonych
istotne znaczenia ma rozwój sytuacji
dochodowej, czy te˝ ujmujàc szerzej –
prognozowana kondycja systemu
emerytalnego w perspektywie wieloletniej. Jak ju˝ wspomniano uprzednio du˝e znaczenie dla trafnoÊci planowania ma obecna i przysz∏a
sytuacja gospodarcza, sposób doboru
oraz kszta∏towania si´ poszczególnych parametrów makroekonomicznych. Czynnikami zyskujàcymi na
znaczeniu sà kszta∏towanie si´
trendów demograficznych a tak˝e
zjawisko emigracji zarobkowej.
Prowadzone równie˝ w Zak∏adzie
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych prace analityczne majà na celu szacowanie
przysz∏ych wp∏ywów oraz wydatków
poszczególnych funduszy ubezpieczeniowych w ramach FUS, w tym eme-

rytalnego. Jednym z ich efektów jest
monitoring transferów w sfer´ Êwiadczeƒ osób, które zaliczajà si´ do powojennego wy˝u demograficznego.
W ubieg∏ym roku na emerytur´ zacz´∏y przechodziç kobiety urodzone
w 1946 roku, za 4 lata zjawisko to
obejmie m´˝czyzn z tego rocznika,
w szacowanej liczbie oko∏o 180 tys.
osób. Przyjmuje si´, i˝ szczytowy
okres przechodzenia na emerytur´
kobiet z roczników powojennych nastàpi po 2015 roku (ok. 300 tys. przyznanych Êwiadczeƒ rocznie), zaÊ dla
m´˝czyzn po 2020 roku (ok. 260 tys.
osób rocznie).8 Wspomniane analizy
wskazujà, i˝ zjawisko deficytu Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych b´dzie narastaç po 2014 roku, osiàgajàc
w dziesi´cioletniej perspektywie
(2017) wielkoÊç 22,4 mld z∏. Stanie si´
tak pomimo silnego wzrostu wp∏ywów do Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z ponad 84,4 do 123,3 mld
z∏otych na koniec okresu prognostycznego. Wymowa zaprezentowanych liczb wskazuje, i˝ zagadnienie
kondycji finansowej oraz p∏ynnoÊci
systemu emerytalnego, staje si´ jednym z dominujàcych zagadnieƒ
w dyskusji o obecnej i przysz∏ej kondycji finansów publicznych. Wp∏ywaç
na nià b´dzie poakcesyjne pog∏´bianie si´ liberalizacji funkcjonowania
zewn´trznych rynków pracy oraz
obiektywnie narastajàce zjawisko starzenia si´ polskiego spo∏eczeƒstwa. ■
Dr Wojciech Nagel
Zespó∏ Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Trójstronnej Komisji ds. SG
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Dane za grudzieƒ 2006, patrz.: Informacja o wybranych Êwiadczeniach pieni´˝nych, ZUS Departament Statystyki, Warszawa 2007, str. 10.
2
Tam˝e, str. 10-11.
3
B´dà one obliczane wed∏ug zasad opisanych
w art. 25 i 26 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS.
4
Prognoza przygotowana w 2003 roku, na podstawie prognozy ludnoÊci Polski do 2050 roku
(GUS).
5
Patrz: Badanie opinii publicznej przeprowadzonego przez Instytut Badania Opinii i Rynku,
„Pentor” w okresie wrzesieƒ 2004 – sierpieƒ
2005 na zlecenie PZU ˚ycie SA.
6
Tam˝e.
7
Patrz art. 111 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
8
Por. Informacja rzàdu o obecnej sytuacji i perspektywach systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz ZUS, MPiPS, Warszawa, luty 2007 r., s. 37
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Emerytury kapita∏owe
z otwartych funduszy emerytalnych
Wyp∏ata Êwiadczeƒ z II filara systemu emerytalnego
jest brakujàcym elementem reformy emerytalnej,
która zosta∏a wprowadzona w 1999 roku. Âwiadczenia wyp∏acane z obowiàzkowej, kapita∏owej cz´Êci
systemu emerytalnego powinny byç do˝ywotnie,
gdy˝ bazowy system emerytalny ma zapewniç dochody w ca∏ym okresie po zakoƒczeniu aktywnoÊci
zawodowej. System wyp∏aty emerytur powinien zapewniaç bezpieczeƒstwo zgromadzonych w nim
Êrodków oraz pozwalaç na wyp∏at´ jak najwy˝szych
Êwiadczeƒ przy niskich kosztach.
ozwa˝ajàc mo˝liwe sposoby
wyp∏aty emerytur z II filara,
nale˝y poruszyç dwie g∏ówne
kwestie zwiàzane z przedmiotowà
sprawà: produkty emerytalne oraz
instytucje je oferujàce.
Bioràc pod uwag´ charakter produktów emerytalnych, docelowy
sposób wyp∏aty powinien wykorzystywaç mechanizm renty do˝ywotniej. Poruszane cz´sto w dyskusjach wyp∏aty programowe nie
chronià bowiem emerytów przed
ryzykiem d∏ugowiecznoÊci. W konsekwencji emerytura powinna mieç
form´ renty do˝ywotniej, której
wysokoÊç zale˝y od wieku ubezpieczonego oraz wielkoÊci zgromadzonego kapita∏u emerytalnego. Najgor´tszym problemem pozostaje
w tym przypadku kwestia ewentualnych gwarancji dotyczàcych okresu pobierania emerytury. Warto bowiem podkreÊliç, i˝ dziedziczenie
Êrodków wyst´puje w II filarze jedynie w fazie gromadzenia kapita∏u
emerytalnego. Po wykupieniu za
zgromadzony kapita∏ emerytury
do˝ywotniej, Êwiadczenie w najprostszej postaci przyjmuje form´
renty p∏atnej regularnie, której
okres wyp∏aty koƒczy si´ w miesiàcu Êmierci emeryta. Po wykupieniu
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emerytury Êwiadczeniobiorca zyskuje prawo do do˝ywotniego
Êwiadczenia oddajàc w zamian
instytucji ca∏oÊç kapita∏u zgromadzonego wczeÊniej w OFE (jest to
jednorazowa sk∏adka na ubezpieczenie rentowe). Ze wzgl´du na
tzw. szok przejÊcia, czyli mo˝liwoÊç
Êmierci emeryta tu˝ po przejÊciu na
emerytur´ i b´dàcy jego konsekwencjà koniec wyp∏aty Êwiadczenia emerytalnego, mo˝e wystàpiç
brak akceptacji spo∏ecznej dla zakoƒczenia wyp∏at finansowanych
ze sporego kapita∏u wniesionego
przez emeryta po krótkim okresie

wet w przypadku Êmierci emeryta
przed up∏ywem tego okresu (wówczas Êwiadczenie otrzymywa∏by do
koƒca okresu gwarantowanego
wskazany beneficjent). Okres gwarantowany powinien byç jednak na
tyle krótki, aby nie powodowa∏
istotnego obni˝enia emerytury.
Projekt ustawy o emeryturach
kapita∏owych z zak∏adów ubezpieczeƒ emerytalnych z 26 kwietnia
2007 r. proponuje wyp∏at´ Êwiadczeƒ emerytalnych w trzech formach:
❐ indywidualnej emerytury kapita∏owej,
❐ indywidualnej emerytury kapita∏owej z 5-letnim gwarantowanym okresem p∏atnoÊci,
❐ ma∏˝eƒskiej emerytury kapita∏owej.
Wykupienie indywidualnej emerytury kapita∏owej polega na przekazaniu Êrodków zgromadzonych
w otwartym funduszu emerytalnym w zamian za do˝ywotnie
Êwiadczenie wyp∏acane miesi´cznie
w ustalonej wczeÊniej wysokoÊci.
Indywidualna emerytura b´dzie
wyp∏acana na podstawie umowy
emerytalnej zawartej przez cz∏onka
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pobierania Êwiadczenia. Stàd nale˝y powa˝nie rozwa˝yç wprowadzenie gwarancji, które zapewnia∏yby
wyp∏acanie Êwiadczenia co najmniej przez wyznaczony okres, na-

otwartego funduszu emerytalnego
z zak∏adem emerytalnym. Jej warunki b´dà jednakowe dla ubezpieczonych tej samej p∏ci i w tym samym wieku. Wskutek takiej
23
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umowy zak∏ad ubezpieczeƒ emerytalnych przyjmuje na siebie ryzyko
d∏ugiego ˝ycia Êwiadczeniobiorcy –
ma obowiàzek wyp∏acaç comiesi´czne Êwiadczenia, nawet jeÊli
emeryt ˝yje d∏u˝ej od okreÊlonego
w tablicach dalszego przeci´tnego
trwania ˝ycia.
Kolejnà proponowanà w Polsce
formà wyp∏aty Êwiadczenia emerytalnego jest wykupienie indywidualnej emerytury z gwarantowanym
okresem p∏atnoÊci. W przypadku
tego rozwiàzania okresowe wyp∏aty
Êwiadczenia dokonywane sà do
Êmierci Êwiadczeniobiorcy (emeryta) jednak˝e nie krócej ni˝ do koƒca okresu gwarantowanego. JeÊli
emeryt umrze przed koƒcem okresu gwarantowanego, do koƒca tego
okresu Êwiadczenie jest wyp∏acane
wskazanej przez niego osobie (tzw.
beneficjentowi).
Emerytura ma∏˝eƒska zosta∏a pomyÊlana jako dogodna forma wyp∏aty Êwiadczenia emerytalnego dla
ma∏˝onków, w przypadku których
istnieje spora dysproporcja w zgromadzonym kapitale emerytalnym
a w konsekwencji wysokoÊci póêniejszych emerytur. W przypadku
wykupienia emerytury ma∏˝eƒskiej
przez jednego z ma∏˝onków, po jego
24

Êmierci Êwiadczenie jest wyp∏acane, w okreÊlonej cz´Êci, pozosta∏emu przy ˝yciu ma∏˝onkowi.
Odnoszàc si´ do drugiej p∏aszczyzny rozwa˝aƒ, nale˝y wybraç instytucje wyp∏acajàce emerytury z II filara. Spektrum mo˝liwoÊci w tym
zakresie obejmuje: jednà instytucj´
wyp∏acajàcà Êwiadczenia oraz wiele

konkurujàcych ze sobà podmiotów.
W przypadku podj´cia decyzji
o wieloÊci podmiotów, nale˝y rozstrzygnàç kwesti´ wykorzystania
do tego celu istniejàcych ju˝ na rynku instytucji finansowych lub powo∏ania zupe∏nie nowych podmiotów (tzw. zak∏adów ubezpieczeƒ
emerytalnych). Z funkcjonujàcych
na rynku instytucji prywatnych
wyp∏atà Êwiadczeƒ emerytalnych
mog∏yby zajàç si´ zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie. Ze wzgl´du na charakter ryzyka towarzyszàcego
Êwiadczeniom do˝ywotnim, emerytur nie powinny docelowo wyp∏acaç
otwarte fundusze emerytalne, gdy˝
nie specjalizujà si´ one w zarzàdzaniu ryzykiem demograficznym.
Nie znajàc ostatecznej szczegó∏owej konstrukcji produktów oraz
wysokoÊci mo˝liwych op∏at i rentownoÊci inwestycji wymienionych
podmiotów, nie sposób jest podjàç
trafnà decyzj´ w zakresie instytucjonalnej struktury rynku wyp∏at
emerytur z II filara. Warto jednak
pami´taç, i˝ dokonujàc stosownego
wyboru nale˝y kierowaç si´ bezpieczeƒstwem Êrodków, wysokoÊcià
oferowanych Êwiadczeƒ oraz wielkoÊcià towarzyszàcych im kosztów.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i˝
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wybrane instytucje b´dà wyp∏acaç
Êwiadczenia do koƒca ˝ycia przysz∏ych emerytów. Decyzja o wyborze podmiotu wyp∏acajàcego Êwiadczenia
b´dzie
zatem
dla
ubezpieczonych decyzjà ostatecznà.
Ponadto, system wyp∏aty Êwiadczeƒ z II filara powinien byç wolny
od manipulacji politycznych, aby
zapewniç bezpieczeƒstwo Êrodków
i jego stabilnoÊç w d∏ugim okresie.
Ze wzgl´du na ostatecznoÊç wyboru instytucji wyp∏acajàcej Êwiadczenia z II filara (brak mo˝liwoÊci
zmiany instytucji w trakcie pobierania emerytury), paƒstwo powinno uchroniç przysz∏ych emerytów
przed sytuacjà konkurowania przez
zainteresowane podmioty siecià
sprzeda˝y a nie jakoÊcià oferty.

W zwiàzku z tym, informacje o wysokoÊci emerytury, którà oferujà
poszczególne podmioty za ka˝dy
1000 z∏ kapita∏u zgromadzonego
w OFE, powinny byç przekazywane
przez niezale˝nà instytucj´. Rozwiàzanie takie pomo˝e uniknàç sytuacji wprowadzania przysz∏ych
emerytów w b∏àd przez przedstawicieli
instytucji
wyp∏acajàcych
Êwiadczenia emerytalne. Niewàtpliwie najbardziej problematyczne
jest ustalenie sposobu wyp∏aty
Êwiadczeƒ w okresie przejÊciowym
tzn. w latach 2009-2013, kiedy na
emerytur´ z nowego systemu przejdà pierwsze roczniki ubezpieczonych – wy∏àcznie kobiety. JeÊli stosowane b´dà wspólne dla obu p∏ci
tablice dalszego przeci´tnego trwa-

nia ˝ycia, pojawia si´ problem dodatkowych dop∏at zwiàzanych
z d∏u˝szym dalszym przeci´tnych
trwaniem ˝ycia kobiet w porównaniu do m´˝czyzn. W przypadku
braku odpowiednich regulacji
w tym zakresie, mo˝e nie byç
ch´tnych do zawierania umów
z pierwszymi emerytami z nowego
systemu (kobietami) w latach 20092013. Stàd w okresie przejÊciowym
uzasadnione wydaje si´ dopusczeznie do wyp∏aty Êwiadczeƒ instytucji paƒstwowej, wed∏ug ostatnich
propozycji – paƒstwowego zak∏adu
emerytalnego.
■

Joanna Owczarek
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Sàdownictwo polubowne
– stan obecny i perspektywy
W dniu 9 maja 2007 r. w Warszawie odby∏o si´ seminarium pt. „Sàdownictwo polubowne – stan obecny i perspektywy”. Seminarium zosta∏o zorganizowane przez Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej
we wspó∏pracy z Sàdem Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych.
twarcia konferencji dokona∏
dr Stanis∏aw Rogowski,
Recznik Ubezpieczonych,
który wyg∏osi∏ s∏owo wst´pne. Instytucj´ Sàdu Polubownego przy
Rzeczniku Ubezpieczonych przedstawi∏ mec. Aleksander Daszewski,
prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. Na wst´pie dr Marcin
Orlicki omówi∏ dotychczasowà
praktyk´ Sàdu Polubownego przy
Rzeczniku Ubezpieczonych oraz
uwarunkowania prawne funkcjonowania sàdownictwa polubownego. W kolejnej cz´Êci seminarium
oddano g∏os praktykom, czyli zak∏adom ubezpieczeƒ, którzy wypowiadali swoje uwagi na temat dotychczasowego
funkcjonowania
sàdownictwa polubownego w Pol-
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sce. Swoje doÊwiadczenia zwiàzane
z udzia∏em w rozprawach przed Sàdem Polubownym przy Rzeczniku
Ubezpieczonych przedstawi∏ mec.
Jacek Gniedziuk (HDI Asekuracja
TU S.A.). Opini´ rynku ubezpieczeniowego zaprezentowa∏ mec. Pawe∏
Ilnicki z Polskiej Izby Ubezpieczeƒ,
który przedstawi∏ uwagi dotyczàce
regulaminu Sàdu Polubownego
przy Rzeczniku Ubezpieczonych.
W podsumowaniu tej cz´Êci uznano, ˝e sàdownictwo polubowne jest
istotne dla rozstrzygania sporów
mi´dzy ubezpieczonymi i zak∏adami ubezpieczeƒ, a w szczególnoÊci
przyspiesza rozwiàzywanie takich
sporów i zmniejsza ich koszty.
W nast´pnej cz´Êci przedstawiono zasady polubownego rozstrzyga-

nia sporów przez Arbitra Bankowego, Katarzyn´ Marczyƒskà. Europejski wymiar sàdownictwa polubownego zaprezentowa∏ Piotr
Staƒczak, specjalista ADR w Europejskim Centrum Konsumenckim.
Na zakoƒczenie seminarium Marcin Kawiƒski, ekspert Fundacji
Edukacji Ubezpieczeniowej, przedstawi∏ FIN-NET, europejskà sieç
instytucji rozstrzygajàcych spory
konsumenckie w zakresie us∏ug finansowych. Sieç promuje i u∏atwia
alternatywne rozstrzygania sporów
mi´dzy obywatelami Unii Europejskiej i instytucjmi finansowymi
funkcjonujàcymi w ramach wspólnego rynku finansowego.
W seminarium wzi´∏o udzia∏ wielu przedstawicieli praktyki i instytucji publicznych zwiàzanych
z ochronà konsumentów. Opinie
wyg∏oszone przez prelegentów
i g∏osy w dyskusji podkreÊla∏y znaczenie sàdownictwa polubownego
oraz jego potencjalny rozwój
w przysz∏oÊci.
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Arbitra˝
Sàdownictwo polubowne stanowi alternatywnà i zazwyczaj konkurencyjnà metod´ rozstrzygania sporów powsta∏ych w ramach ga∏´zi prawa cywilnego.
Sàdy arbitra˝owe sà sàdami niepaƒstwowymi, jednak wydane przez nie orzeczenia majà moc prawnà
na równi z orzeczeniami sàdów powszechnych, po
ich uznaniu bàdê stwierdzeniu ich wykonalnoÊci
przez sàd powszechny.
arunkiem skierowania sprawy do rozstrzygni´cia w trybie polubownym jest zgoda
stron spornego stosunku prawnego.
Zgoda ta mo˝e zostaç wyra˝ona
w dwojaki sposób. Po pierwsze strony
mogà wyraziç zgod´ uprzednio tj.
przed powstaniem sporu. Wtedy wyra˝enie zgody polega na zawarciu
przez strony stosownej umowy zwanej zapisem na sàd polubowny. Zapis
na sàd polubowny powinien dok∏adnie wskazywaç stosunek prawny,
z którego spór mo˝e wyniknàç
w przysz∏oÊci. Nie jest mo˝liwe natomiast zapisanie na sàd polubowny
wszelkich przysz∏ych ewentualnych
sporów bez konkretnego wskazania
stosunków prawnych, z których
spory mog∏yby powstaç. Po drugie,
zgoda na oddanie sporu pod rozstrzygni´cie sàdu polubownego mo˝e zostaç wyra˝ona wtórnie tj. po powstaniu sporu. W takiej sytuacji zapis na
sàd polubowny przyj´∏o si´ nazywaç
kompromisem czy te˝ klauzulà kompromisarskà. Koniecznym elementem równie˝ takiej umowy jest wskazanie spornego stosunku prawnego.
Ponadto w obu przypadkach zapis na
sàd polubowny mo˝e zawieraç elementy dodatkowe takie jak wskazanie: liczby arbitrów i ich wynagrodzenia, miejsca post´powania, terminów
procesowych, procedury na podstawie której sàd polubowny rozstrzygnie spór i innych.
Najwi´kszà swobod´ przy kszta∏towaniu regu∏ post´powania przed sàdem polubownym majà strony, które
zdecydujà si´ na rozstrzygni´cie po-

W
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wsta∏ego mi´dzy nimi sporu przed
sàdem polubownym powo∏anym ad
hoc czyli do rozstrzygni´cia oznaczonej sprawy. Natomiast mo˝liwoÊç
kszta∏towania post´powania przed
sàdem polubownym b´dzie w pewnym sensie ograniczona, gdy strony
zdecydujà si´ na wybór sta∏ego sàdu
polubownego. Sàdy takie dzia∏ajà
w oparciu o regulamin, który reguluje sposób i zasady post´powania
przed sk∏adem orzekajàcym. Posiadajà równie˝ sta∏à list´ arbitrów,
okreÊlonà siedzib´ oraz w∏asnà administracj´.
Arbitrem mo˝e zostaç ka˝da osoba
fizyczna posiadajàca pe∏nà zdolnoÊç
do czynnoÊci prawnych bez wzgl´du
na jej obywatelstwo. Ograniczenie
w tym zakresie wyst´puje jedynie
w stosunku do s´dziów sàdów paƒstwowych, z wyjàtkiem s´dziów
w stanie spoczynku. Z powy˝szego
wynika, ˝e arbitrzy wcale nie muszà
byç prawnikami a powierzenie rozstrzygni´cia sprawy najcz´Êciej nast´puje ze wzgl´du na ich specjalnà
wiedz´ w okreÊlonej dziedzinie np.
energetyce, drogownictwie, ubezpieczeniach, technologiach produkcyjnych czy innych.
Na drog´ post´powania arbitra˝owego strony mogà skierowaç spory
o prawa majàtkowe lub spory o prawa niemajàtkowe mogàce byç przedmiotem ugody sàdowej, z wyjàtkiem
spraw o alimenty. Do praw majàtkowych zalicza si´: prawa rzeczowe
(np. w∏asnoÊç), wierzytelnoÊci, prawa
rodzinne o charakterze majàtkowym
(np. prawo do ma∏˝eƒskiej wspólno-

Êci majàtkowej), prawa na dobrach
niematerialnych o charakterze majàtkowym (np. utwory literackie, wynalazki), prawo do spadku. Natomiast w sk∏ad praw niemajàtkowych
wchodzà prawa osobiste te, które
przys∏ugujà osobie fizycznej lub osobie prawnej w celu ochrony jej dóbr
osobistych, jak zdrowie, wolnoÊç,
czeÊç, nazwisko, dobra osobiste
twórcy oraz prawa wynikajàce ze stosunków rodzinnych, je˝eli majà charakter niemajàtkowy. Pod rozstrzygni´cie sàdu polubownego mogà
zostaç równie˝ oddane spory wynikajàce z praw korporacyjnych tj. praw
organizacyjnych wspólników w spó∏kach handlowych.
Z pod kompetencji sàdów polubownych nie zosta∏y wy∏àczone spory
z udzia∏em konsumentów, nale˝y jednak pami´taç, ˝e zapis na sàd polubowny nie b´dzie wiàza∏ konsumenta, gdy oka˝e si´, ˝e ma on charakter
niedozwolonego postanowienia umownego, czyli postanowienia, które nie
zosta∏o ustalone z konsumentem indywidualnie a kszta∏tuje jego prawa
i obowiàzki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra˝àco naruszajàc
jego interesy.
Jednà ze znaczàcych ró˝nic post´powania polubownego odró˝niajàcà
je od post´powania przed sàdami powszechnymi jest podstawa rozstrzygni´cia sporu. Arbitra˝ prócz rozstrzygni´cia sporu wed∏ug prawa
w∏aÊciwego dla danego stosunku
przewiduje równie˝ – za sprawà wyraênego upowa˝nienia stron – wyrokowanie wed∏ug ogólnych zasad prawa lub zasad s∏usznoÊci. Co nie jest
dopuszczalne w post´powaniu przed
sàdami powszechnymi.
Wyrok sàdu polubownego mo˝e zostaç uchylony przez sàd powszechny
na skutek wniesienia skargi o jego
uchylenie. Sàd powszechny nie stanowi jednak w tym przypadku II instancji. Uchylenia wyroku sàdu polubownego mo˝na ˝àdaç, je˝eli: brak
by∏o zapisu na sàd polubowny, by∏ on
niewa˝ny, bezskuteczny albo utraci∏
moc; strona by∏a pozbawiona mo˝noÊci obrony swoich praw; wyrok sàdu
polubownego dotyczy sporu nieobj´tego zapisem na sàd polubowny lub
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wykracza∏ poza zakres takiego zapisu; nie zachowano wymagaƒ co do
sk∏adu sàdu polubownego lub podstawowych zasad post´powania
przed tym sàdem, wynikajàcych
z ustawy lub zasad okreÊlonych
przez strony; wyrok uzyskano za pomocà przest´pstwa albo podstawà
wydania wyroku by∏ dokument podrobiony lub przerobiony; w tej samej
sprawie mi´dzy tymi samymi stronami zapad∏ prawomocny wyrok sàdu;
spór nie móg∏ byç rozstrzygni´ty
przez sàd polubowny; wyrok sàdu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porzàdku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Skarg´ o uchylenie wyroku sàdu
polubownego wnosi si´ w terminie
3 miesi´cy.
Stwierdzenie wykonalnoÊci wyroku sàdu polubownego odbywa si´ poprzez nadanie klauzuli wykonalnoÊci
przez sàd powszechny. Sàd powszechny odmówi nadania klauzuli
w wypadkach, gdy spór nie móg∏ byç
oddany pod rozstrzygni´cie sàdu polubownego oraz gdy wykonanie wyroku sàdu polubownego by∏oby
sprzeczne z podstawowymi zasadami
porzàdku prawnego RP. Wyrok sàdu
polubownego opatrzony w klauzul´
wykonalnoÊci stanowi tytu∏ wykonawczy, oznacza to, ˝e stanowi podstaw´ do wszcz´cia egzekucji. Tym
samym stronie, na rzecz której zosta∏a wydana klauzula przys∏uguje prawo skorzystania z przymusu paƒstwowego.
Strony decydujàce si´ na rozstrzygni´cie sporu przed sàdem polubownym, wskazujà równie˝ na jego nast´pujàce zalety:
● SzybkoÊç post´powania. Wybierajàc sàd polubowny znacznie
zmniejsza si´ zarówno czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszego
posiedzenia, iloÊç posiedzeƒ sàdowych potrzebnych do rozpoznania
sprawy jak i odst´py czasu pomi´dzy
ewentualnymi posiedzeniami (zasadà jest rozpoznanie sprawy na pierwszym posiedzeniu). Ponadto post´powanie przed sàdami arbitra˝owymi
jest co do zasady post´powaniem jednoinstancyjnym. Powy˝sze cechy
sprawiajà, ˝e przed sàdem polubowL IPIEC 2007 R . N UMER 30

nym spór zostanie rozstrzygni´ty
Êrednio w ciàgu kilku tygodni do kilku miesi´cy, natomiast przed sàdem
powszechnym rozstrzygni´cie mo˝e
trwaç znacznie d∏u˝ej, nawet kilka
lat.
● Koszty post´powania. Zazwyczaj
wpis w sàdzie polubownym jest ni˝szy ni˝ w sàdzie powszechnym. Strony mogà kszta∏towaç koszty post´powania równie˝ poprzez np. wybór
miejsca post´powania czy wybór j´zyka post´powania itp.
● PoufnoÊç. Post´powanie przed
sàdami polubownymi odbywa si´ za
drzwiami zamkni´tymi. Na sal´ rozpraw nie ma wst´pu nikt poza sk∏adem orzekajàcym, stronami i osobami wezwanymi do wzi´cia udzia∏u
w post´powaniu. Sàd polubowny nie
zawiadamia z urz´du Policji, Prokuratury czy Urz´du Skarbowego
o okolicznoÊciach, które sà przedmiotem post´powania.
● Inne. Post´powanie polubowne
mo˝e korzystaç z niektórych instytucji prawa procesowego nale˝àcych do
kognicji sàdów powszechnych np.
z zabezpieczenia roszczeƒ. Znaczny
stopieƒ odformalizowania arbitra˝u
powoduje, ˝e staje si´ on bardziej
przyjazny dla osób, które nie decydujà si´ na skorzystanie z pomocy fachowego pe∏nomocnika.
SÑD POLUBOWNY PRZY
RZECZNIKU
UBEZPIECZONYCH
Równie˝ spory wynikajàce ze stosunków ubezpieczeniowych i emerytalnych mogà zostaç rozpoznane
w post´powaniu arbitra˝owym,
o czym stanowi ustawa z dnia 23 maja 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz.U. nr 124 poz.
1153 ze zm.). Ustawa ta do zadaƒ
Rzecznika zaliczy∏a m.in. stwarzanie
mo˝liwoÊci polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów. W zwiàzku z zawartà w ustawie regulacjà
w 2004 r. zosta∏ powo∏any do ˝ycia
Sàd Polubowny dzia∏ajàcy przy
Rzeczniku Ubezpieczonych z siedzibà w Warszawie.
W∏aÊciwoÊç, organizacj´ i tryb post´powania przed tym sàdem okreÊla

regulamin, a w zakresie w regulaminie nie unormowanym przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks
post´powania cywilnego. Sàd ten posiada sta∏à list´ arbitrów, na której
znajdujà si´ uznane autorytety zarówno z dziedziny prawa jak i ekonomii.
Do Sàdu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych mogà kierowaç
swoje sprawy strony, które dokonujàc
zapisu na sàd polubowny wskaza∏y
ten sàd jako w∏aÊciwy. Po powstaniu
sporu mo˝liwoÊç skierowania sprawy
na drog´ post´powania polubownego
jest ograniczona. Sàd rozpozna spraw´ tylko, gdy na wniosek jednej ze
stron skierowany do sàdu, druga strona z∏o˝y∏a w terminie 14 dni oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na poddanie
sporu pod rozstrzygni´cie tego sàdu.
Sàd Polubowny przy Rzeczniku
Ubezpieczonych rozstrzyga spory
wynikajàce ze stosunków z zak∏adami ubezpieczeƒ, powszechnymi
towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, gdy
wartoÊç przedmiotu sporu wynosi, co
najmniej 1000 z∏.
Podczas toczàcego si´ post´powania, na ka˝dym jego etapie, strony
mogà zawrzeç ugod´ pod warunkiem,
˝e jej treÊç nie b´dzie sprzeczna z prawem lub zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego oraz nie b´dzie ra˝àco naruszaç interesu ˝adnej ze stron.
NieobecnoÊç na rozprawie strony
lub jej pe∏nomocnika nie wstrzymuje
biegu post´powania, co oznacza, ˝e
post´powanie nie b´dzie przeciàgane
w nieskoƒczonoÊç a wyrok mo˝e zostaç wydany nawet pod nieobecnoÊç
strony.
Po zakoƒczeniu post´powania, z regu∏y na posiedzeniu, na którym zamkni´to rozpraw´, zespó∏ orzekajàcy
wyda wyrok sk∏adajàcy si´ z sentencji
i uzasadnienia sporzàdzonych na piÊmie. Ponadto po og∏oszeniu sentencji
superarbiter (arbiter przewodniczàcy
sk∏adowi orzekajàcemu) przedstawi
stronom ustnie zasadnicze motywy
rozstrzygni´cia. Wyrok sàdu polubownego jest wià˝àcy i ostateczny
(nie przys∏uguje od niego odwo∏anie,
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co jest wyrazem jednoinstancyjnoÊci post´powania).
Sàd polubowny przy Rzeczniku
Ubezpieczonych przewiduje równie˝ prowadzenie mediacji, których celem jest ugodowe zakoƒczenie sporu. Mediacja odbywa si´ na
wyznaczonym przez mediatora
spotkaniu pojednawczym, podczas
którego, po zapoznaniu si´ ze stanowiskiem stron, mediator przedstawia propozycj´ polubownego
rozwiàzania sporu. W razie akceptacji przez strony sporu warunków
ugody jej treÊç umieszcza si´
w protokole, który podpisujà strony i mediator. W razie, gdy do zawarcia ugody nie dojdzie, sprawa
mo˝e byç przekazana do rozstrzygni´cia w trybie post´powania polubownego.
Zaletà mediacji sà ni˝sze koszty
ni˝ koszty post´powania polubownego oraz poczucie stron, które
osiàgajàc wspólne stanowisko
w sprawie nie przegrywajà sporu.
WysokoÊç op∏aty mediacyjnej wynosi 75% op∏aty, którà trzeba uiÊciç
kierujàc analogicznà spraw´ na
drog´ post´powania arbitra˝owego.
Do Sàdu Polubownego Przy
Rzeczniku Ubezpieczonych w okresie 2004 – 2006 wp∏yn´∏o 158 wniosków o wszcz´cie post´powania.
Na rozstrzygni´cie sporu wynikajàcego ze stosunków ubezpieczeniowych i emerytalnych zgodzi∏y si´
takie przedsi´biorstwa jak HDI
Asekuracja, Link 4, PZU ˚ycie, TU
Compensa, TUiR Warta, UFG.
Obecnie w Sàdzie Polubownym
przy Rzeczniku Ubezpieczonych
trwajà prace nad przygotowaniem
nowego regulaminu, który zostanie opracowany w oparciu o 3 letnià praktyk´ tego sàdu.
Pomimo, ˝e sàdownictwo polubowne posiada w Polsce d∏ugà tradycj´, do tej pory pozostawa∏o cz´sto niedostrzegane i niedoceniane.
Zainteresowanie arbitra˝em zacz´∏o wzrastaç w ostatnich kilku
latach, co spowodowane jest przecià˝eniem sàdów powszechnych. ■
Maja Sujkowska
prawnik, arbiter sàdowy
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Nowa inicjatywa edukacyjna
w zakresie wiedzy ekonomicznej
Wiele wskazuje na to, ˝e po okresie rozproszonych
dzia∏aƒ wielu urz´dów i instytucji dzia∏ajàcych na
rzecz ekonomicznej edukacji spo∏eczeƒstwa w tym
szczególnie m∏odzie˝y szkolnej, realnych kszta∏tów
nabiera projekt, którego celem jest skoordynowane
i kompleksowe podj´cie dzia∏aƒ w tym zakresie. Na
szczególnà uwag´ zas∏ugujà tu inicjatywy, których
celem jest dostosowanie do bie˝àcych wyzwaƒ cywilizacyjnych, programów edukacyjnych zarówno
uczniów szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wy˝szych uczelni, uzupe∏niajàc je odpowiednio o elementy szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej.
pini´ takà wyrazili na konferencji którà zorganizowa∏
Zwiàzek Banków Polskich
w dniu 20.04.2007 r. zarówno przedstawiciele Êwiata nauki, bran˝owych
organizacji samorzàdowych skupiajàcych instytucje dzia∏ajàce na rynku
finansowym, w∏aÊciwych organów
administracji rzàdowej oraz pozarzàdowych organizacji, które zgodnie
z przyj´tymi statutami, takà dzia∏alnoÊç prowadzà. Spotkanie to poÊwi´cone by∏o g∏ównie analizie raportu
diagnozujàcego stan obecny w tym
zakresie który powsta∏ z inicjatywy
organizacji samorzàdowych dzia∏ajàcych na rynku finansowym tj. Zwiàzku Banków Polskich, Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, Izby Zarzàdzajàcej
Funduszami i Aktywami oraz Izby
Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych na zlecenie których Centrum
Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej przy Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu opracowa∏o „Map´ edukacji finansowej i ubezpieczeniowej”
b´dàcej opisem dotychczasowych
dzia∏aƒ zwiàzanych z szeroko poj´tà
edukacjà
finansowà
g∏ównie
uczniów, studentów i dziennikarzy.
Autorzy „Mapy” zaprezentowali
programy i projekty edukacyjne pod
kàtem ich poprawnoÊci i kompletnoÊci, nadto przedstawili dzia∏ania,

O

które nale˝y podjàç, by nadaç w∏aÊciwy kierunek podejmowanym czynnoÊciom kolejno:
❐ Opracowaç programy edukacyjne
dla m∏odzie˝y gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i studenckiej
spójne programowo;
❐ Przygotowaç modularnà koncepcj´ programu edukacji finansowej
i ubezpieczeniowej;
❐ Przeformu∏owaç podstaw´ programowà „Podstaw przedsi´biorczoÊci”;
❐ Powierzyç prowadzenie cz´Êci zaj´ç praktycznych zewn´trznym goÊciom;
❐ Zwi´kszyç wsparcia dla nauczycieli;
❐ W∏àczyç do wspó∏pracy Êrodowiska instytucji finansowych.
Uczestnicy konferencji uznali, ˝e
nale˝y kontynuowaç wymian´ poglàdów, tak by doprowadziç do stworzenia programowego i instytucjonalnego bloku instytucji rzàdowych
i pozarzàdowych wspó∏pracujàcych
na rzecz edukacji finansowej i ubezpieczeniowej spo∏eczeƒstwa.
Kolejna konferencja odby∏a si´
w dniu 12.06.2007 r. – zorganizowana przez Polskà Izb´ Ubezpieczeƒ.
Do udzia∏u w niej zaproszono przedstawiciela Rzecznika Ubezpieczonych, który popar∏ dotychczas wytyP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

czone przez uczestników spotkania
kierunki dzia∏aƒ oraz zadeklarowa∏
wol´ wspó∏pracy Urz´du w jej dalszych etapach z mo˝liwoÊcià wykorzystania wiedzy i doÊwiadczenia
merytorycznych pracowników Biura
Rzecznika Ubezpieczonych jak te˝
przedstawicieli Fundacji Edukacji
Ubezpieczeniowej powo∏anej w 1998 r.
przez Rzecznika Ubezpieczonych.
Pozostali uczestnicy spotkania równie˝ przedstawili gotowoÊç do wspó∏pracy swoich przedstawicieli, w tym
równie˝ na etapie przysz∏ych prac
przy kszta∏towaniu podstaw programowych, prowadzonych w Ministerstwie Edukacji.
Uczestnicy spotkania podczas dyskusji zaprezentowali swe poglàdy na
temat obszarów na których w przysz∏oÊci nale˝y podejmowaç dzia∏ania
edukacyjne jak i nakreÊlili konkretne
formy tych dzia∏aƒ. Mi´dzy innymi
ustalono, ˝e poza obszarem zainteresowania nie powinno si´ zostawiaç
uczniów nauczania poczàtkowego
i nauczania podstawowego oraz studentów wy˝szych uczelni o profilu
nieekonomicznym. Wskazano równie˝ na potrzeb´ dzia∏aƒ majàcych
na celu wzmocnienie pozycji nauczy-

cieli zajmujàcych si´ omawianà problematykà, g∏ównie poprzez dostarczanie im odpowiednich narz´dzi do
nauczanego przedmiotu. PodkreÊlano, ˝e niekiedy sà postrzegani przez
nauczycieli innych przedmiotów jako
mniej znaczàcy dla prawid∏owego
rozwoju ucznia. Nadto poruszono temat olimpiad wiedzy ekonomicznej
i uznano, ˝e nale˝y w∏àczyç ten nurt
do ca∏oÊci dzia∏aƒ edukacyjnych
w szkolnictwie.
Ostatecznym wynikiem spotkania
by∏o nakreÊlenie dla wszystkich jego
uczestników konkretnych zadaƒ,
których realizacja w ciàgu najbli˝szych kilku miesi´cy powinna zakoƒczyç kolejny etap prac, a tym samym
przybli˝yç wszystkich zainteresowanych do prze∏o˝enia si´ planowanych
zadaƒ na okreÊlone dzia∏ania edukacyjne, g∏ównie z zakresie edukacji
dzieci i m∏odzie˝y szkolnej i tak
uczestnicy spotkania postanowili:
1. Dokonaç wzajemnej wymiany
doÊwiadczeƒ w zakresie dotychczas realizowanych przedsi´wzi´ç
z dziedziny pozaszkolnej edukacji.
OÊrodkiem który b´dzie je zbiera∏
i udost´pnia∏ jest Zwiàzek Banków Polskich;

2. Przeprowadziç
kompleksowà
kwerend´ podstaw programowych
na czterech etapach nauczania
szkolnego tj. poczàtkowego, podstawowego, gimnazjalnego i licealnego. Celem tego przeglàdu jest
wskazanie na mo˝liwoÊci wprowadzenia do niektórych spoÊród nich
elementów z dziedziny ekonomii
i przedsi´biorczoÊci. Zadania tego
podj´∏a si´ Komisja Nadzoru Finansowego;
3. Przedstawiç propozycje zmian do
podstawy programowej przedmiotu „Podstawy przedsi´biorczoÊci”.
Zadania tego podj´∏a si´ Fundacja
Edukacji Rynku Kapita∏owego
(dzia∏ajàca przy Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych) wespó∏ z Narodowym Bankiem Polskim.
Ustalono, ˝e kolejne spotkanie na
którym zaprezentowane zostanà wyniki zadaƒ przedstawionych w punkcie 2 i 3, odb´dzie si´ na prze∏omie
lipca i sierpnia br. a instytucjà która
zobowiàza∏a si´ do jego organizacji
jest Komisja Nadzoru Finansowego.
■
Krystyna Krawczyk
Dyrektor Biura Rzecznika
Ubezpieczonych

WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE

Rozprawy ubezpieczeniowe
po raz drugi
Ukaza∏ si´ drugi zeszyt „Rozpraw ubezpieczeniowych”, periodyku wydawanego przez Rzecznika
Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardyna∏a Stefana
Wyszyƒskiego oraz Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej. Przypomnijmy, ˝e redaktorem naczelnym periodyku jest dr Stanis∏aw Rogowski, jego zast´pcami: dr Dariusz Fuchs oraz Ewa Maleszyk,
a sekretarzem redakcji red. Anna Arwaniti.
om otwiera rozprawa prof.
dr hab. Jana Monkiewicza
na temat wybranych problemów kszta∏towania nadzoru ubez-
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pieczeniowego w Polsce w minionym pi´tnastoleciu. Wieloletni
przewodniczàcy KNUiFE konkluduje: „Konsolidacja nadzorów nad

rynkiem finansowym w naszym
kraju w ramach Komisji Nadzoru
Finansowego przeprowadzona jesienià 2006 roku oznacza dokonanie przez Polsk´ wyboru na rzecz
struktury zintegrowanej. Wyboru
tego dokonano wbrew opinii zainteresowanych instytucji finansowych. Co gorsza, decyzja konsolidacyjna nie zosta∏a poprzedzona
pog∏´bionà analizà istniejàcej sytuacji oraz mo˝liwych reperkusji dla
funkcjonowania krajowego sektora
finansowego wybranego modelu organizacyjnego nadzoru. Emocje po29

lityczne wzi´∏y ponownie gór´ nad
racjami ekonomicznymi. Szczególnie niezrozumia∏e wydaje si´ wyprowadzenie nadzoru bankowego
z banku centralnego w sytuacji, gdy
podstawowe aktywa krajowego
rynku finansowego znajdujà si´
w sektorze bankowym. Nie u∏atwi
to z pewnoÊcià efektywnego realizowania zadaƒ przez nowà instytucj´ nadzorczà”.
❈❈❈
„Niedozwolone postanowienia
umowne w ogólnych warunkach
ubezpieczeƒ w Êwietle obserwacji
Rzecznika Ubezpieczonych oraz
Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych„ to tytu∏ artyku∏u dr Joanny Zakolskiej
z
Uniwersytetu
Wroc∏awskiego. Autorka zauwa˝a, ˝e du˝y wp∏yw na zmniejszenie si´ liczby i cz´stotliwoÊci wyst´powania w OWU postanowieƒ
rodzàcych podejrzenia o abuzywnoÊç ma orzecznictwo sàdowe.
„Gdyby sàdy dzia∏a∏y sprawniej
i orzeka∏y w wi´kszej iloÊci tego
typu spraw – pisze na zakoƒczenie – poprawa jakoÊci OWU by∏aby bardziej widoczna. Jest to
wszak˝e uzale˝nione od aktywnoÊci ubezpieczajàcych i ubezpieczonych, a tak˝e innych osób majàcych prawo wystàpienia do
sàdu w ich imieniu”.
❈❈❈
Anna Dàbrowska i Aleksander
Daszewski zajmujà si´ nowelizacjà
przepisów kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem regulacji prokonsumenckich. Szczegó∏owo omawiajà kilkanaÊcie artyku∏ów kodeksu cywilnego: art. 384 §
1 i 5, art. 808, art. 811, art. od 813
do 818, art. 822, art. 824, art. 826,
art. 829 i art. 830. Autorzy stwierdzajà z zadowoleniem, ˝e „zmiany
nale˝y oceniç jako korzystne dla
konsumentów i dlatego z punktu
widzenia instytucji, która reprezentuje interesy konsumentów
us∏ug ubezpieczeniowych, z zadowoleniem obserwujemy ka˝dy prze30

jaw prokonsumenckiego rozwoju
norm prawnych”. Przypomnijmy,
˝e Aleksander Daszewski jest zast´pcà dyrektora Biura Rzecznika
Ubezpieczonych, a Anna Dàbrowska referentkà prawnà w tym˝e
Biurze.
❈❈❈
Z kolei dr Marcin Orlicki pisze
o ochronie praw konsumentów
us∏ug ubezpieczeniowych w projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego.
W uwagach wst´pnych zaznacza, ˝e
„Obowiàzujàce przepisy kodeksu

cywilnego w cz´Êci dotyczàcej ubezpieczeƒ nie uleg∏y istotnym zmianom od wielu lat. Choç przedsi´wzi´cia nowelizacyjne by∏y od
czasu do czasu podejmowane, to
jednak nie powa˝ano si´ na zasadniczà zmian´ filozofii regulacji poprzez przywrócenie równowagi
praw i obowiàzków stron umowy
ubezpieczenia i zerwanie z traktowaniem zak∏adów ubezpieczeƒ jako
swoistych „urz´dów do spraw ubezpieczeƒ”.
„Obecny
kszta∏t
zawartych
w kodeksie cywilnym przepisów dotyczàcych umowy ubezpieczenia
bardzo odbiega od potrzeb obrotu,
a w szczególnoÊci w sposób niedo-

stateczny chroni konsumentów
us∏ug ubezpieczeniowych. Co gorsza, w omawianych przepisach znaleêç mo˝na b∏´dy i luki, które
w sposób bardzo negatywny wp∏ywajà na praktyk´ ubezpieczeniowà
i sàdowà, zaÊ wiele istotnych instytucji prywatnego prawa ubezpieczeniowego nie znalaz∏o dotàd
w kodeksie nale˝nego im miejsca”.
Zdaniem autora po reformie kszta∏t
prawny umowy ubezpieczenia
zmieni si´ na korzyÊç w kierunku
rzeczywistego
zrównowa˝enia
praw ubezpieczajàcego i ubezpieczyciela.
❈❈❈
„Stosowanie ogólnych warunków ubezpieczenia w obrocie
ubezpieczeniowym w Êwietle projektu nowelizacji kodeksu cywilnego – wybrane zagadnienia” – to
tytu∏ kolejnego artyku∏u, którego
autorem jest Bartosz Wojno. Autor zajmuje si´ m.in. zmianami
w zakresie dor´czania OWU
i twierdzi, i˝ „w efekcie wdro˝enia propozycji zawartej w projekcie rzàdowym nastàpi regres, je˝eli chodzi o wy˝szy poziom
ochrony zapewniany kontrahentom zak∏adów ubezpieczeƒ w porównaniu z kontrahentami innych podmiotów stosujàcych
wzorce umowne”. Interesujàce sà
te˝ uwagi autora artyku∏u, jeÊli
chodzi o zmiany OWU w trakcie
obowiàzywania umowy ubezpieczenia. Zainteresowanych odsy∏amy do artyku∏u g∏ównego specjalisty
Departamentu
Prawnego
Urz´du Komisji Nadzoru Finansowego i aplikanta radcowskiego
w OIRP w ¸odzi, choç artyku∏ wyra˝a jego osobiste poglàdy.
W dziale Rozprawy i artyku∏y
opublikowano artyku∏ prof. dr hab.
Wandy Ronki-Chmielowiec pt.
„Wybrane problemy zarzàdzania
ryzykiem zak∏adu ubezpieczeƒ”.
Na poczàtku autorka przypomina,
˝e „dzia∏alnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ jako instytucji finansowej
funkcjonujàcej w pewnym otoczeniu bli˝szym i dalszym oraz na
okreÊlonym rynku towarzyszy ryP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

zyko, jak ka˝demu podmiotowi gospodarczemu. Zatem ryzyko to
mo˝na podzieliç na ryzyko zewn´trzne i ryzyko wewn´trzne”.
WÊród czynników ryzyka zewn´trznego autorka wymienia:
❑ rozwój gospodarczy kraju,
❑ stabilnoÊç polityczna,
❑ katastrofy gospodarcze i przyrodnicze,
❑ rozwój rynku finansowego,
a w szczególnoÊci rynku kapita∏owego,
❑ regulacje prawne systemu
ubezpieczeƒ i inne regulacje
prawne,
❑ konkurencja i tendencje na
krajowym rynku ubezpieczeniowym,
❑ rozwój przedsi´biorczoÊci, zamo˝noÊç mieszkaƒców i ÊwiadomoÊç ubezpieczeniowa.
Z kolei do czynników ryzyka wewn´trznego pochodzàcych z dalszego otoczenia mo˝na zaliczyç:
❑ standardy i dyrektywy dotyczàce funkcjonowania jednolitego rynku finansowego i ubezpieczeniowego w UE,
❑ rozwini´cie, konkurencja i tendencje europejskiego i Êwiatowego
rynku
finansowego
a w tym ubezpieczeniowego,
❑ nowe us∏ugi finansowe.
Ryzyko zewn´trzne nie podlega
zarzàdzaniu.
Ryzyk wewn´trznych prof. dr
hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
wymienia o wiele wi´cej, zajmuje
si´ tak˝e obszarami zarzàdzania tymi ryzykami, wybranymi metodami ich zarzàdzania oraz reasekuracjà biernà jako podstawowà metodà
wspomagajàcà zarzàdzanie ryzykiem ubezpieczyciela. Na zakoƒczenie artyku∏u podkreÊla, ˝e jest
to zaledwie wprowadzenie do problemu, „przed którym w najbli˝szych latach stanà zak∏ady ubezpieczeƒ funkcjonujàce w Polsce,
z uwagi na przygotowywania do
wprowadzenia w obszarze Unii Europejskiej nowych zasad wyp∏acalnoÊci Solvency II. Wed∏ug tych nowych zasad badanie wyp∏acalnoÊci
oraz ustalanie wysokoÊci wymaganych kapita∏ów b´dà ÊciÊle uzale˝L IPIEC 2007 R . N UMER 30

nione od ryzyka zak∏adu ubezpieczeƒ. Stàd znacznie wzroÊnie rola
zarzàdzania kategoriami ryzyka,
które towarzyszà dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej”. Prof. dr hab. Wanda
Ronka-Chmielowiec jest kierownikiem Katedry Ubezpieczeƒ na Wydziale Zarzàdzania i Informatyki
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc∏awiu.
❈❈❈
Z kolei dr Barbara Wi´ckowska
z Katedry Ubezpieczenia Spo∏ecznego SGH pisze o metodologii kalkulacji sk∏adki ubezpieczeniowej
netto w dobrowolnych ubezpieczeniach niedo∏´stwa starczego, czyli
tzw. ubezpieczeniach piel´gnacyjnych. „Dobrowolne ubezpieczenia
niedo∏´stwa starczego sà produktami oferowanymi na rynkach rozwini´tych. W Polsce zak∏ady ubezpieczeƒ nie posiadajà w swojej ofercie
produktów tego typu. Jednak˝e
zmiany demograficzne oraz socjologiczne b´dà generowa∏y popyt na
produkty zabezpieczajàce opiek´
d∏ugoterminowà dla niedo∏´˝nych
osób starszych. Ju˝ teraz zmiany te
wywo∏uj´ debat´ na temat reformy
publicznego zabezpieczenia opieki
d∏ugoterminowej. Wprowadzenie
publicznego ubezpieczenia piel´gnacyjnego by∏oby równie˝ szansà
dla zak∏adów ubezpieczeƒ w kategorii precyzyjnego okreÊlenia
sk∏adki ubezpieczeniowej – mog∏yby one wykorzystywaç dane
pochodzàce ze sprawozdawczoÊci
poszczególnych oÊrodków realizujàcych Êwiadczenia piel´gnacyjne
osobom starszym. To z kolei mog∏oby byç jednym z g∏ównych czynników decydujàcych o rozwoju segmentu dobrowolnych ubezpieczeƒ
niedo∏´stwa starczego”.
❈❈❈
Kolejny artyku∏ to Ubezpieczenia
publiczne i prywatne – próba definicji autorstwa Marcina Kawiƒskiego, który konkluduje, ˝e ten podzia∏ wydaje si´ byç istotnym
z punktu widzenia analizy sposobu
i zakresu u˝ycia metod ubezpieczeniowych. „Wzajemne przenikanie

i wspó∏praca podmiotów publicznych i prywatnych jest obecnie
istotniejsza od systematyzacji wed∏ug niejednoznacznej sfery funkcjonowania/oddzia∏ywania, spo∏ecznej i gospodarczej”.
❈❈❈
Dr Jaros∏aw W. Przybytniowski
omawia wybrane problemy zwiàzane z edukacjà ubezpieczeniowà i jej
wp∏ywem na ÊwiadomoÊç ubezpieczeniowà. Artyku∏ ten zamyka
cz´Êç pierwszà periodyku. Cz´Êç IA
to artyku∏y z konferencji pt. „Byç
kobietà ubezpieczonà„.
● Irena J´drzejczyk – Status kobiet w ubezpieczeniach. Badania
aktywnoÊci ubezpieczeniowej kobiet.
● Wanda Su∏kowska – Polki wobec ubezpieczeƒ, próba oceny wyników badaƒ.
● Ewa Lisowska – Spo∏eczne i zawodowe aspekty aktywnoÊci kobiet.
❈❈❈
W cz´Êci drugiej pomieszczono
sprawozdania i informacje z konferencji i semiariów:
● Profesorowi Tadeuszowi Sangowskiemu – In memoriam;
● Byç kobietà ubezpieczonà,
Warszawa 31 maja 2006 r.;
● Aktualne problemy ubezpieczeƒ komunikacyjnych;
● Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje Êwiatowe
a rynek polski, Szklarska Por´ba,
25–27 wrzeÊnia 2006 r.;
● V edycji konkursu na najlepsze
prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych.
❈❈❈
W trzeciej cz´Êci periodyku
pomieszczone sà recenzje i nowoÊci
wydawnicze, a wÊród nich pozycja
autorstwa: Eugeniusza Kowalewskiego, Dariusza Fuchsa, W∏adys∏awa Wojciecha Mogilskiego i Ma∏gorzaty
Serwach
pt.
„Prawo
ubezpieczeƒ gospodarczych” wyd.
3, wydane przez Oficyn´ Wydawniczà Branta.
■

Bo˝ena M. Do∏´gowska-Wysocka
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Rozstrzygni´cie wniosku Rzecznika
Ubezpieczonych do Sàdu Najwy˝szego
dniu 16 listopada 2006 r.
Rzecznik Ubezpieczonych
zwróci∏ si´ do Sàdu Najwy˝szego z wnioskiem zawierajàcym pytanie prawne o nast´pujàcej treÊci:
„Czy podatek od towarów i us∏ug
VAT jest elementem odszkodowania
w przypadku ustalenia jego wysokoÊci wy∏àcznie wed∏ug cen cz´Êci zamiennych i us∏ug niezb´dnych do dokonania naprawy (tj. na podstawie
metody kosztorysowej)”?.
Zasadniczym impulsem do zadania
pytania tej treÊci by∏y analizy Rzecznika Ubezpieczonych dokonane
w oparciu o coraz cz´stsze skargi
klientów firm ubezpieczeniowych,
którzy w toku post´powaƒ likwidacyjnych prowadzonych z umów
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, rozliczanych
kosztorysowo tzn. wed∏ug cen cz´Êci
zamiennych i us∏ug niezb´dnych do
dokonania naprawy, byli stawiani
w niekorzystnej sytuacji, bowiem
w ramach odszkodowania nieuwzgl´dniano podatku od towarów

W

i us∏ug (VAT), jako jednego z jego
elementów.
Szeroka analiza ca∏oÊci tej problematyki wskaza∏a równie˝ na wyst´powanie znaczàcych rozbie˝noÊci
w orzecznictwie sàdów obu instancji.
Sàd Najwy˝szy, w sk∏adzie siedmiu
s´dziów, w dniu 17 maja 2007 r. na
posiedzeniu niejawnym, z udzia∏em
prokuratora Prokuratury Krajowej
oraz Rzecznika Ubezpieczonych,
podjà∏ uchwa∏´ (sygn. akt III CZP
150/06) o nast´pujàcej treÊci: „Odszkodowanie przys∏ugujàce na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za
szkod´ powsta∏à w zwiàzku z ruchem tego pojazdu, ustalone wed∏ug
cen cz´Êci zamiennych i us∏ug, obejmuj´ kwot´ podatku od towarów
i us∏ug (VAT) w zakresie, w jakim
poszkodowany nie mo˝e obni˝yç podatku od niego nale˝nego o kwot´
podatku naliczonego.”
W dniu 29 czerwca 2007 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzyma∏ uzasadnienie cytowanej powy˝ej uchwa-

NowoÊci wydawnicze
Prezentujemy publikacje z zakresu problematyki
ubezpieczeniowej, które ukaza∏y si´ na prze∏omie
roku 2006/2007.
1. Barbara Andrzejuk, Izabela Heropolitaƒska, Gwarancje bankowe
i ubezpieczeniowe, Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2007, wyd. 2.
2. Marta Borda, Ryzyko zarzàdzania finansami w zak∏adach ubezpieczeƒ na ˝ycie, Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz – Toruƒ 2006.
3. Agnieszka Borowska, Wykorzystanie oferty ubezpieczeniowej
na rynku turystycznym, GórnoÊlàska Wy˝sza Szko∏a Handlowa im.
Wojciecha Korfantego, Katowice
2006.
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4. Magdalena Cholewka-Klimek,
Post´powanie sàdowe w sprawach
z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2006.
5. Lucyna Gierlasiƒska, S∏ownik
terminów ubezpieczeniowych polskorosyjski, rosyjsko-polsko, Wydawnictwo Lenz i Za∏ecki, Toruƒ 2006.
6. Jan Joƒczyk, Prawo zabezpieczenia spo∏ecznego, Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2006, wyd. 3.
7. Cezary Klimkowski, Stan obecny i perspektywy ubezpieczenia

∏y, w którym to Sàd Najwy˝szy potwierdza interpretacj´, i˝ w przypadku likwidacji szkody w oparciu
o kosztorys odszkodowanie nale˝y
wyp∏acaç z VAT. PodkreÊliç nale˝y, i˝
kilkakrotnie Sàd Najwy˝szy zaznacza, ˝e nie jest to nowa interpretacja
przepisów, a jedynie potwierdzenie
dotychczasowej, utrwalonej ju˝ linii
orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego.
W przekonaniu Rzecznika Ubezpieczonych zak∏ady ubezpieczeƒ winny uznaç stanowisko Sàdu oraz
wprowadziç zmiany w wewn´trznych procedurach stosowanych w toku likwidacji szkód, co umo˝liwi
sprawne prowadzenie post´powaƒ likwidacyjnych.
Niewàtpliwie konsekwencjà podj´cia tej uchwa∏y b´dzie kierowanie do
zak∏adów ubezpieczeƒ przez osoby,
które we wczeÊniejszym okresie
otrzyma∏y
odszkodowania
bez
uwzgl´dnienia podatku VAT roszczeƒ o wyp∏at´ kwoty stanowiàcej
równowartoÊç podatku VAT wchodzàcego w cen´ naprawy pojazdu –
zdaniem Rzecznika roszczenia te sà
uzasadnione i winny byç zaspokojone
pod warunkiem, i˝ nie sà przedawnione, jak równie˝ jeÊli nie zosta∏a
w ich zakresie zawarta ugoda.
spo∏ecznego rolników, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej, Paƒstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
8. Eugeniusz Kowalewski, Dariusz
Fuchs, W∏adys∏aw Wojciech Mogilski, Ma∏gorzata Serwach, Prawo
ubezpieczeƒ gospodarczych, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz –
Toruƒ 2006, wyd. 3.
9. Wies∏aw Królikowski, Zastosowania matematyki w ubezpieczeniach: zasady i metody liczenia
sk∏adek ubezpieczeniowych, Wydawnictwo Naukowe Wy˝szej Szko∏y
Kupieckiej, ¸ódê 2006.
10. Krzysztof Lewandowski, Ubezpieczenie nieruchomoÊci, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
11. Alojzy Nowak (red.), Autorzy:
Dariusz Fuchs, Stanis∏aw Nowak,
Umowa ubezpieczenia. Dyskusja
nad forma prawnà i treÊcià unormoP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

waƒ, Wydawnictwo Naukowe Wydzia∏u Zarzàdzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2007.
12. Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Raczyƒski,
Obowiàzkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Toruƒ 2007.
13. Rados∏aw Pacud, Oczekiwanie
prawne na emerytur´ do˝ywotnià,
Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Toruƒ 2006.
14. Justyna P´dzich, Âwiadczenia
pieni´˝ne w razie choroby i macierzyƒstwa oraz Êwiadczenia rodzinne,
Wydawnictwo AD. Dràgowski, Warszawa 2006.
15. Ma∏gorzata Rutkowska, Towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych:

spo∏eczne aspekty funkcjonowania
w ubezpieczeniach zdrowotnych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
16. Maciej Skory, Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony
konsumenta, Zakamycze 2005.
17. Robert Stefanicki, Ochrona
konsumenta w Êwietle ustawy
o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej, Wolters Kluwer
Polska, Zakamycze 2006.
18. Magdalena Szczepaƒska,
Ubezpieczenia ˝yciowe, aspekty
prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Toruƒ 2007.
19. Marek Stanis∏aw Szczepaƒski,
Dylematy reformy polskiego systemu
emerytalnego, Wydawnictwo Politechniki Poznaƒskiej, Poznaƒ 2006.

Warto przeczytaç
„Obowiàzkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”
iedawno ukaza∏a si´ ksià˝ka
stanowiàca systemowe opracowanie prawnej problematyki obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorzy, b´dàcy pracownikami naukowymi Katedry Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadajàcy jednoczeÊnie praktyk´ w dziedzinie prawa
ubezpieczeƒ gospodarczych podj´li
si´ gruntownej analizy regulacji
prawnych dotyczàcych tego ubezpieczenia, rozstrzygajàc przy tym wiele
praktycznych kwestii zwiàzanych
z ich stosowaniem.
Autorzy we wst´pie podkreÊlajà,
˝e opracowanie stanowi nawiàzanie
do wybitnego dorobku prof. dra hab.
Andrzeja Wàsiewicza i zrodzi∏o si´
z ch´ci kontynuacji Jego znakomitej
pracy.
Ksià˝ka dzieli si´ na dziesi´ç rozdzia∏ów. Pierwszy rozdzia∏ przybli˝a
odbiorcom histori´ ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiada-
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czy pojazdów mechanicznych, której
znajomoÊç niewàtpliwie umo˝liwia
zrozumienie obecnie funkcjonujàcych rozwiàzaƒ prawnych. W rozdziale tym znajdziemy wiadomoÊci
do dorobku w tym zakresie krajów
Europy Zachodniej, Polski oraz prawa wspólnotowego.
Drugi rozdzia∏ zosta∏ poÊwi´cony tematyce zwiàzanej zawarciem umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i jej podmiotom. Autor rozdzia∏u
prezentuje swój m.in. swój poglàd
w przedmiocie zakresu stosowania art.
6 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG I PBUK, który przewiduje,
˝e w razie zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego z naruszeniem
przepisów wprowadzajàcych obowiàzek ubezpieczenia, umow´ takà uwa˝a
si´ za zawartà zgodnie z tymi przepisami, z zastrze˝eniem art. 10 ust.
1 stwierdzajàc, i˝ mechanizm korekcyjny wynikajàcy z tego przepisu dotyczy
tak˝e wysokoÊci sumy gwarancyjnej.
Analizuje tak˝e kwesti´ trybu zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialno-

20. El˝bieta Szustak, Ubezpieczenia
spo∏eczne i ubezpieczenie zdrowotne
osób prowadzàcych pozarolniczà dzia∏alnoÊç i osób z nimi wspó∏pracujàcych
– Stan prawny na dzieƒ 1 kwietnia
2006 r., ZUS, Warszawa 2006.
Zbiory aktów normatywnych:
1. Kodeks ubezpieczeƒ spo∏ecznych, prawo pracy, kontrola: aktualne, ujednolicone przepisy prawne,
zmiany w przepisach od stycznia
1999 r. – oznaczone indeksem i opisane, zmiany w 2005 i 2006 r. – oznaczone grubszym drukiem, Wydawnictwo Jakro, Sztum 2006.
2. Prawo pracy, ubezpieczenia spo∏eczne: zbiór ujednoliconych przepisów – stan prawny na dzieƒ 24 maja
2006 r., Wydawnictwo AD. Dràgowski, Warszawa 2006.

Êci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wskazujàc na mo˝liwoÊç
zawierania tej umowy nie tyko w trybie
ofertowym prostym. Ciekawe sà ponadto rozwa˝ania na temat formy zawarcia
umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych oraz mo˝liwoÊci rezygnacji ze wskazywania
w umowie osoby, której odpowiedzialnoÊç cywilnà ubezpieczono.
Rozdzia∏ trzeci poÊwi´cony zosta∏
problematyce przedmiotowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Omówiona tu zosta∏a szczegó∏owo
zasada akcesoryjnoÊci ubezpieczenia
OC i jej ograniczenia przy ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autor poruszy∏ tutaj
mi´dzy innymi sporne zagadnienia
obowiàzku uiszczania nawiàzki lub
zap∏aty odszkodowania zasàdzonych
na podstawie art. 46 k.k. lub 47 k.k.,
odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela
za szkody wyrzàdzone w stosunkach
miedzy ma∏˝onkami oraz za szkody
wyrzàdzone w relacjach pomi´dzy
wspólnikami spó∏ki cywilnej, a tak˝e
kwesti´ uwzgl´dnienia podatku VAT
przy kosztorysie. W rozdziale tym
znajdziemy ponadto szczegó∏owà
analiz´ zasad odpowiedzialnoÊci
cywilnej dokonanà na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela wynikajàcej z umowy obowiàzkowego
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ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym kwestie
zwiàzane z poj´ciem ruchu, wy∏àczeniami odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela. pytaƒ i problemów – tak b´dzie
choçby w dyskutowanych ostatnio
kwestiach VAT i wspó∏ma∏˝onków,
dla których znajdziemy krótkie, ale
równie˝ i treÊciwe, omówienia. (Dla
ciekawych i niecierpliwych w wielkim, nie jestem nawet pewien, czy do
koƒca uprawnionym, skrócie-,
a wspó∏ma∏˝onkowi odszkodowanie
generalnie si´ nie nale˝y.)
W rozdziale czwartym Autor zajà∏
si´ zagadnieniem czasu ochrony
ubezpieczeniowej, szeroko omawiajàc mi´dzy innymi dzia∏anie klauzuli
prolongacyjnej. Autor nawiàzuje tutaj do problematyki podwójnego
ubezpieczenia jako cz´stego nast´pstwa dzia∏ania tej klauzuli.
Rozdzia∏ piàty stanowi prezentacj´
problematyki zwiàzanej ze zmianami
podmiotowymi w czasie trwania umowy. Obejmuje zagadnienia takie jak:
skutki zbycia pojazdu mechanicznego
w zakresie obowiàzkowego ubezpieczenia OC a art. 823 k.c., zmiany podmiotowe a umowa ubezpieczenia OC
zawarta na rachunek posiadacza po-

jazdu, termin zakoƒczenia stosunku
prawnego ubezpieczenia, czy te˝ rekalkulacja i zwrot sk∏adki.
W rozdziale szóstym i siódmym
omówione zosta∏y zasady funkcjonowania dwóch instytucji: Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych. W rozdziale siódmym znajdziemy tak˝e wyjaÊnienia
w zakresie problematyki reprezentantów do spraw roszczeƒ.
Rozdzia∏ ósmy zawiera interesujàce rozwa˝ania na temat czynnoÊci
majàcych na celu ustalenie obowiàzku zap∏aty odszkodowania ubezpieczeniowego lub jego wysokoÊci
(„czynnoÊci wyjaÊniajàcych”) oraz
na temat zasad dochodzenia roszczeƒ od ubezpieczyciela.
W rozdziale dziewiàtym zosta∏a
przedstawiona problematyka roszczenia regresowego ubezpieczyciela,
jako nietypowego regresu dotyczàcego roszczeƒ ubezpieczyciela wobec
ubezpieczonego.
W rozdziale dziesiàtym poÊwi´conym projektowanym zasadom przekazywania przez ubezpieczycieli
Êrodków na finansowanie Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej udzielanej ofia-

rom wypadków komunikacyjnych
znaczy∏y si´ cenne i trafne uwagi na
temat nowych rozwiàzaƒ, a szczególnoÊci ich formy i umiejscowienia.
Praca ta to pozycja wyjàtkowo
wa˝na dla wszystkich, którzy zajmujà si´ ubezpieczeniami komunikacyjnymi, wa˝na przede wszystkim
z punktu widzenia praktycznego.
Ksià˝ka stanowi kompleksowe omówienie problematyki prawnej zwiàzanej z OC komunikacyjnym wraz
z u˝ytecznymi przyk∏adami oraz
orzecznictwem sàdowym.
Opracowanie to bez wàtpienia b´dzie niezastàpionà pomocà w pog∏´bianiu wiedzy o obowiàzkowym
ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i skuteczniej oraz w praktyce, przy zawieraniu i realizacji
umów ubezpieczenia.
■
Anna Dàbrowska
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyƒski, Obowiàzkowe ubezpieczenie
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza BRANTA,
Bydgoszcz-Poznaƒ 2007.

Propozycje zmian w zakresie zasad wyp∏acania odszkodowaƒ
za tzw. szkody komunikacyjne zawarte w poselskim projekcie
ustawy o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
oraz niektórych innych ustaw
Niedawno Sejm wznowi∏ prace nad poselskim
projektem ustawy o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1547 z autopoprawkà).
utopoprawka do projektu
przewiduje zmian´ ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
W obu ustawach proponuje si´
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mi´dzy innymi wprowadzenie analogicznych regulacji w myÊl, których ubezpieczony lub uprawniony
do odszkodowania mia∏by otrzymywaç bezpoÊrednio po ogl´dzinach
pojazdu protokó∏ uszkodzeƒ pojazdu lub kosztorys z wymienionymi
elementami przeznaczonymi do wymiany lub naprawy, z ewentualnà

adnotacjà o koniecznoÊci przeprowadzenia badania technicznego pojazdu po naprawie. W dalszej kolejnoÊci
projektowany
przepis
przewiduje, ˝e je˝eli ubezpieczony
lub uprawniony do odszkodowania
podejmie decyzj´ o naprawie pojazdu, odszkodowanie w cz´Êci przeznaczonej na jego napraw´ b´dzie
wyp∏acone na podstawie przed∏o˝onych faktur.
W przypadku, gdy koszt naprawy
uszkodzonego pojazdu przekracza∏by jego wartoÊç rynkowà sprzed wypadku, poszkodowany:
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

1) w przypadku podj´cia decyzji
o jego naprawie otrzymywa∏by odszkodowanie w cz´Êci przeznaczonej
na jego napraw´, do wartoÊci pojazdu sprzed szkody, na podstawie
przedstawionych faktur
2) w przypadku podj´cia decyzji
o nienaprawianiu pojazdu, poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania otrzymywa∏by odszkodowanie równe wartoÊci rynkowej pojazdu sprzed
wypadku, a pojazd ulega likwidacji.
Dotychczas w Komisjach sejmowych odby∏o si´ pierwsze czytanie,
po którym projekt skierowano do
Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem zasi´gni´cia opinii Komisji
Gospodarki oraz Komisji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci.
Niezale˝nie od prac sejmowych
projekt ten zosta∏ poddany analizie
i dyskusji w ramach funkcjonowania
Grupy roboczej ds. prawa ubezpieczeƒ gospodarczych dzia∏ajàcej w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego utworzonej przez Minister
Finansów. W tym celu powo∏any zosta∏ dodatkowy Zespó∏ Roboczy ds.
podatku VAT w odszkodowaniach
z ubezpieczeƒ komunikacyjnych.
Rzecznik Ubezpieczonych odnoszàc si´ do propozycji zawartych
w projekcie ustawy wyrazi∏ w pierwszej kolejnoÊci obaw´, i˝ projektowane regulacje, mogà pozostawaç
w sprzecznoÊci z zasadami naprawienia szkody okreÊlonymi w Kodeksie cywilnym – g∏ównie pe∏nego
odszkodowania i wyboru sposobu
naprawienia szkody, ale tak˝e innych instytucji prawnych takich jak:
przyczynienie si´ poszkodowanego
do powstania lub zwi´kszenia rozmiarów szkody (art. 362 k.c.), miarkowanie odszkodowania (art. 440
k.c.), compensatio lucri cum damno
czyli stanu wynikajàcego z kompensacji zysku ze stratà poszkodowanego. Zdaniem Rzecznika zapewnienie
poszkodowanemu mo˝liwoÊci wyboru w zakresie sposobu naprawienia
szkody ma na celu ochron´ interesów poszkodowanego.
Propozycje zawarte w projekcie
naruszajà tak˝e obecnie przyj´tà
w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów zasad´ akcesoryjnoÊci, poL IPIEC 2007 R . N UMER 30

przez regulacje wyznaczajàce inny
zakres odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela i sprawcy szkody.
Rzecznik zwróci∏ równie˝ uwag´, ˝e
nowe przepisy odnosi∏by si´ równie˝
do likwidacji szkód z ubezpieczeƒ dobrowolnych, w szczególnoÊci ubezpieczenia auto casco i ˝e mog∏oby to stanowiç zbyt daleko idàcà ingerencj´
w prawo swobody kszta∏towania treÊci zobowiàzaniowych stosunków
prawnych okreÊlone w art. 3531 k.c.
Mo˝na si´ spodziewaç z du˝ym
prawdopodobieƒstwem, ˝e taka ingerencja przyczyni si´ do wzrostu
sk∏adek ubezpieczeniowych (szczególnie z uwagi na ograniczenie wyboru w zakresie opcji zawieranej
umowy – wyeliminowanie wariantu
z rozliczeniem kosztorysowym, które stanowi obecnie najpopularniejszà opcj´ wybieranà przez klientów
zak∏adów ubezpieczeƒ) oraz spadku
zawieranych umów ubezpieczenia
(obecnie oko∏o 27% pojazdów posiada polisy auto-casco).
Wprowadzenie zmian w powy˝szym kszta∏cie mog∏oby ponadto
skutkowaç brakiem mo˝liwoÊci definiowania w ramach autocasco szkody ca∏kowitej inaczej ni˝ to jest obecnie przyj´te przy ubezpieczeniu
odpowiedzialnoÊci cywilnej. Przewidywane zwracanie kosztów naprawy
bez jakichkolwiek wyznaczników by∏oby przy tym sprzeczne z zasadà
ekonomiki likwidacji szkody.
Regulacje w projektowanym
brzmieniu stwarzajà równie˝ niebezpieczeƒstwo braku pokrycia przez
zak∏adu ubezpieczeƒ szkód w sytuacjach, gdy:
❐ poszkodowany nie chce naprawiaç pojazdu, a uszkodzenia sà
na tyle drobne (np. zarysowany
lakier, nieznacznie wgniecione
drzwi), ˝e nie powodujà ograniczenia dla dalszego korzystania
z pojazdu;
❐ poszkodowany nie mo˝e naprawiç pojazdu, gdy˝ nie ma w∏asnych Êrodków pieni´˝nych na
ich pokrycie,
❐ poszkodowany chce zbyç pojazd
w stanie uszkodzonym,
❐ poszkodowany chce naprawiç
pojazd w∏asnymi si∏ami (meto-

dà gospodarczà we w∏asnym zakresie).
Proponowane zmiany przepisów
b´dà musia∏y prowadziç do zmiany
podejÊcia do likwidacji szkód w pojazdach, których koszt naprawy jest
ekonomicznie nieuzasadniony (tzw.
szkody ca∏kowite). Kolejnym problemem pojawiajàcym si´ na gruncie
projektowanych regulacji dostrze˝onym przez Rzecznika jest zagadnienie roszczeƒ o zwrot utraty wartoÊci
handlowej, które to roszczenie uzna∏
za uzasadnione w Êwietle regulacji
przepisów Kodeksu cywilnego Sàd
Najwy˝szy w wyroku z dnia
12.10.2001 r., sygn. III CZP 57/01),
publ. OSNC 2002/5/57.
Dylematy mog∏yby pojawiaç si´
równie˝ w przypadkach napraw samochodów kupowanych na kredyt
i leasingowanych, przy których wymagana jest cesja umowy ubezpieczenia na rzecz banku lub finansujàcego leasingodawcy, które to
podmioty decydujà o realizacji odszkodowania.
Niejasne wydaje nam si´ ponadto
u˝yte w projekcie stwierdzenie, i˝
pojazd ulega likwidacji. Zdaniem
Rzecznika regulacj´ t´ nale˝a∏oby
doprecyzowaç bowiem na tle projektowanego brzmienia rodzà si´ wàtpliwoÊci co si´ dzieje z wrakiem pojazdu, jak rozliczyç jego wartoÊç i kto
ponosi koszty owej likwidacji.
Zwa˝ajàc na idee projektodawców
nale˝a∏oby si´ zastanowiç, czy rzeczywiÊcie zak∏adany cel w postaci
wyeliminowania mo˝liwoÊci kosztorysowego rozliczenia szkody zostanie osiàgni´ty proponowanymi regulacjami.
Zdaniem
Rzecznika
przyjmujàc takà systemowà koncepcj´ nale˝a∏oby takie wy∏àczenie zapisaç expressis verbis, a tak˝e zasadniczo przekonstruowaç projektowanà
regulacj´.
W ramach dotychczasowych prac
Zespo∏u inne podmioty wchodzàce
w jego sk∏ad, równie˝ potwierdza∏y
zasadnoÊç uwag zg∏aszanych przez
Rzecznika oraz kierowa∏y inne cenne postulaty, jak np. koniecznoÊç zapewnienia wyp∏aty odszkodowania
we w∏aÊciwym czasie i w terminach
ustawowych i umownych (proble35

matyka ta zosta∏a pomini´ta w projekcie, bowiem przy bezwzgl´dnym
nakazie okazania faktur VAT odszkodowanie mog∏oby nie byç wyp∏acane w ustawowym terminie, np.
z powodu na braku Êrodków finansowych na napraw´ w bie˝àcej dyspozycji poszkodowanego).
Podniesiono tak˝e, i˝ niejasne jest
uregulowanie post´powania odszkodowawczego w sytuacji, gdy uprawniony nie zdecydowa∏ si´ na napraw´,
mo˝e prowadziç do sytuacji, w której
osoba uprawniona, nie podejmujàc
decyzji o naprawie pojazdu, otrzymuje bez koniecznoÊci przedstawienia
faktury VAT kwot´ odszkodowania
naliczanà kosztorysowo, a nast´pnie
dysponuje nià wed∏ug w∏asnego uznania. W efekcie tego nie dojdzie do ˝adnych istotnych zmian w rozliczaniu
szkód komunikacyjnych.
Zarówno Rzecznik jak i inni uczestnicy prac wskazywali, ˝e faktura nie
mo˝e byç jedynym Êrodkiem dowodowym, stanowiàcym podstaw´ wyp∏aty
odszkodowania, gdy˝ istnieje szereg
podmiotów dzia∏ajàcych na rynku napraw pojazdów nie b´dàcych p∏atnikiem podatku VAT, a tym samym niepos∏ugujàcych si´ rachunkami VAT.
Zg∏oszono koniecznoÊç precyzyjnego uregulowania sytuacj´ poszkodowanego niedecydujàcego si´ na napraw´ samochodu. Przy czym nie
mo˝na odmówiç mu prawa do podj´cia takiej decyzji w przysz∏oÊci, gdy˝
w innym razie powsta∏by zapis niekonstytucyjny.
Zwrócono ponadto uwag´ na
uchwa∏´ SN z 17 maja 2007 r. i wskazany w niej obowiàzek zapewnienia
uwzgl´dniania podatku VAT przy

ewentualnej wyp∏acie kosztorysowej
oraz na potrzeb´ wprowadzenia
regulacji dopuszczajàcej tzw. bezgotówkowe rozliczenie szkody. Nale˝y
bowiem pami´taç, ˝e restytucja naturalna, a wi´c przywrócenie do stanu poprzedniego, mo˝e polegaç tak˝e na naprawie pojazdu przez
warsztat i rozliczeniu przez ten
warsztat jej kosztów bezpoÊrednio
z zak∏adem ubezpieczeƒ realizujàcych obowiàzki odszkodowawcze na
podstawie faktury VAT odpowiadajàcej protoko∏owi uszkodzeƒ.
Ministerstwo Finansów w Êwietle
uwag zg∏aszanych przez uczestników prac Zespo∏u Roboczego ds. Podatku VAT przedstawi∏o wst´pne
propozycje uwzgl´dniajàce zg∏oszone
zastrze˝enia.
Propozycje te majà na celu zabezpieczenie prawa wyboru poszkodowanego w zakresie sposobu naprawienia
szkody. Wedle tej propozycji wyp∏ata
odszkodowania nast´powa∏a wed∏ug
wyboru poszkodowanego – poprzez
naprawienie szkody w drodze przywrócenia do stanu poprzedniego,
a wi´c naprawy, a w sytuacji, gdy poszkodowany nie decyduje si´ na nià
z ro˝nych wzgl´dów – w drodze wyp∏aty sumy pieni´˝nej na podstawie
kosztorysu wed∏ug Êrednich cen rynkowych, a wi´c z uwzgl´dnieniem podatku VAT jako sk∏adnika ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dania 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
nr 97, poz. 1050 z póên. zm.).
JeÊli natomiast poszkodowany
zdecydowa∏by si´ na tzw. bezgotówkowe rozliczenie szkody, zak∏ad
ubezpieczeƒ mia∏by mo˝liwoÊç
wstrzymania si´ z wyp∏atà odszko-

Nowelizacja do kodeksu cywilnego – konferencja
dniu 13 kwietnia 2007 r.
Sejm uchwali∏ ustaw´
o zmianie ustawy Kodeks
cywilny oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. nr 82
poz. 557 ) stanowiàcà kolejny wa˝ny
krok reformy prawa ubezpieczeƒ gospodarczych.
Nowela do kodeksu cywilnego
w cz´Êci poÊwi´conej umowie ubez-
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pieczenia stanowi jednà z podstawowych regulacji prawnych dla bran˝y
ubezpieczeniowej, tym bardziej, ˝e
wprowadza szereg postanowieƒ determinujàcych
zmiany
przede
wszystkim w zakresie wzajemnych
relacji mi´dzy stronami tej˝e umowy
oraz w konstrukcji produktów oferowanych przez zak∏ady ubezpieczeƒ
i procedur wewn´trznych.

dowania do momentu przedstawienia faktur VAT, ale nie d∏u˝ej ni˝ do
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. W przypadku zaÊ
nieotrzymania odpowiedniej dokumentacji do zakoƒczenia tego okresu
czasu, ubezpieczyciel by∏by zobowiàzany wyp∏aciç bezspornà cz´Êç
Êwiadczenia na podstawie kosztorysu wed∏ug Êrednich cen rynkowych,
uwzgl´dniajàcych podatek VAT.
Je˝eli poszkodowany, który uzyska∏
odszkodowanie w kwocie pieni´˝nej
wyp∏aconej na podstawie kosztorysu
zdecydowa∏by si´ póêniej na naprawienie pojazdu lub uzyska∏ faktury
VAT po up∏ywie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku,
ubezpieczyciel po przedstawieniu faktury VAT odpowiadajàcej protoko∏owi
uszkodzeƒ, powinien dop∏aciç do odszkodowania ró˝nic´ mi´dzy pe∏nà
kwotà wynikajàcà z faktury VAT odpowiadajàcej protoko∏owi uszkodzeƒ,
a kwotà odszkodowania wyp∏aconà
na podstawie kosztorysu wed∏ug
Êrednich cen rynkowych, uwzgl´dniajàcych podatek VAT).
Uznano tak˝e za niezb´dne wprowadzenie wyraênego obowiàzku informowania przez ubezpieczyciela
o prawach przys∏ugujàcych ubezpieczonemu, jeszcze przed dokonywaniem wyboru sposobu naprawienia
szkody.
Obecnie trwajà dalsze prace w zespole, które miejmy nadziej´ pozwolà wypracowaç ostateczny kszta∏t
propozycji legislacyjnych uwzgl´dniajàcych uwagi zg∏aszane i szeroko
dyskutowane na dotychczasowych
posiedzeniach.
■
Anna Dàbrowska, Biuro Rz.U.

Pragnàc przybli˝yç problematyk´
tych zmian i wyjaÊniç powsta∏e na
tym tle wàtpliwoÊci Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej wspólnie
z Rzecznikiem Ubezpieczonych zorganizowa∏a w dniu 21 czerwca br.
konferencj´ pt. „Nowela do kodeksu
cywilnego z 13 kwietnia 2007 r.
– problemy i wyzwania”.
W konferencji udzia∏ wzi´∏o ponad
280 osób reprezentujàcych Ministerstwo Finansów, instytucje rynku,
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mi´dzy innymi Komisj´ Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
samorzàdy gospodarcze takie jak Polska Izba Ubezpieczeƒ, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izb´
Gospodarczà Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi
Ryzyka, zak∏ady ubezpieczeƒ, zarówno dzia∏u I jak te˝ dzia∏u II, firmy
brokerskie, jak te˝ Êrodowiska naukowe. WÊród panelistów uczestnicy
konferencji mogli wys∏uchaç wystàpieƒ przedstawicieli polskiej nauki
ubezpieczeƒ gospodarczych, mi´dzy
innymi wybitnych cywilistów prof. dr
hab. Eugeniusza Kowalewskiego, dr
Marcina Orlickiego, dr Marcina Krajewskiego. PodejÊcie praktyczne do
omawianych kwestii zaprezentowali
mec. Pawe∏ Ilnicki z Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ oraz mecenasi Piotr
Paczkowski z Commercial Union
Polska TU na ˚ycie S.A i Rados∏aw
Kamiƒski z TU Allianz Polska S.A..
Nie bez znaczenia by∏o tak˝e wystà-

pienie osób reprezentujàcych instytucje rynku ubezpieczeniowego, i tak
g∏os zabierali Pan Marcin Gomo∏a,
Zast´pca Przewodniczàcego Komisji
Nadzoru Finansowego, Pan Tomasz
Krawczyk z Departamentu Rozwoju
Rynku Finansowego w Ministerstwie
Finansów oraz Pan Jacek Kliszcz,
Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Konferencja zosta∏a podzielona na
trzy panele. Pierwszy stanowiàcy
mo˝liwoÊç zabrania g∏osu przez
przedstawicieli nauki, resortu finansów i przedstawicieli instytucji
rynku, drugi, w którym swoimi wàtpliwoÊciami podzielili si´ przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeƒ
i praktycy z zak∏adów ubezpieczeƒ
na ˝ycie i majàtkowych oraz trzeci
stanowiàcy otwartà dyskusj´ panelistów ze wszystkimi uczestnikami
konferencji.
Panele prowadzili dr Stanis∏aw
Rogowski, Rzecznik Ubezpieczonych oraz mec. Aleksander Daszew-

ski, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej.
Cz´Êcià konferencji cieszàcà si´
najwi´kszym zainteresowaniem okaza∏a si´ dyskusja i mo˝liwoÊç zadawania pytaƒ z sali. Przed szeregiem
pytaƒ stan´li doktorzy Marcin Krajewski i Marcin Orlicki, a wàtpliwoÊci w pytaniach p∏ynàcych z sali stanowi∏y pole do merytorycznych
rozwa˝aƒ i wyjaÊnienia pojawiajàcych si´ w praktyce problemów.
Do skomplikowanych kwestii wymagajàcych wyjaÊnieƒ, nale˝a∏ art.
813 k.c. w jego nowym brzmieniu,
i zwiàzane z nim kwestie zwrotu
sk∏adki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej. Nie
mniej problematyczne okaza∏y si´
zapisy o ubezpieczeniu na cudzy rachunek z art. 808 oraz 829 § 2 k.c.
WàtpliwoÊci uczestników konferencji zwróci∏y tak˝e zapisy art. 814 §
3 k.c. (odpowiedzialnoÊç zak∏adu
ubezpieczeƒ w przypadku niezap∏acenia raty sk∏adki) jak i art. 815 k.c.
(tzw. deklaracja ryzyka).

Ubezpieczenia publiczne pod zaborem
pruskim w Êwietle prawdy historycznej
dministrowanie Ziemiaƒsko –
Szlacheckim Towarzystwem
Ogniowym by∏o bardzo tanie,
gdy˝ prowadzone spo∏ecznie (bez wynagrodzenia): „Obywatele w wspólnym
ich interesie wi´cey
z Patryotyzmu iak
z ch´ci nadgrody
dzia∏ajà”.
Zakres dzia∏ania zarówno Ziemiaƒskiej Kasy
Kredytowej
j a k

A
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i Ogniowej obejmowa∏ Prusy Zachodnie oraz powiaty kwidzyƒski i prabucki z Prus Wschodnich. Generalny
Dyrektor Kasy Kredytowej nadzorowa∏ prace Kasy Ogniowej.
Ziemiaƒsko-Szlacheckie Towarzystwo Ogniowe dzia∏a∏o przez siedemnaÊcie lat. Przetrwa∏o wi´c wojny
napoleoƒskie i dopiero po powstaniu
Ksi´stwa Warszawskiego w roku
1807, gdy powo∏ane zosta∏o Towarzystwo Ogniowe dla Miast i Wsiów,
uleg∏o rozwiàzaniu.
Nasza wiedza o socjetecie ogniowym w Bydgoszczy (powo∏anym
w roku 1784), w Kwidzynie (powo∏anym w roku 1785), a tak˝e o Szlachecko- Ziemiaƒskim Towarzystwie
Ogniowym (powsta∏ym w roku
1790), jest wystarczajàca by stwierdziç zdecydowanie, ˝e by∏y to pierwsze publiczno – prawne organizacje ubezpieczeniowe na

ziemiach polskich, z zastrze˝eniem,
˝e tworzyli je Prusacy.
Warto jeszcze wspomnieç o próbach rzàdu pruskiego za∏o˝enia, na
podstawie restryktu króla pruskiego
z dnia 9 lipca 1793 roku, Kasy
Ogniowej w Poznaniu. Kasa ta,
zgodnie z za∏o˝eniami, mia∏a wzorowaç si´ na powo∏anej w Poznaniu
w roku 1780 Kasie Ogniowej
z czasów polskich, utworzonej przez
dzia∏ajàcà wówczas Komisj´ Dobrego Porzàdku. Pruska Izba Wojskowo-Gospodarcza (Kriegs und Domänen Kammer), 20 paêdziernika 1793
roku przedstawi∏a raport w tej sprawie, powo∏ujàc si´ na polskie próby.
❋❋❋
W szczególny jednak sposób nale˝y
podejÊç do problemu Towarzystwa
Ogniowego dla Miast z roku 1803
i Towarzystwa Ogniowego dla
Wsiów z roku 1804. Wokó∏ instytucji
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tych, zw∏aszcza z roku 1803 powsta∏o tyle mitów i legend (nie obawiam
si´ u˝yç tych okreÊleƒ), powtarzanych zresztà w licznych opracowaniach, ˝e zarówno w Êrodowisku
ubezpieczeniowców, jak i w spo∏eczeƒstwie wykreowany zosta∏ ten
rok, jako poczàtek polskich ubezpieczeƒ publicznych, a nawet, w niektórych publikacjach, jako w ogóle narodzin polskich ubezpieczeƒ.
W historiografii ubezpieczeniowej,
rok 1803 dla wielu autorów i dzia∏aczy ubezpieczeniowych sta∏ si´ wi´c
cezurà, wyznaczajàcà prze∏omowe
wydarzenie w dziejach ubezpieczeƒ
polskich, a nawet te dzieje rozpoczynajàcà. W wielu podr´cznikach i wypowiedziach mo˝na spotkaç si´
z twierdzeniem, ˝e w roku tym powsta∏a pierwsza polska publiczna instytucja ubezpieczeniowa, która by∏a
wzorcem nast´pnych, kontynuujàcych jej dzia∏alnoÊç.
Znaczenie tej daty upowszechni∏
z pewnoÊcià fakt, ˝e rok 1803
w okresie mi´dzywojennym umieszczony zosta∏ w logo Powszechnego
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Wzajemnych,
najwi´kszej i najstarszej, z pi´knymi
tradycjami polskiej organizacji ubezpieczeniowej. PZUW chcia∏ w ten
sposób podkreÊliç ciàg∏oÊç tradycji
ubezpieczeniowych w Polsce i si´gaç
do korzeni, choç i t´ ciàg∏oÊç i te korzenie, ∏atwo jest podwa˝yç.
Niezb´dne jest tu wyjaÊnienie, ˝e
PZUW nie by∏ inicjatorem nawiàzywania do tradycji 1803 roku. Ju˝
znacznie wczeÊniej, bo w okresie
Królestwa Kongresowego, powo∏ane
w roku 1900 Ubezpieczenia Wzajemne Budowli od Ognia w Królestwie
Polskim umieÊci∏y w swoim logo rok
1803, jako rok za∏o˝enia. A po odzyskaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci,
Polska Dyrekcja Ubezpieczeƒ Wzajemnych powo∏ana Ustawà Sejmowà
w 1921 roku si´gn´∏a do roku 1803,
nawiàzujàc do tradycji swej poprzedniczki.
Ale istnia∏a instytucja ubezpieczeniowa, wierna tradycji i historii. By∏
to Zak∏ad Ubezpieczeƒ Wzajemnych
w Poznaniu. Zak∏ad ten formalnie
powsta∏ w roku 1932 (w roku 1947
zosta∏ w∏àczony do PZUW), ale
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w swoich dokumentach, tak˝e polisach, podawa∏ jako dat´ za∏o˝enia
rok 1784, tj. rok powstania socjetetu
ogniowego w Bydgoszczy.
Nie chodzi tu jednak o deprecjacj´
roku 1803, tej, z pewnoÊcià nie marginalnej daty w dziejach ubezpieczeƒ
na ziemiach polskich, chodzi raczej
o prawd´ historycznà.
A w Êwietle prawdy historycznej (o
argumentach by∏a mowa wy˝ej) Towarzystwo Ogniowe dla Miast z roku 1803:
❐ nie by∏o polskà instytucjà ubezpieczeniowà (choç m.in. dla Polaków),
❐ nie by∏o pierwszà na ziemiach
polskich publicznà instytucjà
ubezpieczeniowà,
❐ nie by∏o wzorowà organizacjà
ubezpieczeniowà.
Towarzystwo Ogniowe dla Miast
z roku 1803, o którym w literaturze
ubezpieczeniowej pisze si´ najcz´Êciej, wzorowane by∏o na regulaminach dzia∏ajàcych w innych prowincjach pruskich. Regulamin tego
towarzystwa by∏ jedynie przet∏umaczony z j´zyka niemieckiego na polski. Nie by∏ wi´c oryginalny i Polacy
nie mieli wp∏ywu na jego tworzenie
ani na wprowadzenie. Twórcà projektu przygotowanego w pierwszej po∏owie roku 1802 by∏ minister pruski Otto Voss. W tym samym roku 1802 (14
wrzeÊnia) dokument ten zosta∏ przekazany do kanclerza Prus Heinricha
Juliusa von Goldbecka, z proÊbà o zaopiniowanie. Ale kanclerz nie spieszy∏
si´, gdy˝ dopiero 16 marca 1803 roku
skierowa∏ projekt regulaminu do Komisji Prawnej (Gestzkommission). Ta
z kolei wprowadzi∏a poprawki,
z których najwa˝niejsza zaleci∏a ograniczenie dzia∏alnoÊci istniejàcego na
terenie Prus od roku 1786 Towarzystwa Ubezpieczeƒ, „Feniks” do
prowadzenia jedynie ubezpieczeƒ ˝yciowych, pozostawiajàc nowemu, powo∏ywanemu towarzystwu, wy∏àcznoÊç ubezpieczania od ognia. Tak
poprawiony dokument wróci∏ do ministra Otto Vossa, który natychmiast
przedstawi∏ go do podpisu królowi
pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi
III. Z∏o˝enie królewskiego podpisu
nastàpi∏o 21 kwietnia 1803 roku.

Konstanty Krzeczkowski podaje, ˝e
podpisanie tego regulaminu by∏o pospieszne.
W ten sposób narodzi∏a si´ pruska
ustawa powo∏ujàca Towarzystwo
Ogniowe dla Miast w Prusach Po∏udniowych. Oficjalna nazwa dokumentu w j´zyku niemieckim brzmi:
Feuerversicherungsgeselschaft für
Städte in Süd Preussen.
W oparciu o królewskà ustaw´
powo∏ane zosta∏y dwie Dyrekcje
G∏ówne, które sta∏y si´ organami
wykonawczymi Towarzystwa: w Poznaniu i w Warszawie. W sprawach
administracyjnych podlega∏y one
bezpoÊrednio Departamentowi Prus
Po∏udniowych w G∏ównym Dyrektorium w Berlinie. Dyrekcja Poznaƒska obejmowa∏a swoim zasi´giem tereny tzw. „cyrku∏ów”, czyli inspekcji
podatkowych w Poznaniu, Gnieênie,
Mi´dzyrzeczu, W∏oc∏awku, Kaliszu,
Pyzdrach i Wschowie. Dyrekcja Warszawska obejmowa∏a „cyrku∏y”
w Warszawie, Piotrkowie, ¸owiczu,
Sieradzu i ¸´czycy.
Zadaniem Towarzystwa Ogniowego dla Miast by∏o zgodnie z ordynacjà, „wspólne ponoszenie szkód
z ognia pochodzàcych, niemniej
przez wzglàd na utrzymanie dobrego
bytu i sposobu ˝ycia mieszkaƒców
miast: zabezpieczenia ich w∏asnoÊci
i pewne a Êpieszne wykonaç si´ majàce wystawienie na nowo budynków
ca∏kiem przez po˝ar zniszczonych
lub uszkodzonych po˝arem”.
Wprowadzony zosta∏, poza nielicznymi wyjàtkami, obowiàzek ubezpieczania budynków we wszystkich
miastach Prus Po∏udniowych, niezale˝nie od tego czyjà w∏asnoÊcià. Towarzystwo otrzyma∏o w tym celu
prawny monopol. Magistraty miast
by∏y zobowiàzane do wpisania do
ksi´gi ogniowej opartej na tzw. katastrum wszystkich budynków istniejàcych i budowanych.
Ustalono, ˝e odszkodowania za
znaczne straty po˝arowe wyp∏acane
b´dà w ciàgu kwarta∏u; a przy nieznacznych stratach po pó∏ roku. RównoczeÊnie zalecono, by tworzyç tzw.
fundusze ˝elazne i wyp∏acaç odszkodowania mo˝liwie bezzw∏ocznie.■
Marian Szcz´Êniak
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

cd w nast´pnym numerze
Po wprowadzeniu ustawy nie wolno ju˝ by∏o ubezpieczaç budowli
w towarzystwach zagranicznych
(pod karà 100 talarów). Budynki
wczeÊniej ubezpieczone w zagranicznych towarzystwach, mog∏y zachowaç te ubezpieczenia do czasu wygaÊni´cia podpisanych polis.
Znawca i badacz tego okresu historii ubezpieczeƒ Konstanty Krzeczkowski stwierdzi∏, ˝e ordynacja dla
Towarzystwa Ogniowego dla Miast
by∏a opracowana w sposób nieudolny, by∏a zbyt zbiurokratyzowana, posiada∏a nadmiar przepisów nigdy nie
realizowanych. Nie uwzgl´dnia∏a
tak˝e dzia∏alnoÊci profilaktycznej,
którà, niezale˝nie od Towarzystwa
Ogniowego, prowadzi∏y w∏adze paƒstwowe.
W rok po powo∏aniu Towarzystwa
Ogniowego dla Miast, kolejnym dekretem króla Fryderyka Wilhelma
III z dnia 9 czerwca 1804 roku,
utworzone zosta∏o Towarzystwo
Ogniowe dla Wsiów w Prusach Po∏udniowych. Oficjalna nazwa dokumentu: Reglament für die Feuer-Sozietät des platten Landes der
Provinz Süd-Preussen (w t∏umaczeniu na j´zyk polski: Ordynacja dla
Towarzystwa Ogniowego Wieyskiego Prowincyi Prus Po∏udniowych).
Zgodnie z tà ordynacjà: „Do Towarzystwa... jest usposobionym ca∏y
kraj p∏aski, czyi wsie tej prowincji, ze
wszystkiemi budynkami swemi bez
ró˝nicy”.
Towarzystwo otrzyma∏o organy
wykonawcze, na wzór towarzystwa
miejskiego.
Oba Towarzystwa (miejskie i wiejskie) by∏y ca∏kowicie uzale˝nione od
rzàdu pruskiego, dyrekcje by∏y mianowane przez w∏adze paƒstwowe,
a na prowincji do realizacji zadaƒ
wykorzystywano terenowe urz´dy
administracji paƒstwowej. Ta zale˝noÊç od rzàdu pruskiego dawa∏a wielu historykom podstaw´ do oceniania towarzystw ogniowych jako
jeszcze jednego instrumentu s∏u˝àcego interesom paƒstwowym, oczywiÊcie paƒstwa pruskiego.
Fryderyk Skarbek w ?Dziejach
Ksi´stwa Warszawskiego? podaje, ˝e
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oba towarzystwa ogniowe by∏y przyjmowane przez spo∏eczeƒstwo polskie, co najmniej z oboj´tnoÊcià, je˝eli nie z niech´cià. Obowiàzkowe
sk∏adki traktowano jako jeszcze jeden podatek. Jedyne korzyÊci widziano w mo˝liwoÊciach uzyskiwania tanich kredytów, co zresztà
spowodowa∏o zad∏u˝enie ca∏ej w∏asnoÊci nieruchomej.
Teoretycznie oba towarzystwa
opiera∏y si´ na zasadzie wzajemnoÊci. By∏o to jednak pozorne, poniewa˝ ˝aden ubezpieczajàcy si´ nie
mia∏ wp∏ywu na dzia∏alnoÊç organizacji, do której nale˝a∏.
Dyrektorem Dyrekcji G∏ównej
w Warszawie mianowali Prusacy Polaka – zosta∏ nim Ksawery Gorczyszewski – uprzednio asesor Komisji
Wojskowo-Cywilnej, landrat powiatu
brzeziƒskiego. By∏ dobrym organizatorem, obiektywnie dostrzega∏ dobre
i z∏e strony instytucji, którà kierowa∏. Dà˝y∏ do centralizacji i stworzenia jednolitej administracji Towarzystwa
Ogniowego,
∏àcznie
z powo∏aniem „krajowej kasy kredytowej”. Natomiast Dyrekcjà G∏ównà
Poznaƒskà kierowa∏ baron pruski
von Grotus, który w listopadzie 1806
roku opuÊci∏ miasto wraz z wycofujàcymi si´ przed armià francuskà wojskami pruskimi. Dyrektor Grotus
zabra∏ jednak ze sobà dokumentacj´,
a co wa˝niejsze, kas´ Towarzystwa
Ogniowego. Towarzystwu zabrak∏o
wi´c Êrodków finansowych na normalne funkcjonowanie i praktycznie
w lutym 1807 roku zawiesi∏o dzia∏alnoÊç.
Istnienie obu Towarzystw by∏o
krótkotrwa∏e, nie jest nawet znana
data faktycznego rozpocz´cia ich
dzia∏alnoÊci. Dekret o powo∏aniu Towarzystwa Ogniowego dla Miast
podpisany zosta∏ 21 kwietnia 1803
roku. Natomiast w ordynacji powo∏ujàcej, dniem rozpocz´cia dzia∏alnoÊci mia∏ byç 1 czerwca 1804 roku.
Trudno jednak˝e znaleêç jakikolwiek Êlad, by rozpocz´∏y si´ prace
w tych terminach. Na podstawie zachowanych dokumentów i rachunków nale˝y przypuszczaç, ˝e Towarzystwa Ogniowe dla Miast zacz´∏o
praktycznie dzia∏aç dopiero w grud-

niu 1804 roku.
Organizowanie si´ Towarzystwa
dla Wsiów, ustanowionego przez króla pruskiego 9 czerwca 1804 roku,
tak˝e trwa∏o d∏ugo. Dzia∏alnoÊç mia∏a rozpoczàç si´ 1 grudnia 1804 roku,
ale jak podaje Konstanty Krzeczkowski, termin ten przeciàgnà∏ si´
na rok 1805, a nawet 1806.
Oba Towarzystwa nie funkcjonowa∏y d∏ugo. Praktycznie mo˝na liczyç, ˝e od kilku miesi´cy do dwóch
lat, poniewa˝ w roku 1806 wybuch∏a
wojna francusko-pruska. Do Poznania, wraz z wojskami napoleoƒskimi,
wkroczy∏ 6 listopada 1806 roku gen.
Jan Henryk Dàbrowski i Józef Wybicki, a 28 listopada tego˝ roku Wielka Armia bez walki zdoby∏a Warszaw´, w której wita∏ jà ks. Józef
Poniatowski.
Dzia∏alnoÊç Towarzystwa Ogniowego dla Miast w Warszawie zosta∏a
zawieszona w listopadzie 1806 roku,
czyli natychmiast po wejÊciu wojsk
francuskich, natomiast w Poznaniu
– w lutym 1807 roku.
Po zamkni´ciu rachunków stwierdzono istnienie powa˝nego deficytu,
poczàtkowo nie znano nawet jego
wielkoÊci. Obliczenia dla Kasy Dyrekcji G∏ównej w Warszawie i Dyrekcji G∏ównej w Poznaniu wykaza∏y 35
tysi´cy talarów deficytu. W rzeczywistoÊci zad∏u˝enia okaza∏y si´
znacznie wi´ksze. Obliczenia przeprowadzone ju˝ za czasów Ksi´stwa
Warszawskiego przez nowo powo∏ane Towarzystwo Ogniowe dla Miast
i Wsiów okreÊli∏y straty zaleg∏e na
853 594 z∏ote, czyli na oko∏o 150 tys.
talarów. Towarzystwa sta∏y si´ wi´c
niewyp∏acalne za straty popo˝arowe.
Zas∏ugà Dyrekcji G∏ównych (chyba najwa˝niejszà, je˝eli nie jedynà),
by∏o sporzàdzenie pierwotnych katastrów, które sta∏y si´ póêniej podstawà dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
w Ksi´stwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym. W oparciu o te
katastry ustalano sk∏adki.
W Êwietle prawdy historycznej trudna by∏a by do udowodnienia tak˝e teza
o ciàg∏oÊci organizacji ubezpieczeniowych, powsta∏ych po Towarzystwie
Ogniowym dla Miast z roku 1803.
W okresie Ksi´stwa Warszawskie39

go powo∏ane przez Komisj´ Rzàdzàcà w roku 1807 Towarzystwo Ogniowe dla Miast i Wsiów nie by∏o kontynuacjà towarzystw popruskich. Po
likwidacji poprzednich powsta∏o ono
od nowa, w innych granicach i na innych zasadach. Zacià˝y∏y na nim
d∏ugi poprzedników.
W powsta∏ym po Kongresie Wiedeƒskim Królestwie Polskim, uleg∏o
likwidacji Towarzystwo Ogniowe dla
Miast i Wsiów, a na jego miejsce powo∏ane zosta∏o Ogólne Towarzystwo
Ogniowe dla Miast w Królestwie Polskim. Jego decydentem sta∏a si´ Dyrekcja Generalna Towarzystwa
Ogniowego przy Komisji Rzàdzàcej
Spraw Wewn´trznych i Policji. Dyrekcja Generalna nie mo˝e byç jednak uwa˝ana za kontynuatork´
i spadkobierczyni´ dawnego Towarzystwa Ogniowego z czasów Ksi´stwa Warszawskiego, gdy˝ nie odpowiada za jego zobowiàzania,
rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç na mniejszym
terytorium, opiera∏a si´ na innych
zasadach, mia∏a ca∏kowicie wymieniony personel kierowniczy itp.
O powo∏anej w roku 1843 Dyrekcji Ubezpieczeƒ mo˝emy ju˝ twierdziç, ˝e kontynuowa∏a dzia∏alnoÊç
poprzedniczki (zmiana nazwy nastàpi∏a ukazem cara Miko∏aja I na zasadzie przekszta∏cenia Dyrekcji Generalnej w Dyrekcj´ Ubezpieczeƒ).
Dyrekcja Ubezpieczeƒ zosta∏a rozwiàzana w roku 1866, w wyniku represji po powstaniu z 1863 roku. Nastàpi∏a decentralizacja systemu
ubezpieczeniowego, trwajàca do
koƒca 1869 roku. W roku 1870 powsta∏ organ typowo administracyjny
? Wzajemne Gubernialne Ubezpieczenia Budowli od Ognia ? którego
dzia∏alnoÊç nie by∏a kontynuacjà
prac Dyrekcji Ubezpieczeƒ.
W roku 1900 w∏adze carskie wracajà do centralizacji systemu ubezpieczeniowego. Zostajà powo∏ane
Ubezpieczenia Wzajemne Budowli
od Ognia w Królestwie Polskim, które tak˝e nie mo˝na okreÊliç, jako
kontynuatora poprzedniego, choç
w logo podaje rok za∏o˝enia ? rok
1803.
O nast´pnych powstajàcych, czy
te˝ przekszta∏canych instytucjach
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ubezpieczeniowych mo˝emy ju˝
twierdziç, ˝e kolejno kontynuowa∏y
one dzia∏alnoÊç poprzednich: Polska
Dyrekcja Ubezpieczeƒ Wzajemnych,
Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Wzajemnych, Paƒstwowy Zak∏ad
Ubezpieczeƒ, a wreszcie Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ SA. i Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ na
˚ycie SA.
Podsumowujàc temat ubezpieczeƒ
w zaborze pruskim (z uwzgl´dnieniem negatywnych ocen) nale˝y jedno stwierdziç, ˝e Towarzystwo
Ogniowe dla Miast w Prusach Po∏udniowych z roku 1803 ? powo∏ane
w okresie dla Polski bardzo tragicznym, bo w okresie rozbiorów ? choç
nie by∏o ani pierwszà, ani polskà, ani
wzorowà organizacjà ubezpieczeniowà, to jednak wesz∏o na trwa∏e do historii ubezpieczeƒ na ziemiach polskich. Sta∏o si´ impulsem dla
towarzystw ubezpieczeniowych póêniej powo∏ywanych, bardziej doskona∏ych i opartych na oryginalnych
za∏o˝eniach polskiej myÊli ubezpieczeniowej.
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