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P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

W obronie interesów
ubezpieczonych
Z Halinà Olendzkà Rzecznikiem Ubezpieczonych
rozmawia Anna Arwaniti.
Anna Arwaniti: Funkcja Rzecznika Ubezpieczonych to kolejne wyzwanie w Pani bogatym zawodowym ˝yciu, które jak mo˝na sàdziç
cechowa∏o si´ Êwiadczeniem pomocy na rzecz spo∏eczeƒstwa na ró˝nych p∏aszczyznach, jak Pani podchodzi do tych nowych wyzwaƒ.
Halina Olendzka: Od zawsze
w centrum mojego zainteresowania
i dzia∏ania by∏ cz∏owiek i jego bardzo
zró˝nicowane problemy. Z zawodu
jestem lekarzem z zami∏owania
spo∏ecznikiem. Pacjenci przychodzà do lekarza ze swoim bólem,
zgryzotà , cierpieniem , cz´sto sà
bezradni. W medycynie jest to spotkanie dwóch ludzi, pacjenta i lekarza. W innych sytuacjach mo˝e to
byç konsument, cz∏owiek który
uwik∏any w liczne pu∏apki prawne
nie potrafi sam poradziç sobie z instytucjami, które z regu∏y sà w silniejszej pozycji. OczywiÊcie szuka
pomocy u osób i w urz´dach które
powinny s∏u˝yç pomocà. Rzecznik
Ubezpieczonych wychodzi takim
osobom naprzeciw, bowiem musi
chroniç konsumenta us∏ug ubezpie-

czeniowych i ingerowaç wsz´dzie
tam gdzie pojawia si´ zagro˝enie jego interesu. Funkcja Rzecznika
Ubezpieczonych wpisuje si´ w spo∏ecznà postaw´ spieszenia z pomocà ludziom, cz´sto nieÊwiadomym
swoich praw w gàszczu skomplikowanych przepisów prawnych.
A.A.: W jednej z wypowiedzi powiedzia∏a Pani, ˝e poÊwi´ci∏a swoje
˝ycie dla ludzi, pomagajàc potrzebujàcym, ratujàc chorych, pracujàc
spo∏ecznie w ró˝nych organizacjach
z ca∏à pewnoÊcià mo˝na postawiç
tez´, i˝ Rzecznik pe∏ni rol´ s∏u˝ebnà
dla konsumentów rynku ubezpieczeniowego – jak Pani jà widzi.
H.O.: Rolà Rzecznika jest pomoc
w rozwiàzywaniu spraw trudnych
i zawi∏ych z punktu widzenia prawa, ochrona praw i interesów ubezpieczonych a tak˝e cz∏onków funduszy emerytalnych i uczestników
pracowniczych programów emerytalnych.
Rzecznik Ubezpieczonych wyst´puje w imieniu i w obronie praw
ubezpieczonych, które w ich mniemaniu czy odczuciu zosta∏y naru-

Bardzo istotnà sprawà jest prewencja. Dlatego
te˝ z punktu widzenia Rzecznika niezmiernie
wa˝na jest rola informacyjna i edukacyjna, przybli˝ajàca wiedz´ o rynku finansowym i sposobie
bezpiecznego poruszania si´ na nim. W takà wiedz´ i takie umiej´tnoÊci powinien moim zdaniem
byç wyposa˝ony ka˝dy m∏ody cz∏owiek koƒczàcy
szko∏´ Êrednià i wchodzàcy w doros∏e ˝ycie.
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szone. W trakcie post´powania wyjaÊniajàcego, nie zawsze odczucie
wyrzàdzonej krzywdy si´ potwierdza, ale sam fakt pochylenia si´
nad ka˝dà sygnalizowanà sprawà
jest s∏u˝bà – rolà Rzecznika – dla
tego cz∏owieka. Obywatel i Jego
problem jest wa˝ny dla grupy ludzi,
którzy w szczególny sposób w∏aÊnie
nad tà pojedynczà Jego sprawà pracujà. Du˝à rol´ odgrywa te˝ mo˝liwoÊç polubownego i pojednawczego
rozstrzygania sporów przez Sàd Polubowny. Bardzo istotnà sprawà
jest prewencja. Dlatego te˝ z punktu widzenia Rzecznika niezmiernie
wa˝na jest rola informacyjna
i edukacyjna, przybli˝ajàca wiedz´
o rynku finansowym i sposobie bezpiecznego poruszania si´ na nim.
W takà wiedz´ i takie umiej´tnoÊci
powinien moim zdaniem byç wyposa˝ony ka˝dy m∏ody cz∏owiek koƒczàcy szko∏´ Êrednià i wchodzàcy
w doros∏e ˝ycie. Uczymy nasze
dzieci wielu po˝ytecznych rzeczy,
ale nikt nie uczy ich na poziomie
szko∏y Êredniej, jak radziç sobie
z w∏asnymi finansami, jak budowaç
swojà finansowà przysz∏oÊç, w jaki
sposób bezpiecznie i skutecznie
3

AKTUALNOÂCI
■ 11 paêdziernika Rzecznik
Ubezpieczonych, dr Stanis∏aw
Rogowski, wystàpi∏ do Przewodniczàcego Komisji Nadzoru
Finansowego, dr Stanis∏awa
Kluzy, z pismem, w którym zwraca uwag´ na dostrze˝one nieprawid∏owoÊci w realizacji przez
PZU S.A. wyp∏at odszkodowaƒ
z ubezpieczenia OC sprawcy, metodà kosztorysowà, które nie
uwzgl´dniajà kwoty podatku
VAT, w sytuacji kiedy poszkodowani nie majà mo˝liwoÊci odliczenia tego podatku od podatku
nale˝nego.
■ 12 paêdziernika przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych,
mec. Aleksander Daszewski,
wzià∏ udzia∏ w XIII Forum Kapita∏owo-Finansowym Twoje Pieniàdze 2007. Dyrektor uczestniczy∏ w panelu „Ubezpieczenia
komunikacyjne – czy muszà dro˝eç”.
■ 15 paêdziernika Rzecznik
Ubezpieczonych, dr Stanis∏aw
Rogowski, wystàpi∏ do Ministerstwa Finansów w sprawie umowy
obowiàzkowego ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i problemu przechodzenia na nabywc´ praw i obowiàzków wynikajàcych z tej umowy.
■ 16 paêdziernika Rzecznik
Ubezpieczonych, dr Stanis∏aw
Rogowski, wystàpi∏ do Ministerstwa Finansów z propozycjà
rozwa˝ania mo˝liwoÊci podj´cia
dzia∏aƒ legislacyjnych zmierzajàcych do uj´cia w ramy prawne
dzia∏alnoÊci pe∏nomocników
i podmiotów specjalizujàcych si´
w dochodzeniu roszczeƒ odszkodowawczych od zak∏adów ubezpieczeƒ.
■ 16 paêdziernika Rzecznik
Ubezpieczonych, dr Stanis∏aw
Rogowski, wystàpi∏ do Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Marka Niechcia∏a, w sprawie stosowania niedozwolonych wzorców umownych
4

Od lat Urzàd Rzecznika Ubezpieczonych wspó∏pracuje m.in. z takimi organizacjami jak: Polska
Izba Ubezpieczeƒ, Komisja Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie PoÊredników Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Urzàd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, miejscy i powiatowi rzecznicy
konsumentów, a tak˝e Fundacjà Edukacji Ubezpieczeniowej.
ubezpieczyç swoje mienie, zdrowie
czy ˝ycie. Mi´dzy innymi z tych
wzgl´dów Urzàd Rzecznika tak jak
do tej pory b´dzie otwarty na
wspó∏prac´ z licznymi organizacjami tak˝e pozarzàdowymi niosàcymi wiedz´ i pomoc konsumentom.
A.A.: Rola Rzecznika jest bardzo
z∏o˝ona, jest to nie tylko rozpatrywanie skarg i interwencji, ale szereg innych dzia∏aƒ jak przyk∏adowo edukowanie i informowanie
majàce na celu popraw´ ÊwiadomoÊci konsumentów. Jak widzi Pani
te pozosta∏e kierunki dzia∏ania
Urz´du?
H.O.: Uwa˝am, ˝e ustawowe zadania postawione Rzecznikowi do
realizacji stanowià pewnà spójnà,
nawzajem uzupe∏niajàcà si´ ca∏oÊç.
Problemy zg∏aszane przez konsumentów zarówno w skargach jak
i rozmowach telefonicznych sà zarówno przedmiotem interwencji
Rzecznika w zak∏adach ubezpieczeƒ i OFE, jak i bardzo cennym
êród∏em informacji o sytuacji na
rynku ubezpieczeniowym w zakresie przestrzegania prawa oraz
aktualnym stanie ÊwiadomoÊci
ubezpieczeniowej konsumentów.
Wiedza ta pozwala na podejmowanie dzia∏aƒ o charakterze ogólnym
jak choçby inicjowaniu post´powaƒ
legislacyjnych czy te˝ podejmowania dzia∏aƒ doraênych, jak informowanie KNF, czy te˝ UOKiK
o dostrze˝onych nieprawid∏owoÊciach, celem podj´cia dzia∏aƒ kontrolnych i nadzorczych. Pozyskana
od konsumentów wiedza wskazuje

nam na inne równie wa˝ne kierunki dzia∏ania w zakresie informacji
i edukacji konsumentów us∏ug
ubezpieczeniowych, co przek∏ada
si´ na takie dzia∏ania jak choçby
sta∏e rozszerzanie informacji na
stronie internetowej urz´du czy
te˝ przekazywanie profesjonalnej
informacji konsumentom na ∏amach regionalnych i ogólnopolskich mediów.
A.A.: Poziom ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej wzrasta z roku na rok,
jakie organizacje powinny szerzej
w∏àczyç si´ w tworzenie rynku
Êwiadomego wyedukowanego konsumenta.
H.O.: Poziom ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej naszego spo∏eczeƒstwa jest na pewno wy˝szy ni˝ kilka lat temu, ale jak powiedzia∏am
ÊwiadomoÊç ubezpieczeniowà nale˝y budowaç co najmniej od poziomu szko∏y Êredniej, wprowadzajàc
do programów szkolnych elementy
z dziedziny przedsi´biorczoÊci
w tym z zakresu problematyki
ubezpieczeniowej i zabezpieczenia
spo∏ecznego. Uwa˝am, ˝eby ten cel
osiàgnàç sà potrzebne wspólne
dzia∏anie zarówno rynku ubezpieczeniowego w tym zak∏adów ubezpieczeƒ, poÊredników ubezpieczeniowych, ale tak˝e organizacji
konsumenckich, resortu edukacji,
jak te˝ organów samorzàdu terytorialnego. W tym miejscu nale˝y
wymieniç takie organizacje z którymi wspó∏pracuje od lat Urzàd
Rzecznika jak: Polska Izba Ubezpieczeƒ, Komisja Nadzoru FinanP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

sowego, Stowarzyszenie PoÊredników Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych, Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, a tak˝e Fundacjà Edukacji Ubezpieczeniowej. Potrzebna
jest wi´c konsolidacja w dzia∏aniach
wszystkich podmiotów zainteresowanych podnoszeniem spo∏ecznej
ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej Polaków.
A.A.: Patrzàc na coraz lepsze wyniki towarzystw ubezpieczeniowych
po III kwarta∏ach zwiàzanych ze
wzrostem gospodarczym w kraju,
jak Pani postrzega dalszy rozwój
rynku, ubezpieczeniowego, jakie sà
Pani prognozy.
H.O.: Podzielam opini´, ˝e rozwój
sektora us∏ug ubezpieczeniowych
jest uzale˝niony od sytuacji gospodarczej ju˝ nie tylko naszego kraju,
ale te˝ tendencji na jednolitym rynku Unii Europejskiej, jak i sytuacji
gospodarczej innych globalnych pot´g – szczególnie USA, Rosji i Chin.
Obecnie na rodzimym rynku jesteÊmy Êwiadkami sytuacji wzrostowej
w naszej gospodarce, lecz pesymiÊci
mówià ˝e po latach t∏ustych muszà
nadejÊç i chude. Wyra˝am jednak
nadziej´, ˝e nawet jeÊli te prognozy
si´ spe∏nià to zostanà w przypadku
Polski znacznie zniwelowane aktywnoÊcià gospodarczà spowodowanà inwestycjami towarzyszàcymi
projektom unijnym jak choçby budowa autostrad, rozwój infrastruktury – co b´dzie si´ proporcjonalnie
przek∏ada∏o na dalszy rozwój sektora ubezpieczeƒ w Polsce.
A.A.: Bardzo wa˝nà , chocia˝ nie
zawsze docenianà rol´ pe∏ni przy
Urz´dzie RU Sàd Polubowny jak
przekonaç podmioty rynkowe do
wykorzystywania tej drogi rozstrzygania powstajàcych sporów.
H.O.: RzeczywiÊcie, aktualnie obserwujemy niewielkie wykorzystanie Sàdu Polubownego dla rozstrzygania sporów konsumentów
z zak∏adami ubezpieczeƒ. Jest to
spowodowane przede wszystkim
istotà tej formu∏y rozstrzygania
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sporów, która warunkuje uruchomienie post´powania od zgodnej
woli obu stron, a w praktyce – woli
ubezpieczycieli do korzystania z tego, w mojej ocenie sprawnego i profesjonalnego sposobu, zakoƒczenia
powsta∏ego sporu. Pomimo obserwowanej w ostatnich latach niech´ci do korzystania z tego sposobu
rozstrzygania sporów ze strony poda˝owej rynku zamierzam nadal
pracowaç nad rozwojem sàdownictwa polubownego w Polsce.
A.A.: Jednym z priorytetowych
dzia∏aƒ Rzecznika Ubezpieczonych
jest udzia∏ w pracach legislacyjnych w tym tak˝e na szczeblu europejskim, czy temu zagadnieniu chce
Pani poÊwi´ciç szerszà uwag´.
H.O.: W dobie cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej nastàpi∏o
cz´Êciowe przesuni´cie centrum legislacyjnego. W zwiàzku z powy˝szym w coraz wi´kszym stopniu
tworzenie prawa odbywa si´ nie
tylko na poziomie krajowym ale
i Unii Europejskiej. Rzecznik Ubezpieczonych czynnie uczestniczy we
wszystkich konsultacjach dotyczàcych prawa jakie odbywajà si´ na
szczeblu krajowym. Natomiast na
szczeblu unijnym przedstawiciel
Urz´du zasiada w Forum Ekspertów Konsumentów Us∏ug Finansowych (FIN-USE). Jest to cia∏o opiniodawczo-doradcze Komisji
Europejskiej do zadaƒ którego nale˝y m.in. opiniowanie propozycji
regulacji rynku us∏ug finansowych.
W tej dziedzinie przewiduj´ kontynuacj´ prowadzonych dzia∏aƒ.
A.A.: Na pozycje konsumenta na
polskim rynku du˝y wp∏yw mia∏a
integracja z UE, czy w tej kadencji
nale˝y spodziewaç si´ szerszej
wspó∏pracy z Rzecznikami z innych
krajów.
H.O.: Ta wspó∏praca ju˝ ma miejsce. Sàd Polubowny przy Rzeczniku
Ubezpieczonych jest aktywnym
cz∏onkiem FIN-NET (sieci zrzeszajàcej instytucje polubownego rozstrzygania sporów konsumentów
z instytucjami finansowymi) a sam
Urzàd posiada liczne kontakty
z naszymi odpowiednikami w innych krajach cz∏onkowskich. Po-

moc zaprzyjaênionych instytucji
jest niezb´dna w dochodzeniu roszczeƒ polskich konsumentów od zak∏adów ubezpieczeƒ, które majà
siedzib´ w innym kraju cz∏onkowskim. Uwa˝am, ˝e istniejàce kontakty nale˝y podtrzymywaç, a nowe aktywnie rozszerzaç.
A.A.: Jakie najwa˝niejsze zadania stojà przed Urz´dem RU w Nowym Roku 2008.
H.O.: Przede wszystkim w Nowym Roku czeka nas kontynuacja
dotychczasowych prac i rozpocz´tych dzia∏aƒ. Jednak w mojej
ocenie szczególnà uwag´ w zbli˝ajàcych si´ miesiàcach nale˝y poÊwi´ciç zapowiadanym post´powaniom legislacyjnym w cz´Êci
dotyczàcej wyp∏at Êwiadczeƒ z tzw.
II filara ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Udzia∏ Rzecznika w tych pracach
powinien zapewniç stworzenie ram
prawnych, które zapewnià Êwiadczeniobiorcom prawo do pewnego,
gwarantowanego przez system
Êwiadczenia. Najlepiej z opcjà wyboru zarówno Êwiadczenia jak i zak∏adu, który b´dzie je realizowa∏.
Podobnie jako priorytetowe traktuj´ dzia∏ania edukacyjne ze szczególnà troskà o dotarcie do najszerszej
rzeszy konsumentów w tym dba∏oÊç o profesjonalny i szerszy
kszta∏t naszej strony interenetowej, z której korzysta blisko pó∏ miliona osób rocznie. Jednak˝e wobec
mniejszych mo˝liwoÊçi w dost´pie
do informacji zw∏aszcza przez osoby
zamieszkujàce na wsiach i w mniejszych miejscowoÊciach, pragnàc do
nich dotrzeç z wiedzà i informacjà
ubezpieczeniowà i rozbudowaç kontakty z regionalnymi mediami. Dla
tych osób chc´ równie˝ stworzyç
sformalizowanà p∏aszczyzn´ pomocy rozwijajàc szerzej ni˝ dotychczas
wspó∏prac´ z miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów.
Rozwijaç b´dziemy tak jak do tej
pory wspó∏prac´ z mediami, s∏u˝àc
swojà wiedzà na temat rynku ubezpieczeniowego.
A.A.:Dzi´kuj´ za rozmow´
■

Anna Arwaniti
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AKTUALNOÂCI Miarkowanie
zadoÊçuczynienia
pieni´˝nego
za doznanà krzywd´

przez przedsi´biorców reprezentujàcych interesy ubezpieczonych
przed zak∏adami ubezpieczeƒ.
■ 19 paêdziernika Dyrektor
Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Krystyna Krawczyk, wzi´∏a
udzia∏ w konferencji Acoat
Selected (serwisy blacharsko-lakiernicze) w Warce, gdzie przedstawi∏a podstawowe zasady funkcjonowania urz´du Rzecznika
Ubezpieczonych oraz kluczowe
problemy z jakimi zwracajà si´
do Rzecznika ubezpieczeni.
■ 22-23 paêdziernika Magdalena Kudlak, Naczelnik Wydzia∏u
Skarg i Interwencji i Administrator Bezpieczeƒstwa Informacji
w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych oraz Iwona Szymaƒska,
Kierownik Zespo∏u ds. Zabezpieczenia Emerytalnego i Zast´pca
Administratora Bezpieczeƒstwa
Informacji, wzi´∏y udzia∏ w mi´dzynarodowej konferencji „Prawo do prywatnoÊci w spo∏eczeƒstwie nadzorowanym”, która
zosta∏a zorganizowana w Warszawie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
■ 24 paêdziernika Rzecznik
Ubezpieczonych oraz Fundacja
Edukacji Ubezpieczeniowej zorganizowali mi´dzynarodowe sympozjum pt. „Ochrona konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych
– doÊwiadczenia polskie na tle
mi´dzynarodowym”. GoÊçmi zagranicznymi, zaproszonymi na
sympozjum byli przedstawiciele
instytucji nadzorczych, organizacji konsumenckich i zajmujàcych
si´ edukacjà finansowà z Malty,
Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.
■ 24 paêdziernika przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych,
dr Marcin Kawiƒski, uczestniczy∏
w kolejnym z cyklu spotkaƒ forum FIN – USE w Brukseli.
Na spotkaniu prezentowano za∏o˝enia raportu Komisji Europejskiej dotyczàcego edukacji
finansowej.
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nstytucja zadoÊçuczynienia pieni´˝nego za doznanà krzywd´
obok zwrotu wszystkich wynik∏ych kosztów b´dàcych nast´pstwem uszkodzenia cia∏a lub rozstroju
zdrowia
(najcz´Êciej
w praktyce kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, adaptacji pojazdu i przebudowy mieszkania
z uwzgl´dnieniem potrzeb niepe∏nosprawnej po wypadku osoby), przyznania renty wyrównawczej (uzupe∏niajàcej), renty tymczasowej na
zwi´kszone potrzeby, jednorazowego
odszkodowania (kapitalizacji renty)
jest zasadniczym Êwiadczeniem
zwiàzanym z realizacjà obowiàzków
odszkodowawczych tytu∏em szkody
na osobie p∏ynàcych z odpowiedzialnoÊci deliktowej. Szczególnie przy
tragicznych w skutkach wypadkach,
patrzàc na jego wymiar ekonomiczny, nale˝y je kwalifikowaç jako podstawowe Êwiadczenie kompensujàce
powsta∏à szkod´ nazywanà tutaj
krzywdà tzn. szkod´ osobowà o charakterze niemajàtkowym. Omawiane Êwiadczenie precyzuje art. 445
§1 k.c. odwo∏ujàcy si´ do treÊci art.
444 § 1 k.c. stanowiàc, i˝ osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrzàdzonej jej szkody dozna∏a uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia
sàd mo˝e przyznaç odpowiednià
sum´ tytu∏em zadoÊçuczynienia pieni´˝nego za doznanà krzywd´.
Analizujàc zasadnicze cechy tej instytucji odszkodowawczej trzeba
stwierdziç, i˝ zadoÊçuczynienie jest
Êwiadczeniem:
❐ jednorazowym i pieni´˝nym;
❐ majàcym stanowiç sposób z∏agodzenia cierpieƒ fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
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❐ osobistym tzn. przynale˝ne jest
poszkodowanemu;
❐ znajdujàcym êród∏o tylko w re˝imie odpowiedzialnoÊci cywilnej
deliktowej;
❐ fakultatywnym ale nie oznacza
to, ˝e jest tutaj pe∏na dowolnoÊç
w jego przyznaniu;
❐ w pewnym sensie uznaniowym
bowiem sàdowi orzekajàcemu
pozostawia si´ daleko idàcà swobod´.
Miarkujàc zadoÊçuczynienie trzeba przede wszystkim pami´taç, i˝
ma ono charakter jednorazowy, a zarazem ca∏oÊciowy, wi´c obejmuje
wszystkie cierpienia doznane przez
poszkodowanego, tak˝e te, które b´dzie odczuwaç w przysz∏oÊci. Przy
jego okreÊlaniu nale˝y uwzgl´dniç
w jego wysokoÊci wszystkie elementy krzywdy ∏àcznie z tymi, które mogà ujawniç si´ w przysz∏oÊci – ale je˝eli nie mo˝na ich by∏o przewidzieç,
otwarta pozostaje droga do odr´bnego przyznania odpowiedniej sumy
w razie ujawnienia si´ nowej krzywdy. Da∏ temu wyraz Sàd Najwy˝szy
w uchwale z dnia 21 listopada 1967
r. (sygn akt II PZP 37/67, publ.
OSNCP 1968/7 poz. 113) twierdzàc,
˝e zasàdzenie zadoÊçuczynienia pieni´˝nego wy∏àcza – mimo pogorszenia si´ stanu zdrowia poszkodowanego – przyznanie mu dalszego
zadoÊçuczynienia poza ju˝ zasàdzonym. Je˝eli jednak u poszkodowanego ujawni si´ nowa krzywda, której
w chwili przyznawania zadoÊçuczynienia nie mo˝na by∏o przewidzieç
mo˝e mu byç przyznana odpowiednia kwota do naprawienia tej nowej
krzywdy. Podobne stanowisko mo˝na odnaleêç w innym nowszym wyroku Sàdu Najwy˝szego z dnia 10 luP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

tego 1998 r. (sygn. akt II CKN
608/907, niepublikowane) gdzie sàd
potwierdzi∏ regu∏´, i˝ uprzednie
przyznanie zadoÊçuczynienia nie
wy∏àcza przyznania poszkodowanemu odpowiedniej sumy w razie ujawnienia si´ nowej krzywdy, której nie
mo˝na by∏o przewidzieç w ramach
podstawy poprzedniego sporu.
Przepisy kodeksu cywilnego nie
zawierajà ˝adnych kryteriów jakimi
nale˝y kierowaç si´ przy wyliczaniu
(miarkowaniu) wysokoÊci zadoÊçuczynienia – wytycznych w tym zakresie nale˝y poszukiwaç w orzecznictwie sàdów powszechnych,
szczególnie Sàdu Najwy˝szego.
Analizujàc orzecznictwo zwracajà
uwag´ najcz´Êciej powtarzajàce si´
czynniki wspó∏kszta∏tujàce wysokoÊç zadoÊçuczynienia, do których
nale˝à:
❐ stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu poszkodowanego wyra˝ajàcy si´ w kalectwie, oszpeceniu, ograniczeniach ruchowych,
ograniczeniach wykonywania
czynnoÊci ˝ycia codziennego;
❐ d∏ugotrwa∏oÊç choroby, cierpieƒ,
leczenia, rehabilitacji (bolesnoÊç
zabiegów, dokonywane operacje,
leczenie sanatoryjne, okres dochodzenia do wzgl´dnej sprawnoÊci, przywrócenie funkcji organizmu etc.);
❐ wiek i p∏eç poszkodowanego;
❐ poczucie bezradnoÊci ˝yciowej,
widoki i mo˝liwoÊci poszkodowanego w przysz∏oÊci (niemo˝noÊç
podj´cia pracy, wykonywania
wyuczonego zawodu, uprawiania sportu, zawarcia zwiàzku
ma∏˝eƒskiego, posiadania dzieci,
aktywnego korzystania z ˝ycia
i rozrywek);
❐ aktualna i zmieniajàca si´ stopa
˝yciowa spo∏eczeƒstwa polskiego oraz sytuacja materialna spo∏ecznoÊci na terenie zamieszkania poszkodowanego;
❐ inne czynniki wp∏ywajàce na poczucie krzywdy uzale˝nione od
konkretnego stanu faktycznego,
których trzeba poszukiwaç przy
ka˝dej indywidualnej sprawie
szczególnie z uwzgl´dnieniem
wszelkich cech poszkodowanego.
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Ponadto wobec braku jednolitych
i uproszczonych zasad miarkowania
kwot zadoÊçuczynienia, regu∏ o charakterze generalnym pomocnych
w okreÊlaniu jego wysokoÊci mo˝na
równie˝ poszukiwaç wy∏àcznie
w ugruntowanej linii orzecznictwa.
Jednà z takich zasad generalnych
wskazuje orzeczenie Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z 3 listopada
1994 r. (sygn. akt III APr 43/94,
publ. OSA 1995/5/41) gdzie sàd
stwierdzi∏, i˝ cyt. „zadoÊçuczynienie
z art. 445 § 1 k.c. ma przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokoÊç nie mo˝e
stanowiç zap∏aty sumy symbolicznej,
czy te˝ okreÊlonej sztywnymi regu∏ami tak jak w ustawie wypadkowej,
lecz musi przedstawiaç jakàÊ ekonomicznie odczuwalnà wartoÊç. ZadoÊçuczynienie winno uwzgl´dniaç
doznanà krzywd´ poszkodowanego,
na którà sk∏adajà si´ cierpienia
fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwoÊci oraz cierpienia psychiczne
polegajàce na ujemnych uczuciach
prze˝ywanych bàdê w zwiàzku
z cierpieniami fizycznymi, bàdê
w zwiàzku z nast´pstwami uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia,
zw∏aszcza trwa∏ymi lub nieodwracalnymi”. Ponadto, czemu da∏ wyraz
SN w wyroku z 27 sierpnia 1969 r.
(sygn. akt I PR 224/69 publ. OSNCP
1970/6/111) przyznanie zadoÊçuczynienia nie jest obligatoryjne i zale˝y
od uznania i oceny sàdu konkretnych okolicznoÊci sprawy, a tak˝e
przy jego ustalaniu obowiàzuje zasada umiarkowania przy uwzgl´dnieniu wszystkich okolicznoÊci sprawy
oraz skutków doznanego kalectwa –
za wyrokiem SN z 3 maja 1972 r.
(sygn. akt I CR 106/72 niepublikowane). Innà regu∏´ generalnà mo˝na
odnaleêç w wyroku SN z dnia 29
wrzeÊnia 2000 r. (sygn. akt V CKN
527/2000), gdzie sàd twierdzi, i˝
wysokoÊç zadoÊçuczynienia jest nacechowana dalekà idàcà uznaniowoÊcià sàdu, znajdujàcà oparcie w konkretnie rozpatrywanej sprawie – cyt.
za Sàdem Najwy˝szym – wysokoÊç
zadoÊçuczynienia powinna byç okreÊlona z uwzgl´dnieniem wszystkich
okolicznoÊci danej sprawy majàcych

wp∏yw na rozmiar krzywdy doznanej
przez poszkodowanego. Art. 445 daje podstaw´ do tego, ˝e sàd mo˝e zasàdziç odpowiednià sum´ tytu∏em
zadoÊçuczynienia wed∏ug swojej oceny opartej na rozwa˝eniu wszystkich okolicznoÊci sprawy. Podobnà
regu∏´ mo˝na odnaleêç w orzeczeniu
SN z 5 maja 2000 r. (sygn. akt II
CKN 1002/98 niepublikowane),
gdzie sàd stwierdzi∏, i˝ art. 445 pozostawia – z woli ustawodawcy –
znacznà swobod´ sk∏adom orzekajàcym w okreÊleniu wysokoÊci nale˝nej sumy pieni´˝nej (...). Podobnie,
na co wczeÊniej zwracano uwag´
czynników wp∏ywajàcych na wysokoÊç zadoÊçuczynienia równie˝ nale˝y poszukiwaç w orzecznictwie.
Przybli˝ajàc w tym miejscu filarowe,
w mojej ocenie, orzecznictwo sàdów
dajàce doskona∏e wytyczne do miarkowania zadoÊçuczynienia trzeba
kolejno wskazaç na wyrok SN z dnia
10 czerwca 1999 r. (sygn. akt II UKN
681/98), w którym sàd okreÊlajàc jego wysokoÊç wskaza∏ na nasilenie
cierpieƒ, d∏ugotrwa∏oÊç choroby, rozmiar kalectwa, trwa∏oÊç nast´pstw
zdarzenia konsekwencje uszczerbku
na zdrowiu w ˝yciu prywatnym
i spo∏ecznym. Podobnie miarkujàc
zadoÊçuczynienie nale˝y mieç na
uwadze rozmiar cierpieƒ fizycznych
i psychicznych, jak i dolegliwoÊci bólowe powsta∏e w nast´pstwie urazu
oraz d∏ugotrwa∏ego leczenia – za wyrokiem SN z 18 stycznia 2004 r.
(sygn. akt 219/04 niepublikowane).
Uzupe∏nienie tej listy czynników
przydatnych w miarkowaniu zadoÊçuczynienia dajà inne orzeczenia jak
wyrok Sàdu Apelacyjnego z 3 listopada 1994 r. (sygn. akt III APr
43/94) wskazujàcy na rozmiar cierpieƒ fizycznych i psychicznych poszkodowanego, wyrok SN z dnia 22
kwietnia 1985 (sygn. akt II CR
94/85) mówiàcy o aktualnych warunkach i przeci´tnej stopie ˝yciowej
spo∏eczeƒstwa, zwiàzanej z miejscem zamieszkania, zamo˝noÊcià
spo∏eczeƒstwa, wyrok SN z 18 stycznia 1984r (sygn. akt I CR 407/83)
oraz wyrok SN z 28 wrzeÊnia 2001 r.
(sygn. akt III CKN 427/00 niepublikowane) wskazujàcy na przemiany
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AKTUALNOÂCI
■ 25 paêdziernika Rzecznik
Ubezpieczonych wystàpi∏ do
Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Finansowego, dr Stanis∏awa
Kluzy, w sprawie braku odpowiedzi na podj´tà interwencj´
w indywidualnej sprawie z dnia
22.12.2006 r. oraz braku odpowiedzi na liczne monity w tej
sprawie z MTU S.A.
■ 9 paêdziernika w Biurze
Rzecznika Ubezpieczonych odby∏o si´ spotkanie kierownictwa
Urz´du z PZU ˚ycie S.A. Spotkanie dotyczy∏o problemów z jakimi
zwracajà si´ ubezpieczeni w tym
zak∏adzie ubezpieczeƒ do Rzecznika Ubezpieczonych.
■ 9 listopada Rzecznik Ubezpieczonych wystàpi∏ do Przewodniczàcego Komisji Nadzoru
Finansowego z dostrze˝onymi
nieprawid∏owoÊciami w zapisach
ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, oferowanych przez
PZU S.A. Wg Rzecznika nieprawid∏owoÊci zawierajà zapisy dotyczàce wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci
zak∏adu ubezpieczeƒ.
■ 10 listopada Halina
Olendzka obj´∏a Urzàd
Rzecznika Ubezpieczonych.
Akt powo∏ania w dniu
5 listopada 2007 r. podpisa∏
Premier Jaros∏aw Kaczyƒski.
■ 14 listopada Rzecznik Ubezpieczonych, Halina Olendzka,
wystàpi∏a do podmiotów wymienionych w art. 25 ust 3 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (DzU nr 124, poz. 1153, ze
zm.) z proÊbà o wskazanie kandydatów do Rady Ubezpieczonych, organu opiniodwczo-doradczego Rzecznika Ubezpieczonych.
■ 21 listopada przedstawiciel
Rzecznika Ubezpieczonych,
dr Marcin Kawiƒski, bra∏ udzia∏
w Europejskim Kongresie
Funduszy Emerytalnych, który
odby∏ si´ we Frankfurcie.
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gospodarcze w danym kraju (standard ˝ycia), wyrok SN z dnia 18
grudnia 1975 r. (sygn. akt I CR
862/75) wskazujàcy na utrat´ mo˝liwoÊci wykonywania pracy, korzystania z rozrywek, orzeczenia SN z 22
sierpnia 1977 r. i 13 marca 1973 r.
(sygn. akt II CR 266/77 i II CR
50/73) podnoszàce kwesti´ wieku poszkodowanego, czy te˝ wyrok SN
z 9 marca 1973 r. (sygn. akt I CR
55/73) wskazujàcy na wy∏àczenie poszkodowanego z normalnego ˝ycia
(np. trudnoÊci w opuszczaniu mieszkania). Nie pozostaje bez znaczenia
dla miarkowania wysokoÊci zadoÊçuczynienia zachowanie si´ i postawa
osoby odpowiedzialnej za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedozwolonym.
Oboj´tne zachowanie takiej osoby
mo˝e pog∏´biç poczucie krzywdy, gdy
sprawca nie wykona ˝adnych staraƒ
majàcych na celu z∏agodzenie nast´pstw szkody po stronie poszkodowanego, czemu da∏ wyraz SN w wyroku z dnia 9 stycznia 1978 r (sygn.
akt IV CR 510/77, publ. OSNCP
1978/11/210). Podobny wp∏yw na
wysokoÊç zadoÊçuczynienia ma intensywnoÊç winy sprawcy, na co
wskaza∏ Sàd Apelacyjny w Krakowie
w wyroku z 9 marca 2003 r. (sygn.
akt IACa 124/01 publ. PS
2002/10/130). Kierujàc si´ aktualnym orzecznictwem warto tak˝e pami´taç, i˝ wysokoÊci zadoÊçuczynienia nie mo˝na mierzyç potrzebami
dost´pnoÊci do dóbr takich jak samochód, konto bankowe, mieszkanie
etc., na co jednoznacznie wskaza∏
SN w niedawnym orzeczeniu z 29
wrzeÊnia 2004 r. (sygn. akt II CK
531/03, niepublikowane). Bioràc pod
uwag´ powy˝ej wskazywane czynniki majàce wp∏yw na miarkowanie zadoÊçuczynienia, analizujàc ostatnio
obserwowanà praktyk´ sàdowà przy
tragicznych w skutkach wypadkach,
w których orzekany by∏ trwa∏y
uszczerbek na zdrowiu na poziomie
90% i wi´cej, obserwowana jest
znaczna tendencja zwy˝kowa, czego
przyk∏adami mogà byç orzeczenia
sàdów jak przyk∏adowo Sàdu Apelacyjnego w ¸odzi, który w wyroku
z 20 stycznia 2005 r. (sygn. akt I ACa
1178/04) przyzna∏ ∏àcznie poszkodo-

wanemu zadoÊçuczynienie od zak∏adu ubezpieczeƒ w kwocie 160 000 z∏,
Sàdu Okr´gowego w Warszawie,
który w orzeczeniu z dnia 21 marca
2001 r. (syn. akt I C 1048/97) przyzna∏ ∏àcznie poszkodowanemu zadoÊçuczynienie na poziomie 180 000
z∏, Sàdu Apelacyjnego w Lublinie,
który w wyroku z dnia 9 sierpnia
2003 r. (sygn. akt I ACa 588/02)
orzek∏ zadoÊçuczynienie na poziomie 250 000 z∏, Sàdu Okr´gowy
w P∏ocku, który w wyroku z dnia 31
marca 2003 r. (sygn. akt IC 885/01)
przyzna∏ zadoÊçuczynienie w kwocie
300 000 z∏. Obecnie, czyli w latach
2006 – 07, przy znacznych uszczerbkach tendencja ta na sta∏e osadzi∏a
si´ w orzecznictwie, gdzie standardowo zapadajà orzeczenia na poziomie 200 000 – 300 000 z∏ a zdarzajà
si´ rozstrzygni´cia ponad te kwoty
tj. 350 000 – 400 000 z∏. Warto w tym
miejscu przypomnieç tak˝e spektakularne procesy odszkodowawcze
z ostatnich paru lat, szeroko relacjonowane w ogólnopolskich mediach,
gdzie kwoty zadoÊçuczynieƒ w niektórych sporach przekracza∏y najÊmielsze oczekiwania. W pierwszym,
spoÊród szeroko komentowanych
w mediach orzeczeniu, wobec poszkodowanego ucznia chorego na
astm´ (100% trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu) na skutek zbyt póêno
podj´tej przez nauczycielk´ wychowania fizycznego akcji reanimacyjnej (40 minut w stanie Êmierci
klinicznej powodujàcych skutki nieodwracalne rozleg∏e uszkodzenie
mózgu, pora˝enie wszystkich koƒczyn) Sàd Najwy˝szy orzek∏ zadoÊçuczynienie wraz ze skapitalizowanà
rentà na poziomie 172 000 z∏ (sygn.
akt II CKN 364/02). Jeszcze tragiczniejszy w skutkach wypadek, który
mia∏ miejsce w okolicach Kamiennej
Góry polegajàcy na oparzeniu ∏ukiem elektrycznym (pràdem o wysokim napi´ciu i nat´˝eniu) dotknà∏
dwóch maturzystów powodujàc
u nich utrat´ koƒczyn, oparzenia
niemal ca∏ego cia∏a, liczne blizny,
szereg innych dolegliwoÊci (ponad
100% sk∏adanego trwa∏ego uszczerbku w obu przypadkach) skutkuje
roszczeniami odszkodowawczymi
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zbli˝ajàcymi si´ w jednym przypadku do kwoty 2 000 000 z∏. Ubezpieczyciel, który udziela∏ ochrony
ubezpieczeniowej zak∏adowi energetycznemu – sprawcy szkody, z uwagi
na stosunkowo niskie limity gwarancyjne (500 000 z∏ sumy gwarancyjnej) zap∏aci∏ pod koniec lat 90. poszkodowanym w drodze uznania 200
000 z∏ i 250 000 z∏ tytu∏em zadoÊçuczynieƒ. Wskazywany powy˝ej proces toczy si´ o nadwy˝k´ ponad te
kwoty. Kolejnym szeroko komentowanym w mediach procesem, by∏o
post´powanie toczàce si´ m.in.
o zadoÊçuczynienie dla ma∏oletniej
dziewczynki, która dozna∏a rozstroju zdrowia (cz´Êciowy parali˝, zachwianie funkcjonowania centralnego oÊrodka nerwowego i zaburzenie
rozwoju z d∏ugotrwa∏ym procesem
rehabilitacyjnym) wskutek niekontrolowanego wybuchu samochodowej poduszki powietrznej (air bag)
w czasie postoju pojazdu. Podczas
procesu przedstawiciel zobowiàzanego do naprawienia szkody zaproponowa∏, przyj´tà nast´pnie przez rodziców poszkodowanej ugod´, na
poziomie 300 000 z∏. Kolejny proces,
gdzie wysokoÊç zadoÊçuczynienia zasàdzona od Skarbu Paƒstwa osiàgn´∏a wyjàtkowo wysoki poziom, by∏
nast´pstwem nieostro˝nego obchodzenia si´ z bronià przez ˝o∏nierzy
pe∏niàcych wart´ w jednej z wojskowych jednostek. Na skutek postrza∏u, u jednego z wartowników przy
100 % trwa∏ym uszczerbku nastàpi∏a ca∏kowita utrata jednego oka oraz
rozleg∏e uszkodzenie mózgu skutkujàce ca∏kowitym parali˝em z jednoczesnym zachowaniem pe∏nej
ÊwiadomoÊci i jasnoÊci umys∏u poszkodowanego. W tym naszkicowanym pokrótce stanie faktycznym
Sàd Apelacyjny w Lublinie w orzeczeniu z dnia 12 paêdziernika 2004 r.
przyzna∏ poszkodowanemu zadoÊçuczynienie od Skarbu Paƒstwa w rekordowej jak dotàd wysokoÊci 850
000 z∏. W uzasadnieniu do wskazywanego orzeczenia sàd stwierdzi∏, i˝
„wysokoÊç (zadoÊçuczynienia przyp.
autora) uzasadnia trwa∏e wyeliminowanie z ˝ycia rodzinnego i zawodowego czego poszkodowany jest absoG RUDZIE ¡ 2007 R . N UMER 32

lutnie Êwiadomy”. Innym nag∏oÊnionym medialnie procesem, gdzie wysokoÊç Êwiadczeƒ zbli˝y∏a si´ niemal
do kwoty 1 000 000 z∏, by∏ wyrok Sàdu Okr´gowego w Poznaniu zasàdzajàcy zadoÊçuczynienie wraz z innymi Êwiadczeniami od Skarbu
Paƒstwa w na poziomie 901 000 z∏.
OdpowiedzialnoÊç Skarbu Paƒstwa
za funkcjonariuszy orzeczona zosta∏a na skutek pope∏nionych b∏´dów
podczas akcji policyjnej, gdzie zastrzelono jednego i postrzelono drugiego z dwójki m∏odych ludzi, którzy
nie zatrzymali si´ do kontroli drogowej sàdzàc ˝e sà oni niebezpiecznymi
przest´pcami. Wskazywane orzeczenie tyczy∏o m∏odego cz∏owieka, który
pozosta∏ przy ˝yciu stajàc si´ jednoczeÊnie 100% inwalidà. Sàd uzasadniajàc rozstrzygni´cie stwierdzi∏, i˝
„ten cz∏owiek jest stuprocentowym
inwalidà, nigdy nie zrealizuje swoich
bogatych marzeƒ w sferze prywatnej
i zawodowej, b´dzie zdany zawsze na
kogoÊ.” Ponadto sàd wskaza∏, i˝ cyt.
„WysokoÊç tego odszkodowania
bioràc pod uwag´ polskie warunki
ekonomiczne nie jest zdaniem sàdu
nadmierna.” Poprzednie, starsze
orzecznictwo pomimo otoczenia
ustrojowego w niektórych przypadkach równie˝ wykazywa∏o tendencj´
zwy˝kowà. Przyk∏adem mo˝e byç tutaj orzeczenie SN z dnia 22 sierpnia
1977 r. (sygn. akt II CR 266/77), zawierajàce wytyczne odnoÊnie podwy˝szonej o 50% od standardowej
wysokoÊci zadoÊçuczynienia, w którym sàd stwierdzi∏, ˝e skoro pi´tnastomiesi´czne dziecko na skutek wypadku tramwajowego sta∏o si´ 100%
inwalidà na ca∏e ˝ycie, to s∏usznym
jest, by zadoÊçuczynienie, które
zgodnie z art. 445 § 1 k.c. ma byç
odpowiednie w stosunku do szkody,
by∏o równie˝ wyjàtkowo wysokie.
Przewa˝nie w wypadku zupe∏nego
i trwa∏ego inwalidztwa osób doros∏ych sumy zadoÊçuczynienia nie
przekraczajà 100 000 z∏ – w tym
przypadku sum´ t´ nale˝a∏o okreÊliç
znacznie wy˝ej i przyjàç, ˝e odpowiednià sumà zadoÊçuczynienia b´dzie kwota 150 000 z∏ lub wyrok SN
z dnia 9 marca 1973 r. (sygn. akt
I CR 55/73) gdzie sàd wskaza∏, i˝ ty-

tu∏em zadoÊçuczynienia przyznawane sà sumy 50 000 z∏ i wy˝sze wtedy,
kiedy trwa∏e skutki uszkodzenia cia∏a lub wywo∏ania rozstroju zdrowia
sà tego rodzaju, ˝e wy∏àczajà poszkodowanego z normalnego ˝ycia
zw∏aszcza ze wzgl´du na niemo˝noÊç
lub daleko idàce trudnoÊci w opuszczaniu mieszkania. Podobne wytyczne, sugerujàce podwy˝szonà kwot´
zadoÊçuczynienia mo˝na odnaleêç
w innych orzeczeniach sàdowych,
jak choçby wyroku SN z 3 maja 1972
r. (sygn. akt I CR 106/72), który
stwierdzi∏, ˝e zasàdzenie zadoÊçuczynienia w kwocie przekraczajàcej
50 000 z∏ mo˝e mieç miejsce jedynie
w wypadkach wyjàtkowych, to jest
wtedy, gdy chodzi o krzywd´ o szczególnie znacznym ci´˝arze gatunkowym, np. ca∏kowita Êlepota, parali˝,
utrata obu koƒczyn, orzeczeniu SN
z 12 grudnia 1967 r. (sygn. akt I PR
389/67), gdzie w przypadku gdy powód dozna∏ ci´˝kich obra˝eƒ cia∏a,
a w nast´pstwie wypadku (w chwili
wypadku mia∏ 35 lat) utraci∏ ca∏kowità zdolnoÊç do wykonywania jakiejkolwiek pracy uznaç nale˝y za
stosowne przyznanie zadoÊçuczynienia w wysokoÊci 60 000 z∏ czy te˝ wyroku SN z dnia 3 grudnia 1970 r.
(sygn. akt I PR 427/70) gdzie sàd
podkreÊli∏, ˝e niezale˝nie od cierpieƒ
doznanych przez powoda, fakt spowodowania u 17 letniego ch∏opca inwalidztwa II grupy, a wi´c ca∏kowitego wy∏àczenia go z grona ludzi pracy,
uzasadnia, i˝ odpowiednià sumà zadoÊçuczynienia za krzywd´ powoda
powinna byç kwota 40 000 z∏. OczywiÊcie analizujàc ostatnià przywo∏anà grup´ orzeczeƒ nale˝y pami´taç
o latach, w którym zosta∏y one wydane, a tym samym nie przypisywaç
znaczenia wskazywanym w nich
kwotom. Prezentowane orzeczenia
majà bowiem na celu ukazaç stany
faktyczne, które uzasadniajà wy˝szy
od normalnego wymiar zadoÊçuczynienia.
Analiza wskazywanego orzecznictwa prowadzi do wniosku, ˝e miarkowanie wysokoÊci zadoÊçuczynienia powinno znajdowaç oparcie
w konkretnej, rozpatrywanej sprawie i wszechstronnej ocenie wszyst9

AKTUALNOÂCI
■ 23 listopada Rzecznik Ubezpieczonych, Halina Olendzka,
wzi´∏a udzia∏ w spotkaniu
„Spotkania z ryzykiem”, które
odby∏o si´ w Komisji Nadzoru
Finansowego. Jest to cykl spotkaƒ kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego z szefami organizacji zrzeszajàcych
uczestników rynku finansowego.
■ 26 listopada przedstawiciel
Rzecznika Ubezpieczonych, Anna
Arwaniti, wzi´∏a udzia∏ w seminarium zorganizowanym przez
Polskà Izb´ Ubezpieczeƒ „Prawo
konkurencji w dzia∏alnoÊci ubezpieczycieli i Polskiej Izby Ubezpieczeƒ”.
■ 29 listopada przedstawiciel
Rzecznika Ubezpieczonych,
Joanna Owczarek, wzi´∏a udzia∏
w Insurance Forum 2007, które
odby∏o si´ w Warszawie. Joanna
Owczarek wyg∏osi∏a referat pt.
Problemy dotyczàce umów ubezpieczeƒ na ˝ycie w Êwietle doÊwiadczeƒ Rzecznika Ubezpieczonych.
■ 29 listopada Dr Marcin
Kawiƒski uczestniczy∏ w forum
FIN – USE w Brukseli. Spotkanie poÊwi´cone by∏o przede
wszystkim substytucyjnym produktom finansowym.
■ 29 listopada Rzecznik Ubezpieczonych, Halina Olendzka,
wzi´∏a udzia∏ w posiedzeniu
Komisji Finansów Publicznych
w Sejmie. Spotkanie dotyczy∏o
projektu ustawy bud˝etowej na
rok 2008.
■ 07 grudnia Rzecznik Ubezpieczonych, Halina Olendzka,
zaprezentowa∏a na Dziennikarskiej Akademii Ubezpieczeniowej, organizowanej cyklicznie
przez ING Nationale-Nederlanden, temat wyp∏at emerytur
z otwartych funduszy emerytalnych.
■

Opracowa∏: Piotr Budzianowski
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kich jej okolicznoÊci uwzgl´dniajàc
czynniki, które wp∏ywajà na jego wysokoÊç. Niestety obserwowane
orzecznictwo sàdów ni˝szej instancji
jak i podà˝ajàca za nim praktyka likwidacyjna ubezpieczycieli, w znacznej cz´Êci przypadków nadal odbiega
w sposób ra˝àcy od nakreÊlonego
przez orzecznictwo SN i doktryn´
sposobu ustalenia zadoÊçuczynienia,
ograniczajàc si´ wy∏àcznie do bazowania na stopniu trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego
mno˝onego przez przyj´tà na danym
terenie kwot´ pieni´˝nà z pomini´ciem lub niewielkim wp∏ywem na
wysokoÊç zadoÊçuczynienia innych
wskazanych w orzecznictwie SN
czynników. Aby nie byç go∏os∏ownym przywo∏am w tym miejscu fragmenty z obowiàzujàcych w zak∏adach procedur likwidacyjnych jak
choçby przyk∏adowo cyt. „wielkoÊç
procentu trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu mo˝e byç bardzo pomocne
w okreÊlaniu zadoÊçuczynienia”.(...)
np. przy 26% uszczerbku kwota za
1% trwa∏ej utraty zdrowia wynosi
450 z∏, co pozwala na nast´pujàce
dzia∏anie 26 razy 450 z∏ = 11 700 z∏;
zadoÊçuczynienie mo˝na okreÊliç na
poziomie 11 000 z∏ lub 12 000 z∏
w zale˝noÊci od oceny rozmiaru
krzywdy lub te˝ cyt „...tak aby w poleceniu zap∏aty nie wskazywaç sposobu ustalania wysokoÊci zadoÊçuczynienia, który przyj´to za 1%
trwa∏ej utraty zdrowia”. Natomiast
w orzecznictwie sàdów ni˝szej instancji mechaniczny sposób obliczania zadoÊçuczynienia jest trudniejszy do bezpoÊredniego stwierdzenia,
tym nie mniej dzielàc orzekane kwoty zadoÊçuczynieƒ przez procent
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu wynik zawsze wskazuje na „okràg∏à
kwot´” stosowanà w odniesieniu do
1% uszczerbku na zdrowiu i tym samym przyj´tà za podstaw´ sàdowego
miarkowania. Wskazywane praktyki
mechanicznego wyliczania zadoÊçuczynienia negatywnie oceni∏ zarówno Sàd Apelacyjny w Katowicach
gdzie w wyroku z 18 lutego 1998 r.
(sygn. akt I ACa 715/97, publ. OSA
1999/2/7) stwierdzi∏, i˝ cyt. „(...) stàd
pos∏ugiwanie si´ jedynie tabelami

procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawkami za ka˝dy procent
trwa∏ego uszczerbku dla rozstrzygni´cia zasadnoÊci roszczenia o zadoÊçuczynienie i jego wysokoÊç,
znajduje jedynie orientacyjne zastosowanie i nie wyczerpuje oceny ca∏oÊci sprawy”, jak i w komentarzu prasowym S´dzia Sàdu Najwy˝szego
Gerard Bieniek interesujàcy si´
szczególnie prawem ubezpieczeƒ gospodarczych cyt. „w sàdzie nigdy nie
stosowano stawek jak w PZU, i nigdy
nie b´dzie si´ ich stosowaç”. JednoczeÊnie przypomnia∏, ˝e s´dzia ustala sum´ odpowiednià i musi braç
przy tym pod uwag´ wiele czynników, jak choçby rozmiar cierpienia,
czas leczenia, wiek poszkodowanego
i inne czynniki w zale˝noÊci od konkretnej sprawy. Przyglàdajàc si´
ugruntowanej linii orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego oraz poglàdom doktryny nale˝a∏oby odchodziç od powszechnie stosowanego od szeregu
lat ustalania zadoÊçuczynienia (w
mechaniczny sposób czyli poprzez
jego wyliczanie oparte na regu∏ach
matematycznych) jednoczeÊnie w to
miejsce dà˝àc do indywidualnego
miarkowania z uwzgl´dnieniem
wskazywanych w orzecznictwie SN
czynników.
Obserwujàc lini´ orzecznictwa
z biegiem lat mo˝na dojÊç do kilku
wniosków. Na plan pierwszy wysuwa si´ ciàg∏a tendencja zwy˝kowa
(czasami nieoczekiwanie wysoka)
orzekanych zadoÊçuczynieƒ, którà
kreujà zarówno sk∏ady orzekajàce
jak i wyspecjalizowane kancelarie
prawne i firmy windykacyjne. Bez
wàtpienia olbrzymie znaczenie majà
tutaj tak˝e media zarówno ogólnopolskie jak i regionalne informujàce
o tych najwy˝szych kwotach Êwiadczeƒ (m.in. zadoÊçuczynieƒ) orzekanych w spektakularnych procesach
odszkodowawczych. Wydaje si´ równie˝, ˝e wzrosty te powodowane sà
stopniowym i sta∏ym wzrostem poziomu ˝ycia polskiego spo∏eczeƒstwa
oraz obserwacjami czynionymi nie
tylko w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii, ale tak˝e w krajach kontynentalnych starej Europy.
W mojej ocenie, orzecznictwo w tego
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

typu sprawach czeka w nieodleg∏ej
przysz∏oÊci
proces
stabilizacji,
umiarkowanych przewidywalnych
zwy˝ek, co oznacza, ˝e wraz ze wzrostem przeci´tnej stopy ˝yciowej spo∏eczeƒstwa i trwajàcej obecnie transformacji polskiego spo∏eczeƒstwa
w kierunku zamo˝niejszego spo∏eczeƒstwa europejskiego – post´p
w wysokoÊci orzekanych zadoÊçuczynieƒ po fali znacznych zwy˝ek zostanie wyhamowany i b´dzie wzrasta∏
proporcjonalnie do rozwoju polskiej
gospodarki i idàcym za tym wzrostem standardu ˝ycia Polaków. Eksperci ubezpieczeniowi wskazujà na
potrzeb´ wypracowania na wzór niemiecki swoistych rycza∏towych kwot
zadoÊçuczynieƒ, jednak˝e póki co pomys∏y te nie sà osadzone w legislacyjnych realiach. Patrzàc jednak na
praktyk´ sàdowà i likwidacyjnà oraz
w cz´Êci przypadków nieuzasadnione bogacenie si´ firm windykacyjnych kosztem poszkodowanych, idea
taka wydaje si´ ze wszech miar
s∏uszna i godna zainteresowania zarówno przedstawicieli instytucji rynkowych, jak i regulatora.
Omawiajàc szerzej problematyk´
miarkowania zadoÊçuczynienia pieni´˝nego za doznanà krzywd´, warto
na koniec przypomnieç komu jest
ono nale˝ne. Jest, co zasygnalizowano na poczàtku opracowania, Êwiadczeniem osobistym, co oznacza, ˝e
roszczenie o nie przys∏uguje jedynie
osobie przeciwko której bezpoÊrednio skierowane by∏o zdarzenie.
Wskaza∏ na to SN w orzeczeniu
z dnia 13 paêdziernika 1987 r. (sygn.
akt IV CR 266/87 publ. OSNCP
1989/9/142) twierdzàc, i˝ pog∏´bienie
si´ u matki rozstroju zdrowia wywo∏ane wiadomoÊcià o uszkodzeniach
cia∏a doznanych przez dzieci, jest
tylko poÊrednim nast´pstwem dzia∏ania sprawcy. Matka bowiem nie
mo˝e – nie b´dàc bezpoÊrednio poszkodowanà – domagaç si´ zadoÊçuczynienia za doznanà krzywd´.
W nielicznych przyk∏adach orzeczeƒ,
co nale˝y uznaç za sytuacje wyjàtkowe, sàd za osob´ bezpoÊrednio poszkodowanà uzna∏ m∏odà dziewczyn´, która dozna∏a silnego wstrzàsu
nerwowego na widok Êmierci idàG RUDZIE ¡ 2007 R . N UMER 32

cych z nià kole˝anek, spowodowanej
przez nadje˝d˝ajàcà ci´˝arówk´ oraz
matk´ na oczach której zrywajàca
si´ trakcja tramwajowa spowodowa∏a Êmierç jej dziecka (por. tak˝e wyrok Sàdu Apelacyjnego w ¸odzi z 19
wrzeÊnia 1995 r. sygn. akt IACr
393/95 publ. OSA 1995/9/66; wyrok
SN z 8 maja 1969 r. sygn. akt II CR
114/69, publ. OSN 1970/7-8/129; wyrok Sàdu Apelacyjnego w Poznaniu
z 30 lipca 2003 r. sygn. akt ICa
396/03 publ. Wokanda 2004/12/4).
Przes∏ankà przesàdzajàcà o uznaniu
posiadacza pojazdu (jego ubezpieczyciela) za osob´ zobowiàzanà do
wyrównania szkody – przyznania
zadoÊçuczynienia – w tego typu sprawach by∏o wykazanie zwiàzku przyczynowego pomi´dzy ruchem pojazdu (brakiem dba∏oÊci o trakcj´),
a doznanym wstrzàsem psychicznym spowodowanym widokiem wypadku, które mo˝e byç równie˝ powodem trwa∏ych schorzeƒ np.
jàkania, padaczki. Przy omawianiu
kr´gu osób, którym s∏u˝y zadoÊçuczynienie trzeba tak˝e przypomnieç, cz´sto w komentarzach lakonicznie traktowanà, regulacj´ art.
445 § 3, która opisuje w jakich przypadkach mo˝e nastàpiç przejÊcie
roszczenia o zadoÊçuczynienie na
spadkobierców. Chodzi tutaj wy∏àcznie o dwie sytuacje tzn. je˝eli roszczenie zosta∏o uznane przez d∏u˝nika na piÊmie (uznanie roszczenia
musi mieç postaç czynnoÊci prawnej
– w praktyce uznanie na piÊmie ze
strony ubezpieczyciela zg∏oszonych
roszczeƒ w cz´Êci lub ca∏oÊci) oraz
drugi przypadek je˝eli za ˝ycia poszkodowanego zostanie wytoczone
powództwo o to roszczenie, który
w praktyce oznacza, i˝ skutek w postaci przejÊcia roszczenia na spadkobierców nastàpi je˝eli poszkodowany
uzyska prawomocny wyrok przed
Êmiercià albo umrze w toku procesu.
Regulacja ta jest konsekwencjà osobistego charakteru Êwiadczenia jakim jest zadoÊçuczynienia.
Ponadto, w mojej ocenie, pewien
wp∏yw na miarkowanie wysokoÊci
zadoÊçuczynienia majà Êwiadczenia
realizowane na podstawie innych tytu∏ów prawnych jak choçby Êwiad-

czenia z innych umów ubezpieczenia
(ró˝norodnych nnw, nnw stanowiàcych opcje do ubezpieczeƒ ˝yciowych), Êwiadczenia zwiàzane z wypadkami przy pracy realizowane
przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, orzekane na rzecz poszkodowanego od sprawcy Êrodki karne jak
nawiàzka oraz inne niesformalizowane Êwiadczenia jak przyk∏adowo
darowizny ze strony sprawcy, organizacji humanitarnej, kolegów z pracy. Âwiadczenia te generalnie nie
majà charakteru Êwiadczeƒ odszkodowawczych, bowiem ich celem nie
jest, wyrównanie szkody w poj´ciu
prawa cywilnego, lecz udzielenie poszkodowanemu stosownego zabezpieczenia, wsparcia finansowego
w trudnych chwilach czy te˝ ukarania sprawcy. Ich wysokoÊç nie zale˝y
od rozmiaru wyrzàdzonej szkody,
lecz od szczegó∏owych uregulowaƒ
prawnych lub w przypadku ubezpieczenia nnw okreÊlonej umownie sumy. Przy ich realizacji, z pewnymi
wyjàtkami, bez jakiegokolwiek znaczenia jest istnienie winy po stronie
kogokolwiek jak równie˝ nieistotna
pozostaje kwestia powstania i wielkoÊci (rozmiaru) szkody. Zasadà jest,
oczywiÊcie z zastrze˝eniem uregulowaƒ prawnych czy te˝ przypadków
wy∏àczeƒ ochrony ubezpieczeniowej,
wyp∏ata Êwiadczenia w razie zajÊcia
okreÊlonego zdarzenia bez badania
winy, przyczynienia i innych czynników, które podlegajà szczegó∏owemu
badaniu przy ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej. Ma natomiast, w mojej ocenie pewien wp∏yw
na wysokoÊç Êwiadczeƒ (m.in.
zadoÊçuczynienia) realizowanych
z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej. Ustalenie, bowiem jaka suma zadoÊçuczynienia jest odpowiednia wymaga wzi´cia szerokiego zakresu okolicznoÊci faktycznych
sprawy – mieszczà si´ w nich równie˝
otrzymanie kwoty z innych odr´bnych tytu∏ów, czym szerzej zajm´ si´
w kolejnych numerach Monitora. ■
Aleksander Daszewski
Radca prawny w BRU
Przywo∏ywane orzecznictwo, w niektórych
przypadkach zosta∏o stylistycznie przeredagowane na potrzeby czytelnoÊci opracowania.
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„Ochrona konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych
– doÊwiadczenia polskie na tle mi´dzynarodowym”
– mi´dzynarodowe sympozjum
24 paêdziernika 2007 r. Rzecznik Ubezpieczonych
wraz Fundacjà Edukacji Ubezpieczeniowej, pod patronatem Gazety Ubezpieczeniowej, zorganizowali
mi´dzynarodowe sympozjum pt. „Ochrona konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych – doÊwiadczenia
polskie na tle mi´dzynarodowym”.
rzed oficjalnym rozpocz´ciem
sympozjum zosta∏y wr´czone
dyplomy, które stanowià pewnà ju˝ tradycj´, wyró˝niania osób,
instytucji i firm, za szczególny
wk∏ad w dzia∏anie na rzecz ochrony
i edukacji konsumentów us∏ug
ubezpieczeniowych. I tak w kategorii „Zas∏u˝ony dla konsumentów
us∏ug ubezpieczeniowych” Rzecznik Ubezpieczonych przyzna∏ dyplomy dla Tomasza Mintoft-Czy˝a,
Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeƒ,
dr Stanis∏awa Nowaka, Prezesa
Izby Gospodarczej Ubezpieczeƒ
i Obs∏ugi Ryzyka oraz dr Marcina
Orlickiego z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Specjalne
wyró˝nienie Rzecznik Ubezpieczonych przyzna∏ Stanis∏awowi Godlewskiemu, Prezesowi HDI – Asekuracja TU S.A. oraz HDI Gerling
Polska TU S.A. za szczególnie pozytywny stosunek do idei polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Za szczególne zas∏ugi
w podejmowaniu problematyki
ubezpieczeniowej, Rzecznik Ubezpieczonych i Fundacja Edukacji
Ubezpieczeniowej, dyplomy wr´czyli dla dr Bo˝eny M. Do∏´gowskiej-Wysockiej, Redaktor Naczelnej
Gazety Ubezpieczeniowej, Elizy
Kosickiej, Sekretarza Redakcji Miesi´cznika Ubezpieczeniowego, Violetty Fotygi, redaktor naczelnej
Prawa, Ubezpieczeƒ i Reasekuracji. Dyplomy otrzymali tak˝e AXA
Ubezpieczenia, AVANSSUR S.A.
Oddzia∏ w Polsce i LINK 4 Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. za wspie-

P
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ranie dzia∏alnoÊci w sferze edukacji
ubezpieczeniowej.
Sympozjum by∏o podzielone na trzy
sesje. W sesji I, Edukacja Ubezpieczeniowa – stan obecny, potrzeby.
Rozwiàzania mi´dzynarodowe, prowadzonej przez Rzecznika Ubezpieczonych, dr Stanis∏awa Rogowskiego,
swoje wystàpienia zaprezentowali:
Gra˝yna Rokicka, Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich,
która mówi∏a o ÊwiadomoÊci konsumenckiej w Êwietle badaƒ i doÊwiadczeƒ Stowarzyszenia Konsumentów
Polskich; dr Marcin Kawiƒski, ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, omówi∏ g∏ówne aspekty
edukacji ubezpieczeniowej w Unii
Europejskiej; Micha∏ Matul z The
Microfinance Centre przedstawi∏ za∏o˝enia budowania ÊwiadomoÊci
ubezpieczeniowej poprzez edukacj´
finansowà i jej korzyÊci dla klientów
i bran˝y ubezpieczeniowej; dr Stanis∏aw Rogowski opisa∏ blaski i cienie
edukacji ubezpieczeniowej w Polsce.
Sesj´ II, Reprezentacja interesów
konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych – rozstrzyganie sporów, poprowadzi∏ dr Marcin Kawiƒski. Sesje
rozpoczà∏ prof. dr hab. Tadeusz
Szumlicz, kierownik Katedry Ubezpieczenia Spo∏ecznego w Szkole
G∏ównej Handlowej, który zaprezentowa∏ polityk´ ubezpieczeniowà
w kontekÊcie ochrony interesu konsumenta; Isabel Mendes Cabe˜adas
z Centro de Arbitragem de Conflitos
de Consumo de Lisboa w Portugalii,
przedstawi∏a zasady rozstrzygania
sporów dotyczàcych transgranicz-

nych umów ubezpieczeniowych;
Geoffrey Bezzina z Malta Financial
Services Authority na Malcie omówi∏ za∏o˝enia polubownego rozstrzygania sporów w Unii Europejskiej;
David Thomas z Financial Ombudsman Service w Wielkiej Brytanii
zaprezentowa∏ konkretne rozwiàzania w rozstrzyganiu sporów mi´dzy
ubezpieczonymi i zak∏adami ubezpieczeƒ w Wielkiej Brytanii.
Prawne aspekty ochrony konsumentów – problemy do rozwiàzania
to temat III sesji, którà poprowadzi∏
mec. Aleksander Daszewski, Prezes
Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. Podczas sesji swoje wystàpienia
przedstawili: dr Dariusz Fuchs
z Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana
Wyszyƒskiego w Warszawie oraz
cz∏onek Project Group on a Restatement of European Insurance
Contract Law, który przedstawi∏ charakterystyk´ projektu Insurance Restatement; dr Marcin Orlicki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu omówi∏ za∏o˝enia ochrony konsumenckiej dla osoby na której rzecz zawarto umow´ ubezpieczenia; Micha∏ P. Ziemiak z Zak∏adu
Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu w swoim wystàpieniu przedstawi∏ przyk∏ady klauzul abuzywnych
w polskim obrocie ubezpieczeniowym i ocen´ mechanizmów ochrony
konsumenta w Polsce na tle praktyki Niemiec i Francji; mec. Aleksander Daszewski scharakteryzowa∏
dzia∏ania podejmowane w Biurze
Rzecznika Ubezpieczonych, dotyczàce analiz ogólnych warunków
ubezpieczeƒ i post´powanie Urz´du
w tego typu sprawach.
■

Piotr Budzianowski
Wydzia∏ Edukacji i Informacji
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Rozpatrywanie skarg indywidualnych
z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
W okresie III kwarta∏ów 2007 roku do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o 5046 pisemnych
skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych.
kargi kierowane do Rzecznika
Ubezpieczonych nap∏ywa∏y zarówno bezpoÊrednio od osób
ubezpieczonych, ubezpieczajàcych,

S

odnotowano na obowiàzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych – 2119 skarg (42,0%), oraz

Wykres nr 1. èród∏o wp∏ywu skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwarta∏ów 2007 r.

uposa˝onych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia (3840 spraw tj.
76,1%), jak te˝ za poÊrednictwem innych podmiotów (1206 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∏ 1109 spraw, co stanowi∏o 22% ogó∏u wystàpieƒ.
W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, najliczniejsza grupa
skarg, odnosi∏a si´ do ubezpieczeƒ
komunikacyjnych – 3182 skargi
(63,1%). WÊród nich najwi´cej skarg
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ubezpieczenie auto-casco – 584 skargi (11,6%). Wysoka pozycja w zakresie liczebnoÊci skarg w tej grupie

ubezpieczeƒ przypad∏a problemom
odnoszàcym si´ do sk∏adek ubezpieczeniowych (394 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 tytu∏em niedope∏nienia
obowiàzku zawarcia umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (20 skarg – 0,4%)
oraz odmowy uznania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci zasadnoÊci roszczeƒ odszkodowawczych (25 skarg – 0,5%),
zg∏aszanych do Funduszu. Pozosta∏e
wystàpienia skar˝àcych dotyczy∏y
ubezpieczenia Zielonej Karty – 14
skarg (0,3%), ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
kierowcy i pasa˝erów – 19 skarg
(0,4%) oraz ubezpieczeƒ assistance
– 7 skarg (0,1%) (wykres nr 2).

Wykres nr 2. Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwarta∏ów 2007 r.
Interpretacja przepisów
ubezpieczeniowych;
2,5%

Sk∏adki;
1,2%

Brak danych;
2,0%

¸àcznie sprawy
nieprzekraczajàce 1%;
4,8%

Ubezpieczenia NW;
2,0%
Ubezpieczenia
mienia;
4,6%

Ubezpieczenia OC
(pozosta∏e);
6,4%

Ubezpieczenia
komunikacyjne;
63,1%

Ubezpieczenia
na ˝ycie
13,4%
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Drugie miejsce z uwagi na liczb´,
zajmowa∏y skargi dotyczàce ubezpieczeƒ na ˝ycie – ∏àcznie 678 skarg, co
stanowi∏o 13,4% wszystkich spraw
z zakresu ubezpieczeƒ gospodar-

wykupu polisy, proponowanej osobom wypowiadajàcym umowy w czasie jej trwania (tzw. wykup polisy)
czy spory wynikajàce z okolicznoÊci
towarzyszàcych zawarciu umowy

Wykres nr 3. Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III
kwarta∏ów 2007 r.
Inne;
14,9%

¸àcznie sprawy
nieprzekraczajàce 1%;
2,0%
Oddalenie roszczenia;
29,9%

Opiesza∏oÊç
w post´powaniu
przygotowawczym;
12,4%

Spór co do wysokoÊci
przyznanego
odszkodowania
lub Êwiadczenia;
40,8%

czych, które w tym okresie wp∏yn´∏y
do Rzecznika Ubezpieczonych. W ramach tych skarg wyró˝niamy umowy zawarte przed 1989 rokiem przez
Paƒstwowy Zak∏ad Ubezpieczeƒ
a realizowane obecnie przez Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ na
˚ycie S.A. (tzw. stary portfel), których problematyka wià˝e si´ ze zbyt
niskà kwotà ustalonego Êwiadczenia
z tytu∏u ubezpieczenia dzieci (tzw.
ubezpieczenie posagowe) lub ubezpieczenie renty odroczonej.
W tej grupie w okresie III kwarta∏ów 2007 roku odnotowano 111
spraw tj. 2,2%. Drugi rodzaj umów
wchodzàcych w zakres skarg dotyczàcych ubezpieczeƒ na ˝ycie to
umowy zawarte po 1989 roku. Spory
najcz´Êciej dotyczy∏y odmowy uznania roszczenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe
nie mieÊci∏o si´ w granicach ochrony
gwarantowanej umowà lub z powodu zatajenia lub podania przez ubezpieczonego niew∏aÊciwych informacji
o stanie jego zdrowia przed zawarciem umowy ubezpieczenia; zbyt niskiej wobec oczekiwaƒ tzw. wartoÊci
14

ubezpieczenia, zw∏aszcza niew∏aÊciwa ocena produktu przez ubezpieczajàcych – ∏àcznie takich skarg od-

dzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym jak równie˝ w zwiàzku z wykonywanym zawodem – 322 skargi
(6,4%). 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.
Nast´pna grupa skarg w przedstawianym okresie sprawozdawczym
zawiera∏a zarzuty odnoszàce si´ do
ubezpieczenia mienia na wypadek
kradzie˝y z w∏amaniem, od ognia
i innych zdarzeƒ losowych – 230
skarg (4,6%). 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 proce-

Wykres nr 4. Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III
kwarta∏ów 2007 r.

notowano 567 (11,2%).
Kolejne miejsce pod wzgl´dem liczby skarg zajmowa∏y sprawy odnoszàce si´ do ubezpieczenia odpowie-

su likwidacji szkody w warunkach
umowy ubezpieczenia np. nieterminowe zg∏oszenie szkody.
W okresie III kwarta∏ów 2007 roku
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Wykres nr 5. Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych zakoƒczonych w okresie III kwarta∏ów 2007 r.

odnotowano 127 (2,5%) wystàpieƒ zawierajàcych zapytania dotyczàce interpretacji przepisów ubezpieczeniowych,
w tym 57 spraw dotyczy∏o odmowy
udost´pniania akt szkodowych.
Nast´pna grupa skarg dotyczy∏a
ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków – ∏àcznie 101 skarg
(2,0%), w tym skarg odnoszàcych si´
do ubezpieczeƒ nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków m∏odzie˝y szkolnej – 31 (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 – 2057 skarg (40,8%);
❐ oddalenia roszczenia zg∏aszanego z tytu∏u umowy ubezpieczenia – 1508 skarg (29,9%);
❐ opiesza∏oÊci w post´powaniu odszkodowawczym – 628 skarg
(12,4%).
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W wi´kszoÊci spraw, tj. 4127
(81,8%) 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 735 przypadkach, co stanowi∏o 14,6% wszystkich skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych.
Podstawowà przyczynà niepodj´cia
interwencji by∏o stwierdzenie, i˝
analiza posiadanych dokumentów
nie wskazuje na stwierdzenie naruszenia prawa bàdê interesów
ubezpieczonych lub uprawnionych
z umowy ubezpieczenia.
Nie podejmowano równie˝ interwencji w sprawach kierowanych do
Rzecznika jako do kolejnego adresata („do wiadomoÊci”), gdy˝ ich autorzy wyraênie zaznaczali, i˝ chodzi im
jedynie o zapoznanie Rzecznika z danà sprawà. Pewna grupa spraw wymaga∏a uzupe∏nienia 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 184 sprawach (3,6%) 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 okresie III kwarta∏ów 2007 roku ∏àcznie w odniesieniu do 1185 skarg nastàpi∏a zmiana
stanowiska na korzyÊç skar˝àcego,
co stanowi∏o 39,8% wszystkich spraw
zakoƒczonych, w tym 70 spraw zosta∏o uznane w drodze wyjàtku
(2,4%) (wykres nr 5).
1793 sprawy zosta∏y zakoƒczone
wynikiem negatywnym, co stanowi∏o
60,2% wszystkich skarg, w których
Rzecznik Ubezpieczonych zakoƒczy∏
post´powanie interwencyjne.
1176 spraw nadal pozostaje przedmiotem analizy Rzecznika Ubezpieczonych, co stanowi 28,5% wszystkich spraw, w których podj´ta
zosta∏a interwencja.
W okresie III kwarta∏ów 2007 roku do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o ∏àcznie 727 skarg odnoszàcych si´ do nieprawid∏owoÊci
w dziale I. Na funkcjonowanie okreÊlonych zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u I odnotowano 709 wystàpieƒ (wykres nr 6).
W 10 przypadkach sprawa dotyczy∏a zagranicznego podmiotu,
a w 8 sprawach brak by∏o wskazania
nazwy zak∏adu ubezpieczeƒ na ˝ycie, którego dotyczy∏a skarga.
W omawianym okresie sprawozdawczym skarg odnoszàcych si´ do
nieprawid∏owoÊci w dziale II odnotowano ∏àcznie 4314. Na dzia∏alnoÊç
poszczególnych zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u II wp∏yn´∏o 4170 skarg
(wykres nr 7). W odniesieniu do 63
spraw skar˝àcy nie okreÊlili nazwy
zak∏adu ubezpieczeƒ dzia∏u II b´dàcego podmiotem skargi; 45 spraw
dotyczy∏o Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; w 16 przypadkach wystàpienia skar˝àcych
odnosi∏y si´ do funkcjonowania podmiotów ustanowionych przez zagraniczne zak∏ady ubezpieczeƒ jako reprezentanta do spraw roszczeƒ na
terenie Polski; 10 spraw dotyczy∏o
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Wykres nr 6. Liczba skarg na poszczególne zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏u I kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych w porówananiu do ich udzia∏u w rynku w okresie III kwarta∏ów 2007 r.
AEGON TU na ˚ycie S.A.
TU Alianz ˚ycie Polska S.A.
PAPTUn˚iR Amplico Life S.A.
Aspecta ˚ycie TU S.A.
AXA ˚ycie TU S.A.
BENEFIA TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie Cardif Polske S.A.
Commercial Union Polska TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie Compensa S.A.
WTU˚iR Concordia Capital S.A.
STU na ˚ycie Ergo Hestia S.A.
TU na ˚ycie Europa S.A.
FinLife TU na ˚ycie S.A.
Generali ˚ycie TU S.A.
Gerling Polska TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.
MetLife TU na ˚ycie S.A.
Nordea Polska TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie Polisa – ˚ycie S.A.
PZU ˚ycie S.A.
Royal Polska TU na ˚ycie S.A.
Signal Iduna ˚ycie Polska S.A.
Skandia ˚ycie TuU S.A.
TU SKOK ˚ycie S.A.
UNIQUA TU na ˚ycie S.A.
TUn˚ WARTA S.A.
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Wykres nr 7. Liczba skarg na poszczególne zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏u II kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych w porówananiu do ich udzia∏u w rynku w okresie III kwarta∏ów 2007 r.
AIG Polska TU S.A.
TU Alianz Polska S.A.
BENEFIA TU Majàtkowych S.A.
TUiR CIGANA STU S.A.
Commercial Union Polska TU Ogólnych S.A.
TU Compensa S.A.
D.A.S. TU Ochrony PrawnejS.A.
STU Ergo Hestia S.A.
TU Europa S.A.
TU Filar S.A.
Generali TU S.A.
HDI Gerling Polska TU S.A.
HDI Asekuracja TU S.A.
TU INTER Polska S.A.
KUKE S.A.
Link 4 TU S.A.
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
TUiR Partner S.A. w likwidacji
PTU S.A.
PAU S.A.
Signal Iduna Polska S.A.
UNIQUA TU S.A.
TUiR WARTA S.A.
Concordia Polska TUW
TUW Cuprum
Pocztowe TUW
TUW SKOK S.A.
TUW TUW
TUW TUZ
0,000

5,000

Oddzia∏ów zagranicznych zak∏adów
ubezpieczeƒ w Polsce; 3 sprawy odnosi∏y si´ do funkcjonowania upad∏ych zak∏adów ubezpieczeƒ oraz
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6 spraw dotyczy∏o dzia∏alnoÊci Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jednà skarg´ odnotowano na dzia∏alnoÊç zagranicznego
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zak∏adu ubezpieczeƒ. W pozosta∏ych
5 sprawach brak by∏o w∏aÊciwoÊci
Rzecznika Ubezpieczonych.
■
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Rozpatrywanie skarg
dotyczàcych problematyki
otwartych funduszy emerytalnych
W okresie III kwarta∏ów 2007 roku do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o ogó∏em 123 pisemnych skarg dotyczàcych funkcjonowania systemu
emerytalnego.
Najliczniejsza grupa skarg, które
wp∏yn´∏y do Rzecznika Ubezpieczonych odnosi∏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 emerytalnej ubezpieczonych do filara II
(∏àcznie 92 skargi, 74,8% skarg ogó∏em z zakresu zabezpieczenia emerytalnego – tabela nr 8). Cz´Êç skarg

19,5% skarg ogó∏em). Pisemne wystàpienia uczestników systemu w zakresie 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;

Tabela nr 8. Zestawienie podmiotów skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika
Ubezpieczonych z zakresu zabezpieczenia emerytalnego w okresie
III kwarta∏ów 2007 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.

PODMIOT

LICZBA SKARG

%

92
24
7
123

74,8
19,5
5,7
100

ZUS*
OFE
INNE
Ogó∏em

* 30 skarg w sprawie ZUS ( 32,6%) dot. zabezpieczenia emerytalnego, a 62 skargi (67,4%) to
z∏a w∏aÊciwoÊç.

èród∏o: Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za III kwarta∏y 2007 r.

dotyczy∏a jednak dzia∏alnoÊci ZUS
niezwiàzanej z funkcjonowaniem II
i III filara emerytalnego – wówczas
Rzecznik Ubezpieczonych nie móg∏
podjàç interwencji i wskazywa∏ skar˝àcym instytucj´ w∏aÊciwà w danej
sprawie bàdê wyjaÊnia∏ przyczyn´
nie podj´cia interwencji (62 skargi).
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 (24 skargi;
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❐ otrzymania przez osoby uprawnione Êrodków zgromadzonych
na rachunku zmar∏ego cz∏onka
OFE;
❐ nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu rejestru cz∏onków przez
PTE;
❐ zarzuty dotyczàce sfa∏szowania
umów o cz∏onkostwo w OFE
i toczàcych si´ w zwiàzku z nimi
post´powaƒ wyjaÊniajàcych;
❐ interpretacji przepisów dotyczàcych OFE;
❐ problemu zawarcia umowy
w wyniku wprowadzenia w b∏àd
przez agenta.

Analizujàc skargi w uj´ciu podmiotowym, najwi´cej wystàpieƒ na dzia∏alnoÊç powszechnych towarzystw
emerytalnych dotyczy∏o Commercial
Union PTE BPH CU WBK S.A. Kolejne miejsca pod wzgl´dem liczebnoÊci skarg zaj´∏y AIG PTE S.A.,
PTE PZU S.A. zarzàdzajàcego OFE
PZU „Z∏ota Jesieƒ” oraz PTE BANKOWY S.A., PTE AEGON, ING Nationale Nederlanden Polska PTE
S.A., PTE Allianz Polska S.A. i PTE
AXA S.A. (tabela nr 9).
Znaczna cz´Êç skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczy∏a nieterminowego
przekazywania sk∏adek przez ZUS
na rachunki ubezpieczonych w OFE
(30 skarg, 24,4%). Wyst´powanie
tak du˝ej liczby skarg dotyczàcych
nieprzekazywania sk∏adek emerytanych Êwiadczy o nadal 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˝ zaleg∏e
sk∏adki sà stopniowo przekazywane,
w zale˝noÊci od przebiegu procesu
ponownego przetwarzania dokumentów. Ostateczne przekazanie wszystkich zaleg∏ych sk∏adek op∏aconych
przez p∏atników do koƒca 2002 roku powinno nastàpiç do koƒca 2007
roku.
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Tabela nr 9. Liczba skarg kierowanych na poszczególne podmioty z zakresu zabezpieczenia emerytalnego
w okresie III kwarta∏ów 2007 r.
Lp.

Podmioty

Liczba
cz∏onków OFE

Liczba

%

Podj´cie
interwencji
Liczba

(stan na 28.09.07r.)

1. AEGON OFE

358 517

2

3,7

-

1 070 260

4

7,4

2

3. ALLIANZ Polska OFE
4. AXA OFE

316 672
595 582

1
1

1,9
1,9

5. Bankowy OFE

446 307

2

6. Commercial Union OFE BPH CU WBK

2 705 030

7. ING Nationale Nederlanden Polska OFE
8. OFE PZU „Z∏ota Jesieƒ”

Wynik interwencji

%

Pozytywnie Negatywnie
(liczba)
(liczba)
-

-

5,5

1

1

1

2,8

-

-

3,7

1

2,8

-

-

7

12,9

-

-

-

2 566 313

2

3,7

2

5,5

2

-

1 945 970

4

7,4

3

8,3

2

-

-

1

1,9

-

-

-

10. ZUS*

-

30

55,5

27

75

11

1

11. Ogó∏em

-

54

36

100

16

2

2. OFE AIG

9. OFE (brak nazwy Funduszu)

100

* skargi na ZUS dotyczà tu tylko problematyki zabezpieczenia emerytalnego

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.
Na kolejnym miejscu pod wzgl´dem liczebnoÊci skarg znalaz∏y si´
wystàpienia poruszajàce problem
anulowania umowy cz∏onkostwa
w OFE na skutek niewiedzy o utracie prawa do wczeÊniejszego Êwiadczenia emerytalnego (5 skarg, 4,1%,
wykres nr 10). Cz´Êç wystàpieƒ kierowana by∏a przez osoby spe∏niajàce
wszystkie warunki do przejÊcia na
wczeÊniejszà emerytur´ (poza nieprzystàpeniem do Funduszu) ju˝
w 2006 roku. Wówczas Rzecznik
Ubezpieczonych 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
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do wczeÊniejszej emerytury po 2006
roku – w takich przypadkach Rzecznik informowa∏ o innych przys∏ugujàcych im mo˝liwoÊciach oraz
o zmianach legislacyjnych w omawianym zakresie.
Nast´pnà pod wzgl´dem liczebnoÊci grup´ skarg stanowi∏y wystàpienia dotyczàce treÊci obowiàzujàcych

przepisów w zakresie dziedziczenia
Êrodków zgromadzonych na rachunku w OFE i procedur ich wyp∏aty
w przypadku Êmierci cz∏onka Funduszu.
Pozosta∏e dotyczy∏y nieprawid∏owoÊci w prowadzeniu rejestru cz∏onków OFE, problemu sfa∏szowanych
umów a tak˝e problemu zawarcia

Wykres nr 10. Przedmiot skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu zabezpieczenia emerytalnego w okresie III kwarta∏ów
2007 r.
Nieprzekazywanie
sk∏adek do OFF;
24,4%

Zmiana funduszu
i dokonanie wp∏aty
transferowej;
6,5%

Brak wLaÊciwoÊci RU;
56,1%

Umowa zawarta w wyniku
wprowadzenia w b∏àd;
0,8%

Anulowanie umowy ze
wzgl´du na nabycie prawa do
wczeÊniejszej emerytury;
4,1%

Interpretacja
przepisów;
1,6%

Sfa∏szowanie umowy;
1,6%

Nieprawid∏owoÊci
w prowadzeniu
rejestru cz∏onków przez PTE;
1,6%

Nieprawid∏owoÊci
w wyp∏acie
(Êmierç cz∏onka OFF);
3,3%
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Wykres nr 11. Tryb rozpatrywania skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie
III kwarta∏ów 2007 r.

umowy w wyniku wprowadzenia
w b∏àd przez przedstawiciela funduszu oraz proÊby o interpretacje przepisów dotyczàcych zabezpieczenia
emerytalnego.
69 skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych (56,1% skarg
ogó∏em) nie mieÊci∏o si´ w zakresie
jego kompetencji. Sprawy te g∏ównie
by∏y kierowane do w∏aÊciwych adresatów z powiadomieniem autorów
wystàpieƒ o przekazaniu ich zgodnie
z w∏aÊciwoÊcià.
Po przeanalizowaniu 123 skarg, jakie wp∏yn´∏y do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwarta∏ów
2007 roku, podj´to interwencj´ w 36

sprawach (29,3% ogó∏u skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego;
wykres nr 11). Niepodj´cie interwencji (70,7% skarg) zazwyczaj spowodowane 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 anu-

Wykres nr 12. Wynik interwencji w sprawach zakoƒczonych z zakresu
zabezpieczenia emerytalnego podejmowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwarta∏ów 2007 r.
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lowania 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˝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 okresie
III kwarta∏ów 2007 roku 16 spraw
zakoƒczy∏o si´ pozytywnym wynikiem dla skar˝àcych, 2 sprawy – wynikiem negatywnym a pozosta∏e nie
zosta∏y jeszcze rozstrzygni´te (wykres nr 12). Znacznà cz´Êç spraw
w toku stanowià skargi na nieterminowe 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 Ubezpieczonych 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 Rzecznik informowa∏ skar˝àcych o przys∏ugujàcych im
prawach wystàpienia na drog´
sàdowà.
■
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ZadoÊçuczynienie za doznanà krzywd´ a jednorazowe
odszkodowanie z tytu∏u wypadku przy pracy
Od d∏u˝szego czasu podnoszone sà wàtpliwoÊci dotyczàce wzajemnej relacji Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ
spo∏ecznych i Êwiadczeƒ nale˝nych na podstawie
przepisów prawa cywilnego. Dotyczy to zarówno
Êwiadczeƒ nale˝nych samemu poszkodowanemu,
jak i Êwiadczeƒ nale˝nych cz∏onkom rodziny poszkodowanego w przypadku jego Êmierci.
stawa z dnia 30 paêdziernika
2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych
(DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.)
w art. 6 ust. 1 pkt 4 stanowi, i˝ jednym ze Êwiadczeƒ przewidzianych
w tym ubezpieczeniu jest jednorazowe odszkodowanie wyp∏acane poszkodowanemu, który dozna∏ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu. Odpowiednikiem obu tych
Êwiadczeƒ na p∏aszczyênie kodeksu
cywilnego sà – w odniesieniu do samego poszkodowanego – zadoÊçuczynienie okreÊlone w przepisie
art. 445 § 1 k.c., a w odniesieniu do
cz∏onków rodzin zmar∏ego poszkodowanego tzw. stosowne odszkodowanie uregulowane przepisem art. 446
§ 3 k.c.
ZadoÊçuczynienie pieni´˝ne jest
jednorazowym Êwiadczeniem, które
przys∏uguje poszkodowanemu z tytu∏u doznanej krzywdy w razie
uszkodzenia cia∏a lub rozstroju
zdrowia. Jest to zatem roszczenie za
szkod´ o charakterze niemajàtkowym. Obejmuje ono wszystkie cierpienia doznane przez poszkodowanego, a tak˝e te, które b´dzie on
odczuwaç w przysz∏oÊci. Bogata
judykatura, a tak˝e doktryna podkreÊlajà, i˝ ustalajàc wysokoÊç zadoÊçuczynienia nale˝y uwzgl´dniç
wszystkie elementy krzywdy np.
– oprócz stopnia uszkodzenia cia∏a
– d∏ugotrwa∏oÊç choroby, bolesnoÊç
i ucià˝liwoÊç leczenia, a tak˝e wiek
i p∏eç poszkodowanego, czy te˝ ograniczenie mo˝liwoÊci normalnego

U
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funkcjonowania zarówno w okresie
leczenia, jak i w przysz∏oÊci. W chwili
obecnej wydaje si´ byç ju˝ niekwestionowana koniecznoÊç uwzgl´dniania w wielkoÊci zadoÊçuczynienia
tak˝e cierpieƒ natury psychicznej
zwiàzanych z doznanymi obra˝eniami ma to tak˝e odzwierciedlenie
w obecnym orzecznictwie. ZadoÊçuczynienie jest Êwiadczeniem majàcym zrekompensowaç doznanà
krzywd´, którego wysokoÊç okreÊlana jest bardzo indywidualnie przy
uwzgl´dnieniu wielu elementów,
przy czym – co potwierdza licznie
orzecznictwo – zawsze musi stanowiç ono odczuwalnà wartoÊç (por.
wyrok SN z dnia 28.09.01 r., sygn.
III CKN 427/00; wyrok z 22.04.85 r.,
sygn. II CR 94/85). Tymczasem
jednorazowe odszkodowanie nale˝ne poszkodowanemu na podstawie
ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym
z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych bierze pod uwag´
jedynie kwestie stricte medyczne,
tj. wy∏àcznie w zakresie ÊciÊle okreÊlonych jednostek chorobowych.
Âwiadczenie to nie ma charakteru
odszkodowawczego – choç wypadek
przy pracy tak˝e mo˝e powstaç
w wyniku czynu niedozwolonego rodzàcego obowiàzek naprawienia
szkody. Jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u wypadku przy pracy jest
Êwiadczeniem majàcym na celu u∏atwienie poszkodowanemu funkcjonowania w trudnych dla niego warunkach, cz´sto wymagajàcych
znacznych wydatków na leczenie.
Jak widaç cel i charakter obu tych

Êwiadczeƒ jest zupe∏nie ró˝ny
– o ró˝nicy tej Êwiadczy tak˝e istniejàce w prawie cywilnym odr´bne
roszczenie o zwrot kosztów leczenia
(art. 444 § 1 k.c.).
Ubezpieczenie spo∏eczne z tytu∏y
wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest ubezpieczeniem obowiàzkowym, którego sk∏adki odprowadzane sà przez pracodawców
z ich Êrodków w∏asnych. WysokoÊç
jednorazowego odszkodowania jest
ÊciÊle okreÊlona przepisami ustawy
o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych – zgodnie z jej art. 12,
jednorazowe odszkodowanie – co do
zasady – przys∏uguje w wysokoÊci
20% przeci´tnego wynagrodzenia za
ka˝dy procent sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.
Kwoty te ustala minister pracy
i polityki spo∏ecznej. Jednorazowe
odszkodowanie jest Êwiadczeniem
wynikajàcym z obowiàzkowego,
wprowadzonego przez paƒstwo ubezpieczenia, na podstawie którego
Êwiadczenia sà wyp∏acane przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, tj.
paƒstwowà jednostk´ organizacyjnà, nad którà nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów [art. 66 ust.1,2
ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998
r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (tj. DzU z 2007 r. Nr 11, poz.
74 ze zm.]
Praktyka ubezpieczeniowa wskazuje, i˝ zak∏ady ubezpieczeƒ nierzadko pomniejszajà kwot´ zadoÊçuczynienia o kwot´ jednorazowego
odszkodowania otrzymanà przez
poszkodowanego z tytu∏u wypadku
przy pracy. Zauwa˝yç jednak trzeba,
i˝ – oprócz odmiennego charakteru
i celu obu Êwiadczeƒ – wynikajà one
tak˝e z ró˝nych re˝imów prawnych;
jedno z prawa ubezpieczeƒ spo∏ecznych, drugie zaÊ kszta∏towane
jest przepisami prawa cywilnego.
W konsekwencji Êwiadczenia te
w ˝adnym razie nie powinny na sieP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

bie oddzia∏ywaç. Jednorazowe odszkodowanie przewidziane w ustawie wypadkowej zbli˝one jest
w swym charakterze do ubezpieczeƒ
osobowych nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków. Zarówno doktryna
jak i judykatura zgodnie podnoszà,
˝e Êwiadczenie z ubezpieczenia
NNW nie ma charakteru odszkodowawczego – jego celem nie jest wyrównanie szkody w poj´ciu prawa
cywilnego, lecz udzielenie poszkodowanemu stosownego zabezpieczenia, którego wysokoÊç nie zale˝y od
rozmiaru wyrzàdzonej szkody, lecz
od umówionej sumy ubezpieczenia
(wyrok SN z dnia 10.08.1973, sygn.
II CR 356/73). W konsekwencji,
w przypadku wyrzàdzenia szkody,
poszkodowany ma prawo kierowaç
roszczenie o Êwiadczenie z tytu∏u
zawartej przez niego umowy ubezpieczenia NNW niezale˝nie od roszczenia kierowanego do osoby odpowiedzialnej za szkod´, bàdê zak∏adu
ubezpieczeƒ, z którym odpowiedzialny za szkod´ zawar∏ umow´
ubezpieczenia OC. Sàd w powo∏anym wy˝ej orzeczeniu podkreÊla
tak˝e, i˝ brak jest podstaw do zaliczenia Êwiadczeƒ otrzymywanych
przez uprawnionego z tytu∏u umowy ubezpieczenia osobowego, na poczet odszkodowania nale˝nego od
osoby odpowiedzialnej za wyrzàdzona szkod´. Równie˝ wyrok SN 19
czerwca 1978 r., sygn. IV CR 152/78
potwierdza lini´ orzecznictwa,
w myÊl której Êwiadczenia z ubezpieczenia NNW nie podlegajà zaliczeniu na poczet zadoÊçuczynienia.
O prawid∏owoÊci takiego twierdzenia Êwiadczy tak˝e istniejàcy w obowiàzujàcej do dnia 31 grudnia 2003
r. ustawie z dnia 28 lipca 1990 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (t.j.
DzU z 1996 r., Nr 11, poz. 62 ze zm.)
przepis art. 8 ust. 3, zgodnie z którym, w przypadku zbiegu Êwiadczeƒ
z tytu∏u kilku ubezpieczeƒ z tego samego zdarzenia, uwzgl´dnianie odszkodowaƒ wyp∏aconych z innego
stosunku ubezpieczenia nie ma zastosowania przy ubezpieczeniach na
˝ycie i od nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków. Chocia˝ przepis ten nie
zosta∏ wprowadzony do obecnie oboG RUDZIE ¡ 2007 R . N UMER 32

wiàzujàcej ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, to jednak stanowi
on potwierdzenie istniejàcej i niekwestionowanej zasady. Tak˝e art.
828 k.c stwarzajàcy mo˝liwoÊç wystàpienia z roszczeniem zwrotnym
do osoby odpowiedzialnej za szkod´,
b´dàc umiejscowionym wÊród przepisów regulujàcych kwestie ubezpieczeƒ majàtkowych wskazuje, i˝ relacje takie mogà wystàpiç wy∏àcznie
w ubezpieczeniach majàtkowych
– Êwiadczy to o pe∏nej niezale˝noÊci
Êwiadczeƒ z obu tych ubezpieczeƒ.
Sàd w powo∏anym powy˝ej wyroku
stwierdza ponadto, i˝ brak jest
podstaw do zaliczenia Êwiadczeƒ
otrzymywanych przez uprawnionego z tytu∏u umowy ubezpieczenia
osobowego na poczet odszkodowania
nale˝nego od osoby odpowiedzialnej
za szkod´. W chwili obecnej niekwestionowana jest rozdzielnoÊç
roszczeƒ z umów ubezpieczenia osobowego (np. NNW) i umów ubezpieczenia majàtkowego (np. OC). Choçby ze wzgl´du na zbli˝ony charakter
jednorazowego odszkodowania z tytu∏u wypadku przy pracy i Êwiadczenia z tytu∏u ubezpieczenia osobowego jakim jest NNW, zasada
rozdzielnoÊci od Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ majàtkowych – a takim jest
zadoÊçuczynienie – powinna byç zachowana.
Fakt pomniejszania przez zak∏ady
ubezpieczeƒ
zadoÊçuczynienia
o Êwiadczenie otrzymane z ZUS mo˝e byç tak˝e echem nieobowiàzujàcych ju˝ przepisów dotyczàcych
ubezpieczeƒ komunikacyjnych. Do
dnia 27 lipca 1990 r. funkcjonowa∏y
trzy obowiàzkowe ubezpieczenia komunikacyjne; by∏y to ubezpieczenie
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie od nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków, a tak˝e
ubezpieczenie AC. Ubezpieczenia te
kszta∏towane by∏y przepisami zawartymi w rozporzàdzeniach Rady
Ministrów w sprawie ubezpieczeƒ
ustawowych komunikacyjnych. Zarówno rozporzàdzenie z dnia 24
kwietnia 1968 r. w sprawie obowiàzkowych ubezpieczeƒ komunikacyjnych (DzU nr 15, poz. 89 ze zm.) w §
4 ust. 3, jak i rozporzàdzenie z dnia

28 listopada 1974 r. (DzU nr 46, poz.
274) w § 6, ustanawia∏y zasad´, i˝ je˝eli wypadek przy pracy zosta∏ spowodowany przez pojazd mechaniczny nieb´dàcy w posiadaniu lub
w dyspozycji zak∏adu pracy, który
zatrudnia poszkodowanego pracownika, a posiadacz lub kierowca pojazdu b´dà zobowiàzani – na podstawie obowiàzujàcego prawa – do
odszkodowania za szkod´ wyrzàdzonà przez ruch tego pojazdu, zak∏ad
ubezpieczeƒ wyp∏aca ustalone wed∏ug zasad prawa cywilnego Êwiadczenia zmniejszone o Êwiadczenia
wyp∏acone na podstawie przepisów
dotyczàcych Êwiadczeƒ z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dopiero w rozporzàdzeniu
Rady Ministrów z dnia 30 listopada
1981 r. sprawie obowiàzkowych ubezpieczeƒ komunikacyjnych (DzU nr
30, poz. 166 ze zm.), w § 8 ust. 1 wprowadzono przepis, i˝ Êwiadczenia
z obowiàzkowych ubezpieczeƒ komunikacyjnych przys∏ugujà niezale˝nie od jednorazowych Êwiadczeƒ
pieni´˝nych z tytu∏u wypadków
przy pracy lub w drodze do pracy
albo z pracy. RozdzielnoÊç tych
Êwiadczeƒ potwierdzona zosta∏a
tak˝e w ust. 2 powo∏anego §, zgodnie z którym zak∏adowi pracy oraz
zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
nie przys∏uguje do zak∏adu ubezpieczeƒ roszczenie o zwrot Êwiadczeƒ
wyp∏acanych z tytu∏u wypadku przy
pracy. Tak˝e w uzasadnieniu uchwa∏y z dnia 27 marca 1981 r. sygn. akt
III CZP 6/81 Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, i˝ obowiàzujàcy system prawa
cywilnego nie uzasadnia przyj´cia
generalnej zasady zaliczenia wszelkich Êwiadczeƒ wyp∏acanych na
podstawie ró˝nych tytu∏ów prawnych na poczet roszczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u naprawienia szkody
– w tym zadoÊçuczynienia. Obowiàzek zaliczenia Êwiadczeƒ, majàcych
inny charakter prawny na poczet
odszkodowania mo˝e wynikaç tylko
ze szczególnych przepisów prawa.
W obecnym stanie prawnym nie
istniejà przepisy, które sankcjonowa∏yby pomniejszenie kwoty zadoÊçuczynienia o kwot´ jednorazowego odszkodowania i stanowisko
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to znajduje stanowcze potwierdzenie w istniejàcym obecnie orzecznictwie. Powo∏aç tu mo˝na m.in. orzeczenie SN z dnia 21 paêdziernika
2003 r., sygn. I CK 410/02 zgodnie
z którym jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u wypadku przy pracy nie
podlega odliczeniu od zadoÊçuczynienia przys∏ugujàcego na podstawie art. 445 § 1 k.c. , bàdê te˝ orzeczenie z dnia 27.01.2004 r. sygn. II
CK 376/02, zgodnie z którym Êwiadczenie z tytu∏u obowiàzkowych
ubezpieczeƒ komunikacyjnych przys∏ugujà niezale˝nie od jednorazowych Êwiadczeƒ nale˝nych z tytu∏u
wypadku przy pracy. Zdaniem Sàdu,
twierdzenie, i˝ Êwiadczenie uzyskane od zak∏adu ubezpieczeƒ ma jedynie charakter uzupe∏niajàcy w stosunku do Êwiadczenia przyznanego
z tytu∏u wypadku przy pracy stanowi ewidentne naruszenie przepisu
art. 445 § 1 k.c. Orzeczenia te – potwierdzajàc ca∏kowità niezale˝noÊç
omawianych roszczeƒ – wskazujà, i˝
wysokoÊç Êwiadczenia z ubezpieczenia spo∏ecznego mo˝e byç jednak
jednym z elementów branych pod
uwag´ przy ustalaniu wysokoÊci zadoÊçuczynienia. Pomimo, i˝ sentencje wspomnianych orzeczeƒ wyra˝ajà takie stanowisko, to jednak ich
uzasadnienia podkreÊlajà jedynie
fakt uznaniowoÊci sàdu w zakresie
orzekania o wysokoÊci zadoÊçuczynienia, nie wskazujà zaÊ przyczyn,

dla których nale˝y przyjàç, i˝ zadoÊçuczynienie mo˝e byç uzale˝nione od wysokoÊci jednorazowego odszkodowania z tytu∏u wypadku przy
pracy. Wnioskowaç z tego mo˝na, i˝
– zdaniem sàdu – nieuwzgl´dnienie
jednorazowego odszkodowania przy
ustalaniu wysokoÊci zadoÊçuczynienia prowadziç mo˝e do bezpodstawnego wzbogacenia – w odniesieniu
jednak do krzywdy, bólu i cierpienia
ocena taka wydaje si´ byç te˝ bezdyskusyjna. Wydaje si´ tak˝e, i˝ wykazanie s∏usznoÊci takiego stanowiska
sàdu wymaga przeanalizowania
kwestii zakresu odpowiedzialnoÊci
samego sprawcy wobec poszkodowanego bowiem ustalenie wysokoÊci
zadoÊçuczynienia poprzez pryzmat
jednorazowego odszkodowania nale˝nego z tytu∏u wypadku przy pracy mo˝e postawiç pod znakiem zapytania pe∏ne poniesienie przez
sprawc´ konsekwencji wyrzàdzonej
przez niego szkody. Tym bardziej, i˝
w przypadku otrzymania znaczàcej
kwoty z Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zadoÊçuczynienie mo˝e
okazaç si´ zbyt niskie, by w pe∏ni
zrekompensowaç – indywidualnie
w koƒcu odczuwany – psychiczny
i fizyczny ból, cierpienie i krzywd´
poszkodowanego. Nie nale˝y tak˝e
zapominaç o tym, i˝ zadoÊçuczynienie jest w odczuciu poszkodowanego
„karà” czy te˝ pewnego rodzaju „odp∏atà” na∏o˝onà przez sàd na spraw-

c´ za wyrzàdzenie krzywdy, dlatego
te˝ uwzgl´dnienie jednorazowego
odszkodowania przy ustalaniu wysokoÊci zadoÊçuczynienia z pewnoÊcià cz´sto nie jest przez poszkodowanych akceptowane.
Ustalanie ewentualnego wp∏ywu
jednorazowego odszkodowania na
wysokoÊç zadoÊçuczynienia le˝y wy∏àcznie w kompetencjach sàdu. W bogatym orzecznictwie Sàd uzna∏ za
niedopuszczalne automatyczne pomniejszanie kwoty zadoÊçuczynienia o jednorazowe odszkodowanie.
W konsekwencji, zak∏ad ubezpieczeƒ mechanicznie pomniejszajàc
zadoÊçuczynienie o jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u wypadku przy
pracy, kwestionuje zarówno lini´
orzecznictwa, jak i – wynikajàcy
z odmiennych porzàdków prawnych
– odr´bny charakter obu Êwiadczeƒ.
Przyznajàc zaÊ poszkodowanemu
zadoÊçuczynienie niepomniejszone
wprawdzie automatycznie o jednorazowe odszkodowanie, lecz w wysokoÊci je uwzgl´dniajàcej, zak∏ad
ubezpieczeƒ przypisuje sobie prawo
przynale˝ne wy∏àcznie sàdowi, gdy˝
tylko w gestii sàdu pozostaje decyzja
o ewentualnym wp∏ywie wysokoÊci
jednorazowego odszkodowania z tytu∏u wypadku przy pracy na wysokoÊç zadoÊçuczynienia.
■

Problemy poszkodowanych w dochodzeniu
roszczeƒ ubezpieczeniowych
przez firmy windykacyjne

w zakresie obs∏ugi ubezpieczeƒ, brokerzy. Post´powania prowadzone
przez te firmy dotyczà g∏ównie pozyskiwania Êwiadczeƒ za tzw. szkody
osobowe nale˝ne poszkodowanym
w wypadkach, korzystajàcym z ochrony ubezpieczeniowej sprawcy szkody
wynikajàcej z umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chodzi tu przede
wszystkim o takie Êwiadczenia, jak
zadoÊçuczynienie pieni´˝ne za doznanà krzywd´ w sytuacji gdy poszkodowany dozna∏ uszkdzenia cia∏a
lub rozstroju organizmu (art. 445 § 1
k.c.) lub te˝ stosowne odszkodowanie dla najbli˝szych cz∏onków rodzi-

W ostatnich latach wzrasta liczba spraw kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych za poÊrednictwem firm Êwiadczàcych us∏ugi w dochodzeniu
roszczeƒ odszkodowawczych.
roku 2005 by∏o takich
spraw 15,9%, zaÊ w roku
nast´pnym ju˝ 21,6% ogó∏u
nap∏ywajacych spraw. Wi´kszoÊç
z nich pochodzi od podmiotów, które
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nie posiadaja wyraênych podstaw
prawnych do Êwiadczenia pomocy
prawnej obywatelom, tak jak przedstawiciele korporacji prawniczych
jak adwokaci, radcy prawni czy te˝

Ewa Kiziewicz
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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ny osoby zmar∏ej (art. 446 § 3 k.c.)
w wyniku wypadku, oraz przyznawane w obu sytuacjach Êwiadczenia
rentowe (art. 444 § 2 oraz art. 446 §
2 k.c.). WysokoÊç tych swiadczeƒ wynikajàca z ich kompensacyjnego charakteru jak i cz´sto wieloletni cykl
wyp∏at w odniesieniu do rent
sprawiajà, ˝e stajà si´ one g∏ównie
przedmiotem zainteresowania pe∏nomocników reprezentujacych poszkodowanych lub ich rodziny.
Z drugiej strony Êwiadczenia te mo˝na okreÊliç jako szczególnie wra˝liwe dla poszkodowanych w wypadkach lub ich bliskich, gdy˝ majà na
celu uzasadnionà rekompensat´
strat oraz zapewnienie bytu po tragicznym wypadku, nadto naprawienie krzywd osobom, które nie ze
swojej winy ucierpia∏y doznajàc cz´sto znacznego uszczerbku na zdrowiu w wypadkach komunikacyjnych.
WàtpliwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych zwiàzane ze Êwiadczeniem
us∏ug poÊrednictwa w uzyskiwaniu
odszkodowaƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ przez tzw. kancelarie odszkodowawcze sprowadzajà si´ do
uzasadnionych obaw, ˝e w szeregu
przypadkach cierpi na tym interes
klienta korzystajàcego z us∏ug takich podmiotów, z nast´pujàcych powodów:
1. cz´stych w praktyce przypadków braku profesjonalizmu
w prowadzonym post´powaniu
odszkodowawczym polegajàcym
mi´dzy innymi na przedstawianiu ubezpieczycielowi niepe∏nej
listy przys∏ugujàcych poszkodowanemu Êwiadczeƒ. Nadto jak
sygnalizuje Polska Izba Ubezpieczeƒ, zdarza si´ ˝e dzia∏alnoÊç w zakresie poÊrednictwa
odszkodowawczego prowadzà
osoby karane oraz takie z którymi zak∏ady ubezpieczeƒ rozwiàza∏y umow´ o prac´ w zwiàzku
z ich nierzetelnoÊcià lub pope∏nieniem czynów niedozwolonych lub przest´pczych na szkod´ zak∏adu lub jego klientów ;
2. stosowania ra˝àcego wyzysku
reprezentowanych osób, polegajacego na zupe∏nej dowolnoÊci
pobieranych op∏at za ÊwiadczoG RUDZIE ¡ 2007 R . N UMER 32

ne us∏ugi, który przejawia si´
w nieodosobnionych przypadkach bardzo wysokich prowizji,
si´gajàcàcych od 30 do 50%
przyznawanych Êwiadczeƒ odszkodowawczych. Ponadto niepokój Rzecznika budzi praktyka
polegajàca na zgodzie zleceniodawcy na przekazywanie nale˝nych mu Êwiadczeƒ, bezpoÊrednio na konto bankowe
pe∏nomocnika;
3. stosowania w umowach o wykonanie us∏ugi polegajàcej na
pozyskaniu Êwiadczeƒ odszkodowawczych, zapisów o charakterze niedozwolonym (klauzul
abuzywnych) np. wy∏àczajàcych
wypowiedzenie umowy przez zleceniodawc´ lub nak∏adajàcych
wy∏àcznie na niego obowiàzek
zap∏acenia kary w przypadku rezygnacji z wykonania umowy;
4. ograniczenia po stronie klienta
mo˝liwoÊci w dochodzeniu naprawienia szkody wyrzàdzonej
b∏´dem w prowadzonej dzia∏alnoÊci wynikajacej z faktu, ˝e na
tych podmiotach nie cià˝y obowiàzek zawarcia umowy odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci
zawodowej, a Êrodki pozostajace
w ich dyspozycji mogà w cz´Êci
przypadków okazaç si´ niewystarczajace na zrekompensowanie szkody powsta∏ej w skutek
nieprofesjonalnego dzia∏ania;
5. braku mo˝liwoÊci reperezentowania klienta przed sàdem powszechnym w sytuacji gdy post´powanie odszkodowawcze
prowadzone przed zak∏adem
ubezpieczeƒ nie zapewni∏o poszkodowanemu nale˝nych mu
Êwiadczeƒ i wskazane jest ostateczne rozstrzygni´cie sporu
przez sàd powszechny (brak legitymacji procesowej);
6. ograniczenia po stronie klienta
w mo˝liwoÊci oddzia∏ywania na
nieetyczne post´powanie kancelarii odszkodowawczych, z powodu nie obj´cia ich nadzorem
˝adnej korporacji zawodowej.
Wymienione problemy dotyczàce
nierzetelnie Êwiadczonych us∏ug

przez nieprofesjonalnie dzia∏ajàce
podmioty by∏y obserwowane przez
Rzecznika Ubezpieczonych od pewnego czasu jednak w ostatnim okresie nastàpi∏o ich wyraêne nasilenie
potwierdzone zarówno przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
jak te˝ przeprowadzone badania Polskiej Izby Ubezpieczeƒ poczynione
poÊród swoich cz∏onków które wskazujà, ˝e poÊrednicy tego typu (z wy∏àczeniem profesjonalnych kancelarii prawnych) wyst´pujà w ponad
40% szkód osobowych.
Analiza pojawiajàcych si´ problemów oraz sygna∏y odbierane przez
rynek sk∏oni∏y Rzecznika Ubezpieczonych do podj´cia okreÊlonych prawem dzia∏aƒ, których celem jest
ochrona s∏usznych interesów ubezpieczonych, ubezpieczajàcych, uprawnionych z umowy ubezpieczenia i poszkodowanych.
Dzia∏ania te toczà si´ na dwóch
p∏aszczyznach:
❐ wystàpienia do Ministra Finansów, na podstawie art. 26, ust. 4,
pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (DzU z dnia 16
lipca 2003 r. nr 124, poz. 1153
z póên. zm.) z proÊbà o rozwa˝enie mo˝liwoÊci uj´cia w ramy
prawne dzia∏alnoÊci pe∏nomocników i podmiotow specjalizujàcych si´ w dochodzeniu roszczeƒ
od zak∏adów ubezpieczeƒ, na
wzór poÊredników ubezpieczeniowych, radców prawnych czy
adwokatów. Unormowania te powinny zawieraç przede wszystkim definicj´ podmiotu trudniàcego si´ dochodzeniem roszczeƒ
odszkodowawczych. OkreÊlaç
tak˝e minimum wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych,
ustanawiaç obowiàzek ich podnoszenia, wprowadzaç system
rejestrowania si´ tych podmiotów oraz obowiàzek posiadania
ochrony ubezpieczenia OC
w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià. Równie˝ za zasadne
wydaje si´ stworzenie systemu
nadzoru, jak i ustanowienia samorzàdu gospodarczego czuwa23

jàcego nad prawid∏owym i etycznym dzialaniem takich podmiotów.
❐ wystàpienia do Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 100,
ust. 1 w zwiàzku z art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331
z póên. zm.) zawiadamiajàcym
o podejrzeniu stosowania praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów poprzez stosowanie niedozwolonych wzorców
umownych przez niektóre spoÊród wskazanych przedsi´biorców, w tym m.in.. ra˝àce uprzywilejowanie przedsi´biorcy czy
te˝ ra˝àco wygórowane wynagrodzenie za Êwiadczone us∏ugi.
Rzecznik Ubezpieczonych na to
wystàpienie otrzyma∏ ju˝ odpowiedê UOKiK, w której zawarte
jest potwierdzenie zasadnoÊci
wnoszonych zarzutów wraz z informacjà o planowanym podj´ciu dzia∏aƒ wobec wskazanych
podmiotów.
Na koniec nale˝y jednoznacznie
podkreÊliç, ˝e dzia∏ania Rzecznika
w tym przedmiocie nie dowodzà
ca∏kowitego negowania potrzeby
funkcjonowania na rynku ubezpieczeniowym tych podmiotów, które
wype∏niajà przestrzeƒ mi´dzy konsumentem a ubezpieczycielem stanowiàc pewne uzupe∏nienie wobec
us∏ug kancelarii prawniczych. Fakt,
i˝ podmioty te znajdujà ch´tnych na
swoje us∏ugi Êwiadczy równie˝ o nie
zawsze dobrym postrzeganiu przez
konsumenta zak∏adu ubezpieczeƒ,
do którego obawia si´ zg∏osiç z roszczeniem bez pomocy wyspecjalizowanego podmiotu. Stàd te˝ zasadna
wydaje si´ propozycja Rzecznika by
wprowadziç pewien ∏ad w dzia∏alnoÊç tych podmiotów poprzez uj´cie
jej w ramy prawne, tak by profesjonalnie i bezpieczeniej ni˝ dotychczas
s∏u˝y∏y pomocà konsumentom us∏ug
ubezpieczeniowych.
■
Krystyna Krawczyk
Dyrektor Biura Rzecznika
Ubezpieczonych
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Oczekiwanie na wa˝ne
rozwiàzania emerytalne
Projektowanie nowego systemu emerytalnego zbli˝a si´ ku koƒcowi. NajÊwie˝szy projekt ustawy
o Êwiadczeniach ze Êrodków zgromadzonych
w otwartych funduszach emerytalnych reguluje
pilnà kwesti´ sposobu wyp∏at emerytur kapita∏owych z II filara. Od poczàtku 2009 r. kompetencje
Rzecznika Ubezpieczonych majà zostaç rozszerzone o reprezentowanie interesów Êwiadczeniobiorców i beneficjentów otrzymujàcych wyp∏aty z zak∏adów emerytalnych.
ompetencje Rzecznika Ubezpieczonych zosta∏y rozszerzone o system emerytalny
ju˝ od kwietnia 2002 roku, kiedy do
zadaƒ urz´du do∏àczy∏o m.in. reprezentowanie i ochrona interesów
cz∏onów otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Po kolejnym etapie zmian
emerytalnych od 1 wrzeÊnia 2004 r.
pomoc Rzecznika zosta∏a zaoferowana posiadaczom indywidualnych
kont emerytalnych prowadzonych
w formie ubezpieczenia na ˝ycie
z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym. Teraz przyszed∏ czas na
nast´pny, milowy krok – poszerzenie zadaƒ urz´du o reprezentowanie interesów osób pobierajàcych
emerytury lub Êwiadczenia gwarancyjne z zak∏adów emerytalnych.
Pomimo wprowadzenia reformy
emerytalnej ponad 7 lat temu, do
chwili obecnej brak jest ostatecznych rozwiàzaƒ dotyczàcych wyp∏aty Êwiadczeƒ ze Êrodków zgromadzonych w otwartych funduszach
emerytalnych. Przez kolejne lata
pojawia∏y si´ ró˝ne projekty, a ka˝dy z nich ostro krytykowany, skutkujàc zastojem w tym obszarze,
spowodowanym równie˝ du˝à wagà
rozwa˝anej materii. Decyzja o przyj´ciu konkretnych form i rozwiàzaƒ
instytucjonalnych jest decyzjà nie-
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zwykle trudnà i obcià˝onà ogromnà
odpowiedzialnoÊcià za wysokoÊç
i bezpieczeƒstwo Êwiadczeƒ wyp∏acanych w przysz∏oÊci wszystkim
Polakom uczestniczàcym w publicznym, obowiàzkowym systemie emerytalnym. Nie mo˝e byç jednak
odk∏adana w nieskoƒczonoÊç, gdy˝
pierwsi beneficjenci, a dok∏adnie beneficjentki, nowego systemu emerytalnego zacznà pobieraç emerytury
ju˝ w 2009 roku. Instytucje wyp∏acajàce Êwiadczenia emerytalne b´d´
mia∏y zatem nieca∏y rok aby przygotowaç si´ do tej niezwykle wa˝nej
funkcji, przy czym przez pierwsze
5 lat b´dà wyp∏aca∏y emerytury wy∏àcznie kobietom – pierwsi emeryci-m´˝czyêni pojawià si´ w nowym
systemie dopiero w 2014 roku.
Emerytura
wed∏ug nowych zasad
Nowy system emerytalny wprowadzony w 1999 roku jest systemem o zdefiniowanej sk∏adce, co
oznacza, i˝ wysokoÊç emerytury jest
ÊciÊle powiàzana z wysokoÊcià wp∏aconych wczeÊniej sk∏adek. Warto
pami´taç, i˝ emerytura z nowego
publicznego systemu b´dzie si´ sk∏ada∏a z dwóch cz´Êci: emerytury wyp∏acanej z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (I filar) oraz emerytury
wyp∏acanej ze Êrodków zgromadzonych na rachunku w otwartym funP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

duszu emerytalnym (II filar). Je˝eli
ubezpieczony, majàc prawo wyboru,
w 1999 r. nie przystàpi∏ do OFE, jego emerytura b´dzie pochodzi∏a wy∏àcznie z I filara (FUS).
Emerytura z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (I filar) stanowi
równowartoÊç kwoty b´dàcej wynikiem podzielenia stanu indywidualnego konta w ZUS (wp∏acone sk∏adki, kapita∏ poczàtkowy i kwoty
z tytu∏u ich waloryzacji) przez Êrednie dalsze trwanie ˝ycia dla osób
w wieku równym wiekowi przejÊcia
na emerytur´ danego ubezpieczonego (art. 26 ustawy z 17 grudnia 1998
roku o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, tekst jednolity DzU z 2004 r.
nr 39, poz. 353 ze zm.). Âwiadczenia
z pierwszego filara b´dà zale˝eç
wy∏àcznie od zgromadzonych w ciàgu okresu aktywnoÊci zawodowej
uprawnieƒ i oczekiwanego dalszego
trwania ˝ycia w momencie przejÊcia
na emerytur´ (tzw. parametr demograficzny, podawany w miesiàcach).
Wyliczenie wysokoÊci emerytury
z filara pierwszego mo˝na przedstawiç nast´pujàco:
Emerytura I =

uprawnienia na koncie w I filarze
Êrednie dalsze trwanie ˝ycia

Ârodki zgromadzone w filarze II
i pomna˝ane przez powszechne
towarzystwa emerytalne w okresie
aktywnoÊci zawodowej uczestnika
systemu zostanà przekazane do specjalnych instytucji wyp∏acajàcych
Êwiadczenia po osiàgni´ciu przez
ubezpieczonego wieku emerytalnego. Ma si´ to dokonaç poprzez wyp∏at´ Êrodków z otwartego funduszu
emerytalnego do zak∏adu emerytalnego, z którym ubezpieczony zawar∏ umow´ emerytalnà. WysokoÊç
emerytury z drugiego filara b´dzie
zale˝a∏a od wielkoÊci zgromadzonego kapita∏u emerytalnego oraz przeci´tnego dalszego trwania ˝ycia dla
osób w wieku równym wiekowi
danego ubezpieczonego przechodzàcego na emerytur´ (parametr demograficzny), przy czym prawdopodobnie b´dà stosowane odr´bne tablice
dalszego trwania ˝ycia dla kobiet
i m´˝czyzn. Im wy˝szy kapita∏ i póêG RUDZIE ¡ 2007 R . N UMER 32

niejsze przejÊcie na emerytur´, tym
wy˝sze Êwiadczenie wyp∏acane z zak∏adu emerytalnego.
Podsumowujàc, emerytura w nowym systemie zale˝y od:
❐ wielkoÊci zgromadzonych uprawnieƒ w I filarze,
❐ wielkoÊci kapita∏u zgromadzonego na rachunku w OFE,
❐ parametru demograficznego uzale˝nionego m.in. od wieku ubezpieczonego i p∏ci.
Emerytury kobiet b´dà ni˝sze ze
wzgl´du na odprowadzanie ni˝szych
sk∏adek oraz krótszy okres sk∏adkowy (ze wzgl´du na cz´Êciej wyst´pujàce okresy nieop∏acenia sk∏adek,
m.in. urlopy wychowawcze, oraz
wczeÊniejsze zakoƒczenie aktywnoÊci zawodowej). Ponadto, kobiety
przechodzàc wczeÊniej na emerytur´ powodujà, i˝ Êwiadczenie b´dzie
im wyp∏acane d∏u˝ej. D∏u˝sze dalsze
przeci´tne trwanie ˝ycia (parametr
demograficzny) powoduje, i˝ gromadzony kapita∏ i uprawnienia muszà
zostaç podzielone na wi´kszà liczb´
miesi´cy, skutkujàc ostatecznie ni˝szà wysokoÊcià Êwiadczenia emerytalnego.
Formy
Êwiadczeƒ emerytalnych
Âwiadczenie wyp∏acane z obu cz´Êci systemu emerytalnego b´dzie
Êwiadczeniem do˝ywotnim, czyli
wyp∏acanym co miesiàc do koƒca ˝ycia. Technicznà obs∏ugà wyp∏aty
Êwiadczeƒ z obu filarów zajmie si´
prawdopodobnie Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
PrzejÊcie na emerytur´ nastàpi
jednoczeÊnie z I i II filara.
W momencie przejÊcia na emerytur´ Êrodki zgromadzone przez ubezpieczonego na rachunku w otwartym
funduszu emerytalnym zostanà przekazane do instytucji wyp∏acajàcej
Êwiadczenia – zak∏adu emerytalnego.
Projekt ustawy o Êwiadczeniach ze
Êrodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz
o zak∏adach emerytalnych z dnia 28
listopada 2007 r. dopuszcza mo˝liwoÊç wyp∏aty Êwiadczeƒ z kapita∏owej cz´Êci publicznego systemu emerytalnego w trzech formach:

❐ emerytury do˝ywotniej,
❐ emerytury do˝ywotniej z gwarantowanym okresem wyp∏at,
❐ emerytury ma∏˝eƒskiej.
Emerytura
do˝ywotnia
to
Êwiadczenie pieni´˝ne wyp∏acane
do˝ywotnio osobie, która posiada∏a
rachunek w otwartym funduszu
emerytalnym. Emerytura do˝ywotnia z gwarantowanym okresem jest
wyp∏acana emerytowi do˝ywotnio
jednak nie krócej ni˝ do koƒca okresu gwarantowanego. W przypadku
Êmierci emeryta przed up∏ywem
okresu gwarantowanego, do koƒca
okresu gwarantowanego zak∏ad
emerytalny wyp∏aca Êwiadczenie
gwarancyjne w wysokoÊci wczeÊniejszej emerytury do˝ywotniej
wskazanemu przez ubezpieczonego
beneficjentowi. Proponowana d∏ugoÊç okresu gwarantowanego to od
2 do 10 lat. Natomiast emerytura
ma∏˝eƒska jest wyp∏acana do˝ywotnio Êwiadczeniobiorcy, a w przypadku jego Êmierci – Êwiadczenie jest
wyp∏acane do˝ywotnio wspó∏ma∏˝onkowi.
Przy okazji podejmowania dyskusji o wieloÊci form Êwiadczeƒ emerytalnych, warto pami´taç, ˝e dziedziczenie Êrodków zgromadzonych na
rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym dotyczy jedynie etapu
gromadzenia oszcz´dnoÊci – regulacje w tym zakresie nie ulegnà
zmianie. Je˝eli cz∏onek otwartego
funduszu emerytalnego umrze
przed przejÊciem na emerytur´,
Êrodki zgromadzone na jego rachunku zostanà przekazane osobom
uprawnionym do ich otrzymania.
JeÊli osoba przechodzàca na emerytur´ pragnie zapewniç dodatkowe
zabezpieczenie finansowe osobom
najbli˝szym – mo˝e wybraç emerytur´ z okresem gwarantowanym lub
– w przypadku ch´ci zabezpieczenia
przysz∏oÊci wspó∏ma∏˝onka – emerytur´ ma∏˝eƒskà.
Emerytura z okresem gwarantowanym i emerytura ma∏˝eƒska
spe∏niajà istotnà funkcj´ w zabezpieczeniu finansowym najbli˝szych,
którzy nie zdo∏ali zgromadziç odpowiedniego kapita∏u, aby zapewniç
sobie odpowiedni standard ˝ycia.
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Wymienione
rozwiàzania
sà
szczególnie istotne dla ma∏˝eƒstw,
w przypadku których wyst´puje du˝a dysproporcja w zgromadzonych
uprawnieniach i kapita∏ach emerytalnych ze wzgl´du na ró˝ny
przebieg aktywnoÊci zawodowej. Zaproponowane w powy˝szych produktach dodatkowe opcje emerytalne umo˝liwiajà transfer cz´Êci
Êrodków emerytalnych Êwiadczeniobiorcy na rzecz wskazanych osób.
Nale˝y pami´taç, i˝ emerytura
z okresem gwarantowanym oraz
emerytura ma∏˝eƒska sà Êwiadczeniami dro˝szymi (zak∏ad emerytalny oferuje dodatkowe opcje) a zatem
za t´ samà wysokoÊç kapita∏u otrzymamy Êwiadczenie ni˝sze ni˝ indywidualna emerytura do˝ywotnia.
Raz wybranego Êwiadczenia nie
b´dzie mo˝na zmieniç, a zatem warto powa˝nie zastanowiç si´ nad jego
wyborem, analizujàc dok∏adnie oferty wszystkich zak∏adów emerytalnych.
Gwarancje wysokoÊci
emerytury
Gwarancje wysokoÊci emerytury
w nowym systemie emerytalnym
odnoszà si´ do sumy Êwiadczeƒ uzyskiwanych z I i II filara. Je˝eli emerytura uzyskiwana z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (I filar)
∏àcznie z emeryturà do˝ywotnià
z zak∏adu emerytalnego (II filar)
b´dzie ni˝sza od ustalonej kwoty
emerytury minimalnej, Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych podwy˝szy emerytur´ z I filara w taki sposób, aby suma tych Êwiadczeƒ nie
by∏a ni˝sza od Êwiadczenia minimalnego. Warto przy tym pami´taç, i˝
obliczenia s∏u˝àce do wyznaczenia
kwoty dop∏aty do emerytury b´dà
dokonywane przy przyj´ciu, i˝ ubezpieczony wybra∏ pobieranie emerytury do˝ywotniej a nie ma∏˝eƒskiej
czy emerytury z okresem gwarantowanym. Zatem w sytuacji zgromadzenia w OFE niewystarczajàcego
kapita∏u emerytalnego i wykupienia
w zak∏adzie emerytalnym dro˝szej
emerytury ma∏˝eƒskiej czy te˝ emerytury z okresem gwarantowanym
(ich wysokoÊç b´dzie ni˝sza wyso26

koÊç emerytury do˝ywotniej wykupionej za ten sam kapita∏), suma
Êwiadczeƒ uzyskiwanych z obu cz´Êci systemu mo˝e byç ostatecznie
ni˝sza od emerytury minimalnej.
Nowe zadania Rzecznika
Ubezpieczonych
Od poczàtku 2009 r. kompetencje
Rzecznika Ubezpieczonych majà
zostaç rozszerzone o cz´Êç kapita∏owego systemu emerytalnego obejmujàcà wyp∏aty emerytur i Êwiadczeƒ gwarancyjnych z zak∏adów
emerytalnych. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 20 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, do
zadaƒ Rzecznika b´dzie nale˝a∏o
tak˝e:
❐ rozpatrywanie indywidualnych
skarg Êwiadczeniobiorców i beneficjentów otrzymujàcych wyp∏aty z zak∏adów emerytalnych,
❐ opiniowanie aktów prawnych
dotyczàcych zak∏adów emerytalnych,
❐ wyst´powanie do w∏aÊciwych
organów z wnioskami o podj´cie
inicjatywy ustawodawczej bàdê
o wydanie lub zmian´ innych
aktów prawnych w sprawach
dotyczàcych zak∏adów emerytalnych,
❐ informowanie organu nadzoru
i kontroli o dostrze˝onych nieprawid∏owoÊciach w dzia∏alnoÊci zak∏adów emerytalnych.
Bioràc pod uwag´ dotychczasowe
doÊwiadczenie Rzecznika w reprezentowaniu interesów konsumentów na rynku ubezpieczeniowych
i emerytalnym, propozycj´ powy˝szà nale˝y uznaç za dostrze˝enie
istotnej roli i osiàgni´ç Rzecznika
w przedmiotowym zakresie.
Spory powsta∏e pomi´dzy Êwiadczeniobiorcami lub beneficjentami
a zak∏adami emerytalnymi w zwiàzku z zawartymi umowami emerytalnymi, rozstrzygaç majà sàdy ubezpieczeƒ spo∏ecznych w∏aÊciwe ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania
Êwiadczeniobiorcy lub beneficjenta.
Regulacja ta jest analogiczna do rozwiàzaƒ przyj´tych dla otwartych

funduszy emerytalnych. Wartà odnotowania jest przy tym mo˝liwoÊç
rozstrzygni´cia sporu na drodze polubownej, m.in. w sàdzie polubownym dzia∏ajàcym przy Rzeczniku
Ubezpieczonych. Zadania Rzecznika
Ubezpieczonych dotyczàce stwarzania mo˝liwoÊci polubownego
i pojednawczego rozstrzygania sporów zostanà bowiem poszerzone
o kategorià sporów powsta∏ych
mi´dzy zak∏adami emerytalnymi
a Êwiadczeniobiorcami i beneficjentami otrzymujàcym wyp∏aty z zak∏adów emerytalnych.
Projekt ustawy porusza niezwykle
wa˝ne i pilne kwestie emerytalne,
które zadecydujà o ostatecznej ocenie nowego systemu emerytalnego
w oczach jego uczestników. Pe∏nej
oceny mo˝na b´dzie jednak dokonaç
dopiero po osiàgni´ciu przez system
pe∏nej dojrza∏oÊci, kiedy Êwiadczenia zacznà pobieraç osoby podlegajàce nowym regulacjom przez ca∏y
czas aktywnoÊci zawodowej (dla których nie obliczono kapita∏u poczàtkowego). Niska wysokoÊç pierwszych Êwiadczeƒ wyp∏acanych ze
Êrodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych nie
powinna dziwiç, gdy˝ najstarsi
uczestnicy uzyskali zdecydowanà
wi´kszoÊç uprawnieƒ emerytalnych
w trakcie podlegania ubezpieczeniu
emerytalnemu wed∏ug „starej” formu∏y przed wejÊciem w ˝ycie reformy. Ich uprawnienia emerytalne
zosta∏y przeliczone na kapita∏ poczàtkowy wp∏ywajàcy na podwy˝szenie Êwiadczenia z I filara. Pierwsze
Êwiadczenia emerytalne wyp∏acane
ze Êrodków w otwartych funduszach
b´dà niskie ze wzgl´du na bardzo
krótki okres uczestniczenia w nowym systemie skutkujàcy zgromadzeniem niskiego kapita∏u emerytalnego w otwartym funduszu
emerytalnym. Na pe∏ne efekty funkcjonowania kapita∏owego systemu
emerytalnego trzeba poczekaç jeszcze ponad 20 lat.
■

Joanna Owczarek
Ekspert w Biurze Rzecznika
Ubezpieczonych
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Rozbie˝noÊci w interpretacji zapisów
art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych
(DzU nr 124, poz. 1152 z póên. zm.)

Istotne wàtpliwoÊci w praktyce stosowania przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU nr 124, poz. 1152 z póên. zm.) wywo∏ujà zapisy art. 31 w zwiàzku z art. 28. Pojawiajàcym
si´ coraz cz´Êciej problemem jest ustalenie wzajemnego stosunku tych˝e przepisów w przypadku zbycia
pojazdu wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci
cywilnej (OC) posiadacza. Analiz´ wskazanego problemu najlepiej przeprowadziç na konkretnych przyk∏adach.
Przyk∏ad 1
W∏aÊciciel pojazdu zbywa go dnia
1 lutego 2007 r. Termin, na jaki umowa zosta∏a zawarta to 11.02.2006 r.
do dnia 10.02.2007 r. Umowa ubezpieczenia OC trwa wi´c jeszcze kolejne 9 dni tzn. do dnia 10 lutego 2007
r. Czy w takim przypadku umowa
ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu
z dniem 10 lutego i czy nast´puje automatyczne zawarcie nast´pnej
umowy na kolejne 12 miesi´cy tj. do
dnia 09.02.2008 r.?
W takiej sytuacji regulacje art. 31
i art. 28 na pierwszy rzut oka mogà
wydawaç si´ niejasne, jednak bli˝sza
analiza, w opinii Rzecznika Ubezpieczonych, z ∏atwoÊcià pozwoli na ich
w∏aÊciwe stosowanie.
Zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy
o ubezpieczeniach obowiàzkowych
„W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawar∏ umow´ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywc´
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pojazdu przechodzà prawa i obowiàzki zbywcy wynikajàce z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu z up∏ywem okresu, na
który zosta∏a zawarta, chyba ˝e nabywca wypowie jà przed up∏ywem 30
dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiàzuje si´ ona
z up∏ywem 30 dni nast´pujàcych po
dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje si´ odpowiednio”.
W jakiej wi´c sytuacji ma odpowiednie zastosowanie przepis art. 28
ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, który wskazuje, ˝e „je˝eli posiadacz pojazdu mechanicznego nie póêniej ni˝ na jeden dzieƒ
przed up∏ywem okresu 12 miesi´cy,
na który umowa ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
zosta∏a zawarta, nie powiadomi na
piÊmie zak∏adu ubezpieczeƒ o jej wypowiedzeniu, uwa˝a si´, ˝e zosta∏a

zawarta nast´pna umowa na kolejne
12 miesi´cy”?
Jednà z g∏ównych zasad w obowiàzkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów jest tzw. automatyzm, czyli zawarcie kolejnej umowy
ubezpieczenia z mocy prawa, okreÊlony w art. 28 ust. 1 ustawy.
W zwiàzku z wyraênym zapisem art.
31 ust 1, i˝ „przepisy art. 28 stosuje
si´ odpowiednio” (dodanym nowelizacjà z dnia 8 lipca 2005 r. (DzU nr
167, poz. 1396) notabene dla rozwiania powstajàcych w praktyce wàtpliwoÊci), w przypadku zbycia pojazdu
mamy równie˝ do czynienia z automatyzmem umowy ubezpieczenia.
Jednak równie˝ przed nowelizacjà
przepisu art. 31 ust. 1, powo∏ywanie
si´ na brak automatyzmu w przypadku zbycia pojazdu nie by∏ uzasadniony.
Istotnà kwestià jest zapis art. 31,
mówiàcy i˝ „w razie zbycia pojazdu
mechanicznego, którego posiadacz
zawar∏ umow´ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
na nabywc´ pojazdu przechodzà prawa i obowiàzki zbywcy wynikajàce
z tej umowy”. Zgodnie z tym zapisem, na nabywc´ przechodzi równie˝
prawo przys∏ugujàce zbywcy, a wynikajàce z art. 28 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych tj. prawo do wypowiedzenia umowy nie
póêniej ni˝ na jeden dzieƒ przed
up∏ywem okresu 12 miesi´cy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zosta∏a zawarta. Jak wi´c wynika
z powo∏anych przepisów, na nabywc´
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przechodzi prawo do rezygnacji z automatycznego zawarcia kolejnej
umowy ubezpieczenia, nawet je˝eli
naby∏ on prawa i obowiàzki wynikajàce z tej umowy razem z nabyciem
pojazdu.
Wracajàc wi´c do pierwszego przyk∏adu, je˝eli nabywca zakupi∏ pojazd, w którym okres obowiàzywania
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej koƒczy si´ po up∏ywie
9 dni od dnia nabycia pojazdu, ma on
prawo zrezygnowaç z tej umowy,
a w zasadzie z umowy, która b´dzie
zawarta automatycznie, zgodnie
z art. 28 ust. 1. Wa˝ny jest tu jednak
termin wykonania uprawnienia.
Aby zrezygnowaç z prolongacji umowy ubezpieczenia, nabywca musi
wypowiedzieç obecnà umow´ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
nie póêniej ni˝ na jeden dzieƒ przed
up∏ywem okresu 12 miesi´cy (tj.
przed dniem 10 lutego 2007 r.). Odnoszàc si´ do problematyki momentu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej,
która równie˝ wywo∏uje szereg praktycznych wàtpliwoÊci, nale˝y wskazaç, i˝ zgodnie z brzmieniem art. 28
ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, w razie ch´ci rozwiàzania
umowy ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela, posiadacz
pojazdu powinien powiadomiç zak∏ad ubezpieczeƒ o wypowiedzeniu
umowy ubezpieczenia na piÊmie.
W zwiàzku z brakiem szczegó∏owych
przepisów regulujàcych takie wypowiedzenie, w kwestii terminu zawiadomienia zak∏adu ubezpieczeƒ o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej znajduje
zastosowanie norma art. 61 k.c., tote˝ oÊwiadczenie woli jest z∏o˝one
z chwilà, gdy dosz∏o do drugiej strony w taki sposób, ˝e mog∏a zapoznaç
si´ z jego treÊcià. Oznacza to, ˝e nale˝y skupiç si´ na momencie, w którym ubezpieczyciel móg∏ si´ zapoznaç z treÊcià wypowiedzenia, nie
zaÊ samym z∏o˝eniem oÊwiadczenia
woli (czy te˝ terminem nadania listu
poleconego na poczcie). OÊwiadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych
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powinno wi´c dotrzeç do zak∏adu
ubezpieczeƒ w formie pisemnej nie
póêniej ni˝ na jeden dzieƒ przed
up∏ywem jej okresu.
Nabywca pojazdu mechanicznego
ma jeszcze jedno uprawnienie, wynikajàce bezpoÊrednio z art. 31 ust.
1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, a mianowicie jest to
uprawnienie do wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia OC przed
up∏ywem 30 dni od dnia nabycia pojazdu i rozwiàzania umowy w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu.
Ustawa nie przewiduje bowiem wy∏àczenia mo˝liwoÊci korzystania
z tego uprawnienia. Co wi´c w sytuacji, gdy nabywca korzysta z tego
prawa, w odniesieniu do naszego
przyk∏adu?
Otó˝, w zwiàzku z faktem, i˝ umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej „przed∏u˝a” si´ automatycznie, je˝eli nie zostanie wypowiedziana w terminie okreÊlonych
w art. 28 ust. 1 (tj. przed dniem 10
lutego 2007 r.), nale˝y stwierdziç, i˝
z mocy prawa zawierana jest kolejna
umowa ubezpieczenia. Je˝eli termin
30 dni na wypowiedzenie umowy
ubezpieczenia koƒczy si´ ju˝ w momencie trwania nowej umowy ubezpieczenia OC zawartej z mocy prawa, to nabywca, korzystajàc z prawa
wypowiedzenia umowy w ciàgu 30
dni, wypowiada de facto nowà umow´ ubezpieczenia, zawartà zgodnie
z klauzulà prolongacyjnà i zdaniem
Rzecznika Ubezpieczonych, ma do
tego prawo. W tej sytuacji, zak∏ad
ubezpieczeƒ ma prawo naliczyç
sk∏adk´ jedynie za okres, w którym
udziela∏ ochrony ubezpieczeniowej,
a umowa ubezpieczenia rozwiàzuje
si´ po up∏ywie 30 dni po dniu nabycia pojazdu.
Wnioski takie, zdaniem Rzecznik
Ubezpieczonych, wynikajà jednoznacznie z brzmienia przepisu art.
31 ust 1. Zdanie pierwsze wskazuje:
„W razie zbycia pojazdu, którego posiadacz zawar∏ umow´ ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywc´ pojazdu
przechodzà prawa i obowiàzki zbywcy wynikajàce z tej umowy”. Na nabywc´ przechodzà wi´c obowiàzki

wynikajàce z zawartej przez zbywc´
umowy, czyli umowy, która ulega automatycznemu przed∏u˝eniu w przypadku nie wypowiedzenia w terminie okreÊlonym w art. 28 ust. 1.
W zdaniu drugim wskazano, i˝
„Umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu z up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta”. Przepis ten nie
wskazuje wi´c, i˝ to w∏aÊnie umowa,
którà zawar∏ zbywca mocà oÊwiadczenia woli rozwiàzuje si´ z up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta. Wobec tego nale˝y stwierdziç, i˝
rozwiàzaniu ulega umowa, która
obowiàzuje w okresie, w którym podejmowana jest decyzja o rezygnacji
z umowy ubezpieczenia. W dalszym
ciàgu: „chyba, ˝e nabywca wypowie
jà przed up∏ywem 30 dni” – nie znajdujemy wskazania, i˝ nabywca ma
wypowiedzieç t´ umow´, która zosta∏a zawarta pierwotnie przez
zbywc´. Termin wypowiedzenia „30
dni od dnia nabycia pojazdu” nie jest
w ˝aden sposób ograniczony zdarzeniami, które mogà zaistnieç w mi´dzyczasie tzn. nie ma wskazania, ˝e
w przypadku, gdy termin obowiàzywania pierwotnej umowy jest krótszy, to stosowanie terminu 30 dni
jest wy∏àczone. Umowa ubezpieczenia ma si´ rozwiàzaç w ciàgu 30 dni
od dnia nabycia pojazdu – takie jest
wskazanie ustawowe.
W praktyce przedstawiany jest jednak poglàd, i˝ w zwiàzku z faktem,
˝e nabycie pojazdu nast´puje w momencie, w którym okres obowiàzywania umowy ubezpieczenia OC jest
krótszy ni˝ 30 dni, termin z art. 31
ust 1 (30 dni) nie mo˝e mieç zastosowania. Trudno zgodziç si´ z takà interpretacjà bioràc pod uwag´ nast´pujàce fakty.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy, posiadacz pojazdu mo˝e wypowiedzieç
obecnà umow´ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej najpóêniej na
jeden dzieƒ przed up∏ywem okresu,
na który zosta∏a ona zawarta. Mo˝liwoÊç wypowiedzenia umowy i anulowania automatyzmu zosta∏a wi´c
ograniczona w∏aÊnie do tego terminu. W∏aÊciciel pojazdu mo˝e go jednak sprzedaç ostatniego dnia obowiàzywania umowy ubezpieczenia.
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Przyj´cie, i˝ w takiej sytuacji nie
doÊç, ˝e nie przys∏uguje nabywcy
prawo wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28 ust 1 to jeszcze nie ma
on uprawnienia z art. 31 ust 1 nie
wydaje si´ byç prawid∏owe. W takiej
bowiem sytuacji, nabywca pojazdu
zosta∏by zmuszony do kontynuowania obecnej umowy ubezpieczenia
i to w zasadzie na warunkach
okreÊlonych przez zak∏ad ubezpieczeƒ, który jest w takim przypadku
uprawniony do dokonania ponownej
kalkulacji sk∏adki wed∏ug swoich taryf nie tylko bioràc pod uwag´ ewentualne zni˝ki czy zwy˝ki w op∏acie
sk∏adki ubezpieczeniowej, ale nawet
uwzgl´dniajàc np. inne miejsce zamieszkania nabywcy czy wiek osób
u˝ytkujàcych pojazd, a jak powszechnie wiadomo, ró˝nice w wysokoÊci sk∏adek w ró˝nych zak∏adach
ubezpieczeƒ mogà byç znaczne. Nie
wydaje si´ ponadto, aby taka interpretacja by∏a zgodna z celem zapisów obu artyku∏ów. Intencjà ustawodawcy w tym zakresie, by∏o raczej
umo˝liwienie nabywcy pojazdu natychmiastowej rezygnacji z us∏ug zak∏adu ubezpieczeƒ wybranego przez
wczeÊniejszego w∏aÊciciela pojazdu.
Nietrafny wydaje si´ równie˝ zarzut, i˝ powy˝sza interpretacja powoduje nieprawne przed∏u˝enie terminu obowiàzywania „nabytej”
umowy ponad ustawowych 12 miesi´cy. Zarzut taki, jeÊli uznaç go za
trafny, powinien byç w takim razie
powo∏ywany równie˝ w odniesieniu
do ka˝dej umowy zawartej automatycznie na podstawie klauzuli prolongacyjnej. Stosowanie w praktyce
interpretacji przedstawionej powy˝ej
skutkuje jedynie tym, i˝ w przypadku gdy umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si´ po up∏ywie 30 dni od dnia
nabycia pojazdu, a wypowiedzenie
jest z∏o˝one ju˝ po up∏ywie okresu
obowiàzywania „nabytej” umowy
ubezpieczenia, jest zawierana kolejna umowa ubezpieczenia na 12 miesi´cy, ale w zwiàzku z jej skutecznym
wypowiedzeniem, rozwiàzuje si´ ona
na podstawie art. 33 ust 4.
W zwiàzku z wprowadzeniem
w art. 31 ust. 1 zapisu, i˝ art. 28 stosuje si´ odpowiednio, nale˝y stwierG RUDZIE ¡ 2007 R . N UMER 32

dziç, i˝ istnieje kolejny problem dotyczàcy niejasnoÊci w kwestii czy nabywca pojazdu, który nie wypowiada
umowy ubezpieczenia w terminie 30
dni od dnia nabycia, korzysta
z ochrony tylko do up∏ywu okresu
wskazanego na polisie, czy te˝ w tej
sytuacji ponownie mamy do czynienia z zawarciem kolejnej umowy
ubezpieczenia na zasadzie klauzuli
prolongacyjnej.
Przyk∏ad 2
Pojazd zostaje nabyty dnia 2 lutego 2007 r., umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres od dnia 1 lipca
2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.
Nabywca nie wypowiada umowy
w ciàgu 30 dni od dnia nabycia. Czy
okres ochrony ubezpieczeniowej
koƒczy si´ 30 czerwca 2007 r. i czy od
1 lipca 2007 r. jest zawierana kolejna
umowa ubezpieczenia zgodnie z art.
28 ust 1 gdy brak jest wypowiedzenia?
W tej sytuacji mamy równie˝ do
czynienia z automatyzmem umowy.
Zapis art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych wskazuje
bowiem, i˝ umowa ulega rozwiàzaniu z up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta. Jednak mechanizm
klauzuli prolongacyjnej polega na
zawarciu kolejnej umowy ubezpieczenia po rozwiàzaniu poprzedniej.
W takiej sytuacji wskazanie w art. 31
ust. 1, i˝ umowa ulega rozwiàzaniu,
nie wyklucza zawarcia kolejnej umowy na zasadzie automatyzmu. Ponadto, taka interpretacja powoduje
jednolitoÊç regulacji kwestii wypowiedzeƒ umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego. Nie wprowadza bowiem niejasnoÊci kiedy jest automatyzm, a kiedy go nie ma, jak równie˝
nie daje podstaw do podnoszenia
zarzutu, i˝ cz´Êç kierowców jest
„uprzywilejowana” istnieniem bàdê
nieistnieniem automatyzmu ich
umów ubezpieczenia.
W skargach kierowanych do
Rzecznika Ubezpieczonych problem
zwiàzany z niejasnoÊcià i wzajemnym stosunkiem art. 28 i art. 31
ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych jest poruszany coraz cz´Êciej. Problemy w tej materii sà rów-

nie˝ zg∏aszane podczas dy˝urów telefonicznych. Skar˝àcy wskazujà, i˝
zak∏ady ubezpieczeƒ bardzo ró˝nie
interpretujà powo∏ane przepisy
i w praktyce podejmujà odmienne
decyzje w podobnych sytuacjach.
W szczególnoÊci, Rzecznik Ubezpieczonych zwróci∏ uwag´, i˝ nawet
wewnàtrz tego samego zak∏adu
ubezpieczeƒ nie ma jednolitego stanowiska w kwestii obowiàzywania
umowy ubezpieczenia w przypadku
nabycia pojazdu. Zak∏ad ubezpieczeƒ bàdê wyra˝a zgod´ na rozwiàzanie umowy ubezpieczenia przez
nabywc´, bàdê pozbawia go tego prawa, co mo˝e wzbudzaç podejrzenia,
i˝ w sposób dowolny wybiera klientów, z którymi chce wspó∏pracowaç.
Reasumujàc, w obliczu przedstawionej analizy przepisów Rzecznik
Ubezpieczonych stoi na stanowisku,
i˝:
1. przy zakupie pojazdu wraz
z umowà ubezpieczenia nabywca ma zawsze prawo do natychmiastowej rezygnacji z us∏ug
Êwiadczonych przez ubezpieczyciela, z którym wspó∏pracowa∏
poprzedni w∏aÊciciel pojazdu
i ma na to 30 dni od dnia nabycia pojazdu,
2. je˝eli nabywca nie wypowie
umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu, korzysta on z ochrony udzielanej przez zak∏ad ubezpieczeƒ
wskazany przez zbywc´ pojazdu,
3. w ka˝dym przypadku nabywca
ma prawo skorzystaç z prawa
automatycznego zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia,
4. aby rozwiàzaç umow´ ubezpieczenia po up∏ywie 30 dni od dnia
nabycia pojazdu, nabywca musi
wypowiedzieç umow´ nie póêniej ni˝ na jeden dzieƒ przed
up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta tj. zastosowanie
majà ogólne przepisy o wypowiedzeniu umowy OC.
Bardzo istotnà kwestià w odniesieniu do art. 28 ust. 1 jest zastrze˝enie
zapisane w ust´pie 2. Nale˝y wi´c
pami´taç, i˝ w przypadku gdy zbywca pojazdu mechanicznego nie op∏a29

ci∏ w ca∏oÊci sk∏adki (w tym kolejnej
raty sk∏adki) z tytu∏u ubezpieczenia,
zawarcie umowy na nast´pne 12
miesi´cy nie nast´puje. Wracajàc
wi´c do Przyk∏adu 1, je˝eli zbywca
nie op∏aci∏ sk∏adki, nabywca pojazdu
nie musi wypowiadaç obecnej umowy ubezpieczenia, gdy˝ ulega ona
rozwiàzaniu z up∏ywem okresu, na
który zosta∏a zawarta, a nabywca
pozbawiony zostaje mo˝liwoÊci „korzystania” z ubezpieczenia przez 30
dni od dnia nabycia pojazdu, gdy˝
okres obowiàzywania umowy jest
krótszy ni˝ wskazane 30 dni.
W praktyce pojawia si´ jeszcze jeden problem dotyczàcy kwestii wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
Coraz cz´stsze bowiem sà przypadki,
w których w∏aÊciciel pojazdu sprzedaje pojazd wraz z umowà ubezpieczenia OC, a nowy nabywca korzysta
z uprawnienia z art. 31 ust 1 i wypowiada zawartà umow´ ubezpieczenia w celu odzyskania cz´Êci zap∏aconej przez zbywc´ sk∏adki. Praktyka
ta staje si´ coraz powszechniejsza
w przypadku dzia∏alnoÊci podmiotów poÊredniczàcych w sprzeda˝y
pojazdów. Problem powstaje w momencie dalszej odsprzeda˝y pojazdu
kolejnemu nabywcy. PoÊrednicy cz´sto nie informujà bowiem nabywcy
o fakcie uprzedniego wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia OC. W takim
przypadku, nabywcy pojazdu przekazywana jest polisa wskazujàca
okres ubezpieczenia, która budzi
u nabywcy przekonanie, i˝ posiada
on ochron´ ubezpieczeniowà we
wskazanym na polisie okresie.
Cz´sto te˝ poÊrednicy, t∏umaczàc si´
niedostarczeniem polisy przez w∏aÊciciela pojazdu, informujà, i˝ polisa
zostanie przed∏o˝ona nabywcy
w póêniejszym terminie, a ochrona
ubezpieczeniowa istnieje.
W takim przypadku nieÊwiadomy
nabywca zostaje postawiony w bardzo niekorzystnej sytuacji. Nie doÊç
bowiem, ˝e nie posiada ochrony
ubezpieczeniowej w razie spowodowania wypadku komunikacyjnego,
to dodatkowo, mo˝e zostaç obcià˝ony, przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, karà za niespe∏nienie
obowiàzku zawarcia umowy ubez30

pieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Niestety, trudno w tej sytuacji doszukiwaç si´ jakichkolwiek zapisów
ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, chroniàcych nieÊwiadomego
nabywc´ przed skutkami zakupu takiego „nieubezpieczonego” pojazdu.
Je˝eli bowiem poÊrednik, jako nabywca pojazdu, z∏o˝y oÊwiadczenie
woli o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, jest ono wa˝ne i skuteczne. Co wi´cej, je˝eli poÊrednik wypowiada umow´ ubezpieczenia zaraz po
nabyciu pojazdu, to korzysta on
przez kolejne 30 dni z tymczasowej
ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej przepisem art. 31 ust 1. Je˝eli
wi´c zbycie pojazdu nast´puje bezpoÊrednio po up∏ywie tych˝e 30 dni,
trudno postawiç zarzut, i˝ spoczywa∏
na poÊredniku obowiàzek ubezpieczenia pojazdu. Je˝eli natomiast poÊrednik zbywa pojazd przed up∏ywem 30 dni od dnia nabycia, zgodnie
z art. 31. ust 1, na nabywc´ przechodzà prawa i obowiàzki zbywcy wynikajàce z umowy ubezpieczenia. Nabywca mo˝e wi´c korzystaç z ochrony
ubezpieczeniowej, jednak tylko do
czasu up∏ywu 30-dniowego okresu
(liczonego od daty pierwotnej sprzeda˝y pojazdu). Nie mo˝na bowiem na
˝adnej podstawie wskazaç, i˝ w takim przypadku umowa ubezpieczenia odnawia si´, bàdê ˝e oÊwiadczenie woli z∏o˝one przez poÊrednika nie
jest skuteczne.
Mo˝na w takiej sytuacji broniç si´
przed niekorzystnymi skutkami zakupu pojazdu. Przede wszystkim,
nabywca pojazdu powinien zdecydowanie za˝àdaç od poÊrednika wszelkich dokumentów dotyczàcych pojazdu. Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy
o ubezpieczeniach obowiàzkowych
„zbywca pojazdu mechanicznego jest
obowiàzany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzajàcych
zawarcie umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych”. Nabywca powinien równie˝
za˝àdaç okazania dowodu op∏aty
sk∏adki ubezpieczenia (lub jej kolejnych rat). Je˝eli przy zakupie pojazdu nie zostanie przekazana polisa
ubezpieczenia OC – decyzja nale˝y

do nabywcy, jednak rozsàdek podpowiada∏by wstrzymanie si´ z zakupem takiego pojazdu bàdê natychmiastowe zawarcie innej umowy
ubezpieczenia. Je˝eli jednak poÊrednik przekazuje nabywcy dokument
ubezpieczenia, pomimo, i˝ wczeÊniej
dokona∏ wypowiedzenia umowy,
oznacza to, i˝ wprowadza nabywc´
w b∏àd, a tak˝e – sprzedaje rzecz
z wadà prawnà. Ten przypadek jest
ju˝ szczegó∏owo regulowany przepisami kodeksu cywilnego dotyczàcymi r´kojmi.
Zgodnie bowiem z art. 556 § 2 kodeksu cywilnego w razie sprzeda˝y
praw [tu: prawa do ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z umowy ubezpieczenia OC] sprzedawca jest odpowiedzialny za istnienie tych praw.
Jest to tzw. r´kojmia za wady prawne
rzeczy sprzedanej. W tej sytuacji,
zgodnie z art. 560 § 1 kodeksu cywilnego kupujàcy mo˝e od umowy odstàpiç albo ˝àdaç obni˝enia ceny. Kodeks
cywilny przewiduje jednak dodatkowe uprawnienie w tej sytuacji – je˝eli
kupujàcy odst´puje od umowy albo
˝àda obni˝enia ceny z powodu wady
rzecz sprzedanej, mo˝e on równie˝
˝àdaç naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady (art. 574
kodeksu cywilnego). Je˝eli wi´c
w konsekwencji sprzeda˝y pojazdu
obarczonego wadà prawnà, nabywca
poniós∏ szkod´ w zwiàzku z faktem, i˝
nie posiada∏ ochrony ubezpieczeniowej, o której zapewni∏ go poÊrednik
sprzedajàcy pojazd, ma on prawo ˝àdaç od sprzedawcy naprawienia takiej
szkody zarówno, je˝eli w gr´ wchodziç b´dzie zwrot kosztów odszkodowania wyp∏aconego w zwiàzku ze
spowodowaniem wypadku, jak równie˝ gdy chodzi o zwrot kosztów kary,
na∏o˝onej za brak obowiàzkowego
ubezpieczenia OC.
W takiej sytuacji, nabywcy przys∏uguje równie˝ roszczenie na podstawie przepisów ogólnych dotyczàcych
odpowiedzialnoÊci kontraktowej za
nienale˝yte wykonanie zobowiàzania. Zgodnie wi´c z art. 471 kodeksu
cywilnego „d∏u˝nik obowiàzany jest
do naprawienia szkody wynik∏ej
z niewykonania lub nienale˝ytego
wykonania zobowiàzania, chyba ˝e
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie jest nast´pstwem okolicznoÊci,
za które d∏u˝nik odpowiedzialnoÊci
nie ponosi”. W przypadku odpowiedzialnoÊci kontraktowej sprzedawcy
dodatkowo powo∏ywaç si´ mo˝na na
zapis art. 546 § 1 kodeksu cywilnego:
„sprzedawca obowiàzany jest udzieliç kupujàcemu potrzebnych wyjaÊnieƒ o stosunkach prawnych
i faktycznych dotyczàcych rzeczy
sprzedanej”. Brak wykonania obowiàzków okreÊlonych przez ten
przepis jest sankcjonowany w∏aÊnie
odpowiedzialnoÊcià odszkodowawczà
z tytu∏u nienale˝ytego wykonania zobowiàzania. Ponadto, nie wykluczona jest mo˝liwoÊç zakwalifikowania
takiego zachowania jako zachowania
noszàcego znamiona deliktu (tu odpowiedzialnoÊç na podstawie art. 415
kodeksu cywilnego), co równie˝ mo˝e
stanowiç podstaw´ dla kierowania
roszczeƒ odszkodowawczych.
W zwiàzku z faktem, i˝ wypowiedzenie umowy OC musi byç dokonane w formie pisemnej, wydaje si´, i˝
udowodnienie winy poÊrednika nie
powinno stwarzaç nabywcy wi´kszych trudnoÊci. Uprawniony (np.
sàd) mo˝e zwróciç si´ do zak∏adu
ubezpieczeƒ o udost´pnienie dokumentów, na podstawie których uznano wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC za skuteczne. Dokumenty
takie b´dà wskazywa∏y osob´, która

dokona∏a wypowiedzenia umowy,
a wi´c równie˝ osob´ odpowiedzialnà za szkod´ powsta∏à po stronie nabywcy pojazdu. Zak∏ady ubezpieczeƒ
powinny wi´c dok∏adaç wszelkich
staraƒ, aby wypowiedzenia sk∏adane
przez ubezpieczajàcych by∏y w nale˝yty sposób przechowywane. Bardzo
wa˝ne jest równie˝ aby, o ile to mo˝liwe, przedstawiciele i pracownicy
zak∏adów ubezpieczeƒ zwracali
szczególnà uwag´ na treÊç i form´
sk∏adanych wypowiedzeƒ. Z pewnoÊcià na wypowiedzeniu powinny byç
podane wszystkie dane identyfikacyjne i adresowe osoby wypowiadajàcej oraz dodatkowo jej w∏asnor´czny
i czytelny podpis. Wypowiedzenie takie powinno jednoznacznie wskazywaç na jakiej podstawie klient dokonuje wypowiedzenia (rezygnacja
z automatyzmu czy te˝ w zwiàzku
z nabyciem pojazdu).
W zwiàzku z coraz cz´Êciej pojawiajàcymi si´ w tej kwestii problemami,
Rzecznik Ubezpieczonych postanowi∏
zwróciç si´ do zak∏adów ubezpieczeƒ
z proÊbà o odniesienie si´ do stanowiska Rzecznika. Z dwudziestu siedmiu
ubezpieczycieli, dwunastu zaakceptowa∏o w ca∏oÊci stanowisko Rzecznika,
wskazujàc, i˝ stosowane przez nie
procedury wewn´trzne zostanà odpowiednio dostosowane. Dziewi´ç towarzystw przedstawi∏o stanowisko odmienne, wskazujàc przede wszystkim,

i˝ wed∏ug uznawanej przez te podmioty interpretacji przepisów dotyczàcych zbycia pojazdu wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywilnej,
osoba, która nabywa pojazd wraz
z umowà ubezpieczenia OC, która
koƒczy si´ w terminie krótszym ni˝ 30
dni od dnia nabycia pojazdu, ma krótszy (ni˝ 30 dni) okres wypowiedzenia
nabytej umowy. Towarzystwa podnosi∏y np. i˝ konstrukcja przepisu 31 ust
1 ustawy wskazuje, ˝e 30-todniowy
termin na z∏o˝enie wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia dotyczy wy∏àcznie umowy, w okresie której nastàpi∏o zbycie pojazdu. Wyst´powa∏y
tu dodatkowo ró˝ne stanowiska
w kwestii tego czy nabywca pojazdu
w wymienionych przypadkach, ma
prawo wypowiedzieç umow´ równie˝
w ostatnim dniu jej obowiàzywania,
czy te˝ ostatecznym terminem z∏o˝enia wypowiedzenia jest „dzieƒ przed”.
Rozbie˝noÊç
przedstawionych
Rzecznikowi Ubezpieczonych interpretacji omówionych problemów
spowodowa∏a
podj´cie
decyzji
o zwróceniu si´ w tej sprawie do Ministerstwa Finansów oraz Komisji
Nadzoru Finansowego. Rzecznik postanowi∏ przekazaç zebrane materia∏y w celu ostatecznego wyjaÊnienia kwestii spornych.
■
Ma∏gorzata Wi´cko
Specjalista w Wydziale Prawnym
Biura Rzecznika Ubezpieczonych

Dzia∏ania Rzecznika Ubezpieczonych
a problematyka ogólnych warunków ubezpieczenia
Rzecznik Ubezpieczonych w ramach przyznanych ustawowo kompetencji, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych1 w przypadku stwierdzenia, ˝e postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia sà niekorzystne dla ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, mo˝e wyst´powaç
do zak∏adów ubezpieczeƒ o weryfikacj´ budzàcych wàtpliwoÊci postanowieƒ.
zia∏ania powy˝sze od strony
formalnej u∏atwione sà przez
art. 27 ww. ustawy zgodnie
z którym zak∏ad ubezpieczeƒ ma
obowiàzek przekazywaç Rzecznikowi teksty ogólnych warunków ubez-
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pieczeƒ, wzory umów i wniosków
o ubezpieczenie oraz inne dokumenty i formularze stosowane przy zawieraniu umów ubezpieczenia.
Rzecznik w ramach posiadanych
uprawnieƒ systematycznie dokonuje

sprawdzania treÊci ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez przeprowadzanie szczegó∏owych analiz.
Przedmiotem badaƒ sà wzorce
umowne do∏àczane do dobrowolnych
umów ubezpieczenia. Dotychczaso31

we dzia∏ania w tym zakresie dotyczà
g∏ównie tzw. produktów masowych.
Podczas prac analitycznych w szczególnoÊci uwzgl´dniane sà postanowienia sprzeczne z obowiàzujàcymi
prawem, wyst´powanie niedozwolonych postanowieƒ umownych, postanowienia naruszajàce prawa
i interesy ubezpieczajàcych i ubezpieczonych. W tym przypadku treÊç
wzorca poddawana jest ocenie
w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, jaki i innych przepisów
szczególnych. Weryfikowane sà tak˝e takie elementy jak czytelnoÊç u˝ytych w tekÊcie sformu∏owaƒ, przejrzystoÊç tekstu, a tak˝e precyzyjnoÊç
u˝ywanych zwrotów, szczególnie
u˝ywanie tych samych poj´ç w ró˝nym znaczeniu, jak równie˝ tworzenie definicji poj´ç majàcych
okreÊlone znaczenie prawne. Prace
analityczne w Biurze Rzecznika
Ubezpieczonych prowadzone sà
dwutorowo. Z jednej strony opracowywane sà analizy uwypuklajàce
szczegó∏owe kwestie sporne, budzàce szczególne wàtpliwoÊci prawne,
które to analizy nast´pnie s∏u˝à do
opracowania wystàpieƒ do ubezpieczycieli. Wystàpienia takie kierowane w uzasadnionych przypadkach prowadzà niejednokrotnie do
uwzgl´dnienia uwag Rzecznika
Ubezpieczonych, co skutkuje modyfikacjà postanowieƒ o.w.u. przez zak∏ady ubezpieczeƒ, w niektórych natomiast sprawach podejmowana jest
polemika z ubezpieczycielem. W sytuacji naruszeƒ prawa oraz nieuwzgl´dnienia stanowiska Rzecznika, sprawa mo˝e byç kierowana do
Komisji Nadzoru Finansowego,
w przypadku natomiast wyst´powania niedozwolonych postanowieƒ
umownych Rzecznik mo˝e podjàç
dzia∏ania ukierunkowane na wspó∏prac´ z Urz´dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Drugim kierunkiem jest przygotowywanie analiz dostosowanych do
ewentualnych potrzeb konsumentów. W tym celu tworzone sà opracowania dotyczàce poszczególnych
produktów ubezpieczeniowych, które zamieszczane sà na stronie inter32

netowej Rzecznika Ubezpieczonych.
Dotychczasowa funkcja tych analiz
mia∏a charakter informacyjny. Konsumenci mogli w ten sposób zasi´gaç
informacji o poszczególnych produktach wprowadzonych do obrotu.
Opracowane analizy zawiera∏y dane
o poszczególnych istotnych elementach ubezpieczenia, tj. przedmiot
ubezpieczenia, zakres, wy∏àczenia
bàdê ograniczenia odpowiedzialnoÊci, zasady ustalania sumy ubezpieczenia, sk∏adki ubezpieczeniowej,
itp., w ten sposób stanowi∏y materia∏
porównawczy dla oceny poszczególnych wyst´pujàcych na rynku ubezpieczeniowym produktów.
WejÊcie w ˝ycie zmian w kodeksie
cywilnym2 wymusi∏o na ubezpieczycielach dostosowanie ogólnych
warunków ubezpieczeƒ do nowych
wymogów prawnych. Modyfikacja
ogólnych warunków ubezpieczeƒ
i przekazywanie ich przez zak∏ady
ubezpieczeƒ do Biura Rzecznika
Ubezpieczonych, a tak˝e ciàg∏a obserwacja potrzeb konsumentów
i ocena ich zachowaƒ, w szczególnoÊci na podstawie przedstawianych
w skargach problemów, sta∏y si´
bodêcem do weryfikacji stosowanych
metod analitycznych. Obecnie opracowywane analizy zosta∏y uzupe∏nione o cz´Êç ocennà wzorców. Konsumenci b´dà mogli zapoznaç si´ ze
stanowiskiem Rzecznika Ubezpieczonych dotyczàcym postanowieƒ
o.w.u., które w jego ocenie naruszajà
przepisy prawa, bàdê zawierajà postanowienia budzàce wàtpliwoÊci interpretacyjne, które warto rozstrzygnàç np. jeszcze przed zawarciem
umowy ubezpieczenia. Nale˝y tak˝e
podkreÊliç, i˝ w przypadku, gdy okreÊlone o.w.u. zawieraç b´dà nietypowe, niespotykane w innych wzorcach rozwiàzania korzystne dla
konsumentów, zostanie to tak˝e
wskazane w analizie.
Powy˝sze dzia∏ania sà niezwykle
istotne nie tylko z punktu widzenia
ochrony praw ubezpieczajàcych,
ubezpieczonych, etc., ale tak˝e dla
zwi´kszania ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej. Po raz kolejny przywo∏aç
nale˝y przyk∏ady z post´powaƒ skargowych, na podstawie których wyod-

r´bniç mo˝na typowe problemy konsumentów oraz ich êród∏a, dotyczàce
stosowania ogólnych warunków
ubezpieczeƒ. Problemy te ujawniajà
si´ najcz´Êciej w momencie dochodzenia roszczeƒ z tytu∏u umowy
ubezpieczenia. Wyodr´bniç mo˝na
kilka newralgicznych punktów obrazujàcych przyczyny tych problemów.
Pierwszy to niezaznajamianie si´
z treÊcià wzorca umownego, drugi to
niezrozumienie treÊci wzorca.
Brak znajomoÊci tekstu ogólnych
warunków ubezpieczenia nierzadko
wynika z faktu ich niedor´czenia.
Z treÊci skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych wynika, ˝e
w szeregu przypadkach ubezpieczajàcy nie otrzymali ogólnych warunków ubezpieczenia. W obecnym, jak
i poprzednio obowiàzujàcym stanie
prawnym sytuacja taka wydaje si´
byç niedopuszczalna. Zarówno art.
812 § 1 k.c. sprzed nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego o umowie
ubezpieczenia, nak∏ada∏ na zak∏ad
ubezpieczeƒ obowiàzek dor´czenia
tekstu ogólnych warunków ubezpieczenia przed zawarciem umowy, jak
równie˝ art. 384 § 1 k.c. utrzymuje
zasad´ dor´czenia wzorca przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Co
wi´cej podkreÊliç nale˝y, ˝e dyspozycja normy okreÊlonej w art. 384 § 1
k.c., tj. zwiàzanie wzorcem drugiej
strony umowy b´dzie mia∏a zastosowanie o ile spe∏niona zostanie hipoteza, tj. dor´czenie nastàpi przed
zawarciem umowy. W innym przypadku ogólne warunki ubezpieczenia
w obrocie konsumenckim nie powinny wiàzaç. Ubezpieczajàcy kierujàc
do Rzecznika Ubezpieczonych skargi
cz´sto wskazujà, ˝e okreÊlone
w szczególnoÊci obowiàzki nie by∏y
im znane z uwagi na fakt nieznajomoÊci o.w.u., której przyczyna tkwi
w ich niedor´czeniu przez ubezpieczyciela. Rzecznik podnoszàc powy˝szy zarzut niedor´czenia o.w.u.
cz´sto otrzymuje odpowiedê ubezpieczyciela, ˝e wzorzec zosta∏ przekazany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a na potwierdzenie tego faktu
przywo∏ywany jest trudny do podwa˝enia argument, ˝e ubezpieczajàcy
w∏asnor´cznym podpisem potwierP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

dzi∏ otrzymanie i zaznajomienie si´
z tekstem o.w.u. Warto w tym miejscu zwróciç uwag´ na praktyczny
aspekt sk∏adania oÊwiadczenia o zaznajomieniu si´ z treÊcià wzorca
przez ubezpieczajàcego. Z regu∏y takie oÊwiadczenie znajdujàce si´ na
dokumencie ubezpieczenia zapisywane jest ma∏ym drukiem, co z pewnoÊcià utrudnia ubezpieczajàcym w∏aÊciwe zweryfikowanie wszystkich
elementów dokumentu, a w szczególnoÊci tych odnoszàcych si´ do wskazanego oÊwiadczenia. Tutaj s∏usznym wydaje si´ postulat, który
kszta∏towa∏by dobrà praktyk´ ubezpieczycieli dotyczàcà zawierania
umów ubezpieczenia, aby w∏aÊnie na
ten fragment dokumentu ubezpieczyciele zwracali szczególnà uwag´
konsumenta,
ewentualnie
aby
oÊwiadczenie o otrzymaniu i zapoznaniu si´ z treÊcià wzorca formu∏owane
by∏o jako odr´bny dokument. Udowodnienie przez konsumentów nieotrzymania tekstu ogólnych warunków ubezpieczenia, w przypadku
z∏o˝enia stosownego oÊwiadczenia,
jest niemal˝e niemo˝liwe. Zgodnie
bowiem z ogólnà normà prawa cywilnego, ci´˝ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która wywodzi
z niego skutki prawne. Na marginesie warto zwróciç uwag´, ˝e znowelizowane przepisy dotyczàce problematyki dor´czenia o.w.u., tutaj: art.
384 § 1 majà odmienny charakter
prawny ni˝ art. 812 § 1 k.c. sprzed
nowelizacji. Ten ostatni zak∏ada∏, ˝e
zak∏ad ubezpieczeƒ ma obowiàzek
dor´czyç tekst ogólnych warunków
ubezpieczenia przed zawarciem
umowy, przy równoczesnym stosowaniu normy wynikajàcej z art. 384 §
1 k.c. w brzmieniu sprzed nowelizacji. Wyodr´bniç wówczas mo˝na by∏o
zarówno obowiàzki ubezpieczyciela
wzgl´dem osoby zamierzajàcej zawrzeç umow´ oraz uprawnienie takiej osoby po pierwsze do otrzymania
o.w.u., a pod drugie w przypadku niedoreczenia niezwiàzanie treÊcià
o.w.u. Wydaje si´ ponadto, ˝e poprzednio obowiàzujàcy stan prawny
móg∏ u∏atwiaç kwestie udowodnienia
przez konsumenta otrzymania lub
nie tekstu o.w.u. poprzez dyspozycje
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okreÊlonà w art. 812 §1 k.c. Nale˝y
przypomnieç, ˝e we wspomnianych
znowelizowanych przepisach kodeksu cywilnego uregulowano problematyk´ przekazywania tekstu wzorca
ubezpieczonym. W art. 808 § 4 k.c.
ustawodawca wyraênie wskaza∏, ˝e
ubezpieczony mo˝e ˝àdaç by ubezpieczyciel udzieli∏ mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczà jego
praw i obowiàzków. Taka regulacja
w praktyce powinna wyeliminowaç
przypadki niemo˝noÊci korzystania
z okreÊlonych praw ale i wykonywania
obowiàzków
wynikajàcych
z umowy ubezpieczenia zawartej na
rzecz osoby trzeciej.
Kolejnym problemem jest niezrozumienie tekstu ogólnych warunków
ubezpieczenia. Konsument jako nieprofesjonalna strona umowy ubezpieczenia, która nie posiada wykwalifikowanej wiedzy prawniczej oraz
prawnej, niejednokrotnie nie jest
w stanie prawid∏owo interpretowaç
postanowieƒ o.w.u. Zdarza si´
w praktyce, ˝e konstrukcja ogólnych
warunków utrudnia zapoznawanie
si´ z nimi, poprzez np. brak wyraênego podzia∏u tekstu na okreÊlone zagadnienia bàdê te˝ poprzez stosowanie „odsy∏aczy” lub wprowadzanie
zmian w ogólnych warunkach na
podstawie aneksu, a nie zamieszczanie tych zmian w tekÊcie jednolitym.
Wyst´powanie postanowieƒ niejednoznacznych, nieprecyzyjnych mo˝e
byç eliminowane poprzez stosowanie
normy art. 385 § 2 k.c., tak˝e art. 12
ust. 3,4 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Z jego treÊci wynika, ˝e
wzorzec powinien byç sformu∏owany
w sposób jednoznaczny i zrozumia∏y,
a w przypadku pojawienia si´ postanowieƒ niejednoznacznych t∏umaczy
si´ je na korzyÊç konsumenta. Obowiàzek prawid∏owego kszta∏towania
treÊci wzorca le˝y po stronie ubezpieczyciela, który tak˝e w tym zakresie
swojej dzia∏alnoÊci powinien dochowaç nale˝ytej starannoÊci. W ocenie
Sàdu Najwy˝szego, by∏oby sprzeczne
z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego ,
by konsekwencje nieÊcis∏ej redakcji
postanowieƒ o.w.u. obcià˝a∏y ubez-

pieczajàcego.3 NiejednoznacznoÊç postanowieƒ wzorców umownych bywa
cz´stà przyczynà polemiki Rzecznika
Ubezpieczonych z ubezpieczycielami.
Zdarza si´ nierzadko, ze wskazany
przepis nie jest przestrzegany ,a negatywne konsekwencje ponoszà konsumenci.
Zgodnie
natomiast
z orzecznictwem ujemne skutki wadliwie opracowanych ogólnych warunków ubezpieczeƒ polegajàce na
dowolnej ich interpretacji powinny
obcià˝aç ubezpieczyciela, jako profesjonalist´ i autora warunków4.
Podsumowujàc, dzia∏ania Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie weryfikacji postanowieƒ wzorców
umownych za∏àczanych do umów
ubezpieczenia, majà na celu szeroko
poj´tà dba∏oÊç o ochron´ praw i interesów ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uprawnionych z umowy ubezpieczenia, i sà realizowane przez
kontakt z ubezpieczycielami ukierunkowany na zmian´ lub wycofanie
takich postanowieƒ umownych, które mogà te prawa naruszaç. Ponadto,
co jest istotne, zwracanie uwagi konsumentom na wszystkie obligatoryjne postanowienia umowy, których
naruszenie skutkowaç mogà negatywnymi konsekwencjami. Tutaj na
plan pierwszy wysuwa si´ inicjatywa
o charakterze informacyjno--edukacyjnym, realizowana m. in. poprzez
wykorzystanie strony internetowej
Rzecznika Ubezpieczonych. Na koniec podkreÊliç nale˝y wag´ prokonsumenckich rozstrzygni´ç zawartych
w znowelizowanych przepisach dotyczàcych umowy ubezpieczenia,
przede wszystkim o charakterze bezwzgl´dnie obowiàzujàcym, które nie
powinny byç zmieniane wolà stron
umowy, szczególnie przez autorów
ogólnych warunków ubezpieczeƒ. ■
Ewa Maleszyk
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
1
DzU z dnia 16 lipca 2003 r., nr 124,
poz. 1153 ze zm.
2
Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy- kodeks cywilny oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (DzU
nr 82 poz. 557)
3
Wyrok SN z 18III2003 r., sygn. Akt:
IV CKN 1858/00
4
Por. np. wyrok SA w ¸odzi
z 28II1996r., sygn. Akt: I ACr 37/96 OSA
1996/43.
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Uprzednia zgoda ubezpieczonego na zawarcie
i zmian´ umowy ubezpieczenia
na ˝ycie zawieranej na cudzy rachunek
Ustawà z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych
ustaw zosta∏ znowelizowany, w otoczeniu wielu innych regulacji, art. 829 k.c. WczeÊniejsze brzmienie
przepisu brzmieniu zosta∏o uzupe∏nione poprzez
dodanie § 2. Stanowi on, i˝ do zawarcia na cudzy
rachunek umowy ubezpieczenia na ˝ycie, a tak˝e
do jej zmiany, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego, która b´dzie musia∏a obejmowaç tak˝e
wysokoÊç sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy dokonana bez zgody ubezpieczonego nie mo˝e naruszaç jego praw ani praw osoby uprawnionej do
otrzymania sumy ubezpieczenia w razie Êmierci
ubezpieczonego.
trakcie prac nad nowym
unormowaniami dotyczàcymi umowy ubezpieczenia
zawieranej na cudzy rachunek by∏a
rozwa˝ana potrzeba uwzgl´dnienia
swoistego charakteru ubezpieczeƒ
grupowych. Ostatecznie jednak zrezygnowano z wprowadzenia szczególnych regulacji w tym zakresie,
w g∏ównej mierze ze wzgl´du na spory dotyczàce definicji ubezpieczeƒ
grupowych. W szczególnoÊci uczestnicy prac legislacyjnych nad kodeksem cywilnym uto˝samiali w zakresie ubezpieczenia na ˝ycie poj´cie
ubezpieczeƒ zbiorowych z poj´ciem
ubezpieczeƒ grupowych, wskazujàc, ˝e ubezpieczenia na ˝ycie dzielà si´ na ubezpieczenia jednostkowe i ubezpieczenia zbiorowe zwane
grupowymi.1
Regu∏a ustanowiona w art. 829
§ 2 k.c. od poczàtku prac nad ustawà
nowelizujàcà rodzi∏a wàtpliwoÊci,
jak stosowaç jà w praktyce, szczególnie przy zawieraniu tzw. umów grupowego ubezpieczenia.
W obecnym stanie prawnym tryb
zawierania wszystkich umów ubez-

W
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pieczenia na ˝ycie w tym tzw. ubezpieczenia grupowego wed∏ug nowych przepisów musi rozpoczàç si´
od uzyskania zgody ubezpieczonego
jeszcze przed zawarciem umowy.
Dla ubezpieczeƒ na ˝ycie oznacza
wyeliminowanie
dotychczasowej
praktyki, w której np. pracodawca
albo bank zawiera∏ umow´ ubezpieczenia, a dopiero po jej zawarciu pozyskiwa∏ od ubezpieczonych deklaracje o przystàpieniu do ubezpieczenia.
W przypadku innych umów grupowych zawieranych na cudzy rachunek, na przyk∏ad ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,
ten tryb nie obowiàzuje i w dalszym
ciàgu mo˝na zawrzeç takà umow´
bez uprzedniej zgody osoby, która
ma byç obj´ta ubezpieczeniem. Do
tych umów stosuje si´ ogólny przepis
art. 808 § 1 k.c., który przewiduje, ˝e
ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç umow´ ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony mo˝e nie byç
imiennie wskazany w umowie, chyba ˝e jest to konieczne do okreÊlenia
przedmiotu ubezpieczenia. Bez
zmian pozosta∏a, wi´c zawarta

w nim zasada, ˝e ubezpieczony nie
musi byç w umowie wskazany
imiennie.
Umowa ubezpieczenia grupowego
zawierana jest mi´dzy ubezpieczycielem a ubezpieczajàcym, którym
jest z regu∏y podmiot pozostajàcy
w okreÊlonym w umowie stosunku
prawnym z osobami ubezpieczonymi. W ubezpieczeniach grupowych
na ogó∏ ubezpieczajàcy nie jest jednoczeÊnie osobà ubezpieczonà, choç
jest to sytuacja niewykluczona w razie zawarcia umowy ubezpieczenia
przez osob´ fizycznà, prowadzàcà
dzia∏alnoÊç gospodarczà, której dobra osobiste obj´te sà ochronà ubezpieczeniowà w grupie innych ubezpieczonych2.
W Êwietle nowej regulacji art. 829
§ 2 k.c. zawarcie umowy grupowego
ubezpieczenia na ˝ycie w dzisiejszym
stanie prawnym musi byç poprzedzone zebraniem grupy osób, które
wyra˝ajà ch´ç przystàpienia do umowy. W przypadku takich umów zawieranych, np. przez banki mo˝e to
przybraç form´ indywidualnych
umów ubezpieczenia na ˝ycie, w ramach podpisanej przez bank i towarzystwo ramowej umowy o wspó∏pracy.
W trakcie prac nad kszta∏tem
omawianego przepisu niektórzy
przedstawiciele zak∏adów ubezpieczeƒ akcentowali, ˝e ubezpieczajàcy
jako strona umowy musi mieç prawo
do swobodnego okreÊlania warunków umowy ubezpieczenia, natomiast ubezpieczeni powinni posiadaç
swobod´ przyst´powania i wyst´powania z ubezpieczenia w ramach
umowy grupowego ubezpieczenia na
˝ycie. Co za tym idzie w przypadku
zawarcia umowy ubezpieczenia na
cudzy rachunek ubezpieczeni powinni wyra˝aç zgod´ na obejmowanie
ochronà ubezpieczeniowà na warunP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

kach okreÊlonych przez strony umowy. W Êwietle obowiàzujàcych przepisów taka praktyka wydaje si´ jednak niedopuszczalna.
Analiza art. 829 § 2 k.c przepisu
rodzi ponadto problem wyznaczenia
kr´gu osób (ubezpieczonych), od których zgod´ nale˝y uzyskaç przy zawieraniu tego typu umów. W praktyce pojawiajà si´ wàtpliwoÊci, czy do
tego kr´gu nale˝y zaliczyç, np. ma∏˝onka i rodziców ubezpieczonego
pracownika. Funkcjonujà, bowiem
umowy w oparciu, o które mo˝liwa
jest wyp∏ata Êwiadczenia w razie
Êmierci tych osób. Rozstrzygni´cie
tej kwestii jest istotne z tego wzgl´du, ˝e zmienione przepisy przewidujà, ˝e zmiana umowy dokonana bez
zgody ubezpieczonego nie mo˝e naruszaç jego praw ani praw osoby
uprawnionej do otrzymania sumy
ubezpieczenia w razie Êmierci ubezpieczajàcego (art. 829 § 2 zdanie drugiego). Stosujàc wyk∏adni´ j´zykowà
przepisu nale˝y uznaç, ˝e o zgod´
nale˝y pytaç wszystkich. Bioràc pod
uwag´ równie˝ cel regulacji, którym
by∏o pozbawienie tego typu ubezpieczenia jakichkolwiek elementów zak∏adu o ˝ycie innej osoby, czy te˝ spekulacji, której przedmiotem mog∏oby
si´ staç cudze ˝ycie nale˝y uznaç, ˝e
taka interpretacja jest trafna.
Na tle tej cz´Êci regulacji zrodzi∏y
si´ jeszcze inne problemy. Niektórzy

interpretujà art. 829 § 2 zdanie drugie jako przyzwolenie na uzyskiwanie zgody ubezpieczonych wy∏àcznie
w zakresie zmiany niekorzystnych.
Problem w tym jednak jak okreÊliç,
które zmiany sà korzystne, a które
nie. Przyk∏adowo sama podwy˝ka
sk∏adki powinna byç raczej uznana
za zmian´ niekorzystnà i zostaç poprzedzona uzyskaniem uprzedniej
zgody ubezpieczonych. Pojawiajà si´
jednak opinie, i˝ sama podwy˝ka
sk∏adki nie stanowi zmiany treÊci
umowy ubezpieczenia. Rozszerzenie
zakresu ochrony tak˝e nie wydaje si´
naruszaç praw ubezpieczonego. Przy
takim podejÊciu pozostaje jednak
kwestià dyskusyjnà, czy rozszerzenie
umowy o dodatkowà opcj´, np. przyznajàcà prawo do uzyskania Êwiadczenia z tytu∏u urodzenia dziecka
oczywiÊcie za dodatkowà sk∏adkà b´dzie dla wszystkich ubezpieczonych
opcjà potrzebnà, a zarazem korzystnà. Z tych wzgl´dów wydaje si´, ˝e
w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian lepiej uzyskaç zgod´.
Przed wejÊciem w ˝ycie nowej regulacji pojawia∏y si´ koncepcje, aby
w chwili przystàpienia do umowy
ubezpieczenia zaznaczaç w kwestionariuszu ubezpieczeniowym zgod´
na dokonywanie przez ubezpieczajàcego wszelkich zmian w ca∏ym
okresie trwania umowy. Takie post´powanie nale˝y zdecydowanie odrzu-

Warto przeczytaç
„Rozprawy Ubezpieczeniowe” – Zeszyt 3
Ukaza∏ si´ trzeci zeszyt „Rozpraw Ubezpieczeniowych”, specjalistycznego pisma poÊwi´conego problematyce ubezpieczeniowej. Periodyk skierowany
jest do ludzi nauki, studentów, ró˝nych Êrodowisk
praktyki ubezpieczeniowej, a tak˝e do tych wszystkich, których ta problematyka interesuje, tak˝e
z punktu widzenia ochrony praw konsumentów.
W najnowszych „Rozprawach”
warto przeczytaç tekst Rados∏awa
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Pacuda „O zastosowaniu teorii ekspektatyw w charakterystyce praw

ciç, gdy˝ by∏oby sprzeczne z omawianà regulacjà i stanowi∏oby obejÊcie
prawa. WÊród innych rozwiàzaƒ
wskazywano ponadto takie skonstruowanie umowy grupowego ubezpieczenia na ˝ycie, które zak∏ada∏yby
mo˝liwoÊç wprowadzania zmian jej
istotnych elementów, np. wysokoÊci
sk∏adki i sumy ubezpieczenia, bez
zmiany samych postanowieƒ umowy,
np. poprzez szczegó∏owe okreÊlenie
zasad indeksacji sk∏adki w trakcie ca∏ego okresu trwania umowy.
Na zakoƒczenie warto jeszcze
wskazaç, i˝ nowy przepis nie okreÊla
formy zgody ubezpieczonego na zawarcie umowy lub jej zmian´.
W zwiàzku z tym przyjmuje si´, ze
nie musi byç ona pisemna3.
Anna Dàbrowska
starszy specjalista w Biurze
Rzecznika Ubezpieczonych
J. Handschke, B. K´szycka, E. Kowalewski, Problematyka grupowych ubezpieczeƒ na ˝ycie w Êwietle znowelizowanych
przepisów k.c. o umowie ubezpieczenia.
Spór o intencje ustawodawcy, WiadomoÊci
ubezpieczeniowe, nr 7/8, 2007.
2
J. Handschke, B. K´szycka, E. Kowalewski, Problematyka grupowych ubezpieczeƒ na ˝ycie w Êwietle znowelizowanych
przepisów k.c. o umowie ubezpieczenia.
Spór o intencje ustawodawcy, WiadomoÊci
ubezpieczeniowe, nr 7/8, 2007.
3
M. Szczepaƒska, Wp∏yw zmian w kodeksie cywilnym na ubezpieczenia na ˝ycie,
Prawo Asekuracyjne, nr 3/ 2007.
1

ubezpieczeniowych, w tym
cz∏onków
OFE”. Rozprawa stanowi prób´ wykazania, ˝e
uprawnienia
cz∏onków
OFE funkcjonalnie bardziej przynale˝à do ekspektatywy emerytalnej ani˝eli stosunku
cz∏onkostwa. „Je˝eli charakteryzujemy prawa ubezpieczonego przez pryzmat ekspektatywy emerytalnej zauwa˝amy, ˝e przed nabyciem
emerytury posiada on ju˝ konkretne
prawo, w którego ochronie mo˝e wyst´powaç nawet przed Sàdami Cy35

wilnymi. Tak te˝ w sytuacji nieprzekazywania sk∏adek przez ZUS do
OFE mo˝e wystàpiç z powództwem
o przekazanie tych˝e sk∏adek. Podobnie w sytuacji powstania strat
w Êrodkach emerytalnych zarzàdzanych przez OFE, za które odpowiada
Powszechne Towarzystwo Emerytalne ubezpieczony, jako cz∏onek poszkodowanego OFE mo˝e wystàpiç
z powództwem okreÊlonym przez
art. 48 ustawy o OFE. Przyznanie
mo˝liwoÊci ochrony prawnej nabytych ekspektatyw emerytalnych w filarze drugim jest zupe∏nie nowà
wartoÊcià w systemie ochrony praw
ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Taka sytuacja
sta∏a si´ mo˝liwa przez nadanie
drugiemu filarowi wielu cech
prywatnoprawnych,
zwiàzanych
z prywatnoprawnym zarzàdzaniem
i inwestowaniem Êrodków emerytalnych” – podsumowuje R. Pacuda.
Równie interesujàcy jest artyku∏
Wojciecha Nagela, zatytu∏owany
„Asekuracja ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach emerytalnych:
rozwiàzania polskie, szkice do mi´dzynarodowych analiz porównawczych”. W swoim tekÊcie autor
przedstawi∏ koncepcj´ Funduszu Rezerwy Demograficznej, dokona∏ charakterystyki polityki inwestycyjnej
FRD, zwróci∏ uwag´ na problem starzenia si´ spo∏eczeƒstwa w Polsce
i migracj´ zarobkowà. Na koƒcu rozprawy, W. Nagela zaprezentowa∏ rozwiàzania instytucjonalne w zakresie
rezerwy demograficznej przyj´te we
Francji, Irlandii, Norwegii, Chinach
oraz Nowej Zelandii. Zdaniem autora fundusze rezerwowe stajà przed
pewnymi zagro˝eniami. Jednym
z nich jest ryzyko tzw. nacisków konkurencyjnych (competing pressures)
na obni˝enie podatków, zwi´kszenie
wydatków, wówczas, gdy fundusz
jest zintegrowany z bud˝etem narodowym. „Majàc poczucie pewnego
bezpieczeƒstwa i zasobnoÊci, rzàdy
mogà ulegaç pokusie traktowania
zasobów funduszu jako êród∏a kredytowania w∏asnych wydatków. Bardzo pozytywnie pouczajàcy w tym
wzgl´dzie jest przyk∏ad post´powania Irlandii, która wprowadzi∏a za36

kaz inwestowania przez fundusz
przez obligacje rzàdowe, ograniczajàc tym samym sk∏onnoÊç do ∏atwego
zad∏u˝ania si´. Jest to przes∏anie do
rekomendacji i przysz∏ego spo˝ytkowania przez kolejne polskie rzàdy,
które instytucje rynku emerytalnego
zwyk∏y traktowaç jako proste narz´dzie akumulacji d∏ugu publicznego.
Polska reforma emerytalna wprowadzi∏a do systemu oddzielny fundusz,
którego mankamentem funkcjonowania sta∏ si´ brak stabilnego êród∏a
finansowania. Uczynienie jedynym
êród∏em zasilenia odpisu z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, spowodowa∏o, i˝ wielkoÊç aktywów nie
spe∏nia oczekiwaƒ i przysz∏ych potrzeb (...) Najtrudniejszym obecnie
problemem do rozwiàzania jest taka
zmiana sposobu finansowania, która
nie oznacza∏aby jednoczeÊnie wprowadzenia nowego rodzaju podatku
lub podwy˝szenia kosztów pracy” –
pisze W. Nagel.
Na uwag´ czytelnika zas∏uguje
tak˝e artyku∏ Dariusza Fuchsa pt.
„NiedopuszczalnoÊç zastosowania
art. 384 k.c. do umowy ubezpieczenia wobec wejÊcia w ˝ycie art. 805 §
4 k.c.” Zdaniem autora „zarówno
pod rzàdami art. 384 § k.c. jak i obecnie, wobec treÊci art. 805 § 4 k.c., zastosowanie art. 384 k.c. do umowy
ubezpieczeniowej nale˝y wykluczyç.
Po wejÊciu w ˝ycie ustawy z 13
kwietnia 2007 r. powy˝sze wy∏àczenie jest tym bardziej uzasadnione,
gdy˝ ustawodawca nie odwo∏uje si´
ju˝ do ca∏ego tytu∏u III ksi´gi kodeksu cywilnego, jak to czyni∏ poprzednio w art. 384 § 5 k.c. oraz, co równie
istotne, podkreÊli∏ znaczenie konsumeryzmu, jako inspiracji wprowadzonej noweli. Dopuszczenie stosowania w praktyce mo˝liwoÊci
narzucenia zmian o.w.u. ubezpieczajàcemu z ewentualnà alternatywà
wypowiedzenia przez niego umowy
(co mo˝e w szczególnych przypadkach spe∏niaç oczekiwania ekonomiczne drugiej strony) by∏oby jaskrawym
zaprzeczeniem
tej
tendencji, która sta∏a si´ tak˝e bardzo widoczna w pracach Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law. Z drugiej

jednak strony nale˝y sceptycznie
wypowiedzieç si´ o tezie, ˝e ˝adne
poza art. 385 przepisu k.c. nie mia∏yby zastosowania do umowy ubezpieczenia, gdy˝ nie taki by∏ cel ustawodawcy. Nic przecie˝ nie stoi na
przeszkodzie aby, w razie uzasadnionych przes∏anek, zastosowaç artyku∏ 388 k.c., o którym ustawodawca w art. 805 § k.c. milczy”.
Osoby zainteresowane rozwojem
ubezpieczeƒ komunikacyjnych rynku UE-25 powinny przeczytaç artyku∏ El˝biety Wanat-Po∏eç. Autorka, analizujàc rynek ubezpieczeƒ
paƒstw UE-25 dosz∏a do nast´pujàcych wniosków:
❐ „Ubezpieczenia komunikacyjne
ze wzgl´du na olbrzymi potencja∏ rynku motoryzacyjnego (ponad 800 mln pojazdów) sà wa˝nym elementem stymulujàcym
rozwój ubezpieczeƒ majàtkowych na wszystkich rynkach narodowych;
❐ W najbli˝szych latach w UE nie
nale˝y spodziewaç si´ zmniejszenia stopnia koncentracji rynku motoryzacyjnego dla trzech
najwi´kszych rynków narodowych. Pomimo najwi´kszego
udzia∏u Polski – spoÊród nowoprzyj´tych cz∏onków UE
– i utrzymujàcej si´ tendencji
wzrostu sprzeda˝y pojazdów nowych i u˝ywanych ich wp∏yw na
stopieƒ koncentracji rynku motoryzacyjnego UE jest niewielki;
❐ Jakkolwiek stopieƒ koncentracji
rynku ubezpieczeƒ komunikacyjnych jest w UE bardzo wysoki (Êrednio dla 5 zak∏adów wynosi – 57%,dla 10 -75%) to nadal
obserwuje si´ jego dalszy wzrost
w krajach wysoko rozwini´tych
(np. W Brytania, Austria, Wiochy, Holandia);
❐ Pomimo ogólnej tendencji na
rynku
wspólnotowym
do
zmniejszania liczby zak∏adów
ubezpieczeƒ, oferujàcych ubezpieczenia komunikacyjne – bioràc pod uwag´ rozmiar rynku
polskiego oraz obserwowane dynamiki przyrostu sk∏adki komunikacyjnej – nale˝y spodziewaç
si´ w Polsce wzrostu liczby zaP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

granicznych zak∏adów, stosujàcych nowoczesne metody dystrybucji ubezpieczeƒ komunikacyjnych;
❐ Analizujàc
udzia∏
Polski
w sk∏adce UE z ubezpieczeƒ komunikacyjnych – 2%, (ok. 2,5
mld euro), w kontekÊcie udzia∏u
np. Hiszpanii – ok. 10% (11,7
mld euro) mo˝na spodziewaç si´
sukcesywnego wzrostu sk∏adki
z ubezpieczeƒ komunikacyjnych, w szczególnoÊci ˝e jej Êrednia wysokoÊç (poni˝ej 100 euro)
znacznie odbiega od Êredniej UE
(ok. 250 euro);
❐ Spadkowi dynamiki sk∏adki na
najwi´kszych rynkach UE
(Niemcy, W∏ochy, Irlandia, Holandia, Francja) towarzyszy
znaczny wzrost dynamiki sk∏adki komunikacyjnej na rynkach
nowoprzyj´tych do UE, co wià˝e
si´ z potencja∏em rozwojowym
tych rynków, np. tylko w latach
2005-2006 w Polsce import samochodów u˝ywanych wyniós∏
1,7 mln sztuk, zaÊ sprzedanych
nowych ok. 450 tys. sztuk;
❐ Âredni udzia∏ sk∏adki z ubezpieczeƒ komunikacyjnych w sk∏adce non-life w UE wynosi 33,5%,
zaÊ w Polsce udzia∏ ten wynosi
ponad 62%, co wskazuje na nie-
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równomierny rozwój poszczególnych grup ubezpieczeƒ majàtkowych w naszym kraju. Nale˝y spodziewaç si´, ˝e wraz
z rozwojem liczby produktów
ubezpieczeniowych, szczególnie
ubezpieczeƒ zdrowotnych, wypadkowych, finansowych itp.
udzia∏ ubezpieczeƒ komunikacyjnych w dziale II b´dzie si´
sukcesywnie zmniejsza∏”.
W cz´Êci pierwszej „Rozpraw”
warto zajrzeç do interesujàcego artyku∏u Romana Fulneczka pt.
„ÂwiadomoÊç ubezpieczeniowa rolników a potrzeba ubezpieczenia”.
Autor podsumowujàc rozwa˝ania na
temat ubezpieczeƒ rolnych, potrzeby zawierania tych ubezpieczeƒ
oraz ÊwiadomoÊci rolników konstatuje, ˝e prowadzone sà dzia∏ania
majàce na celu ogólnà popraw´ sytuacji. Dodaje jednak, ˝e dzia∏ania te
sà zbyt ograniczone, aby mo˝na by∏o
zasadniczo zmieniç podejÊcie rolników do kwestii zwierania ubezpieczeƒ. Wed∏ug R. Fulneczka „Paƒstwo w porozumieniu z instytucjami
rynku ubezpieczeniowego, a tak˝e
zak∏adami ubezpieczeƒ, próbuje
wprowadziç rozwiàzania, majàce na
celu popraw´ sytuacji. Bardzo cz´sto
ma∏o uwa˝nie ws∏uchuje si´ w komentarze i sugestie pochodzàce

z rynku. Same towarzystwa ubezpieczeƒ te˝ nie do koƒca sà zainteresowane rozwijaniem tego rodzaju
ubezpieczeƒ i w konsekwencji tego
zaledwie kilka firm oferuje takà
ochron´ swoim klientom. Jak wspomniano wczeÊniej, wynika to w du˝ej mierze z faktu, ˝e towarzystwa
nie liczà na du˝e przychody z tytu∏u
tej dzia∏alnoÊci, a z drugiej strony
wiedzà, ˝e zaanga˝owanie w ubezpieczenia rolne wymaga znacznych
nak∏adów finansowych”.
W cz´Êci drugiej periodyku znajdujà si´ mi´dzy innymi: sprawozdanie
z konferencji „Sàdownictwo polubowne – stan obecny i perspektywy”
(Warszawa 9 maja 2007 r.); sprawozdanie z konferencji „Project Group
on a Restatement of European Insurance Contract Law” (Lucerna, 4-7
lipca 2007 r.); informacja o VI edycji
Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, podyplomowe
i licencjackie z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych.
„Rozprawy Ubezpieczeniowe”
zamyka cz´Êç poÊwi´cona recenzjom
i nowoÊciom wydawniczym.
Zach´cam czytelników do lektury
zeszytu.
■
Piotr Zaƒko
„Gazeta Ubezpieczeniowa”
nr 49/2007

owarzystwo Ogniowe dla
Miast i Wsiów okresu Ksi´stwa Warszawkiego w dzia∏alnoÊci swojej charakteryzowa∏o si´
nast´pujàcymi cechami:
❐ w sprawach ubezpieczeƒ wiejskich przymus rozszerzony zosta∏ na
wsie narodowe i królewskie (wsie
dziedziczne); wsi prywatnych przymus nie obejmowa∏;
❐ po raz pierwszy w historii polskich ubezpieczeƒ zró˝nicowane zosta∏y (dotàd jednolite) stawki za
ubezpieczenia budynków miejskich;
❐ ustalono „raz na zawsze” (jak
stwierdzono w regulaminie Towarzystwa) tzw. sk∏adk´ sta∏à. Przyj´to, ˝e wysokoÊç op∏at od ka˝dych 100
z∏ wartoÊci budowli wynosi:
❐ dla miast od budynków murowanych po 10 gr polskich, a od budynków drewnianych albo budowa-

nych w wiàzark´ (czyli z tzw. pruskiego muru) po 15 gr polskich;
❐ dla wsi, zarówno od budynków murowanych jak i drewnianych, po 10 gr
polskich;
❐ w dalszym ciàgu pozosta∏ utrzymany zakaz ubezpieczania nieruchomoÊci w zagranicznych towarzystwach ubezpieczeniowych (budynki
ubezpieczone wczeÊniej mog∏y pozostaç w zagranicznym towarzystwie a˝
do up∏ywu terminu ubezpieczenia);
❐ wprowadzono nowà zasad´, ˝e
w przypadkach, gdy w∏aÊciciel sam
spali∏ swój dom w celu wy∏udzenia
odszkodowania, nie tylko nie otrzymywa∏ odszkodowania, ale musia∏
pokrywaç wynik∏e inne szkody i podlega∏ karze, zgodnie z przepisami;
❐ wprowadzono obowiàzek przeznaczania otrzymanego odszkodowania na odbudow´ spalonej ogniem
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budowli (w poprzednich pruskich
ustawach otrzymujàcy odszkodowanie nie mia∏ tego obowiàzku);
❐ stan kasy generalnej Towarzystwa mia∏ byç podawany do publicznej wiadomoÊci przez og∏aszanie
w gazetach;
Przystàpienie do Towarzystwa
Ogniowego nie we wszystkich przypadkach by∏o przymusowe, np. dobra szlacheckie przyst´powa∏y dobrowolnie. Ten przepis by∏ dla
Towarzystwa bardzo niekorzystny,
poniewa˝ Napoleon hojnà r´kà rozdawa∏ dobra narodowe, przez co
zmienia∏y one charakter w∏asnoÊci
i tym samym mog∏y byç ubezpieczane tylko dobrowolnie. Trzeba przyznaç, ˝e wi´kszoÊç obdarowanych
dygnitarzy wojsk francuskich (generalicji, oficerów) przystàpi∏a do ubezpieczenia swoich majàtków. Wyjàtkiem by∏ tu genera∏ Józef Zajàczek,
który jako jedyny z obdarowanych
przez Napoleona do Towarzystwa
nie przystàpi∏. Otrzymanych dóbr
nie chcia∏ ubezpieczyç, twierdzi∏, ˝e
„sam w swych dobrach kas´ urzàdzi,
w której poddani jego partycypowaç
b´dà”. OczywiÊcie do tego nie dosz∏o.
Przyj´cie w Towarzystwie Ogniowym dla Miast i Wsiów sk∏adki sta∏ej
(w zamian za zmiennà, tj. zale˝nà od
iloÊci pogorzeli), nie ulegajàcej w ˝adnym wypadku podwy˝szeniu, by∏o
anomalià w instytucji asekuracyjnej
opartej na wzajemnoÊci i wczeÊniej
czy póêniej musia∏o doprowadziç do
katastrofy finansowej. W miar´ wzrostu szkód powodowanych licznymi
po˝arami rós∏ deficyt Towarzystwa
(w roku 1816 si´gnà∏ on olbrzymiej,
jak na owe czasy, sumy pó∏trzecia –
czyli 2,5 miliona z∏otych polskich).
DoÊç skomplikowany by∏ terytorialny zakres dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej Towarzystwa Ogniowego.
Ordynacja o powo∏aniu Towarzystwa (z dnia 4 czerwca 1807 r.) dotyczy∏a w zasadzie tylko terenu dawnych Prus Po∏udniowych, ale obj´∏a.
tak˝e swà dzia∏alnoÊcià departamenty z Prus Królewskich: warszawski,
poznaƒski i kaliski.
Ksi´stwo Warszawskie odziedziczy∏o po Królestwie Pruskim rozbicie prowincjonalne ubezpieczeƒ. De38

cyzjà Rady Stanu z 1808 i 1809 r. Towarzystwo Ogniowe obj´∏o tak˝e tereny Bydgoszczy, ¸om˝y i P∏ocka,
które nie nale˝a∏y uprzednio do
Administracji Generalnej, a by∏y
podporzàdkowane Towarzystwom
Ogniowym w Kwidzynie i Królewcu
(znajdujàcymi si´ obecnie poza
granicami Ksi´stwa Warszawskiego
– w Prusach Wschodnich.). Towarzystwa te odmówi∏y przyjmowania
sk∏adek od klientów zagranicznych.
Zgodnie z traktatem w Schînbrunn
z 14 paêdziernika 1809 roku, do Ksi´stwa zosta∏y przy∏àczone tak˝e dawne ziemie galicyjskie (poaustriackie).
Jednak departamenty te, t.j. krakowski, radomski, lubelski i siedlecki
– nie obj´∏o swym zasi´giem Towarzystwo Ogniowe.
Niektórzy historycy ubezpieczeniowi podajà, ˝e w roku 1808 Towarzystwo Ogniowe w Ksi´stwie Warszawskim obj´∏o tak˝e wchodzàcà w jego
sk∏ad cz´Êç by∏ego zaboru austriackiego. (Np. Biskupski Ignacy, O ubezpieczeniach, Poznaƒ 1925; G∏owacki
Marian, Przedsi´biorstwa ubezpieczeniowe na ziemiach polskich i znaczenie ich dla gospodarstwa narodowego, Poznaƒ 1918; Gielg Stefan,
Krótka historia rozwoju i gospodarcze znaczenie towarzystw ubezpieczeƒ. Warszawa, 1931; Opini´ t´
powtórzy∏ Podkorzyƒski Lucjan, Powstanie i rozwój ubezpieczeƒ na ziemiach polskich w latach 1803 – 1914.
Sto pi´çdziesiàt lat ubezpieczeƒ
w Polsce, Warszawa 1958).
Jest to nieporozumienie, gdy˝
przedstawiony przez Konstantego
Krzeczkowskiego dokument pt.
„Urzàdzenie Towarzystwa Ogniowego w Ksi´stwie Warszawskim” by∏ dopiero projektem przygotowanym do
podpisu Fryderykowi Augustowi królowi saskiemu i ksi´ciu warszawskiemu. W rozdziale I, artyku∏ pierwszy
brzmia∏: „Towarzystwo Ogniowe dla
miast i wsi ma byç rozciàgni´te na ca∏e Ksi´stwo Warszawskie od daty publikacji niniejszego Urzàdzenia”. Dokument ten pozosta∏ jednak tylko
projektem, nie zosta∏ podpisany.
Problem ten definitywnie wyjaÊnia Konstanty Krzeczkowski,
stwierdzajàc: „Prowincje poaustriac-

kie przez ca∏y czas istnienia Ksi´stwa nie zosta∏y wciàgni´te do organizacji” oraz „...ci´˝kim grzechem
by∏o zaprzepaszczenie sprawy ubezpieczenia w prowincjach poaustriackich. Cz´Êç z nich, która wróci∏a po
roku 1815 do Austrii doczeka∏a si´
wprowadzenia ubezpieczeƒ od ognia
dopiero w roku 1862...”.
Trudna by∏a sytuacja w∏aÊcicieli
zabudowaƒ na terenach prowincji,
które uprzednio nale˝a∏y do pruskich instytucji ubezpieczeniowych,
znajdujàcych si´ obecnie poza granicami Ksi´stwa i tam ubezpieczonych. Specjalnà uchwa∏à Komisji
Rzàdzàcej w∏aÊcicielom tych domów
pozwolono pozostaç w „zagranicznych” (pruskich) Towarzystwach
Ogniowych, a˝ do czasu wygaÊni´cia
podpisanych z nimi polis ubezpieczeniowych.
˚aden w∏aÊciciel nie mia∏ jednak
prawa podpisywaç nowej umowy
ubezpieczeniowej z zagranicznym
Towarzystwem. Trzeba tu jednak
dodaç, ˝e choç ju˝ za czasów pruskich istnia∏ zakaz ubezpieczania si´
w towarzystwach zagranicznych,
wiele miast ubezpiecza∏o si´ w ich
oddzia∏ach niemieckich. Bardzo popularne, ze wzgl´du na ∏atwoÊç zaciàganie po˝yczek, by∏o towarzystwo
angielskie Fenix, posiadajàce swój
oddzia∏ m. in. w Hamburgu
Oceniajàc Towarzystwo Ogniowe
Ksi´stwa Warszawskiego nie wolno
pomijaç jego dzia∏aƒ zapobiegawczych przeciwko szerzàcym si´ w tych
latach po˝arom we wsiach i miasteczkach. W∏adze Ksi´stwa wyda∏y surowe przepisy przeciwpo˝arowe i pociàga∏y do odpowiedzialnoÊci za ich
nieprzestrzeganie burmistrzów i w∏adze lokalne. Nie by∏o to jednak skuteczne. Po˝ary sta∏y si´ codziennym
zjawiskiem, a przyczyny ich by∏y ró˝ne: wypadki wojenne, podpalenia ze
z∏ej woli lub z lekkomyÊlnoÊci. Wprowadzono przepisy wzorowane na
dawnych polskich i pruskich porzàdkach ogniowych. Powszechny by∏ jednak brak sprz´tu przeciwpo˝arowego
i niedostateczna liczba zbiorników
wodnych, studzien itp.
■
Dokoƒczenie w nast´pnum numerze
Marian Szcz´Êniak
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