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Tworzymy system bardziej bezpieczny,
korzystny i atrakcyjny dla ubezpieczonych
Z Markiem Buciorem podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo∏ecznej rozmawia Anna Arwaniti
Anna Arwaniti: Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo∏ecznej przygotowa∏o za∏o˝enia do nowelizacji ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Czy móg∏by Pan
przybli˝yç g∏ówne cele nowelizacji?
Marek Bucior: Pod koniec stycznia br. Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo∏ecznej przedstawi∏o projekt za∏o˝eƒ nowelizacji ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zawiera∏ on wst´pne propozycje obszarów problemowych, które
w ocenie resortu powinny byç przedmiotem pog∏´bionej dyskusji i dialogu. W naszej ocenie do najwa˝niejszych dzia∏aƒ, które nale˝y podjàç
celem uczynienia systemu bardziej
bezpiecznym, korzystnym i atrakcyjnym dla ubezpieczonych nale˝y
utworzenie funduszy emerytalnych
prowadzàcych zró˝nicowanà polityk´
inwestycyjnà i obni˝enie poziomu ponoszonych przez ubezpieczonych
kosztów dzia∏ania powszechnych towarzystw emerytalnych.
Mówiàc o utworzeniu funduszy
emerytalnych prowadzàcych zró˝nicowanà polityk´ inwestycyjnà mam
przede wszystkim na myÊli fundusze
bezpieczne, które zabezpieczà zgromadzone w OFE Êrodki przed spadkiem wartoÊci. Chodzi tu jednak
o stworzenie rozwiàzania systemowego, a nie reakcj´ na b´dàce skutkiem
kryzysu za∏amanie funduszy emerytalnych i powszechny wzrost awersji
do ryzyka i rynku kapita∏owego.
W ocenie MPiPS fundusze emerytalne nie konkurujà ze sobà cenami
swoich us∏ug. Poniewa˝ system jest
obowiàzkowy, a si∏a przetargowa
klientów jest praktycznie zerowa regulator musi dzia∏aç w ich imieniu.
Z oczywistych wzgl´dów nie podoba
si´ to towarzystwom emerytalnym
i ich samorzàdowi gospodarczemu
i trudno mieç o to pretensje. JesteÊmy
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zdeterminowani do dokonania powa˝nej analizy kosztów i korzyÊci p∏ynàcych z zarzàdzania publicznymi
Êrodkami przez prywatne podmioty.
PodkreÊlam, ˝e nie mam nic przeciwko wynagradzaniu zarzàdzajàcych
funduszami, ale powinno to zale˝eç
od efektów ich pracy.
Nie mniej wa˝ne, ale wymagajàce
równie pilnej interwencji sà dzia∏ania
zwiàzane z koniecznoÊcià ustawowego uregulowania zabezpieczeƒ wyp∏acalnoÊci towarzystw emerytalnych i zmiana zasad akwizycji do
funduszy emerytalnych, gdy˝ czasami mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e ca∏a
bran˝a poÊrednictwa us∏ug finansowych utrzymuje si´ ze sk∏adek cz∏onków funduszy emerytalnych. O zaobserwowanych nieprawid∏owoÊciach
zwiàzanych z akwizycjà do funduszy
MPiPS informowa∏ równie˝ Rzecznik Ubezpieczonych.
Resort pracy przedstawi∏ ju˝ pierwszy z projektów nowelizacji w powy˝szym zakresie. G∏ównym jej celem
jest zmiana w systemie pobieranych
przez otwarte fundusze emerytalne
op∏at od sk∏adki i wprowadzenie limitu wynagrodzenia za zarzàdzanie.
Przyj´ty przez Rad´ Ministrów projekt przewiduje zmniejszenie wysokoÊci op∏aty od sk∏adki do poziomu 3,5%
oraz znaczne zmniejszenie górnego limitu op∏aty za zarzàdzanie jakà b´dzie mog∏o pobieraç PTE – do wysokoÊci 15,5 mln z∏otych miesi´cznie.
A.A.: Koszty oszcz´dzania w OFE
zdaniem wielu cz∏onków funduszy
emerytalnych sà za wysokie. G∏ówne
zastrze˝enia dotyczà m.in. wysokoÊci
pobieranej op∏aty od ka˝dej wp∏aconej
do funduszu sk∏adki. Jakie zmiany
zatem przewiduje MPiPS w tej kwestii ponoszonych przez ubezpieczonych
op∏at i kosztów dzia∏ania funduszy?
M.B.: Zmniejszenie maksymalnej
op∏aty od sk∏adki o po∏ow´ i wprowa-

dzenie limitu kwotowego w op∏acie za
zarzàdzanie obni˝y przychody PTE
powi´kszajàc tym samym wysokoÊç
Êrodków na rachunkach cz∏onków
otwartych funduszy emerytalnych.
Szacujemy, ˝e ju˝ zaproponowana
zmiana spowoduje w przypadku osoby, która podejmie prac´ w przysz∏ym
roku wzrost emerytury Êrednio
o kwot´ oko∏o 40 z∏ po 40 latach pracy. W tym miejscu nale˝y zwróciç
uwag´ na fakt, ˝e najwi´kszy wp∏yw
na jej wysokoÊç nie ma wbrew powszechnej opinii wysokoÊç op∏aty od
sk∏adki, ale wysokoÊç wynagrodzenia
PTE za zarzàdzanie.
Utworzenie funduszy o ró˝nym
profilu ryzyka inwestycyjnego powinno przynieÊç dodatkowe, wymierne w kwocie emerytury korzyÊci
dla ubezpieczonych.
A.A.: Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo∏ecznej w opublikowanych za∏o˝eniach nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zaproponowa∏o, aby ka˝de
powszechne towarzystwo emerytalne
zarzàdza∏o trzema ró˝nymi funduszami. Czym charakteryzowa∏yby si´
poszczególne rodzaje funduszy?
M.B.: W za∏o˝eniach do projektu
noweli Ministerstwo zaproponowa∏o
utworzenie przez ka˝de powszechne
towarzystwo emerytalne trzech funduszy o ró˝nym profilu ryzyka. UznaliÊmy, ˝e obok dzia∏ajàcych na rynku
3

AKTUALNOÂCI
n 24-25.11.2008 – Rzecznik
Ubezpieczonych, Halina Olendzka
oraz Zast´pca Dyrektora Biura
Rzecznika Ubezpieczonych, mec.
Aleksander Daszewski wzi´li udzia∏
w II Mi´dzynarodowej Konferencji
nt. „Ubezpieczenia wobec wyzwaƒ
XXI wieku” organizowanej przez
Katedr´ Ubezpieczeƒ Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.
n 27.11.2008 – Rzecznik
Ubezpieczonych wzià∏ udzia∏
w projekcie Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach
nt. „Promocja bezpieczeƒstwa
i tworzenie przestrzeni bezpiecznych na przyk∏adzie spo∏ecznej
kampanii województwa Êwi´tokrzyskiego. ˚ycie jest zbyt cenne
nie zostawiaj go na drodze”.
n 02.12.2008 – Przedstawiciele
Rzecznika Ubezpieczonych,
Iwona Szymaƒska i Bartosz
Taperek uczestniczyli
w seminarium naukowym organizowanym w Warszawie przez
Katedr´ Prawa Prywatnego,
Kolegium Prawa Akademii Leona
Koêmiƒskiego oraz Generalnego
Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, które zosta∏o
poÊwi´cone problematyce granic
ochrony danych osobowych
w stosunkach pracy.
n 04-06.12.2008 – Rzecznik
Ubezpieczonych oraz przedstawiciele Biura Rzecznika wzi´li
udzia∏ w spotkaniu seminaryjnym zorganizowanym w Toruniu
dla radców prawnych PZU ˚ycie
S.A. dotyczàcym szeroko rozumianych ubezpieczeƒ grupowych
na ˝ycie, w tym postulowanych
przez Êrodowiska prawnicze
i ubezpieczeniowe zmian legislacyjnych w tym zakresie.
n 05.12.2008 – Dyrektor Biura
Rzecznika Ubezpieczonych,
Krystyna Krawczyk uczestniczy4

funduszy powinny pojawiç si´ równie˝ fundusze prowadzàce bardziej
bezpiecznà i bardziej agresywnà polityk´ inwestycyjnà. Ka˝dy z funduszy
by∏by tzw. funduszem mieszanym, to
znaczy takim, który w swoim portfelu inwestycyjnym posiada∏by zarówno instrumenty d∏u˝ne jak i akcje.
Dzisiejszy fundusz emerytalny
sta∏by si´ OFE A. By∏by to fundusz
zrównowa˝ony i domyÊlny (preferowany przez regulatora) dla osób, które nie podejmà samodzielnie decyzji
o wyborze otwartego funduszu emerytalnego. W naszych zamierzeniach
fundusz bezpieczny – OFE B – powinien inwestowaç g∏ównie w papiery
d∏u˝ne. Posiadanie Êrodków wy∏àcznie w tym funduszu emerytalnym
by∏oby obowiàzkowe dla osób, którym do osiàgni´cia wieku emerytalnego pozosta∏o nie wi´cej ni˝ 5 lat.
Najbardziej agresywny fundusz
emerytalny, o najwi´kszej ekspozycji
lokat na ryzyko zmiany cen rynkowych móg∏by byç ca∏kowicie dobrowolny. Dyskusja na temat potrzeby jego utworzenia trwa w dalszym ciàgu.
A.A.: Ostatnia nowelizacja ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zmieni∏a
m.in. brzmienie art. 183 ustawy,
umo˝liwiajàc dokonanie wyboru
osobom urodzonym po 31 grudnia
1948 roku, czy chcà pozostaç w OFE,
czy te˝ chcà mieç Êwiadczenie wyp∏acone wy∏àcznie z ZUS. Dlaczego
Rzàd zaproponowa∏ takie rozwiàzanie i czy nie jest to pewnego rodzaju
wy∏om w reformie?
M.B.: Nie nale˝y traktowaç rozwiàzania zaproponowanego w nowelizacji art. 183 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych jako jakiegokolwiek wy∏omu w funkcjonujàcym systemie
emerytalnym.
Mo˝liwoÊç przekazania Êrodków
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody bud˝etu paƒstwa funkcjonuje
ju˝ w zreformowanym systemie
emerytalnym a nowelizacja ta jest
naturalnà konsekwencjà zapisów
istniejàcych ju˝ w ustawie z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funk-

cjonowaniu funduszy emerytalnych,
w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela czy w ustawie
z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita∏owych.
Zmiana umo˝liwia przyznanie
emerytury mieszanej wszystkim
ubezpieczonym spe∏niajàcym warunki okreÊlone w art. 183.
Przepis ten powoduje przekazanie
Êrodków zgromadzonych w OFE na
dochody bud˝etu paƒstwa. Âwiadczenie wtedy b´dzie liczone zgodnie
z art. 183. Rozwiàzanie takie zlikwidowa∏o istniejàce nierównoÊci w sytuacji prawnej poszczególnych grup
ubezpieczonych.
A.A.: Jak Rzàd zapatruje si´ na
pomys∏y wprowadzenia do systemu
ulg podatkowych, zach´cajàcych do
oszcz´dzania Êrodków pieni´˝nych
w ramach III filaru?
M.B.: Resort widzi potrzeb´ rozwoju tzw. III filaru. Mamy pe∏nà
ÊwiadomoÊç, ˝e jedynym istotnym,
psychologicznym bodêcem sprzyjajàcym rozwojowi dodatkowych form
oszcz´dzania sà zach´ty podatkowe.
Ze wzgl´du jednak na trudnà sytuacj´ bud˝etowà nie sposób oczekiwaç przyzwolenia ze strony Ministra Finansów na dzia∏ania w tym
zakresie. Przy ostatniej nowelizacji
ustawy o Indywidualnych Kontach
Emerytalnych pad∏y jednak deklaracje ze strony MF rozmów w tym
zakresie w latach 2010-2011.
A.A.: Wiedza Polaków na temat
dzia∏alnoÊci OFE jest znaczàco niewystarczajàca. Czy wprowadzajàc
zmiany dotyczàce m.in. utworzenia
funduszy emerytalnych o ró˝nym poziomie ryzyka czy te˝ zmiany zasad
akwizycji, MPiPS planuje przeprowadzenie akcji edukacyjnej np.
z KNF, czy Rzecznikiem Ubezpieczonych?
M.B.: Resort pracy jest otwarty
na wszelkiego rodzaju sugestie i propozycje w zakresie prowadzenia
akcji edukacyjnej zwiàzanej ze zmianami w systemie emerytalnym. Doceniajàc rol´ Rzecznika Ubezpieczonych w kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci
prawnej Polaków uwa˝amy jego pomoc za nieodzownà.
A.A.: Dzi´kuj´ za rozmow´.
n
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Kancelarie odszkodowawcze
z perspektywy Rzecznika
Ubezpieczonych
Analizujàc dane statystyczne z ostatnich kilku lat
stwierdziliÊmy, ˝e zdecydowanie wzrasta liczba
spraw kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych za poÊrednictwem pe∏nomocników poszkodowanych osób.
ynamika tych spraw obrazuje
coraz szerszy udzia∏ szeregu
pe∏nomocników w post´po-

D

waniach likwidacyjnych zw∏aszcza
w odniesieniu do obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-

wilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sytuacj´ tà obrazuje poni˝sza tabela i wykres.
Wi´kszoÊç z kierowanych do
Rzecznika interwencji pochodzi∏a od
podmiotów, który nie posiadajà jednoznacznie okreÊlonych podstaw
prawnych do Êwiadczenia pomocy
prawnej obywatelom, tak jak przedstawiciele korporacji prawniczych tj.
adwokaci, radcy prawni czy te˝ w zakresie obs∏ugi ubezpieczeƒ, brokerzy. Sà to bowiem wyspecjalizowane
kancelarie, firmy Êwiadczàce us∏ugi
w dochodzeniu roszczeƒ odszkodowawczych/ubezpieczeniowych
dzia∏ajàce w oparciu o system wynagrodzenia w postaci udzia∏u procentowego w uzyskanym odszkodowa-

èród∏o wp∏ywu skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach
2004 – 2008
Lp. èród∏o wp∏ywu skarg

2004 r.
Liczba
%

2005 r.
Liczba
%

1.
2.
2a.
2b.

3504
731
344
387
289
24
39

82,7
17,3
8,1
9,2
6,8
0,6
0,9

3739
862
609
253
161
19
43

81,3
18,7
13,2
5,5
3,5
0,4
0,9

4847
1557
1373
184
60
12
76

75,7
24,3
21,4
2,9
1,0
0,2
1,2

5183
1700
1582
118
15
9
56

75,3
24,7
23,0
1,7
0,2
0,1
0,8

5515
2116
2032
84
1
2
63

8

0,2

7

0,2

9

0,1

15

0,2

10

27
4235

0,7
100

23
4601

0,5
100

27
6404

0,4
100

23
6883

0,4
100

3.

BezpoÊrednio od skar˝àcych
Za poÊrednictwem:
pe∏nomocników
innych podmiotów:
– KNF
– BRPO
– Powiatowych i Miejskich
Rzeczników Konsumentów
– Kancelarii Prezydenta RP,
Prezesa Rady Ministrów,
Biur Poselskich
– redakcji gazet i czasopism
Ogó∏em

2006 r.
Liczba
%

2007 r.
Liczba
%

2008 r.
Liczba
%
72,3
27,7
26,6
1,1
0,05
0,05
0,8
0,1

8
0,1
7631 100

Liczba skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w porównaniu do liczby skarg otrzymanych za poÊrednictwem pe∏nomocników w latach 2004-2008
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2006 r.

2007 r.

2008 r.

Liczba skarg otrzymanych za poÊrednictwem pe∏nomocników
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AKTUALNOÂCI
∏a w seminarium zorganizowanym w Warszawie przez Wydzia∏
Zarzàdzania Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Izb´
Gospodarczà Ubezpieczeƒ
i Obs∏ugi Ryzyka poÊwi´conemu
problemom polskiego rynku
ubezpieczeƒ, na tle aktualnej
sytuacji na Êwiatowych rynkach
finansowych.
n 19.12.2008 – Przedstawiciel
Rzecznika Ubezpieczonych,
Marcin Bielecki, wzià∏ udzia∏
w konferencji podsumowujàcej
kampani´ edukacyjnà dla konsumentów w wieku 60+ pt. „Bàdê
Êwiadomym konsumentem” zorganizowanej przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich w Warszawie.
n 19.01.2009 – Dyrektor Biura
Rzecznika Ubezpieczonych, Krystyna Krawczyk, oraz przedstawiciele Biura Rzecznika wzi´li udzia∏
w konferencji „Krajobraz po reformie emerytalnej: bilans zysków
czy strat”, która odby∏a si´ w siedzibie Buisness Centre Club.
n 30.01.2009 – Termin sk∏adania prac na VIII edycj´ Konkursu
na najlepsze prace zosta∏ przed∏u˝ony do 27 lutego 2009 r.
n 16.02.2009 – Strona internetowa Rzecznika Ubezpieczonych
zosta∏a przystosowana do obs∏ugi
przez IWR – Intelligent Web
Reader – pierwsze w Polsce narz´dzie do ods∏uchiwania stron inetrnetowych. Rozwiàzanie to pozwala
na dost´p do treÊci zawartych na
stronach inetrnetowych osobom
majàcym problemy ze wzrokiem,
których w Polsce jest ok. 1,7 mln
(dane GUS, Stan zdrowia ludnoÊci
Polski w 2004 roku).
n 16.02.2009 – Rzecznik
Ubezpieczonych opublikowa∏
Raport w sprawie skarg kierowa6

niu/Êwiadczeniu. Post´powania windykacyjne prowadzone przez te podmioty dotyczà g∏ównie pozyskiwania
Êwiadczeƒ za tzw. szkody osobowe
nale˝ne poszkodowanym w wypadkach drogowych, korzystajàcym
z ochrony ubezpieczeniowej sprawcy
wynikajàcej z umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a tak˝e innych umów
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej. Chodzi tu przede wszystkim
o takie Êwiadczenia, jak zadoÊçuczynienie pieni´˝ne za doznanà krzywd´ w sytuacji gdy poszkodowany dozna∏ uszkodzenia cia∏a lub rozstroju
organizmu (art. 445 § 1 k.c.), zwrot
wszelkich kosztów zwiàzanych z wypadkiem (art. 444 § 1 k.c.), stosowne
odszkodowanie oraz zwrot kosztów
pogrzebu dla najbli˝szych cz∏onków
rodziny osoby zmar∏ej w wyniku wypadku (art. 446 § 1 i 3 k.c.), oraz przyznawane w obu sytuacjach Êwiadczenia rentowe (art. 444 § 2 k.c. – renta
uzupe∏niajàca i na zwi´kszone potrzeby oraz art. 446 § 2 k.c. – renta
alimentacyjna). Ponadto celem pe∏nej kompensaty szkód osobowych
wprowadzono w ostatnim okresie,
zadoÊçuczynienie dla najbli˝szych
cz∏onków rodziny zmar∏ego (446 §
4 k.c.). Instytucja ta stanowi novum
w polskim systemie prawnym
i prawdopodobnie b´dzie kolejnym
istotnym elementem odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej, szczególnie
prognozujàc potencjalnà ich wysokoÊç. Kwoty przyznawanych Êwiadczeƒ jednorazowych (zadoÊçuczynieƒ i odszkodowaƒ) i wynikajàca
z ich kompensacyjnego charakteru
wysokoÊç jak i cz´sto wieloletni cykl
wyp∏at w odniesieniu do Êwiadczeƒ
periodycznych (rent) sprawiajà, ˝e
stajà si´ one g∏ównie przedmiotem
zainteresowania pe∏nomocników reprezentujàcych poszkodowanych lub
ich rodziny. Z drugiej strony Êwiadczenia te sà szczególnie wa˝ne dla
poszkodowanych w wypadkach lub
ich bliskich, gdy˝ majà na celu naprawienie powsta∏ych po ich stronie
krzywd oraz uzasadnionà rekompensat´ strat, a tak˝e w cz´Êci przy-

padków zapewnienie dalszego bytu
po tragicznych w skutkach wypadkach.
WàtpliwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych zwiàzane ze Êwiadczeniem
us∏ug poÊrednictwa w uzyskiwaniu
odszkodowaƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ przez tzw. kancelarie odszkodowawcze sprowadzajà si´ do uzasadnionych naszymi obserwacjami
obaw, ˝e w szeregu przypadków cierpi na tym s∏uszny interes poszkodowanego lub bliskich jemu osób z nast´pujàcych powodów:
p wyst´pujàcych w praktyce przypadków braku wystarczajàcego
przygotowania merytorycznego
(profesjonalizmu) po stronie
niektórych spoÊród pe∏nomocników w prowadzonym post´powaniu odszkodowawczym polegajàcym mi´dzy innymi na
przedstawianiu
ubezpieczycielowi niepe∏nej listy przys∏ugujàcych
poszkodowanemu
Êwiadczeƒ, ich niedowartoÊciowaniem czy te˝ zbyt pochopnym podejmowaniem decyzji
o zawarciu ugody w imieniu poszkodowanych osób. Nadto jak
sygnalizuje cz´Êç obserwatorów
rynku, zdarza si´ ˝e dzia∏alnoÊç
w zakresie poÊrednictwa odszkodowawczego prowadzà osoby niedajàce r´kojmi rzetelnego
i uczciwego wykonywania
przyjmowanych zobowiàzaƒ. Sà
to bowiem w niektórych przypadkach osoby karane oraz takie z którymi uprzednio rozwiàzano umow´ o prac´ w zwiàzku
z ich nierzetelnoÊcià lub pope∏nieniem czynów niedozwolonych lub przest´pczych na
szkod´ zak∏adu ubezpieczeƒ lub
jego klientów;
p stosowania ra˝àcego wyzysku
(art. 388 k.c.) reprezentowanych osób, polegajàcego na zupe∏nej dowolnoÊci pobieranych
op∏at, które sà absolutnie nie
ekwiwalentne w stosunku do
Êwiadczonych us∏ug. Obrazuje
to bardzo wysoki poziom prowizji, si´gajàcych od 30 do 50%
przyznawanych Êwiadczeƒ jed-
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norazowych, przy czym ich wysokoÊç powi´kszona jest o 22%
podatek VAT, oraz krotnoÊç
Êwiadczeƒ okresowych Szczególny niepokój Rzecznika budzi
tak˝e praktyka polegajàca na
wyra˝eniu zgody przez zleceniodawc´ na przekazywanie nale˝nych mu Êwiadczeƒ, bezpoÊrednio na konto bankowe
pe∏nomocnika, a nast´pnie w ra˝àcych przyk∏adach uznaniowej
wyp∏aty poszkodowanemu niewielkiej cz´Êci z otrzymywanych Êwiadczeƒ od ubezpieczyciela. OczywiÊcie te ostatnie
przypadki nale˝a∏oby kwalifikowaç jako przest´pstwo oszustwa (286 § 1 k.k.) lub przyw∏aszczenia (284 k.k.);
p stosowania w umowach o wykonanie us∏ugi polegajàcej na
uzyskaniu Êwiadczeƒ odszkodowawczych, zapisów o charakterze abuzywnym tzn. niedozwolonych klauzul umownych jak
przyk∏adowo postanowieƒ wy∏àczajàcych wypowiedzenie umowy przez zleceniodawc´ lub nak∏adajàcych wy∏àcznie na niego
obowiàzek zap∏acenia kary
w przypadku rezygnacji z wykonania umowy;
p ograniczania po stronie poszkodowanego klienta mo˝liwoÊci
w dochodzeniu naprawienia
szkody wyrzàdzonej b∏´dem
w podejmowanych czynnoÊciach
przez kancelari´ co wynika
z faktu, ˝e na podmiotach tych
nie cià˝y obowiàzek zawarcia
umowy odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia∏alnoÊci zawodowej, ani te˝
posiadania innych instrumentów zabezpieczajàcych na
wypadek b∏´du interesów poszkodowanych konsumentów.
Skutkuje to faktycznym brakiem
mo˝liwoÊci zrekompensowania
szkody powsta∏ej w skutek nieprofesjonalnego dzia∏ania;
p sygnalizowanego przez poszkodowanych prawdopodobnego
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osób, których pozyskiwanie w cz´Êci
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przypadków wydaje si´ byç ma∏o
transparentne czy wr´cz w cz´Êci przypadków nielegalne;
p braku mo˝liwoÊci reprezentowania klienta w post´powaniu
przed sàdem powszechnym
w sytuacji gdy post´powanie odszkodowawcze
prowadzone
przed zak∏adem ubezpieczeƒ
nie zapewni∏o poszkodowanemu nale˝nych mu Êwiadczeƒ
i po˝àdane jest ostateczne rozstrzygni´cie sporu na drodze
post´powania cywilnego przez
sàd powszechny – chodzi tutaj
o brak uprawnieƒ procesowych
po stronie osób zajmujàcych si´
dzia∏alnoÊcià w omawianym zakresie;
p wyjàtkowo nieetycznego sposobu akwizycji klientów – poszkodowanych poprzez poszukiwanie kontaktu z nimi lub ich
bliskimi w placówkach s∏u˝by
zdrowia udzielajàcych Êwiadczeƒ medycznych bezpoÊrednio
po wypadkach, na pogotowiu
ratunkowym i oddzia∏ach ratownictwa medycznego, w szpitalach i oÊrodkach rehabilitacyjnych, jednostkach Policji,
Stra˝y Po˝arnej bioràcych
udzia∏ w akcji ratowniczej a nawet prosektoriach, domach pogrzebowych i na cmentarzach;
p ograniczania po stronie poszkodowanych i ich bliskich w mo˝liwoÊciach sankcjonowania nieetycznego post´powania kancelarii
odszkodowawczych, wobec braku obj´cia ich dzia∏alnoÊci
zarówno nadzorem ze strony
Paƒstwa jak i organizacji samorzàdowej czy te˝ korporacji zawodowej.
Wymienione powy˝ej problemy
wskazujàce na nierzetelnie Êwiadczone us∏ugi przez nieprofesjonalnie
dzia∏ajàce podmioty by∏y obserwowane przez Rzecznika Ubezpieczonych od pewnego czasu jednak
w ostatnim okresie nastàpi∏o ich wyraêne nasilenie potwierdzone zarówno danymi statystycznymi, obserwacjami Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego jak te˝ sygna∏ami
pochodzàcymi od poÊredników ubez-

pieczeniowych, przedstawicieli korporacji prawniczych oraz samorzàdowej organizacji zrzeszajàcej zak∏ady
ubezpieczeƒ. Orientacyjne dane
wskazujà, ˝e obecnie poÊrednicy
w dochodzeniu roszczeƒ ubezpieczeniowych (z wy∏àczeniem kancelarii
adwokackich i radcowskich) obs∏ugujà ponad 40% szkód osobowych, co
pozycjonuje je w Êcis∏ym gronie graczy rynkowych.
Z tych wzgl´dów w ocenie
Rzecznika Ubezpieczonych rynek
tego typu podmiotów dojrza∏ do
uregulowania prawnego celem wyeliminowania dostrzeganych nieprawid∏owoÊci. Post´powania likwidacyjne, które sà istotà wykonania
umowy ubezpieczenia z udzia∏em
w nich pe∏nomocników, powinny bowiem przebiegaç w sposób profesjonalny a przede wszystkim gwarantujàcy poszkodowanym i innym
osobom korzystajàcym z dobrodziejstw umowy ubezpieczenia
ochron´ najcenniejszych dla nich
dóbr jakimi sà ˝ycie, zdrowie, a tak˝e mienie zapewniajàce ich dalszy
stabilny byt. Chodzi tutaj o zabezpieczenie interesów s∏abszej strony
tego stosunku – szeroko pojmowanych konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych, eliminujàc nadu˝ycia
ze strony poÊredników.
Reglamentacja dzia∏alnoÊci kancelarii odszkodowawczych wpisuje si´
w ten kierunek dzia∏aƒ przede
wszystkim poprzez inicjatyw´ legislacyjnà ze strony regulatora, zapewniajàc prawid∏owoÊç i stabilnoÊç
obrotu na rynku ubezpieczeniowym.
Przede wszystkim, s∏usznym postulatem wydaje si´ wprowadzenie
w tym obszarze Êcis∏ego nadzoru ze
strony Paƒstwa. W naszej ocenie nale˝a∏oby rozwa˝yç powierzenie nadzoru nad kancelariami Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwu
SprawiedliwoÊci lub Finansów, które
weryfikowa∏yby przygotowanie i r´kojmi´ prowadzenia tego typu dzia∏alnoÊci, a tak˝e dysponowa∏yby szerokim katalogiem instrumentów
w∏adczych i by∏yby w stanie na bie˝àco przeciwdzia∏aç dostrzeganym
nieprawid∏owoÊciom.
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AKTUALNOÂCI
nych do Biura Rzecznika
Ubezpieczonych w 2008 roku. Jest
to kolejne opracowanie statystyk
skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie przekazujàc je
m.in. do organu nadzoru oraz
udost´pniajàc do publicznej wiadomoÊci. Raport ten nie jest sprawozdaniem rocznym z dzia∏alnoÊci
Rzecznika Ubezpieczonych, które
uka˝e si´ na stronie internetowej
w po∏owie marca 2009.
n 17.02.2009 – Rzecznik
Ubezpieczonych oraz przedstawiciele Biura Rzecznika wzi´li
udzia∏ w uroczystoÊciach 10-lecia
Gazety Ubezpieczeniowej.
n 20.02.2009 – Rzecznik Ubezpieczonych oraz przedstawiciele
Biura Rzecznika wzi´li udzia∏
w konferencji zorganizowanej
przez Wydzia∏ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego „Umowa ubezpieczenia
na cudzy rachunek”.
n 23.02.2009 – Rzecznik
Ubezpieczonych oraz przedstawiciele Biura Rzecznika wzi´li
udzia∏ w konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Losy ofiar wypadków
drogowych”. Rzecznik Ubezpieczonych wyg∏osi∏ referat „Rola
Rzecznika Ubezpieczonych w egzekucji praw poszkodowanych”.
n 1.04.2009 – Rzecznik Ubezpieczonych i Fundacja Edukacji
Ubezpieczonych zorganizowali
konferencj´ „Ubezpieczenia w systemie direct – praktyka obrotu”.
W konferencji m.in. wzi´li udzia∏
przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urz´du Komisji Nadzoru
Finansowego, bran˝owych samorzàdów gospodarczych oraz konsumentów.
n
Opracowa∏:
Piotr Budzianowski
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Innà, wyjàtkowo istotnà z punktu
widzenia poszkodowanych pozostaje
równie˝ kwestia ograniczenia dowolnoÊci w kszta∏towaniu wynagrodzeƒ
kancelarii poprzez okreÊlenie ich
maksymalnych wysokoÊci. W tym
zakresie mo˝na wyobraziç sobie ró˝ne modele tym nie mniej mo˝na skorzystaç z rozwiàzaƒ, które sà obecne
w polskim ustawodawstwie wzorujàc si´ na regulacjach w tym obszarze obowiàzujàcych adwokatów, radców prawnych, komorników czy
notariuszy precyzyjnie okreÊlajàcych
wysokoÊç taksy za podejmowanie
czynnoÊci. Kancelarie odszkodowawcze g∏ównie realizujà czynnoÊci
pomocy prawnej na etapie przed sàdowego
dochodzenia
roszczeƒ
z umów ubezpieczenia i wprowadzenie tutaj limitów wynagrodzenia liczonych od uzyskanych Êwiadczeƒ
wydaje si´ zabiegiem najprostszym
i obiektywnie weryfikowalnym.
Przemawia za tym obserwowana
praktyka obrotu, która ukazuje niestety, ˝e w cz´Êci przypadków okreÊlane w warunkach umów stosowanych przez kancelarie wysokoÊç
wynagrodzenia (w przypadku Êwiadczeƒ jednorazowych 30, 40 a nawet
50% powi´kszane o podatek VAT
i w przypadku Êwiadczeƒ okresowych 6-krotnoÊci czy 12-krotnoÊci
rent) wyczerpuje przes∏anki wyzysku okreÊlone w art. 388 k.c. Stan
ten w naszej ocenie powoduje koniecznoÊç zdecydowanego wkroczenia regulatora w swobod´ kszta∏towania wysokoÊci wynagrodzenia
majàc na celu ochron´ poszkodowanych przed nieuzasadnionym, za
sprawà wynagrodzeƒ kancelarii redukowaniem przys∏ugujàcych poszkodowanym Êwiadczeƒ. Równie
wa˝nym wydaje si´ zadbanie przy
formu∏owanych propozycjach legislacyjnych o pe∏nà transparentnoÊç
w okreÊlaniu wysokoÊci wynagrodzeƒ tego typu podmiotów.
Ponadto jest oczywiste, ˝e kancelarie podobnie jak inne podmioty
Êwiadczàce pomoc prawnà mogà pope∏niç znaczàcy dla swojego kontrahenta (poszkodowanego) b∏àd np.
dzia∏ajàc w jego imieniu podpiszà
ugod´, w której podejmà oÊwiadcze-

nie o zrzeczeniu si´ dalszych roszczeƒ czy te˝ podejmà pochopnà decyzj´ o kapitalizowaniu renty, co uniemo˝liwi po kilku latach dalszà jego
egzystencj´. Skutki tego typu b∏´dów a w ich efekcie szkód powinny
byç kompensowane i najlepszym
elementem systemu by∏oby obowiàzkowe ubezpieczenie OC lub inny instrument gwarantujàcy poszkodowanemu w takiej sytuacji
zaspokojenie jego s∏usznych roszczeƒ. Podobnie jak przy wysokoÊci
wynagrodzenia mo˝na si´ tutaj wzorowaç na regulacjach opisujàcych
obowiàzkowe ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej dla cz∏onków
korporacji prawniczych (adwokatów,
radców, komorników, notariuszy)
z tym, ˝e w naszej ocenie wysokoÊç
minimalnej sumy gwarancyjnej powinna uwzgl´dniaç rozmiar prowadzonej dzia∏alnoÊci mierzonej np. obrotami (tzn. im wy˝sze obroty tym
wy˝sza minimalna suma). Z drugiej
strony system taki rodzi szereg zagro˝eƒ bowiem mo˝na ∏atwo wyobraziç sobie sytuacje, w której zak∏ady ubezpieczeƒ chcàc si´ pozbyç
z rynku niewygodnych dla nich graczy (kancelarii odszkodowawczych)
odmawia∏by zawarcia tego typu
umów albo stosowa∏yby wobec nich
ra˝àco wysokie stawki za takie ubezpieczenie.
Patrzàc na brak profesjonalizmu
po stronie niektórych kancelarii
s∏usznym wydaje si´ równie˝ wprowadzenie systemu weryfikacji umiej´tnoÊci osób, które prowadzà czy te˝
zamierzajà prowadziç tego typu
dzia∏alnoÊç, podobnie jak to ma miejsce przy innych korporacjach prawniczych, czy Êrodowisku brokerów.
OczywiÊcie ocenà wiedzy takich osób
powinni zajmowaç si´ eksperci z obszaru prawa cywilnego szczególnie
odszkodowawczego i ubezpieczeniowego, w którym dzia∏ajà kancelarie.
Mogli by to byç przedstawiciele
Ministra SprawiedliwoÊci, Ministra
Finansów, Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego, Rzecznika Ubezpieczonych, Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Êrodowiska
s´dziowskiego, korporacji prawniczych i brokerów, którzy posiadajà
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zarówno bogatà wiedz´ jak i doÊwiadczenie w obs∏udze i realizacji
roszczeƒ odszkodowawczych.
W odniesieniu do wyst´pujàcych
we wzorcach stosowanych przez
kancelarie klauzul abuzywnych wydaje si´, ˝e nie potrzeba tutaj
specjalnych regulacji a wystarczy
sprawne dzia∏anie Urz´du Ochrony
Konkurencji
i
Konsumentów
w oparciu o posiadane kompetencje.
OczywiÊcie potrzebna jest tutaj tak˝e aktywnoÊç podmiotu, który b´dzie nadzorowa∏ tego typu dzia∏alnoÊç jak i wszystkich innych
obserwatorów rynku m.in. Rzecznika Ubezpieczonych, samorzàdów
zak∏adów ubezpieczeƒ i poÊredników ubezpieczeniowych, którzy po
stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci informowaliby UOKIK o podejrzeniu
abuzywnoÊci w stosowanych przez
kancelarie umowach. Z drugiej jednak strony mo˝na tak˝e rozwa˝yç
zapisanie na wzór postanowieƒ regulujàcych zawartoÊç ogólnych warunków ubezpieczenia ram treÊciowych wzorców umownych, co
prawdopodobnie wp∏yn´∏oby na
zrozumienie przez konsumentów
i wi´kszà transparentnoÊç tego typu us∏ug.
Wskazywane powy˝ej problemy
i sygna∏y odbierane przez rynek
sk∏oni∏y Rzecznika Ubezpieczonych
do podj´cia okreÊlonych prawem
dzia∏aƒ, których celem jest ochrona
s∏usznych interesów uprawnionych
z umowy ubezpieczenia. Po pierwsze, Rzecznik, dzia∏ajàc na podstawie art. 26, ust. 4, pkt 2 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
(Dz.U. z dnia 16 lipca 2003 r. Nr
124, poz. 1153 z póên. zm.) wystàpi∏
do Ministra Finansów, z wnioskiem
o rozwa˝enie mo˝liwoÊci uj´cia
w ramy prawne dzia∏alnoÊci pe∏nomocników i podmiotów specjalizujàcych si´ w dochodzeniu roszczeƒ od
zak∏adów ubezpieczeƒ. Z informacji
uzyskanych przez Rzecznika wynika, i˝ resort finansów podjà∏ ju˝
prace legislacyjne we wskazywanym obszarze. Ponadto, Rzecznik
Ubezpieczonych dzia∏ajàc na pod-
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stawie art. 100, ust. 1 w zwiàzku
z art. 24 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.
331 z póên. zm.) wystàpi∏ do Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z zawiadomieniem
o podejrzeniu stosowania praktyk
naruszajàcych zbiorowe 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 w tej sprawie otrzyma∏ ju˝
odpowiedê UOKiK, w której zawarte jest potwierdzenie zasadnoÊci
wnoszonych zarzutów wraz z informacjà o podj´ciu dzia∏aƒ wobec
wskazanych w zawiadomieniu
przedsi´biorców. Ponadto odbieramy z rynku pozytywne informacje,
i˝ wi´kszoÊç z podmiotów po interwencji UOKiK nie chcàc naraziç si´
na sankcj´ dopracowa∏o stosowane
wzorce umowne dostosowujàc je do
wymogów stawianych w przepisach
prawa. Niektóre z nich, co nale˝y
oceniç pozytywnie, konsultowa∏y
stosowane wzorce z w∏asnej inicjatywy.
Na koniec pragniemy jednoznacznie podkreÊliç, ˝e dzia∏ania
Rzecznika w tym przedmiocie nie
dowodzà negowania potrzeby funkcjonowania na rynku ubezpieczeniowym tych podmiotów, ani te˝
wrogiego do nich stosunku. JesteÊmy bowiem zdania, ˝e podmioty te
wype∏niajà przestrzeƒ mi´dzy konsumentem a ubezpieczycielem stanowiàc uzupe∏nienie istniejàcych
dotychczas us∏ug kancelarii prawniczych. Fakt, i˝ podmioty te znajdujà
ch´tnych na swoje us∏ugi Êwiadczy
przede wszystkim o negatywnym
postrzeganiu dzia∏alnoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ, do których poszkodowani obawiajà si´ zg∏osiç ze swoimi
roszczeniami samodzielnie. Poszkodowani majàc bowiem do dyspozycji
us∏ugi wyspecjalizowanych podmiotów, b´dàc wyjàtkowo nieufnym
w stosunku do bran˝y ubezpieze-

niowej sà przekonani, i˝ ich roszczenia zostanà zaspokojone w pe∏niejszy sposób, ni˝ zrobi∏by to bezpoÊrednio zak∏ad ubezpieczeƒ.
Takie postrzeganie zak∏adów ubezpieczeƒ oraz korzystanie z us∏ug
omawianych podmiotów niedobrze
Êwiadczy o jakoÊci post´powaƒ likwidacyjnych prowadzonych przez
zak∏ady ubezpieczeƒ operujàce
w Polsce. Wydaje si´, ˝e bran˝a
ubezpieczeniowa powinna sobie
uÊwiadomiç, ˝e jeÊli likwidacja
szkody nast´powa∏aby w zgodzie
z obowiàzujàcymi przepisami prawa
i linià orzecznictwa przyjmowanà
w sposób profesjonalny, miejsca na
konflikty z dziesiàtkami tysi´cy
klientów zak∏adów ubezpieczeƒ
by∏oby znacznie mniej. Nie by∏o by
tak˝e setek podmiotów zawodowo
trudniàcych si´ poÊrednictwem
w uzyskiwaniu od zak∏adów ubezpieczeƒ roszczeƒ z tytu∏u zawartych umów ubezpieczenia, gdy˝ nie
znajdowa∏by dla siebie pola do jak˝e
dochodowej dzia∏alnoÊci, z którà
zwiàzanych jest szereg wy˝ej sygnalizowanych problemów.
Stàd te˝ zasadna wydaje si´ propozycja Rzecznika by wprowadziç
∏ad w dzia∏alnoÊç tych podmiotów
poprzez uj´cie jej w ramy prawne,
tak by profesjonalnie i bezpieczniej
ni˝ dotychczas s∏u˝y∏y pomocà konsumentom us∏ug ubezpieczeniowych. W naszej ocenie te podmioty,
które z poszanowaniem prawa, profesjonalnie oraz etycznie Êwiadczà
tego typu us∏ugi nie majà jakichkolwiek podstaw aby obawiaç si´ regulacji reglamentacyjnej ze strony
Paƒstwa. Inne, które prowadzà
dzia∏alnoÊç nadu˝ywajàc prawa,
z pomini´ciem wymogów etycznych
b´dà z czasem z rynku usuni´te, co
w ocenie Rzecznika stanowi po˝àdane dla poszkodowanych rozwiàzanie.
n
Krystyna Krawczyk
Dyrektor Biura Rzecznika
Ubezpieczonych
Aleksander Daszewski
radca prawny koordynator
w Biurze Rzecznika
Ubezpieczonych
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Zmiany w systemie emerytalnym
5 grudnia 2008 roku Sejm uchwali∏ ustaw´ o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
prowadzona w 1999 roku
reforma emerytalna zak∏ada istnienie III filarów,
w ramach których osoby oszcz´dzajàce na nowe emerytury gromadzi∏yby swoje Êrodki. Pierwszy filar, to
Êrodki zgromadzone w Zak∏adzie
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, drugi to
Êrodki zgromadzone na rachunkach
otwartych funduszy emerytalnych.
Z kolei w trzecim filarze majà byç indywidualnie odk∏adane dodatkowe
Êrodki, które powi´kszà emerytur´
ka˝dego emeryta. Dwa pierwsze filary (ZUS i OFE), sà obowiàzkowe dla
osób urodzonych po dniu 31 grudnia
1968 roku. Wraz w wprowadzeniem
reformy emerytalnej osoby urodzone
w latach 1949 – 1968, mia∏y mo˝liwoÊç dokonania wyboru – mog∏y bowiem pozostaç w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, bàdê te˝ mog∏y
przystàpiç do otwartego funduszu
emerytalnego. Wówczas, co do zasady, osobie urodzonej po 31 grudnia
1948 roku, która przystàpi∏a do
OFE, emerytura ustalana jest w ca∏oÊci na nowych zasadach i wyp∏acana jest jedna emerytura kapita∏owa.
Sk∏ada si´ ona z sumy emerytury
ustalonej na nowych zasadach przez
ZUS i emerytury okresowej ustalonej w ramach OFE. Nowe zasady obliczania emerytury polegajà na tym,
i˝ podstawa obliczenia emerytury
(zwaloryzowany kapita∏ poczàtkowy
oraz sk∏adki wp∏acone do ZUS po
1999 roku z uwzgl´dnieniem ich waloryzacji) zostaje podzielona przez
Êrednie dalsze trwanie ˝ycia dla osób
w wieku równym wiekowi przejÊcia
na emerytur´ danego ubezpieczonego, wg. tablic og∏oszonych przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego. Do tak obliczonej przez ZUS
emerytury dodaje si´ emerytur´
okresowà wyliczonà w ramach OFE
(kapita∏ zgromadzony w OFE zosta-
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je podzielony przez Êrednie dalsze
trwanie ˝ycia, wg. tablic og∏oszonych
przez Prezesa GUS). W sytuacji kiedy kwota Êrodków zgromadzona na
koncie w OFE jest mniejsza ni˝ dwudziestokrotnoÊç dodatku piel´gnacyjnego (obecnie 3 263 z∏), wówczas
emerytura okresowa w ramach OFE
nie jest wyliczana, zaÊ zgromadzone
Êrodki sà przekazywane do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w celu
zwi´kszenia podstawy obliczenia
emerytury w ramach I filaru.
Z dniem 5 lutego 2009 roku wesz∏y w ˝ycie przepisy ustawy z dnia
5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz.U. z 2009 roku, nr
8, poz. 38). Powy˝sza ustawa wprowadzi∏a zmiany w art. 183 ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Przepis
ten, okreÊla sposób wyp∏aty tzw.
emerytury mieszanej, czyli cz´Êciowo obliczanej wed∏ug starych zasad
(z uwzgl´dnieniem podstawy wymiaru Êwiadczenia, liczby okresów
sk∏adkowych i niesk∏adkowych oraz
kwoty bazowej), cz´Êciowo wed∏ug
nowych zasad kapita∏owych. Do dnia
5 lutego 2009 roku, aby uzyskaç prawo do otrzymywania emerytury
mieszanej, nie mo˝na by∏o byç cz∏onkiem otwartego funduszu emerytalnego. Po nowelizacji przepis art. 183
ust. 1 brzmi nast´pujàco: „Emerytura przyznana na wniosek osoby
ubezpieczonej urodzonej po dniu 31
grudnia 1948 r., z wyjàtkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emerytur´ na podstawie przepisów art. 46
lub 50, o ile osoba ta nie by∏a cz∏onkiem otwartego funduszu emerytalnego albo z∏o˝y∏a wniosek o przekazanie Êrodków zgromadzonych na
rachunku w otwartym funduszu

emerytalnym, za poÊrednictwem Zak∏adu, na dochody bud˝etu paƒstwa,
która osiàgn´∏a wiek uprawniajàcy
do emerytury w roku kalendarzowym 2009, wynosi:
1) 80% emerytury obliczonej na
podstawie art. 53 oraz
2) 20% emerytury obliczonej na
podstawie art. 26”.
Powy˝sza zmiana w praktyce
oznacza, i˝ emerytura mieszana
(cz´Êç emerytury obliczona wed∏ug
starych a cz´Êç wed∏ug nowych zasad) mo˝e byç równie˝ przyznana
kobietom, które wiek emerytalny
osiàgnà w latach 2009-2013 i przystàpi∏y do otwartych funduszy emerytalnych. Nale˝y wówczas wraz
z wnioskiem o emerytur´ z∏o˝yç
wniosek, aby Êrodki zgromadzone na
rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym zosta∏y przekazane na
dochody bud˝etu paƒstwa (cz´Êç II
pkt 3 wniosku o emerytur´ – druk
ZUS Rp-1E).
W przypadku podj´cia takiej decyzji, tzn. z∏o˝enia wniosku o przekazanie Êrodków zgromadzonych
w OFE do bud˝etu paƒstwa w 2009
roku, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ustali emerytur´ w 80%
wed∏ug starych zasad (z uwzgl´dnieniem okresów sk∏adkowych i niesk∏adkowych oraz podstawy wymiary ustalonej z dziesi´ciu kolejnych
lat kalendarzowych wybranych
z ostatnich 20 lat), zaÊ w 20% wed∏ug nowych zasad (z uwzgl´dnieniem zwaloryzowanego kapita∏u poczàtkowego i kwoty wp∏aconych
sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne). Dla osób, które osiàgnà wiek
emerytalny w 2010 roku, te proporcje b´dà nast´pujàce: 70% emerytury b´dzie wyliczona wg. starych
zasad, 30 % emerytury b´dzie wyliczona wed∏ug nowych zasad. W 2011
roku b´dzie to odpowiednio 55%
i 45%, w 2012 roku – 35% i 65%, zaÊ
w 2013 – 20% i 80%.
Jak podkreÊlali projektodawcy,
celem nowelizacji wskazanego art.
183 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, by∏o umo˝liwienie dokonania
wyboru osobom przechodzàcym
w najbli˝szych latach na emerytur´
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i jednoczesna rekompensata tym
osobom skutków kryzysu finansowego, który spowodowa∏ uszczuplenie
Êrodków zgromadzonych na rachunkach cz∏onków OFE, bowiem nie zosta∏y wprowadzone bezpieczne formy oszcz´dzania.
Osoby, które b´dà podejmowa∏y
decyzj´ czy pozostaç cz∏onkiem OFE
i otrzymywaç emerytur´ kapita∏owà
(suma emerytury ustalonej na nowych zasadach przez ZUS i emerytury okresowej z OFE), czy te˝ z∏o˝yç

wniosek o przekazanie Êrodków
zgromadzonych na rachunku w OFE
na dochody bud˝etu paƒstwa i nabyç
prawo do tzw. emerytury mieszanej
(cz´Êç emerytury liczona wg. starych
a cz´Êç wg. nowych zasad) zostanà
postawione przed dylematem, którà
mo˝liwoÊç wybraç. Wybór ten mo˝e
skutkowaç, i˝ wielu przypadkach
emerytura mieszana b´dzie wi´ksza
od emerytury obliczonej wg. nowych
zasad. Dokonanie samodzielnych obliczeƒ w praktyce mo˝e okazaç si´

trudne (szczególnie w odniesieniu do
wyliczenia wysokoÊci emerytury
mieszanej), stàd te˝ coraz cz´Êciej
pojawiajà si´ s∏uszne propozycje, aby
wprowadziç przepisy, które zobowiàza∏yby Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych do przedstawienia kalkulacji
obu wariantów Êwiadczeƒ przysz∏emu emerytowi przed podj´ciem decyzji o wyborze Êwiadczenia.
n
Bart∏omiej Chmielowiec
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Konstrukcja przest´pstwa asekuracyjnego
Z dynamicznym rozwojem gospodarczym kraju
zwiàzane sà nieod∏àcznie zjawiska negatywne, które cz´sto wykraczajàc poza sfer´ naruszeƒ zobowiàzaƒ umownych wchodzà w sfer´ prawa karnego. Ró˝norodne formy, instytucje i narz´dzia
dzia∏alnoÊci gospodarczej sà przedmiotem zainteresowaƒ zarówno przest´pców indywidualnych,
jak i zorganizowanych grup przest´pczych.
topieƒ kapitalizacji rynku
ubezpieczeniowego, dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki, a tak˝e wzrost znaczenia
ubezpieczeƒ gospodarczych w obrocie prawnym powodujà, i˝ dzia∏alnoÊç ubezpieczycieli jest szczególnie
nara˝ona na dzia∏ania przest´pcze.
W obowiàzujàcym systemie prawa
unormowane sà jednak regulacje,
które przewidujà karnoprawnà
ochron´ rynku ubezpieczeniowego
oraz dzia∏alnoÊci asekuracyjnej. Takà instytucjà jest mi´dzy innymi odpowiedzialnoÊç karna za pope∏nienie
przest´pstwa oszustwa ubezpieczeniowego (asekuracyjnego).
Przedmiotem niniejszego artyku∏u
jest przybli˝enie przedmiotu ochrony tego typu przest´pstwa, jego strony przedmiotowej i podmiotowej,
a tak˝e wskazanie rodzaju sankcji za
pope∏nienie tego czynu zabronionego. W zarysie zostanie równie˝ omówiona problematyka klauzuli bezkarnoÊci wyst´pujàca na gruncie art.
298 § 2 k.k.
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Przest´pstwo oszustwa asekuracyjnego (ubezpieczeniowego) uregulowane jest w art. 298 § 1 k.k. Zgodnie z tym przepisem – Kto, w celu
uzyskania odszkodowania z tytu∏u
umowy ubezpieczenia, powoduje
zdarzenie b´dàce podstawà do wyp∏aty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od
3 miesi´cy do lat 5.
Przest´pstwo oszustwa asekuracyjnego stanowi jeden z istotnych elementów sk∏adajàcych si´ na system
karnoprawnej ochrony rynku ubezpieczeniowego oraz dzia∏alnoÊci asekuracyjnej. Obok przepisu art. 298
k.k. podstawà odpowiedzialnoÊci karnej za zamachy na rynek ubezpieczeniowy oraz prawid∏owoÊç prowadzenia tej dzia∏alnoÊci sà przepisy
ustawy art. 224-232 ustawy z dnia 22
maja 2003 roku o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz przepisy art. 47-48
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku
o poÊrednictwie ubezpieczeniowym.
Przest´pstwo oszustwa ubezpieczeniowego nale˝y do najstarszych

typów oszust gospodarczych znanych europejskim kodeksom karnym. Ju˝ w czasie prac nad polskim
kodeksem karnym z 1932 roku rozwa˝ano mo˝liwoÊç wprowadzenia do
kodyfikacji przepisu kryminalizujàcego tzw. oszustwo asekuracyjne. Podobne próby podejmowano tak˝e
podczas prac legislacyjnych nad kodeksem karnym z 1969 roku. Ostatecznie zrezygnowano z unormowania tego typu czynu zabronionego,
uznajàc, i˝ prowadzi∏oby to do nadmiernej kazuistyki kodeksu karnego. Dodatkowo podkreÊlano, ˝e istnieje mo˝liwoÊç kryminalizowania
wy∏udzenia odszkodowania od zak∏adów ubezpieczeƒ na podstawie
konstrukcji przepisu oszustwa klasycznego.
Zmiany
spo∏eczno-gospodarcze
w Polsce z poczàtku lat 90-tych XX
wieku, fala patalogicznych zjawisk
w gospodarce, w tym zachowaƒ wymierzonych przeciwko podstawom
funkcjonowania instytucji ubezpieczeniowych, sprawi∏y, ˝e ustawodawca w 1994 roku wprowadzi∏ do polskiego systemu prawa karnego
przest´pstwo oszustwa asekuracyjnego – w art. 4 ustawy z dnia 12
paêdziernika 1994 roku o ochronie
obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego
(Dz.U. z 1994 r., nr 126, poz. 615)1.
Nast´pnie ten typ czynu zabronionego zosta∏ wprowadzony w art. 298 do
Kodeksu karnego z 1997 roku, z tà
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jednak zmianà, ˝e wprowadzono dolne ustawowe zagro˝enie sankcjà
w postaci kary pozbawienia wolnoÊci
od 3 miesi´cy.
Nazwa tego przest´pstwa sugerowaç mo˝e jego bliskie pokrewieƒstwo z przest´pstwem oszustwa klasycznego (art. 286 k.k.). Zrodziç si´
mo˝e zasadne pytanie, jaka jest w∏aÊciwie ró˝nica pomi´dzy przest´pstwem klasycznym a oszustem asekuracyjnym.
Zasadnicza ró˝nica polega na tym,
˝e w znamionach czynu zabronionego, o którym mowa w art. 298 § 1 k.k.,
brak jest znamion skutku w postaci
rozporzàdzenia mienia oraz znamienia korzyÊci majàtkowej jako celu
dzia∏ania sprawcy. Konstrukcja znamion przest´pstwa oszustwa asekuracyjnego odpowiada w zasadzie karalnej czynnoÊci przygotowawczej,
która nie mo˝e byç jeszcze traktowana jako usi∏owanie wy∏udzenia kwoty odpowiadajàcej sumie ubezpieczenia lub wysokoÊci szkody. Przepis
art. 298 § 1 k.k. stanowi przejaw
techniki legislacyjnej polegajàcej na
redukcji warunków penalizacji, poprzez przesuni´cie podstawy odpowiedzialnoÊci na etap przygotowania
oszustwa klasycznego.
Przest´pstwo oszustwa asekuracyjnego oraz klasycznego majà tak˝e
ró˝ne przedmioty ochrony. SzkodliwoÊç zachowaƒ w art. 298 § 1 k.k.
nie polega na wyrzàdzeniu szkody
w mieniu, lecz wyra˝a si´ w stworzeniu zagro˝enia wynikajàcego z zachowania si´ sprawcy dla instytucji
ubezpieczeniowej, w tym, ˝e w przypadku podj´cia przez sprawcà odszkodowania zniweczone zostanà
cele, jakim ma s∏u˝yç ochrona ubezpieczeniowa. W pewnym te˝ sensie
przest´pstwo oszustwa klasycznego
jest uzupe∏nieniem kryminalizacji
wynikajàcej z przepisu art. 298 k.k.
Oszustwo klasyczne chroni bowiem
instytucje ubezpieczeniowe przed
zamachami na mienie, polegajàcymi
na wprowadzeniu w b∏àd co do okolicznoÊci istotnej z punktu wiedzenia
podstaw wyp∏aty odszkodowania
z tytu∏u umowy ubezpieczenia i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporzàdzenia mieniem
12

przez ubezpieczyciela. Je˝eli po spowodowaniu zdarzenia b´dàcego podstawà wyp∏aty odszkodowania
sprawca rozpocznie czynnoÊci zmierzajàce do uzyskania odszkodowania, przedstawiajàc ubezpieczycielowi informacje dotyczàce tego
zdarzenia i uzyska odszkodowanie,
wówczas jego zachowanie wype∏niaç
b´dzie znamiona przest´pstwa oszustwa klasycznego (art. 286 § 1 k.k.).
Przyjmuje si´, ˝e rodzajowym
przedmiotem ochrony przest´pstwa
asekuracyjnego jest prawid∏owoÊç
funkcjonowania obrotu gospodarczego oraz zwiàzane z nià indywidualne
interesy uczestników tego obrotu,
a tak˝e ponadindywidualne interesy
gospodarcze. W szerokim zakresie
przepis art. 298 § 1 k.k. chroni instytucj´ ubezpieczenia tj. umowy ubezpieczeƒ gospodarczych, zarówno
o charakterze obowiàzkowym i dobrowolnym, zawierane przez podmioty prawa cywilnego. Przydaje
ochron´ zasadom obowiàzujàcym
w dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,
w szczególnoÊci zasadom uczciwoÊci
i rzetelnoÊci w obrocie. S∏u˝y on
zatem ochronie pozycji i zapewnieniu wyp∏acalnoÊci ubezpieczycieli,
zwi´kszajàc przez to poczucie bezpieczeƒstwa wÊród ubezpieczonych
w przypadkach wystàpienia zdarzeƒ
losowych lub wypadków, od których
zaistnienia uzale˝nione jest otrzymanie nale˝nego odszkodowania.
Chroni tak˝e interes majàtkowy
ubezpieczycieli.
Przest´pstwo oszustwa asekuracyjnego nale˝y do grupy przest´pstw
powszechnych. Jego sprawcà mo˝e
byç ka˝dy zdatny podmiot odpowiedzialnoÊci karnej, który powoduje
zdarzenie stanowiàce podstaw´ do
wyp∏aty odszkodowania.
Znamiona tego przest´pstwa mo˝e
zrealizowaç zarówno osoba, która
b´dàc stronà umowy ubezpieczenia
powoduje zdarzenie stanowiàce podstaw´ do wyp∏acenia jej odszkodowania, jak równie˝ osoba, która nie jest
stronà umowy, lecz powoduje zdarzenie, za którego powstanie ponosi
odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciel na
rzecz ubezpieczonego. Ustawodawca
nie wymaga przy tym, aby sprawca

przest´pstwa oszustwa asekuracyjnego by∏ w jakikolwiek sposób
zwiàzany z zak∏adem ubezpieczeƒ,
w szczególnoÊci jako strona umowy
ubezpieczenia. Dla bytu przest´pstwa nie jest tak˝e istotne, kto ma
uzyskaç korzyÊç majàtkowà zwiàzanà z realizacjà znamion tego typu
przest´pstwa.2 Poniewa˝ ustawodawca nie zawar∏ w omawianym
przepisie znamienia uzyskania podstawy do wyp∏aty odszkodowania
„dla siebie”, przeto sprawcà tego
przest´pstwa mo˝e byç zarówno ten,
kto dà˝y do uzyskania odszkodowania dla siebie, jak i ten, kto podejmuje dzia∏ania prowadzàce do powstania zdarzenia stanowiàcego
podstaw´ do wyp∏aty odszkodowania
z tytu∏u umowy ubezpieczenia dla
innego podmiotu.
Typ tego czynu zabronionego opisuje tylko jednà postaç zrealizowania
znamion, polegajàcà na spowodowaniu zdarzenia b´dàcego podstawà do
wyp∏aty odszkodowania z tytu∏u
umowy ubezpieczenia. W doktrynie
prawa karnego przez poj´cie „powodowanie zdarzenia” rozumie si´
wszelkie dzia∏ania lub zaniechania
prowadzàce do powstania takiej
zmiany w Êwiecie zewn´trznym (wypadku), od której uzale˝niona jest
wyp∏ata odszkodowania. W szczególnoÊci mo˝e ono polegaç na porzuceniu ubezpieczonego pojazdu, zniszczeniu pojazdu, zniszczeniu lub
uszkodzeniu ubezpieczonego mienia,
porzuceniu przedmiotów wchodzàcych w sk∏ad ubezpieczonego mienia,
spowodowaniu po˝aru, eksplozji, obsuni´cia si´ ziemi lub uruchomienia
innych ˝ywio∏ów, w wyniku których
dojdzie do powstania szkody w przedmiocie ubezpieczenia.
CzynnoÊç sprawcza uj´ta jako powodowanie zdarzenia b´dàcego podstawà do wyp∏aty odszkodowania
opisana zosta∏a przy wykorzystaniu
czasownika wyra˝ajàcego przyczynowoÊç. Oznacza to, ˝e karalne jest
nie tyle podj´cie czynnoÊci „powodowania”, co wywo∏anie okreÊlonej
zmiany w Êwiecie zewn´trznym jako
zdarzenie b´dàce podstawà wyp∏aty
odszkodowania. Dla dokonania przest´pstwa asekuracyjnego konieczne
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jest zatem wystàpienie rezultatu
w postaci zdarzenia stanowiàcego
podstaw´ wyp∏aty odszkodowania.
Znami´ czynnoÊciowe okreÊlone
jako powodowanie wype∏niç mo˝na
zarówno przez dzia∏anie, jak i zaniechanie, bez których nie nastàpi∏oby zdarzenie wskazane w tym
przepisie jako podstawa do wyp∏aty
odszkodowania. W przypadku, gdy
sprawca zrealizowa∏ znami´ czynnoÊciowe przez dzia∏anie, mi´dzy jego zachowaniem a zdarzeniem stanowiàcym podstaw´ do wyp∏aty
odszkodowania konieczne jest ustalenie zwiàzku przyczynowego.
W sytuacji zaniechania – ustalenie,
˝e na sprawcy cià˝y∏ szczególny
obowiàzek zapobie˝enia powstaniu
takiego zdarzenia3.
W doktrynie prawa karnego powszechnie przyjmuje si´, ˝e za „spowodowanie zdarzenia” nie mo˝na
uznaç zachowania polegajàcego na
„pozorowaniu zdarzenia”. Sprawca
zachowania polegajàcego na upozorowaniu, lecz nie spowodowaniu
zdarzenia, mo˝e ewentualnie ponosiç odpowiedzialnoÊç za oszustwo,
pod warunkiem, ˝e dojedzie do wyp∏aty przez ubezpieczyciela z tytu∏u
umowy w oparciu o informacj´ dotyczàce upozorowanego zdarzenia.
Mo˝na spotkaç si´ równie˝ z poglàdem, ˝e art. 298 § 1 zakresem swoje
kryminalizacji obejmuje równie˝
„upozorowanie zdarzenia”. W Êwietle tego poglàdu nie zawsze jest
mo˝liwe wytyczenie granicy pomi´dzy zdarzeniem spowodowanym
a upozorowanym. Upozorowanie
bowiem okreÊlonego stanu rzeczy
jest zdarzeniem realnym, rzeczywiÊcie przez cz∏owieka spowodowanym. Stàd te˝ racjonalniej jest przyjàç, ˝e zakresem kryminalizacji
wyznaczonym brzmieniem przepisu
art. 298 § 1 k.k. obj´te sà tak˝e zdarzenia pozorowane4.
Nie stanowi powodowania zdarzenia b´dàcego podstawà do wyp∏aty
odszkodowania zachowanie podlegajàce na nieprawdziwym przedstawieniu okolicznoÊci rzeczywistego wypadku, na przyk∏ad poprzez podanie
w zawiadomieniu o powstaniu szkody nie prawdziwej, zawy˝onej jej wy-
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sokoÊci. Taka sytuacja odnosi si´ bowiem do rzeczywistego wystàpienia
zdarzenia w postaci wypadku, w sposób niezale˝ny od woli i zachowania
sprawcy, stanowiç podstaw´ do odpowiedzialnoÊci za wprowadzenie
w b∏àd zak∏adu ubezpieczeƒ co do
elementów istotnych z punktu widzenia wyp∏aty odszkodowania. Je˝eli skutkiem takiego dzia∏ania b´dzie
wyp∏ata odszkodowania w wy˝szej
wysokoÊci to zachowanie sprawcy
kwalifikowaç nale˝y jako dokonane
oszustwo z art. 286 § 1 k.k.
Podobnie, gdy sprawca bezpodstawnie, b∏´dnie przypuszcza, ˝e
spowodowany przez niego stan faktyczny odpowiada charakterystyce
zdarzenia opisanego w umowie
ubezpieczenia, stanowiàcego podstaw´ wyp∏aty odszkodowania, w rzeczywistoÊci natomiast nie spe∏nia
warunków tam opisanych, zachowanie sprawcy nie mo˝e byç uznane
jako „powodowanie zdarzenia b´dàcego podstawà wyp∏aty odszkodowania” i nie stanowi realizacji znamion
przedmiotowych przest´pstwa oszustwa ubezpieczeniowego. Ewentualnà podstawà odpowiedzialnoÊci
mo˝e byç w takim przypadku konstrukcja usi∏owania nieudolnego.
Sprawca odpowiadaç mo˝e jedynie za spowodowanie takiego zdarzenia, które zgodnie z umowà
ubezpieczenia lub ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowi podstaw´ dla ubezpieczyciela do wyp∏aty
odszkodowania. Spowodowanie innego zdarzenia, które w ÊwiadomoÊci sprawcy stanowi podstaw´ do
wyp∏aty
odszkodowania,
lecz
w Êwietle umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia nie ma takiego charakteru, nie mo˝e byç
uznane za realizacj´ znamion czynu
z art. 298 § 1 k.k.
Art. 298 § 1 k.k. nie odnosi si´ do
umów reasekuracyjnych. Przez zawarcie umowy reasekuracyjnej reasekurator zobowiàzuje si´ do pokrycia okreÊlonej cz´Êci Êwiadczeƒ
ubezpieczeniowych, obcià˝ajàcych
ubezpieczyciela, w zamian za odpowiednià cz´Êç uprzednio pobranej
przez ubezpieczyciela sk∏adki. Celem
umowy reasekuracyjnej jest podzia∏

ryzyka wynikajàcego z zawarcia
umowy ubezpieczenia. Fakt wyp∏aty
odszkodowania przez zak∏ad ubezpieczeƒ na rzecz ubezpieczajàcego
lub ubezpieczonego nie jest uzale˝niony od Êwiadczenia reasekuratora
albo towarzystwa reasekuracyjnego
na rzecz ubezpieczyciela. Przesàdza
to zatem, ˝e przepis art. 298 k.k. nie
odnosi si´ do stosunków reasekuracyjnych.
Podstawà odpowiedzialnoÊci za
przest´pstwo oszustwa ubezpieczeniowego nie mo˝e byç tak˝e, co do
zasady, spowodowanie zdarzenia stanowiàcego podstaw´ do wyp∏aty z tytu∏u Êwiadczenia z ubezpieczenia
osobowego5. Sposób uj´cia tego przepisu przesàdza o tym, ˝e penalizacji
podlega tylko spowodowanie zdarzenia stanowiàcego podstaw´ do wyp∏aty odszkodowania. Âwiadczenie
z tytu∏u ubezpieczenia osobowego,
nie ma, co do zasady, charakteru odszkodowania za doznanà szkod´,
lecz ma postaç zap∏aty umówionej
sumy pieni´dzy, renty lub innego
Êwiadczenia6. Jedynie w pewnych
wypadkach mo˝e ono przybraç charakter odszkodowawczy, w zakresie,
w jakim Êwiadczenie z tytu∏u umowy
ubezpieczenia stanowi zwrot wydatków poniesionych przez osob´
uprawnionà (koszty leczenia, zakup
protez, koszty przeszkolenia zawodowego itp.). Spowodowanie zdarzenia b´dàcego podstawà do wyp∏aty
okreÊlonej sumy pieni´˝nej z tytu∏u
umowy ubezpieczenia osobowego
mo˝e byç wi´c uznane za realizacj´
znamion czynu zabronionego okreÊlonego w art. 298 § 1 k.k. tylko
w tych przypadkach, gdy powsta∏e
zdarzenie stanowiç b´dzie podstaw´
do uzyskania Êwiadczenia o charakterze odszkodowawczym. W pozosta∏ych wypadkach spowodowanie
zdarzenia b´dàcego podstawà do
uzyskania Êwiadczenia z tytu∏u
umowy ubezpieczenia osobowego
nie mo˝e byç uznane za zdarzenie
stanowiàce podstaw´ do wyp∏aty odszkodowania. Nie stanowi ono zatem realizacji znamion czynu zabronionego okreÊlonego w art. 298 §
1 k.k. Nie oznacza to jednak braku
karalnoÊci takiego zachowania po
13

z∏o˝eniu przez jego sprawc´ wniosku
o uzyskanie nienale˝nego Êwiadczenia. Takie zachowanie sprawcy mo˝na kwalifikowaç jako usi∏owanie
oszustwa z art. 286 k.k.
W literaturze przedmiotu przyjmuje si´, ˝e brzmienie przepisu art.
298 § 1 k.k. przesàdza równie˝ o bezkarnoÊci osoby, która powoduje zdarzenie b´dàce podstawà do wyp∏aty
odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zadaniem UFG jest wyp∏acanie odszkodowaƒ z tytu∏u ubezpieczenia
obowiàzkowego, tj. ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za
szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
rolników z tytu∏u prowadzenia gospodarstwa rolnego, w przypadku
powstania szkody na osobie, gdy
sprawca nie móg∏ byç zidentyfikowany oraz w przypadkach powstania
szkody na mieniu i osobie, gdy
sprawca szkody nie posiada∏ obowiàzkowego ubezpieczenia OC.
W tych sytuacjach podstawà do wyp∏aty odszkodowania nie jest tytu∏
wynikajàcy z umowy ubezpieczenia
(b´dàcy znamieniem czynu zabronionego okreÊlonego w art. 298 § 1),
lecz przepis ustawy.
Przest´pstwo oszustwa asekuracyjnego ma charakter materialny,
znamiennym skutkiem w postaci
spowodowania przez sprawc´ okreÊlonej zmiany w Êwiecie zewn´trznym, okreÊlanej w znamionach przest´pstwa przewidzianego w art. 298
§ 1 „jako zdarzenie b´dàce podstawà
do wyp∏aty odszkodowania”. W sytuacji, gdy sprawca podejmuje jedynie
czynnoÊci zmierzajàce do spowodowania zdarzenia b´dàcego podstawà
do wyp∏aty odszkodowania, lecz do
zaistnienia tego zdarzenia nie dochodzi, nie mo˝na przyjàç, ˝e zosta∏y
zrealizowane znamiona przest´pstwa asekuracyjnego. W takim przypadku sprawca mo˝e odpowiadaç za
usi∏owanie zwyk∏e lub usi∏owanie
nieudolne7.
Z punktu widzenia interesów ubezpieczyciela oraz instytucji ubezpieczenia, przest´pstwo okreÊlone w art.
14

298 § 1 k.k. jest przest´pstwem abstrakcyjnego zagro˝enia. Do realizacji
znamion tego typu czyny zabronionego wystarczajàce jest samo spowodowanie zdarzenia, od którego
uzale˝niona jest wyp∏ata odszkodowania. Ju˝ wówczas mamy do czynienia z dokonaniem przest´pstwa.
Konstrukcja przest´pstwa oszustwa
ubezpieczeniowego odpowiada – jak
to zosta∏o powy˝ej wskazane – karalnej czynnoÊci przygotowawczej,
która nie mo˝e byç traktowana jako
usi∏owanie wy∏udzenia kwoty odpowiadajàcej sumie odszkodowania lub
wysokoÊci spowodowanej szkody.
Usi∏owanie wymaga bowiem, aby zachowanie si´ sprawcy by∏o czynem
bezpoÊrednio prowadzàcym do dokonania, a za takie mo˝na uznaç dopiero zawiadomienie o powstaniu szkody. Do zaistnienia przest´pstwa
asekuracyjnego nie jest wi´c konieczne ani podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych bezpoÊrednio do uzyskania sumy ubezpieczeniowej, ani tym
bardziej uzyskanie od ubezpieczyciela wyp∏aty odszkodowania.
Z uwagi na brak w treÊci art. 298
k.k. wariantu nieumyÊlnego zachowania sprawcy, nale˝y stwierdziç, i˝
oszustwo ubezpieczeniowe mo˝na
pope∏niç jedynie umyÊlnie. Zastrzec
tutaj nale˝y, i˝ w przypadku oszustwa ubezpieczeniowego strona podmiotowa sprowadza si´ wy∏àcznie do
zamiaru bezpoÊredniego. Przyczynà
ograniczenia strony podmiotowej jedynie do zamiaru bezpoÊredniego
jest wskazana przez ustawodawc´
poprzez koniecznoÊç dzia∏ania w celu uzyskania odszkodowania. Zatem
przest´pstwo oszustwa ubezpieczeniowego nale˝y uznaç jako przest´pstwo kierunkowe, tzn. znamienne
celem, a zamiar sprawcy przybierze
tutaj szczególnà postaç zamiaru bezpoÊredniego kierunkowego. Skonkretyzowanym zaÊ celem sprawcy
tego˝ przest´pstwa jest uzyskanie
odszkodowania z tytu∏u umowy
ubezpieczenia.
Dzia∏anie w celu uzyskania odszkodowania z tytu∏u umowy ubezpieczenia – jako znami´ przest´pstwa okreÊlonego w art. 298 § 1 k.k.
nale˝y interpretowaç analogicznie,

jak dzia∏anie w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej, co jest znamieniem klasycznego oszustwa z art.
286 § 1 k.k. W przypadku oszustwa
ubezpieczeniowego korzyÊcià majàtkowà – pozostajàc w zgodzie z rozumieniem tego okreÊlenia uj´tym
w art. 115 § 4 k.k. – jest konkretna
suma pieni´˝na sk∏adajàca si´ na odszkodowanie z tytu∏u ubezpieczenia
majàtkowego.
Osoba, która wywo∏uje przez nieostro˝noÊç (a wi´c nieumyÊlnie) zdarzenie, o którym mowa w art. 298 §
1 k.k. nie podlega odpowiedzialnoÊci
karnej ze wzgl´du na brak znamion
strony podmiotowej tego przest´pstwa. Podobnie dekompletacja strony podmiotowej zachodzi wówczas,
gdy osoba, która umyÊlnie powoduje,
zdarzenie, o którym mowa w art.
298 k.k., nie czyni tego dzia∏ajàc
w celu uzyskania odszkodowania na
podstawie umowy ubezpieczenia.
Je˝eli chodzi o zagro˝enie karà
i Êrodkami karnymi to przest´pstwo
okreÊlone w art. 298 § 1 k.k. jest wyst´pkiem zagro˝onym karà pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat
5. W przypadku dzia∏ania sprawcy
w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub w razie braku dzia∏ania w takim celu, lecz osiàgni´cia przez
sprawc´ korzyÊci majàtkowej, sàd
skazujàc sprawc´ na kar´ pozbawienia wolnoÊci mo˝e orzec obok tej kary grzywn´ na podstawie art. 33 §
2 k.k. Mo˝liwe jest równie˝ wymierzenia kary ograniczenia wolnoÊci
albo grzywny, jeÊli sà spe∏nione przes∏anki przewidziane w art. 58 §
3 k.k. Dopuszczalna jest tak˝e mo˝liwoÊç zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia karnego, jeÊli
spe∏nione sà przes∏anki okreÊlone
w art. 66 § 1 i 3 k.k.
Zachowanie si´ sprawcy przest´pstwa oszustwa asekuracyjnego mo˝e
niekiedy powodowaç realizacj´ znamion innych typów czynów zabronionych. Najcz´Êciej b´dziemy mieli
do czynienia z tzw. kumulatywnym
zbiegiem przest´pstw8. Przyk∏adem
b´dzie tu np. spowodowanie zniszczenia budynku przez sprowadzenie
po˝aru jako spowodowanie zdarzenia b´dàcego podstawà do wyp∏aty
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odszkodowania z tytu∏u umowy
ubezpieczenia mienia. Kumulatywny zbieg mo˝e tak˝e zachodziç pomi´dzy przepisem art. 298 § 1 a art.
164 k.k., mi´dzy art. 298 § 1 i art.
165 k.k. W praktyce mo˝liwy jest kumulatywny zbieg przepisu art. 298 §
1 i art. 173 k.k., a tak˝e art. 298 § 1,
art. 174 i art. 288 k.k.
W doktrynie prawa karnego istniejà natomiast zasadnicze ró˝nice co
do tego z jakim rodzajem zbiegu
przest´pstw mamy do czynienia
w przypadku, gdy sprawca, dzia∏ajàc
w z góry powzi´tym zamiarze wy∏udzenia odszkodowania z instytucji
ubezpieczeniowej, spowoduje zdarzenie dajàce podstaw´ do takiego
odszkodowania, nast´pnie wystàpi
do ubezpieczyciela z wnioskiem o jego wyp∏at´ a ubezpieczyciel spe∏ni
Êwiadczenie odszkodowawcze. Wed∏ug pierwszego poglàdu9 w takim
przypadku uzasadniona jest kumulatywna kwalifikacja przepisów art.
298 § 1 i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art.
11 § 2 k.k. Takie rozwiàzanie oddaje
bowiem ca∏à jego kryminalnà zawartoÊç, uwzgl´dniajàc nie tylko znamiona oszustwa, ale tak˝e szczególne znamiona zachowaƒ opisanych
w art. 298 § 1 k.k. Za przyj´ciem takiego rozwiàzania przemawia równie˝ to, ˝e poszczególne zachowania
stanowià realizacj´ tego samego,
z góry powzi´tego zamiaru przest´pnego. Przeciwstawny poglàd10 zak∏ada, ˝e w takiej sytuacji mamy do czynienia z konstrukcjà wspó∏ukaranego
przest´pstwa uprzedniego. W∏aÊciwa
wi´c kwalifikacja prawna zachowania
si´ sprawcy powinna byç oparta wy∏àcznie o przepis art. 286 § 1 k.k.
W § 2 art. 298 k.k. wprowadzona
jest klauzula uchylajàca karalnoÊç
wobec sprawcy, który przed wszcz´ciem post´powania karnego dobrowolnie zapobieg∏ wyp∏acie odszkodowania.
Przepis
ten
stanowi
realizacj´ przyj´tej w kodeksie karnym z 1997 roku zasady mo˝liwie
szerokiego rozwiàzywania powsta∏ego w wyniku pope∏nienia przest´pstwa konfliktu spo∏ecznego poprzez
zapobie˝enie przez sprawc´ powstaniu szkody, a wi´c naruszeniu chronionego dobra prawnego.
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Przewidziana klauzula niekaralnoÊci stanowi jednà z odmian
czynnego ˝alu. Przez zapobie˝enie
wyp∏acie odszkodowania nale˝y rozumieç wszelkie zachowania sprawcy (dzia∏ania lub zaniechania), który
spowodowa∏ zdarzenie b´dàce podstawà do wyp∏aty odszkodowania,
w konsekwencji których odszkodowanie nie zostanie wyp∏acone przez
ubezpieczyciela. Kodeks karny nie
wymaga przy tym, aby zapobie˝enie
wyp∏acie odszkodowania by∏a wy∏àcznie rezultatem zachowania si´
sprawcy. Sprawca mo˝e zatem pos∏u˝yç si´ w tym celu innà osobà,
zw∏aszcza w sytuacji, gdy do zapobiegni´cia wyp∏acie odszkodowania konieczne sà szczególne umiej´tnoÊci
lub kompetencje, których sprawca
nie posiada11.
Poj´cie „zapobiegniecie wyp∏acie
odszkodowania” obejmuje w szczególnoÊci sytuacje, w których sprawca
nie zg∏osi∏ ubezpieczycielowi powstania zdarzenia i nie doprowadzi∏ do
oszacowania rozmiarów szkody, nie
z∏o˝y∏ wniosków o wyp∏at´ odszkodowania, w sposób wyraêny zrezygnowa∏ z jego pobrania, rozwiàza∏
umow´ ubezpieczenia lub nie podjà∏
odszkodowania od ubezpieczyciela.
W poj´ciu „zapobiegni´cie wyp∏acie odszkodowania” mieszczà si´
tak˝e dzia∏ania sprawcy polegajàce
na nak∏onieniu podmiotu, na rzecz
którego sprawca spowodowa∏ zdarzenie b´dàce podstawa do wyp∏aty
odszkodowania, aby nie zg∏asza∏
szkody ubezpieczycielowi, nie sk∏ada∏ do niego wniosków o wyp∏at´ odszkodowania lub w sposób wyraêny
zrezygnowa∏ z pobierania odszkodowania.
Sposób redakcji przepisu art. 298 §
2 k.k., przesàdza o tym, i˝ nie ma on
zastosowania do sytuacji, w których
bez wiedzy i aktywnoÊci sprawcy
przest´pstwa okreÊlonego w art. 298
§ 1 k.k., zmierzajàcej do zapobie˝enia
wyp∏acie odszkodowania, nie dojdzie
do jego wyp∏acenia przez ubezpieczyciela. Dla spe∏nienia warunków przewidzianych w klauzuli niekaralnoÊci
konieczne jest bowiem podj´cie przez
sprawc´ okreÊlonego zachowania
zmierzajàcego do zapobie˝enia wy-

p∏acie odszkodowania. W szczególnoÊci art. 298 § 2 k.k. nie ma zastosowania do tych wypadków, w których
ubezpieczyciel sam powstrzyma wyp∏at´ odszkodowania, do wyp∏aty nie
dojdzie z przyczyn niezale˝nych od
sprawcy przest´pstwa okreÊlonego
w art. 298 § 1 k.k. lub gdy podmiot,
na rzecz którego sprawca spowodowa∏ zdarzenie b´dàce podstawà do
wyp∏aty odszkodowania, sam, bez
wiedzy i woli sprawcy, przedsi´bierze
czynnoÊci zapobiegajàce wyp∏acie odszkodowania.
Klauzula niekaralnoÊci nie ma
równie˝ zastosowania do sytuacji,
w której sprawca lub podmiot ubezpieczony pobierze odszkodowanie,
a nast´pnie zwróci je ubezpieczycielowi w wyniku dzia∏aƒ podj´tych
przez sprawc´. W takim wypadku
bowiem dochodzi do wyp∏aty odszkodowania przez ubezpieczyciela, klauzula niekaralnoÊci zaÊ dotyczy tylko
takich sytuacji, gdy sprawca zapobiegnie wyp∏acie odszkodowania,
a wi´c swoim zachowaniem spowoduje, ˝e do wyp∏aty w ogóle nie dojdzie. Zwrot pobranego odszkodowania mo˝e natomiast stanowiç
przes∏ank´ do nadzwyczajnego z∏agodzenia kary na podstawie art. 60 §
2 pkt 1, zw∏aszcza jeÊli wraz ze zwrotem odszkodowania sprawca pojedna si´ z pokrzywdzonym.
Nie stanowi podstawy do zastosowania klauzuli niekaralnoÊci zawartej w art. 298 § 2 samo podj´cie przez
sprawc´ przest´pstwa okreÊlonego
w art. 298 § 1 k.k. dzia∏aƒ zmierzajàcych do zapobie˝enia wyp∏acie odszkodowania wtedy, gdy oka˝à si´
one nieskuteczne i dojdzie do jego
wyp∏aty. Takie zachowanie sprawcy
mo˝e stanowiç podstaw´ do nadzwyczajnego z∏agodzenia kary (art. 60 §
2 pkt 3 k.k.). Dla zastosowania klauzuli z art. 298 § 2 nie jest równie˝ konieczne, aby sprawca przest´pstwa
okreÊlonego w art. 298 § 1 ujawni∏
swój czyn przest´pny oraz okolicznoÊci jego pope∏nienia ubezpieczycielowi lub organom Êcigania.
Przes∏ankà tego rodzaju czynnego
˝alu jest „dobrowolnoÊç” w zapobiegni´ciu wyp∏acie odszkodowania, które dodatkowo musi nastàpiç przed
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wszcz´ciem post´powania karnego.
Poj´cie „dobrowolnoÊci” nale˝y interpretowaç zgodnie ze znaczeniem, jakie nadaje si´ mu w zwiàzku z instytucjà czynnego ˝alu (art. 15 §1, art.
17 § 1, art. 131 § 1 i 2 k.k.) ze wzgl´du na podobne funkcje spe∏niane
przez te przepisy. Przes∏anka dobrowolnoÊci jest spe∏niona, gdy sprawca
decyduje si´ na naprawienie szkody
w wyniku dokonania swobodnego
wyboru, wolnego od toczàcego si´ post´powania karnego. Innymi s∏owy,
dobrowolne naprawienie szkody to
dzia∏anie sprawcy, który nie jest zmuszony do dokonania tej czynnoÊci.
Nie wyklucza dobrowolnoÊci podj´cie przez sprawc´ decyzji o naprawieniu w ca∏oÊci wyrzàdzonej szkody
pod wp∏ywem obawy przed odpowiedzialnoÊcià karnà, je˝eli decyzja ta
stanowi akt swobodnej, nieprzymuszonej woli sprawcy. DobrowolnoÊç
nie musi oznaczaç kierowania si´
przez sprawc´ moralnie pozytywnymi motywami lub pobudkami. Przez
dobrowolne zachowanie nale˝y rozumieç takie, które nie wynika∏o
z koniecznoÊci, lecz by∏o wynikiem
decyzji sprawcy wolnej od nacisku
zewn´trznego O dobrowolnoÊci zapobiegni´cia wyp∏acie odszkodowania decyduje wi´c wy∏àcznie nieskr´powana wola sprawcy, bez wzgl´du
na motywacj´, którà kieruje si´ on
przy podejmowaniu tej decyzji.
Drugim znamieniem klauzuli bezkarnoÊci „przed wszcz´ciem post´powania”. Wszcz´cie post´powania
karnego reguluje art. 303 k.p.k.,
w myÊl którego, jeÊli zachodzi uzasadnione podejrzenie pope∏nienia
przest´pstwa, wydaje si´ z urz´du na
skutek zawiadomienia o przest´pstwie postanowienie o wszcz´ciu
Êledztwa, w którym okreÊla si´ czyn
b´dàcy przedmiotem post´powania
oraz jego kwalifikacj´ prawnà. Moment ten temporalnie okreÊla kiedy
dobrowolne zapobie˝enie wyp∏acie
odszkodowania korzysta z dobrodziejstwa klauzuli bezkarnoÊci. Nale˝y przy tym wyraênie podkreÊliç,
˝e wszcz´cie post´powania karnego
musi dotyczyç dzia∏ania sprawcy
spowodowania zdarzenia b´dàcego
podstawà do wyp∏aty odszkodowania
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z tytu∏u umowy ubezpieczenia majàtkowego, tj. pope∏nienia przest´pstwa z art. 298 § 1 k.k. Wszcz´cie post´powania karnego o przest´pstwo
inne ni˝ oszustwo ubezpieczeniowe,
np. sprowadzenie zdarzenia zagra˝ajàcego ˝yciu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmiarach,
majàce postaç po˝aru (art. 163 §
1 pkt 1 k.k.), czy te˝ uszkodzenie
mienia (art. 288 § 1 k.k.) – nie jest
post´powaniem karnym, którego
wszcz´cie zamyka drog´ sprawcy
przest´pstwa z art. 298 § 1 k.k. do
skorzystania z dobrodziejstwa instytucji czynnego ˝alu z art. 298 § 2 k.k.
n
Pawe∏ Wawszczak
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

„Podstawowe problemy bancassurance w Polsce
– raport Rzecznika Ubezpieczonych” – co dalej?
Sprzeda˝ ubezpieczeƒ poprzez kana∏ bankowy
z roku na rok stanowi coraz wi´kszà cz´Êç przychodu firm ubezpieczeniowych oraz instytucji finansowych. Za poÊrednictwem banków, klienci zawierajà zarówno umowy ubezpieczenia mienia, jak
i ubezpieczenia osobowe. Wspó∏praca bankowo-ubezpieczeniowa stanowi jednak równie˝ coraz
wi´ksze zagro˝enie dla konsumentów.
auwa˝ajàc pojawiajàce si´ problemy w tym zakresie, Rzecznik Ubezpieczonych w grudniu
2007 r. opracowa∏ raport, w którym
przedstawi∏ podstawowe problemy
bancassurance w Polsce1. W swoim
raporcie Rzecznik Ubezpieczonych
podda∏ analizie pojawiajàce si´ najcz´Êciej naruszenia interesów konsumentów w szczególnoÊci w aspekcie
przekazywania wystarczajàcych informacji o ochronie ubezpieczeniowej, z której korzysta konsument,
dobrowolnoÊci w zakresie zawarcia
umowy ubezpieczenia przez konsumenta, wp∏ywu konsumenta na wybór ubezpieczyciela, dostosowania
ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb
konsumenta czy sposobu finansowania ochrony ubezpieczeniowej. Jednym z zasadniczych celów sporzàdzenia Raportu by∏o zainteresowanie
Êrodowiska ubezpieczeniowego oraz
instytucji finansowych w Polsce obserwowanymi w praktyce nieprawid∏owoÊciami, zwrócenie uwagi na potrzeb´ dog∏´bnego zbadania tych˝e
kwestii oraz wprowadzenie zmian
majàcych na celu ochron´ osoby, która ostatecznie ponosi koszty ochrony
ubezpieczeniowej przy us∏ugach bankowych. Dotychczas jedynym efektem Raportu sà b´dàce ju˝ niemal na
ukoƒczeniu prace Zwiàzku Banków
Polskich nad Rekomendacjà dobrych
praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeƒ
ochronnych powiàzanych z produktami bankowymi. Rekomendacja ta
obejmowaç b´dzie znacznà cz´Êç ryn-
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ku bancassurance, a mianowicie segment ubezpieczeƒ grupowych. Poza
regulacjà pozostanà jednak inne
ubezpieczenia zwiàzane z us∏ugami
bankowymi. Problemy w zakresie
ubezpieczeƒ oferowanych przez banki niestety narastajà. RoÊnie równie˝
liczba umów ubezpieczenia zawieranych w zwiàzku z us∏ugami Êwiadczonymi przez banki. Ubezpieczyciele na bie˝àco informujà o wzroÊcie
przychodów z tego êród∏a.
Wiele z omówionych w Raporcie
problemów wynika z nienale˝ytego informowania klienta o warunkach proponowanego ubezpieczenia. Wp∏yw na
to ma dodatkowo fakt, i˝ pracownicy
banku, jako osoby specjalizujàce si´
w us∏ugach bankowych, a nie ubezpieczeniowych, cz´sto sami nie posiadajà
odpowiedniej wiedzy na temat oferowanych produktów ubezpieczeniowych. Pracownicy banku nie analizujà
ponadto czy dany konsument mo˝e
byç ubezpieczony, co cz´sto skutkuje
zg∏aszaniem do ubezpieczenia osób,
które nie b´dà obj´te ochronà ubezpieczeniowà. W konsekwencji klient
mo˝e zostaç wprowadzony w b∏àd
i zawrzeç ubezpieczenie nie odpowiadajàce jego potrzebom. Równie˝ w momencie zajÊcia zdarzeniaubezpieczeniowego, pracownicy banku nie sà
zazwyczaj w stanie udzieliç konsumentowi rzetelnych informacji na temat trybu zg∏aszania roszczeƒ oraz
procedury likwidacji szkody.
W ostatnich miesiàcach prasa rozpisywa∏a si´ na temat odmów wyp∏aty odszkodowania z tzw. ubezpieczeƒ

kredytów, jak równie˝ opisywa∏a
przypadki, w których kredytobiorcom odmówiono udzielenia kredytu,
gdy˝ nie mogli oni zostaç obj´ci wymaganym ubezpieczeniem2 z powodu
przebytej choroby nowotworowej
bàdê wieku. Informacje takie pojawi∏y si´ na pierwszych stronach najpoczytniejszych ogólnopolskich gazet.
Rzecznik Ubezpieczonych w ramach
prowadzonych post´powaƒ niestety
równie˝ obserwuje wzrost skarg z tego zakresu. Ani banki ani ubezpieczyciele nie podejmujà odpowiednich
do potrzeb dzia∏aƒ na rzecz stworzenia produktów specjalnie dla tych
w∏aÊnie osób, ani te˝ nie próbujà
przedstawiaç takim osobom innych,
dostosowanych do ich potrzeb ofert.
W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych,
nie zawsze przebyta w przesz∏oÊci
i wyleczona choroba (nawet nowotworowa) oznacza, i˝ dotkni´ta nià
osoba zachoruje ponownie. Podobnie
jest z wiekiem kredytobiorców – nie
we wszystkich przypadkach przekroczenie okreÊlonego wieku jest jednoznaczne z pewnoÊcià wystàpienia
zdarzenia ubezpieczeniowego w krótkim czasie. W wi´kszoÊci przypadków ryzyko zaistnienia zdarzenia
ubezpieczeniowego faktycznie wzrasta, czasem jednak mo˝na je niejako
zrównowa˝yç poprzez odpowiednie
podwy˝szenie sk∏adki. Czynniki takie jak choroba czy wiek nie powinny
wi´c w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych wykluczaç mo˝liwoÊci ubezpieczenia konsumentów z grup podwy˝szonego ryzyka. Stanowi to bowiem
dyskryminacj´ osób starszych i chorych, co rodzi powa˝ne przes∏anki
naruszenia konstytucyjnych praw
obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
Z drugiej strony, odmowa obj´cia
ubezpieczeniem osoby po przebytej
chorobie bàdê te˝ osoby w starszym
wieku mo˝e czasem okazaç si´ tzw.
„mniejszym z∏em”. Do Rzecznika
trafiajà bowiem skargi, w których
konsumenci podnoszà, ˝e umow´
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ubezpieczenia zaproponowano i zawarto w momencie udzielania kredytu, jednak ju˝ wtedy konsument nie
spe∏nia∏ wymogów do obj´cia ubezpieczeniem (najcz´Êciej ze wzgl´du
w∏aÊnie na wiek kredytobiorcy).
W przypadku wystàpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego, kredytobiorca
otrzymuje pisemnà informacj´, i˝
Êwiadczenie nie mo˝e byç wyp∏acone, gdy˝ w momencie zawierania
umowy ubezpieczenia konsument
nie spe∏nia∏ wymogów do jego przystàpienia. Powstaje wtedy problem
zwrotu nienale˝nie pobranej sk∏adki
oraz problem, który trudno rozwiàzaç przepisami prawnymi – odczucia
konsumenta, i˝ zosta∏ oszukany. Nie
ma precyzyjnych regulacji prawnych, które wskazywa∏yby na odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ,
poÊrednika ubezpieczeniowego czy
pracownika banku w takich sytuacjach. Konsument zazwyczaj nie
otrzyma wi´c ˝adnej rekompensaty
pieni´˝nej z tytu∏u szkody powsta∏ej
na skutek b∏´du w akwizycji tego typu produktów. W bardzo wielu przypadkach konsument (ubezpieczony)
nigdy nie dowie si´, i˝ pobrano od
niego sk∏adk´, choç od poczàtku nie
kwalifikowa∏ si´ do obj´cia ubezpieczeniem, a samo ubezpieczenie niczego mu nie gwarantowa∏o.
Kolejnym z problemów, jest rosnàca liczba przypadków, w których odmowa wyp∏aty Êwiadczenia przez
ubezpieczyciela jest uzasadniana faktem, i˝ zdarzenie ubezpieczeniowe
jest skutkiem wczeÊniej przebytych
chorób, co zgodnie z warunkami
ubezpieczenia wy∏àcza odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela. Nale˝y podkreÊliç, i˝ zawarcie (przystàpienie do)
umowy ubezpieczenia nie jest poprzedzone przeprowadzeniem badaƒ
kredytobiorcy. Ubezpieczyciel opiera
si´ jedynie na krótkim oÊwiadczeniu,
zawartym w umowie kredytu lub innym dokumencie, i˝ kredytobiorca
w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy nie by∏
hospitalizowany i nie pozostaje pod
sta∏ym nadzorem lekarskim. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych taka
dzia∏alnoÊç ubezpieczycieli jest nieprawid∏owa i w konsekwencji prowadzi do obejmowania ochronà ubez18

pieczeniowà osób, które w przypadku
zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego
w ˝adnym przypadku nie b´dà mog∏y
otrzymaç Êwiadczenia. Zawarcie
umowy ubezpieczenia na ˝ycie powinno byç poprzedzone ocenà ryzyka
przez ubezpieczyciela, dokonywanà
m.in. poprzez uzyskanie przynajmniej podstawowych informacji na
temat stanu zdrowia kredytobiorcy
np. poprzez wype∏nianie przez samego klienta szczegó∏owego formularza.
Nale˝y pami´taç, i˝ ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej3 przewiduje
szerokie mo˝liwoÊci oceny ryzyka
przez ubezpieczyciela, ∏àcznie z przeprowadzeniem badaƒ lekarskich
przed zawarciem umowy. Ubezpieczyciele uzasadniajà brak starannego
wywiadu o stanie zdrowia kredytobiorcy faktem, i˝ osoba przyst´puje
do ubezpieczenia grupowego, a wi´c
procedury w takim przypadku sà
uproszczone. Fakt ten, w ocenie
Rzecznika Ubezpieczonych, nie powinien jednak wy∏àczaç obowiàzku
do∏o˝enia nale˝ytej starannoÊci
w wype∏nieniu odpowiedniej ankiety
o stanie zdrowia kredytobiorcy
(w formie podobnej do wniosku ubezpieczeniowego). Jest to bowiem sposób na eliminacj´ osób, które nie powinny byç obj´te ubezpieczeniem,
gdy˝ nigdy nie otrzymajà Êwiadczenia. Wype∏nianie przez konsumenta
ankiety dotyczàcej stanu zdrowie jest
jednoczeÊnie zwróceniem mu uwagi,
i˝ przebyte choroby mogà mieç
wp∏yw na odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela. Kredytobiorca powinien
ponadto, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, zostaç wyraênie poinformowany, i˝ w przypadku, gdy
zdarzenie b´dzie skutkiem chorób
stwierdzonych przed zawarciem
umowy ubezpieczenia, Êwiadczenie
nie zostanie wyp∏acone. Dobrze by∏oby, aby w takiej sytuacji klientowi
przedstawiona by∏a oferta dostosowana do jego potrzeb. Choroby
stwierdzone przed zawarciem umowy ubezpieczenia powinny byç szczegó∏owo okreÊlone aby ograniczyç
i uniemo˝liwiç „sprawdzanie” czy
klient móg∏ byç obj´ty ochronà ubezpieczeniowà dopiero w momencie zaistnienia zdarzenia. Je˝eli natomiast

zak∏ad ubezpieczeƒ nie zapytuje o takie informacje przed zawarciem
umowy ubezpieczenia, powinny one
zostaç uznane za nieistotne, a wi´c
nie mogàce stanowiç podstawy odmowy wyp∏aty Êwiadczenia.
Powy˝sze problemy wynikajà
w du˝ej mierze, o czym Rzecznik
Ubezpieczonych informowa∏ w swoim Raporcie, z faktu, i˝ pracownicy
banków nie spe∏niajà wymogów ustawowych dotyczàcych Êwiadczenia
us∏ug poÊrednictwa ubezpieczeniowego, wobec czego ich przeszkolenie
w zakresie sprzeda˝y ubezpieczeƒ
jest niezadowalajàce, jak równie˝
utrudnione jest udowodnienie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ
za b∏àd takiego pracownika.
W chwili obecnej, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, wiele tzw. ubezpieczeƒ kredytu to ubezpieczenia puste, które nie gwarantujà ochrony
kredytobiorcom ani nie stanowià skutecznego zabezpieczenia kredytów
dla banków, zarówno w zwiàzku
z nieprawid∏owoÊciami przy zawieraniu takich umów, jak i przez niedostateczne zró˝nicowanie oferty, która
aktualnie w wi´kszoÊci przypadków
dotyczy wàskiego zakresu ochronnego. Rzecznik Ubezpieczonych zwraca
uwag´, i˝ w obliczu obecnej sytuacji
na rynkach finansowych, banki dzia∏ajàce w Polsce powinny wyjàtkowo
dok∏adnie przeanalizowaç system zabezpieczeƒ udzielanych kredytów.
Skoro w Polsce coraz cz´Êciej podstawowym, a czasami jedynym zabezpieczeniem drobnych kredytów jest
ubezpieczenie, to w interesie zarówno
konsumentów jak i banków powinno
byç, aby ubezpieczenie nie by∏o iluzoryczne i aby zapewnia∏o realnà ochron´ i mo˝liwoÊç sp∏aty udzielonego
kredytu. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych mo˝naby zastanowiç si´
nad wprowadzeniem standardowego
produktu specjalnie przygotowanego
pod kàtem ochrony sp∏aty kredytu.
Produktu, który by∏by jednolity, zrozumia∏y dla wszystkich konsumentów, który zapewnia∏by im równà
ochron´ bez wzgl´du na podmiot,
który takie ubezpieczenie oferuje.
Wzorem dla przyj´cia takich rozwiàzaƒ mog∏oby byç stworzone w Anglii
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ubezpieczenia PPI (Payment Protection Insurance), które w swoim
zarysie wywa˝ajà interesy banków
i kredytobiorców. Im szybciej takie
dzia∏ania zostanà podj´te, tym rzadziej b´dziemy otrzymywaç informacje oraz odbieraç skargi od klientów,
którzy czujà si´ oszukani. W ocenie
Rzecznika Ubezpieczonych opisanà
kwestià nale˝y zajàç si´ jak najszybciej.
Du˝o wàtpliwoÊci wyra˝onych zosta∏o w odniesieniu do tzw. ubezpieczeƒ pomostowych. Rzecznik Ubezpieczonych zbada∏ równie˝ t´ kwesti´
przygotowujàc swój raport. G∏os w tej
sprawie zabra∏ tak˝e Urzàd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, który
podjà∏ dzia∏ania w zakresie kontroli
wzorców umów kredytów hipotecznych, z uwzgl´dnieniem zagadnieƒ
ubezpieczenia kredytu. Efektem podj´tych przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzia∏aƒ jest
Raport z kontroli wzorców umownych kredytów hipotecznych4.
Ubezpieczenie pomostowe jest
ubezpieczeniem, które ma zapewniç
ochron´ wierzytelnoÊci banku do
momentu uzyskania zabezpieczenia
w postaci wpisu hipoteki do ksi´gi
wieczystej nieruchomoÊci. Ubezpieczenie to zapewnia bankowi zwrot
kredytu w przypadku jego niesp∏acenia przez kredytobiorc´ w okresie
mi´dzy zawarciem umowy ubezpieczenia a wpisem hipoteki w ksi´dze
wieczystej.
Podstawowà nieprawid∏owoÊcià jakà zaobserwowa∏ Rzecznik Ubezpieczonych jest przyjmowanie przez
banki rozwiàzaƒ praktycznych, które
w opinii Rzecznika, sà przede wszystkim sprzeczne z istotà umowy ubezpieczenia, ra˝àco naruszajà interesy
konsumentów, a ponadto mogà stanowiç praktyk´ naruszajàcà zbiorowe
interesy konsumentów okreÊlonà
w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów5, jak
równie˝ nieuczciwà praktyk´ rynkowà okreÊlonà w art. 5.1 ustawy
o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym
praktykom rynkowym6. W praktyce
bowiem bank zawiera umow´ ubezpieczenia pomostowego z zak∏adem
ubezpieczeƒ, a wi´c jest ubezpieczajà-
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cym i to ryzyko banku jest ubezpieczane, a ponadto bank jest uprawniony do otrzymania Êwiadczenia. Z samego
stosunku
ubezpieczenia
wy∏àczony jest wi´c kredytobiorca –
nie jest on stronà umowy, nie jest
ubezpieczonym ani uprawnionym.
Jednak umowà kredytu kredytobiorca zostaje zobowiàzany do zap∏aty
sk∏adki ubezpieczeniowej. Ten w∏aÊnie fakt obcià˝enia klienta kosztami
sk∏adki ubezpieczeniowej powoduje,
˝e ubezpieczenie pomostowe narusza
istot´ umowy ubezpieczenia. Zgodnie
bowiem z art. 805 § 1 kodeksu cywilnego „przez umow´ ubezpieczenia
zak∏ad ubezpieczeƒ zobowiàzuje si´
spe∏niç okreÊlone Êwiadczenie w razie
zajÊcia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczajàcy zobowiàzuje
si´ zap∏aciç sk∏adk´”. Je˝eli wi´c to
kredytobiorca op∏aca sk∏adk´ ubezpieczeniowà, to on powinien otrzymaç Êwiadczenie w postaci ochrony
ubezpieczeniowej. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych nie ma znaczenia
fakt, i˝ formalnie sk∏adka jest p∏acona przez bank, a kredytobiorca jest
zobowiàzany do jej „finansowania”
umowà kredytu, a nie umowà ubezpieczenia. Skutkiem przyj´cia takiego
rozwiàzania jest bowiem ostatecznie
obcià˝enie finansowe kredytobiorcy
sk∏adkà ubezpieczeniowà, gdy˝ kredytobiorca sp∏aca nie tylko zobowiàzanie wynikajàce z udzielonego kredytu, ale równie˝ obcià˝enie z tytu∏u
ubezpieczenia. „Rozbicie” tego stosunku na dwie odr´bne umowy cywilnoprawne mo˝e zostaç ocenione jako
obejÊcie prawa.
Zagro˝enia zwiàzane z przyj´ciem
takich rozwiàzaƒ praktycznych sà
ogromne, gdy˝ klient nie otrzymuje
szczegó∏owych informacji nt. zakresu ubezpieczenia zazwyczaj jednak
jest informowany o tym, ˝e b´dzie
„finansowa∏” sk∏adk´ na ubezpieczenie kredytu. O ile w odniesieniu do
innych ubezpieczeƒ zawieranych
w zwiàzku z umowà kredytu (np.
ubezpieczenia na ˝ycie) banki bàdê
umieszczajà w samej umowie kredytu informacje nt. tego ubezpieczenia
bàdê dor´czajà kredytobiorcy wyciàg
z ogólnych warunków ubezpieczenia, o tyle w odniesieniu do ubezpie-

czeƒ pomostowych klient nie otrzymuje ˝adnych, nawet minimalnych
informacji nt. tego ubezpieczenia.
Nale˝y pami´taç, i˝ us∏ugi ubezpieczeniowe sà us∏ugami skomplikowanymi i przeci´tny konsument nie
jest w stanie zrozumieç konstrukcji
ubezpieczenia pomostowego. Nazwa
produktu – ubezpieczenie kredytu
– sugeruje mu jednak, i˝ ubezpieczenie takie w ka˝dym przypadku niesp∏acenia przez kredytobiorc´ kredytu, b´dzie skutkowa∏o uwolnieniem
go od odpowiedzialnoÊci finansowej
wobec banku. Jest to nieprawdà,
gdy˝ zgodnie z art. 828 § 1 k.c. je˝eli
nie umówiono si´ inaczej, z dniem
zap∏aty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczajàcego (tu: banku) przeciwko osobie
trzeciej odpowiedzialnej za szkod´
(kredytobiorcy) przechodzi z mocy
prawa na ubezpieczyciela do wysokoÊci zap∏aconego odszkodowania.
Z kolei je˝eli ubezpieczyciel pokry∏
tylko cz´Êç szkody, ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej
cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia
przed roszczeniem ubezpieczyciela.
Sama konstrukcja ubezpieczenia
pomostowego, jak równie˝ przys∏ugujàcy ubezpieczycielowi w tej sytuacji
regres, jest oparta na podstawowej
zasadzie ubezpieczeƒ majàtkowych,
jakà jest mo˝liwoÊç dochodzenia
zwrotu odszkodowania od sprawcy
szkody. Zasada ta jest stosowana powszechnie w odniesieniu do innych
ubezpieczeƒ majàtkowych, jak równie˝ zosta∏a usankcjonowana przepisami kodeksu cywilnego. W ka˝dym
innym ubezpieczeniu majàtkowym
ubezpieczyciel, na podstawie art. 828
§ 1 k.c., b´dzie mia∏ prawo regresu do
osoby odpowiedzialnej za powsta∏à
szkod´. B´dzie tak zarówno w ubezpieczeniach powszechnie zawieranych (np. ubezpieczenie pojazdu od
kradzie˝y, ubezpieczenia mienia ruchomego od kradzie˝y), jak i w ubezpieczeniach finansowych. Regres jest
równie˝ konsekwencjà zasady, i˝
ubezpieczenie ma zapewniç naprawienie szkody, ale nie mo˝e prowadziç do wzbogacenia si´ poszkodowanego. Gdyby pozostawiç mo˝liwoÊç
dochodzenia naprawienia szkody
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przez samego poszkodowanego, mog∏oby to w wielu przypadkach prowadziç do jego bezpodstawnego wzbogacenia. Kolejnym argumentem jest
funkcja prewencyjna regresu – nie
ma bowiem uzasadnienia dla zwolnienia sprawcy szkody z obowiàzku
jej naprawienia tylko dlatego, ˝e poszkodowany otrzyma∏ odszkodowanie od ubezpieczyciela. Równie˝
w odniesieniu do umowy kredytu –
skoro kredytobiorca nie sp∏aca kwoty
kredytu, jego odpowiedzialnoÊç
kszta∏tuje art. 471 k.c. Poprzez stosowanie zasady regresu, ubezpieczyciele zabezpieczajà si´ przed zjawiskiem
hazardu motywacyjnego po stronie
kredytobiorcy – nie zaciàga on kredytu w sytuacji, gdy ma wàtpliwoÊci co
do swojej zdolnoÊci do jego zwrotu.
Niezale˝nie wi´c od tego, czy bank
b´dzie posiada∏ ubezpieczenie czy te˝
takiego ubezpieczenia nie zawrze,
obowiàzek sp∏aty kredytu b´dzie
w wi´kszoÊci przypadków cià˝y∏ na
kredytobiorcy. Jak wskazuje si´ w literaturze przedmiotu, regres w ubezpieczeniach finansowych jest zasadà7.
Standardem jest dochodzenie i egzekwowanie przez zak∏ad ubezpieczeƒ
swoich roszczeƒ. Stopieƒ regresowania wyp∏aconych odszkodowaƒ
w przypadku ubezpieczeƒ finansowych jest kilka, a nawet kilkunastokrotnie wy˝szy ni˝ w przypadku pozosta∏ych ubezpieczeƒ majàtkowych.
Odzyskiwanie nale˝noÊci regresowych ma dla koƒcowego wyniku tej
dzia∏alnoÊci tak du˝e znaczenie, i˝
bez efektywnych struktur windykacyjnych, trudno oczekiwaç pozytywnych rezultatów ekonomicznych.
W literaturze mo˝na jednak spotkaç opinie, i˝ kredyt finansowy
(bankowy, instytucji finansowej) nie
powinien byç ubezpieczany, gdy˝
prowadzi niejako do zamiany roli zak∏adu ubezpieczeƒ z bankiem8. Zak∏ad ubezpieczeƒ w takim przypadku bierze bowiem na siebie ci´˝ar
niesp∏acenia kredytu przez osob´
trzecià lub te˝ ewentualnie dzia∏a jako firma windykujàca nale˝noÊç od
kredytobiorcy. Z drugiej strony, bank
poprzez ubezpieczenie wyzbywa si´
ca∏ego ryzyka zwiàzanego z niesp∏aceniem kredytu, choç ryzyko takie
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powinien oceniaç i przejmowaç na
siebie poprzez samodzielnà weryfikacj´ osób ch´tnych do zaciàgni´cia
kredytu. Ocena bowiem ryzyka
przez bank i przez zak∏ad ubezpieczeƒ mo˝e byç dokonywana na podstawie ró˝nych przes∏anek. Bank
nie powinien ograniczaç si´ w swojej
dzia∏alnoÊci wy∏àcznie do zg∏aszania
do ubezpieczenia osób, które chcà
wziàç kredyt, a skupiç si´ na prawid∏owej ocenie ryzyka kredytowego.
Jest to kwestia niezwykle wa˝na,
szczególnie obecnie, majàc na uwadze doÊwiadczenia Stanów Zjednoczonych, gdzie nieprawid∏owa ocena
zdolnoÊci kredytowej kredytobiorców doprowadzi∏a do krachu na rynkach finansowych. Argument powo∏ywany przez ubezpieczycieli, i˝
ubezpieczenia pomostowe oraz inne
ubezpieczenia zwiàzane z umowà
kredytu prowadzà do u∏atwienia dost´pu do kredytu osobom, które nie
sà w stanie przedstawiç nale˝ytego
zabezpieczenia sp∏aty kredytu w postaci np. mienia odpowiedniej wartoÊci czy por´czenia osoby trzeciej,
w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, nie powinien przewa˝yç szali
w niniejszej dyskusji.
Ponadto, nale˝y wskazaç, i˝ je˝eli
bank podejmuje decyzj´ o obj´ciu
pewnych umów kredytowych ubezpieczeniem, to bank powinien sam
dokonywaç wszelkich rozliczeƒ finansowych z zak∏adem ubezpieczeƒ, jak równie˝ sam powinien ponosiç ci´˝ar op∏aty sk∏adki z tytu∏u
takiego ubezpieczenia. To bowiem
bank otrzymuje w takim przypadku
Êwiadczenie w postaci ochrony
ubezpieczeniowej i nie ma ˝adnych
podstaw, aby poÊrednio czy te˝ bezpoÊrednio, obcià˝aç kredytobiorc´
sk∏adkà, którà jest zobowiàzany zap∏aciç z tego tytu∏u. To przede
wszystkim takie rozwiàzanie powoduje absolutny sprzeciw Rzecznika
Ubezpieczonych i jest przyczynà
szczegó∏owej analizy stosunków pomi´dzy bankiem-ubezpieczycielem-kredytobiorcà. Rzecznik nie jest
przeciwnikiem ubezpieczeƒ pomostowych jako takich, nie mo˝na jednak w tych transakcjach przechodziç oboj´tnie obok praw osoby,

która ponosi koszt ubezpieczenia.
Nikt z nas nie chce p∏aciç za iluzj´
ochrony, ponosiç kosztów nie otrzymujàc w zamian ekwiwalentu.
W przypadku ubezpieczeƒ pomostowych mo˝e równie˝ istnieç praktyka polegajàca na przekazywaniu
bankom prowizji z tytu∏u sk∏adki
pobranej de facto od kredytobiorcy.
Podobne praktyki sà powszechne
w ubezpieczeniach opartych na
konstrukcji art. 808 k.c., gdzie sam
bank jest stronà umowy – ubezpieczajàcym.
W odniesieniu do ubezpieczeƒ kredytu warto powo∏aç kilka podstawowych zasad, które powinny stanowiç
podstaw´ tego typu konstrukcji.
W literaturze wskazuje si´, i˝ ubezpieczenia takie:
1. powinno dotyczyç ryzyka kredytowego zwiàzanego ze sprzeda˝à i dostarczaniem towarów
przez producentów i kupców;
2. pokrywane powinny byç straty
wynik∏e z niewyp∏acalnoÊci nabywcy, a korelatem d∏ugu nabywcy powinno byç powstanie
roszczenia kredytodawcy w stosunku do majàtku d∏u˝nika;
3. nie powinno gwarantowaç zap∏aty nale˝noÊci kredytobiorcy
w umownym terminie sp∏aty ani
obejmowaç nale˝noÊci spornych,
w tym utraconych korzyÊci;
4. ubezpieczane powinny byç
transakcje krótko- i Êrednioterminowe (maksymalnie 2-3 letni
kredyt dla dóbr inwestycyjnych);
5. nie powinno pokrywaç wi´cej
ni˝ 75% ryzyka, pozosta∏a cz´Êç
ryzyka obowiàzkowo musi byç
ponoszona przez kredytodawc´
na w∏asny rachunek; wa˝nym
stwierdzeniem w odniesieniu do
tej zasady jest, i˝ umowy ubezpieczenia skonstruowane w ten
sposób, ˝e odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ dotyczy ca∏ej
nale˝noÊci kredytodawcy, wraz
z nale˝noÊciami ubocznymi, budzà wiele wàtpliwoÊci, gdy˝ powodujà one w efekcie, i˝ kredytodawca uzyskuje lepsze efekty
gospodarcze z operacji nie zakoƒczonych sp∏atà d∏ugu przez
d∏u˝nika9.
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Obecnie pojawiajà si´ g∏osy, i˝ nieporozumienia zwiàzane z ubezpieczeniami pomostowymi sà jedynie
wynikiem braku nale˝ytej informacji przekazywanej klientowi10. Z doÊwiadczenia Rzecznika Ubezpieczonych wynika, i˝ próba przekazania
klientowi nale˝ytej informacji o takim ubezpieczeniu (a wi´c wyjaÊnienie mu kto z ubezpieczenia korzysta oraz faktu, i˝ regres jest
dopuszczalny i wszystko jest zgodne z prawem) jest iluzjà jeszcze
wi´kszà, ni˝ iluzja ochrony klienta
w ubezpieczeniach pomostowych.
Konstrukcje prawne ubezpieczeƒ
pomostowych mogà byç i owszem
zrozumia∏e dla prawników specjalizujàcych si´ w ubezpieczeniach, nie
jest jednak mo˝liwe zrozumienie takiej konstrukcji przez osob´ spoza
tzw. bran˝y. Klient poinformowany
o szczegó∏ach ubezpieczenia pomostowego nie jest ju˝ tak ch´tny do

ponoszenia jego kosztów, a cz´sto
czuje si´ po prostu oszukany. Bioràc
pod uwag´ fakt, i˝ zarówno banki,
jak i ubezpieczyciele zarabiajà tylko
i wy∏àcznie dzi´ki swoim klientom,
nale˝yty szacunek praw tych osób
jest niewàtpliwie wskazany.
n
Ma∏gorzata Wi´cko
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Do kogo po odszkodowanie
za z∏amanà r´k´?
W okresie zimowym, który charakteryzuje si´ cz´stà
zmiennoÊcià pogody, dochodzi do wielu wypadków
na skutek panujàcych warunków atmosferycznych.
Opady Êniegu, niska temperatura, oblodzenia, nieuprzàtni´te b∏oto poÊniegowe – wszystko to sprawia, ˝e w okresie od grudnia do marca wielu z nas
doznaje nieprzyjemnych urazów w skutek upadku
czy poÊlizgni´cia.
iele z tych urazów to powa˝ne z∏amania, które pozostawià trwa∏e zmiany w funkcjach organizmu a czasem w naszej
psychice. W niektórych przypadkach
mo˝emy mówiç, ˝e przyczynà nieszcz´Êliwego wypadku by∏ nasz poÊpiech, nieuwaga czy rozkojarzenie,
ale w wielu sà one nast´pstwem zawinionego zaniedbania – braku nale˝ytej dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo poruszajàcych si´ osób. Poni˝ej
postaram si´ w przyst´pny sposób
wyjaÊniç jak kszta∏tuje si´ odpowie-
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dzialnoÊç odszkodowawcza podmiotów, które powinny utrzymywaç
w nale˝ytym stanie ciàgi komunikacyjne, na których jak pokazuje doÊwiadczenie, najcz´Êciej dochodzi do
wypadków.
OdpowiedzialnoÊç odszkodowawczà, jej zasady i zakres regulujà przepisy prawa cywilnego.
Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego „Kto z winy swej wyrzàdzi∏
drugiemu szkod´, zobowiàzany jest
do jej naprawienia”. Tym samym
aby dochodziç odszkodowania od

5
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
nr 50, poz. 331 z póên. zm.).
6
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r.
o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. nr 171, poz.
1206).
7
J. Kukie∏ka, D. Poniewierka – Ubezpieczenia finansowe Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003, s.
42; tak równie˝: R. Holly – Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe? Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2004, s. 61.
8
J. Kukie∏ka, D. Poniewierka – Ubezpieczenia finansowe- Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003, s.
264.
9
J. Kukie∏ka, D. Poniewierka – Ubezpieczenia finansowe- Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003, s.
258 i n.
10
Tak J. Nawraca∏a, Aktualne problemy
bezpieczeƒ bancassurance, Prawo Asekuracyjne 4/2008, s. 53.

sprawcy szkody, musimy przede
wszystkim wykazaç trzy przes∏anki
warunkujàce odpowiedzialnoÊç tj.:
p szkod´ (uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia skutkujàcy zaburzeniem funkcji organizmu),
p czyn sprawcy z którym ustawa
wià˝e odpowiedzialnoÊç – czynem sprawcy mo˝e byç tak˝e
zaniechanie dzia∏ania (nieuprzàtni´cie
lodu,
Êniegu
z chodnika, schodów itp.),
p zwiàzek przyczynowy mi´dzy
takim zaniechaniem i powsta∏à
szkodà (wskutek zalegajàcego
na chodniku lodu, Êniegu dosz∏o
do upadku i z∏amania r´ki, nogi).
OdpowiedzialnoÊç za tego typu
zdarzenie nale˝y precyzyjnie udowodniç, tzn. wskazaç za pomocà
Êrodków dowodowych, ˝e do szkody
dosz∏o, w jakich okolicznoÊciach to
mia∏o miejsce i kto ponosi za wypadek odpowiedzialnoÊç.
Zgodnie z ogólnà zasadà dowodowà
okreÊlonà w art. 6 kodeksu cywilnego, ci´˝ar udowodnienia powy˝szych
przes∏anek, spoczywa na poszkodowanym. Od strony praktycznej mogà
to byç dowody w postaci notatki po21

licyjnej z miejsca zdarzenia,
oÊwiadczenia Êwiadków zdarzenia,
oÊwiadczenia osób zamieszkujàcych
w pobli˝u. Doskona∏ym Êrodkiem dowodowym b´dà równie˝ zdj´cia
z miejsca zdarzenia, dyspozycja wys∏ania karetki, wypis ze szpitala oraz
dokumentacja medyczna z powypadkowego leczenia i rehabilitacji.
Prócz tego wyjàtkowo istotnà kwestià podczas dochodzenia roszczeƒ
po wypadku jest ustalenie osoby
– podmiotu odpowiedzialnego za
w∏aÊciwà dba∏oÊç o bezpieczeƒstwo
w miejscu gdzie dosz∏o do wypadku.
Zgodnie z wymogami prawa, drogi,
jak równie˝ chodniki i przystanki,
powinny byç utrzymywane w nale˝ytym stanie. Utrzymanie drogi
w stanie w∏aÊciwym nale˝y do jej zarzàdcy. I tak:
p w odniesieniu do drogi krajowej
– generalnego dyrektora dróg
krajowych i autostrad,
p drogi wojewódzkiej – zarzàdu
województwa,
p drogi powiatowej – zarzàdu powiatu,
p drogi gminnej – wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
p autostrady p∏atnej – je˝eli nie
okreÊlono inaczej w umowie
koncesyjnej – podmiotu b´dàcego koncesjonariuszem,
p drogi wewn´trznej – podmiotu
zarzàdzajàcego nieruchomoÊcià
– mo˝e to byç np. wspólnota,
spó∏dzielnia czy te˝ osoba (firma) b´dàca w∏aÊcicielem danego terenu,
p chodników bezpoÊrednio przy
granicy posesji – w∏aÊciciela posesji,
p chodników b´dàcych otoczeniem drogi publicznej – zarzàdcy drogi publicznej (nale˝y
ustaliç, do której z wy˝ej wskazanych kategorii nale˝y droga,
przy której znajduje si´ chodnik),
p przystanków, wydzielonych torowisk tramwajowych – zak∏ady komunikacji, które u˝ytkujà
przystanek bàdê torowisko.
W zwiàzku z nienale˝ytym utrzymaniem miejsca gdzie powsta∏a
szkoda, nale˝y w pierwszej kolejnoÊci
22

ustaliç, do której z powy˝szych kategorii miejsce takie nale˝y. Pozwoli to
bowiem jednoznacznie wskazaç podmiot, który b´dzie ewentualnie zobowiàzany wyp∏aciç poszkodowanemu
Êwiadczenie. Zarzàdcy drogi oraz
w∏aÊciciele nieruchomoÊci posiadajà
coraz cz´Êciej ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej – OC (choç nie
ma w tym przypadku obowiàzku zawarcia takiego ubezpieczenia).
Âwiadczenie wyp∏aci w takiej sytuacji odpowiedni zak∏ad ubezpieczeƒ,
na warunkach okreÊlonych w umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej zarzàdcy drogi – posiadacza
nieruchomoÊci.
OczywiÊcie w praktyce mo˝e wystàpiç sytuacja, w której podmioty
odpowiedzialne za utrzymywanie
w nale˝ytym stanie dróg, chodników,
przystanków mogà powierzyç wykonywanie takich czynnoÊci innym osobom-podmiotom. W takiej sytuacji
zastosowanie b´dzie mia∏ art. 429
k.c., który stanowi, ˝e kto powierza
wykonanie czynnoÊci drugiemu, ten
jest odpowiedzialny za szkod´ wyrzàdzonà przez sprawc´ przy wykonywaniu powierzonej czynnoÊci, chyba
˝e nie ponosi winy w wyborze albo ˝e
wykonanie czynnoÊci powierzy∏ osobie, przedsi´biorstwu lub zak∏adowi,
które w zakresie swej dzia∏alnoÊci zawodowej trudnià si´ wykonywaniem
takich czynnoÊci. Dla potrzeb naszego opracowania przepis ten oznacza
tyle, ˝e podmiot odpowiedzialny za
usuni´cie np. Êniegu mo˝e powierzyç
wykonywanie tej czynnoÊci firmie,
która zajmuj´ si´ takim rodzajem
dzia∏alnoÊci i wtedy taka firma b´dzie ponosiç odpowiedzialnoÊç. Wyjàtkiem jest sytuacja gdy zlecajàcy
pope∏ni b∏àd w doborze podwykonawcy. Je˝eli podmiot powierzajàcy
czynnoÊci nieprawid∏owo wybierze
podwykonawc´ – odÊnie˝anie chodnika zleci firmie, która zajmuje si´
np. monta˝em oÊwietlenia przy drogach – wtedy odpowiedzialnoÊç ponosi podmiot, który zleca∏ wykonywanie takich czynnoÊci.
Dla stwierdzenia odpowiedzialnoÊci istotnym jest wskazanie naruszenia obowiàzków w zakresie dba∏oÊci
o bezpieczeƒstwo poruszajàcych si´

osób. Katalog obowiàzków osób odpowiedzialnych za utrzymanie ciàgów komunikacyjnych jest szeroki
i polega kolejno na:
p utrzymywaniu nawierzchni,
chodników, obiektów in˝ynierskich, urzàdzeƒ zabezpieczajàcych ruch i innych urzàdzeƒ
zwiàzanych z drogà w stanie
wykluczajàcym nara˝enie u˝ytkowników na wypadek pozostajàcy w bezpoÊrednim zwiàzku
z wykorzystaniem drogi,
p wykonywaniu prac remontowych i zabezpieczajàcych przywracajàcych pierwotny stan nawierzchni oraz bie˝àcych robót
konserwacyjnych, porzàdkowych i innych, których celem
jest poprawa i zwi´kszenie bezpieczeƒstwa ruchu,
p koordynacji robót w pasie drogowym,
p przeprowadzaniu okresowych
kontroli stanu dróg i obiektów
mostowych,
p przeciwdzia∏aniu niszczeniu
dróg przez ich u˝ytkowników,
p zaznaczaniu remontowanych
lub zniszczonych odcinków drogi poprzez odpowiednie oznakowanie przy u˝yciu znaków drogowych a w sytuacji wy∏àczenia
drogi z u˝ytku – innych zabezpieczeƒ, uniemo˝liwiajàcych
korzystanie z drogi,
p pozbywaniu si´ b∏ota, Êniegu,
lodu i innych zanieczyszczeƒ
uprzàtni´tych z chodników
przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
przyleg∏ych do drogi publicznej,
p sprzàtaniu i pozbywaniu si´
b∏ota, Êniegu, lodu i innych zanieczyszczeƒ z chodników, je˝eli zarzàd drogi pobiera op∏aty
z tytu∏u postoju lub parkowania
pojazdów samochodowych na
takim chodniku.
W∏aÊciciele nieruchomoÊci ponadto zapewniajà utrzymanie czystoÊci
i porzàdku m.in. przez:
p uprzàtni´cie b∏ota, Êniegu, lodu
i innych zanieczyszczeƒ z chodników po∏o˝onych wzd∏u˝ nieruchomoÊci, przy czym za taki
chodnik uznaje si´ wydzielonà
cz´Êç drogi publicznej s∏u˝àcà

P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

dla ruchu pieszego po∏o˝onà
bezpoÊrednio przy granicy nieruchomoÊci; w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie jest obowiàzany
do uprzàtni´cia chodnika, na
którym jest dopuszczony p∏atny
postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych.
Zaniechanie lub wadliwe wype∏nienie powy˝szych obowiàzków skutkujàce szkodà prowadzi do powstania zobowiàzania odszkodowawczego
– koniecznoÊci spe∏nienia Êwiadczenia (wyp∏aty odszkodowania).
Prawid∏owe utrzymanie stanu
dróg i chodników szczególnego znaczenia nabiera w okresie zimowym,
przy czym nale˝y podkreÊliç, ˝e
utrzymanie ciàgów komunikacyjnych w tym okresie jest cz´sto tech-

nicznie niemo˝liwe do wykonania.
Wystàpienie szkody na osobie czy
uszkodzenie pojazdu na skutek ÊliskoÊci drogi czy chodnika nie daje
automatycznie podstawy do przyj´cia odpowiedzialnoÊci po stronie zarzàdcy i twierdzenia, ˝e nie dope∏ni∏
on cià˝àcych na nim obowiàzków polegajàcych na usuni´ciu lodu, Êniegu
czy go∏oledzi. W porze zimowej wymagana jest od kierujàcych pojazdami i pieszych szczególna ostro˝noÊç.
Trzeba wi´c pami´taç, ˝e utrzymanie dróg publicznych i chodników
w nale˝ytym stanie w szczególnoÊci
w okresie zimowym musi byç oceniane w rozsàdnych granicach, w Êwietle zasad doÊwiadczenia ˝yciowego,
bowiem nie mo˝na wymagaç aby
osoby odpowiedzialne za utrzymanie

OdpowiedzialnoÊç cywilna
– szkoda trudna czy dajàca si´ wyliczyç?
OdpowiedzialnoÊç cywilna to jedna z podstawowych instytucji, na której opiera si´ system prawa
cywilnego.
ie ma jednak wypracowanej
definicji OC, dla tego te˝ na
potrzeby niniejszego artyku∏u przyjmijmy interpretacj´, ˝e OC
to sytuacja prawna, w której powstaje zobowiàzanie podmiotu do wyp∏aty odszkodowania za wyrzàdzonà
szkod´ w skutek naruszenia norm
kodeksowych. Zatem jest to odpowiedzialnoÊç majàtkowa sprawcy
wobec osoby poszkodowanej, której
celem jest kompensacja szkody.
W literaturze przedmiotu wyró˝nia si´ odpowiedzialnoÊç sprawczà
i gwarancyjnà. Pierwszy typ odpowiedzialnoÊci polega na przyj´ciu
odpowiedzialnoÊci przez sprawc´.
Z drugim typem odpowiedzialnoÊci
spotykamy si´ w sytuacji wypadku
komunikacyjnego, gdzie odpowiedzialnoÊç na mocy ustawy jest przeniesiona na zak∏ad ubezpieczeƒ.
Niezb´dnym warunkiem powstania odpowiedzialnoÊci cywilnej jest
∏àczne spe∏nienie trzech przes∏anek:
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p powstanie szkody rozumianej
jako uszczerbek majàtkowy lub
niemajàtkowy;
p ludzkie dzia∏anie, niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie
zobowiàzania – fakt powodujàcy uszczerbek;
p zwiàzek przyczynowy pomi´dzy
szkodà a zdarzeniem, z którym
prawo ∏àczy obowiàzek odszkodowawczy – kodeks cywilny stoi na
gruncie tzw. adekwatnego zwiàzku
przyczynowego (art. 361 § 1 k.c.).
Prawo polskie przewiduje odpowiedzialnoÊç na zasadzie winy, ryzyka i zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
Dominujàcà zasadà jest odpowiedzialnoÊç na zasadzie winy inaczej
zwana odpowiedzialnoÊcià na zasadach ogólnych jako najcz´Êciej spotykanà form´ w stosunkach zobowiàzaniowych. Podstawowa norma
prawna zawarta jest w art. 415 k.c.,
który brzmi: „kto z winy swojej wyrzàdzi drugiemu szkod´, zobowiàzany jest do jej naprawiania”.

dróg w ciàgu bardzo krótkiego czasu
by∏y w stanie skontrolowaç wszystkie podleg∏e im drogi oraz ciàgi komunikacyjne i zapobiec powstaniu
ewentualnych szkód.
Podsumowujàc nale˝y stwierdziç,
i˝ najwa˝niejszà kwestià, w razie
zajÊcia wypadku w skutek zaniedbaƒ po stronie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie we
w∏aÊciwym stanie ciàgów komunikacyjnych, jest ustalenie osoby, podmiotu odpowiedzialnego za ten stan
rzeczy oraz zebranie jak najwi´kszej
liczby dowodów, które pomogà nam
w dochodzeniu nale˝nego Êwiadczenia odszkodowawczego.
n
Piotr Budzianowski
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
I. Wina
Poj´cie winy na gruncie kodeksu
cywilnego nie ró˝ni si´ od poj´cia winy w prawie karnym. OkreÊlajàc win´ bierze si´ pod uwag´ nie tylko zachowanie sprawcy oraz jego
psychiczne nastawienia, ale tak˝e
sprzecznoÊç jego dzia∏ania lub zaniechania z obowiàzujàcymi normami
prawnymi lub zasadami wspó∏˝ycia
spo∏ecznego. Subiektywna wadliwoÊç post´powania jest uzale˝niona
od stanu poczytalnoÊci sprawcy.
Zgodnie z polskim prawem osoba,
która z jakichkolwiek powodów znajduje si´ w stanie wy∏àczajàcym Êwiadome lub swobodne wy∏àczenie podj´cia decyzji i wyra˝enia woli, nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za wyrzàdzonà szkod´, chyba ˝e zak∏ócenie
czynnoÊci psychicznych by∏o skutkiem Êwiadomego u˝ycia Êrodków
odurzajàcych. Istnieje tak˝e grupa
osób, którym nie mo˝na przypisaç
winy, np. ma∏oletnim do 13 lat, chorym psychicznie, niedorozwini´tym
i u∏omnym.
Wina (dolus, culpa) to czyn
sprawcy mogàcy byç zarówno dzia∏aniem i zaniechaniem. Wyró˝nia si´
stopnie winy: umyÊlnoÊç (dolus)
i niedbalstwo (culpa). UmyÊlnoÊç to
zamierzone podj´cie dzia∏ania
sprzecznego z regu∏ami post´powania lub powstrzymywanie si´ od
dzia∏ania, mimo obowiàzku czynne23

go zachowania si´. Natomiast niedbalstwo to nieumyÊlny rodzaj winy,
który polega na nie do∏o˝eniu przez
sprawców nale˝ytej starannoÊci podczas wykonywania zobowiàzania.
II. Odszkodowanie z tytu∏u OC
kierujàcego pojazdem
Odszkodowanie wyp∏aca si´ po
ustaleniu odpowiedzialnoÊci cywilnej
kierujàcego pojazdem, która mo˝e
opieraç si´ na 2 zasadach prawnych:
a) zasada ryzyka: nak∏ada z góry
na kierujàcego pojazdem odpowiedzialnoÊç wynikajàcà z faktu wprowadzenia pojazdu do ruchu. Poszkodowany nie musi wykazaç winy
sprawcy, musi jedynie udowodniç, ˝e
szkoda zosta∏a wyrzàdzona w zwiàzku z ruchem pojazdu. Sprawca natomiast mo˝e zwolniç si´ z odpowiedzialnoÊci przez wykazanie, ˝e
szkoda nastàpi∏a na skutek:
p si∏y wy˝szej;
p wy∏àcznej winy poszkodowanego;
p wy∏àcznej winy osoby trzeciej,
za którà nie ponosi odpowiedzialnoÊci.
b) zasada winy: wskazuje na odpowiedzialnego za skutki, który ponosi
win´ za powsta∏e zdarzenie szkodowe. Win´ nale˝y udowodniç za pomocà dowodów, i˝ kierujàcy ponosi
win´ w swoim bezprawnym zachowaniu lub dzia∏aniu.
Ustalenie odpowiedzialnoÊci polega na ustaleniu stosunków prawnych:
p pomi´dzy
ubezpieczycielem
a ubezpieczajàcym – umowa
ubezpieczenia OC pojazdów
mechanicznych. Powstaje on
przez zawarcie umowy ubezpieczenia uregulowanej w kodeksie cywilnym od art. 805 do 828
k.c., jak tak˝e przepisami szczególnymi;
p stosunek prawny pomi´dzy
sprawcà szkody i poszkodowanym – sprawca pe∏ni rol´ ubezpieczajàcego siebie lub inne osoby,
uwalniajàc si´ od odpowiedzialnoÊci cywilnej wobec ewentualnych poszkodowanych.
ZajÊcie wypadku rodzi po stronie
poszkodowanego prawo do docho24

dzenia odszkodowania za doznanà
szkod´ sensu largo, równoczeÊnie
rodzi po stronie zobowiàzanego obowiàzek jej naprawienia.
Ubezpieczyciela nie ∏àczy z poszkodowanym ˝aden stosunek prawny do
czasu powstania szkody u poszkodowanego z winy ubezpieczonego
sprawcy. Wa˝ne, ˝e obowiàzek ubezpieczyciela powstaje tylko wtedy, je˝eli szkoda mieÊci si´ w zakresie
udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Zakres udzielanej ochrony regulujà ogólne warunki ubezpieczenia
zarówno obowiàzkowego jak i dobrowolnego.
III. Szkoda
Podstawowà ró˝nicà pomi´dzy odszkodowaniem (art. 444 k.c. i art.
446 § 3 k.c.) a zadoÊçuczynieniem
(art. 445 k.c. i art. 446 § 4 k.c.) jest
kwalifikacja szkody jako majàtkowej
lub niemajàtkowej. Dla rozgraniczenia tych roszczeƒ przyjmuje si´ odpowiednie kryteria.
1. Szkoda niemajàtkowa
Definicja szkody niemajàtkowej
nie jest zaczerpni´ta z j´zyka potocznego, zosta∏a stworzona dla potrzeb
prawa cywilnego na oznaczenie
wszelkiego rodzaju uszczerbków niemajàtkowych. Sposobem wynagrodzenia uszczerbku niemajàtkowego
jest wyp∏acenie tzw. zadoÊçuczynienia pieni´˝nego. Ta wyp∏acona pewna suma pieni´dzy nie usunie szkody
niemajàtkowej, ma daç poszkodowanemu pewnà rekompensat´, która
w cz´Êci z∏agodzi doznane cierpienia.
Szkody niemajàtkowej nie mo˝na ujmowaç z punktu czysto subiektywnego, poniewa˝ wyrzàdzenie szkody
oznacza naruszenie okreÊlonego dobra osobistego i w tym znaczeniu ma
ona cz´Êciowo charakter obiektywny.
1.1. Charakterystyka szkody niemajàtkowej:
p prawo polskie przewiduje przyznanie zadoÊçuczynienia tylko
w dziedzinie czynów niedozwolonych;
p prawo polskie przyznaje poszkodowanemu roszczenie o zadoÊçuczynienie tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie
tj. art. 445, 446 § 4, 448 k.c.;

p prawo polskie nie przewiduje
zadoÊçuczynienia w stosunkach
rodzinnych;
p nie mo˝na domagaç si´ zadoÊçuczynienia na podstawie przepisów o niewykonaniu lub nienale˝ytym wykonaniu zobowiàzania
(art. 471 k.c.);
p zadoÊçuczynienie z natury jest
trudno wymierne;
p zadoÊçuczynienie
pieni´˝ne
przyznaje si´ w formie jednorazowego Êwiadczenia;
p przyznanie zadoÊçuczynienia
nie pozbawia poszkodowanego
praw do pozosta∏ych roszczeƒ
nale˝nych z mocy prawa;
p w prawie polskim zadoÊçuczynienie ma charakter fakultatywny;
p odmowa przyznania zadoÊçuczynienia musi byç oparta na
przes∏ankach obiektywnych, co
oznacza niepe∏nà swobod´
uznania s´dziego przy ocenie
roszczenia;
p przyznanie zadoÊçuczynienia
uzale˝nione jest od ca∏okszta∏tu
okolicznoÊci sprawy jak: wiek
poszkodowanego, plany na
przysz∏oÊç itd. Dlatego te˝
uszkodzenie cia∏a lub rozstrój
zdrowia, a wi´c naruszenie najcenniejszego dobra cz∏owieka
jest szczególnà krzywdà, która
wymaga wysokiego zadoÊçuczynienia pieni´˝nego odpowiednio do danego przypadku.
1.2. Czynniki wp∏ywajàce na wysokoÊç zadoÊçuczynienia:
p nasilenie cierpieƒ;
p d∏ugotrwa∏oÊç choroby;
p rozmiar kalectwa;
p trwa∏oÊç nast´pstw zdarzeƒ;
p cierpienia fizyczne i psychiczne;
p konsekwencje uszczerbku na
zdrowiu w ˝yciu prywatnym
i spo∏ecznym;
p aktualne warunki i przeci´tna
stopa ˝yciowa spo∏eczeƒstwa;
p standard ˝ycia;
p utrata mo˝liwoÊci zarobkowania lub wykonywania swojego
zawodu;
p sytuacja ˝yciowa ofiary wypadku przed jego zaistnieniem i po
jego zaistnieniu;

P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

p wiek poszkodowanego;
p wy∏àczenie poszkodowanego
z normalnego ˝ycia;
p indywidualne czynniki majàce
wp∏yw na sytuacj´ powypadkowà u poszkodowanego.
(vide orzecznictwo: wyrok SN
z dnia 10.06.1999 r., II UKN 681/98,
wyrok SA z dnia 03.11.1994 r., III APr
43/94, wyrok SN z dnia 18.01.1984 r.,
I CR 407/83, wyrok SN z dnia
09.03.1973 r., I CR 55/73, wyrok SN
z dnia 20.10.1972 r., I CR 354/72).
1.3. Funkcja zadoÊçuczynienia za
szkod´ niemajàtkowà:
p wynagrodzenie szkody wyrzàdzonej czynem niedozwolonym;
p kompensacja doznanej krzywdy.
Przyznanie zadoÊçuczynienia wià˝e si´ zawsze z naruszeniem okreÊlonego dobra osobistego. Przepisy prawa
polskiego
ochron´
dóbr
osobistych ujmujà bardzo szeroko.
Licznie zosta∏ rozbudowany system
sankcji majàtkowych w przypadku
naruszenia dobra osobistego. Lista
dóbr osobistych jest d∏uga i prawu
polskiemu nie jest znane jakieÊ jedno
ogólne dobro osobiste. Katalog w k.c.
(art. 23, 24 w zw. z art. 448 k.c.) jest
otwarty i z istoty zmiennoÊci katalogu dóbr osobistych wynika, ˝e wraz
ze zmianami stosunków spo∏ecznych
mogà pojawiaç si´ i znikaç pewne dobra osobiste podlegajàce ochronie
prawnej. W zwiàzku z tym doktryna
i nauka z czasem wypracowa∏y
i uzna∏y za podlegajàce ochronie prawa takie jak m. in. prawo najbli˝szej
rodziny do pochowania osoby zmar∏ej
oraz pami´ci do niej, prawo do spokojnego mieszkania i prywatnoÊci,
p∏ci cz∏owieka i inne. Przepisy k.c.
o ochronie dóbr osobistych nie uchybiajà uprawnieniom przewidzianym
w ustawodawstwie szczególnym,
zw∏aszcza w prawie autorskim i wynalazczym. Wszystko to przemawia
za uj´ciem pluralistycznym w dziedzinie ochrony dóbr osobistych.
2. Szkoda majàtkowa
Szkoda
majàtkowa
oznacza
zmniejszenie majàtku, które nastàpi∏o wbrew woli uprawnionego.
W systemie polskim przyj´to teori´ ró˝nicy zwanà dyferencyjnà, która polega na ujmowaniu szkody jako
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ró˝nicy mi´dzy obecnym stanem
majàtkowym a stanem hipotetycznym, czyli takim, który by istnia∏,
gdyby nie nastàpi∏o dane zdarzenie.
W piÊmiennictwie wyró˝nia si´
szkody na osobie i w mieniu. Nast´pnie rozró˝nia si´ szkod´ obecnà,
szkod´ przysz∏à i ewentualnà. Inne
rozró˝nienie na szkod´ bezpoÊrednià i poÊrednià ma znaczenie dla
prawa odszkodowawczego. Zgodnie
z naszym systemem zobowiàzany do
naprawienia szkody odpowiada tylko za szkod´ bezpoÊrednià zgodnie
z teorià zwiàzku przyczynowo-adekwatnego (art. 361 § 1 k.c.).
2.1. Charakterystyka szkody majàtkowej:
p podstawà prawnà sà przepisy
art. 444 i 446 § 1 k.c., które
okreÊlajà kràg roszczeƒ majàtkowych;
p ze szkodà majàtkowà inaczej
zwanà materialnà ÊciÊle zwiàzane sà czynniki spo∏eczne i gospodarcze, które wp∏ywajà na
ustalenie odszkodowania;
p odszkodowanie obejmuje damnum emergens i lucrum cessans
co pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku
z zasadà pe∏nego odszkodowania (art. 361 § 2 k.c.);
p przyznane odszkodowanie nie
mo˝e byç wy˝sze ani ni˝sze od
szkody poniesionej przez poszkodowanego;
p ci´˝ar udowodnienia poniesionej szkody spoczywa na poszkodowanym (art. 6 k.c.);
p ze szkodà majàtkowà zwiàzana
jest zasada miarkowania (art.
440 k.c.);
p w prawie polskim zadoÊçuczynienie ma charakter obligatoryjny jednak pod warunkiem, i˝
poszkodowany udowodni poniesienie strat i doznanie szkody w majàtku;
p przyznanie odszkodowania nie
pozbawia poszkodowanego praw
do uzyskania zadoÊçuczynienia;
p w prawie polskim k.c. poszkodowanemu daje prawo wyboru
kompensaty szkody bàdê przez
zap∏at´ odpowiedniej sumy pieni´˝nej bàdê przez przywrócenie do stanu poprzedniego;

p odszkodowanie ze swojej natury
jest wyliczalne i do oszacowania.
2.2. Funkcja odszkodowania za
szkod´ majàtkowà:
p jest to forma wynagrodzenia
szkody;
p pozwala na przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego;
p pe∏ni funkcj´ prewencyjnà (czasami wychowawczà) w zakresie
odpowiedzialnoÊci na zasadzie
winy.
Kodeks cywilny i judykatura dopuszczajà mo˝liwoÊç zwrotu za poniesione wydatki na koszty leczenia,
opiek´, stosowanie specjalnej diety,
dojazdy, nabywanie wszelkich Êrodków farmaceutycznych, protez i innych pomocy medycznych je˝eli chodzi o szkod´ na osobie. Do
odszkodowania zalicza si´ tak˝e
wszelkiego rodzaju renty.
W przypadku szkody w mieniu
praktyka wskazuje na pierwszym
miejscu mo˝liwoÊç przywrócenia do
stanu sprzed zdarzenia, dopiero
w przypadku niemo˝liwoÊci wyp∏acenie odpowiedniej sumy pieni´˝nej.
III. Reasumujàc:
OdpowiedzialnoÊç cywilna to skomplikowany proces, którego g∏ównym
celem jest rekompensata doznanej
krzywdy. Istnienie obowiàzkowoÊci
przy ubezpieczaniu pojazdów mechanicznych ma zapewniç ofiarom
wypadków drogowych otrzymanie
takiej rekompensaty niezale˝nie od
statusu materialnego sprawcy
szkody.
Szkodà jest wszelki uszczerbek
majàtkowy lub niemajàtkowy. Z natury rzeczy wynika, ˝e granica pomi´dzy szkodà majàtkowà a niemajàtkowà nie jest ostra, co po cz´Êci
jest te˝ uwarunkowane historycznie.
Cz´sto szkody te wyst´pujà ∏àcznie, ale istnieje obszar, gdzie granice
pomi´dzy szkodà majàtkowà a niemajàtkowà ulegajà przesuni´ciu
w miar´ zmiany uwarunkowaƒ spo∏ecznych i stanowiàcych ich odbicie
poglàdów.
n
Edyta RyÊ
doktorantka na Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza w Poznaniu
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Pokrycie kosztów powypadkowego badania
technicznego w ubezpieczeniach OC
posiadaczy pojazdów i AC
Omawiajàc problematyk´ dotyczàcà zwrotu kosztów za powypadkowe badania techniczne konieczne jest odniesienie si´ do regulacji zawartych
w ustawach: o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,
o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK
oraz Prawo o ruchu drogowym.
godnie z art. 17 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124,
poz. 1151 z póê.zm.) Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiàzany
poinformowaç zak∏ad ubezpieczeƒ
o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, o którym mowa
w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz.
515 z póên. zm.). Badanie techniczne
uznawane jest jako normalne nast´pstwo szkody i jego koszty pokrywa
ubezpieczyciel w ramach polisy AC,
jak i OC sprawcy.
W przepisie tym rozró˝nia si´
dwie podstawy zg∏aszanych przez
poszkodowych roszczeƒ:
1. w ramach obowiàzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej (OC),
2. w ramach dobrowolnego ubezpieczenia auto casco (AC).
W art. 36 a ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK (Dz.U. Nr
124, poz. 1152 z póên. zm.) tak˝e
znajduje si´ unormowanie, stanowiàce cz´Êciowe powtórzenie powy˝szego przepisu, w myÊl, którego odszkodowanie z ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
obejmuje równie˝ koszt dodatkowego badania technicznego, o którym
mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy –
Prawo o ruchu drogowym.
Przywo∏ane regulacje wskazujà
wyraênie obowiàzek uznania jako
normalnego nast´pstwa szkody
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i pokrycia kosztów tylko jednego
z dodatkowych badaƒ technicznych
wymienionych w ustawie Prawo
o ruchu drogowym, a mianowicie
badania, o którym mowa w art. 81
ust. 8 pkt 4 (badanie pojazdu w którym zosta∏a dokonana naprawa wynikajàca ze zdarzenia powodujàcego odpowiedzialnoÊç zak∏adu
ubezpieczeƒ z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia okreÊlonego w grupie 3 i 10 dzia∏u II za∏àcznika do
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej na kwot´ przekraczajàcà
2000 z∏).
W przypadku uczestniczenia pojazdów wypadkach drogowych,
ustawa Prawo o ruchu drogowym
przewiduje jeszcze inne przypadki
skutkujàce obowiàzkiem wykonania dodatkowego badania technicznego, np. okreÊlone w art. 81 ust.
8 pkt 1 lit. a oraz pkt 1 lit. c ustawy.
Mimo braku wyraênego wskazania
obowiàzku pokrycia takich badaƒ
w ww. przepisach ustaw: o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG
i PBUK koszty tych badaƒ, je˝eli
pozostajà w normalnym zwiàzku
przyczynowym ze szkodà równie˝
powinny podlegaç wyrównaniu
przez ubezpieczyciela w ramach
ubezpieczenia OC, w przypadku dobrowolnych umów ubezpieczenia
AC ju˝ nie.
W razie wystàpienia z ˝àdaniem
zwrotu kosztów powypadkowego
badania technicznego w ramach polisy OC wskazaç nale˝y, ˝e odpowie-

dzialnoÊç ubezpieczyciela (zw∏aszcza zaÊ jej zakres) okreÊlajà tak˝e
przepisy kodeksu cywilny. Tym samym zastosowanie znajdzie art. 361
§ 2 k.c., zgodnie z którym naprawienie szkody obejmuje – w granicach
normalnego zwiàzku przyczynowego – straty, które poszkodowany poniós∏ oraz korzyÊci, które móg∏by
osiàgnàç gdyby mu szkody nie wyrzàdzono. Koszty, które poszkodowany poniós∏ z tytu∏u dodatkowego
badania technicznego stanowià modelowy przyk∏ad uszczerbku majàtkowego, majàcego postaç straty rzeczywistej (damnum emergens),
powodujàcej zmniejszenie majàtku
poszkodowanego. Nie powinno, zatem budziç wàtpliwoÊci, i˝ poszkodowanemu przys∏uguje pe∏ny zwrot
kwoty, którà musia∏ wydaç na badania techniczne, w zwiàzku zaistnia∏ym wypadkiem komunikacyjnym.
Niestety ze skarg wp∏ywajàcych
do Rzecznika Ubezpieczonych wynika, ˝e praktyka niektórych zak∏adów ubezpieczeƒ w tym zakresie
nie jest w∏aÊciwa.
Cz´stym problemem jest pokrywanie przez niektórych ubezpieczycieli jedynie cz´Êci poniesionego
kosztu badania technicznego.
W przypadku samochodów osobowych dodatkowe badanie techniczne, które kosztuje ∏àcznie 192 z∏
(na kwot´ t´ sk∏ada si´ op∏ata obejmujàca zakres badania specjalistycznego i okresowego). Cz´Êç
op∏aty, której niektórzy ubezpieczyciela nie chcà zwracaç to 98 z∏, a jeÊli jest w nich zainstalowana instalacja gazowa nawet 161 z∏.
Zakres dodatkowych badaƒ technicznych okreÊlonych w art. 81 ust.
8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym okreÊla § 3 rozporzàdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie zakresu
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i sposobu przeprowadzania badaƒ
technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych
przy tych badaniach (Dz.U. nr 227,
poz. 2250 z póên. zm.).
W przypadku, gdy dodatkowe badanie techniczne dokonywane jest
z tego wzgl´du, ˝e w pojeêdzie zosta∏a dokonana naprawa wynikajàca ze zdarzenia powodujàcego odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia okreÊlonego w grupie 3 i 10
dzia∏u II za∏àcznika do ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej na
kwot´ przekraczajàcà 2000 z∏) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 zakres badania obejmuje:
p sprawdzenie i ocen´ spe∏nienia
warunków technicznych zwiàzanych z dokonanà naprawà
oraz
p zakres, o którym mowa w ww.
§ 3 ust. 1 pkt 7, w przypadku
kiedy dokonana naprawa wymaga specjalistycznego badania, o którym mowa w pkt 11

za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia (w zakres tego badania
wchodzi równie˝ zakres badania okresowego)
Op∏aty za dodatkowe badanie
techniczne sà naliczane zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 29 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie wysokoÊci op∏at zwiàzanych
z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badaƒ technicznych pojazdów (Dz.U.
nr 223, poz. 2261 z póên. zm.). Ca∏kowita op∏ata za wykonane w pojeêdzie dodatkowe badanie techniczne
pojazdu jest wyliczana przez stacje
kontroli pojazdów jako suma op∏at
z tytu∏u wykonania wyszczególnionych w tabeli op∏at pozycji. W przypadku badaƒ powypadkowych
oprócz sprawdzenia prawid∏owoÊci
naprawy wykonywany jest zakres
badania okresowego, za dokonanie
którego naliczana kwota przewidziana dla standardowego corocznego badania okresowego. Wykona-

nie w ramach powypadkowego badania dodatkowego zakresu badania okresowego nie skutkuje przesuni´ciem terminu wpisanego
w dowodzie rejestracyjnym obowiàzkowego corocznego badania
okresowego.
Reasumujàc zak∏ad ubezpieczeƒ
zobowiàzany jest zwróciç koszty
powypadkowego badania zarówno
w ramach umowy ubezpieczenia
OC, jak i AC. Na ubezpieczycielu
cià˝y pokrycie pe∏nego kosztu badania powypadkowego, wskazanego w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy
Prawo
o
ruchu
drogowym,
a w przypadku ubezpieczenia OC
– tak˝e innych badaƒ powypadkowych okreÊlonych w art. 81 ust.
8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pozostajàcych w granicach
normalnego zwiàzku przyczynowego ze zdarzeniem wywo∏ujàcym
obowiàzek odszkodowawczy.
n
Anna Dàbrowska
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Strona interenetowa Rzecznika
Ubezpieczonych dla niewidomych
Rzecznik Ubezpieczonych od poczàtku swojej dzia∏alnoÊci przyjmuj´ zasad´ pe∏nej dost´pnoÊci swoich us∏ug dla osób, które zainteresowane sà problematykà prawno-ubezpieczeniowà.
trona internetowa Rzecznika
Ubezpieczonych, która jest bogatym êród∏em informacji, od
momentu jej modernizacji w roku
2007, by∏a dostosowana dla osób z
dysfunkcjà wzroku, przede wszystkim niedowidzàcych. S∏u˝y temu
mo˝liwoÊç zwi´kszenia czcionki oraz
zastosowania wysokiego kontrastu.
Od 16 lutego 2009 roku strona internetowa Rzecznika zosta∏a przystosowana do obs∏ugi przez IWR
– Intelligent Web Reader – pierwsze w Polsce narz´dzie do ods∏uchiwania stron inetrnetowych.
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Rozwiàzanie to pozwala na dost´p
do treÊci zawartych na stronach inetrnetowych osobom majàcym problemy ze wzrokiem, których w Polsce
jest ok. 1,7 mln (dane GUS, Stan
zdrowia ludnoÊci Polski w 2004 roku).
Funkcja ta jest bezp∏atna dla u˝ytkowników oraz nie wymaga specjalnego oprogramowania czy sprz´tu.
Program IWR mo˝na pobraç ze strony internetowej Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl i zainstalowaç na komputerach, których
u˝ywajà osoby z dysfunkcjà wzroku,
w bibliotekach czy czytelniach.

Rzecznik Ubezpieczonych zach´ca wszystkich uczestników rynku
ubezpieczeniowego do przystosowywania stron internetowych do
potrzeb osób niedowidzàcych i niewidomych.
n
Piotr Budzianowski
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Ubezpieczenia polskie w zaborze rosyjskim (cd)
Wzajemne Gubernialne Ubezpieczenia Budowli od Ognia
Proces decentralizacyjny ubezpieczeƒ publicznych w Królestwie Polskim trwa∏ w∏aÊciwie do koƒca 1869 r..
W roku 1870 w∏adze powo∏a∏y Wzajemne Gubernialne Ubezpieczenia
Budowli od Ognia, obejmujàce swojà
dzia∏alnoÊcià tylko przymusowe ubezpieczenia budowli od ognia w miastach i we wsiach. Obowiàzkowemu
ubezpieczeniu podlega∏y budowle
oszacowane do 5 tysi´cy rubli wartoÊci, nadwy˝k´ tej wartoÊci pozwolono
ubezpieczaç w jednym z rosyjskich towarzystw ubezpieczeniowych.
Nastàpi∏ okres rzàdów rosyjskich
w dziedzinie wzajemnych ubezpieczeƒ. Wzajemne Gubernialne Ubezpieczenia Budowli od Ognia bu∏y
podporzàdkowane bezpoÊredniemu
nadzorowi Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i by∏y z nim ÊciÊle powiàzane. Mia∏y wi´c charakter
urz´du typowo administracyjnego,
powiàzanego z w∏adzami gubernialnymi i powiatowymi.
Obowiàzkowemu ubezpieczeniu
podlega∏y w miastach i osadach
wszystkie budowle znajdujàce si´
w ich granicach, a na wsiach – budowle mieszkalne, dwór z budynkami folwarcznymi, ró˝ne fabryki, zak∏ady (gorzelnie, browary, m∏yny,
kuênie), zajazdy itp..
Wzajemne Gubernialne Ubezpieczenia wprowadzi∏y zasad´ wynagradzania strat b´dàcych wynikiem tak˝e gaszenia po˝arów oraz spowodowanych
uderzeniem pioruna. Natomiast straty poniesione wskutek dzia∏aƒ wojennych nie podlega∏y wynagradzaniu
z funduszu ubezpieczeƒ.
Nale˝y jednak przyznaç, ˝e dzia∏alnoÊç Wzajemnego Gubernialnego
Ubezpieczenia cechowa∏y nadu˝ycia
i niedbalstwa, jak zresztà ca∏à ówczesnà gospodark´ rosyjskà.
Warszawskie Towarzystwo
Ubezpieczeƒ
Polityka w∏adz carskich na odcinku ubezpieczeƒ publicznych umo˝liwi∏y szerokà dzia∏alnoÊç prywatnym
towarzystwom ubezpieczeniowym,
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tak polskim, jak i rosyjskim. Istnia∏a
w tym czasie wolna konkurencja na
rynku ubezpieczeniowym – nie dotyczy∏a ona jednak ubezpieczeƒ budynków od po˝arów i ubezpieczeƒ
rolnych.
Najwi´kszà aktywnoÊcià wykaza∏o
si´ Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, jako pierwszy w Królestwie Polskim prywatny
polski zak∏ad ubezpieczeniowy. Inicjatorem powo∏ania tego Towarzystwa by∏ Leopold baron Kronenberg,
znany wówczas polityk i finansista,
za∏o˝yciel tak˝e Banku Handlowego
i Szko∏y Handlowej w Warszawie.
Opracowany zosta∏ statut nowego
Towarzystwa, a dzi´ki zabiegom
i stosunkom Kronenberga w Petersburgu, uzyskano zgod´ na jego dzia∏alnoÊç. Pierwszym prezesem dyrekcji nowego Towarzystwa zosta∏
ordynat Tomasz hrabia Zamoyski
(by∏ nim przez 14 lat), natomiast
pierwszym dyrektorem by∏, wspó∏twórca Towarzystwa Leopold Kronenberg.
Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà, Warszawskie Towarzystwo zwróci∏o szczególnà uwag´ na
reasekuracj´ oraz na ubezpieczenia
rolne. Pierwsza wspó∏praca reasekuracyjna nawiàzana zosta∏a z Magdeburskim Towarzystwem Reasekuracyjnym. Dyrekcja Warszawskiego
Towarzystwa, dla unikni´cia zale˝noÊci od jednego reasekuratora, poszuka∏a przeciwwagi w innych towarzystwach. Zawarto wi´c dalsze
umowy reasekuracyjne z innymi towarzystwami: Rosyjskim Towarzystwem Reasekuracyjnym w Petersburgu; towarzystwami „Salus”,
„Kosmos”, „Continental” i „Allianz”
w Wiedniu oraz „Arienda” w TrieÊcie. Nawiàzano tak˝e rokowania
z Pierwszym W´gierskim Towarzystwem Reasekuracyjnym oraz z angielskim North British (z tym ostatnim wspó∏praca dotrwa∏a do okresu
po I wojnie Êwiatowej).
Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ nawiàzywa∏o dalsze stosunki
reasekuracyjne z szeregiem towa-

rzystw ubezpieczeniowych zagranicznych, m. in. w Anglii, Austrii,
Stanach Zjednoczonych i W∏oszech.
Szczególnie wa˝ne by∏o jednak zawarcie w roku 1876 uk∏adu reasekuracyjnego z krakowskà Floriankà,
a wi´c najstarszym polskim towarzystwem ubezpieczeniowym w zaborze
austriackim.
Wa˝nym kierunkiem dzia∏alnoÊci
Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ by∏y ubezpieczenia rolne.
Wprowadzono wiele mo˝liwych ulg
i udogodnieƒ przy zawieraniu ubezpieczeƒ rolnych, m. in. dopuszczono
do dzielenia op∏aty rocznej na dwie
raty, w powiatach powo∏ano przedstawicieli ziemian z zadaniem czuwania nad prawid∏owoÊcià post´powania agentów i ubezpieczonych,
taryfy zmieniano po uzgodnieniu
z przedstawicielstwem ziemian, pomagano w organizowaniu i wyposa˝aniu wiejskich stra˝y ogniowych.
W roku 1872 kierowanie Warszawskim Towarzystwem Ubezpieczeƒ
przejà∏ Konstanty Górski. Poniewa˝
by∏ on z pochodzenia ziemianinem
z kielecczyzny, nic wi´c dziwnego, ˝e
szczególnie zajà∏ si´ ubezpieczeniami rolnymi.
W roku 1874 powsta∏a na obszarach cesarstwa rosyjskiego tzw.
„Konwencja Towarzystw Ogniowych” (pierwszym prezesem zosta∏
A. Amburger), do której przystàpi∏o
(bo musia∏o) Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ. Celem „Konwencji” by∏o ujednolicenie taryf i warunków ubezpieczeƒ na terenie ca∏ego
paƒstwa rosyjskiego. Dzi´ki K. Górskiemu w porozumieniu tym
uwzgl´dniono specyfik´ Królestwa
Kongresowego, Litwy i Rusi – przyj´to tak˝e odmienne, korzystniejsze,
taryfy dla Warszawskiego Towarzystwa.
Ze wzgl´du na fakt, i˝ dyrektorzy
zarzàdzajàcy wszystkich rosyjskich
towarzystw ubezpieczeniowych byli
obcokrajowcami (w wi´kszoÊci Niemcami), protoko∏y posiedzeƒ i wszelkie
uchwa∏y sporzàdzane by∏y w j´zyku
niemieckim, który obowiàzywa∏ równie˝ na obradach Konwencji.
Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ nie ograniczy∏o dzia∏alnoÊci
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do Królestwa Polskiego, praktycznie
funkcjonowa∏o na terenie ca∏ego imperium rosyjskiego. Przedstawicielstwa Warszawskiego Towarzystwa
znajdowa∏y si´ m. in. w Petersburgu,
Moskwie, Charkowie, Kijowie, Odessie, Rydze ponadto w ¸odzi i Wilnie.
W∏adze carskie nie traktowa∏y jednak
Warszawskiego Towarzystwa ˝yczliwie, szykanowa∏y je na wiele sposobów (np. ˝àdaniem, by wszelkie
sprawozdania i protoko∏y by∏y sporzàdzane w j´zyku rosyjskim, nie zgodzono si´ na wprowadzenie dzia∏u
ubezpieczeƒ ˝yciowych, na powo∏anie
kasy przezornoÊci dla urz´dników).
Wa˝na dla interesów narodowych
by∏a dzia∏alnoÊç pozaekonomiczna
Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ. W ci´˝kich warunkach
ucisku politycznego zaborcy, Towarzystwo odegra∏o du˝à rol´ w umacnianiu patriotyzmu.
Powa˝nym konkurentem Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ – g∏ównie w zakresie ubezpieczeƒ rolnych – by∏o rosyjskie
Towarzystwo Akcyjne „Jakor” w Moskwie. Z czasem oba towarzystwa dosz∏y do porozumienia i zawar∏y umow´ typu kartelowego.
Interesujàce by∏y stosunki reasekuracyjne Warszawskiego Towarzystwa
Ubezpieczeƒ ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pó∏nocnej, które zacz´∏y si´ w roku 1911. Dyrekcja Warszawskiego Towarzystwa przekona∏a
si´, ˝e amerykaƒskie towarzystwa
ubezpieczeniowe (mimo krótkotrwa∏ych strat) znacznie podnios∏y taryf´
i zacz´∏y wprowadzaç powa˝ne ulepszenia w organizacji i dzia∏aniach
operacyjnych. Dyrekcja uwa˝a∏a za
stosowne wykorzystanie pomyÊlnej
koniunktury. Obowiàzujàce w USA
ustawy wymaga∏y z∏o˝enia odpowiedniej kaucji, która w tym przypadku
wynosi∏a 500 tysi´cy dolarów. Aby
zdobyç tak powa˝nà kwot´, za zgodà
wszystkich akcjonariuszy ruszono
kapita∏y rezerwowe i sprzedano cz´Êç
papierów wartoÊciowych. Kaucj´
wp∏acono urz´dowym depozytariuszom i finansowym plenipotentom,
którymi sta∏y si´ nowojorskie firmy
„Fester Douglas i Folsom” oraz „Mercantile Trust Company”. Po dokona-
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niu wp∏aty i podpisaniu odpowiednich umów, Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ zosta∏o zalegalizowane w Stanach Zjednoczonych.
Zawierane w nast´pstwie tego kontrakty obejmowa∏y, oprócz Stanów
Zjednoczonych, tak˝e Kanad´. Nale˝y tu dodaç, ˝e Warszawskie Towarzystwo, niezale˝nie od z∏o˝onej
kaucji, zobowiàzane by∏o do pozostawiania w Stanach Zjednoczonych ca∏ej rezerwy premii oraz pokrywania
szkód popo˝arowych z otrzymanych
sk∏adek reasekuracyjnych. Trzeba
przyznaç, ˝e wspó∏praca z USA by∏a
ogólnie korzystna.
Nawrót do centralizacji
Po trzydziestu czterech latach w∏adze carskie przekona∏y si´, ˝e decentralizacja systemu ubezpieczeniowego
spowodowa∏a tak du˝o negatywnych
nast´pstw (spadek portfeli ubezpieczeƒ w gubernialnych instytucjach,
brak fachowego personelu, przerost
biurokracji, przekupstwo gubernialnych, powiatowych i gminnych urz´dników itd.), ˝e zdecydowano si´ na ponownà centralizacj´. W zwiàzku z tym
kompetencje ubezpieczeƒ gubernialnych, przej´∏y ustawà z dnia 10 czerwca 1900 r. Ubezpieczenia Wzajemne
Budowli od Ognia w Królestwie Polskim. By∏a to centralna instytucja
ubezpieczeniowa z siedzibà w Warszawie, która doprowadzi∏a do uporzàdkowania spraw ubezpieczeƒ budynków
i przyczyni∏o si´ do powa˝nego post´pu
w zakresie technicznym, likwidacji
szkód, w sprawach taryfowych itp.
Wprowadzajàc zmiany w 1900 r.
w∏adze zadba∏y jednak g∏ównie
o udoskonalenia natury techniczno-zawodowej, nie by∏y uwzgl´dnianie
interesy ogó∏u spo∏eczeƒstwa – obywatele Kraju NadwiÊlaƒskiego nie
mieli nic do powiedzenia. Kierowanie
sprawami Ubezpieczeƒ Wzajemnych
nale˝a∏o do Genera∏ Gubernatora
Warszawskiego. Prezes Ubezpieczeƒ
Wzajemnych mianowany by∏ przez
cara, a pracownicy zatwierdzanymi
w Petersburgu przez Ministra Spraw
Wewn´trznych urz´dnikami paƒstwowymi, korzystajàcymi z praw
i przywilejów s∏u˝by paƒstwowej.
W zdecydowanej wi´kszoÊci byli to
Rosjanie.

Powstajà nowe zak∏ady
Dà˝eniem patriotycznie nastawionych dzia∏aczy ubezpieczeniowych
by∏o stworzenie polskiej organizacji
ubezpieczeniowej. Impas przerwany
zosta∏ dopiero w roku 1901. Powsta∏a nowa instytucja ubezpieczeniowa
– Wzajemne Towarzystwo Gradowe
„Cerez”. Du˝ej pomocy, zw∏aszcza
organizacyjnej, udzieli∏a dyrekcja
Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ, poniewa˝ zatwierdzenie Towarzystwa „Cerez” przez rzàd rosyjski wymaga∏o pokonania wielu
trudnoÊci i przeszkód.
Je˝eli chodzi o ubezpieczenia ˝yciowe, to by∏y one ciàgle niedoceniane. Co prawda istnia∏y na ziemiach
polskich oddzia∏y rosyjskich towarzystw akcyjnych, ale dzia∏ania te by∏y bardzo nieudolne. By∏y wi´c próby
aktywizowania si´ przyjezdnych
akwizytorów zagranicznych towarzystw ubezpieczeƒ ˝yciowych.
Zmiana nastàpi∏a w roku 1881, kiedy
utworzone w Petersburgu Towarzystwo Ubezpieczeƒ Rossya rozpocz´∏o
dzia∏alnoÊç w Kraju NadwiÊlaƒskim
w dziale ogniowym i ˝yciowym.
Sprzyja∏ temu fakt, ˝e reprezentantem na Królestwo zosta∏ Polak, Henryk Barylski.
Rzeczà charakterystycznà jest, ˝e
powstajàce nowe zak∏ady ubezpieczeniowe wykorzystywa∏y doÊwiadczenia i kadr´ ju˝ istniejàcych.
Przyk∏adem mo˝e tu byç w∏aÊnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe PrzezornoÊç, które rozpocz´∏o swojà dzia∏alnoÊç 15 lipca 1892 r. w Warszawie.
Za∏o˝ycielami tego Towarzystwa byli
znani i bogaci w∏aÊciciele ziemscy, m.
in. Konstanty Górski, ordynat Tomasz hr. Zamoyski, Ludwik hr. Krasiƒski oraz bankierzy warszawscy:
Hipolit Wawelberg, Juliusz Wertheim, Leopold Kronenberg, Kazimierz
Natanson, a tak˝e przemys∏owcy
warszawscy i ∏ódzcy. Przy uk∏adaniu
warunków polisowych i taryf pomocy
udzielali specjaliÊci w dziedzinie
ubezpieczeƒ z posiadajàcego 20-letnie
doÊwiadczenie Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ.
Przyj´te warunki ubezpieczeƒ ˝yciowych by∏y bardzo korzystne dla
ubezpieczonych. Wprowadzono tzw.
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zwroty, czyli obni˝ki premii po trzech
latach trwania ubezpieczenia (8%
w ubezpieczeniach poÊmiertnych,
mieszanych i z terminem sta∏ym oraz
4% w ubezpieczeniach na do˝ycie).
Pierwszym prezesem dyrekcji Towarzystwa Ubezpieczeƒ PrzezornoÊç zosta∏ Konstanty Górski.
Okres, w którym rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç Towarzystwo Ubezpieczeƒ
PrzezornoÊç by∏ szczególny. Na wiosn´ 1892 r. na wschodnich terenach
Królestwa Polskiego szerzy∏a si´ epidemia cholery, która nie omin´∏a
tak˝e Warszawy. W zwiàzku z tym
Dyrekcja PrzezornoÊci opracowa∏a
i wyda∏a specjalne taryfy ubezpieczeƒ czasowych na wypadki zgonów
spowodowanych cholerà.
Wiosnà 1893 r., Towarzystwo PrzezornoÊç przystàpi∏o do organizowania
swoich oddzia∏ów w Wilnie i w Kijowie. Dyrekcja Towarzystwa wychodzi∏a bowiem z patriotycznego za∏o˝enia, ˝e dawne ziemie Rzeczypospolitej
powinny byç naturalnym terenem
dzia∏ania ka˝dej polskiej instytucji.
Powsta∏y tak˝e przedstawicielstwa
m.in. w Petersburgu, Moskwie, Odessie i Charkowie. Z czasem Towarzystwo Ubezpieczeƒ PrzezornoÊç sta∏o
si´ najwi´kszym prywatnym zak∏adem ubezpieczeniowym na ˝ycie
w Królestwie Polskim. (Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci, Towarzystwo
Ubezpieczeƒ PrzezornoÊç zosta∏o zreorganizowane, po∏àczy∏o si´ z Towarzystwem Wzajemnych Ubezpieczeƒ
Snop i przej´∏o nazw´ Snop).
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeƒ Snop zorganizowano jeszcze
w roku 1903. Jednym z jego za∏o˝ycieli by∏ Feliks Zakrzewski
z Warszawskiego Towarzystwa
Ubezpieczeƒ. W dzia∏alnoÊci swojej
Towarzystwo Snop ograniczy∏o si´
poczàtkowo do ryzyk rolnych, z wy∏àczeniem budowli. Szczególne powodzenie mia∏o w Êrodowisku ziemiaƒskim. Powstanie Towarzystwa Snop
wp∏yn´∏o na dalsze ukszta∏towanie
si´ ubezpieczeƒ rolnych w Królestwie. Rosyjskie Towarzystwo Jakor,
jedyne, które przyjmowa∏o ryzyka
rolne, powoli z nich si´ wycofa∏o, a jego klienci przenieÊli swoje ubezpieczenia cz´Êciowo do Towarzystwa
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Snop, a cz´Êciowo do Warszawskiego
Towarzystwa Ubezpieczeƒ.
Pewne zak∏ócenia w dzia∏alnoÊci towarzystw ubezpieczeniowych w Królestwie Polskim spowodowa∏y rozruchy
w latach 1904-1907, które ujawnia∏y
si´ przede wszystkim w Rosji. Równie˝ w obr´bie Królestwa zdarza∏y si´
zaburzenia o charakterze politycznym oraz strajki na tle ekonomicznym. Ogniskiem tych rozruchów by∏a
Warszawa, ¸ódê, Cz´stochowa i wi´ksze zak∏ady przemys∏owe w ca∏ym
kraju. Na ogólnà sytuacj´ spo∏ecznogospodarczà wp∏ywa∏a tak˝e prowadzona przez Rosj´ wojna japoƒska.
W okresie tym poczta nie dzia∏a∏a
sprawnie, komunikacja kolejowa by∏a
bardzo utrudniona, êle pracowa∏y
dzia∏y przekazowe w Banku Paƒstwa,
gromadzi∏y si´ zaleg∏oÊci biurowe,
zdarza∏y si´ pogromy w Rosji, istnia∏y
trudnoÊci w szybkim likwidowaniu
strat popo˝arowych – wszystko to powodowa∏o powa˝ne utrudnienia
w dzia∏alnoÊci towarzystw ubezpieczeniowych. Nast´pstwem takiej sytuacji by∏o równie˝ zmniejszenie
zbioru sk∏adek, jako wynik ogólnej
biedy. Dodatkowe straty ponios∏o spo∏eczeƒstwo wskutek deprecjacji papierów publicznych (wartoÊciowych).
Po wojnie japoƒskiej, na rynku
ubezpieczeniowym w Rosji pojawi∏a
si´ nowa instytucja – Wzajemny
Zwiàzek Asekuracyjny Moskiewskich
Fabrykantów, znany pod popularnà
nazwà Sojuz. Sta∏o si´ to przyczynà
groênej konkurencji w Królestwie
Polskim. Sojuz zaczà∏ wprowadzaç
obni˝one stawki taryfowe (op∏aty asekuracyjne). Obowiàzujàce stawki taryfy fabrycznej by∏y znacznie wy˝sze,
ni˝ powszechnie stosowane w paƒstwach Europy Zachodniej. Powodowa∏o to niezadowolenie Niemców
i Francuzów, posiadajàcych zak∏ady
przemys∏owe w Królestwie Polskim.
WÊród dzia∏ajàcych w Królestwie
Polskim prywatnych zak∏adów ubezpieczeƒ mo˝na jeszcze wymieniç za∏o˝one w roku 1904 Warszawskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeƒ od
Nieszcz´Êliwych Wypadków, a tak˝e
formalnie powsta∏e 18 lipca 1906 roku
– Wis∏a Wzajemne Towarzystwo
Ogniowe w Warszawie. Towarzystwo

Wis∏a rozpocz´∏o dzia∏anie dopiero
w czasie wojny, oparte by∏o na zasadach wzajemnoÊci, a jego kapita∏ zak∏adowy wynosi∏ 100 tysi´cy rubli. W 1907
r. rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç Warszawskie
Towarzystwo Wzajemne Ubezpieczeƒ
Szyb, a w roku 1911 – Warszawskie Towarzystwo Wzajemnego Ubezpieczenia od Ognia W∏aÊcicieli Aptek.
W roku 1901, z inicjatywy Miƒskiego Towarzystwa Rolniczego powstaje Miƒskie Towarzystwo Rolne
Wzajemnych Ubezpieczeƒ. Wkrótce
rozszerza ono swojà dzia∏alnoÊç na
ca∏à Litw´. Do roku 1911 towarzystwo zebra∏o przesz∏o 0,5 mln rubli
funduszu rezerwowego. W roku
1910 zebrano rocznej premii 525 tysi´cy rubli, a w roku 1913 suma tych
premii przekroczy∏a 600 tys. rubli.
W roku 1903 rolnicy guberni kowieƒskiej zak∏adajà oddzielne Towarzystwo Rolne Wzajemnych Ubezpieczeƒ od Ognia. W Êlad za Litwà,
w roku 1909, dzi´ki poparciu ziemiaƒstwa, powsta∏o Towarzystwo Kijowskie Wzajemnego Ubezpieczenia
od Ognia Mienia W∏aÊcicieli Ziemskich Guberni Kijowskiej, Podolskiej
i Wo∏yƒskiej. WczeÊniej, bo w roku
1872, powsta∏o w Kijowie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeƒ Cukrowni. Swojà dzia∏alnoÊcià obj´∏o
ono ca∏à ówczesnà Rosj´ (w Warszawie istnia∏a filia tego towarzystwa).
Zak∏ady te nie odegra∏y jednak powa˝niejszej roli na polskim rynku
ubezpieczeniowym przed pierwszà
wojnà Êwiatowà. Powa˝ne zmiany
w systemach ubezpieczeniowych nastàpi∏y dopiero po roku 1914, powodowane dzia∏aniami wojennymi przesuwajàcymi si´ liniami frontów oraz
politykà zmieniajàcych si´ okupantów.
Ubezpieczenia w takiej formie
przetrwa∏y w Królestwie Polskim a˝
do wycofania si´ Rosjan w czasie
I wojny Êwiatowej. Ust´pujàce przed
wkraczajàcymi do Warszawy wojskami kajzerowskich Niemiec w∏adze
rosyjskie wywioz∏y w roku 1914 ca∏y
kapita∏ zapasowy, tj. 13 412 377 rubli. Pieniàdze te, mimo staraƒ w∏adz
Niepodleg∏ej Polski, nie zosta∏y
przez w∏adze sowieckie zwrócone. n
Marian Szcz´Êniak
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