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Od redakcji.
Oddajemy do ràk Paƒstwa Wydanie Jubileuszowe Monitora Ubezpieczeniowego.
Dziesiàta rocznica funkcjonowania urz´du Rzecznika Ubezpieczonych sprzyja podsumowaniom i rozwa˝aniom co do kierunków rozwoju urz´du, pe∏nionej misji w ochronie konsumentów na skomplikowanym, ciàgle
rozwijajàcym si´ rynku ubezpieczeniowym. Jubileuszowe wydanie Monitora Ubezpieczeniowego jest bardzo
obszerne prezentuje mi´dzy innymi, w uj´ciu statystycznym przeglàd skarg w latach 1995/95 – 2005 dotyczàcych problematyki ubezpieczeƒ gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego. Wiele miejsca poÊwi´ciliÊmy roli Rzecznika w ochronie praw konsumentów w aspekcie prawnym, podsumowaniu wniosków jakie
Rzecznik Ubezpieczonych kierowa∏ do Sàdu Najwy˝szego, kierunkom rozwoju urz´du i dzia∏alnoÊci sàdu polubownego.
To tylko niektóre tematy Wydania Jubileuszowego – polecamy lektur´.
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uBEZPIECZoNY
CHRONIå, POMAGAå, EDUKOWAå

Z DR. STANIS¸AWEM
ROGOWSKIM,
Rzecznikiem
Ubezpieczonych
rozmawia
Anna Arwaniti

Anna Arwaniti: Rocznice sprzyjajà podsumowaniom, co Pan
uwa˝a za najwa˝niejsze w swojej
dzia∏alnoÊci na przestrzeni tych
10 lat?
Stanis∏aw Rogowski: Uwa˝am,
˝e Urzàd który zosta∏ pomyÊlany
jako eksperyment wprowadzony
w ˝ycie w ostatniej fazie prac nad
nowelizacjà ustawy o dzia∏alnoÊci

ubezpieczeniowej w 1995r. jako
odpowiedz na potrzeby rynku
ubezpieczeƒ a zw∏aszcza ubezpieczonych, przetrwa∏ i zadomowi∏
si´ ju˝ na dobre na polskim rynku
ubezpieczeƒ. Na pewno jest to
urzàd potrzebny, o czym Êwiadczy
choçby iloÊç telefonów, skarg, listów od ubezpieczonych w tym
tak˝e ubezpieczonych in spe. Rolà

Rzecznika jest pomoc w rozwik∏aniu prawnych zawi∏oÊci w konkretnych, indywidualnych sprawach, ale te˝ ochrona szerszego
grona klientów, tam gdzie dostrzegamy zagro˝enie interesu ogó∏u
ubezpieczonych. Bardzo cz´sto
dzia∏alnoÊç Rzecznika jest uto˝samiana wy∏àcznie z rozpatrywaniem skarg. OczywiÊcie jest to jed-

Rzecznik Ubezpieczonych zosta∏ powo∏any w 1995 roku w ramach nowelizacji ustawy z 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Do g∏ównych zadaƒ Rzecznika nale˝y reprezentowanie interesów ubezpieczonych
i uprawnionych z umów ubezpieczenia, reprezentowanie cz∏onków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych, inicjowanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjno-informacyjnej,
opiniowanie aktów prawnych dotyczàcych ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych. Ostatnie zmiany
w prawodawstwie poszerzy∏y zakres dzia∏aƒ Rzecznika o mo˝liwoÊç organizowania sàdów polubownych. Rola Rzecznika okaza∏a si´ szczególnie
istotna w przypadku sporu o interpretacje zapisów umowy ubezpieczenia
lub brak akceptacji decyzji zak∏adu ubezpieczeƒ lub innej instytucji ubezpieczeniowej.
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KALENDARIUM
9 listopada 1995 r. – dr Stanis∏aw
Rogowski na podstawie ustawy
z dnia 8 czerwca 1995 r.
(DzU z 1995 r., nr 96,
poz. 478) zosta∏ powo∏any
na stanowisko Rzecznika
Ubezpieczonych

➧

❐ 1996 r. – budowanie Biura
Rzecznika Ubezpieczonych
oraz nawiàzywanie wspó∏pracy
z ekspertami
❐ Marzec 1996 r. – Sàd
Wojewódzki w Bydgoszczy og∏osi∏
upad∏oÊç Pomorskiego
Towarzystwa Ubezpieczeniowego
„Gryf” S.A.
❐ Wrzesieƒ 1996 r. – Sàd
Wojewódzki w Poznaniu og∏osi∏
upad∏oÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
„Hestia” S.A.
❐ 1997 r. – w Biurze Rzecznika
Ubezpieczonych zosta∏o
uruchomione poradnictwo
telefoniczne. Rozpocz´to
opiniowanie aktów prawnych
oraz nawiàzano kontakty
z mediami
❐ Marzec 1997 r. – Sàd
Wojewódzki w Katowicach
og∏osi∏ upad∏oÊç Towarzystwa
Ubezpieczeniowego „FENIX” S.A.
❐ Czerwiec 1998 r. – ukaza∏ si´
pierwszy numer „Monitora
Ubezpieczeniowego” – pisma
Rzecznika Ubezpieczonych.
PoÊwi´cony by∏ w du˝ej mierze
dzia∏alnoÊci Rzecznika
Ubezpieczonych i jego wspó∏pracy
z licznymi organizacjami
kreujàcymi polski rynek
ubezpieczeniowy
❐ WejÊcie w ˝ycie nowego
prawa o ruchu drogowym
(DzU 1997 r., nr 98, poz. 602)
❐ Nowelizacja przez Sejm
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpiecze4

Z roku na rok rozszerza si´ dzia∏alnoÊç Biura
Rzecznika Ubezpieczonych jako wa˝nego
oÊrodka informacyjno-edukacyjnego. Osoby
zg∏aszajàce si´ o pomoc do Rzecznika, osobiÊcie lub telefonicznie, mogà liczyç na porad´
prawnà, która bardzo cz´sto pozwala im na samodzielne za∏atwianie sprawy. Strona internetowa pozwala konsumentom dotrzeç do bie˝àcych informacji o dzia∏alnoÊci Biura
Rzecznika.
na z podstawowych p∏aszczyzn
naszej dzia∏alnoÊci, ale nie mo˝emy zapominaç o innych kierunkach np. bardzo wa˝nej, w mojej
ocenie funkcji urz´du, jakà jest
dzia∏alnoÊç w sferze edukacyjno-informacyjnej, bàdê te˝ wspó∏tworzeniu prawa ubezpieczeniowego.
A.A.: Bardzo aktywna jest
wspó∏praca Rzecznika z mediami,
które sà platformà w informowaniu i edukowaniu konsumentów.
S.R.: Tak to bardzo istotna
kwestia – media sà naszym sprzymierzeƒcem, pomagajà w sprawowaniu naszej informacyjno-edukacyjnej funkcji.
Stan ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej Polaków jest obecnie wy˝szy ni˝ kilka lat temu, ale wcià˝
daleko mu do poziomu jaki powinno posiadaç spo∏eczeƒstwo nowoczesnego europejskiego kraju. Poprawia si´ równie˝ informacja ze
strony zak∏adów ubezpieczeƒ.
Du˝à rol´ w kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej odgrywa bardziej widoczny ni˝ poprzednio profesjonalizm agentów,
chocia˝ i tutaj sytuacja nie jest
jeszcze w pe∏ni zadowalajàca.
Na co dzieƒ wspó∏pracujemy ze
wszystkimi mediami – prasà, radiem i telewizjà. Staramy si´ na
bie˝àco s∏u˝yç swojà wiedzà na temat aktualnych problemów i wydarzeƒ na polskim rynku ubezpieczeƒ.
Uczestniczymy w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych, udzielamy szeregu wywia-

dów i informacji prasowych, organizujemy konferencje prasowe,
seminaria, a to wszystko s∏u˝y
w∏aÊnie informowaniu i edukacji
konsumentów. Âwiadomemu konsumentowi ∏atwiej poruszaç si´
w gàszczu zawi∏oÊci prawnych.
Nale˝y zwróciç te˝ uwag´ na naszà stron´ internetowà, gdzie
ka˝dy mo˝e zapoznaç si´ z poradnictwem ekspertów i innymi
przygotowanymi w przyst´pny
sposób informacjami z zakresu
ubezpieczeƒ gospodarczych i zabezpieczenia spo∏ecznego. Zawarte sà tam równie˝ odpowiedzi na
najcz´Êciej zadawane przez konsumentów pytania. Podajemy
równie˝ informacje o sposobie
sk∏adania skarg, i mo˝liwoÊci korzystania z dy˝urów telefonicznych naszych ekspertów.
Nie mo˝na zapomnieç te˝
o „Monitorze Ubezpieczeniowym”, który kierujemy do Êrodowisk konsumenckich, studentów
i naukowców, zak∏adów ubezpieczeƒ i wszystkich którzy sà zainteresowani rynkiem i prawem
ubezpieczeniowym. Wiele miejsca
zajmujà sprawy zwiàzane ze
wspó∏pracà Rzecznika i pracowników Biura Rzecznika z organizacjami konsumenckimi. Nale˝y te˝
przypomnieç o Fundacji Edukacji
Ubezpieczeniowej która powsta∏a
w 1999 r. i stanowi jednà z p∏aszczyzn realizacji funkcji edukacyjno-informacyjnej Rzecznika. Mamy jeszcze wiele innych pomys∏ów
w tym obszarze, ale niestety brak
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Êrodków nie pozwala na ich pe∏nà
realizacje.
A.A.: Jest wiele instytucji i organów, z którymi wspó∏pracuje
Rzecznik i jego pracownicy, jak
wyglàda ta wspó∏praca?
S.R.: Bardzo efektywnie uk∏ada
si´ wspó∏praca z Ministerstwem
Finansów. Jako przyk∏ad wskazaç
nale˝y na wspó∏prac´ przy tworzeniu prawa – nasze uwagi i propozycje wykorzystywane sà w pracach
legislacyjnych. Z satysfakcjà musz´
powiedzieç ˝e du˝a ich cz´Êç zosta∏a wprowadzona do pakietu ustaw
ubezpieczeniowych z 2003 r., a tak˝e kolejnych nowelizacji.
Wspó∏pracujemy tak˝e z Krajowà
Federacjà Konsumentów, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich z miejskimi i powiatowymi
rzecznikami konsumentów, którzy
cz´sto zwracajà si´ do nas o porady
i informacje. Bardzo istotne miejsce w naszej dzia∏alnoÊci zajmujà
kontakty z KNUiFE; podpisaliÊmy
porozumienie okreÊlajàce zasady
wspó∏pracy w zakresie rozpatrywania skarg. Rzecznik Ubezpieczonych uczestniczy w posiedzeniach
komisji z g∏osem doradczym gdzie
reprezentuje interesy ubezpieczonych oraz cz∏onków funduszy
i programów emerytalnych.
Wreszcie wspó∏praca z UOKiK,
wzajemna wymiana doÊwiadczeƒ
i informacji s∏u˝àcych tak˝e temu
Urz´dowi w realizacji procedur
chroniàcych konsumentów.
Sukcesem jest bez wàtpienia to,
˝e Urzàd Rzecznika znalaz∏ godne
miejsce wÊród organów zajmujàcych si´ z ró˝nych punktów widzenia podobnà tematykà.

A.A.: Z jakimi pytaniami, skargami najcz´Êciej si´ Pan spotyka∏
w ciàgu tych 10 lat?
S.R.: Najliczniejsza grupa skarg
odnosi∏a si´ do ubezpieczeƒ komunikacyjnych, tak˝e z racji powszechnoÊci tych produktów, dotyczy∏y one m.in. odmowy uznania
roszczenia o odszkodowanie lub
Êwiadczenie, opiesza∏ego prowadzenia post´powaƒ odszkodowawczych a tak˝e utrudniania w udost´pnianiu dokumentacji szkody
oraz niewystarczajàcej informacji
o dokumentach wymaganych przy
likwidacji szkody.
MyÊl´ ˝e nie starczy∏oby tutaj
miejsca ˝eby wymieniç wszystkie
problemy na jakie odpowiadajà
nasi eksperci. Przyj´liÊmy zasad´,
˝e zawsze pytajàcy otrzymuje wyjaÊnienie stanu prawnego na podstawie którego dokonano rozstrzygni´cia w jego sprawie.
Rzecznik uwa˝a swà interwencj´ za zakoƒczonà kiedy, zak∏ad
ubezpieczeƒ uzna jej zasadnoÊç
i zmieni swoje stanowisko w ca∏oÊci lub cz´Êci, ostatecznie odrzuci
interwencj´ lub w Êwietle kolejnych wyjaÊnieƒ i po analizie sprawy uzna, i˝ prawa i interesy ubezpieczonych nie zosta∏y w tym
przypadku naruszone.
Od poczàtku dzia∏alnoÊci Urz´du do 30 wrzeÊnia br. wp∏yn´∏o na
piÊmie 24 083 skarg dotyczàcych
ubezpieczeƒ gospodarczych i zabezpieczenia emerytalnego.
Warto tak˝e podkreÊliç, ˝e osoby
zg∏aszajàce skargi bàdê zwracajàce si´ o rozwiàzanie swego problemu drogà telefonicznà, uzyskujà
porady naszych ekspertów, które

cz´sto wystarczajà do samodzielnego prowadzenia swej sprawy.
W niniejszym numerze Monitora mo˝na znaleêç szczegó∏owà statystyk´ skarg kierowanych do
Rzecznika w ciàgu dziesi´ciu lat.
A.A.: Bardzo wa˝ne by∏o powstanie przy Rzeczniku Ubezpieczonych sàdu polubownego jako
sta∏ej i samodzielnej jednostki..
Sàd funkcjonuje ponad rok i wp∏yn´∏o do niego ju˝ 115 wniosków.
S . R . : Stworzenie mo˝liwoÊci
polubownego i pojednawczego
rozstrzygania sporów, o co zabiega∏em ju˝ od dawna, to dla mnie
bardzo wa˝na sprawa, przy innym ni˝ dotychczasowe podejÊciu
ze strony zak∏adów ubezpieczeƒ
tryb ten mia∏by szanse przyspieszyç rozstrzyganie sporów powsta∏ych przy realizacji umów
ubezpieczenia.
Kierowanie sporów przed sàdy
powszechne wyd∏u˝a na ogó∏
w znacznej mierze ich rozstrzygni´cie. Dlatego rola i mo˝liwoÊci
sàdu polubownego mogà dla szerszego ni˝ dotychczas kr´gu konsumentów okazaç si´ tak wa˝ne.
Ponadto funkcjonowanie sàdu polubownego mo˝e pomóc w usprawnianiu procesów likwidacji szkód
a tak˝e znaczàco wp∏ywaç na obni˝enie kosztów ponoszonych przez
konsumentów, ale tak˝e przez zak∏ady ubezpieczeƒ w zwiàzku z dochodzeniem odszkodowaƒ i sporami, które w zwiàzku z tym powstajà.
A.A.: Pierwszy numer „Monitora
Ubezpieczeniowego pojawi∏ si´
w 1998 r. i tam te˝ znalaz∏am wywiad
z Panem. Jedno z pytaƒ brzmia∏o, czy
ubezpieczeni mogà czuç si´ bezpiecz-

Poziom ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej Polaków jest wy˝szy ni˝ kilka lat temu. Wynika to przede wszystkim z istnienia lepszej, rzetelnej informacji
w Êrodkach masowego przekazu, a tak˝e w prasie fachowej. Poprawi∏a si´
te˝ informacja ze strony zak∏adów ubezpieczeƒ, które zrozumia∏y potrzeb´
przekazywania konsumentom szerokiej informacji na temat produktu
i konstrukcji zawieranej umowy. Podstawowym warunkiem wzrostu ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej jest wprowadzenie podstawowych informacji
o ubezpieczeniach i rynku finansowym do programów szkolnych.
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KALENDARIUM
niowej, zgodnie z którà od
1 stycznia 1999 r. zagraniczne
zak∏ady ubezpieczeƒ mogà
podejmowaç i prowadziç
dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà
na terytorium RP. Jednym
z wa˝niejszych zapisów
tej nowelizacji by∏o ustanowienie
zasady wzajemnoÊci w stosunku
do zagranicznych podmiotów
ubiegajàcych si´ o zezwolenie
na prowadzenie dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, jak równie˝
zabezpieczenie zobowiàzaƒ
zagranicznego ubezpieczyciela
ca∏ym jego majàtkiem
Swojà dzia∏alnoÊç na rynku
zabezpieczenia emerytalnego
rozpoczynajà Otwarte Fundusze
Emerytalne (OFE)
❐ 22 maja 1999 r. – zmar∏ prof.
zw. dr hab. Andrzej Wàsiewicz
– wybitny cywilista i znawca
prawa ubezpieczeniowego
❐ 26-28 maja 1999 r. – odby∏a
si´ w Warszawie XV Konferencja
Europejskich Nadzorów
Ubezpieczeƒ zorganizowana przez
Paƒstwowy Urzàd Nadzoru
Ubezpieczeƒ we wspó∏pracy
z Mi´dzynarodowym
Stowarzyszeniem Nadzorów
Ubezpieczeniowych. Celem
konferencji by∏a wymiana
poglàdów i doÊwiadczeƒ
europejskich instytucji nadzoru
ubezpieczeniowego, a tak˝e
omówienie regulacji prawnych
w dziedzinie ubezpieczeƒ
przyj´tych przez Uni´ Europejskà
❐ 9 listopada 1999 r. – Rzecznik
Ubezpieczonych dr Stanis∏aw
Rogowski rozpoczà∏ II kadencj´
swej dzia∏alnoÊci
❐ W grudniu 1999 r. – rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç powo∏ana przez
Rzecznika Ubezpieczonych
Fundacja Edukacji
Ubezpieczeniowej, której
6

ni majàc swojego Rzecznika? Obecnie
ponawiam to pytanie?
S.R.: O ile pami´tam odpowiedzia∏em wówczas, mo˝na to
sprawdziç, ˝e konsumenci us∏ug
ubezpieczeniowych majàc swojego
Rzecznika na pewno mogà si´ czuç
bezpieczniej i liczyç na jego pomoc
i ochron´ w granicach mo˝liwoÊci
zakreÊlonych przepisami prawa.
Tak˝e i teraz odpowiem tak samo,
mo˝e nawet z wi´kszym przekonaniem chocia˝by ze wzgl´du na liczb´ pozytywnie zakoƒczonych interwencji na ich rzecz. Nie oznacza to
– co zawsze powtarzam – zwolnienia konsumentów od wnikliwoÊci
i starannoÊci przy podejmowaniu
decyzji o zakupie konkretnego produktu ubezpieczeniowego, a potem
– dba∏oÊci w przestrzeganiu swych
praw, ale i obowiàzków wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.
A.A.: Przed Panem jeszcze dwa
lata sprawowania urz´du, na jakich sprawach chcia∏by Pan skupiç si´ w swojej dzia∏alnoÊci?
S.R.: Oprócz tych wszystkich
funkcji które pe∏ni teraz urzàd
i b´dzie – jak sàdz´ – pe∏ni∏
w przysz∏oÊci, chcia∏bym po∏o˝yç
nacisk i zostawiç swojemu nast´pcy takie wskazanie, ˝e musi byç to
urzàd medialny, nastawiony na informacje, otwarty na wspó∏prac´
z innymi organami a tak˝e organizacjami pozarzàdowymi, zw∏aszcza konsumenckimi, na niesienie
pomocy konsumentom.
Chcia∏bym tez skupiç wokó∏
urz´du jeszcze wi´ksze ni˝
dotychczas grono przedstawicieli

nauki z ró˝nych oÊrodków, zainteresowaç problematykà ubezpieczeniowà studiujàcà m∏odzie˝, bo
to z nich rekrutowaç si´ przecie˝
b´dà nasi nast´pcy.
Chcia∏bym te˝, aby Urzàd Rzecznika Ubezpieczonych wyszed∏ szerzej poza granice Polski i nawiàza∏
wspó∏prac´ z podobnymi instytucjami w innych krajach europejskich. Pierwsze kroki zosta∏y ju˝
postawione,
nasi
pracownicy
uczestniczyli w konferencjach np.
w Bu∏garii, czy na Ukrainie, nawiàza∏em
ciekawe
kontakty
z przedstawicielami nauki z Czech
i S∏owacji. Uczestniczymy te˝
w krajowych konferencjach o mi´dzynarodowej obsadzie.
Takie kontakty muszà trwaç
i rozwijaç si´. Musimy nieustannie poszerzaç nasze horyzonty,
wymieniaç si´ doÊwiadczeniami,
zw∏aszcza w perspektywie coraz
silniejszej integracji w ramach
Unii Europejskiej, ale nie tylko
– zawsze interesujàcym dla nas
obszarem b´dà np. kraje Europy
Wschodniej, wkraczajàce na drog´
gospodarki rynkowej i borykajàce
si´ – tak˝e w ubezpieczeniach
– z problemami, które my mamy
w du˝ej mierze ju˝ za sobà. Rozszerzenie obszaru takiej koegzystencji to dla nas – Polaków szansa, ale i wyzwanie; bez w∏aÊciwego
poziomu wiedzy i ÊwiadomoÊci
mo˝e nam byç ci´˝ko.
A.A.: ˚ycz´, zrealizowania planów i dzi´kuj´ za rozmow´.
■
Anna Arwaniti

Zmiany wprowadzone nowymi ustawami ubezpieczeniowymi korzystnie wp∏yn´∏y na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego. Zosta∏ on
uporzàdkowany i wyposa˝ony w nowe instrumenty poprawiajàce jakoÊç Êwiadczonych
us∏ug. Ustawy zawierajà szereg regulacji o charakterze prokonsumenckim, które zapewniajà
w∏aÊciwà ochron´ klientom, co sprawia ˝e mogà
czuç si´ bezpiecznie na rynku ubezpieczeƒ.
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Kierunki rozwoju Urz´du
Rzecznika Ubezpieczonych
Okràg∏a, bo dziesiàta, rocznica funkcjonowania
urz´du Rzecznika Ubezpieczonych w sposób naturalny sk∏ania do pewnych refleksji i podsumowaƒ
zarówno w zakresie dotychczasowych dokonaƒ, jak
i rozwa˝aƒ co do kierunków, w których powinna podà˝aç intensyfikacja dzia∏alnoÊci urz´du w latach
nast´pnych, tak by w jak najpe∏niejszym zakresie
i bardziej skutecznie odpowiadaç na zapotrzebowanie konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych na rynku ubezpieczeƒ gospodarczych i emerytalnych.
a poczàtku naszych rozwa˝aƒ nale˝y przypomnieç genez´ powstania urz´du
Rzecznika Ubezpieczonych, który
zosta∏ powo∏any zapisami ustawy
z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, o zmianie rozporzàdzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych (DzU z dnia 22 sierpnia
1995 r. nr 96, poz. 478) Wspomniana wy˝ej ustawa by∏a pierwszà tak
powa˝nà nowelizacjà „ustawy matki” jak cz´sto okreÊla si´ ustaw´
z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej (DzU nr 59 poz.
344) ustanawiajàcà nowy ∏ad w sferze ubezpieczeƒ gospodarczych, dostosowujàc je do warunków prawno-ustrojowych i gospodarczych
zaistnia∏ych w Polsce po przemianach 1989 r.
Zmiany wprowadzone w 1995 r.
spowodowane by∏y pi´cioletnià obserwacjà rynku i p∏ynàcymi stàd doÊwiadczeniami, które mi´dzy innymi wskazywa∏y na potrzeb´
dostosowania przepisów w zakresie
ubezpieczeƒ gospodarczych do potrzeb wynikajàcych z rynkowych
uwarunkowaƒ w tym równie˝ do
wzmocnienia pozycji klienta zak∏adu ubezpieczeƒ.
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Mi´dzy innymi wyraênie zaznaczy∏a si´ potrzeba wy∏onienia podmiotu, którego zadaniem b´dzie obserwacja ca∏okszta∏tu stosunków
ubezpieczeniowych na rynku ubezpieczeƒ gospodarczych z punktu
widzenia najs∏abszych jego uczestników tj. ubezpieczonych, zaÊ po
wprowadzeniu w 1999 r. reformy
systemu zabezpieczenia emerytalnego równie˝ cz∏onków otwartych
funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów
emerytalnych, co znalaz∏o odzwierciedlenie w zapisach ustawy z dnia
1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych
organów administracji rzàdowej
i jednostek im podporzàdkowanych
oraz o zmianie niektórych ustaw
(DzU z 20 marca 2002 r. nr 25, poz.
253).
Kolejne zmiany w prawie ubezpieczeniowym przyniós∏ rok 2003
i uchwalony przez Sejm RP pakiet
czterech ustaw, w tym ustaw´ z dnia
22 maja 2003 r. o nadzorze emerytalnym i rentowym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (DzU z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124, poz. 1153 ), która
w sposób dotychczas najszerszy
przedstawia zarówno ustrój jak
i kreÊli zadania urz´du.
G∏ównym zadaniem stawianym
Rzecznikowi od poczàtku ustano-
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wienia urz´du jest reprezentowanie i ochrona interesów okreÊlonej
grupy osób, do których aktualnie
zalicza si´: ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych
lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia, cz∏onków otwartych funduszy
emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych.
Zadania Rzecznika Ubezpieczonych polegajà w szczególnoÊci na:
1. rozpatrywaniu skarg w indywidualnych sprawach;
2. opiniowaniu aktów prawnych
dotyczàcych organizacji i funkcjonowania zak∏adów ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych,
pracowniczych programów emerytalnych;
3. wyst´powaniu do w∏aÊciwych
organów z wnioskiem o podj´cie
inicjatywy ustawodawczej;
4. informowaniu odpowiednich instytucji o dostrze˝onych nieprawid∏owoÊciach w dzia∏aniu zak∏adów ubezpieczeƒ, funduszy
emerytalnych, towarzystw emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych;
5. stwarzaniu mo˝liwoÊci polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów miedzy ubezpieczajàcymi, ubezpieczonymi,
uposa˝onymi lub uprawnionymi
z umów ubezpieczenia a zak∏adami ubezpieczeƒ, a tak˝e poÊrednikami ubezpieczeniowymi
a zak∏adami ubezpieczeƒ;
6. inicjowaniu i organizowanie
dzia∏alnoÊci edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony
ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
cz∏onków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

➧
7

KALENDARIUM
➧

statutowym zadaniem jest
organizowanie i wspieranie
dzia∏aƒ w zakresie edukacji
ubezpieczeniowej oraz ochrony
praw ubezpieczonych
i uprawnionych z umów
ubezpieczenia
❐ 16 lutego 2000 r. – Sàd
Okr´gowy w Warszawie og∏osi∏
upad∏oÊç Towarzystwa Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjnego
„POLISA”
❐ 20 marca 2000 r. – Sàd
Okr´gowy w Gdaƒsku og∏osi∏
upad∏oÊç Towarzystwa
Ubezpieczeƒ i Reasekuracji
„GWARANT”
❐ 24 wrzeÊnia 2000 r. – wesz∏a
w ˝ycie nowelizacja ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r.
o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej (DzU nr 70,
poz. 819) wprowadzi∏a
m.in. definicj´ dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz katalog
czynnoÊci ubezpieczeniowych
❐ W listopadzie 2000 r. – po raz
pierwszy Rzecznik
Ubezpieczonych wraz z „Gazetà
Ubezpieczeniowà” og∏osi∏ konkurs
na najlepszà prac´ magisterskà
licencjackà z dziedziny
ubezpieczeƒ
❐ 19 stycznia 2001 r. – odby∏y
si´ Obrady Okràg∏ego Sto∏u
Ubezpieczeniowego poÊwi´cone
10-leciu rynku ubezpieczeniowego
w Polsce. Obrady zorganizowa∏a
Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”
oraz Redakcja „Asekuracja&Re”
❐ 29 stycznia 2001 r. – Fundacja
Edukacji Ubezpieczeniowej oraz
Stowarzyszenie Naukowe Polskie
Towarzystwo Ubezpieczeniowe
zorganizowa∏y seminarium
nt. „Analiza stanu prawnego
8

Od poczàtku funkcjonowania
urz´du, prowadzenie czynnoÊci
zwiàzanych z obs∏ugà nap∏ywajàcych indywidualnych skarg, stanowi∏o najwi´ksze obcià˝enie merytoryczne i finansowe Biura. B´dzie tak
zapewne i w przysz∏oÊci, bowiem jest
to bardzo popularny, szczególnie dla
grupy konsumentów w starszym
wieku, sposób komunikowania si´
w spornych dla nich sprawach. Uwa˝am ˝e nale˝y wykazywaç wcià˝
pewnà dba∏oÊç o to by nie prowadzi∏o to do nadmiernej koncentracji si∏
i Êrodków na jego realizacj´. Nadto
nale˝y w sposób bardziej wnikliwy
i wszechstronny ni˝ dotychczas formu∏owaç wnioski p∏ynàce z analizy
treÊci bogatej dokumentacji skargowej. S∏u˝yç by to mog∏o szerszemu,
ni˝ to obecnie czynimy, korzystaniu
z danych o funkcjonowaniu rynku
zawartych w materia∏ach skargowych, przenoszàc je na pozosta∏e
p∏aszczyzny dzia∏alnoÊci Rzecznika
Ubezpieczonych, w tym mi´dzy innymi na kontakty z innymi instytucjami zajmujàcymi si´ ochronà konsumentów np. Urz´dem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, o czym
jeszcze w dalszej cz´Êci tekstu b´dzie
mowa.
Równie˝ pi´ç wniosków skierowanych w roku 2005 przez Rzecznika
Ubezpieczonych do Sàdu Najwy˝szego o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu wyjaÊnienie przepisów prawnych
budzàcych wàtpliwoÊci, podyktowane zosta∏o potrzebà za∏atwienia problemów ujawnionych w skargach
osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych na praktyki stosowane przez niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ, w zwiàzku z realizacjà obowiàzkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych.
W tym miejscu nale˝y wskazaç, i˝
Rzecznik Ubezpieczonych posiada∏
uprawnienie wyst´powania do Sàdu
Najwy˝szego w ww. zakresie to jest
o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu
wyjaÊnienie przepisów prawnych
budzàcych wàtpliwoÊci – zaledwie
w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 17
sierpnia 2005 r.

Nadal jednak Rzecznik Ubezpieczonych mo˝e zwracaç si´ do Sàdu
Najwy˝szego o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu wyjaÊnienie przepisów
prawnych, których stosowanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie
i w tym kierunku powinny zmierzaç
przysz∏e dzia∏ania urz´du, by skutecznie wykorzystywaç ten tak wa˝ny instrument w sporach konsumentów z zak∏adami ubezpieczeƒ.
Instrument, który pozwala wype∏niç tzw. luki prawne tam gdzie prawo jest niejasne, gdy˝ uchwa∏a Sàdu
Najwy˝szego przyj´ta w sk∏adzie
7 s´dziów, stanowi zasad´ prawnà
pozwalajàcà na ujednolicenie jego
stosowania. Pewien problem w wykorzystaniu tego instrumentu przez
Rzecznika Ubezpieczonych wynika
z utrudnieƒ zwiàzanych z pozyskiwaniem informacji o zapadajàcych
wyrokach w sprawach z zakresu
ubezpieczeƒ gospodarczych, OFE
i PPE. Szczególnie dotyczy to
orzecznictwa sàdów pierwszej instancji, które nie sà publikowane.
Opiniowanie przez Rzecznika
Ubezpieczonych aktów prawnych
jest istotnym elementem oddzia∏ywania na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego, szczególnie w sferze
budowania prawa o prokonsumenckim charakterze. Z uprawnienia tego
Rzecznik dotychczas konsekwentnie
korzysta∏, choç nie wszystkie zg∏aszane przez Urzàd wnioski znalaz∏y
si´ w tekstach ustanawianego prawa.
Niestety bywa∏y i takie przypadki,
gdy Rzecznikowi nie przedk∏adano
do zaopiniowania projektów aktów
prawnych, jak to mia∏o miejsce w odniesieniu do dobrowolnych ubezpieczeƒ w rolnictwie. W przysz∏oÊci b´dziemy nadal z uwagà analizowaç
przedk∏adane Rzecznikowi Ubezpieczonych projekty zmian w prawie
ubezpieczeniowym by dostosowywaç
je do zmieniajàcych si´ potrzeb konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych.
Kolejnà sferà dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych, którà zamierzamy rozwijaç i rozbudowywaç jest
analiza produktów ubezpieczeniowych oferowanych konsumentom
us∏ug ubezpieczeniowych przez zak∏ady ubezpieczeƒ. Mam tu na uwaP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

dze g∏ównie tzw. owu czyli ogólne
warunki ubezpieczenia. W okresie
kilku ostatnich lat analiza tych
wzorców umów jest systematycznie
prowadzona przez nasz urzàd zarówno w zakresie ubezpieczeƒ na ˝ycie, jak i ubezpieczeƒ majàtkowych.
Jednak˝e widzimy w tym przedmiocie potrzeb´ dokonania pewnych
zmian i to nie tyle pod wzgl´dem
zwi´kszenia liczby dokonywanych
analiz, co przede wszystkim bardziej
efektywnego ich wykorzystywania.
Aktualnie po dokonanej analizie warunków umowy formu∏owane jest
wystàpienie do zak∏adu ubezpieczeƒ,
pos∏ugujàcego si´ danym wzorcem,
z uwagami Rzecznika Ubezpieczonych. Konsekwencjà tego jest polemiczna wymiana uwag, z których
cz´Êç jest uwzgl´dniana przez zak∏ad
ubezpieczeƒ.
Uwa˝amy, ˝e w szerszym ni˝ dotychczas zakresie b´dziemy w∏àczyç
do tego post´powania Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W sytuacjach gdy w opinii Rzecznika
Ubezpieczonych konkretne zapisy
umowy ubezpieczenia naruszajà
zbiorowe interesy konsumentów b´dziemy kierowaç stosowny wniosek
do UOKiK zgodnie z art. 100a ust. 1,
pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z dnia 31 grudnia
2000 r. Nr 166 poz. 1360, z póên.
zm.) o wszcz´cie post´powania.
Równie˝ w przypadkach, gdy analiza warunków umowy ubezpieczenia wskazuje i˝ zawiera niedozwolone klauzule umowne (zdefiniowane
w art. 358 ‘3 kc.) Rzecznik Ubezpieczonych b´dzie informowa∏ o tym
UOKiK celem ich eliminacji.
Kolejnà bardzo wa˝nà funkcjà realizowanà przez Rzecznika Ubezpieczonych jest dzia∏alnoÊç edukacyjna
i informacyjna w zakresie ubezpieczeƒ.
S∏usznie uwa˝a si´, ˝e jest to najtrudniejsze zadanie postawione
Rzecznikowi do wykonania. Zarówno szeroki zakres wiedzy jakà obejmuje problematyka ubezpieczeniowa jak i wynikajàcy z jej istoty
znaczny stopieƒ trudnoÊci sprawia,
i˝ przy braku wielopokoleniowej traL ISTOPAD 2005 R . N UMER 25
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dycji ubezpieczeniowej w polskim
spo∏eczeƒstwie twierdzenie, ˝e polskie spo∏eczeƒstwo wykazuje niewielkà ÊwiadomoÊç ubezpieczeniowà
jest tezà ze wszech miar prawdziwà.
By to zmieniç urzàd Rzecznik
Ubezpieczonych zamierza rozwinàç
i zintensyfikowaç szereg czynnoÊci
na które jest najwi´ksze zapotrzebowanie i jak wykazuje odbiór spo∏eczny, sprawdzajà si´ w praktyce z dobrym skutkiem.
Mam tu na uwadze nast´pujàce
dzia∏ania:
1. Rozwój strony internetowej
Rzecznika
Ubezpieczonych;
www.rzu.gov.pl;
Ten kana∏ przep∏ywu informacji
zdobywa coraz wi´kszà popularnoÊç

Opiniowanie przez
Rzecznika
Ubezpieczonych
aktów prawnych jest
istotnym elementem
oddzia∏ywania na
funkcjonowanie rynku
ubezpieczeniowego,
szczególnie w sferze
budowania prawa
o prokonsumenckim
charakterze.

i roÊnie te˝ jego zasi´g oddzia∏ywania. Jego znaczenie jako êród∏a informacji nie tylko wÊród m∏odych odbiorców wydaje si´ dominujàce
i dobrze rokujàc na dalszy rozwój
w przysz∏oÊci.. Dlatego te˝ uwa˝am,
˝e jest to najlepszy, bo powszechny
szybki i tani, sposób docierania do
osób oczekujàcych na informacje.
W zwiàzku z tym zamierzamy
w jeszcze szerszym ni˝ dotychczas
zakresie zamieszczaç na naszej stronie internetowej nast´pujàce treÊci:
a) teksty obowiàzujàcych aktów
z dziedziny ubezpieczeƒ;
b) orzecznictwo sàdowe odnoszàce
si´ do problematyki ubezpieczeniowej;
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c) najcz´Êciej zg∏aszane Rzecznikowi Ubezpieczonych problemy
(pytania) dotyczàce ubezpieczeƒ;
d) analiz´ ogólnych warunków
ubezpieczenia.
Nie bez znaczenia jest równie˝
szybki i co dla wielu osób bardzo
istotne, z zachowaniem pisemnej
formy, sposób udzielania informacji
na pytania zg∏aszane tym kana∏em,
Zaznaczam ˝e jest to bardzo dynamicznie rozwijajàca si´ forma
kontaktów konsumentów z Rzecznikiem Ubezpieczonych, której znaczenie b´dzie nadal ros∏o.
2. Kontynuowanie wydawania
przez Rzecznika Ubezpieczonych
kwartalnika tj. „Monitora Ubezpieczeniowego” oraz dalsze wydawanie
publikacji o charakterze poradników.
Dotychczas opublikowano wespó∏
z Fundacjà Edukacji Ubezpieczeniowej cztery poradniki; „Turystyczny
poradnik ubezpieczeniowy”; „Narciarski poradnik ubezpieczeniowy”;
„Praktyczny poradnik ubezpieczeniowy”; „Mieszkaniowy poradnik
ubezpieczeniowy”.
W przygotowaniu sà kolejne cztery
poradniki o nast´pujàcej tematyce:
ubezpieczeƒ komunikacyjnych; zabezpieczenia spo∏ecznego; ubezpieczeƒ ˝yciowych; dla ma∏ych i Êrednich podmiotów gospodarczych.
3. Rozwój wspó∏pracy z mediami
tj. prasà, radiem. telewizjà, celem
prezentacji w nich treÊci o tematyce
ubezpieczeniowej. Aktualnie Rzecznik Ubezpieczonych trwale wspó∏pracuje z prasà fachowà jak np. tygodnikiem „Gazeta Ubezpieczeniowa”,
miesi´cznikiem „Prawo Ubezpieczenia, Reasekuracja” oraz „Miesi´cznikiem Ubezpieczeniowym”. Równie˝
z dziennikarzami „Rzeczpospolitej”
jak i „Gazety Prawnej” utrzymujemy sta∏y kontakt co skutkuje szeregiem publikacji w tych tytu∏ach zarówno w formie wywiadów jak
i cytowanych opinii pracowników
Biura Rzecznika Ubezpieczonych.
Dobrze rozwija si´ te˝ nasza wspó∏praca ze stacjami radiowymi, w tym
szczególnie „Radiem Kierowców”
z Pierwszego Programu Polskiego
Radia. Równie˝ telewizja i to zarów-
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w zakresie obowiàzkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych
– ustalenia i propozycje”
❐ 19 czerwca 2001 r. – odby∏o
si´ pierwsze spotkanie
Dziennikarskiej Akademii
Ubezpieczeƒ – wspólnego
przedsi´wzi´cia Fundacji Edukacji
Ubezpieczeniowej
oraz Towarzystwa Ubezpieczeƒ
na ˚ycie ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.
❐ 26-30 czerwca 2001 r. –
w Gdaƒsku odby∏o si´ Mi´dzynarodowe Seminarium Nadzorów
Ubezpieczeƒ
❐ 1 kwietnia 2002 r. – rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç Komisja Nadzoru
Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych. Przewodniczàcym
KNUiFE zosta∏ prof. dr hab.
Jan Monkiewicz
❐ Paêdziernik 2002 r. – zaczyna
dzia∏aç strona internetowa
Rzecznika Ubezpieczonych
www.rzu.gov.pl
❐ 7 paêdziernika 2002 r.
– odby∏o si´ szóste Êniadanie
prasowe „Twoja Emerytura”
– poÊwi´cone reformie systemu
emerytalnego w Polsce
❐ Rzecznik Ubezpieczonych
dr Stanis∏aw Rogowski otrzyma∏
tytu∏ Cz∏owieka Roku
Ubezpieczeƒ 2002 za ca∏okszta∏t
swojej dzia∏alnoÊci prowadzonej
przez dwie kadencje, reprezentujàc i chroniàc interesy
ubezpieczonych. Dla uczczenia
200 rocznicy wydania przez
Fryderyka Wilhelma dekretu powo∏ujàcego pierwsze towarzystwo
ubezpieczeniowe w Poznaniu,
nagrod´ po raz pierwszy
ustanowi∏a „Gazeta Ubezpieczeniowa”
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no publiczna jak i komercyjna w∏àczy∏a nasz urzàd do grona oÊrodków
informacyjnych i opiniotwórczych co
skutkuje licznymi kontaktami
z Rzecznikiem Ubezpieczonych. Zamierzamy tà sfer´ dzia∏alnoÊci
Rzecznika Ubezpieczonych intensyfikowaç i rozszerzaç na inne media.
4. Intensyfikacj´ porad prawnych
udzielanych w formie dy˝urów telefonicznych, która to forma dla wielu
osób w ich konkretnych sprawach
jak te˝ w sporach z zak∏adami ubezpieczeƒ zdaje si´ najlepszà formà pomocy udzielanej przez Rzecznika
Ubezpieczonych. Poradnictwo na telefon przybra∏o form´ dwóch bloków
dy˝urów ekspertów – przedpo∏udniowy i popo∏udniowy. JeÊli oka˝e
si´ to konieczne nale˝a∏o b´dzie rozszerzyç ramy czasowe dy˝urów by
dostosowaç je do zwi´kszajàcych si´
potrzeb konsumentów.
5. Zwi´kszenie iloÊci spraw rozpatrywanych przez Sàd Polubowny
przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Od
powo∏ania Sàdu min´∏o pó∏tora roku
i jak wykazuje praktyka ten sposób
rozstrzygania sporów mi´dzy zak∏adami ubezpieczeƒ a ich klientami
nie zyska∏ liczàcej si´ popularnoÊci
w Êrodowisku ubezpieczeniowym.
O rozszerzenie swych uprawnieƒ
w tym zakresie Rzecznik Ubezpieczonych zabiega∏ od dawna. Znane
sà bowiem powszechnie trudnoÊci
na jakie napotykajà petenci sàdów
powszechnych, stàd pojawienie si´
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o nadzorze ubezpieczeniowymi emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, zapisu o instytucji sàdu polubownego dla niezadowolonych ze
stosunku ubezpieczenia, cz∏onkostwa w OFE i uczestnictwa w PPE
uznaliÊmy za znaczàcà zdobycz konsumenckà. Nadmieniç nale˝y równie˝, ˝e lista podmiotów, które mogà
poddaç si´ rozstrzygni´ciu sporu
przez Sàd Polubowny zosta∏a od
9 kwietnia 2005 r. rozszerzona
o poÊredników ubezpieczeniowych,
w ich sporach z zak∏adami ubezpieczeƒ, co mo˝e Êwiadczyç jednak
o znaczeniu tego instrumentu przez
ten segment rynku. Jak si´ wydaje,
g∏ównà przyczynà ma∏ej liczby

spraw rozstrzyganych przez Sàd jest
brak obowiàzku uczestnictwa w post´powaniu, co wykorzystujà zak∏ady ubezpieczeƒ odmawiajàc w nim
udzia∏u.
Zbierane sygna∏y z rynku wskazujà ˝e brak zainteresowania rozstrzyganiem sporów przed Sàdem
Polubownym przez zak∏ady ubezpieczeƒ t∏umaczà brakiem pewnoÊci
co do obiektywizmu arbitrów tego
Sàdu, których powo∏uje Rzecznik
Ubezpieczonych, nadto zg∏aszajà
problem jakim jest w ich opinii zbyt
krótki termin zawarty w Regulaminie Sàdu, na wypowiedzenie si´
w kwestii wyra˝enia woli poddania
si´ pod jego osàd. Wydaje si´ ˝e nic
nie stoi na przeszkodzie aby kwestie budzàce wàtpliwoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ za∏atwiç, tak by poprawiç wydajnoÊç Sàdu. Nic bowiem
nie stoi na przeszkodzie, aby zak∏ady ubezpieczeƒ zg∏asza∏y propozycje konkretnych osób na arbitrów
Sàdu, a wówczas Rzecznik Ubezpieczonych mo˝e podjàç decyzj´ o uzupe∏nieniu listy arbitrów. Nie mo˝na
wszak zapominaç, ˝e to jednak
Rzecznik Ubezpieczonych jest gwarantem sprawnego i obiektywnego
dzia∏ania Sàdu zatem to jemu przys∏uguje prawo ostatecznego doboru
arbitrów. Równie˝ zmiana w Regulaminie Sàdu terminu na wyra˝anie
woli rozstrzygni´cia sporu przez
Sàd Polubowny mo˝e zostaç odpowiednio wyd∏u˝ona, by umo˝liwiç
konsultacje wewnàtrz zak∏adu
ubezpieczeƒ w kwestii podj´cia tej
wa˝nej decyzji.
Reasumujàc nale˝y stwierdziç, ˝e
dotychczasowe formy i sposoby
funkcjonowania urz´du Rzecznika
Ubezpieczonych w wype∏nianiu roli
reprezentanta interesów konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych spe∏nia∏y dobrze swe zadania, tym nie
mniej nale˝y szczególnie rozwijaç
niektóre segmenty tej dzia∏alnoÊci.
Mam tu na uwadze szczególnie wa˝nà, z punktu widzenia konsumentów funkcj´ edukacyjno – informacyjnà urz´du oraz sàdownictwo
polubowne.
■
Krystyna Krawczyk
k.krawczyk@rzu.gov.pl
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Rola Rzecznika Ubezpieczonych w ochronie
praw konsumentów w aspekcie prawnym
Wkrótce instytucja Rzecznika Ubezpieczonych
obchodziç b´dzie okràg∏à, 10. rocznic´ swego istnienia. Miniony okres funkcjonowania urz´du na
polskim rynku ubezpieczeniowym sk∏ania do
przedstawienia roli Rzecznika Ubezpieczonych
w ochronie praw konsumentów w zakresie stosunków ubezpieczeniowych oraz przybli˝enie prawnych kompetencji i instytucji umo˝liwiajàcych realizacj´ wype∏niania obowiàzków ustawowych.
Przybli˝enie jednak obecnie obowiàzujàcych regulacji omawianej materii nale˝y poprzedziç krótkim
rysem historycznym.
raz ze zmianami ustrojowymi dokonywajàcymi si´
w Polsce po roku 1989 r. zaistnia∏a potrzeba dostosowania regulacji prawnych do kszta∏tujàcej si´
swobody gospodarczej. W dziedzinie
ubezpieczeƒ podstawà istniejàcego
obecnie systemu prawnego by∏o
uchwalenie ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (DzU nr 59 poz. 344 z póên. zm.),
która stworzy∏a prawne podstawy
rynku ubezpieczeniowego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
Sprecyzowa∏a warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej. Stworzy∏a instytucje, takie jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Fundusz Ochrony Ubezpieczonych, jako dodatkowe
instytucje wzmacniajàce bezpieczeƒstwo rynku. Nast´pnym krokiem by∏a nowelizacja ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej ustawà z dnia
8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,
o zmianie rozporzàdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy
oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU
nr 96 poz. 478), której zamierzeniem
by∏o zapewnienie prawid∏owego
funkcjonowania rynku ubezpieczeƒ.
W tym celu zosta∏ utworzony Paƒ-
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stwowy Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ,
sprawujàcy funkcje nadzoru i kontroli nad dzia∏alnoÊcià zak∏adów ubezpieczeƒ i brokerów, Polskie Biuro
Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych pe∏niàce funkcj´ biura krajowego w systemie Zielonej Karty oraz stworzono
instytucj´ Rzecznika Ubezpieczonych
– reprezentujàcego interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów
ubezpieczenia.
Obecnie podstawy prawne dzia∏ania oraz zakres kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych wskazany jest
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczonych (DzU nr 124 poz. 1153),
która jest jednà z tzw. pakietowych
ustaw normujàcych zagadnienia
z zakresu ubezpieczeƒ. WejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. pakietu ustaw mia∏o na celu uporzàdkowanie organizacyjno – prawnego
charakteru prowadzenia dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, jak równie˝ regulacj´ kwestii zwiàzanych z ubezpieczeniami obowiàzkowymi w taki
sposób, aby nie narusza∏y konstytucyjnych praw i swobód obywatelskich. Zamierzeniem by∏o równie˝
dostosowanie polskich regulacji
prawnych do wymogów Unii Europejskiej.

JUBILEUSZOWE

W pakiecie nowych ustaw ubezpieczeniowych instytucja Rzecznika
Ubezpieczonych wraz z nadzorem
ubezpieczeniowym i emerytalnym
zosta∏a uregulowana w odr´bnej
ustawie w znacznie szerszy i pe∏niejszy sposób ni˝ dotychczas. Rzecznikowi poÊwi´cono zapisy artyku∏ów
5 – 6 oraz 19 – 30 nowej ustawy,
okreÊlajàce kolejno cele i zadania, organy w∏aÊciwe do jego powo∏ania,
wymagane kwalifikacje, kadencyjnoÊç urz´du, zadania urz´du, koszty
dzia∏alnoÊci urz´du, zakaz ∏àczenia
stanowisk i posiadania akcji, kompetencje i sk∏ad Rady Ubezpieczonych,
zakres i sposób dzia∏ania, obowiàzki
zak∏adu odnoÊnie przekazywania
Rzecznikowi Ubezpieczonych OWU,
dokumentów i formularzy, obowiàzki zak∏adu w zakresie terminu
udzielenia Rzecznikowi informacji
oraz jego obowiàzki sprawozdawcze.
Bioràc pod uwag´ przepisy przytoczonego powy˝ej aktu prawnego
w zakresie dotyczàcym Rzecznika
Ubezpieczonych mo˝na wyró˝niç
trzy kategorie spraw b´dàcych
przedmiotem regulacji, sà to:
1. wymogi w stosunku do kandydata majàcego pe∏niç funkcje
Rzecznika,
2. kryteria niezale˝noÊci instytucji
Rzecznika,
3. zadania i uprawnienia Rzecznika.
Z uwagi na fakt, ˝e zagadnienia
wskazane w pkt. 1 i 2 nie sà tematem opracowania wskazaç jedynie
tytu∏em przypomnienia, ˝e kandydatem na Rzecznika mo˝e byç wy∏àcznie osoba, która spe∏nia ∏àcznie dwie
przes∏anki:
1) wyró˝nia si´ wiedzà i doÊwiadczeniem w zakresie ubezpieczeƒ
2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie.
Organem ustawowo uprawnionym
do powo∏ania Rzecznika Ubezpieczonych jest Prezes Rady Ministrów,
który dokonuje aktu powo∏ania na
11
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❐ W 2003 r. – Fundacja
Edukacji Ubezpieczeniowej w∏àczy∏a si´ w kampani´ na rzecz
poprawy bezpieczeƒstwa dzieci,
organizowanà przez PCK
i Towarzystwo Ubezpieczeƒ
na ˚ycie FinLife S.A.
❐ 19 marca 2003 r. – mia∏o
miejsce inauguracyjne posiedzenie
Rady Ochrony Konkurencji
i Konsumentów – organu
opiniodawczo -doradczego Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, w sk∏ad którego
zosta∏ w∏àczony Rzecznik
Ubezpieczonych
❐ 22 maja 2003 r. – Parlament
zakoƒczy∏ prace nad pakietem
4 ustaw ubezpieczeniowych,
które dostosowa∏y polskie prawo
ubezpieczeniowe do wymogów
Unii Europejskiej
❐ 2 wrzeÊnia 2003 r. – Rzecznik
Ubezpieczonych poczyni∏ wst´pne
ustalenia z Izbà Gospodarczà
Towarzystw Emerytalnych
w zwiàzku z mo˝liwoÊcià
wystàpienia z II filara osób,
które bez wzgl´du na wiek
uzyskajà prawo do wczeÊniejszej
emerytury do koƒca 2006 r.,
a tylko cz∏onkostwo
w II filarze im to wystàpienie
uniemo˝liwia
❐ 9 listopada 2003 r.
– dr Stanis∏aw Rogowski
rozpoczà∏ kolejnà kadencj´
sprawowania Urz´du Rzecznika
Ubezpieczonych
❐ 1 stycznia 2004 r. – wszed∏
w ˝ycie pakiet 4 ustaw
ubezpieczeniowych uchwalonych
przez Sejm 22 maja 2005 r.
normujàcy prawo w zakresie
ubezpieczeƒ gospodarczych
❐ 5 kwietnia 2004 r. – rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç Sàd Polubowny przy
Rzeczniku Ubezpieczonych
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wspólny wniosek Ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji finansowych i Ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
na czteroletnià kadencj´. Ta sama
osoba mo˝e byç Rzecznikiem przez
dwie kolejne kadencje.
ZADANIA I UPRAWNIENIA
RZECZNIKA
UBEZPIECZONYCH
W akcie prawnym obowiàzujàcym
od 1 stycznia 2004 r. zadania Rzecznika ulegajà nieznacznemu rozszerzeniu i doprecyzowaniu.
Zgodnie z art. 20 ustawy Rzecznik
podejmuje dzia∏ania w zakresie
ochrony osób, których interesy reprezentuje, a w szczególnoÊci:
● rozpatruje skargi w indywidualnych sprawach,
● opiniuje projekty aktów prawnych dotyczàcych organizacji
i funkcjonowania ubezpieczeƒ,
funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
● wyst´puje do w∏aÊciwych organów z wnioskami o podj´cie inicjatywy ustawodawczej bàdê
o wydanie lub zmian´ innych
aktów prawnych w sprawach
dotyczàcych organizacji i funkcjonowania ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych i pracowniczych
programów
emerytalnych,
● informuje w∏aÊciwe organy
nadzoru i kontroli oraz Polskà
Izb´ Ubezpieczeƒ i organizacje
gospodarcze powszechnych towarzystw emerytalnych o dostrze˝onych nieprawid∏owoÊciach w dzia∏aniu zak∏adów
ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i innych
instytucji rynku ubezpieczeniowego,
● stwarza mo˝liwoÊç polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów mi´dzy ubezpieczajàcymi,
ubezpieczonymi,
uposa˝onymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia a zak∏adami ubezpieczeƒ, agentami

lub brokerami ubezpieczeniowymi, mi´dzy towarzystwami
emerytalnymi a cz∏onkami tych
towarzystw, oraz wynik∏ych
z uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych, w szczególnoÊci poprzez
organizowanie sàdów polubownych do rozpatrywania tych
sporów,
● inicjuje i organizuje dzia∏alnoÊç
edukacyjnà i informacyjnà
w dziedzinie ochrony ubezpieczajàcych,
ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia, cz∏onków funduszy emerytalnych
oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych.
Dodatkowo art. 26 ust 4 ustawy
precyzuje zakres podmiotowy
i przedmiotowy wystàpieƒ Rzecznika stanowiàc, i˝ Rzecznik mo˝e wyst´powaç do zak∏adów ubezpieczeƒ,
funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczeƒ
Komunikacyjnych o udzielenie informacji lub wyjaÊnieƒ, w szczególnoÊci w sprawach:
● indywidualnych z tym, ˝e wymaganym w takim wypadku
jest wniosek osoby, której dotyczy sprawa,
● postanowieƒ ogólnych warunków ubezpieczenia, które wed∏ug Rzecznika sà niekorzystne
dla osób ubezpieczajàcych,
ubezpieczonych, uposa˝onych
lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia,
● dotyczàcych wewn´trznych regulacji tych instytucji, które
wed∏ug Rzecznika sà niekorzystne dla osób reprezentowanych,
● nieprawid∏owej obs∏ugi osób reprezentowanych Êwiadczonej
przez te instytucje.
Rzecznik Ubezpieczonych w Êwietle art. 26 ust 4 pkt 2 ustawy – co
stanowi, w moim odczuciu, pewne
doprecyzowanie instytucji, do których Rzecznik Ubezpieczonych moP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

˝e wyst´powaç w ramach ochrony
praw konsumentów, wskazanych
w dyspozycji przepisu art. 20 pkt 3
– mo˝e dodatkowo zwracaç si´ do ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji
finansowych w sprawach dotyczàcych ubezpieczeƒ obowiàzkowych
i postulowaç o ewentualnà zmian´
przepisów regulujàcych t´ grup´
ubezpieczeƒ. Rzecznik dzia∏ajàc na
podstawie art. 26 ust 4 pkt 3 ustawy
mo˝e równie˝ przeprowadzaç i zlecaç
badania na temat sytuacji na rynku
ubezpieczeniowym i emerytalnym.
Kolejnym wa˝nym elementem jest
informowanie i wyst´powanie do
stron o poddanie spraw rozstrzygni´ciu przez sàd polubowny. Równie˝
istotnym z punktu widzenia ochrony
praw konsumentów, zw∏aszcza z perspektywy przejrzystoÊci i jasnoÊci
przepisów regulujàcych kwestie
ubezpieczeniowe, jest mo˝liwoÊç wyst´powania Sàdu Najwy˝szego
z wnioskiem o podj´cie uchwa∏y wyjaÊniajàcej wàtpliwoÊci zwiàzanych
ze stosowaniem prawa.
PodkreÊlenia wymaga, ˝e w obecnie
obowiàzujàcym stanie prawnym
kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych, w granicach których korzysta
w celu ochrony praw konsumentów,
w zasadzie, zosta∏y wprost przeniesione dotychczas obowiàzujàcego rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad dzia∏ania i trybu
powo∏ywania Rzecznika Ubezpieczonych (DzU z 2003 r. nr 106 poz. 999).
Nowymi kompetencjami wyraênie
wskazanymi jest mo˝liwoÊç rozstrzygania sporów przed Sàdem Polubownym, jak i kompetencja wyst´powania
do
Sàdu
Najwy˝szego
z wnioskiem o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu wyjaÊnienie przepisów
prawnych budzàcych wàtpliwoÊci lub
których stosowanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie (z dniem
22 lipca 2005 r. zosta∏ uchylony art.
28 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych, który wskazywa∏ na
tà mo˝liwoÊç wprost w ww. ustawie.)
Nale˝y te˝ zwróciç uwag´, ˝e zarówno w dotychczasowym stanie
prawnym jak i nowych regulacjach
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zadania przewidziane dla Rzecznika
nie sà obj´te zamkni´tym katalogiem zadaƒ. Jak wy˝ej zaznaczono
w przepisie wymienia si´ kolejne zadania urz´du Rzecznika pos∏ugujàc
si´ wyra˝eniem „w szczególnoÊci”.
Intencjà ustawodawcy by∏o i jest pozostawienie pewnej swobody po stronie Rzecznika do podejmowania innych zadaƒ, których potrzeba
zaistnieje w czasie realizowania jego
bie˝àcej dzia∏alnoÊci. Konkretne
dzia∏ania Rzecznika wynikajàce z tego zakresu w praktyce obejmujà nie
tylko kwestie wynikajàce ze stosunku ubezpieczenia, ale tak˝e zwiàzane z dzia∏aniami zmierzajàcymi do
jego powstania np. analiza ogólnych
warunków ubezpieczenia itp.
Ochronna rola Rzecznika ubezpieczonych w zakresie praw konsumenta powoduje, ˝e do Rzecznika Ubezpieczonych kierujà sprawy zarówno
indywidualne osoby jak i, co prawda
w mniejszej skali, podmioty gospodarcze, które majà problemy
z uzyskaniem Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych. Jest to spowodowane
szerokim uj´ciem zakresu ochrony
w stosunkach ubezpieczeniowych,
bowiem w obecnie obowiàzujàcym
stanie prawnym przepisy dotyczàce
ochrony praw konsumenta stosuje
si´ w sprawach dotyczàcych umów
ubezpieczenia tak˝e, gdy ubezpieczajàcy nie jest konsumentem, na co
wskazuje § 5 art. 384 kc. Rozszerzenie ochrony na inne ni˝ osoba fizyczna podmioty zosta∏a dokonana za
sprawà art. 233 pkt. 1 nowej ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Zawiera on uzupe∏nienie art. 384 k.c.
o wspomniany § 5 rozszerzajàcy obowiàzywanie przepisów Tytu∏u III,
ksi´gi trzeciej k.c. na strony umowy,
które nie sà konsumentami w rozumieniu cytowanego wy˝ej art. 22
1 k.c. Niestety, projekt nowelizacji kc
zak∏ada, ˝e zostanie uchylony powy˝ej wskazany przepis W opinii
Rzecznika Ubezpieczonych ograniczenie to zmniejsza realnà ochron´
praw konsumenta, zatem – w mojej
opinii – nale˝y oceniç proponowanà
zmian´ negatywnie, bowiem z zakresu spraw, w których Rzecznik Ubezpieczonych mo˝e podjàç interwencj´
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bàdê udzieliç pomocy podmiotom poszkodowanym wy∏àczone zosta∏y ma∏e i Êrednie podmioty gospodarcze,
b´dàce cz´stokroç osobami fizycznymi lub tzw. spó∏kami rodzinnymi.
Z faktu, ˝e ochrona interesów konsumenckich w ramach dzia∏alnoÊci
interwencyjnej Rzecznika dotyczy
zarówno spraw indywidualnych
i ogó∏u ubezpieczonych rozró˝niono
warunki formalne wszcz´cia post´powania. W razie wi´c spraw indywidualnych podj´cie interwencji mo˝e
nastàpiç wy∏àcznie na wniosek osoby, której sprawa dotyczy. Rzecznik
na mocy ustawy jest upowa˝niony
do wyst´powania do zak∏adów ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, ZUS, UFG,
PBUK o udzielenie wyjaÊnieƒ lub
informacji zarówno w sprawach indywidualnych, w których toczy si´
post´powanie jak równie˝ wewn´trznych regulacji tych instytucji
i nieprawid∏owej obs∏ugi klienta
przez te instytucje.
Rzecznik Ubezpieczonych podejmuje czynnoÊci z urz´du lub na
wniosek, zaÊ w ramach swych kompetencji decyduje on o:
1) podj´ciu sprawy,
2) wskazaniu wnioskodawcy przys∏ugujàcego mu prawnego Êrodka dzia∏ania,
3) przekazaniu sprawy innemu
w∏aÊciwemu w danym przypadku organowi,
4) nie podj´ciu sprawy, wnioskodawca jest o tym fakcie zawiadamiany pisemnie.
W razie wystàpienia przez osob´ fizycznà z pisemnym wnioskiem
o podj´cie interwencji Rzecznik
Ubezpieczonych dokonuje wst´pnej
oceny zasadnoÊci podj´cia sprawy.
Je˝eli na podstawie dostarczonej dokumentacji (m.in. stanowiska zak∏adów ubezpieczeƒ) oraz opisu stanu
faktycznego sprawy uzna, i˝ istniejà
podstawy do podj´cia interwencji
wówczas, w ramach swoich kompetencji, realizujàc funkcj´ ochrony
konsumenta, mo˝e zwróciç si´ o:
1) wyjaÊnienie,
2) ponowne rozpatrzenie sprawy,
3) skierowanie sprawy do zbadania do w∏aÊciwego organu.
13

➧

KALENDARIUM
➧

❐ 25 czerwca 2005 r. – Rzecznik
Ubezpieczonych wspólnie
z Fundacjà Edukacji
Ubezpieczeniowej zorganizowali
seminarium pt. „Sàdownictwo
polubowne i mediacja
w rozstrzyganiu sporów rynku
ubezpieczeniowego”
❐ 24 lipca 2004 r. – zmar∏ dr
hab. Jan Kufel, profesor Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu,
wybitny specjalista z zakresu
prawa gospodarczego
❐ 1 wrzeÊnia 2004 r. –
uruchomione zosta∏y Indywidualne Konta Emerytalne (IKE),
s∏u˝àce gromadzeniu oszcz´dnoÊci
emerytalnych w ramach II filara
systemu zabezpieczenia
spo∏ecznego
❐ 5 listopada 2004 r. – Rzecznik
Ubezpieczonych wraz z Fundacjà
Edukacji Ubezpieczeniowej
zorganizowa∏ seminarium „IKE
– perspektywy rozwoju”.
Seminarium pozwoli∏o na szerokie
zapoznanie si´ z problemami
zwiàzanymi z zabezpieczeniem
emerytalnym, w szczególnoÊci
z rozwiàzaniami budzàcymi
kontrowersje
❐ 12 stycznia 2005 r. – w Sàdzie
Polubownym przy Rzeczniku
Ubezpieczonych odby∏a si´
pierwsza rozprawa, która
zakoƒczy∏a si´ zawarciem ugody
mi´dzy zak∏adem ubezpieczeƒ
a poszkodowanym
❐ 2 lutego 2005 r. – zmar∏ prof.
dr hab. Tadeusz Sangowski,
wybitny specjalista z zakresu
ekonomii i prawa gospodarczego.
Znakomity dydaktyk i organizator
badaƒ naukowych i procesów
nauczania. Pe∏ni∏ funkcj´ Prezesa
Sàdu Polubownego przy
Rzeczniku Ubezpieczonych,
cz∏onka jury konkursu
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W sprawach zaÊ dotyczàcych ogó∏u ubezpieczonych Rzecznik:
1) wyst´puje do w∏aÊciwych organów z wnioskami o podj´cie inicjatywy ustawodawczej, wydanie lub zmian´ innych aktów
prawnych w sprawach dotyczàcych funkcjonowania i organizacji ubezpieczeƒ.
2) informuje organy nadzoru
i kontroli oraz Polskà Izb´
Ubezpieczeƒ (PIU) o dostrze˝onych nieprawid∏owoÊciach.
Zasadniczym zadaniem Rzecznika Ubezpieczonych jest podejmowanie dzia∏aƒ w zakresie ochrony
osób, których interesy Rzecznik reprezentuje. Wskazuje na to zarówno art. 5 ust. 1 obecnie obowiàzujàcej ustawy okreÊlajàc zakres
podmiotowy dzia∏alnoÊci Rzecznika, który stanowi, i˝: „Rzecznik
Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych
lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia, cz∏onków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych
programów emerytalnych”, jak
i kolejnoÊç wyliczenia dzia∏aƒ
Rzecznika Ubezpieczonych wskazanych w art. 20 tej˝e ustawy, gdzie
na pierwszym miejscu wskazano
„rozpatrywanie skarg w sprawach
indywidualnych (pkt. 1)”.
Zakres dzia∏alnoÊci urz´du Rzecznika jest wi´c znaczny i – co trzeba
zauwa˝yç – to˝samy w dziedzinie
ubezpieczeƒ gospodarczych i w okreÊlonym zakresie ubezpieczeƒ emerytalnych.
Zwraca jednak uwag´, ˝e Rzecznik Ubezpieczonych wykonujàc swe
obowiàzki ustawowe, polegajàce
przede wszystkim na ochronie praw
konsumenta mo˝e wyst´powaç
w ÊciÊle okreÊlonych granicach. Jak
wskazano powy˝ej Rzecznik Ubezpieczonych nie posiada przymiotu
organu nadzorczego, zatem w razie
stwierdzenia zasadnoÊci wystàpienia ochrona praw ogranicza si´ do
interwencji i wskazana argumentacji prawnej, popartej orzecznictwem
i poglàdami doktryny, majàcej na celu przekonanie zak∏adu ubezpieczeƒ
o zasadnoÊci interwencji. Brak jed-

nak˝e uprawnienia do na∏o˝enia
sankcji administracyjnych czy wià˝àcego zak∏adu ubezpieczenia nakazania podj´cia stosownych dzia∏aƒ
oznacza, ze wynik podj´tej interwencji nie zawsze b´dzie zgodny
z oczekiwaniem konsumenta. W takich przypadkach Rzecznik Ubezpieczonych wykonuje swe funkcje
poprzez dzia∏alnoÊç edukacyjnà
bàdê informacyjnà polegajàcà na
wskazaniu konsumentowi podstaw
prawnych dochodzonych roszczeƒ,
istniejàce orzecznictwo i poglàdy
doktryny. Wskazuje ponadto inne
organy uprawnione do rozpatrywania sporów daanego rodzaju (np. sàd
powszechny).
Od czasu ustawy z dnia 1 marca
2002 r. o zmianach w organizacji
i funkcjonowania centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw (DzU nr
25, poz. 254), zakres rzeczowej w∏aÊciwoÊci urz´du Rzecznika zosta∏
rozszerzony o sfer´ zabezpieczenia
spo∏ecznego. Bazujàc na posiadanych danych dotyczàcych liczby
zg∏oszonych skarg i zapytaƒ bàdê
wniosków o interpretacj´ przepisów
prawnych nale˝y oceniç dzia∏anie
ustawodawcy za s∏uszne. Przyk∏adem powtarzajàcych si´ interwencji
sà sprawy dotyczàce nieterminowego przekazywania sk∏adek przez
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
sfa∏szowania umów o cz∏onkostwo
w OFE czy anulowania deklaracji
przystàpienia do otwartego funduszu emerytalnego na skutek b∏´du
co do treÊci oÊwiadczenia woli na
wniosek Rzecznika Ubezpieczonych.
Wskutek dzia∏aƒ Rzecznika m.in.
powszechne towarzystwa emerytalne zrzeszone w Izbie Gospodarczej
Towarzystw Emerytalnych przyj´∏y
jednolità procedur´ post´powania
w przypadku anulowania umowy
z powodu utraty wczeÊniejszych
uprawnieƒ emerytalnych
W przypadku wystàpienia w celu
ochrony praw z interwencjà pozycj´
Rzecznika Ubezpieczonych wzmacnia postanowienie art. 29 ustawy
o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Ubezpieczonych, zgodnie z którym
podmiot, który otrzyma∏ wniosek
Rzecznika w sprawach obj´tych zakresem jego dzia∏ania musi w terminie 30 dni poinformowaç Rzecznika
o podj´tych dzia∏aniach lub zaj´tym
stanowisku. Powy˝sze uniemo˝liwia, moim zdaniem, nieuzasadnionà
zw∏ok´ nie tylko w zaj´ciu stanowiska przez podmioty rynku ubezpieczeniowego, lecz równie˝ ewentualnej wyp∏aty odszkodowania
poszkodowanemu.
Podejmowanie interwencji przez
Rzecznika Ubezpieczonych w latach
1995/6 – 2005 (III kwarta∏) wskazuje
na systematyczny wzrost liczby
skarg wp∏ywajàcych do Biura Rzecznika. Do dnia 30.09.2005 r. ogó∏em
wp∏yn´∏o 24.083 skarg z zakresu
ubezpieczeƒ gospodarczych, oraz (od
kwietnia 2002 r.) ponad 600 skarg na
dzia∏alnoÊç OFE Stan taki mo˝e
Êwiadczyç zarówno o wzroÊcie zaufania do urz´du Rzecznika, nieprawid∏owoÊciach w relacjach pomi´dzy
zak∏adami ubezpieczeƒ i konsumentami us∏ug ubezpieczeniowych,
a tak˝e o wzrastajàcej ÊwiadomoÊci
ubezpieczeniowej. Konsumenci us∏ug
ubezpieczeniowych szukajà w swoich
sporach i kontrowersjach z zak∏adami ubezpieczeƒ i funduszami emerytalnymi niezale˝nego arbitra˝u, aby
mieç poczucie obiektywnego rozstrzygni´cia sporu.
Rola Rzecznika Ubezpieczonych
polegajàca na ochronie praw konsumentów realizuje si´ równie˝ poprzez dzia∏alnoÊç legislacyjnà. Od
poczàtku bowiem obowiàzywania
nowego prawa Rzecznik i jego Biuro
biorà aktywny udzia∏ zarówno w szerokich prezentacjach nowych regulacji jak i dyskusjach nad zapisami,
których stosowanie wywo∏a∏o wàtpliwoÊci. W ramach swej dzia∏alnoÊci
Rzecznik Ubezpieczonych stara si´
wychwytywaç wszystkie nieÊcis∏oÊci,
zaÊ w razie ich stwierdzenia s∏u˝à
one Rzecznikowi w procesie nowelizacyjnym, których jest uczestnikiem. Korzystajàc ze swych ustawowych uprawnieƒ wnosi on projekty
aktów prawnych likwidujàcych nieprawid∏owoÊci. W granicach swych
kompetencji Rzecznik równie˝ opiL ISTOPAD 2005 R . N UMER 25
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niuje projekty przepisów prawnych
majàcych zastosowanie w zakresie
ubezpieczeƒ. Tytu∏em przyk∏adu
wskazaç mo˝na zmian´ polegajàcà
na rezygnacji z obowiàzku powiadomienia Policji o ka˝dym zdarzeniu
szkodowym, ograniczajàc go jedynie
do przypadków „powa˝nych”.
Korzystajàc z faktu, ˝e kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych zosta∏y rozszerzone o sprawy dotyczàce
zabezpieczenia spo∏ecznego Rzecznik Ubezpieczonych bra∏ równie˝
udzia∏ w pracach legislacyjnych z tego zakresu. Przyk∏adami aktów
prawnych, co do których Rzecznik
Ubezpieczonych przekazywa∏ opinie
i propozycje zmian do nast´pujàcych
aktów prawnych sà m.in. ustawa
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawa o pracowniczych programach emerytalnych, ustawa o indywidualnych
kontach emerytalnych. Rzecznik
Ubezpieczonych opiniowa∏ ponadto
liczne akty wykonawcze powiàzane
z pakietem ustawa ubezpieczeniowych, czy spraw powiàzanych z zabezpieczeniem spo∏ecznym.
Jednà z nowych kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych, jakà wskaza∏a
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
(DzU nr 124, poz. 1153), zgodnie
z którà Rzecznik Ubezpieczonych ma
mo˝liwoÊç „stwarzania mo˝liwoÊci
polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów mi´dzy ubezpieczajàcymi, ubezpieczonymi, uposa˝onymi lub uprawnionymi z umów
ubezpieczenia a zak∏adami ubezpieczeƒ, agentami i brokerami ubezpieczeniowymi mi´dzy towarzystwami
emerytalnymi a cz∏onkami tych
towarzystw, oraz wynik∏ych z uczestnictwa w pracowniczych programach
emerytalnych, w szczególnoÊci organizowanie sàdów polubownych do
rozpatrywania tych sporów. Podstawà prawnà powo∏ania Sàdu Polubownego jest art. 20 pkt. 5 przytoczonej powy˝ej ustawy.
Jest to dodatkowe narz´dzie, przy
pomocy, którego mo˝e rozwiàzywaç
w sposób polubowny spory pomi´dzy
ubezpieczonymi i zak∏adami ubez-
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pieczeƒ. Instytucja sàdów polubownych, które od drugiego kwarta∏u
2004 r. dzia∏ajà przy Rzeczniku, jest
rozwiàzaniem nowym w polskiej rzeczywistoÊci i mo˝e znacznie skróciç
sporne post´powania. W mojej opinii
jest to szansa na ugodowe rozstrzyganie i koƒczenie spornych spraw
z zakresu stosunków ubezpieczeniowych. Wskazaç wypada, ˝e oprócz
dotychczasowej w∏aÊciwoÊci rzeczowej do kompetencji Sàdu Polubownego dosz∏a mo˝liwoÊç rozstrzygania
sporów pomi´dzy konsumentami
a agentami i brokerami ubezpieczeniowymi. Nowelizacja nastàpi∏a
ustawà z dnia 18 lutego 2005 r.
o zmianie ustawy o poÊrednictwie
ubezpieczeniowym oraz niektórych
innych ustaw (DzU nr 48 poz. 447)
i ma zastosowanie po 14 dniach od
jej og∏oszenia, tj. 25 marca 2005 r.
Nowa regulacja w zmodyfikowanej
formie wskazuje po stronie Rzecznika organizowanie i inicjowanie dzia∏aƒ w zakresie dzia∏alnoÊci informacyjno – edukacyjnej, jednak ich nie
ogranicza enumeratywnym katalogiem. W tej dziedzinie Rzecznik do
tej pory udziela∏ bezpoÊrednich informacji na zapytania obywateli oraz
zamieszcza informacje o wynikach
przeprowadzonych interwencji w Êrodkach masowego przekazu. Dzia∏alnoÊç edukacyjna prowadzona jest
równie˝ przy wspó∏pracy z Fundacjà
Edukacji Ubezpieczeniowej. W tym
zakresie prowadzone przez Rzecznika dzia∏ania edukacyjne sprowadzajà si´ do okreÊlonego ustawà inicjowania i organizowania dzia∏alnoÊci
edukacyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony ubezpieczonych, ubezpieczajàcych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia cz∏onków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych
programów emerytalnych. W mojej
opinii w dobie spo∏eczeƒstwa informacyjnego nie sposób przeceniç roli
edukacji ubezpieczeniowej prowadzonej przez Rzecznika, w tym
dotyczàcej funkcjonowania systemu
emerytalnego. Dzi´ki wzmo˝onym
wysi∏kom pracowników i wspó∏pracowników tej instytucji ÊwiadomoÊç
ubezpieczeniowa Polaków jest co15
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na najlepszà prac´ doktorskà,
magisterskà, podyplomowà
i licencjackà z dziedziny
ubezpieczeƒ oraz cz∏onka Rady
Ubezpieczonych
❐ 27 kwietnia 2005 r. – w zwiàzku ze zmianami oraz projektami
zmian w prawie ubezpieczeniowym odby∏o si´ seminarium
zorganizowane przez Fundacj´
Edukacji Ubezpieczeniowej
i Rzecznika Ubezpieczonych
nt. „Teoretyczne i praktyczne
aspekty funkcjonowania rynku
ubezpieczeniowego w Êwietle
zmian w prawie ubezpieczeƒ
gospodarczych”
❐ 9 listopada 2005 r.
– uroczyste obchody 10. rocznicy
powstania Urz´du Rzecznika
Ubezpieczonych.
INSTYTUCJE
WSPIERAJÑCE OBCHODY

PATRONAT MEDIALNY
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dziennie podwy˝szana, mo˝na powiedzieç i˝ w tym przypadku mamy
do czynienia z kszta∏ceniem ciàg∏ym.
Dzieje si´ to g∏ównie za sprawà zró˝nicowania êróde∏ komunikowania
si´ ubezpieczonych z Biurem Rzecznika i zintensyfikowania tych
dzia∏aƒ, dzi´ki nast´pujàcym dodatkowym us∏ugom Êwiadczonym
nieodp∏atnie przez Rzecznika Ubezpieczonych ubezpieczajàcym, ubezpieczonym, uposa˝onym lub uprawnionym z umów ubezpieczenia oraz
cz∏onkom otwartych funduszy emerytalnych i uczestnikom PPE:
● dy˝ury telefoniczne (w latach
2004-2005 zarejestrowano w sumie 10332 rozmów telefonicznych),
●
strona
internetowa
www.rzu.gov.pl
● mo˝liwoÊç zadania pytania e-mailem,
● analizy rynku funduszy emerytalnych oraz interpretacje bie˝àcych zmian w systemie emerytalnym publikowane na
∏amach wydawanego przez
Rzecznika
Ubezpieczonych
kwartalnika „Monitor Ubezpieczeniowy”.
Zarówno dy˝ury telefoniczny, jak
i strona internetowa Rzecznika
Ubezpieczonych ma, moim zdaniem,
kolosalne znaczenie w ochronie praw
konsumentów, poniewa˝ umo˝liwiajà natychmiastowà i bezpoÊrednià
pomoc konsumentom, informowanie
o zakresie ich praw i obowiàzków czy
znajdowaniu rozwiàzaƒ zg∏aszanych
problemów, co stanowi dodatkowy
sposób wype∏niania przez Rzecznika
Ubezpieczonych obowiàzków ustawowych. G∏ówny akcent po∏o˝ono
jednak na funkcj´ edukacyjnà.
Na stronie Rzecznika mo˝na si´
zapoznaç z poradami ekspertów i informacjami ogólnymi o ubezpieczeniach z podzia∏em na tematy:
a. zabezpieczenia
spo∏ecznego
(problematyka
przysz∏ych
Êwiadczeƒ emerytalnych ZUS
i OFE),
b. ubezpieczeƒ na ˝ycie (ubezpieczenia ˝yciowe dobrowolne),
c. ubezpieczeƒ majàtkowych,
d. oraz wyodr´bnionej z uwagi na

cz´stotliwoÊç wyst´powania problemów kategorii ubezpieczeƒ
majàtkowych – ubezpieczeƒ komunikacyjnych (OC, AC),
● odpowiedziami na najcz´Êciej
zadawane przez konsumentów
pytania,
● sposobem sk∏adania skarg (wymogi formalne) oraz mo˝liwoÊcià korzystania z dy˝urów telefonicznych ekspertów,
● genezà i zakresem funkcjonowania powstania urz´du Rzecznika Ubezpieczonych,
● „Monitorem
Ubezpieczeniowym” – periodykiem urz´du
Rzecznika Ubezpieczonych,
● regulaminem i taryfami Sàdu
Polubownego,
● statystykami skarg nap∏ywajàcymi do Rzecznika Ubezpieczonych,
● sprawozdaniami z dzia∏alnoÊci
Urz´du za poprzednie okresy,
● adresami instytucji ubezpieczeniowych i zak∏adów ubezpieczeƒ,
● „linkami tematycznymi” do innych stron o tematyce ubezpieczeniowej i emerytalnej,
● informacjami na temat bie˝àcej
dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych oraz rezultatach dzia∏aƒ (np. wystàpienie do Sàdu
Najwy˝szego),
● innymi zagadnieniami rynku
ubezpieczeƒ i prawem ubezpieczeniowym.
Dodatkowa nowa prerogatywa
Rzecznika Ubezpieczonych zosta∏a
wskazana w przepisie art. 28 nowej
ustawy, który rozszerza mo˝liwoÊci
RU okreÊlone w art. 60 ı 2 ustawy
o Sàdzie Najwy˝szym (Dz.U. z 2002
r nr 240 poz. 2052). Wspomniana regulacja upowa˝nia Rzecznika do wyst´powania do Sàdu Najwy˝szego
o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu
wyjaÊnienie przepisów prawnych
budzàcych wàtpliwoÊci lub których
stosowanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci
w orzecznictwie. Przyznanie tej prerogatywy Rzecznikowi tworzy mo˝liwoÊç wyst´powania do SN w spornych zagadnieniach prawnych
powsta∏ych na bazie indywidualnych
skarg konsumentów. Uchwa∏a SN
w takich przypadkach sprawach
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stworzy jednolitoÊç i przejrzystoÊç
w stosowaniu prawa, co w efekcie
doprowadzi do klarownej sytuacji
konsumenta. Potwierdzajà to dotychczasowe wnioski do Sàdu Najwy˝szego, gdzie jeden z nich zosta∏
ju˝ rozpatrzony przez Sàd Najwy˝szy, który wyda∏ uchwa∏´ dotyczàcà
stosowania art. 38 pkt. 1 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych. Na skutek z∏o˝onego przez Rzecznika wniosku, Sàd
Najwy˝szy uzna∏, ˝e powy˝szy przepis nie ma zastosowania wzgl´dem
osób leasingobiorcy czy kredytobiorcy, gdzie formà zabezpieczenia jest
przeniesienie w∏asnoÊci na rzecz
banku bàdê leasingodawcy.
Wskazaç nale˝y, ˝e mimo uchylenia
art. 28 ustawy o nadzorze (...) nadal
pozosta∏ art. 60 § 2 ustawy o Sàdzie
Najwy˝szym (DzU z 2002 r. nr 240
poz. 2052) stwarzajàcy mo˝liwoÊç po
stronie Rzecznika Ubezpieczonych
skierowania w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci do SN wniosku o rozstrzygni´cie rozbie˝noÊci w wyk∏adni prawa
wyst´pujàcych w orzecznictwie sàdów powszechnych. Tym samym nale˝y uznaç, ˝e pozosta∏a w dalszym
ciàgu mo˝liwoÊç wyst´powania do Sàdu Najwy˝szego w celu podejmowania uchwa∏ wyjaÊniajàcych przepisy
prawne budzàce wàtpliwoÊci lub, których stosowanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie, co potwierdza
szczególnà rol´, jakà ustawodawca
powierzy∏ Rzecznikowi.
Nale˝y równie˝ w tym miejscu
wskazaç wprowadzony nowelà przepis art. 100 a ust 1 pkt 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 122 poz. 1319 z póên.
zm.), który stwarza Rzecznikowi
mo˝liwoÊç skierowania wniosku do
Prezesa UOKiK o wszcz´cie post´powania w sprawie praktyki naruszajàcej zbiorowe interesy konsumentów.
PODSUMOWANIE
Na rynku us∏ug konsumenckich
dzia∏a szereg instytucji, które stojà
na stra˝y przestrzegania norm
prawno – etycznych w relacjach poL ISTOPAD 2005 R . N UMER 25
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mi´dzy us∏ugodawcami i us∏ugobiorcami. Instytucjà ustawowo powo∏anà do reprezentowania interesów
osób ubezpieczonych, uposa˝onych
lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, cz∏onków funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów emerytalnych jest
Rzecznik Ubezpieczonych. Uwa˝am,
˝e stworzenie takiej instytucji jest
ÊciÊle zwiàzane z dostosowywaniem
polskiego prawa w dziedzinie ubezpieczeƒ do prawa Unii Europejskiej,
wyra˝ajàcej si´ we wzmocnieniu
prawnej ochrony konsumenta us∏ug
ubezpieczeniowych.
Ró˝norodnoÊç dzia∏aƒ i ich rosnàca liczba wskazuje, ˝e ten nowy
i krótko jeszcze funkcjonujàcy zakres dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych nie jest mniej wa˝ny ni˝
inne instytucje powo∏ane w celu
obrony konsumentów.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje, naszym zdaniem, udzia∏ ekspertów
urz´du w tworzeniu przepisów prawa
a zw∏aszcza ustaw, które podlegajà
zmianom, co jest skàdinàd prawid∏owe i oczywiste; trudno bowiem wyobraziç sobie stworzenie doskona∏ego
systemu wg przyj´tych za∏o˝eƒ, nawet s∏usznych, lecz nie zweryfikowanych przez praktyk´, zw∏aszcza regulujàcych tak trudnà problematyk´.
Na koniec wreszcie warto wspomnieç o roli edukacyjno-informacyjnej
urz´du. Dzia∏ania podejmowane
w tym zakresie – w sytuacji wcià˝ bardzo niewielkiej wiedzy spo∏ecznej
o systemie emerytalnym – majà wartoÊç trudnà do przecenienia. JesteÊmy
przekonani – a wynika to tak˝e z kontaktów telefonicznych i listownych
z konsumentami – ˝e ro˝ne formy
dzia∏aƒ i te ju˝ realizowane i te planowane, b´dà musia∏y byç coraz intensywniejsze i bardziej ró˝norodne. Wa˝na wydaje si´ byç zw∏aszcza edukacja
m∏odzie˝y szkolnej, co mo˝e brzmieç
nieco paradoksalnie w kontekÊcie
przedmiotu rozwa˝aƒ, lecz – bioràc
chocia˝by pod uwag´ rol´ d∏ugoÊci
okresu Êwiadczenia sk∏adek – potrzeba jak najwczeÊniejszej znajomoÊci
uwarunkowaƒ systemu jest oczywista.
W mojej opinii równie˝ za majàcà
szczególnà rol´ dla ochrony praw
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konsumentów uznaç nale˝y mo˝liwoÊç wyst´powania do Sàdu Najwy˝szego. Do chwili obecnej z∏o˝onych zosta∏o 5 wniosków, z których
jeden doczeka∏ si´ pozytywnego
z punktu widzenia konsumenta rozstrzygni´cia. Uznajàc t´ kompetencj´ za niezwykle istotnà w ochronie
praw konsumentów Rzecznik Ubezpieczonych nadal b´dzie korzysta∏
z tej drogi pomimo uchylenia art. 28
ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych, bowiem istnieje nadal taka mo˝liwoÊç na podstawie art.
60 § 2 ustawy o Sàdzie Najwy˝szym
(DzU z 2002 r. nr 240 poz. 2052).
Zgodnie z dyspozycjà przytoczonej
powy˝ej regulacji, je˝eli w orzecznictwie sàdów powszechnych, sàdów
wojskowych lub Sàdu Najwy˝szego
ujawnià si´ rozbie˝noÊci w wyk∏adni
prawa, z wnioskiem mo˝e wystàpiç
równie˝ m.in. w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci Rzecznik Ubezpieczonych.
Jak widaç z powy˝szego rozpatrywanie i wyst´powanie skarg indywidualnych nie jest jedynym przedmiotem dzia∏alnoÊci Rzecznika i nie
wyczerpuje ca∏ego zakresu. W celu
ochrony praw konsumenta Rzecznik
podejmuje dzia∏ania w szerokim spektrum, korzystajàc z pe∏nego katalogu
swych uprawnieƒ ustawowych.
Instytucja Rzecznika ∏àczy w sobie
dzia∏alnoÊç interwencyjnà i informacyjno-edukacyjnà. Powo∏any do ˝ycia
nowelizacjà ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej z 1995 r. w skuteczny sposób chroni i reprezentuje
interesy konsumenckie, o czym
Êwiadczy sta∏a tendencja wzrostowa
sk∏adanych skarg i interwencji, jak
i rozszerzenie kompetencji i zakresu
spraw, w których mo˝e podjàç interwencj´. Tym samym uznaç nale˝y, ˝e
instytucja Rzecznika Ubezpieczonych zapisa∏a si´ trwale na polskim
rynku ubezpieczeniowym i wyst´pujàc w imieniu najs∏abszego ogniwa
rynku ubezpieczeniowego, jakim jest
konsument realizuje swe ustawowe
obowiàzki w sposób zapewniajàcy realnà jego ochron´.
■
Tomasz Wróblewski
radca prawny w BRU
t.wroblewski@rzu.gov.pl
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I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych
z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
w I pó∏roczu 2005 roku.
W I pó∏roczu 2005 roku do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o 2281 pisemnych skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych. Nale˝y podkreÊliç, i˝ iloÊç skarg dotyczàcych ww. problematyki
wykazuje tendencj´ wzrostowà. Dla porównania
– w I pó∏roczu 2004 roku ich liczba wynosi∏a 2158.
odobnie jak w minionych la- szkodowawczych, zg∏aszanych do
tach, najliczniejsza grupa Funduszu – 8 skarg (0,4%) (wykres
skarg odnosi∏a si´ do ubez- nr 1).
Drugie miejsce z uwagi na iloÊç,
pieczeƒ komunikacyjnych – 1292
skargi (56,6%), tj. obowiàzkowego zajmowa∏y skargi dotyczàce ubezubezpieczenia odpowiedzialnoÊci pieczeƒ na ˝ycie – ∏àcznie 425
cywilnej posiadaczy pojazdów me- skarg, co stanowi∏o 18,6% wszystchanicznych – 867 skarg (38,0%), kich spraw z zakresu ubezpieczeƒ
ubezpieczeƒ auto-casco – 354 skar- gospodarczych, które w tym okregi (15,5%), Zielona Karta – 12 sie wp∏yn´∏y do Rzecznika Ubezpieskarg (0,5%), ubezpieczeƒ assistan- czonych. W ramach tych skarg wyce – 7 skarg (0,3%). Ponadto cz´Êç ró˝niamy umowy zawarte przed
skarg dotyczy∏a Ubezpieczeniowe- 1989 rokiem przez Paƒstwowy Zago Funduszu Gwarancyjnego, k∏ad Ubezpieczeƒ a realizowane
w tym najcz´Êciej nak∏adania op∏at obecnie przez Powszechny Zak∏ad
tytu∏em niedope∏nienia obowiàzku Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. (tzw.
zawarcia umowy obowiàzkowego stary portfel), których problematyubezpieczenia odpowiedzialnoÊci ka wià˝e si´ ze zbyt niskà kwotà
cywilnej posiadaczy pojazdów me- ustalonego Êwiadczenia z tytu∏u
chanicznych – 44 skargi (1,9%) ubezpieczenia dzieci (tzw. ubezpieoraz odmowy uznania w ca∏oÊci lub czenie posagowe) lub ubezpieczenie
w cz´Êci zasadnoÊci roszczeƒ od- renty odroczonej. W I pó∏roczu
Wykres nr 1 . Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I pó∏roczu 2005 r.

P
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2005 roku odnotowano ich 62
(2,7%). Drugi rodzaj umów wchodzàcych w zakres skarg dotyczàcych ubezpieczeƒ na ˝ycie to umowy zawarte po 1989 roku. Spory
najcz´Êciej dotyczy∏y odmowy
uznania roszczenia przez zak∏ad
ubezpieczeƒ, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieÊci∏o si´ w granicach ochrony gwarantowanej
umowà lub z powodu zatajenia
przez ubezpieczonego informacji
o jego stanie zdrowia; zbyt niska
wobec oczekiwaƒ tzw. wartoÊç wykupu polisy, proponowana osobom
wypowiadajàcym umowy w czasie
jej trwania (tzw. wykup polisy) czy
spory wynikajàce z okolicznoÊci towarzyszàcych zawarciu umowy
ubezpieczenia, zw∏aszcza niew∏aÊciwa ocena produktu przez ubezpieczajàcych – ∏àcznie takich skarg
odnotowano 363 (15,9%).
W ostatnich latach wyraênie
wzros∏a liczba skarg zawierajàcych
zarzuty odnoszàce si´ do ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
w ˝yciu prywatnym jak równie˝
w zwiàzku z wykonywanym zawodem – 125 skarg (5,5%). Âwiadczy
to – z jednej strony – o po˝àdanym
wzroÊcie zawierania umów ubezpieczeƒ, szczególnie przez zainteresowane tym Êrodowiska zawodowe,
ale równie˝ o uchybieniach w ich
funkcjonowaniu. W skargach tych
podnoszone sà najcz´Êciej zarzuty
dotyczàce odmowy wyp∏aty odszkodowania motywowanej przez zak∏ad ubezpieczeƒ brakiem ochrony
ubezpieczeniowej oraz zbyt niska
kwota ustalonego odszkodowania
wynikajàca ze zbyt niskiej sumy
gwarancyjnej.
Kolejne miejsce pod wzgl´dem
liczby skarg zajmowa∏y sprawy odP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

noszàce si´ do ubezpieczenia mienia na wypadek kradzie˝y z w∏amaniem, od ognia i innych ˝ywio∏ów –
115 skarg (5,0%). Przyczynà odmowy wyp∏aty odszkodowania przez
zak∏ad ubezpieczeƒ by∏a najcz´Êciej
odmowa uznania roszczeƒ z przyczyn: przekroczenia zakresu ochrony wynikajàcej z umowy w przypadku zdarzenia, stanowiàcego
podstaw´ roszczenia; niedostosowanie zabezpieczenia mienia do
wymogów zawartych w ogólnych
warunkach umowy, nieop∏acenie
sk∏adki lub jej raty oraz niedope∏nienie wymogów ustalonych dla
procesu likwidacji szkody w warunkach umowy ubezpieczenia np. nieterminowe zg∏oszenie szkody.
Kolejna grupa skarg dotyczy∏a
sk∏adek ubezpieczeniowych – 107
skarg (4,7%). Ubezpieczajàcy skar˝yli si´ przede wszystkim na problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej cz´Êci sk∏adki za
OC komunikacyjne w nast´pstwie
zbycia pojazdu; problem podwójnego ubezpieczenia w nast´pstwie
zbycia pojazdu; wysokoÊcià sk∏adek to zarówno w grupie ubezpieczeƒ obowiàzkowych jak i dobrowolnych.
Nast´pna grupa skarg dotyczy∏a
ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków – ∏àcznie 69 skarg
(3,1%), w tym skarg odnoszàcych si´
do ubezpieczeƒ nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków m∏odzie˝y szkolnej – 15 (0,7%). Przyczynà tych skarg
by∏y najcz´Êciej problemy dotyczàce
odmowy przyznania odszkodowania
z powodu braku odpowiedzialnoÊci
za zdarzenia, gdy – zdaniem zak∏adu
ubezpieczeƒ nie mieÊci∏y si´ one
w granicach okreÊlonych warunkami
umowy ubezpieczenia oraz spory
o wysokoÊç odszkodowania – w tym
mieÊci∏y si´ zarówno zarzuty dotyczàce zani˝enia rozmiaru procentowego uszczerbku na zdrowiu, jak te˝
zbyt niskiej kwoty przyznanego odszkodowania.
Po wejÊciu w ˝ycie pakietu ustaw
ubezpieczeniowych w niewielkim
stopniu wzrós∏ nap∏yw spraw zawierajàcych zapytania dotyczàce
interpretacji przepisów ubezpieczeL ISTOPAD 2005 R . N UMER 25

Tabela nr 2 . Przedmiot skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych w I pó∏roczu 2005 r.
Lp. Przyczyna skargi

Liczba

1. Odmowa odszkodowania/Êwiadczenia

%

755

33,1

2. Zani˝one odszkodowanie/Êwiadczenie

836

36,7

3. Opiesza∏oÊç w likwidacji szkody

301

13,2

4. Zani˝ona wartoÊci wykupu polisy
(dot. ub. na ˝ycie)

40

1,7

5. Odmowa wykupu wartoÊci polisy
(dot. ub. na ˝ycie)

25

1,1

6. Opiesza∏oÊç w wykupie polisy
(dot. ub. na ˝ycie)

2

0,1

7. Zmiana sumy ubezpieczenia

3

0,1

16

0,7

9

0,4

8. Zmiana owu w trakcie trwania umowy
9. Odmowa przej´cia op∏acania sk∏adek
(dot. ub. na ˝ycie)
10. Odmowa kontynuacji ubezpieczenia
11. Inne, w tym; wysokoÊç, poprawnoÊç
naliczania, zwrot sk∏adek; interpretacja
przepisów ubezpieczeniowych;
kara za brak OC kom.; regresy;
brak w∏aÊciwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych.
12. Brak wyraênej przyczyny skargi
13. Ogó∏em

niowych – skarg 51 (2,2%). Wp∏yw
na to ma zapewne tak˝e znaczne
rozszerzenia dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych, jako oÊrodka
informacji i edukacji ubezpieczeniowej, jak równie˝ podobna dzia∏alnoÊç innych podmiotów.
Jak przedstawiono w tabeli nr
2 w I pó∏roczu 2005 roku, tak jak
w latach poprzednich zdecydowanie dominowa∏y zarzuty zawarte
w trzech grupach:
❐ sporu co do wysokoÊci przyznanego odszkodowania lub Êwiadczenia – 836 skarg (36,7%);
❐ oddalenia roszczenia zg∏aszanego z tytu∏u umowy ubezpieczenia – 755 skarg (33,1%);
❐ opiesza∏oÊci w prowadzonym
post´powaniu odszkodowawczym – 301 skarg (13,2%).
Inne przyczyny skarg tj. 268
(11,7%) dotyczy∏y mi´dzy innymi:
wysokoÊci, poprawnoÊci naliczania
oraz zwrotu sk∏adek; interpretacji
przepisów ubezpieczeniowych; kary za brak OC kom.; regresów oraz
braku w∏aÊciwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych.

WYDANIE JUBILEUSZOWE

4

0,2

268

11,7

22

1,0

2281

100

Pozosta∏e wystàpienia dotyczy∏y
mi´dzy innymi zbyt niskiej wobec
oczekiwaƒ tzw. wartoÊci wykupu
polisy odnoszàcej si´ do ubezpieczeƒ na ˝ycie z funduszem kapita∏owym – 40 skarg (1,7%), oraz oddaleniu w ca∏oÊci roszczenia
z tytu∏u tzw. wykupu wartoÊci polisy – 25 skarg (1,1%).
W wi´kszoÊci spraw, tj. w 1688
skargach (74,0%) Rzecznik Ubezpieczonych podjà∏ interwencj´.
Podj´cie interwencji w danej sprawie mia∏o miejsce wówczas, gdy
z posiadanego materia∏u wynika∏o,
i˝ naruszone zosta∏o prawo lub
uzasadniony interes osób ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia. Jej podj´cia odmówi∏ w 405 przypadkach, co stanowi∏o 17,8% wszystkich skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych.
W 188 sprawach, co stanowi∏o 8,2 %
skarg z uwagi na znaczny wzrost
dynamiki wnoszonych skarg nie
dokonano jeszcze ostatecznej oceny
w post´powaniu wewn´trznym (tabela nr 3).
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Tabela nr 3. Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I pó∏roczu 2005 r.

➧

Lp.

Sposób dzia∏ania

Liczba

%

1.

Podj´cie interwencji

1688

74,0

2.

Niepodj´cie interwencji,
w tym z nast´pujàcych przyczyn:
● udzielenia wyjaÊnieƒ merytorycznych,

405

17,8

182

8,0

● przes∏ania skargi do wiadomoÊci RU
bez wyraênej proÊby o interwencj´

146

6,4

● niekompletnej dokumentacji

62

2,7

● wycofania skargi

12

0,55

3

0,15

● braku w∏aÊciwoÊci
3.

Brak ostatecznej oceny
w post´powaniu wewn´trznym

4.

Ogó∏em

188

8,2

2281

100

Tabela nr 4 . Wynik interwencji spraw zakoƒczonych podejmowanych
przez Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
w I pó∏roczu 2005 r.
Lp.

Wynik interwencji

1.

Uznanie zasadnoÊci skargi

2.

Uznanie w drodze wyjàtku

3.

Wynik negatywny

4.

Ogó∏em

Liczba

%

363

33,5

19

1,7

703

64,8

1085*

100

* W tych sprawach zosta∏o zaj´te stanowisko przez zak∏ad ubezpieczeƒ. W toku
pozostaje 810 spraw, co stanowi∏o 48,0% wszystkich spraw, w których Rzecznik
Ubezpieczonych podjà∏ interwencj´.

W wyniku interwencji Rzecznika
Ubezpieczonych w I pó∏roczu 2005
roku ∏àcznie w odniesieniu do 382
skarg nastàpi∏a zmiana stanowiska
na korzyÊç skar˝àcego, co stanowi∏o 35,2% wszystkich spraw zakoƒczonych, w tym 19 spraw zosta∏o
uznanych w drodze wyjàtku (1,7%)
(tabela nr 4).
703 sprawy zosta∏y zakoƒczone
wynikiem negatywnym, co stanowi∏o 64,8% wszystkich skarg,
w których Rzecznik zakoƒczy∏ post´powanie interwencyjne.
Rzecznik Ubezpieczonych uznawa∏ spraw´ za zakoƒczonà gdy zak∏ad ubezpieczeƒ uznawa∏ zasadnoÊç interwencji i zmienia∏ swoje
wczeÊniejsze stanowisko w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, gdy w Êwietle kolejnych
wyjaÊnieƒ i po analizie sprawy
uzna∏, ˝e prawa i interes osób ubezpieczonych i uprawnionych z tytu∏u
umowy ubezpieczenia nie zosta∏y
naruszone, ostatecznie odrzuci∏ interwencj´.
810 spraw nadal pozostaje przedmiotem analizy Rzecznika Ubezpieczonych, co stanowi∏o 48,0%
wszystkich skarg, w których podj´ta zosta∏a interwencja.

II. Rozpatrywanie skarg indywidualnych
dotyczàcych problematyki zabezpieczenia
emerytalnego w I pó∏roczu 2005 r.
W I pó∏roczu 2005 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o 105 skarg zwiàzanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego (wykres nr 5).
Najliczniejsza grupa skarg odnosi∏a si´ do nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, czyli podmiotu przekazujàcego sk∏adki do II filara polskiego systemu emerytalnego. Skargi te
dotyczy∏y opóênienia w przekazywaniu bàdê nieprzekazywania sk∏adek na rachunek ubezpieczonego
w otwartym funduszu emerytalnym – 41 skarg (39%).
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Wykres nr 5 . Zestawienie podmiotów skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu zabezpieczenia emerytalnego
w I pó∏roczu 2005r .

Drugie miejsce pod wzgl´dem liczebnoÊci zajmowa∏y wystàpienia,
dotyczàce funkcjonowania podmiotów dzia∏ajàcych w ramach II
filara polskiego systemu emerytalnego 13 skarg (12,4%).
Wystàpienia skar˝àcych dotyczy∏y przede wszystkim mo˝liwoÊci anulowania umowy o cz∏onkostwo wskutek b∏´du, co do treÊci
oÊwiadczenia woli i nabycia wczeP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Tabela nr 6. Przedmiot skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu zabezpieczenia emerytalnego w I pó∏roczu 2005 r.
Lp. Przedmiot

Liczba

1.

Nieprzekazywanie sk∏adek do OFE

2.

Anulowanie umowy ze wzgl´du
na nabycie prawa do wczeÊniejszej emerytury

3.

Inne

4.

Z∏a w∏aÊciwoÊç

5.
6
7

Ogó∏em

%

41

39,0

8

7,6

4

3,8

49

46,7

Interpretacja przepisów

2

1,9

Nieprawid∏owoÊci w wyp∏acie
– Êmierç ma∏˝onka

1

1,0

105

Êniejszych uprawnieƒ emerytalnych (8 skarg – 7,6%). Poza tym
zwracano si´ z proÊbà o interpretacj´ przepisów (2 skargi – 1,9%)
a tak˝e o pomoc przy transferze
Êrodków w przypadku Êmierci
wspó∏ma∏˝onka (1 skarga – 1%).

100

d∏owoÊci w funkcjonowaniu Pracowniczych Programów Emerytalnych.
Pozosta∏e wystàpienia (49 skarg
– 46,7%) nie dotyczy∏a spraw
zwiàzanych z zabezpieczeniem
emerytalnym.

Tabela nr 7. Tryb rozpatrywania skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego
wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I pó∏roczu 2005 r.
Lp.

Sposób dzia∏ania

Liczba

%

1.

Podj´cie interwencji

33

31,4

2.

Nie podj´cie interwencji,

72

68,6

17
5

16,2
4,7

1
34
15

1,0
32,4
14,3

w tym z nast´pujàcych przyczyn:
● udzielenia wyjaÊnieƒ merytorycznych,
● przes∏ania skargi do wiadomoÊci RU
bez wyraênej proÊby o interwencj´,
● niekompletnej dokumentacji,
● braku w∏aÊciwoÊci,
● odmowy podj´cia interwencji.
3.

Ogó∏em

105

Najmniejsza cz´Êç wystàpieƒ pisemnych (1 skarga – 1 % skarg
dotyczàcych systemu emerytalnego ogó∏em) dotyczy∏a nieprawi-

100

SpoÊród 105 skarg, jakie wp∏yn´∏y do Rzecznika Ubezpieczonych w I pó∏roczu 2005 r. w przypadku 33 skarg uznano za

Tabela nr 8 . Wynik interwencji spraw zakoƒczonych z zakresu zabezpieczenia emerytalnego podejmowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych w I pó∏roczu 2005 r.
Lp. Wynik interwencji
1.

Liczba

Pozytywny

%

6

85,7
14,3

2.

Negatywny

1

3.

Ogó∏em

7*

100

* 26 spraw w toku, co stanowi∏o 78,8% wszystkich skarg, w których
Rzecznik Ubezpieczonych podjà∏ interwencj´.
L ISTOPAD 2005 R . N UMER 25

WYDANIE JUBILEUSZOWE

stosowne podj´cie interwencji.
Stanowi∏o to 31,4% skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego.
Jak przedstawiono w tabeli nr
7 w przypadku 72 skarg (68,6%)
nie podj´to interwencji. Niepodj´cie interwencji spowodowane by∏o
w przewa˝ajàcej cz´Êci brakiem
stosownego wniosku ze strony
osoby kierujàcej wystàpienie,
w którym zawarta by∏a jedynie
proÊba o wyjaÊnienie przepisów
prawnych dotyczàcych dzia∏alnoÊci otwartych funduszy emerytalnych. Nie podejmowano tak˝e
interwencji w sprawach kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, jako drugiego bàdê kolejnego adresata „do wiadomoÊci”. Ich
autorzy wyraênie zaznaczali, ˝e
chodzi im jedynie o zapoznanie
Rzecznika z danà sprawà.
Rzecznik nie podejmowa∏ tak˝e
interwencji w sprawach, które
wymaga∏y uzupe∏nienia w zakresie opisu stanu faktycznego, bez
którego dalsze jej badanie by∏o
niemo˝liwe, bàdê braku niezb´dnych dokumentacji. Mimo stosownych wskazówek przekazanych skar˝àcemu nie zawsze
udawa∏o si´ dane te pozyskaç, co
równie˝ skutkowa∏o wstrzymaniem si´ od interwencji. Do zakresu spraw, w których nie podj´to interwencji, zaliczone zosta∏y
równie˝ przypadki których problematyka wykracza∏a poza kompetencje Rzecznika.
W wyniku podejmowanych
interwencji Rzecznika Ubezpieczonych 6 spraw zakoƒczy∏o si´
pozytywnym wynikiem dla Skar˝àcych. Pozosta∏e 26 skarg
(78,8%), w których Rzecznik
Ubezpieczonych podjà∏ interwencj´, nie zosta∏a jeszcze rozstrzygni´ta.
■

opracowa∏y:
Iwona Szymaƒska
Joanna Szczepaƒska
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Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych
w latach 1995/96 – 2005 dotyczàce problematyki
ubezpieczeƒ gospodarczych oraz zabezpieczenia
emerytalnego – w uj´ciu statystycznym
I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych kierowanych do Rzecznika
Ubezpieczonych w latach 1995/96 –
2005 (stan na dn.30.09.2005 r.).
9 listopada 2005 roku mija 10 lat
funkcjonowania Urz´du Rzecznika
Ubezpieczonych. Sta∏o si´ to okazjà
do przeprowadzenia pewnych podsumowaƒ, w tym równie˝ odnoszàcych
si´ do najobszerniejszej p∏aszczyzny
dzia∏ania Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, jakim jest rozpatrywanie indywidualnych skarg osób
ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia, cz∏onków
otwartych funduszy emerytalnych
oraz uczestników pracowniczych
programów emerytalnych.
Zgodnie z ustawà z dnia 22 maja
2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (DzU nr 124, poz.1153
z 2003r. z póên. zm.) do zadaƒ Rzecz-

nika nale˝y podejmowanie dzia∏aƒ
w zakresie ochrony osób, których
interesy reprezentuje, a w szczególnoÊci rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do
Rzecznika.
Niniejsze opracowanie zawiera
podstawowy zestaw informacji i danych statystycznych na przedmiotowy temat i dotyczy okresu od daty
powstania Urz´du Rzecznika Ubezpieczonych tj. od 9 listopada 1995 roku do 30 wrzeÊnia 2005 roku, czyli
praktycznie 10 lat funkcjonowania
Urz´du Rzecznika Ubezpieczonych.
W latach 1995/96 – 2005 (stan na
dn. 30.09.2005r.), czyli praktycznie
w okresie 10 lat funkcjonowania
Urz´du Rzecznika Ubezpieczonych,
liczba wp∏ywajàcych do Rzecznika
pisemnych skarg odnoszàcych si´ do
problematyki ubezpieczeƒ gospodarczych, wykazuje tendencj´ wzrostowà – ∏àcznie w omawianym okresie
wp∏yn´∏o 24083 pisemnych skarg
(wykres nr 1). Wyjàtkowo w 2002 ro-

Wykres nr 1 . Liczba skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/96 – 2005
(stan na dn. 30.09.2005 r.)
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ku zanotowano niewielkie zmniejszenie iloÊci skarg. Przyczynà tego,
by∏o m.in. rozbudowanie systemu
poradnictwa prowadzonego zarówno
drogà telefonicznà jak i za poÊrednictwem strony internetowej Rzecznika
Ubezpieczonych (www. rzu.gov.pl).
Najliczniejsza grupa skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
odnosi∏a si´ do tzw. ubezpieczeƒ
komunikacyjnych, tj. obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia auto-casco, ubezpieczenia assistance, Zielonej Karty.
Procentowy ich udzia∏ oscyluje wokó∏ 60% ca∏ej liczby skarg, wp∏ywajàcych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w poszczególnych latach
(wykres nr 2).
Autorzy tej grupy skarg najcz´Êciej wnosili skargi w zwiàzku z:
❐ ca∏kowità odmowà uznania roszczenia o odszkodowanie lub
Êwiadczenie,
❐ odmowà uznania cz´Êci roszczenia odszkodowawczego,
❐ opiesza∏ym prowadzeniem post´powaƒ odszkodowawczych,
co prowadzi∏o do nieterminowego zaspokajania roszczeƒ,
❐ odmowà lub utrudnieniami w udost´pnianiu akt szkody,
❐ niedostatecznym informowaniem o dokumentach wymaganych w zwiàzku z likwidowanà
szkodà,
❐ brakiem wyczerpujàcych uzasadnieƒ dla przyjmowanych
przez zak∏ady stanowisk, zarówno gdy dotyczy∏y odmowy uznania roszczenia, jak i wysokoÊci
ustalonego odszkodowania lub
Êwiadczenia.
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Ponadto cz´Êç skarg dotyczy∏a
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w tym najcz´Êciej:
❐ nak∏adania op∏at tytu∏em niedope∏nienia obowiàzku zawarcia
umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – lub je zawarli, ale
niezgodnie z obowiàzujàcymi
w tym zakresie przepisami.
Skar˝àcy w tych sprawach wskazywali na niesprawiedliwy w ich odczuciu brak gradacji wysokoÊci stosowanych op∏at karnych – nie
negujàc s∏usznoÊci ich stosowania.
Sytuacja ta uleg∏a zmianie po
wejÊciu w ˝ycie 1 stycznia 2004 roku nowego ustawodawstwa ubezpieczeniowego. W obowiàzujàcych
przepisach, w zakresie stosowania
tzw. op∏at karnych z tytu∏u OC komunikacyjnego, wprowadzono zró˝nicowanie wysokoÊci nak∏adanych
op∏at, zale˝nie od d∏ugoÊci okresu
pozostawania przez posiadacza pojazdu bez wymaganego prawem
ubezpieczenia.
❐ odmowy uznania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci zasadnoÊci roszczeƒ odszkodowawczych zg∏aszanych
do Funduszu.
Drugie miejsce z uwagi na liczb´
skarg zajmowa∏y skargi dotyczàce
ubezpieczeƒ na ˝ycie, które podzielone zosta∏y na dwie zasadnicze grupy,
za kryterium podzia∏u przyjmujàc
termin ich zawarcia.
Pierwsza grupa skarg dotyczy∏a
umów ubezpieczeƒ na ˝ycie zawartych przed 1989 r. z wówczas Paƒstwowym Zak∏adem Ubezpieczeƒ,
a realizowanych obecnie przez Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ na
˚ycie S.A. – nazywajàc je cz´sto
ubezpieczeniami starego portfela.
Skargi te dotyczà przede wszystkim
zbyt niskiej kwoty naliczonego
Êwiadczenia z tytu∏u zawieranych
wówczas umów tj. ubezpieczenia posagowego dzieci bàdê te˝ umowy
renty odroczonej. Na prze∏omie
ostatnich lat, zaobserwowano, i˝
grupa tych skarg ulega liczebnemu
zmniejszeniu.
W omawianym okresie znacznà
przewag´ iloÊciowà w tej grupie
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skarg mia∏y wystàpienia dotyczàce
umów ubezpieczeƒ zawartych po
1989 r.
WÊród tych spraw dominowa∏y
skargi na:
❐ odmow´ przyznania Êwiadczenia
(odszkodowania) gdy˝, zdaniem
zak∏adu ubezpieczeƒ, zdarzenie
ubezpieczeniowe (choroba, nieszcz´Êliwy wypadek, Êmierç itd.)
nie mieÊci si´ w granicach
ochrony gwarantowanej umowà,
❐ odmow´ przyznania Êwiadczenia gdy˝, zdaniem zak∏adu ubezpieczeƒ, ubezpieczajàcy poda∏
nieprawdziwe informacje, o które ubezpieczyciel pyta∏ we wniosku lub innym dokumencie
przed zawarciem umowy,
❐ zbyt niskà, zdaniem skar˝àcych,
wartoÊç wykupu umowy ubezpieczenia na ˝ycie z funduszem
kapita∏owym, w sytuacji gdy dochodzi do jej likwidacji przed
czasem oznaczonym w umowie,
❐ ma∏o zrozumia∏y tekst umowy
ubezpieczeniowej, zawierajàcy
niejasne sformu∏owania,
❐ ma∏o profesjonalne zachowanie
si´ poÊredników ubezpieczeniowych, wyst´pujàce na etapie zawierania umowy ubezpieczenia,
wskazujàce m.in. na nierzetelne
informowanie
zainteresowanych o oferowanym produkcie
ubezpieczeniowym.
Z roku na rok, systematycznie
wzrasta∏ tak˝e udzia∏ skarg zwiàzanych z zawieraniem i realizacjà (wyp∏atà odszkodowania) umów ubezpieczenia mienia, w tym np.: od
kradzie˝y z w∏amaniem, od ognia,
zalania i innych ˝ywio∏ów itd. W wyniku post´powania wyjaÊniajàcego
prowadzonego przez Rzecznika
w ww. sprawach okazuje si´, i˝ najcz´Êciej wyst´pujàcà przyczynà sporów w tej grupie spraw jest:
❐ stwierdzany przez zak∏ad ubezpieczeƒ przy likwidacji szkody
brak ochrony ubezpieczeniowej
dla zaistnia∏ej szkody,
❐ stwierdzany przez zak∏ad ubezpieczeƒ przy likwidacji szkody
brak zabezpieczenia mienia wymaganego zapisami o.w.u.,
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❐ konflikt w zakresie ustalenia
stanu faktycznego odnoszàcego
si´ do okolicznoÊci zg∏oszonej
szkody,
❐ konflikt w zakresie ustalenia
stanu faktycznego odnoszàcego
si´ do rozmiaru szkody jak te˝
kosztu jej naprawienia,
❐ nieop∏acenie przez ubezpieczajàcego w terminie wyznaczonym
w o.w.u. raty sk∏adki,
❐ niezgodne z o.w.u. post´powanie
poszkodowanego w zwiàzku ze
zg∏oszeniem i likwidacjà szkody.
Kolejne miejsce pod wzgl´dem liczby skarg zajmowa∏y sprawy odnoszàce si´ do ubezpieczenia nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków.
Przyczynà tych skarg by∏y najcz´Êciej:
❐ odmowa przyznania odszkodowania z powodu braku odpowiedzialnoÊci za zdarzenie, gdy –
zdaniem zak∏adu ubezpieczeƒ
nie mieÊci si´ ono w granicach
zakreÊlonych warunkami umowy ubezpieczenia,
❐ spory o wysokoÊç odszkodowania – w tym mieszczà si´ zarówno zarzuty dotyczàce zani˝enia
rozmiaru procentu uszczerbku
na zdrowiu, jak te˝ zbyt niskiej
kwoty przyznanego odszkodowania.
Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej w ˝yciu prywatnym jak
równie˝ w zwiàzku z wykonywanym
zawodem jeszcze kilka lat temu zajmowa∏y nik∏y odsetek wÊród ogó∏u
skarg. W ostatnich latach ich liczba
wyraênie wzros∏a. Âwiadczy to
– z jednej strony – o po˝àdanym
wzroÊcie zawierania tych umów
ubezpieczeƒ, szczególnie przez zainteresowane tym Êrodowiska zawodowe, ale równie˝ o uchybieniach w ich
funkcjonowaniu.
W tej grupie skarg podnoszone by∏y najcz´Êciej nast´pujàce zarzuty:
❐ odmowa wyp∏aty odszkodowania motywowana przez zak∏ad
ubezpieczeƒ brakiem ochrony
ubezpieczeniowej,
❐ zbyt niska kwota ustalonego odszkodowania, wynikajàca w cz´Êci przypadków ze zbyt niskiej
sumy gwarancyjnej.
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Nast´pna grupa skarg dotyczy∏a
sk∏adek ubezpieczeniowych.
Ubezpieczajàcy skar˝yli si´ przede
wszystkim na:
❐ problemy z uzyskaniem zwrotu
niewykorzystanej cz´Êci sk∏adki
za OC komunikacyjne, w nast´pstwie zbycia pojazdu,
❐ problem podwójnego ubezpieczenia w nast´pstwie zbycia pojazdu,
❐ wysokoÊç sk∏adek i to zarówno
w grupie ubezpieczeƒ obowiàzkowych jak i dobrowolnych,
❐ stosowanie op∏at manipulacyjnych przy zwrocie cz´Êci sk∏adki
za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ liczebnemu
zmniejszeniu w ostatnich latach,
uleg∏a grupa skarg dotyczàca upad∏oÊci zak∏adów ubezpieczeƒ.
Natomiast, wbrew przewidywaniom spowodowanym wejÊciem
w ˝ycie pakietu ustaw ubezpieczeniowych, jedynie w niewielkim
stopniu wzrós∏ nap∏yw spraw zawierajàcych zapytania dotyczàce interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Wp∏yw na to mia∏o zapewne
tak˝e znaczne rozszerzenie dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych, jako oÊrodka informacji i edukacji
ubezpieczeniowej.
Dodatkowo nale˝y dodaç, i˝ do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/96 – 2005 (stan na dn.
30.09.2005r.) kierowane by∏y tak˝e
skargi dotyczàce m.in. takich umów
ubezpieczeƒ jak OC rolników, ubez
pieczeƒ budynków wchodzàcych
w sk∏ad gospodarstw rolnych,
ubezpieczeƒ finansowych czy turystycznych. Szczegó∏owe dane statystyczne znajdujà si´ na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych
(www.rzu.gov.pl) w sprawozdaniach
Rzecznika za poszczególne lata.
Analiza skarg wskazuje, i˝ przedmiotowy zakres zarzutów artyku∏owanych
przez ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia pod adresem zak∏adów ubezpieczeƒ, zasadniczo nie
zmienia si´ od lat. Klienci zak∏adów
ubezpieczeƒ stawiajà najcz´Êciej trzy
podstawowe zarzuty:
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❐ oddalenia roszczenia zg∏aszanego z tytu∏u umowy ubezpieczenia,
❐ sporu co do wysokoÊci przyznanego odszkodowania lub Êwiadczenia,
❐ opiesza∏oÊci w prowadzonym post´powaniu odszkodowawczym.
Tak jak widoczny jest wzrost skarg
na odmow´ lub zbyt niskà wysokoÊç
przyznanego odszkodowania, tak za
satysfakcjonujàce nale˝y uznaç
zmniejszanie si´ liczby spraw na terminowoÊç zak∏adów ubezpieczeƒ
w kontaktach z konsumentami us∏ug
ubezpieczeniowych.
Znaczna iloÊç wystàpieƒ mia∏a
charakter polemiczny wobec stosowania prawa ubezpieczeniowego zarówno przez zak∏ady ubezpieczeƒ,
jak i Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny. Cz´Êç tych wystàpieƒ
by∏a proÊbà o podanie wyk∏adni
prawnej odnoszàcej si´ do konkretnego zdarzenia ubezpieczeniowego,
jak te˝ pytaƒ z zakresu interpretacji
przepisów ubezpieczeniowych.
Reasumujàc, nale˝y podkreÊliç, i˝
liczba skarg odnoszàcych si´ do problematyki ubezpieczeƒ gospodarczych kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wykazuje
wyraênà tendencj´ wzrostowà. Wydaje si´, ˝e g∏ównà tego przyczynà
jest wzrost ÊwiadomoÊci i aktywnoÊci konsumentów.
Badajàc wystàpienia kierowane do
Rzecznika zaobserwowano, i˝ znaczàco wzrós∏ stopieƒ trudnoÊci i skomplikowania spraw, zarówno w kwestii
stanu prawnego jak i faktycznego.
Z drugiej strony nadal sporo jest
skarg, z których wynika brak podstawowej wiedzy w zakresie zawieranych
umów ubezpieczeƒ, jak i – niestety –
zbyt ma∏a starannoÊç w realizacji obowiàzków z nich wynikajàcych.
II. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu zabezpieczenia
emerytalnego wp∏ywajàcych do
Rzecznika Ubezpieczonych w okresie od kwietnia 2002 r. do 2005 r.
(stan na dn. 30.09.2005 r.).
Jednà z najbardziej spektakularnych form dzia∏alnoÊci Rzecznika,

wymienionà zresztà na pierwszym
miejscu przez ustawodawc´ jest rozpatrywanie skarg indywidualnych.
W kwietniu 2002 r. nastàpi∏a zmiana
ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej dokonana
ustawà o zmianach w organizacji
i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek podporzàdkowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw (DzU nr
25, poz. 253) rozszerzajàca m.in.
podmiotowy zakres dzia∏ania Rzecznika Ubezpieczonych. W myÊl art.
90b i art. 90c ww. ustawy obok interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje
tak˝e interesy cz∏onków otwartych
funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów
emerytalnych.
Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w okresie od kwietnia 2002 r.
do wrzeÊnia 2005 r. wp∏yn´∏o 618
skarg pisemnych od uczestników
systemu emerytalnego. Liczba nap∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych pisemnych skarg z zakresu
zabezpieczenia emerytalnego wykazuje tendencj´ malejàcà. Zdaniem
ekspertów Biura Rzecznika przyczynà tego stanu rzeczy jest rozbudowanie systemu poradnictwa prowadzonego zarówno drogà telefonicznà,
jak i za poÊrednictwem internetu.
Najliczniejsza grupa skarg odnosi∏a si´ do funkcjonowania powszechnych towarzystw emerytalnych
i otwartych funduszy emerytalnych,
czyli podmiotów dzia∏ajàcych w ramach II filara polskiego systemu
emerytalnego. (wykres nr 3)
Wystàpienia te dotyczy∏y przede
wszystkim:
❐ mo˝liwoÊci anulowania umowy
o cz∏onkostwo wskutek b∏´du co
do treÊci oÊwiadczenia woli,
❐ nieprawid∏owoÊci w rejestrze
cz∏onków,
❐ sfa∏szowania umów o cz∏onkostwo,
❐ utrudnieƒ
towarzyszàcych
zmianie otwartego funduszu
emerytalnego
❐ nieprawid∏owoÊci w wyp∏acie
Êrodków nale˝nych po Êmierci
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Wykres 2. Skargi dotyczàce tzw. ubezpieczeƒ komunikacyjnych
kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/96-2005
(stan na 30.09.2005 r.).

* tylko skargi z zakresu zabezpieczenia emerytalnego (z∏e w∏aÊciwoÊci dot. ZUS
zawarte sà w pozycji „inne“)

ma∏˝onka, b´dàcego cz∏onkiem
OFE.
Ponadto cz´Êç skarg dotyczy∏o nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
Skargi na t´ instytucj´ obejmowa∏y
g∏ównie problem nieprzekazywania
sk∏adek na rachunek ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym, jak równie˝ nieterminowoÊç
w przeprowadzaniu aktualizacji
danych cz∏onków funduszy zmieniajàcych OFE. Pozosta∏e pisemne wystàpienia dotyczy∏y g∏ównie interpretacji obowiàzujàcych przepisów
z zakresu organizacji i funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych oraz dzia∏alnoÊci PPE.
Najwi´ksza liczba pisemnych wystàpieƒ z zakresu systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych odnosi∏a si´ do nieterminowego przekazywanie sk∏adek
przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na rachunki ubezpieczonych
w otwartych funduszach emerytalnych. Opóênienia te by∏y zwykle nast´pstwem b∏´dów i braków formalnych w przesy∏anych do ZUS
deklaracjach wype∏nianych przez
p∏atnika, a wszystkie zaleg∏e sk∏adki
zostanà w przysz∏oÊci przekazane po
uruchomieniu sprawnego systemu
komputerowego w tej instytucji.
W ramach szerokiej wymiany informacji z Zak∏adem Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w zakresie przekazywania sk∏adek do otwartych funduszy
emerytalnych, Rzecznik Ubezpieczonych systematycznie otrzymywa∏
i przekazywa∏ cz∏onkom OFE wyjaL ISTOPAD 2005 R . N UMER 25

Ênienia dotyczàce przebiegu procesu
ponownej weryfikacji dokumentów
ubezpieczeniowych za lata 19992001 oraz stopnia zaawansowania
prac nad aplikacjami usprawniajàcymi dzia∏anie ZUS-u w zakresie przekazywania sk∏adek do OFE. Dzi´ki
tej wymianie informacji, mo˝liwe by∏o rzetelne informowanie skar˝àcych
o niezidentyfikowanych przez Zak∏ad
dokumentach ubezpieczeniowych za
poszczególne okresy oraz planowych
terminach ich ponownego przetwarzania, nieprzekazywaniu sk∏adek
z powodu istnienia wielu kont jednego ubezpieczonego i przyj´tym przez
ZUS harmonogramie scalania wielu
kont ubezpieczonych.
Drugie miejsce z uwagi na iloÊç
zajmowa∏y skargi dotyczàce mo˝liwoÊci anulowania deklaracji przystàpienia do otwartego funduszu emerytalnego na skutek b∏´du co do
treÊci oÊwiadczenia woli. Wi´kszoÊç
skar˝àcych powo∏ywa∏a si´ na nie-

wiedz´ o utracie prawa do przejÊcia
na wczeÊniejszà emerytur´, z którego mogliby skorzystaç, gdyby nie
przystàpili do otwartego funduszu
emerytalnego.
W tym zakresie, na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, powszechne
towarzystwa emerytalne zrzeszone
w Izbie Gospodarczej Towarzystw
Emerytalnych przyj´∏y jednolità procedur´ post´powania w przypadku
anulowania umowy z powodu utraty
wczeÊniejszych uprawnieƒ emerytalnych. Na mocy oÊwiadczenia cz∏onków IGTE, z II filara mogà obecnie
wystàpiç osoby, które bez wzgl´du na
wiek uzyskujà prawo do wczeÊniejszej
emerytury do koƒca 2006 r., a cz∏onkostwo w II filarze jest jedynà przeszkodà w uzyskaniu wczeÊniejszych
uprawnieƒ emerytalnych. Ustalono,
˝e podstawà do uniewa˝nienia umów
b´dà ∏àcznie:
1) oÊwiadczenie cz∏onka OFE, ˝e
umowa zosta∏a zawarta pod wp∏ywem b∏´du,
2) odmowna decyzja Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w zakresie
przyznania wczeÊniejszego Êwiadczenia emerytalnego tylko i wy∏àcznie z powodu cz∏onkostwa w OFE.
Rzecznik Ubezpieczonych zosta∏
poinformowany o przyj´ciu przez
PTE tych warunków pismem Pani
Ewy Lewickiej, Prezes IGTE z dnia
15 kwietnia 2005r. Wymienione
oÊwiadczenie zosta∏o opublikowane
na stronie internetowej IGTE
(www.igte.com.pl).
Powy˝szy tryb b´dzie stosowany
do koƒca 2006 roku. Rzecznik Ubezpieczonych podjà∏ równie˝ dzia∏ania

Wykres 3 . Liczby skarg wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych
w okresie od kwietnia 2002 r. do wrzeÊnia 2005 r.
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w celu zach´cenia pozosta∏ych, niezrzeszonych w IGTE towarzystw, do
stosowania wymienionej procedury.
Kolejnà grupà skarg by∏y zarzuty
pod adresem powszechnych towarzystw emerytalnych dotyczàce prowadzenia rejestru cz∏onków. Nieprawid∏owoÊci te przejawia∏y si´
opóênieniami lub b∏´dami w zg∏oszeniach do centralnego rejestru cz∏onków otwartych funduszy emerytalnych prowadzonego przez ZUS,
wskutek czego na rachunek cz∏onka
nie wp∏ywa∏y terminowo sk∏adki
emerytalne.
Pozosta∏e wystàpienia dotyczà nieprawid∏owoÊci przy zmianie OFE
i dokonaniu wyp∏aty transferowej
oraz sfa∏szowania umów o cz∏onkostwo w OFE i toczàcych si´ w zwiàzku z nimi post´powaƒ wyjaÊniajàcych. W przypadku sfa∏szowania
umów najwi´cej zarzutów dotyczy∏o

post´powaƒ wyjaÊniajàcych w sytuacji, gdy przeciwko agentowi OFE
toczy si´ post´powanie w prokuraturze. Rzecznik Ubezpieczonych wystàpi∏ do Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych o przyj´cie
przez wszystkich cz∏onków jednolitej
procedury w przedmiotowej sprawie,
majàcej na celu skrócenie niekorzystnego dla ubezpieczonych d∏ugiego okresu oczekiwania na prawomocny wyrok sàdu.
W odpowiedzi na wystàpienia
Skar˝àcych Rzecznik Ubezpieczonych podejmowa∏ interwencj´ we
w∏aÊciwym podmiocie lub nie podejmowa∏ interwencji, gdy brak by∏o
podstaw do takiego dzia∏ania. Niepodj´cie interwencji spowodowane
by∏o w przewa˝ajàcej cz´Êci brakiem
stosownego wniosku ze strony osoby
kierujàcej wystàpienie, w którym zawarta by∏a jedynie proÊba o wyja-

Nowelizacja ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej i ustawy
o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
UFG i PBUK – wybrane zagadnienia (cz. I)
W poprzednim numerze Monitora Ubezpieczeniowego omówione zosta∏y najwa˝niejsze zmiany dokonane ustawà z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy
o poÊrednictwie ubezpieczeniowym i innych ustaw.
W dniu 8 lipca 2005 r. uchwalone zosta∏y przez Sejm
kolejne dwie ustawy nowelizujàce tzw. pakiet ustaw
ubezpieczeniowych.
stawa o zmianie ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz niektórych ustaw
(DzU z 2005 r. Nr 143, poz. 1204)
i ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz ustawy
o poÊrednictwie ubezpieczeniowym
(DzU z 2005 r. Nr 167, poz. 1396).

U
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Ustawami tymi wprowadzono
wiele istotnych zmian w zakresie
regulowania i usprawnienia funkcjonowania rynku ubezpieczeƒ, doprecyzowania obowiàzków informacyjnych zak∏adów ubezpieczeƒ
wobec swoich klientów, dostosowania naszych przepisów do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej
oraz wyeliminowania dotychczas
dostrze˝onych b∏´dów i sprzecznoÊci w obowiàzujàcych przepisach.

Ênienie przepisów prawnych dotyczàcych dzia∏alnoÊci otwartych funduszy emerytalnych. Pozosta∏e interwencje nie zosta∏y podj´te na
skutek nienades∏ania przez Skar˝àcych kserokopii niezb´dnej dokumentacji lub braku w∏aÊciwoÊci.
W znacznej cz´Êci skarg dotyczàcych nieterminowego przekazywania sk∏adek przez ZUS do otwartych
funduszy emerytalnych ustosunkowanie si´ do sprawy utrudnia∏ niesprawny system komputerowy ZUS.
Wówczas z powodu niemo˝noÊci
ustalenia bli˝szych szczegó∏ów
Rzecznik Ubezpieczonych zawiesza∏
rozwiàzanie sprawy do momentu
wyjaÊnienia przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wszystkich okolicznoÊci sprawy.
■
Opracowa∏y:
Magdalena Kudlak
Joanna Owczarek

Przybli˝ajàc ww. ustawy chcia∏abym przedstawiç przede wszystkim
zmiany bezpoÊrednio kszta∏tujàce
sytuacj´ osób reprezentowanych
przez Rzecznika Ubezpieczonych.
W tym numerze Monitora Ubezpieczeniowego postaram si´ przybli˝yç zmiany dokonane ustawà z dnia
8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
oraz niektórych ustaw, które wesz∏y
w ˝ycie 17 sierpnia 2005 r.
W odniesieniu do obowiàzków informacyjnych zak∏adu ubezpieczeƒ
w zakresie ubezpieczeƒ na ˝ycie
okreÊlonych w art. 13 ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(dotyczàcych m.in. informowania
o zmianie warunków umowy, wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych
z tytu∏u umowy ubezpieczenia,
sumy ubezpieczenia czy wartoÊci
premii) wprowadzono zasadnicze
zmiany. Dotychczas przepis przewidywa∏, ˝e obowiàzki te odnosi∏y si´
nie tylko do ubezpieczajàcego, ale
i do ubezpieczonego. Mia∏o to
szczególne znaczenie w przypadku
umów zawieranych na rzecz osoby
trzeciej, (np. przy ubezpieczeniach
zawieranych przez pracodawc´ na
rzecz pracowników). Obecnie oboP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

wiàzki zak∏adu ubezpieczeƒ wynikajàce z art. 13 dotyczà przede
wszystkim ubezpieczajàcego. W przypadku umów zawartych na rzecz
osoby trzeciej ww. obowiàzki informacyjne w stosunku do ubezpieczonych zosta∏y przeniesione na ubezpieczajàcego. Ubezpieczeni majà
jednak, na ˝àdanie, mo˝liwoÊç uzyskania informacji równie˝ od zak∏adu ubezpieczeƒ.
Zgodnie z nowym brzmieniem
ust. 2 omawianego przepisu przed
wyra˝eniem przez strony zgody na
zmian´ warunków umowy lub
zmian´ prawa w∏aÊciwego dla zawartej umowy ubezpieczenia zak∏ad
ubezpieczeƒ jest obowiàzany przekazaç pisemnie informacje w tym
zakresie ubezpieczajàcemu wraz
z okreÊleniem wp∏ywu tych zmian
na wartoÊç Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u zawartej umowy.
Zmodyfikowana zosta∏a treÊç ust.
3, która przewiduje obecnie, ˝e zak∏ad ubezpieczeƒ pisemnie informuje ubezpieczajàcego, nie rzadziej
ni˝ raz w roku, o wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u zawartej umowy ubezpieczenia,
w tym o wartoÊci wykupu, je˝eli
wysokoÊç Êwiadczeƒ ulega zmianie
w trakcie obowiàzywania umowy
ubezpieczenia. W przypadku, gdy
z umowy ubezpieczenia przys∏uguje Êwiadczenie ustalane na podstawie sumy ubezpieczenia wyra˝onej
w ustalonej kwocie, zak∏ad ubezpieczeƒ informuje ubezpieczajàcego
o ka˝dej zmianie w zakresie sumy
ubezpieczenia.
Dodane zosta∏y nowe uregulowania, dotyczàce obowiàzków informacyjnych w zakresie ubezpieczeƒ
na ˝ycie, w tym wprowadzone
zosta∏y szczegó∏owe przepisy dotyczàce umów zawieranych na rzecz
osoby trzeciej, m.in. ubezpieczeƒ
grupowych (ust. 3a-3e).
Zgodnie z nowà regulacjà zak∏ad
ubezpieczeƒ jest obowiàzany do pisemnego informowania ubezpieczajàcego, nie rzadziej ni˝ raz w roku,
o wartoÊci premii, je˝eli umowa
ubezpieczenia uwzgl´dnia udzia∏
w zysku z inwestowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ust. 3a).
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W przypadku umów ubezpieczenia
na rzecz osoby trzeciej, w szczególnoÊci ubezpieczeƒ grupowych, ubezpieczajàcy obowiàzany jest do przekazania ubezpieczonemu informacji
okreÊlonych w art. 13 ust. 2-3a. Sposób przekazywania tych informacji
okreÊla umowa ubezpieczenia, przy
czym informacje te powinny byç
przekazane ubezpieczonemu:
1) przed wyra˝eniem przez ubezpieczajàcego zgody na zmian´ warunków umowy lub prawa w∏aÊciwego dla umowy ubezpieczenia –
w przypadku informacji o zmianie
warunków umowy lub zmianie prawa w∏aÊciwego dla zawartej umowy
ubezpieczenia
2) niezw∏ocznie po przekazaniu
informacji ubezpieczajàcemu przez
zak∏ad ubezpieczeƒ – w przypadku
informacji o wysokoÊci Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych z tytu∏u zawartej
umowy ubezpieczenia, w tym
o wartoÊci wykupu, je˝eli wysokoÊç
Êwiadczeƒ ulega zmianie w trakcie
obowiàzywania umowy ubezpieczenia, o ka˝dej zmianie w zakresie
sumy ubezpieczenia, o wartoÊci
premii (ust. 3b).
Jak zosta∏o wspomniane wy˝ej
w przypadku grupowych umów
ubezpieczenia na ˝ycie, zak∏ad
ubezpieczeƒ, na ˝àdanie ubezpieczonego, jest obowiàzany do przekazania ww. informacji (ust. 3c).
Nieprzekazanie ubezpieczonemu,
zgodnie z ust. 3c, wymaganych informacji, skutkuje tym, ˝e zmiana
warunków umowy lub prawa w∏aÊciwego dla umowy ubezpieczenia,
wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych z tytu∏u umowy ubezpieczenia, w tym wartoÊci wykupu, sumy
ubezpieczenia w przypadku umowy
ubezpieczenia z sumà ubezpieczenia wyra˝onà w ustalonej kwocie
oraz wartoÊci premii jest skuteczna
wzgl´dem ubezpieczonego jedynie
w cz´Êci korzystnej dla tego ubezpieczonego (ust. 3 d).
Nieprzekazanie ubezpieczonemu
informacji, o których mowa w ust.
2-3a, zgodnie z ust. 3b powoduje
odpowiedzialnoÊç ubezpieczajàcego
wobec ubezpieczonego na zasadach
ogólnych (ust. 3e).
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Zmodyfikowany zosta∏ równie˝
obowiàzek zawarty w ust. 5 pkt 2,
odnoszàcy si´ do ubezpieczeƒ na
˝ycie zwiàzanych funduszem kapita∏owym. KoniecznoÊç og∏aszania
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim wartoÊci jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego
niezw∏ocznie po jej ustaleniu,
z przyczyn praktycznych, zosta∏a
zamieniona na obowiàzek og∏aszania, nie rzadziej ni˝ raz w roku,
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim wartoÊci jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego
ustalonej w miesiàcu poprzedzajàcym miesiàc, w którym jest dokonywane og∏oszenie.
W art. 16 wprowadzona zosta∏a
bardzo istotna zmiana ust. 4, dotyczàcego tzw. prawa dost´pu (wglàdu) do akt szkodowych. Usuni´to
mianowicie pewne b∏´dy, które
stwarza∏y klientom zak∏adów ubezpieczeƒ problemy w realizacji tego
uprawnienia, chodzi tutaj w szczególnoÊci o kwesti´ rozstrzygni´cia
momentu powstania obowiàzku
udost´pniania informacji i dokumentów zbieranych w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ (niektóre zak∏ady ubezpieczeƒ stosujàc przepis w pierwotnym brzmieniu sta∏y na stanowisku, i˝ udost´pnià dane informacje
dopiero po zakoƒczeniu post´powania likwidacyjnego), relacji mi´dzy
zwrotami „informacje i dokumenty” oraz „akta szkodowe” oraz zakresu kosztów obcià˝ajàcych klienta ubezpieczeƒ tytu∏u sporzàdzania
kserokopii dokumentów.
Zgodnie z nowym brzmieniem
przepisu zak∏ady ubezpieczeƒ majà
obowiàzek udost´pniaç ubezpieczajàcym, ubezpieczonym oraz osobom
wyst´pujàcym z roszczeniem, informacje i dokumenty gromadzone
w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci
zak∏adu ubezpieczeƒ lub wysokoÊci
Êwiadczenia. Osoby te mogà tak˝e
˝àdaç pisemnego potwierdzenia
przez zak∏ad ubezpieczeƒ udost´pnionych informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich
zgodnoÊci z orygina∏em przez za27
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k∏ad ubezpieczeƒ. Sposób udost´pniania informacji i dokumentów,
zapewniania mo˝liwoÊci pisemnego
potwierdzania udost´pnianych informacji, a tak˝e zapewniania mo˝liwoÊci sporzàdzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich
zgodnoÊci z orygina∏em nie mo˝e
wiàzaç si´ z wykraczajàcymi ponad
uzasadnionà potrzeb´ utrudnieniami dla tych osób, zaÊ koszty sporzàdzenia kserokopii ponoszone przez
te osoby nie mogà odbiegaç od przyj´tych w obrocie zwyk∏ych kosztów
wykonywania tego rodzaju us∏ug.
Obecnie nie ma wi´c wàtpliwoÊci,
˝e obowiàzek wynikajàcy z art. 16
ust. 4 musi byç wype∏niany nie tylko po zakoƒczeniu procesu likwidacji szkody, lecz tak˝e w jego trakcie, a koszty ponoszone przez
klienta w ramach realizacji danego
uprawnienia muszà odpowiadaç
przyj´tym w obrocie zwyk∏ym
kosztom wykonywania tego rodzaju us∏ug.
Ustawa nowelizujàca wprowadzi∏a, poprzez dodanie art. 17a, obowiàzek uwzgl´dniania w odszkodowaniu za szkod´ komunikacyjnà
podatku od towarów i us∏ug w przypadku okazania faktury przez podmiot, któremu przys∏uguje odszkodowanie, nieb´dàcy p∏atnikiem od
podatku towarów i us∏ug (VAT).
Nowa regulacja – w naszej ocenie –
w∏aÊciwie nie wprowadza ˝adnej
istotnej zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Stanowi potwierdzenie rzeczy oczywistej,
i˝ podatek VAT jest podatkiem cenotwórczym i stanowi element ceny us∏ugi lub towaru. Osoba nieb´dàca p∏atnikiem podatku VAT,
która przedstawia faktur´ VAT,
zgodnie z zasadà pe∏nego odszkodowania, wyra˝onà w art. 361 § 2 k.c.
oraz orzecznictwem Sàdu Najwy˝szego w tym zakresie, zawsze powinna otrzymaç odszkodowanie
uwzgl´dniajàce ten podatek. Po
wejÊciu w ˝ycie tego przepisu pojawiajà si´ g∏osy, ˝e daje on
mo˝liwoÊç – w przypadku szkód komunikacyjnych – przy tzw. kosztorysowym rozliczaniu szkody, pomini´cia w nale˝nym odszkodowaniu
28

podatku VAT. Przyjmowanie takiej
interpretacji wydaje si´ zbyt daleko
idàce, a problem podatku VAT w odszkodowaniu wyp∏acanym w oparciu o tzw. kosztorys, przypadku
szkód likwidowanych w ramach
ubezpieczenia OC pozostaje nadal
nierozstrzygni´ty. Ponadto wàtpliwoÊci budzi ograniczenie jego stosowania do „szkód komunikacyjnych”.
Za s∏uszne nale˝y uznaç doprecyzowanie art. 19 ust. 2 pkt 20 w kontekÊcie dost´pu do informacji
o umowie ubezpieczenia dla uposa˝onego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia. Obecnie osoby te
majà dost´p do takich informacji
pod warunkiem zg∏oszenia nastàpienia zdarzenia, z którym umowa
wià˝e odpowiedzialnoÊç zak∏adu
ubezpieczeƒ.
Kolejne zmiany dotyczà art. 21
regulujàcego kwesti´ wykonywania
i udost´pniania badaƒ lekarskich,
którym w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia prawa do
Êwiadczenia i wysokoÊci Êwiadczenia poddawani sà klienci zak∏adów
ubezpieczeƒ.
W dodanym ust. 4 wprowadzono
regu∏´ zgodnie, z którà w przypadku gdy z ˝àdaniem udost´pnienia
wyników ww. badaƒ, wyst´puje
osoba, z którà lub na rzecz której
nie zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia wskutek rezygnacji tej
osoby z zawarcia tej umowy, koszt
tych badaƒ pokrywa osoba wyst´pujàca z ˝àdaniem.
Doprecyzowano tak˝e norm´ zawartà w ust. 3. Obecnie na ˝àdanie
ubezpieczonego lub osoby, z którà
lub na rzecz której nie zosta∏a
zawarta umowa ubezpieczenia na
skutek odmowy zawarcia tej umowy przez zak∏ad ubezpieczeƒ lub
rezygnacji tej osoby z zawarcia
umowy, zak∏ad ubezpieczeƒ jest
obowiàzany udost´pniç wyniki
badaƒ lekarskich. W przypadku
Êmierci ubezpieczonego zak∏ad
ubezpieczeƒ jest obowiàzany udost´pniç wyniki badaƒ ubezpieczonego tak˝e na ˝àdanie uposa˝onego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, je˝eli wyniki badaƒ

ubezpieczonego mia∏y wp∏yw na
ca∏kowità lub cz´Êciowà odmow´
wyp∏aty Êwiadczenia.
Wskazaç nale˝y równie˝ na nowelizacj´ art. 183, która powoduje
zmiany w zakresie obowiàzków
informacyjnych zak∏adu ubezpieczeƒ zwiàzanych z przeniesieniem
portfela ubezpieczeƒ, zg∏aszania
sprzeciwu przez ubezpieczajàcych
oraz wypowiedzenia przeniesionych umów.
W obecnym brzmieniu przepis
ten przewiduje, ˝e po zatwierdzeniu przeniesienia portfela ubezpieczeƒ organ nadzoru, na koszt
zainteresowanych zak∏adów ubezpieczeƒ, og∏osi w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim o dokonanym
przeniesieniu portfela ubezpieczeƒ
i wezwie ubezpieczajàcych do zg∏aszania sprzeciwu w terminie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Ubezpieczajàcy, którzy zg∏osili
sprzeciw, majà prawo wypowiedzenia przenoszonej umowy ubezpieczenia na ostatni dzieƒ ww. terminu, liczàc od dnia og∏oszenia
o dokonanym przeniesieniu portfela.
WÊród istotnych zmian nie odnoszàcych si´ jednak bezpoÊrednio do
konsumentów nale˝y wymieniç
rozszerzenie mo˝liwoÊci dzia∏ania
zak∏adów ubezpieczeƒ o poÊrednictwo, w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujàcych czynnoÊci
bankowe, przy zawieraniu umów
w ramach wykonywania tych czynnoÊci, oraz o poÊrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
i tytu∏ów uczestnictwa okreÊlonych
funduszy inwestycyjnych (art. 3 ust.
8), ograniczenie z trzech do dwóch
osób minimalnego sk∏adu zarzàdu
krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ
w formie spó∏ki akcyjnej, wraz
z wprowadzeniem wymogu ustanowienia prezesa zarzàdu (art. 27 ust.
1 i 1a), umo˝liwienie odstàpienia
od wymogu wy˝szego wykszta∏cenia w stosunku do cz∏onków zarzàdu krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ
oraz od stosowania takiego wymogu w odniesieniu do dyrektora
g∏ównego oddzia∏u zagranicznego
zak∏adu ubezpieczeƒ lub jego zaP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

st´pcy (art. 27 ust. 3b i art. 106 ust.
4b), zniesienie limitu koncentracji
ryzyka w zak∏adzie ubezpieczeƒ
(uchylenie art. 157), wynikajàce
z dyrektyw zmiany wymogów w zakresie, umów o przeniesienie portfela ubezpieczeƒ zawieranych z zak∏adem ubezpieczeƒ majàcym
siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej oraz Êrodków
w∏asnych zak∏adu ubezpieczeƒ (art.
143, art. 144 ust. 1, art. 148 ust. 1,
3, 5 i art. 148a).
Omawiana ustawa wprowadzi∏a
tak˝e istotnà zamian´ w ustawie
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Chodzi mianowicie
o uchylenie art. 28, który dawa∏
Rzecznikowi Ubezpieczonych prawo do wyst´powania do Sàdu Najwy˝szego o podj´cie uchwa∏y wyjaÊniajàcej przepisy prawne budzàce
wàtpliwoÊci lub których stosowanie
wywo∏a∏o rozbie˝noÊci w orzecznictwie. Nie oznacza to ca∏kowitej
utraty prawa przez Rzecznika
Ubezpieczonych w zakresie wyst´powania do Sàdu Najwy˝szego, lecz
jego zaw´˝enie. SkreÊlenie art. 28
uzasadniono koniecznoÊcià usuni´cia rozbie˝noÊci pomi´dzy tym przepisem a art. 60 ustawy o Sàdzie Najwy˝szym.
Obecnie Rzecznik Ubezpieczonych w zakresie swej w∏aÊciwoÊci
mo˝e wyst´powaç z wnioskiem do
Sàdu Najwy˝szego o rozstrzygni´cie rozbie˝noÊci w wyk∏adni prawa,
je˝eli ujawnià si´ one w orzecznictwie.
W nast´pnym numerze Monitora
Ubezpieczeniowego zostanà zaprezentowane bardzo wa˝ne zmiany
wprowadzone wspomnianà wy˝ej
ustawà z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym, która
wejdzie w ˝ycie 1 stycznia 2006 r. ■
Anna Dàbrowska
referent prawny w BRU
L ISTOPAD 2005 R . N UMER 25

Wnioski Rzecznika
Ubezpieczonych
do Sàdu Najwy˝szego
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
oraz niektórych innych ustaw (DzU z dnia 2 sierpnia 2005 r. Nr 143, poz. 1204) poprzez uchylenie art.
28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (DzU z 16 lipca 2003 r. Nr 124, poz.
1153 z póên. zm.) Rzecznik utraci∏ mo˝liwoÊç kierowania wniosków do Sàdu Najwy˝szego z zapytaniem majàcym na celu wyjaÊnienie przepisów
prawnych budzàcych wàtpliwoÊci.
oprawk´ skreÊlajàcà przepis
art. 28 zaproponowa∏o Ministerstwo
SprawiedliwoÊci
w zwiàzku z pracami zespo∏u problemowego Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego nad zmianami
przepisów kodeksu cywilnego
w cz´Êci dotyczàcej umowy ubezpieczenia. Zdaniem Ministerstwa
wobec rozbie˝noÊci w przepisach
ustaw1 pozostawienie Rzecznikowi
kompetencji w takim kszta∏cie,
mog∏oby stanowiç przekroczenie
zakresu rozstrzygania Sàdu Najwy˝szego zapisanego w Konstytucji RP2.
Nale˝y zaznaczyç, i˝ uchylony
nowelizacjà przepis stanowi∏ rozszerzenie regulacji zawartej w art.
60 ust. 2 ustawy o Sàdzie Najwy˝szym (DzU z 2002 r. Nr 240, poz.
2052), która jest nadal obowiàzujàca i stwarza w´˝sze od dotychczasowych mo˝liwoÊci kierowania
przez Rzecznika wniosków o podj´cie uchwa∏y – chodzi o przypadki,
w których stosowanie przepisów
prawa
wywo∏uje
rozbie˝noÊci

P
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w orzecznictwie. Pomimo tego ograniczone nowelà uprawnienie Rzecznika posiada istotne znaczenie
w stwarzaniu mo˝liwoÊci ujednolicania orzecznictwa a poÊrednio
– stosowaniu przepisów regulujàcych sfery ubezpieczeƒ gospodarczych3.
Ze wzgl´du na spodziewane ograniczenia w zakresie mo˝liwoÊci kierowania wniosków tj. przed wejÊciem w ˝ycie przepisów noweli
Rzecznik zdecydowa∏ si´ skierowaç
cztery wnioski do Sàdu Najwy˝szego o podj´cie uchwa∏y majàcej na
celu wyjaÊnienie przepisów prawnych budzàcych wàtpliwoÊci, b´dàcych od d∏u˝szego okresu czasu
êród∏em sporów interpretacyjnych
pojawiajàcych si´ g∏ównie w stosowaniu przepisów prawa przez
zak∏ady ubezpieczeƒ. Wszystkie
wnioski dotyczà problemów w stosowaniu przepisów w ramach obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej. Kolejno
zajmujà si´ problematykà tzw.
szkody ca∏kowitej, odpowiedzialno29
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Êci wobec siebie ma∏˝onków w przypadkach szkód osobowych, uwzgl´dniania w ramach odszkodowania
orzekanych Êrodków karnych oraz
stosowania amortyzacji cz´Êci i ograniczeƒ w ich wyborze.
Rzecznik Ubezpieczonych wyra˝a
nadziej´, ˝e rozstrzygni´cie rozbie˝noÊci w przedmiotowych sprawach w drodze uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego doprowadzi do unifikacji
zasad likwidacji szkód i pozwoli
uniknàç dalszych sporów interpretacyjnych tym samym jednolicie
kszta∏tujàc sytuacj´ konsumentów
us∏ug ubezpieczeniowych. Przybli˝ajàc kolejno treÊç poszczególnych
wniosków poni˝ej prezentujemy ich
zasadnicze motywy.
SZKODA CA¸KOWITA
W pierwszym z wniosków Rzecznik Ubezpieczonych zapyta∏ Sàd
Najwy˝szy, czy na podstawie przepisu art. 363 § 1 kodeksu cywilnego
za nadmierne trudnoÊci lub koszty
przywrócenia stanu poprzedniego
mo˝na uznaç koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, który nie jest
równy lub nie przekracza 100% jego wartoÊci sprzed szkody.
Uzasadniajàc swój wniosek,
Rzecznik wskazywa∏, ˝e w stosowaniu ww. przepisu pojawi∏y si´ dwa
rozbie˝ne stanowiska – sytuacja ta
ma miejsce zarówno w prowadzonych przez zak∏ady ubezpieczeƒ post´powaniach likwidacyjnych, jak
i co prawda sporadycznie w orzecznictwie sàdów ni˝szej instancji.
Wed∏ug pierwszego z prezentowanych stanowisk, w rozumieniu art.
363 § 1 kodeksu cywilnego przywrócenie stanu poprzedniego pojazdu jest niemo˝liwe lub pociàga
za sobà nadmierne trudnoÊci lub
koszty, gdy koszt naprawy jest rów30

ny lub przewy˝sza jej wartoÊç okreÊlonà wed∏ug stanu sprzed zdarzenia szkodowego. Zwolennicy tego
stanowiska wskazujà, ˝e je˝eli
koszt naprawy pojazdu nie jest
równy lub nie przekracza 100%
wartoÊci pojazdu, to nie mo˝e,
w przypadku odpowiedzialnoÊci cywilnej, powodowaç to uznania, ˝e
zaistnia∏y przes∏anki jedynie do
wyp∏aty odszkodowania w formie
Êwiadczenia pieni´˝nego z uwagi
na ekonomicznie nieuzasadnionà
napraw´. Tym samym zwolennicy
tego poglàdu twierdzà, i˝ w przypadku, gdy koszt naprawy samochodu jest równy lub wy˝szy od jego wartoÊci przed uszkodzeniem,
roszczenie poszkodowanego ogranicza si´ do kwoty odpowiadajàcej
ró˝nicy wartoÊci samochodu sprzed
i po wypadku, a w sytuacji, gdy
koszt naprawy pojazdu nie przekracza jego wartoÊci sprzed szkody
pozwala poszkodowanemu na wybór sposobu naprawienia szkody, tj.
przyj´cie Êwiadczenia pieni´˝nego
lub napraw´ pojazdu.
Natomiast drugi i zarazem odmienny poglàd g∏osi, ˝e za niemo˝noÊç lub nadmierne trudnoÊci bàdê
koszty uznaç nale˝y sytuacj´,
w której koszt naprawy nie jest
równy lub nie przekracza wartoÊci
rzeczy sprzed zdarzenia i wynosi
np. 50%, 60%, 70% czy 80% jej
wartoÊci sprzed zdarzenia. Jego
zwolennicy posi∏kujà si´ wewn´trznymi procedurami zwykle wzorowanymi na rozwiàzaniach i mechanizmach obowiàzujàcych przy
likwidacji szkód komunikacyjnych
w ramach ogólnych warunków dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC), gdzie w zale˝noÊci od
wzorca przyj´tego przez zak∏adu
ubezpieczeƒ, za wartoÊç granicznà

uznajàcà szkod´ jako tzw. „szkod´
ca∏kowità” przyjmuje si´ szkod´
przekraczajàcà odpowiednio np.
50%, 60%, 70%, 80% wartoÊci rzeczy sprzed zdarzenia.
Reasumujàc, problem, który b´dzie rozstrzyga∏ Sàd Najwy˝szy,
sprowadza si´ do odpowiedzi na pytanie, czy zasadne jest uznanie, ˝e
w razie szkody powsta∏ej w rzeczy,
której koszt przywrócenia do stanu
poprzedniego poprzez napraw´
ustalony zosta∏ na mniejszà wartoÊç ni˝ wartoÊç tej rzeczy sprzed
zdarzenia, roszczenie poszkodowanego ogranicza si´ do Êwiadczenia
w pieniàdzu (rekompensata) czy
te˝ pozwala poszkodowanemu na
wybór sposobu naprawienia szkody,
w tym tak˝e poprzez napraw´ pojazdu (restytucja), której koszt
oczywiÊcie pokrywa zak∏ad ubezpieczeƒ.
ODPOWIEDZIALNOÂå
WZGL¢DEM SIEBIE
WSPÓ¸MA¸˚ONKÓW
W SZKODACH OSOBOWYCH
W drugim wniosku skierowanym
do Sàdu Najwy˝szego Rzecznik
Ubezpieczonych zada∏ nast´pujàce
pytanie: czy na podstawie art. 822
§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (DzU Nr 16, poz.
93 z póên. zm.) istnieje odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ
w przedmiocie zaspokojenia roszczeƒ poszkodowanego ma∏˝onka
z tytu∏u szkód na osobie powsta∏ych wskutek uszkodzenia cia∏a lub
wywo∏ania rozstroju zdrowia (koszty poniesione z tego powodu, renty,
zadoÊçuczynienie) wyrzàdzonych
przez wspó∏ma∏˝onka w przypadku, gdy mi´dzy ma∏˝onkami istnieje ustawowa wspólnoÊç majàtkowa?
Skierowanie wniosku uzasadniajà rozbie˝noÊci w podejÊciu zak∏adów ubezpieczeƒ do powy˝szego
problemu i ró˝norodna praktyka
w zakresie likwidacji tego typu
szkód. WàtpliwoÊci dotyczà kwestii
traktowania poszkodowanego ma∏˝onka jako osoby trzeciej w sytuacji
jego wystàpienia do zak∏adu ubezpieczeƒ, w którym by∏ ubezpieczony wspó∏ma∏˝onek – sprawca szkoP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

dy, z ˝àdaniem zwrotu kosztów poniesionych w powodu uszkodzenia
cia∏a lub rozstroju zdrowia na podstawie art. 444 § 1 k.c., przyznania
renty na podstawie art. 444 § 2 k.c.
oraz zadoÊçuczynienia na podstawie art. 445 § 1 k.c.
Z praktyki Rzecznika wynika, ˝e
w przypadku, gdy mi´dzy ma∏˝onkami istnieje ustawowa wspólnoÊç
majàtkowa, cz´Êç zak∏adów ubezpieczeƒ uznaje za uzasadnione
roszczenie z tytu∏u szkód na osobie
wyrzàdzonych wspó∏ma∏˝onkowi
jedynie w zakresie zadoÊçuczynienia, jednoczeÊnie odmawiajàc wyp∏aty odszkodowania z tytu∏u kosztów poniesionych w zwiàzku
z uszkodzeniem cia∏a lub rozstrojem zdrowia oraz przyznania renty
z tytu∏u: utraty ca∏kowicie lub cz´Êciowo zdolnoÊci do pracy zarobkowej, zwi´kszenia si´ potrzeb poszkodowanego oraz zmniejszenia
si´ widoków powodzenia na przysz∏oÊç. Sà równie˝ takie zak∏ady,
które odrzucajà zasadnoÊç wszelkich roszczeƒ z tytu∏u szkód na
osobie, nawet roszczenie o zadoÊçuczynienie. Oddalajàc ww. roszczenia zak∏ady ubezpieczeƒ podstawy
prawnej swojego upatrujà w przepisach prawa rodzinnego, a w szczególnoÊci art. 33 pkt 7 k.r.o., zgodnie
z którym odr´bny majàtek ka˝dego
z ma∏˝onków stanowià przedmioty
uzyskane z tytu∏u odszkodowania
za uszkodzenie cia∏a lub wywo∏anie
rozstroju zdrowia albo z tytu∏u zadoÊçuczynienia za doznanà krzywd´; nie dotyczy to jednak renty
nale˝nej poszkodowanemu ma∏˝onkowi z powodu ca∏kowitej lub cz´Êciowej utraty zdolnoÊci do pracy
zarobkowej albo z powodu zwi´kszenia si´ jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na
przysz∏oÊç.
W praktyce likwidacyjnej istnieje
tak˝e odmienny poglàd, i˝ nawet

jeÊli ma∏˝onek – sprawca szkody
kierowa∏ pojazdem mechanicznym
obj´tym wspólnoÊcià ustawowà, to
nie mo˝na w tej sytuacji mówiç
o konfuzji (poszkodowany ma∏˝onek nie jest jednoczeÊnie wierzycielem i d∏u˝nikiem), jak np. w przypadku szkody w mieniu obj´tym
wspólnoÊcià majàtkowà ma∏˝onków. Przys∏uguje mu wy∏àcznie
przymiot wierzyciela, gdy˝ mamy
do czynienia ze szkodà zwiàzanà
z dobrem osobistym poszkodowanego, jakim jest jego zdrowie. Za
szkod´ wyrzàdzonà mu ruchem pojazdu mechanicznego odpowiada
w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych
na zasadzie winy wy∏àcznie wspó∏ma∏˝onek. W takim wypadku powinna istnieç tak˝e odpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ co do
zaspokojenia roszczeƒ poszkodowanego ma∏˝onka z tytu∏u szkód na
osobie powsta∏ych wskutek uszkodzenia cia∏a lub wywo∏ania rozstroju zdrowia (wszelkie koszty, renta,
zadoÊçuczynienie).
ÂRODKI KARNE
A UBEZPIECZENIE OC
W kolejnym trzecim wniosku
Rzecznik Ubezpieczonych wystàpi∏
do Sàdu Najwy˝szego z wnioskiem
o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu
wyjaÊnienie zastosowania przepisów kodeksu karnego przewidujàcych na∏o˝enie na sprawc´ wypadku Êrodka karnego w postaci np.
naprawienia szkody bàdê uiszczenia nawiàzki na rzecz pokrzywdzonego w odniesieniu do przepisów
kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych. Zadane pytanie
ma na celu wyjaÊnienie, czy powy˝sze nale˝noÊci zasàdzone wyrokiem

karnym od posiadacza pojazdu mechanicznego bàdê kierujàcego pojazdem podlegajà zaspokojeniu
przez zak∏ad ubezpieczeƒ na podstawie umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Stosowanie wskazanych Êrodków
karnych wywo∏a∏o rozbie˝ne stanowiska co do mo˝liwoÊci zaspokojenia zasàdzonych wyrokiem karnym
tych nale˝noÊci na podstawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych. Ârodowisko ubezpieczeniowe prezentuje
w tym zakresie dwa odmienne stanowiska. Przeciwnicy w∏àczenia
Êrodków karnych w zakres odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej zak∏adu ubezpieczeƒ podnoszà, i˝ ich zastosowanie jest ÊciÊle zwiàzane
z osobistà odpowiedzialnoÊcià karnà sprawcy wypadku i majàc charakter represyjny s∏u˝y stworzeniu
dolegliwoÊci materialnej poprzez
uszczuplenie majàtku skazanego.
W odniesieniu do nawiàzki podnoszona jest równie˝ kwestia, i˝ prawo cywilne takiej instytucji nie
przewiduje, stàd nie mo˝e byç ona
uznana jako nale˝noÊç podlegajàca
zaspokojeniu przez zak∏ad ubezpieczeƒ w ramach odpowiedzialnoÊci
cywilnej sprawcy szkody.
Zwolennicy uznawania przez zak∏ady ubezpieczeƒ nale˝noÊci zasàdzonych Êrodków karnych stwierdzajà, i˝ art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych okreÊlajàc zakres odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej zak∏adu ubezpieczeƒ nie ogranicza jej
jedynie do roszczeƒ wynikajàcych
bezpoÊrednio z przepisów prawa
cywilnego. Dlatego te˝ Êrodki karne w postaci obowiàzku naprawie-

W OSTATNIM CZASIE RZECZNIK SKIEROWA¸ DO SÑDU NAJWY˚SZEGO CZTERY WNIOSKI O WYJAÂNIENIE BUDZÑCYCH WÑTPLIWOÂCI
PRZEPISÓW PRAWNYCH.
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nia szkody, a tak˝e nawiàzki na
rzecz pokrzywdzonego, b´dàc
nale˝noÊciami zwiàzanymi z naprawieniem szkody winny podlegaç
odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej zak∏adów ubezpieczeƒ. Dodatkowo
podnosi si´, i˝ zaciàgni´cie przez
zak∏ad ubezpieczeƒ zobowiàzania
wobec ubezpieczajàcego musi skutkowaç jego nale˝ytym wykonaniem, tj. zaspokojeniem wszelkich
uzasadnionych roszczeƒ poszkodowanego w stosunku do sprawcy
szkody. Dlatego te˝ zwolennicy tego poglàdu twierdzà, i˝ stosowanie
wy˝ej wskazanych Êrodków karnych winno skutkowaç obowiàzkiem zaliczania tych nale˝noÊci do
grupy zobowiàzaƒ spoczywajàcych
na ubezpieczycielu z tytu∏u zawartej przez niego umowy ubezpieczenia OC.
AMORTYZACJA
I WYBÓR CZ¢ÂCI
W ostatnim z czterech wniosków
skierowanym w ostatnim czasie do
Sàdu Najwy˝szego, Rzecznik Ubezpieczonych zada∏ nast´pujàce pytania: czy na podstawie przepisów art. 13
ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK w zwiàzku

poszkodowanym prawo do wyboru
rodzaju cz´Êci zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu?
Skierowanie wniosku uzasadniajà
rozbie˝noÊci w podejÊciu zak∏adów
ubezpieczeƒ do powy˝szego problemu i wynikajàca stàd ró˝norodna
praktyka w zakresie likwidacji
szkód. WàtpliwoÊci dotyczà kwestii
pomniejszenia odszkodowania wyp∏aconego poszkodowanemu z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadacza pojazdu mechanicznego
o ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià cz´Êci
nowej u˝ytej do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia
a stopniem zu˝ycia cz´Êci zniszczonej w wyniku zdarzenia szkodowego (tzw. amortyzacja lub markentylny ubytek wartoÊci). Na tle
powy˝szego pytania powsta∏y równie˝ wàtpliwoÊci i rozbie˝noÊci
w praktyce likwidacyjnej dotyczàce
zasadnoÊci dzia∏ania zak∏adów
ubezpieczeƒ polegajàcych na ograniczeniu poszkodowanym prawa
wyboru cz´Êci zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu.
Z doÊwiadczenia Rzecznika Ubezpieczonych wynika, i˝ cz´Êç zak∏adów ubezpieczeƒ kierujàc si´ orzecznictwem sàdowym realizuje zasad´
pe∏nego odszkodowania zawartà

WNIOSKI RZECZNIKA DOTYCZÑ
ZASADNICZYCH DLA KONSUMENTÓW
US¸UG UBEZPIECZENIOWYCH
PROBLEMÓW UJAWNIAJÑCYCH SI¢ NA TLE
INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA

z art. 361 i 363 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
(DzU nr 16 poz. 93 z póên. zm.) zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏acajàc odszkodowanie z umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych mo˝e pomniejszyç je o ró˝nic´ mi´dzy wartoÊcià nowych cz´Êci potrzebnych do
jego naprawy, a wartoÊcià wynikajàcà ze stopnia ich zu˝ycia (tzw. amortyzacj´, urealnienie wartoÊci cz´Êci
czy merkantylny ubytek wartoÊci)
oraz czy mo˝liwe jest ograniczenie
32

w art. 361 kc, jako priorytetowà regulacj´ w zakresie likwidacji szkód
komunikacyjnych. Zgodnie z tym za∏o˝eniem zak∏ad ubezpieczeƒ powinien ponieÊç koszty naprawy wszelkich, uzasadnionych ekonomicznie
wydatków w celu przywrócenia
uszkodzonego pojazdu do stanu
sprzed szkody. Przywrócenie do takiego stanu polega na doprowadzeniu pojazdu do u˝ywalnoÊci i jakoÊci
w takim zakresie, jaki istnia∏ przed
wyrzàdzeniem szkody. W zwiàzku
z tym je˝eli do osiàgni´cia tego celu

konieczne jest u˝ycie nowych cz´Êci
to poniesione na nie wydatki wchodzà w sk∏ad kosztów naprawienia
szkody. Powy˝sze stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sàdów ni˝szej instancji, które
przewa˝nie przyznajà racj´ poszkodowanym i nakazujà ubezpieczycielom, ˝eby skorygowali wyp∏acone
wczeÊniej odszkodowania, jak równie˝ w wypowiedziach wi´kszoÊci
komentatorów do kodeksu cywilnego a tak˝e przedstawicieli doktryny
prawa ubezpieczeniowego.
W praktyce likwidacyjnej istnieje
równie˝ odmienny poglàd, prezentowany przez niektóre zak∏ady
ubezpieczeƒ a tak˝e, co prawda
rzadko, pojawiajàcy si´ w orzecznictwie sàdów ni˝szej instancji.
G∏osi on, ˝e naczelnà zasadà ustalania wysokoÊci szkody komunikacyjnej jest odpowiednie jej wartoÊciowe urealnienie, które nale˝y
stosowaç w powiàzaniu z okresem
eksploatacji pojazdu, co prowadzi
do wniosku, ˝e zarówno sam pojazd
jak i zamontowane w nim elementy
tracà z up∏ywem czasu na wartoÊci.
Zatem, zdaniem zwolenników przytaczanego obecnie poglàdu, z uwagi
na wiek i mark´ pojazdu przy wyliczaniu wartoÊci cz´Êci na potrzeby
odszkodowania istnieje koniecznoÊç zastosowania wspó∏czynników
urealniajàcych ich wartoÊç. PodkreÊla si´ przy tym, i˝ istotà stosowania w wycenach wysokoÊci szkód
komunikacyjnych wspó∏czynników
urealniajàcych wartoÊci cz´Êci jest
zastosowanie optymalnego ekonomicznie sposobu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Podnoszony dodatkowy argumentem
wskazuje na obecne rynkowe realia ekonomiczne, zw∏aszcza ograniczenie konkurencji przez Autoryzowane Stacje Naprawy poprzez
kszta∏towanie poziomu cen us∏ug
i cz´Êci. PodkreÊlajà przy tym, ˝e
ustalenie kosztów naprawy kilkuletniego pojazdu na maksymalnym
poziomie cenowym stosowanym
przez autoryzowane stacje obs∏ugi
wykracza poza normalne nast´pstwa szkody okreÊlone w przepisie
art. 361 k.c.
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Innà zauwa˝onà przez Rzecznika
Ubezpieczonych rozbie˝noÊcià w stosowaniu w praktyce ubezpieczeniowej jest kwestia wyboru cz´Êci koniecznych do naprawienia pojazdu
w ramach ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. Równie˝ w tym
przypadku Êcierajà si´ dwa odmienne stanowiska.
Pierwsze z nich zak∏ada, ˝e u˝yte
do przywrócenia pojazdu do stanu
sprzed zdarzenia cz´Êci zamienne
nie muszà byç oryginalne. Argumentem podnoszonym przez zwolenników tej teorii jest, ˝e je˝eli autoryzowany serwis nie wykonuje
danej naprawy na koszt producenta,
to ma prawo u˝yç do naprawy w porozumieniu z klientem bàdê cz´Êci
oryginalnych zakupionej od niezale˝nego dystrybutora lub tzw. cz´Êci
o porównywalnej jakoÊci. Przytaczane sà postanowienia Rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 1400/2002
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do
kategorii porozumieƒ wertykalnych
i praktyk uzgodnionych w sektorze
motoryzacyjnym (DzU UE L z dnia
1 sierpnia 2002 r.), które wprowadzajà m.in. pewne ograniczenia
przywilejów producentów samochodów. Oryginalne cz´Êci zamienne to
w Êwietle tych uregulowaƒ, ju˝ nie
tylko cz´Êci sygnowane przez producenta (z oznaczeniem jego firmy)
pojazdu ale tak˝e cz´Êci wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjà i standardami producenta, w tym wyprodukowane na tych samych liniach
produkcyjnych co komponenty u˝ywane do produkcji danego modelu.
Natomiast cz´Êci o porównywalnej
jakoÊci to elementy o tej samej jakoÊci co komponenty stosowane do
monta˝u aut. Tym samym, podkreÊlajà zwolennicy przedstawionego
poglàdu, zapewnia si´ konkurencj´ w segmencie rynku cz´Êci zamiennych oraz obni˝enie cen
us∏ug w tym sektorze poprzez
m.in. umo˝liwienie sprzeda˝y
w sieciach dealerskich cz´Êci zamiennych, pochodzàcych bezpoÊrednio od producenta cz´Êci i nie
obcià˝onych mar˝à producenta pojazdu.
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RZECZNIK UBEZPIECZONYCH WYRA˚A
NADZIEJ¢, ˚E ROZSTRZYGNI¢CIE
ROZBIE˚NOÂCI W PRZEDMIOTOWYCH
SPRAWACH W DRODZE UCHWA¸Y
SÑDU NAJWY˚SZEGO DOPROWADZI
DO UNIFIKACJI ZASAD LIKWIDACJI SZKÓD
Przeciwnicy zaprezentowanego
powy˝ej poglàdu optujà za mo˝liwoÊcià swobodnego wyboru poszkodowanemu wyboru cz´Êci zamiennych do naprawy pojazdu.
Argumentujà, ˝e powstaje znaczny
problem praktyczny jak kwalifikowaç jakoÊç tych cz´Êci i czy istnieje
mo˝liwoÊç u˝ywania do napraw
jeszcze innych kategorii cz´Êci (tzw.
pozosta∏ych zamienników) nie
mieszczàcych si´ w tych dwóch kategoriach – czyli de facto takich,
które nie majà tej samej jakoÊci co
orygina∏y lub cz´Êci o porównywalnej jakoÊci. Innym zarzutem kierowanym pod adresem przeciwnego
rozwiàzania jest kwestia bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym, do
którego wprowadzane sà pojazdy
naprawiane przy u˝yciu cz´Êci nieoryginalnych oraz pozosta∏ych zamienników. Dodatkowo zwolennicy
przytaczanego obecnie poglàdu popierajà swe twierdzenia orzeczeniem Sàdu Najwy˝szego (sygn. akt
I CKN 1466/99), z którego wynika,
i˝ ubezpieczony nabywajàc cz´Êci
samochodowe nie ma obowiàzku
poszukiwaç sprzedawcy oferujàcego je najtaniej, jak równie˝ podnoszà ˝e zak∏ady ubezpieczeƒ powo∏ujàc si´ na nowe regulacje unijne
– GVO4, niew∏aÊciwie „wypaczy∏y”
ide´ wolnego rynku motoryzacyjnego jednostronnie dyktujàc koniecznoÊç stosowania cz´Êci nieoryginalnych, w tym przypadku cz´Êci
o porównywalnej jakoÊci w razie likwidacji szkód z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów. Zwraca równie˝ ich
uwag´ ˝e materia∏ z którego sà wykonane zamienniki nie sà identyczne z oryginalnym i mo˝e mieç to
niekorzystny wp∏yw na bezpieczeƒstwo jazdy. Równie istotny jest nierozwiàzany problem badania jako-
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Êci tych cz´Êci, w praktyce niedost´pny dla konsumenta.
Przy tak ró˝norodnym podejÊciu
do wy˝ej wskazywanych problemów rozstrzygni´cie rozbie˝noÊci
w drodze uchwa∏y podj´tej przez
Sàd Najwy˝szy wydaje si´ najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na ukszta∏towanie jednolitych
praktyk w zakresach obj´tych wy˝ej omówionymi wnioskami.
Rzecznik patrzàc, co prawda
z perspektywy wyjàtkowo krótkiego czasu, w którym posiada∏
omawiane wy˝ej mo˝liwoÊci z nieukrywanym ˝alem rozstaje si´
z mo˝liwoÊcià kierowania zapytaƒ
do Sàdu Najwy˝szego w przypadkach ró˝nic interpretacyjnych
w przepisach prawa. Wynika to
przede wszystkim z faktu, i˝ Rzecznikowi znacznie ∏atwiej jest uchwyciç ró˝nice w stosowaniu prawa
w oparciu o analiz´ bie˝àcych sygna∏ów z rynku ubezpieczeniowego
(np. analiza skarg i wystàpieƒ konsumentów, sygna∏y odbierane podczas dy˝urów telefonicznych) ni˝
pozyskaç rozbie˝ne orzeczenia sàdów powszechnych szczególnie zaÊ
tych ni˝szej instancji, które nie sà
powszechnie dost´pne g∏ównie
z uwagi na brak ich publikacji. ■
0pr. Aleksander Daszewski
radca prawny w BRU
Wydzia∏ Prawny Biura
Rzecznika Ubezpieczonych
a.daszewski@rzu.gov.pl
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o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.
2
Przywo∏ana informacja pochodzi z Dziennika Rzeczpospolita, Prawo co dnia
z 16.08.2005 r. „Rzecznik zada mniej pytaƒ”.
3
Prawo Ubezpieczeƒ ustawy z komentarzem pod redakcjà Stanis∏awa Rogowskiego,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004 r. str.
485.
4
Gruppenfreistellungsverordnung.
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Rok dzia∏alnoÊci
Sàdu Polubownego
przy Rzeczniku
Ubezpieczonych
Realizujàc swe ustawowe zadania na mocy art. 20
pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (DzU nr 124, poz. 1153 z póên.
zm.) Rzecznik Ubezpieczonych podjà∏ dzia∏ania
majàce na celu stworzenie mo˝liwoÊci polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów pomi´dzy ubezpieczajàcymi, ubezpieczonymi, uposa˝onymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia
a zak∏adami ubezpieczeƒ, mi´dzy towarzystwami
emerytalnymi a cz∏onkami tych towarzystw, oraz
wynik∏ych z uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych.
owelizacja powo∏anej wy˝ej
ustawy umo˝liwi∏a równie˝
poddanie pod rozstrzygni´cie sàdu polubownego sporów powsta∏ych pomi´dzy ubezpieczajàcymi a agentami lub brokerami
ubezpieczeniowymi. W kompetencjach sàdu jest równie˝ rozstrzyganie sporów o Êwiadczenia do PBUiK oraz do UFG.
Sàd polubowny przy Rzeczniku
Ubezpieczonych zosta∏ utworzony
zarzàdzeniem Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 25 marca 2004 r. jako sta∏a i samodzielna jednostka
organizacyjna, a w dniu 5 kwietnia
2004 r. wszed∏ w ˝ycie regulamin
dzia∏ania tego sàdu. Sàd powsta∏
z myÊlà o u∏atwieniu stronom umowy ubezpieczenia oraz innym podmiotom zwiàzanym ze stosunkiem
ubezpieczenia, rozstrzygania powsta∏ych pomi´dzy nimi sporów.
Z uwagi na fakt, i˝ post´powanie
przed sàdem powszechnym jest zazwyczaj d∏ugotrwa∏e oraz kosztowne, jednà z metod zach´cenia stron
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do skorzystania z mo˝liwoÊci jakie
daje sàdownictwo polubowne jest
zapewnienie op∏at sàdowych na
mo˝liwie najni˝szym, przyst´pnym
poziomie. Ârodki finansowe uzyskane z tytu∏u op∏at rejestracyjnych i arbitra˝owych najcz´Êciej
nie pokrywajà ca∏oÊci kosztów
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià sàdu,
dlatego te˝ koszty tej dzia∏alnoÊci
pokrywa w cz´Êci Rzecznik Ubezpieczonych. Równie˝ z uwagi na
prokonsumencki charakter sàdu
uproszczone zosta∏y procedury zarówno post´powania polubownego,
jak i mediacyjnego. Uproszczenie
procedur podyktowane jest tak˝e
faktem, i˝ sàd polubowny przy
Rzeczniku ma siedzib´ w Warszawie i – o ile nie zajdà szczególne
okolicznoÊci – jedynie w Warszawie
prowadzone sà rozprawy lub
spotkania pojednawcze. Znaczne
z∏agodzenie niektórych wymogów
proceduralnych istniejàcych w post´powaniu przed sàdem powszechnym s∏u˝yç ma równie˝ realizacji

zasady krótkotrwa∏oÊci post´powania polubownego oraz ∏atwego do
niego dost´pu.
Realizowanie zasady ∏atwego dost´pu do sàdu wyra˝a si´ m.in.
w przygotowaniu przyst´pnych
opracowaƒ zawierajàcych informacje o sàdzie polubownym, sposobie
jego dzia∏ania, a tak˝e warunkach
wszcz´cia post´powania polubownego bàdê mediacyjnego. Zarówno
podstawowe informacje o sàdzie,
jak i jego regulamin, lista arbitrów
oraz taryfa za czynnoÊci sàdu polubownego zamieszczone sà na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych. Informacje na temat
sàdu udzielane sà równie˝ telefonicznie, za poÊrednictwem poczty
elektronicznej oraz mediów. Opracowania i dokumenty dotyczàce
dzia∏alnoÊci sàdu przesy∏ane sà zainteresowanym tak˝e drogà pocztowà. JednoczeÊnie osoby sk∏adajàce
skarg´ do Rzecznika informowane
sà o mo˝liwoÊci poddania sporu pod
rozstrzygni´cie sàdu polubownego,
a tak˝e o wià˝àcym charakterze
wyroku wydanego przez sk∏ad orzekajàcy. Pomimo doÊç szerokiej informacji na temat podstawowych
wymogów wniosku kierowanego do
sàdu niema∏a ich cz´Êç wymaga
uzupe∏nienia bàdê korekty, co niejednokrotne znacznie wyd∏u˝a czas
post´powania polubownego bàdê
mediacyjnego. Dotyczy to najcz´Êciej braku op∏aty rejestracyjnej
oraz niewyznaczenia arbitra majàcego zasiàÊç w sk∏adzie orzekajàcym. Dopiero dokonanie odpowiednich uzupe∏nieƒ lub zmian
umo˝liwia wszcz´cie w∏aÊciwego
post´powania polubownego.
Od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
przez sàd polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych wp∏yn´∏o do
niego 115 wniosków. Wnioski te
dotyczà najcz´Êciej sporów powsta∏ych na tle ubezpieczeƒ komunikacyjnych, co pokrywa si´ ze statystykami prowadzonymi w zakresie
skarg kierowanych do Biura Rzecznika. Niestety jedynie w 7 przypadkach zak∏ady ubezpieczeƒ wyrazi∏y
zgod´ na przystàpienie do sporu, co
stanowi zaledwie nieco ponad 6%
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

ogó∏u wniosków skierowanych do
sàdu. W swej argumentacji
ubezpieczyciele wskazujà fakt, i˝
sàd polubowny powsta∏ przy
Rzeczniku Ubezpieczonych, a wi´c
przy urz´dzie, którego ustawowym
obowiàzkiem jest ochrona interesów ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych i uprawnionych
z umowy ubezpieczenia. Dodatkowym argumentem uzasadniajàcym
niewyra˝anie zgody na przystàpienie do post´powania polubownego
jest – zdaniem ubezpieczycieli
– fakt, i˝ zgodnie z regulaminem
sàdu arbitrzy powo∏ywani sà przez
Rzecznika Ubezpieczonych, co mo˝e mieç prze∏o˝enie na ewentualny,
choçby mimowolny, brak obiektywizmu arbitrów niezb´dnego
przy orzekaniu. Polemizujàc z tym
stanowiskiem podnieÊç trzeba, i˝
niezale˝nie od tego, i˝ arbitrów powo∏uje Rzecznik Ubezpieczonych,
regulamin nie ogranicza w ˝aden
sposób kr´gu podmiotów mogàcych
te kandydatury zg∏aszaç. Regulamin przewiduje jedynie ograniczenia w zakresie pe∏nienia funkcji
arbitra, wy∏àczajàc m.in. osoby,
których status zawodowy wyra˝ajàcy si´ zw∏aszcza w pozostawaniu
w stosunku pracy mo˝e rodziç
wàtpliwoÊci co do ich bezstronnoÊci
i obiektywizmu. Prezentowana
przez zak∏ady ubezpieczeƒ argumentacja mo˝e byç niestety odczytywana jako votum nieufnoÊci
w stosunku do osób, które posiadajàc najwy˝sze kwalifikacje i wiedz´
ubezpieczeniowà, a wi´c znajàc
przepisy i zasady regulujàce kwestie ubezpieczeniowe, jednoczeÊnie
z powagà podchodzà do zadania powierzonego im przez obie strony,
nie reprezentujàc przecie˝ ˝adnej
z nich. Dlatego te˝ nie ma ˝adnego
znaczenia, czy sàd polubowny b´dzie istnia∏ przy Rzeczniku Ubezpieczonych, czy te˝ przy Polskiej
Izbie Ubezpieczeƒ, ani te˝ kto wysunie kandydata na arbitra – jednà
bowiem z przes∏anek obj´cia funkcji arbitra jest danie r´kojmii nale˝ytego wykonania obowiàzków arbitra i przes∏anka ta musi byç
spe∏niona niezale˝nie od tego, kto
L ISTOPAD 2005 R . N UMER 25

t´ kandydatur´ wysunie. A jej elementami sà tak˝e obiektywizm
i niezaleznoÊç.
Innym argumentem wysuwanym
przez zak∏ady ubezpieczeƒ, który
ich zdaniem uzasadnia niewyra˝anie zgody na przystàpienie do post´powania polubownego jest fakt,
i˝ osoby pe∏niàce rol´ arbitrów sàdu sà w dziedzinie ubezpieczeƒ jedynie teoretykami, dzia∏ajàcymi
w oderwaniu od realiów post´powania likwidacyjnego i wszystkich zagadnieƒ z nim zwiàzanych, co nie
gwarantuje dokonania poprawnej
analizy wszystkich zagadnieƒ zwiàzanych z rozstrzyganym sporem.
Jednak zastrze˝enie to nie wydaje
si´ byç trafne, bowiem rola arbitrów orzekajàcych w sàdzie polubownym jest identyczna z rolà s´-

Sàd Polubowny
przy Rzeczniku jest
instytucjà majàcà
u∏atwiç stronom
rozstrzyganie sporów
nie tylko dzi´ki
uproszczonym
procedurom,
ale te˝ dzi´ki
odformalizowanemu
charakterowi tego
sàdu w znaczeniu
czysto technicznym.
dziów orzekajàcych w sàdzie
powszechnym – a przecie˝ od s´dziów tych nie wymaga si´ wiedzy
praktycznej przy rozstrzyganiu
w sprawach z dziedziny ubezpieczeƒ, stàd rola bieg∏ego jest tu cz´sto rozstrzygajàca.
Mo˝na postawiç tez´, i˝ instytucja sàdownictwa polubownego nie
jest wykorzystana w stopniu na to
zas∏ugujàcym. Prawdà jest równie˝, i˝ nie zawsze sà stworzone ku
temu odpowiednie warunki, co wyra˝a si´ m.in. brakiem dostatecznej
informacji o pozytywach tego rozwiàzania, a tak˝e – niejednokrotnie
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– brakiem zainteresowania tym
rozwiàzaniem strony silniejszej, jakà jest niewàtpliwie w tym przypadku zak∏ad ubezpieczeƒ. Nie bez
znaczenia jest tak˝e mylne przekonanie samych ubezpieczajàcych, i˝
wskazani przez nich arbitrzy sà
pe∏nomocnikami stron, a w konsekwencji wygrana w sporze jest uzale˝niona od osoby, której nie znajà
osobiÊcie i nie mogà oceniç jej umiej´tnoÊci w reprezentowaniu strony
przed sàdem.
Jak ju˝ zosta∏o wspomniane, do
dnia dzisiejszego zgod´ na przystàpienie do post´powania polubownego lub mediacyjnego zak∏ady ubezpieczeƒ wyrazi∏y w 7 przypadkach.
By∏y to: PZU na ˚ycie w jednej
sprawie, LINK 4 w dwu oraz HDI
SAMOPOMOC w czterech. Zarówno HDI SAMOPOMOC jak i LINK
4 wyrazi∏y zgod´ we wszystkich
przypadkach ich dotyczàcych, które wp∏yn´∏y do sàdu od poczàtku
jego dzia∏alnoÊci. Na uznanie zas∏uguje wi´c konsekwencja tych zak∏adów ubezpieczeƒ w gotowoÊci
do rozstrzygania sporów przez sàd
polubowny. Nasuwajàcym si´ automatycznie wnioskiem jest to, i˝ –
jak widaç – prezes HDI SAMOPOMOC Stanis∏aw Godlewski nie obawia si´ braku niezale˝noÊci i obiektywizmu arbitrów, czy te˝ braku
praktyki. W trzech przeprowadzonych do chwili obecnej post´powaniach z udzia∏em HDI SAMOPOMOC dosz∏o do zawarcia ugody, co
niewàtpliwie jest korzystne dla obu
stron. Czwarta sprawa znajduje si´
w fazie przygotowywania, a rozprawa odb´dzie si´ zapewne w najbli˝szym czasie. Wobec decyzji HDI
SAMOPOMOC o korzystaniu z sàdownictwa polubownego mo˝na
postawiç tez´, i˝ wszystkie nast´pne wnioski o wszcz´cie post´powania – oby ich by∏o jak najmniej
– równie˝ spotkajà si´ z akceptacjà
tego trybu rozstrzygania sporów.
Na podobnà ocen´ zas∏uguje równie˝ LINK 4 kierowany obecnie
przez prezes Zofi´ Dzik. Do dnia
dzisiejszego do sàdu polubownego
wp∏yn´∏y dwa wnioski dotyczàce tego ubezpieczyciela – oba o przepro35
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wadzenie post´powania mediacyjnego – i w obu przypadkach zak∏ad
ubezpieczeƒ wyrazi∏ zgod´ na przeprowadzenie spotkania pojednawczego. Pierwsze post´powanie mediacyjne zakoƒczy∏o si´ zawarciem
ugody, drugie natomiast zosta∏o zakoƒczone bez przeprowadzenia
spotkania pojednawczego z uwagi
na nieusuni´cie braków formalnych przez wnioskodawc´.
Korzystanie z sàdu polubownego
przy Rzeczniku Ubezpieczonych
ma – oprócz krótkiego czasu trwania post´powania sàdowego – równie˝ inne korzystne strony. Sà to
nie tylko ni˝sze koszty post´powania, ale tak˝e przekazanie ubezpieczajàcym informacji o gotowoÊci do
rozmów przy wykorzystaniu obiektywizmu i wiedzy osób trzecich, co
przyczynia si´ jednoczeÊnie do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy. Informacja o akceptowaniu
przez zak∏ad ubezpieczeƒ sàdow-

nictwa polubownego, tj. przyst´powanie do post´powania sàdowego
choç nie ma takiego przymusu, jest
z pewnoÊcià bardzo istotna dla potencjalnych klientów tego zak∏adu.
Dobrowolne przystàpienie ubezpieczyciela do sporu w sytuacji, gdy
realia naszego sàdownictwa powszechnego niejednokrotnie wymuszajà na ubezpieczonych rezygnacj´
z dochodzenia swych roszczeƒ
przed tymi sàdami, z pewnoÊcià b´dzie przez ubezpieczajàcych doceniane.
Piszàc o zak∏adach ubezpieczeƒ,
które decydujà si´ na poddanie sporu pod rozstrzygni´cie sàdu polubownego, nale˝y wspomnieç tak˝e
i o tych, które z zasady zgody na post´powanie polubowne nie wyra˝ajà. Zarówno HDI SAMOPOMOC
jak i LINK 4 skorzysta∏y z mo˝liwoÊci sàdu polubownego przy
Rzeczniku Ubezpieczonych, choç
w porównaniu z innymi sàdami po-

lubownymi jest on m∏ody i nadal si´
rozwija. Byç mo˝e w ocenie tych zak∏adów istniejà elementy, które nale˝a∏oby dopracowaç czy skorygowaç – niemniej ju˝ o nich wiedzà
i majà mo˝liwoÊç zg∏oszenia swych
uwag. Sàd polubowny przy Rzeczniku jest instytucjà majàcà u∏atwiç
stronom rozstrzyganie sporów nie
tylko dzi´ki uproszczonym procedurom, ale te˝ dzi´ki odformalizowanemu charakterowi tego sàdu
w znaczeniu czysto technicznym.
Praktyka sàdowa z pewnoÊcià
wska˝e koniecznoÊç dokonania
pewnych zmian czy uzupe∏nieƒ,
które – wprowadzane w miar´ mo˝liwoÊci, w tym finansowych – wp∏ynà korzystnie na prac´ sàdu.
■

Ewa Kiziewicz
e.kiziewicz@rzu.gov.pl
sekretarz sàdu polubownego
przy Rzeczniku Ubezpieczonych

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH
W SYSTEMIE UBEZPIECZE¡
EMERYTALNYCH 2002-2005
Wraz z reformà systemu emerytalnego wprowadzonà w ˝ycie w 1999 r. konstrukcja polskiego systemu
zabezpieczenia emerytalnego uleg∏a diametralnej
zmianie. Zamiast systemu repartycyjnego o zdefiniowanym Êwiadczeniu wprowadzono wielowarstwowy system emerytalny o zdefiniowanej sk∏adce.
miana systemu by∏a konieczna ze wzgl´du na niekorzystne zmiany demograficzne
(starzejàce si´ spo∏eczeƒstwo, obni˝ajàcy si´ wskaênik urodzeƒ i wyd∏u˝ajàce si´ dalsze przeci´tne trwanie ˝ycia), spo∏eczne (m.in. zmiana
modelu rodziny, aktywnoÊç zawodowa kobiet, wzrost poziomu ˝ycia)
oraz gospodarcze (rosnàce obcià˝enie bud˝etu wydatkami emerytalny-
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mi i ni˝sze tempo wzrostu gospodarczego).
Wprowadzenie zreformowanego
systemu emerytalnego z∏o˝onego
z trzech filarów by∏o nieod∏àcznie
zwiàzane z pojawieniem si´ na polskim rynku finansowym nowych
graczy. Pierwszy segment systemu
tworzy zreformowany Fundusz
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z którego wyodr´bniono fundusz emerytal-

ny i fundusz rezerwy demograficznej, w drugim segmencie pojawi∏y
si´ otwarte fundusze emerytalne,
natomiast w trzecim – kapita∏owe
fundusze o charakterze pracowniczym bàdê indywidualnym. Pierwszofilarowy fundusz emerytalny
uleg∏ swoistemu zreformowaniu,
natomiast pozosta∏e drugo- i trzeciofilarowe fundusze pojawi∏y si´
w systemie emerytalnym jako elementy zupe∏nie nowe. Pierwsza
warstwa systemu pozosta∏a publiczna i zarzàdzana przez paƒstwo
(ZUS), natomiast pozosta∏a cz´Êç systemu zosta∏a oddana w zarzàdzanie
prywatne: powszechnych towarzystw emerytalnych i innych instytucji finansowych oferujàcych produkty emerytalne.
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Otwarte fundusze emerytalne
gromadzà Êrodki w ramach II kapita∏owego filara systemu emerytalnego, które po przejÊciu na
emerytur´ b´dà wyp∏acane w formie do˝ywotniego Êwiadczenia. Powszechne towarzystwa emerytalne
(PTE) zarzàdzajàce otwartymi funduszami emerytalnymi funkcjonujà
w celu osiàgni´cia zysku, prowadzà
zatem dzia∏alnoÊç komercyjnà,
ograniczonà jednak pod pewnymi
wzgl´dami z uwagi na ich rol´
w obowiàzkowym systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Organizacj´
i funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1998 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, której zapisy
dotyczà równie˝ dzia∏ania pracowniczych dobrowolnych form
grupowego oszcz´dzania w trzecim
filarze. Pomimo precyzyjnoÊci i szczegó∏owoÊci przepisów regulujàcych
kapita∏owy segment emerytalny,
nie sà one jednak wystarczajàce dla
w∏aÊciwego funkcjonowania rynku
emerytalnego. Uczestnik otwartego
funduszu emerytalnego jest bowiem z za∏o˝enia s∏abszà stronà
umowy uczestnictwa w funduszu,
g∏ównie ze wzgl´du na asymetri´
informacji i cz´sto niewystarczajàcà ÊwiadomoÊç ubezpieczeniowà.
Stàd konieczne by∏o powo∏anie nowych instytucji nadzorczych oraz
rozszerzenie zakresu kompetencji
dotychczas istniejàcych podmiotów
reprezentujàcych interesy uczestników nowego systemu emerytalnego, zw∏aszcza w cz´Êci zarzàdzanej przez podmioty prywatne.
Ju˝ w poczàtkowej fazie wdra˝ania i funkcjonowania systemu
emerytalnego s∏ychaç by∏o g∏osy
postulujàce powo∏anie instytucji
reprezentujàcej konsumenckie interesy uczestników II i III filara.
Poczàtkowo za nadzór nad tym sektorem i ochron´ interesów uczestników systemu odpowiada∏ Urzàd
Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE). Wraz jednak z likwidacjà UNFE i przekazaniem jego kompetencji nowopowsta∏ej
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Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE), zadecydowano równie˝ o poszerzeniu zakresu dzia∏alnoÊci
Rzecznika Ubezpieczonych. Nowy
kszta∏t organizacyjno-kompetencyjny organu nadzoru oraz Rzecznika Ubezpieczonych zosta∏ wprowadzony ustawà z 1 marca 2002 r.
oraz przyj´ty tak˝e w obowiàzujàcy
obecnie pakiecie ustaw ubezpieczeniowych uchwalonych 22 maja
2003 r.
Zakres dzia∏alnoÊci Rzecznika
Ubezpieczonych okreÊlono w ustawie z 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
(DzU nr 124, poz. 1153). Zgodnie
z jej regulacjami, Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy
osób ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
cz∏onków funduszy emerytalnych
i uczestników pracowniczych pro gramów emerytalnych (art. 5 ust.
1 ustawy). Do szczegó∏owego katalogu zadaƒ Rzecznika nale˝y (art.
20 ustawy):
1) rozpatrywanie skarg w sprawach indywidualnych,
2) opiniowanie aktów prawnych,
3) wyst´powanie do w∏aÊciwych
organów z wnioskami o podj´cie inicjatywy ustawodawczej,
bàdê o wydanie lub zmian´ innych aktów prawnych,
4) informowanie w∏aÊciwych organów nadzoru i kontroli oraz
Polskiej Izby Ubezpieczeƒ i organizacji gospodarczych powszechnych towarzystw emerytalnych o dostrze˝onych
nieprawid∏owoÊciach w funkcjonowaniu podmiotów rynku
ubezpieczeniowego i emerytalnego,
5) stwarzanie mo˝liwoÊci polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów mi´dzy:
ubezpieczajàcymi, ubezpieczonymi, uposa˝onymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia a zak∏adami ubezpieczeƒ;
ubezpieczajàcymi, ubezpieczonymi, uposa˝onymi lub upraw-
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nionymi z umów ubezpieczenia a agentami ubezpieczeniowymi; ubezpieczajàcymi, ubezpieczonymi, uposa˝onymi lub
uprawnionymi z umów ubezpieczenia a brokerami ubezpieczeniowymi; towarzystwami emerytalnymi a cz∏onkami
tych towarzystw oraz wynik∏ych z uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych, w szczególnoÊci
poprzez organizowanie sàdów
polubownych do rozpatrywania tych sporów,
6) inicjowanie i organizowanie
dzia∏alnoÊci edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony
konsumentów na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym.
ROZPATRYWANIE SKARG
INDYWIDUALNYCH
Jednà z najbardziej rozpoznawanych, lecz nie jedynà, formà dzia∏alnoÊci Rzecznika, wymienionà
zresztà na pierwszym miejscu
przez ustawodawc´ jest rozpatrywanie skarg indywidualnych.
W okresie od kwietnia 2002 r. do
koƒca wrzeÊnia 2005 r. do Biura
Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o ponad 600 pisemnych skarg od
uczestników systemu emerytalnego. Najliczniejsza ich grupa dotyczy∏a dzia∏alnoÊci powszechnych
towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych, a zatem funkcjonowania II filara polskiego systemu emerytalnego (ok.
42% skarg). Tematem wystàpieƒ
by∏y w szczególnoÊci: mo˝liwoÊç
anulowania umowy o cz∏onkostwo
wskutek b∏´du co do treÊci oÊwiadczenia woli (z powodu utraty wczeÊniejszych uprawnieƒ emerytalnych), problem fa∏szowania umów
o cz∏onkostwo, utrudnienia towarzyszàce zmianie otwartego funduszu
emerytalnego, problemy w zakresie
dokonania wyp∏aty transferowej
oraz b∏´dy w prowadzeniu rejestru
cz∏onków. Nieprawid∏owoÊci w zakresie wyp∏at transferowych przejawia∏y si´ opóênieniami lub b∏´dami w zg∏oszeniach do Centralnego
Rejestru Cz∏onków OFE prowadzo37
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nego przez ZUS, wskutek czego na
rachunek cz∏onka nie wp∏ywa∏y
terminowo sk∏adki emerytalne.
Na drugim miejscu pod wzgl´dem
liczebnoÊci znalaz∏y si´ wystàpienia
b´dàce reakcjà na nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ok. 35%
skarg). G∏ównymi zarzutami podnoszonymi w skargach na dzia∏alnoÊç ZUS by∏y: nieprzekazywanie
lub nieterminowe przekazywanie
sk∏adek emerytalnych na rachunek
ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym, opóênienia w aktualizacji danych ubezpieczonych
zmieniajàcych OFE.
Pozosta∏e pisemne wystàpienia
dotyczy∏y interpretacji obowiàzujàcych przepisów z zakresu organizacji i funkcjonowania otwartych
funduszy emerytalnych oraz dzia∏alnoÊci pracowniczych programów
emerytalnych.
Po otrzymaniu pisemnej skargi
w sprawie indywidualnej Rzecznik
podejmowa∏ interwencj´ we w∏aÊciwym podmiocie – jeÊli skarga by∏a
uzasadniona lub konieczne by∏o
uzyskanie dodatkowych wyjaÊnieƒ
od instytucji finansowej Êwiadczàcej danà us∏ug´, lub nie podejmowa∏ interwencji – gdy brak by∏o
podstaw do takiego dzia∏ania.
W okresie od kwietnia 2002 r. do
koƒca wrzeÊnia 2005 r. Rzecznik
Ubezpieczonych podjà∏ interwencj´
w przypadku ok. 60% skierowanych do niego skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeƒ emerytalnych.
O skutecznoÊci podj´tych przez
Rzecznika interwencji Êwiadczy
wskaênik pozytywnego zakoƒczenia spraw. Oko∏o 45% interwencji
podj´tych przez Rzecznika w okresie od kwietnia 2002 r. do wrzeÊnia
2005 r. zakoƒczy∏o si´ wynikiem
pozytywnym, 44% post´powaƒ jest
nadal w toku i tylko ok. 11% zakoƒczy∏o si´ wynikiem niekorzystnym
dla cz∏onka funduszu bàdê uczestnika PPE. Warto przy tym zaznaczyç, ˝e Rzecznik Ubezpieczonych
uznawa∏ spraw´ za zakoƒczonà,
gdy powszechne towarzystwo emerytalne uznawa∏o zasadnoÊç inter38

wencji i zmienia∏o swojà wczeÊniejszà decyzj´ lub gdy w Êwietle kolejnych wyjaÊnieƒ i po wnikliwej
analizie sprawy Rzecznik oceni∏, i˝
interesy cz∏onków otwartych funduszy emerytalnych nie zosta∏y naruszone. W przypadku interwencji
w ZUS pozytywne zakoƒczenie
sprawy nast´powa∏o w przypadku
wyjaÊnienia przyczyn powstania
nieprawid∏owoÊci w przekazywaniu
sk∏adek i po ustaleniu dzia∏aƒ, których podj´cie jest niezb´dne do
usuni´cia zaistnia∏ych nieprawid∏owoÊci.
OPINIOWANIE AKTÓW
PRAWNYCH
Wype∏niajàc swoje ustawowe obowiàzki Rzecznik Ubezpieczonych
bra∏ udzia∏ w pracach legislacyjnych z zakresu zabezpieczenia
emerytalnego. Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych przekazywali opinie i propozycje zmian
do nast´pujàcych aktów prawnych:
❏ ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
❏ ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
❏ ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych.
Rzecznik Ubezpieczonych opiniowa∏ ponadto liczne akty wykonawcze do wymienionych ustaw, m.in.:
projekt rozporzàdzenia Rady Ministrów w sprawie obowiàzków informacyjnych funduszy emerytalnych,
projekt rozporzàdzenia w sprawie
trybu i terminu powiadamiania Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
przez otwarty fundusz emerytalny
o zawarciu umowy z cz∏onkiem
oraz dokonywania wyp∏aty transferowej, projekt rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej w sprawie okreÊlenia
szczegó∏owego zakresu danych podawanych przez instytucj´ finansowà na dokumencie p∏atniczym
w przypadku przekazywania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
sk∏adek podstawowych wp∏aconych
do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposobu i trybu
przeliczania kwoty przekazanych

sk∏adek, projekt rozporzàdzenia
w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy
nadzoru pó∏rocznych i rocznych
informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych,
projekt rozporzàdzenia Ministra
Finansów w sprawie przekazywania informacji dotyczàcych uczestników pracowniczych programów
emerytalnych, projekt rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej w sprawie
przekazywania przez pracodawc´
organowi nadzoru rocznej informacji dotyczàcej realizacji prowadzonego pracowniczego programu
emerytalnego, projekt rozporzàdzenia Ministra Finansów w sprawie
okreÊlenia wzoru informacji o dokonaniu wyp∏aty z indywidualnego
konta emerytalnego, projekt rozporzàdzenia Ministra Finansów
w sprawie okreÊlenia wzoru informacji o Êrodkach zgromadzonych
przez oszcz´dzajàcego na indywidualnym koncie emerytalnym, terminu oraz trybu jej przekazywania
przez instytucje finansowe prowadzàce indywidualne konta emerytalne.
INFORMOWANIE ORGANU
NADZORU, IGTE I INNYCH
INSTYTUCJI
EMERYTALNYCH
O DOSTRZE˚ONYCH
NIEPRAWID¸OWOÂCIACH
Od poczàtku aktywnoÊci w sferze
zabezpieczenia emerytalnego Rzecznik Ubezpieczonych podjà∏ szereg
dzia∏aƒ o charakterze ogólnym majàcych na celu ochron´ interesów
cz∏onków otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych. Dzia∏ania te
obejmujà g∏ównie informowanie
o dostrze˝onych nieprawid∏owoÊciach nast´pujàcych instytucji:
❏ Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych,
❏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
❏ Izby Gospodarczej Towarzystw
Emerytalnych.
W zakresie ochrony interesów
cz∏onków otwartych funduszy emeP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

rytalnych Rzecznik Ubezpieczonych wspó∏pracuje m.in. z organem
nadzorujàcym rynek emerytalny.
Istotne rozszerzenie ram wspó∏pracy i jej intensyfikacja jest mo˝liwe
dzi´ki uczestnictwu Rzecznika
Ubezpieczonych w posiedzeniach
Komisji. Wynikiem tej wspó∏pracy
jest m.in. zawarte w dniu 18 grudnia 2002 r. porozumienie pomi´dzy
Rzecznikiem Ubezpieczonych a Komisjà Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, okreÊlajàce
zasady wspó∏pracy w zakresie rozpatrywania skarg ubezpieczonych
i uprawnionych z umów ubezpieczenia na dzia∏alnoÊç zak∏adów
ubezpieczeƒ oraz cz∏onków otwartych funduszy emerytalnych. W ramach wspó∏pracy z Komisjà Nadzoru
Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, Rzecznik Ubezpieczonych
otrzyma∏ informacj´ o stosowaniu
wprowadzajàcego w b∏àd okreÊlenia „plan emerytalny” w reklamach medialnych Credit Suisse
Life & Pensions Towarzystwo
Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. z siedzibà w Warszawie. Prezentowana reklama narusza∏a przepis art.
8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o pracowniczych programach emerytalnych i mog∏aby zostaç uznana
za wprowadzajàcà w b∏àd w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, stanowiàc
praktyk´
naruszajàcà
zbiorowe interesy konsumentów.
Po przeanalizowaniu materia∏ów
w sprawie oraz regulacji prawnych
w powy˝szym zakresie, Rzecznik
Ubezpieczonych, dzia∏ajàc na podstawie art. 100a ust. 1 pkt 2 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, skierowa∏ do Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wszcz´cie post´powania w sprawie praktyki naruszajàcej
zbiorowe
interesy
konsumentów. W efekcie zak∏ad
ubezpieczeƒ zaprzesta∏ emisji kwestionowanej reklamy.
Ze wzgl´du na fakt, i˝ najwi´ksza
grupa pisemnych skarg w sprawach
indywidualnych i rozmów prowadzonych podczas dy˝urów telefoL ISTOPAD 2005 R . N UMER 25

nicznych z zakresu zabezpieczenia
emerytalnego dotyczy∏a mo˝liwoÊci
anulowania umowy uczestnictwa
w otwartym funduszu emerytalnym na skutek b∏´du co do treÊci
oÊwiadczenia woli, Rzecznik Ubezpieczonych wystàpi∏ do Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
z wnioskiem o okreÊlenie zasad post´powania w takich sytuacjach.
Wi´kszoÊç skar˝àcych powo∏ywa∏a
si´ w takim przypadku na niewiedz´ o utracie prawa do przejÊcia na
wczeÊniejszà emerytur´, z którego
mogliby skorzystaç, gdyby nie przystàpili do otwartego funduszu emerytalnego.
W tym zakresie, na wniosek
Rzecznika Ubezpieczonych, powszechne towarzystwa emerytalne
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych przyj´∏y
jednolità procedur´ post´powania
w przypadku anulowania umowy
z powodu utraty wczeÊniejszych
uprawnieƒ emerytalnych. Na mocy
oÊwiadczenia cz∏onków IGTE, z II
filara mogà obecnie wystàpiç osoby,
które uzyskajà prawo do wczeÊniejszej emerytury do koƒca 2006 r.,
a cz∏onkostwo w II filarze jest jedynà przeszkodà w uzyskaniu wczeÊniejszych uprawnieƒ emerytalnych. Ustalono, ˝e podstawà do
uniewa˝nienia umów b´dà ∏àcznie:
1) oÊwiadczenie cz∏onka OFE, ˝e
umowa zosta∏a zawarta pod
wp∏ywem b∏´du,
2) odmowna decyzja Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w zakresie przyznania wczeÊniejszego Êwiadczenia emerytalnego, tylko i wy∏àcznie z powodu
cz∏onkostwa w OFE.
Rzecznik Ubezpieczonych zosta∏
poinformowany o przyj´ciu przez
PTE tych warunków pismem Ewy
Lewickiej, Prezes IGTE, z dnia 15
kwietnia 2005 r.
10 towarzystw emerytalnych
dzia∏ajàcych w ramach Izby (5 pozostaje poza Izbà) zobowiàza∏o si´
do respektowania zaproponowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych zasad post´powania. Powy˝szy tryb b´dzie stosowany do koƒca
2006 roku na podstawie stosowne-
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go oÊwiadczenia Izby. Rzecznik
Ubezpieczonych podjà∏ równie˝
dzia∏ania w celu zach´cenia pozosta∏ych, niezrzeszonych w IGTE towarzystw, do stosowania wymienionej procedury.
Jednym z wa˝niejszych problemów zwiàzanych z funkcjonowaniem kapita∏owego filara emerytalnego jest równie˝ kwestia
sfa∏szowania umów o cz∏onkostwo
w OFE i toczàcych si´ w zwiàzku
z nimi post´powaƒ wyjaÊniajàcych. Najwi´cej zarzutów kierowanych przez uczestników systemu
dotyczy∏o post´powaƒ wyjaÊniajàcych w sytuacji, gdy przeciwko
przedstawicielowi OFE toczy si´
post´powanie w prokuraturze.
Rzecznik Ubezpieczonych wystàpi∏ do Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych o przyj´cie
przez wszystkich cz∏onków jednolitej procedury anulowania umów
w takich przypadkach, majàcej na
celu skrócenie niekorzystnego dla
ubezpieczonych d∏ugiego okresu
oczekiwania na prawomocny wyrok sàdu.
W znacznej cz´Êci indywidualnych skarg dotyczàcych nieterminowego przekazywania sk∏adek
przez ZUS do otwartych funduszy
emerytalnych ustosunkowanie si´
do sprawy utrudnia∏ niesprawny
system komputerowy ZUS. Wówczas cz´sto z powodu czasowej niemo˝noÊci ustalenia bli˝szych szczegó∏ów Rzecznik Ubezpieczonych
zmuszony by∏ zawiesiç rozwiàzanie
sprawy do momentu wyjaÊnienia
przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wszystkich jej okolicznoÊci.
Aby przyspieszyç wymian´ informacji dotyczàcych przyczyn nieprawid∏owoÊci w przekazywaniu
sk∏adek emerytalnych na rachunki
ubezpieczonych w OFE, Rzecznik
Ubezpieczonych wystàpi∏ do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
o przekazanie szczegó∏owych informacji dotyczàcych kolejnych
etapów prac nad usprawnieniem
Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. W odpowiedzi na
wystàpienie Rzecznika zorganizowano spotkanie robocze przedsta39
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wicieli ZUS z przedstawicielami
Biura Rzecznika Ubezpieczonych,
na którym omówiono szczegó∏y
powstajàcych nieprawid∏owoÊci,
podano przybli˝one terminy ich
usuni´cia oraz zobowiàzano si´ do
wzajemnego bie˝àcego informowania o post´pach prac w zakresie przekazywania sk∏adek
i koniecznych do rozwiàzania problemach.
W ramach szerokiej wymiany informacji z Zak∏adem Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w zakresie przekazywania sk∏adek do otwartych funduszy emerytalnych, Rzecznik
Ubezpieczonych systematycznie
otrzymywa∏ i przekazywa∏ cz∏onkom OFE wyjaÊnienia dotyczàce
przebiegu procesu ponownej weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych za lata 1999-2001 oraz stopnia zaawansowania prac nad
aplikacjami usprawniajàcymi dzia∏anie ZUS w zakresie przekazywania sk∏adek do OFE. Dzi´ki tej wymianie informacji mo˝liwe by∏o
rzetelne informowanie skar˝àcych
o niezidentyfikowanych przez Zak∏ad dokumentach ubezpieczeniowych za poszczególne okresy oraz
planowych terminach ich ponownego przetwarzania, nieprzekazywaniu sk∏adek z powodu istnienia wielu kont jednego ubezpieczonego
i przyj´tym przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych harmonogramie
scalania wielu kont ubezpieczonych.
Poczàwszy od maja 2002 r., ZUS
przekazuje ju˝ terminowo wi´kszoÊç sk∏adek do OFE, z uwzgl´dnieniem korekt dokumentów
sk∏adanych przez p∏atników. Natomiast jeÊli chodzi o dokumenty zaleg∏e, w Zak∏adzie trwa nadal proces ich ponownej weryfikacji.
Zakoƒczenie procesu ponownego
przetwarzania dokumentów i przekazanie zaleg∏ych sk∏adek powinno
si´ ostatecznie zakoƒczyç do 31
grudnia 2007 r. Równie˝ problem
istnienia wielu kont jednego ubezpieczonego ma zostaç usuni´ty do
tego czasu dzi´ki wdro˝eniu specjalnego oprogramowania do scalania kont.
40

DZIA¸ALNOÂå
EDUKACYJNA
I INFORMACYJNA
W dobie spo∏eczeƒstwa informacyjnego nie sposób przeceniç roli
edukacji ubezpieczeniowej prowadzonej przez Rzecznika, w tym dotyczàcej funkcjonowania systemu
emerytalnego. Dzi´ki wzmo˝onym
wysi∏kom pracowników i wspó∏pracowników tej instytucji ÊwiadomoÊç
ubezpieczeniowa Polaków jest
codziennie podwy˝szana, mo˝na
wr´cz zaryzykowaç stwierdzenie, i˝
w tym przypadku mamy do czynienia z kszta∏ceniem ciàg∏ym. Dzieje
si´ to g∏ównie za sprawà zró˝nicowania êróde∏ komunikowania si´
ubezpieczonych z Biurem Rzecznika i zintensyfikowania tych
dzia∏aƒ, dzi´ki nast´pujàcym dodatkowym us∏ugom Êwiadczonym
nieodp∏atnie przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych cz∏onkom
otwartych funduszy emerytalnych
i uczestnikom PPE:
❏ dy˝urom telefonicznym,
❏ stronie internetowej,
❏ mo˝liwoÊci zadania pytania e-mailem,
❏ analizom rynku funduszy emerytalnych oraz interpretacjom
bie˝àcych zmian w systemie
emerytalnym publikowanym
na ∏amach wydawanego przez
Rzecznika
Ubezpieczonych
kwartalnika „Monitor Ubezpieczeniowy”.
Od kwietnia 2002 r. w Biurze
Rzecznika Ubezpieczonych pe∏nione sà dy˝ury telefoniczne z zakresie zabezpieczenia emerytalnego.
Najwi´cej rozmów przeprowadzonych podczas dy˝urów odnosi∏o si´
do nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu podmiotów dzia∏ajàcych
w ramach II filara polskiego systemu emerytalnego, w tym g∏ównie
mo˝liwoÊci anulowania umowy
o cz∏onkostwo w funduszu w ze
wzgl´du na nabycie prawa do wczeÊniejszej emerytury. Kolejnym cz´sto podejmowanym tematem by∏y
nieprawid∏owoÊci w dzia∏alnoÊci
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
g∏ównie w zakresie nieterminowego przekazywania sk∏adek do

otwartych funduszy emerytalnych.
Pozosta∏e rozmowy dotyczy∏y
problemów zwiàzanych ze zmianà
funduszu i dokonaniem wyp∏aty
transferowej,
nieprawid∏owoÊci
w prowadzeniu rejestru cz∏onków
przez PTE i interpretacji przepisów
z zakresu zabezpieczenia emerytalnego.
Od paêdziernika 2002 roku dzia∏a strona internetowa Rzecznika
Ubezpieczonych (www.rzu.gov.pl).
Strona ta stanowi dodatkowy sposób wype∏niania przez RU obowiàzków ustawowych. G∏ówny akcent
po∏o˝ono na funkcj´ edukacyjnà.
Na stronie Rzecznika mo˝na si´
zapoznaç m.in. z:
❏ informacjami ogólnymi dotyczàcymi zabezpieczenia emerytalnego, funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych
i pracowniczych programów
emerytalnych,
❏ problematykà konstrukcji przysz∏ych Êwiadczeƒ emerytalnych
wyp∏acanych z I filara (FUS)
i II filara (OFE),
❏ poradami ekspertów z zakresu
zabezpieczenia emerytalnego,
❏ odpowiedziami na najcz´Êciej
zadawane przez konsumentów
pytania,
❏ sposobem sk∏adania skarg (wymogi formalne) oraz mo˝liwoÊcià korzystania z dy˝urów telefonicznych ekspertów,
❏ „Monitorem Ubezpieczeniowym” – periodykiem urz´du
RU,
❏ statystykami skarg nap∏ywajàcymi do Rzecznika Ubezpieczonych,
❏ sprawozdaniami z dzia∏alnoÊci
Urz´du za poprzednie okresy,
❏ adresami instytucji emerytalnych,
❏ „linkami tematycznymi” do innych stron o tematyce emerytalnej.
W 2004 roku uruchomiono w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych poradnictwo prowadzone za poÊrednictwem poczty elektronicznej.
W ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci edukacyjnej w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i podnoszeP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

nia ÊwiadomoÊci emerytalnej Polaków RU jest uczestnikiem, jak
i wspó∏organizatorem seminariów
oraz konferencji o systematyce
emerytalnej. Na szczególne wyró˝nienie zas∏uguje zorganizowanie
w listopadzie 2004 r. seminarium
z zakresu Indywidualnych Kont
Emerytalnych (IKE) podejmujàcego problematyk´ upowszechnienia
dobrowolnego oszcz´dzania w trzecim filarze. Pomys∏odawcy rozwiàzaƒ nie prowadzili wówczas akcji
informacyjnej dotyczàcej dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego.
Poniewa˝ sukces IKE zale˝a∏ w du˝ej mierze od przekazania ubezpieczonym informacji o koniecznoÊci
dodatkowego zabezpieczenia si´ na
okres staroÊci, a ci´˝ar podj´cia akcji uÊwiadamiania emerytalnego
Polaków spoczà∏ wy∏àcznie na instytucjach finansowych oferujàcych
IKE oraz mediach, Rzecznik Ubezpieczonych podjà∏ decyzj´ o aktywnym w∏àczeniu si´ do tej akcji.
Ró˝norodnoÊç dzia∏aƒ Rzecznika
w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i ich rosnàca liczba wskazuje, ˝e ten nowy i krótko jeszcze
funkcjonujàcy zakres dzia∏alnoÊci
Urz´du jest nie mniej wa˝ny ni˝
aktywnoÊç w sferze ubezpieczeƒ
gospodarczych. W przypadku skarg
indywidualnych
zaobserwowaç
mo˝na w´˝szy ich zakres tematyczny ni˝ w ubezpieczeniach gospodarczych, g∏ównie ze wzgl´du na
fakt jednolitych zasad emerytalnych
dotyczàcych
wszystkich
uczestników systemu. Nowe problemy mogà si´ jednak pojawiç
wraz z uregulowaniem wcià˝ niejasnej kwestii wyp∏aty Êwiadczeƒ
emerytalnych z kapita∏owej cz´Êci
systemu. Ze wzgl´du na stopieƒ
skomplikowania proponowanych
rozwiàzaƒ, pomoc Rzecznika Ubezpieczonych w wielu przypadkach
mo˝e si´ okazaç dla ubezpieczonych bezcenna.
■

Joanna Owczarek
ekspert w Biurze Rzecznika
Ubezpieczonych
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Warto przeczytaç

Ubezpieczenie
spo∏eczne
Teoria dla praktyki
Ukaza∏a si´ nowa ksià˝ka dr hab. Tadusza Szumlicza, profesora Szko∏y G∏ównej Handlowej, Kierownika Katedry Ubezpieczenia Spo∏ecznego, Przewodniczàcego Sàdu Polubownego przy Rzeczniku
Ubezpieczonych, wybitnego znawcy tem atyki polityki spo∏ecznej i ubezpieczeƒ, zatytu∏owana
„Ubezpieczenie spo∏eczne. Teoria dla praktyki”.
rezentowana pozycja podejmuje przede wszystkim kwesti´ zastosowania metody
ubezpieczenia. Autor podkreÊla, ˝e
w swojej pracy szczególnà uwag´
poÊwi´ci∏ niedocenianym aspektom spo∏ecznym ubezpieczenia. We
Wprowadzeniu znajdujemy wyjaÊnienie tytu∏u publikacji, a mianowicie zwiàzku wyrazowego „ubezpieczenie
spo∏eczne”.
Autor
wskazuje na trzy jego znaczenia:
wyjàtkowe urzàdzenie spo∏eczne,
szczególna metoda zarzàdzania ryzykiem spo∏ecznym oraz zastosowanie ubezpieczenia w polityce
spo∏ecznej, zw∏aszcza w systemie
zabezpieczenia spo∏ecznego zdaniem Potrójne rozumienie „ubezpieczenia spo∏ecznego” wynika
z faktu, ˝e niezwykle wa˝nym podmiotem i przedmiotem ochrony
ubezpieczeniowej jest (rodzinne)
gospodarstwo domowe, i to zarówno, gdy ochrona przed skutkami
pojawienia si´ ryzyka polega na
ubezpieczeniach publicznych, jak
te˝ na ubezpieczeniach prywatnych. Przy takich w∏aÊnie za∏o˝eniach prof. Szumlicz podejmuje
prób´ przedstawienia „teorii dla
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praktyki”, prezentujàc nowatorski
sposób myÊlenia o metodzie ubezpieczenia i jego zastosowaniu
w sferze spo∏ecznej, nazywajàc go
w skrócie „szko∏à” ubezpieczenia
spo∏ecznego.
W pierwszej cz´Êci ksià˝ki, poÊwi´conej podstawom teoretycznym ubezpieczenia spo∏ecznego,
znajdujemy interesujàce rozwa˝ania dotyczàce dzia∏aƒ o charakterze antycypacyjnym w polityce
spo∏ecznej, których za∏o˝eniem jest
zasadnoÊç kszta∏towania stosunków spo∏ecznych poprzez uprzedzanie ryzyka spo∏ecznego. Uprzedzajàce dzia∏ania mo˝na w uj´ciu
modelowym (ryzyko spo∏eczne jako
podstawowa kategoria konstrukcyjna modelu polityki spo∏ecznej)
doÊç wyraênie odró˝niç od dzia∏aƒ
interwencyjnych i kreujàcych. Autor zwraca uwag´, ˝e ryzyko jest
w tych rozwa˝aniach zdefiniowane, jako zagro˝enie zdarzeniem,
którego zaistnienie spowoduje
strat´ w posiadanych lub spodziewanych zasobach podmiotu ekonomicznego, a z kolei ryzyko spo∏eczne, konsekwentnie, zdefiniowane
bardzo szeroko jako zagro˝enie
41
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zdarzeniem, którego zaistnienie
spowoduje strat´ w posiadanych
lub spodziewanych zasobach gospodarstwa domowego. W tej cz´Êci
ksià˝ki zasadnicze znaczenie ma
oryginalna charakterystyka metody ubezpieczenia dokonana poprzez schemat ideowy metody
ubezpieczenia, a nast´pnie jego interpretacja spo∏eczna.
Prof. Szumlicz wyró˝nia szeÊç
aspektów zabezpieczenia spo∏ecznego: aspekt przedmiotowy (od jakiego ryzyka ma „uwalniaç” system?), aspekt podmiotowy (kogo
powinien obejmowaç system?),
aspekt instrumentalny (jakie zasady [metody i techniki] zabezpieczenia zastosowaç w systemie?),
aspekt redystrybucyjny (jakie ustaliç regu∏y partycypacji finansowej
w systemie?), aspekt kompensacyjny (w jakim zakresie powsta∏e straty ma pokrywaç system?), aspekt
prawny (jak w praktyce stanowiç
i stosowaç dotyczàce zabezpieczenia rozwiàzania systemowe?).
Autor podkreÊla, ˝e najwi´kszy
problem w spo∏ecznej interpretacji
schematu ideowego ubezpieczenia
i jego zastosowania w zabezpieczeniu spo∏ecznym stanowi kategoria
sk∏adki, czyli op∏aty za przej´cie
przez zak∏ad ubezpieczeƒ finansowych skutków zaistnienia ryzyka
(op∏aty za korzystanie z ochrony
ubezpieczeniowej). Sk∏adka powinna byç ekwiwalentnym wk∏adem
pieni´˝nym, wnoszonym przez (lub
na rzecz) wszystkich cz∏onków zorganizowanej wspólnoty ryzyka, do
funduszu ubezpieczeniowego, z którego majà byç kompensowane straty, wynik∏e z okreÊlonych zdarzeƒ
losowych doÊwiadczanych tylko
przez niektórych cz∏onków tej
wspólnoty.
EkwiwalentnoÊç
sk∏adkowego
wk∏adu pieni´˝nego trzeba rozpatrywaç w dwojakim znaczeniu
„ekwiwalentnoÊci ubezpieczeniowej”:
❏ zgromadzenia ze sk∏adek adekwatnej wielkoÊci funduszu
ubezpieczeniowego, pokrywajàcego wyp∏at´ nale˝nych Êwiadczeƒ, kompensujàcych cz∏on42

kom wspólnoty ryzyka straty
wynik∏e z okreÊlonych zdarzeƒ
losowych – „ekwiwalentnoÊç
funduszowa” (porównanie sumy sk∏adek z sumà Êwiadczeƒ);
❏ zachowania adekwatnej relacji
mi´dzy sk∏adkà a Êwiadczeniem, uzale˝niajàcej wprost
proporcjonalnie wielkoÊç kompensaty straty od wysokoÊci
aktuarialnie ustalonego wk∏adu pieni´˝nego wniesionego
przez danego cz∏onka wspólnoty ryzyka do funduszu ubezpieczeniowego – „ekwiwalentnoÊç
kompensacyjna” (porównanie
wysokoÊci sk∏adki z wysokoÊcià
Êwiadczenia).
Takie rozumienie ekwiwalentnoÊci ubezpieczeniowej, zdaniem Autora – stanowi zasadniczy dylemat
w ubezpieczeniu o charakterze spo∏ecznym.
Prof. Szumlicz przyjmuje te˝, ˝e
ubezpieczenie o charakterze gospodarczym polega na zastosowaniu
metody ubezpieczenia w procesach
gospodarczych, w celu wyrównywania zak∏óceƒ przede wszystkim
w procesach produkcji dóbr i us∏ug
(ochrona sfery produkcji). Dotyczy
ono, zatem zarzàdzania ryzykiem
przez przedsi´biorstwo. Natomiast
ubezpieczenie o charakterze spo∏ecznym polega na zastosowaniu
metody ubezpieczenia w polityce
spo∏ecznej, w celu stabilizowania
materialnych warunków ˝ycia
(ochrona sfery konsumpcji). Dotyczy ono zatem przede wszystkim
zarzàdzania ryzykiem przez gospodarstwo domowe.
Autor stwierdza: „Rozumiem
przyzwyczajenia j´zykowe. Mo˝e
dlatego nale˝a∏oby poszukiwaç
mniej utrwalonych nazw dla wprowadzenia takiego rozró˝nienia, ale
nie znajduj´, póki co, lepszej terminologii. Najwa˝niejsze wydaje mi
si´ odró˝nianie zastosowaƒ samej
metody ubezpieczenia, która niewàtpliwie ma zastosowanie „podwójne”: ubezpieczenie w gospodarce rynkowej i ubezpieczenie
w polityce spo∏ecznej.” W sprawie
klasyfikacji ubezpieczeƒ za najwa˝niejsze Autor uznaje wyekspono-

wanie ich podzia∏u podmiotowego.
Podzia∏ na ubezpieczenia gospodarcze i ubezpieczenia spo∏eczne odwo∏uje si´, wi´c do zarzàdzania ryzykiem, które – z jednej strony
– zagra˝a przedsi´biorstwu (ubezpieczenia w sferze gospodarczej),
a z drugiej – gospodarstwu domowemu (ubezpieczenia w sferze spo∏ecznej).
Pierwszà cz´Êç ksià˝ki zamykajà
rozwa˝ania nad teorià doubezpieczenia spo∏ecznego. Autor uznaje,
˝e doubezpieczenie spo∏eczne jest
komplementarne wobec bazowego
systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, ˝e powinno byç ono obj´te konkretnymi preferencjami i opowiada
si´ za rozwiàzaniami spo∏ecznymi,
stymulujàcymi przede wszystkim
(rodzinne) gospodarstwa domowe
do podniesienia standardu bezpieczeƒstwa socjalnego ich cz∏onkom
dzi´ki dodatkowej ochronie ubezpieczeniowej.
Druga – równie interesujàca
– cz´Êç ksià˝ki poÊwi´cona zosta∏a
refleksjom teoretycznym nad praktykà. Autor krytycznie omawia
w niej doÊwiadczenia dotyczàce zatrudnienia i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, zdrowia i ubezpieczenia chorobowego, istniejàcego
systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz reformy systemu zabezpieczenia emerytalnego, formu∏ujàc wiele
cennych uwag na ten temat.
Opracowanie zamyka Zakoƒczenie skupiajàce si´ na wskazaniu zasadniczych cech propagowanej
przez Autora „szko∏y” ubezpieczenia spo∏ecznego.
Ksià˝ka jest przeznaczona dla
wszystkich zajmujàcych si´ problematykà ubezpieczeniowà, zarówno
naukowo, jak i zawodowo.
■
Anna Dàbrowska

Tadeusz Szumlicz, Ubezpieczenie spo∏eczne. Teoria dla
praktyki, Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz-Warszawa
2005.
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ZMIANY DO WYKAZU ZAK¸ADÓW UBEZPIECZE¡
DZIA¸ I
1. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A.
(poprzednio pod nazwà
CITIINSURANCE Polska TU na ˚ycie S.A.)
Ul. Cha∏ubiƒskiego 8, 00-613 Warszawa
Prezes Zarzàdu: Adam Michon
2. FinLife TU na ˚ycie S.A.
Al. Jana Paw∏a II 80, 00-175 Warszawa
Prezes Zarzàdu: Bogus∏aw Sosnowski

DZIA¸ II
1. Towarzystwo Ubezpieczeƒ Euler Hermes S.A.
Ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa
Prezes Zarzàdu: Eckhard Horst
2. HDI ASEKURACJA TU S.A. (poprzednio pod nazwà: TRYG Polska TU S.A.)
Pl. Jagielloƒski 15, 26-600 Radom
Prezes Zarzàdu: Stanis∏aw Godlewski
3. LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Prezes Zarzàdu: Zofia Dzik
4. Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych decyzjà z dnia 30 marca 2005 r. wydanà
na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(DzU nr 124, poz. 1151 ze zm.) cofn´∏a TUW FLORIAN zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
Portfel ubezpieczeƒ TUW FLORIAN przej´∏o HDI SAMOPOMOC TU S.A.
g∏ówny udzia∏owiec Towarzystwa i koasekurator znacznej cz´Êci portfela ubezpieczeƒ.

Strona internetowa Rzecznika Ubezpieczonych

www.rzu.gov.pl
Na stronie mo˝na zapoznaç si´ z:
❏ Genezà powstania Urz´du
❏ Informacjami ogólnymi o ubezpieczeniach z podzia∏em na tematy:
❍ ubezpieczeƒ majàtkowych
❍ ubezpieczeƒ na ˝ycie (ubezpieczeƒ ˝yciowych dobrowolnych)
❍ zabezpieczenia spo∏ecznego (problematyka przysz∏ych Êwiadczeƒ
emerytalnych z ZUS, OFE i PPE
❍ ubezpieczenia komunikacyjne z zakresu OC i AC wyodr´bnione z uwagi
na cz´stotliwoÊç wyst´powania problemów
❏ Odpowiedziami na najcz´Êciej zadawane przez konsumentów pytania
❏ Sposobem sk∏adania skarg (wymogi dokumentowe)
❏ Mo˝liwoÊcià korzystania z telefonicznych dy˝urów ekspertów
❏ Funkcjonowaniem Sàdu Polubownego dzia∏ajàcego przy Rzeczniku
Ubezpieczonych
❏ Orzecznictwem sàdów
❏ Monitorami Ubezpieczeniowymi – periodykiem Rzecznika Ubezpieczonych
❏ Dzia∏alnoÊcià Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej
❏ Sprawozdaniami z dzia∏alnoÊci Urz´du za poprzednie okresy
❏ Adresami instytucji ubezpieczeniowych i zak∏adów ubezpieczeƒ
❏ Innymi zagadnieniami z rynku ubezpieczeƒ
Strona w miar´ mo˝liwoÊci b´dzie uzupe∏niana i aktualizowana w zakresie
nowych uregulowaƒ prawnych, orzecznictwa oraz nowych problemów
konsumentów pojawiajàcych si´ podczas likwidacji szkód.
Na stronie publikowane sà na bie˝àco aktualne informacje z rynku oraz
najnowsze wiadomoÊci z zakresu dzia∏alnoÊci Urz´du Rzecznika Ubezpieczonych.
Serdecznie zapraszamy Paƒstwa do odwiedzania strony, jak równie˝
przekazywania nam swoich uwag i spostrze˝eƒ.

PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, 00–024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, IV pi´tro

