lipcowym numerze „Monitora Ubezpieczeniowego” prezentujemy m.in. wyniki akcji „Kobieta ubezpieczona”
i rozstrzygni´cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych. Na wakacje przyda si´ te˝ wiedza o ubezpieczeniach turystycznych. Wi´cej na stronie internetowej www.rzu.gov.pl
Zach´camy do lektury, ˝yczàc udanych wakacji.
Redakcja
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KOBIETY NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM
Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J´drzejczyk , kierownikiem
Katedry Rynku Ubezpieczeniowego Akademii
Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti
Anna Arwaniti: Jak na tle doÊwiadczeƒ zagranicznych mo˝na
scharakteryzowaç status kobiet
w systemie ochrony ubezpieczeniowej w Polsce i zapotrzebowania na
ubezpieczenia?
Irena J´drzejczyk: System ochrony ubezpieczeniowej mo˝na rozumieç jako system z∏o˝ony z dwóch
cz´Êci, z których jedna ma charakter
publiczny, a druga rynkowy, prywatny. Jedna opiera si´ na zabezpieczeniu spo∏ecznym, za które odpowiedzialnoÊç ponosi paƒstwo jako
instytucja i jego organy, zaÊ druga
opiera si´ na indywidualnej przezornoÊci i zapobiegliwoÊci obywatela.
DoÊwiadczenia zagraniczne i doÊwiadczenia polskie co do statusu
kobiet w systemie ochrony ubezpieczeniowej sà bardzo podobne. Z doÊwiadczeƒ tych wynika mianowicie,
˝e pozycja kobiet w publicznym
systemie ubezpieczeƒ powszechnych jest mniej korzystna w stosunku do Êredniej krajowej odnoszàcej si´ do miary, jakà jest
wartoÊç Êwiadczeƒ przypadajàcych
na g∏ow´ mieszkaƒca.
Z doÊwiadczeƒ tych wynika tak˝e,
˝e rynek ubezpieczeniowy stawia kobiet´ jako ubezpieczeniobiorc´ w pozycji uprzywilejowanej pod warunkiem wszak˝e takim, ˝e kobiet´ staç
na zakup polisy.
Publiczny system ubezpieczeƒ powszechnych, a zw∏aszcza system
ubezpieczeƒ emerytalnych, stanowi
takà konstrukcj´ organizacyjno-prawnà, która wysokoÊç Êwiadczeƒ emerytalnych uzale˝nia od d∏ugoÊci
okresu sk∏adkowego, od wysokoÊci
naliczanych z wynagrodzenia sk∏adek i od d∏ugoÊci dalszego trwania
˝ycia po wkroczeniu w wiek emerytalny. Wszystkie z tych parametrów
kszta∏tujà si´ dla kobiet mniej koL IPIEC 2006 R . N UMER 27

rzystnie ze wzgl´du na to jedyne
kryterium, jakim jest uprawnienie
do emerytury na poziomie zapewniajàcym godziwe ˝ycie, tj. ˝ycie nieodbiegajàce lub niewiele odbiegajàce
od tego sprzed emerytury. Ze wzgl´du na zachowania rynkowe i potrzeby ubezpieczeniowe wyró˝nia si´
dwie wielkie grupy klientów firm
ubezpieczeniowych, a mianowicie
grup´ przedsi´biorstw i grup´ podmiotów indywidualnych. Szacuje si´,
˝e a˝ dwie trzecie wp∏ywów biznesu
ubezpieczeniowego pochodzi z gospodarstw domowych.
WÊród innych licznych kryteriów
klasyfikacyjnych za wa˝ne uznaje si´
w literaturze przedmiotu kryteria
socjodemograficzne, stawiajàc na
pierwszym miejscu kryterium p∏ci,
a nast´pnie wiek i stan rodzinny. P∏eç
oceniana jest jako cecha socjodemograficzna istotnie wp∏ywajàca na proces decyzyjny, szczególnie w zakresie
wyboru i zakupu ubezpieczenia.
JeÊli zwa˝yç na role, jakie pe∏nià
kobiety w gospodarstwie domowym,
a tak˝e w przedsi´biorstwie, ich
wp∏yw na proces decyzyjny jest znaczàcy i znajduje odzwierciedlenie
w wielkoÊci i strukturze popytu na
ochron´ ubezpieczeniowà.
Anna Arwaniti: Jak przebiega proces segmentacji rynku ubezpieczeniowego?
I.J.: Klienci na rynku ubezpieczeniowym mogà byç opisani dla celów
klasyfikacyjnych za pomocà w∏aÊciwych im cech. Klienci z dominujàcà
cechà, jednà lub kilkoma, mogà tworzyç okreÊlony typ klienta, który jest
nabywcà i/lub konsumentem okreÊlonych us∏ug ubezpieczeniowych,
podmiotem okreÊlonej ochrony ubezpieczeniowej. Klienci tego samego typu tworzà grup´ klientów, dla której
ubezpieczyciel tworzy w∏aÊciwe dla

jej potrzeb pole dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. JeÊli dzia∏alnoÊç ubezpieczyciela wyraênie ukierunkowana
jest na zaspokojenie potrzeb okreÊlonych grup klientów, mo˝na przyjàç,
˝e jest wynikiem procesu segmentacji rynku ubezpieczeniowego.
Tworzenie grup klientów s∏u˝y
w pierwszym rz´dzie wszystkim
decyzjom ubezpieczyciela o charakterze rynkowym, a w szczególnoÊci
decyzjom w zakresie kierunków rozwoju rynku, rozwoju produktu i kierunków dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Z jednej strony chodzi o to, aby
dla ka˝dej grupy klientów przygotowaç odpowiednià ofert´ programu
ubezpieczeniowego i zastosowaç odpowiednie procedury techniczno-ubezpieczeniowe, jak równie˝ odpowiednie techniki zbytu, co bezpoÊrednio lub poÊrednio wynika z cech
w∏aÊciwych danej grupie klientów.
Z w∏aÊciwego tej grupie po∏o˝enia
w zakresie wielkoÊci i struktury ryzyka, z w∏aÊciwych grupie potrzeb
ubezpieczeniowych, z w∏aÊciwych tej
grupie zachowaƒ rynkowych i jej tylko w∏aÊciwego sposobu korzystania
z ochrony ubezpieczeniowej. Z drugiej strony ubezpieczyciel powinien
decydowaç, czy ofert´ warto ukierunkowaç na wybrane grupy klientów i decydowaç, w jakim zakresie
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AKTUALNOÂCI
■ Sejm 21 lipca 2006 roku
przyjà∏ uchwa∏´ o zintegrowanym nadzorze nad rynkiem
finansowym. Podczas prac sejmowych przyj´to poprawki,
które pozostawi∏y poza Komisjà
Nadzoru Finansowego instytucj´
Rzecznika Ubezpieczonych.
Projekt trafi∏ do senatu.
■ Urzàd Rzecznika Ubezpieczonych zosta∏ wskazany przez
Centrum Prawa Konsumenckiego / Centrum Europejskiego
Prawa Gospodarczego na Katolickim Uniwersytecie w Leuven
w Belgii (na wniosek Komisji
Europejskiej) jako reprezentatywny do wykonania projektu
badawczego dotyczàcego mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ
przez konsumentów.
■ Na wniosek Skandii ˚ycie S.A.
odby∏o si´ spotkanie z przedstawicielami tego zak∏adu ubezpieczeƒ w zwiàzku ze skargami
otrzymywanymi przez Rzecznika Ubezpieczonych na poÊrednika Skandia ˚ycie S.A. – Spó∏k´
BTM Leaders S.A., która na
rzecz Skandii zawar∏a 900
umów, a z którà Skandia pozostaje w sporze sàdowym. W wyniku rozmów ustalono, ˝e Skandia przeka˝e w nied∏ugim czasie
propozycje rozwiàzaƒ w sprawach trafiajàcych do Rzecznika
w tym zakresie. Po spotkaniu
Skandia pisemnie poinformowa∏a Rzecznika, ˝e ka˝da ze spraw
b´dzie rozpatrywana indywidualnie przy zastosowaniu wszelkich dost´pnych Êrodków umo˝liwiajàcych jak najpe∏niejsze
wyjaÊnienie sprawy; w przypadku wykazania przez klienta, ˝e
jego sytuacja materialna uleg∏a
pogorszeniu i nie jest on w stanie op∏acaç sk∏adek w dotychczasowej wysokoÊci, Skandia
do∏o˝y wszelkich staraƒ celem
umo˝liwienia mu kontynuowania umowy z ni˝szà sk∏adkà.
4

program ubezpieczeniowy i procedury, o których mowa wy˝ej, w dostosowaniu do poszczególnych grup
klientów nale˝y ró˝nicowaç.
A.A.: Czy kobiety tworzà znaczàcy
segment rynku ubezpieczeniowego?
I.J.: Kobiety ze wzgl´du na swojà
liczebnoÊç, na aktywnoÊç w poszukiwaniu bezpieczeƒstwa dla siebie
i rodziny, na wysoki wspó∏czynnik
awersji do ryzyka, na wp∏yw
w podejmowaniu decyzji o zakupie
ubezpieczenia na potrzeby ochrony
gospodarstwa domowego i na potrzeby pracodawcy stajà si´ coraz
cz´Êciej przedmiotem zainteresowania ubezpieczycieli i stajà si´ znaczàcym segmentem rynku ubezpieczeniowego.
Prowadzone sà badania rynku podejmowane przez wyspecjalizowane
w tym zakresie instytucje na zlecenie ubezpieczycieli lub te˝ sami
ubezpieczyciele bezpoÊrednio penetrujà rynek w poszukiwaniu informacji na temat potrzeb i zachowaƒ
rynkowych kobiet.
A.A.: Urzàd Statystyczny Wspólnot Europejskich EUROSTAT opublikowa∏ w roku 2002 opracowany
wspólnie z Dyrekcjà Generalnà ds.
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
raport z badaƒ zatytu∏owanych
„˚ycie kobiet i m´˝czyzn w Europie”.
Jakie by∏y wyniki tych badaƒ?
I.J.: Wyniki badaƒ dotyczà m.in.
zatrudniania na stanowiskach kierowniczych oraz wysokoÊci wynagrodzeƒ. Wed∏ug nich 5,7% czynnych zawodowo kobiet zajmuje
stanowiska kierownicze (odpowiednio wskaênik ten dla m´˝czyzn wynosi 10,1%). W ma∏ych przedsi´biorstwach zatrudnieni na stanowiskach
kierowniczych stanowià odpowiednio 2,4% w przypadku kobiet oraz
3,5% w przypadku m´˝czyzn. Odnotowano tak˝e zró˝nicowanie w zarobkach. Poziom zarobków kobiet
si´ga 87% poziomu zarobków m´˝czyzn na obszarze Unii Europejskiej.
Dysparytety regionalne ze wzgl´du
na to kryterium sà doÊç g∏´bokie, np.
wskaênik ten w Niemczech wynosi
77%, zaÊ w przypadku W∏och wynosi
101%, a w Portugalii 108%, co oznacza, ˝e sà kraje cz∏onkowskie UE,

w których poziom zarobków kobiet
jest wy˝szy ni˝ m´˝czyzn.
A.A.: Czy mo˝na mówiç o specjalnych ofertach ubezpieczeniowych
dla kobiet?
I.J.: Specyficzne dla kobiet potrzeby ochrony ubezpieczeniowej mog∏yby prowadziç do specjalizacji oferty
ubezpieczeniowej. W praktyce tak
jednak nie jest, bowiem doÊç ∏atwo
wykazaç, ˝e nawet przy szerokiej dywersyfikacji oferty ubezpieczeniowej
i ró˝norodnej klienteli rozmiary
szkód i przebieg ich likwidacji ró˝ny
jest dla ró˝nych grup klientów, podobnie jak rozmiary i procedury
Êwiadczeƒ. ZaÊ ich analiza pozwala
rozpoznaç zarówno obiektywne, jak
i subiektywne faktory ryzyka. Analiza pozwala przede wszystkim rozpoznaç profile szkód lub profile osobowe w zale˝noÊci od p∏ci i wieku.
Dywersyfikacja dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej w kierunku potrzeb
wielu ró˝nych grup klientów pozwala na wyrównanie strat wynikajàcych ze spadku popytu w jednych
grupach przez zyski b´dàce wynikiem wzrostu popytu w innych grupach klienteli.
Z tego te˝ mi´dzy innymi powodu
trudno wyobraziç sobie specjalizacj´
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i jej
ukierunkowanie wy∏àcznie na specyficzne potrzeby ochrony ubezpieczeniowej kobiet.
Nie ulega jednak najmniejszej
wàtpliwoÊci, ˝e kobiety stanowià
znaczàcy segment rynku ubezpieczeniowego, dajàcy si´ ∏atwo wyodr´bniç ze wzgl´du na faktory ryzyka
o ogromnych, lecz doÊç s∏abo rozpoznanych potrzebach ubezpieczeniowych. Potrzeby te, jak wynika
z wczeÊniejszych rozwa˝aƒ, sta∏y si´
ju˝ przedmiotem badaƒ za granicà
i przedmiotem zainteresowania niektórych ubezpieczycieli. Wydaje si´,
˝e niebawem zostanà one zauwa˝one tak˝e w Polsce.
Mimo braku stosownych badaƒ
i mimo s∏abo rozpoznanych preferencji kobiet polskich ju˝ dzisiaj mo˝na
przyjàç, ˝e lepszym prezentem dla
nich ni˝ bi˝uteria, kosmetyki i kwiaty jest polisa ubezpieczeniowa.
■
Rozmawia∏a: Anna Arwaniti
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

V edycja Konkursu na najlepsze prace z dziedziny
ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych
W listopadzie 2005 roku zosta∏a og∏oszona kolejna
V edycja Konkursu. Zg∏oszenia przyjmowano do
dnia 31.01.2006 r. Na konkurs wp∏yn´∏o 8 prac doktorskich, 8 prac podyplomowych, 29 prac magisterskich oraz 1 praca licencjacka. Konkurs swoim
zakresem objà∏ trzy kategorie prac: doktorskie,
magisterskie i podyplomowe. Ze wzgl´du na to, ˝e
w kategorii prac licencjackich wp∏yn´∏a tylko jedna praca, jury podj´∏o uchwa∏´ o przeniesieniu jej
do kolejnej edycji konkursu.
race konkursowe pochodzi∏y
z wielu oÊrodków akademickich. By∏y to: Uniwersytet
¸ódzki, Uniwersytet Jagielloƒski,
Uniwersytet Gdaƒski, Uniwersytet Âlàski, Uniwersytet Szczeciƒski, Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
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w Toruniu, Uniwersytet Kardyna∏a Wyszyƒskiego w Warszawie,
a tak˝e Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wy˝sza Szko∏a Ubezpieczeƒ i BankowoÊci
w Warszawie, Wy˝sza Szko∏a Finansów i Zarzàdzania w Bia∏ym-

stoku oraz Szko∏a G∏ówna Handlowa.
Do konkursu mog∏y byç zg∏oszone prace doktorskie, których przewód doktorski zosta∏ ukoƒczony
wraz z nadaniem autorowi tytu∏u
doktora w latach 2004-2005. W pozosta∏ych kategoriach konkursowych mo˝na by∏o zg∏aszaç prace,
które otrzyma∏y na egzaminie
koƒcowym (magisterskim, licencjackim, podyplomowym) przeprowadzonym od paêdziernika 2004
do koƒca 2005 r. ocen´ co najmniej
dobrà. Zg∏oszenia móg∏ dokonywaç autor pracy, promotor, dyrektor instytutu/katedry, a tak˝e
dziekan szko∏y, w której by∏ przeprowadzony przewód doktorski
lub odby∏ si´ egzamin magisterski,
podyplomowy czy licencjacki. Prace oceniane by∏y odr´bnie w po-
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■ W BRU odby∏o si´ równie˝
spotkanie z przedstawicielami
TU COMPENSA S.A. – na wniosek tego zak∏adu ubezpieczeƒ,
dotyczàce przep∏ywu korespondencji miedzy Compensà a Biurem Rzecznika Ubezpieczonych
oraz niepokojàco du˝ej liczby
skarg nap∏ywajàcych do BRU,
co uprzednio skutkowa∏o poinformowaniem o tym fakcie
Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych.
Przedstawiciele Compensy wyjaÊnili, ˝e wynika to z poprzednich
okresów zwiàzanych z organizacjà i reorganizacjà Towarzystwa
oraz ze strukturà portfela. Poinformowali, ˝e podejmowane sà
kolejne dzia∏ania wewnàtrz Towarzystwa, aby zdyscyplinowaç
dzia∏ania w relacji Skar˝àcy-BRU-Compensa, a g∏ównie udro˝niç i uczyniç przejrzystym system zg∏aszania i likwidacji szkód
w Compensie. Ustalono tak˝e,
˝e zak∏ad ubezpieczeƒ wska˝e
personalnie pracownika do prowadzenia kontaktów z BRU.
■ Rzecznik skierowa∏ te˝ pismo
do POLISA ˚ycie S.A. odnoÊnie
zaobserwowanej niepokojàcej
tendencji dotyczàcej wzrostu
liczby skarg na dzia∏alnoÊç
Polisy ˚ycie. Rzecznik Ubezpieczonych zaproponowa∏ podjecie
dzia∏aƒ ograniczajàcych êród∏o
skarg. Wyrazi∏ te˝ gotowoÊç
odbycia spotkania w tym
zakresie.
■ W I kwartale 2006 r. wp∏yn´∏o
do Biura Rzecznika Ubezpieczonych ok. 500 skarg wi´cej ni˝
w analogicznym okresie 2005 r.
■ W zwiàzku z rosnàcà potrzebà
konsumentów odnoÊnie porad
telefonicznych, zwi´kszono
o 2 godziny dziennie liczb´ dy˝urów telefonicznych w Biurze RU.
¸àcznie jest to 7 godzin dzien6

szczególnych kategoriach przez jury z∏o˝one z wybitnych przedstawicieli nauki, a tak˝e praktyki ubezpieczeƒ. W sk∏ad jury wchodzili
przewodniczàcy dr Stanis∏aw
Rogowski – Rzecznik Ubezpieczonych, dwaj wiceprzewodniczàcy dr
Bo˝ena M. Do∏´gowska-Wysocka
– redaktor naczelny „Gazety Ubezpieczeniowej” i prof. dr hab. Tadeusz
Szumlicz, sekretarz jury mgr Iwo na Szymaƒska oraz cz∏onkowie: dr
Gra˝yna Brocka , prezes Tomasz
Mintoft Czy˝, dr Dariusz Fuchs,
prof. dr Roman Fulneczek, prof. dr
hab. Jerzy Handschke , prof. dr
hab. Romuald Holly, prof. dr hab.
Urszula Kalina -Prasznic, prof. dr
hab. Eugeniusz Kowalewski , dr
hab. Maria Kuchlewska, dr Ma∏go rzata Maliszewska , dr Ryszard
Nowak , prof. dr hab. Kazimierz
Ortyƒski, dr Bogus∏aw Sosnowski,
prof. dr Aleksandra Wiktorow, doc.
dr Ryszard Zelwiaƒski.
9 marca 2006 r. w siedzibie
Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej
odby∏o si´ pierwsze posiedzenie jury rozpoczynajàce post´powanie
konkursowe. Sk∏ada∏o si´ ono
z post´powania wst´pnego, które
dzieli∏o si´ na dwa etapy i polega∏o
na indywidualnej ocenie prac, do-

konanej niezale˝nie od siebie przez
dwóch cz∏onków jury. Przed rozpocz´ciem post´powania wst´pnego
prace zosta∏y utajnione i zakodowane. Cz∏onkom jury, z wyjàtkiem
przewodniczàcego i sekretarza,
znany by∏ jedynie tytu∏ pracy.
Pe∏ne dane prac zosta∏y przedstawione dopiero po ostatecznym zamkni´ciu post´powania konkursowego. Wyniki pierwszej oceny nie
by∏y udost´pniane drugiemu recenzentowi. Prace nie mog∏y byç oceniane przez jurorów, którzy byli ich
promotorami bàdê recenzentami.
Taka procedura prac jury zapewni∏a maksymalny obiektywizm oceny
prac konkursowych.
Pierwszy etap post´powania
wst´pnego zakoƒczy∏ si´ 31 marca
2006 r. W terminie od 1 do 30
kwietnia 2006 r. zosta∏a dokonana
druga recenzja.
Na podstawie ocen wyników obu
recenzji do post´powania zasadniczego zakwalifikowano 4 prace
doktorskie, 6 prac magisterskich
oraz 4 prace podyplomowe. Dnia
25 maja br. odby∏o si´ II posiedzenie jury Konkursu, w czasie którego cz∏onkowie jury dokonali wyboru najlepszych prac z ka˝dej
kategorii oraz przyznali nagrody
i wyró˝nienia.

Konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, podyplomowe i licencjackie z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych zosta∏ zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. Zakres tematyczny prac konkursowych
w pierwszych edycjach dotyczy∏ g∏ównie ochrony konsumenta
na polskim rynku ubezpieczeƒ. Od 2000 r. organizatorami konkursu w nowej rozszerzonej formule jest Rzecznik Ubezpieczonych, który sprawuje opiek´ merytorycznà oraz organizuje
prace jury, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej wspierajàca
konkurs od strony organizacyjnej, w szczególnoÊci poprzez pozyskiwanie Êrodków na nagrody i organizacj´ dla laureatów
sta˝y w zak∏adach ubezpieczeƒ, powszechnych towarzystwach
emerytalnych i innych instytucjach rynku ubezpieczeniowego
oraz Gazeta Ubezpieczeniowa, która jest medialnym patronem tego przedsi´wzi´cia jednoczeÊnie promujàcym ide´ Konkursu, szeroko relacjonujàc przebieg prac jury, a tak˝e drukujàc na swoich ∏amach fragmenty nagrodzonych prac.
Dotychczas w pi´ciu ju˝ edycjach konkursu zg∏oszone zosta∏y
224 prace, z czego nagrodzono i wyró˝niono ponad 80.
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W kategorii prac doktorskich
I nagrod´ za prac´ doktorskà pt.
„Ubezpieczenie ryzyka niedo∏´stwa
starczego” otrzyma∏a dr Barbara
Wi´ckowska . Promotorem pracy
jest prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz ze Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie;
II nagrod´ za prac´ doktorskà
pt. „Internet jako instrument dystrybucji ubezpieczeƒ” otrzyma∏a
dr Monika Kacza∏a. Promotorem
pracy jest prof. dr hab. Jerzy
Handschke z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
III nagrod´ (2 prace ex aequo)
otrzymali: dr Marta Borda za prac´ doktorskà pt. „Ryzyko i metody
jego oceny w zarzàdzaniu finansami zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie”. Promotorem pracy jest prof.
dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec z Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Lange we Wroc∏awiu oraz
dr Jaros∏aw Wechowski za prac´
doktorskà pt. „Finansowanie a efektywnoÊç systemów zdrowotnych
– paradygmat prewencyjny”. Promotorem pracy jest prof. dr hab.
Jan Monkiewicz ze Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie.
W kategorii prac magisterskich
I nagrod´ za prac´ magisterskà pt.
„Ubezpieczenia na ˝ycie jako alternatywna forma oszcz´dzania – racjonalizacja decyzji klienta” otrzyma∏a Anna Gontarek. Promotorem
pracy jest prof. dr hab. Stefan Grzesiak z Uniwersytetu Szczeciƒskiego;
II nagrod´ za prac´ magisterskà
pt. „OdpowiedzialnoÊç cywilna lekarza za naruszenie praw pacjenta” otrzyma∏ Mateusz Marczak .
Promotorem pracy jest dr Arleta
Nerka z Uniwersytetu ¸ódzkiego;
III nagrod´ (2 prace ex aequo)
otrzymali: Marcin Szymkowiak za
prac´ magisterskà pt. „Metody
klasyfikacji w ratingu ubezpieczeniowym na polskim rynku ubezpieczeƒ”. Promotorem pracy jest
prof. dr hab. Jerzy Handschke
z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Tomasz Teterycz za
prac´ magisterskà pt. „Zarzàdzanie ryzykiem w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw”. Promotorem pracy
L IPIEC 2006 R . N UMER 27

jest prof. dr hab. Romuald Holly ze
Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie.
W kategorii prac podyplomo wych I nagrod´ za prac´ podyplomowà pt. „Ryzyka zwiàzane z wykonywaniem zawodu lekarza oraz
zasady i warunki ich ubezpieczenia” otrzyma∏a Katarzyna Mackie wicz. Promotorem pracy jest prof.
dr hab. Romuald Holly ze Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie;
II nagrod´ za prac´ podyplomowà
pt. „Ubezpieczenia badaƒ klinicznych w Polsce po akcesji do Unii
Europejskiej” otrzyma∏a Teresa ¸ukasik. Promotorem pracy jest prof.
dr hab. Romuald Holly ze Szko∏y
G∏ównej Handlowej w Warszawie;
III nagrod´ (2 prace ex aequo)
otrzymali: Iwona Barcicka za prac´
podyplomowà pt. „Czwarta Dyrektywa Komunikacyjna na rzecz
wsparcia europejskiego systemu
pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach drogowych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Romuald Holly ze Szko∏y G∏ównej
Handlowej w Warszawie oraz Anna
Nogaj za prac´ podyplomowà pt.
„Ubezpieczenie kosztów wycofania
z obrotu produktu niebezpiecznego”, promotorem pracy jest prof. dr
hab. Jerzy Handschke z Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.
Dodatkowo nagrod´ specjalnà
„Gazety Ubezpieczeniowej” otrzyma∏ Marcin Szymkowiak za prac´
magisterskà pt. „Metody klasyfikacji w ratingu ubezpieczeniowym
na polskim rynku ubezpieczeƒ”.
Promotorem pracy jest prof. dr
hab. Jerzy Handschke z Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.
Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych i Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej przyznali nagrody specjalne ze wzgl´du na poziom pracy
i podj´tà tematyk´ zwiàzanà
z ochronà praw konsumentów.
Wspólnà n a g r o d ´ s p e c j a l n à
R z e c z n i k a U b e z p i e c z o n y c h i Fun dacji Edukacji Ubezpieczeniowej
otrzyma∏y: Magdalena Cholewa-Klimek za prac´ doktorskà pt.
„Post´powanie sàdowe w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ spo-
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nie: rano 10.00-15.00 i po po∏udniu 17.00-19.00.
■ 7-8 marca br. odby∏a si´ w
Szczecinie IX mi´dzynarodowa
konferencja dot. przest´pczoÊci
ubezpieczeniowej, zorganizowana przez Szczecin-Expo
Towarzystwo Wspierania
Rozwoju Pomorza Zachodniego.
■ 10 marca br. w KNUiFE odby∏o si´ spotkanie z cz∏onkiem
Zarzàdu i Dyrektorem Nadzoru
Banku Holandii, który dokona∏
prezentacji nt. „Nowego modelu
nadzoru nad rynkiem finansowym w Holandii”.
■ 15 marca br. odby∏ si´ fina∏
konkursu „IV Wielkopolskiej
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej” w Poznaniu. Urzàd Rzecznika i Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej reprezentowa∏a
dyr. Krystyna Krawczyk, która
wr´cza∏a laureatom nagrody
i dyplomy. Rzecznik Ubezpieczonych ufundowa∏ laureatom
Olimpiady trzy multimedialne
s∏owniki do nauki j´zyka angielskiego, a Fundacja Edukacji
Ubezpieczeniowej – trzy odtwarzacze MP3.
■ 24 marca br. firma ubezpieczeniowa ING Nationale
Nederlanden SA po raz kolejny
zorganizowa∏a w Warszawie
Dziennikarskà Akademi´
Ubezpieczeƒ.
■ 28 marca br. Rada Ministrów
przyj´∏a projekt ustawy o Urz´dzie Nadzoru Finansowego,
którego treÊç nie zosta∏a podana
do publicznej wiadomoÊci. Rzecznik Ubezpieczonych dr Stanis∏aw
Rogowski wraz z mec. A. Daszewskim uczestniczyli w spotkaniu
w Ministerstwie Finansów
w sprawie projektu, na którym
przedstawili argumenty przemawiajàce za utrzymaniem Urz´du
8

∏ecznych”. Promotorem pracy jest
prof. dr hab. Barbara Wagner
z Uniwersytetu Jagielloƒskiego
oraz Katarzyna Burakowska za
prac´ magisterskà pt. „System
bonus-malus jako element kalkulacji sk∏adki w ubezpieczeniach
komunikacyjnych”. Promotorem
pracy jest prof. dr hab. Miros∏aw
Szreder z Uniwersytetu Gdaƒskiego.
Nagrod´ specjalnà Rzecznika
Ubezpieczonych otrzymali: Kamila
Piernik za prac´ magisterskà pt.
„Zasada pe∏noÊci odszkodowania
w ubezpieczeniach gospodarczych”.
Promotorem pracy jest prof. dr
hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika
w Toruniu oraz Józef ¸awniczak
za prac´ podyplomowà pt. „Znaczenie warunków szczególnych
w kszta∏towaniu umowy ubezpieczenia”. Promotorem pracy jest
prof. dr hab. Jerzy Handschke
z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Nagrod´ specjalnà Fundacji
Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymali: Ewa Glabas za prac´ magisterskà pt. „Ochrona konsumencka klienta zak∏adu ubezpieczeƒ
w fazie przedkontraktowej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab.
Adam Brzozowski z Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Agata Wencel-Socha za prac´ podyplomowà pt
„Przepisy prokonsumenckie w prawie ubezpieczeniowym ze szczególnym uwzgl´dnieniem prawa
dost´pu do akt szkodowych”. Promotorem pracy jest dr Jacek Lisowski z Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.
Po raz pierwszy w historii konkursu przyznana zosta∏a prywatna
nagroda, którà ufundowa∏a Zofia
Pawlak Borsuk – sekretarz naukowy Prawa Asekuracyjnego. Nagrod´ t´ otrzyma∏ Józef ¸awniczak za
prac´ pt. „Znaczenie warunków
szczególnych w kszta∏towaniu
umowy ubezpieczenia”. Praca zosta∏a napisana pod kierunkiem
prof. dr hab. Jerzego Handschke
z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

21 czerwca 2006 r. o godz. 13.00
w Warszawskim Domu Technika
NOT odby∏a si´ uroczystoÊç
wr´czenia nagród laureatom konkursu. Na uroczystoÊç przybyli
laureaci wraz z promotorami,
cz∏onkowie jury oraz przedstawiciele instytucji wspierajàcych
konkurs i sponsorzy. Nagrody pieni´˝ne dla laureatów V edycji konkursu ufundowa∏y TU COMPENSA i TU na ˚ycie COMPENSA SA,
WINTERTHUR TU SA, WINTERTHUR ˚ycie TU SA, WINTERTHUR OFE, FINLIFE TU na
˚ycie SA, ASPECTA ˚ycie TU SA.
Konkurs podobnie jak w poprzedniej edycji wspar∏a Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych, która ufundowa∏a
I nagrod´ w kategorii prac doktorskich. Laureaci otrzymali dodatkowe nagrody w postaci mo˝liwoÊci odbycia sta˝u w wybranej
firmie ubezpieczeniowej. Propozycje sta˝y dla laureatów konkursu
zaoferowali grupa COMPENSA,
ING NATIONALE-NEDERLANDEN, Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne (PTR), grupa SIGNAL
IDUNA POLSKA, Grupa WINTERTHUR.
Przyby∏ych goÊci powitali organizatorzy konkursu. O wr´czenie dyplomów i nagród pieni´˝nych zostali poproszeni poszczególni
przedstawiciele sponsorów i instytucji wspierajàcych Konkurs. Ka˝dy laureat otrzyma∏ równie˝ nagrody ksià˝kowe ufundowane
przez wydawnictwa bran˝owe: Oficyn´ Wydawniczà BRANTA, C.H.
BECK i POLTEXT.
Spotkanie by∏o doskona∏à okazjà
do poznania laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami konkursu. Zdaniem cz∏onków jury V edycja Konkursu sta∏a
na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Poziom najwy˝ej
ocenionych w Konkursie prac by∏
wyjàtkowo wyrównany.
UroczystoÊç zakoƒczy∏y gratulacje i symboliczna lampka szampana.
■
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Konferencja „Byç
kobietà ubezpieczonà”
31 maja 2006 r. odby∏a si´ konferencja „Byç kobietà
ubezpieczonà” zorganizowana przez Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej.
G∏ównym celem, który przyÊwieca∏ idei konferencji
by∏o przedstawienie i uzasadnienie tezy, ˝e uwzgl´dnienie ryzyka p∏ci w ubezpieczeniach jest istotne.
Ponadto konferencja stanowi∏a podsumowanie
dotychczasowych dzia∏aƒ prowadzonych w ramach
ogólnopolskiej akcji „Byç kobietà ubezpieczonà”.
arto przypomnieç raz jeszcze argumentacj´, którà
pos∏u˝yliÊmy si´, podejmujàc dzia∏ania ukierunkowane na
zwi´kszanie ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej kobiet poprzez edukacj´.
Przede wszystkim zwróciliÊmy
uwag´ na rol´ kobiet w ˝yciu spo∏ecznym i gospodarczym. Uwzgl´dniliÊmy tak˝e fakt, i˝ kobiety, co
uwidacznia si´ w przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego,
z regu∏y zwracajà szczególnà uwag´
na zabezpieczenie swojej rodziny
na wypadek ró˝nego rodzaju zdarzeƒ. ZwracaliÊmy te˝ uwag´ na
szczególne uwarunkowania psychologiczne kobiet, które determinujà
okreÊlone cechy i zachowania w ˝yciu codziennym. Tutaj uwidacznia
si´ szczególna dba∏oÊç o bezpieczeƒstwo, awersja do ryzyka, przezornoÊç.
Dlatego te˝ w naszej ocenie podj´cie dzia∏aƒ ukierunkowanych na
okreÊlonà grup´ konsumentów
us∏ug ubezpieczeniowych by∏o zasadne.
Podczas konferencji „Byç kobietà
ubezpieczonà” mieliÊmy okazj´ poznaç przede wszystkim opinie dotyczàce problemów kobiet w ubezpieczeniach, ale nietrudno by∏o
dostrzec g∏osy potwierdzajàce potrzeb´ edukacji wÊród wszystkich
uczestników rynku ubezpieczenio-

W
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wego wyst´pujàcych w roli ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, etc.
Konferencja zosta∏a celowo podzielona na trzy bloki tematyczne dotyczàce ró˝nych aspektów uwidaczniajàcych znaczenie segmentacji rynku
ubezpieczeniowego uwzgl´dniajàcego ryzyko p∏ci.
W pierwszej cz´Êci poruszony zosta∏ aspekt badaƒ z zakresu aktywnoÊci ubezpieczeniowej kobiet.
W bloku tym wzi´li udzia∏ przedstawiciele nauki – prof. dr hab. Irena
J´drzejczyk z Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz prof. dr hab.
Wanda Su∏kowska z Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Omówiona
zosta∏a m.in. problematyka uprzywilejowania i dyskryminacji p∏ci
w ubezpieczeniach z rozró˝nieniem

na doÊwiadczenia polskie i zagraniczne. Zaprezentowane zosta∏y
tak˝e wyniki badaƒ prowadzonych
w ramach akcji „Byç kobietà ubezpieczonà” przez Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej.
Druga cz´Êç konferencji dotyczy∏a aktywnoÊci spo∏ecznej i zawodowej kobiet. W bloku tym wzi´∏y
udzia∏: dr Ewa Lisowska z Mi´dzynarodowego Forum Kobiet oraz Anna Zieliƒska z Instytutu Transportu Samochodowego.
W trzecim bloku konferencji zaprezentowane zosta∏o stanowisko
przedstawicieli zak∏adów ubezpieczeƒ, które dostrzegajà potrzeb´
segmentacji rynku ubezpieczeƒ ze
wzgl´du na ryzyko p∏ci. Równocze-

W Konferencji „Byç kobietà ubezpieczonà” udzia∏ wzi´li: prof. dr hab.
Irena J´drzejczyk – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, prof. dr
hab. Wanda Su∏kowska – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Anna
Ziel iƒska – Instytut Transportu Samochodowego, dr Ewa Lisowska –
Prezes Mi´dzynarodowego Forum Kobiet, Zo fia Dzik – Prezes Zarzàdu
TU Link4 S.A., Ilona Nowak – Regionalny Dyrektor Sprzeda˝y D.A.S.
TU Ochrony Prawnej S.A., Xenia Kruszewska – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeƒ Zdrowotnych SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., Philippe Saffray – Z-ca Dyrektora Generalnego Macif ˚ycie TUW, Ryszard
Puka∏a – Doradca Prezesa ds. ubezpieczeƒ zdrowotnych TUiR Cigna
STU S.A. Urzàd Rzecznika Ubezpieczonych reprezentowali: dr. Stanis∏aw Rogowski (Rzecznik Ubezpieczonych), który otworzy∏ i podsumowa∏ konferencj´ oraz Ewa Maleszyk Koordynator Programu,
prowadzàca konferencj´.
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Rzecznika Ubezpieczonych w niezmienionej formie. Uwagi nie zosta∏y wzi´te pod uwag´ przez
przedstawicieli Ministerstwa Finansów, uwzgl´dniono wy∏àcznie
uwagi techniczno-legislacyjne. Nie
zosta∏ te˝ zaprezentowany ostateczny projekt ustawy – zebranych poinformowano jedynie, i˝:
nadzór b´dzie sprawowany kolegialnie a nie jednoosobowo. OdnoÊnie banków zmiany planowane
sà od 1 stycznia 2007 r. i prawdopodobnie zrezygnuje si´ z komitetu doradczego, jak to by∏o zapisane w projekcie pierwotnym.
■ 3 kwietnia br. mia∏o miejsce
spotkanie zorganizowane
w Warszawie przez KNUiFE
w zwiàzku z wizytà delegacji
przedstawicieli ukraiƒskiej Komisji Regulacji Rynków Us∏ug
Finansowych. Przedstawiciele
Rzecznika Ubezpieczonych zaprezentowali role i zadania instytucji Rzecznika oraz Sàdu Polubownego dzia∏ajàcego przy
Rzeczniku Ubezpieczonych.
■ 4 kwietnia br. w Sejmie odby∏o si´ pierwsze czytanie rzàdowych propozycji zmian do projektu nowelizacji kodeksu
cywilnego, ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG
i PBUK i ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej.

Ênie uczestnicy mieli okazj´ zapoznaç si´ z ofertà zak∏adów ubezpieczeƒ przeznaczonà m.in. dla kobiet.
Swoje prezentacje przedstawili: Zofia Dzik – prezes Zarzàdu TU Link
4 S.A., Ilona Nowak – Dyrektor
Sprzeda˝y D.A.S. TU Ochrony
Prawnej S.A., Xenia Kruszewska –
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeƒ Zdrowotnych Signal Iduna
Polska S.A., Philippe Saffray – Z-ca
Dyrektora Generalnego Macif ˚ycie
TUW oraz Ryszard Puka∏a – Doradca Prezesa ds. ubezpieczeƒ zdrowotnych TUiR Cigna STU S.A.1
Konferencja spotka∏a si´ z du˝ym
zainteresowaniem. Wydaje si´, ˝e
kolejny z istotnych celów programu
zosta∏ osiàgni´ty – zwrócono uwag´
nie tylko na znaczenie segmentacji
rynku us∏ug ubezpieczeniowych
z uwzgl´dnieniem kryteriów p∏ci,
ale tak˝e na potrzeb´ dzia∏aƒ ukierunkowanych na zwi´kszanie ÊwiadomoÊci ubezpieczeniowej.
Oczywiste jest jednak, ˝e potrzeba
edukowania w zakresie problematyki ubezpieczeniowej dotyczy nie tylko kobiet. Wcià˝ dostrzegamy potrzeb´ takich dzia∏aƒ wÊród ka˝dej
grupy konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych – tak obecnych, jak i potencjalnych. Zarówno doÊwiadczenia
zebrane w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, jak i szereg dyskusji
z przedstawicielami zak∏adów ubezpieczeƒ, przedstawicielami organizacji prokonsumenckich czy Êwiata

Partnerzy medialni

nauki potwierdzajà, ˝e aby rynek
us∏ug ubezpieczeniowych móg∏ rozwijaç si´ we w∏aÊciwym kierunku,
potrzeba edukacji ubezpieczeniowej.
Aczkolwiek warto zwróciç uwag´, i˝
coraz lepiej dostrzegamy, ˝e konsumenci potrzebujà i próbujà zg∏´biaç
problematyk´
ubezpieczeniowà.
Cz´sto jednak wià˝e si´ to z faktem
zaistnienia okreÊlonego wypadku
ubezpieczeniowego oraz próbà dochodzenia roszczeƒ od zak∏adu
ubezpieczeƒ.
Dlatego te˝, podsumowujàc zarówno wnioski z konferencji, jak
i z dotychczasowych dzia∏aƒ prowadzonych w ramach akcji „Byç kobietà ubezpieczonà”, oczywiste jest
kontynuowanie idei akcji.
■
1

Wystàpienia poszczególnych prelegentów w formie prezentacji dost´pne sà na
stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych. Liczymy tak˝e, ˝e w II numerze
Rozpraw Ubezpieczeniowych uka˝à si´
interesujàce artyku∏y przygotowane
przez uczestników konferencji.

Partnerzy konferencji

■ 25 kwietnia br. odby∏a si´
konferencja naukowa pt. „Rozwój rynku ubezpieczeƒ i gwarancji ochronnych jego uczestników” zorganizowana przez
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
Wydzia∏ Nauk Ekonomicznych
i Zarzàdzania oraz Ko∏o Naukowe Ubezpieczeƒ w Toruniu.
■ 25 kwietnia br. odby∏o si´ seminarium nt. „Europejskie ADR
w obrocie konsumenckim – polska perspektywa” zorganizowane przez Europejskie Centrum
10
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KOBIETA UBEZPIECZONA
Analiza potrzeb kobiet dotyczàcych rynku us∏ug
ubezpieczeniowych, w tym oczekiwaƒ okreÊlajàcych preferowane produkty ubezpieczeniowe, na
podstawie badaƒ prowadzonych w ramach akcji
„Byç kobietà ubezpieczonà”.
ramach badaƒ prowadzonych podczas akcji „Byç
kobietà
ubezpieczonà”
przeprowadziliÊmy ankiet´ wÊród
kobiet, której g∏ównym celem by∏o
ustalenie, jakie sà oczekiwania tej
grupy konsumentów w stosunku do
zak∏adów ubezpieczeƒ. RównoczeÊnie podj´liÊmy prób´ zbadania, czy
kobiety zauwa˝ajà potrzeb´ wprowadzania przez ubezpieczycieli
ofert ubezpieczeniowych skierowanych wy∏àcznie do nich.
Ankieta przeprowadzona zosta∏a
wÊród uczestniczek spotkaƒ zwiàzanych z akcjà informacyjno-edukacyjnà
„Byç kobietà ubezpieczonà”. Przy
badaniach uwzgl´dniliÊmy liczb´
uczestniczàcych w spotkaniach kobiet. Z uwagi na ten fakt wyniki badaƒ
pochodzà z obszarów: kujawsko-pomorskiego (spotkanie zorganizowane przy wsparciu Rzecznika Konsumentów w Golubiu-Dobrzyniu),
Êwi´tokrzyskiego (spotkanie zorganizowane przez Rzecznika Konsumentów w Opatowie), mazowieckie-

W

go (spotkania organizowane przez
Rzecznika Ubezpieczonych, Mi´dzynarodowe Forum Kobiet), ma∏opolskiego i lubelskiego (spotkania
organizowane przez Rzecznika
Ubezpieczonych).
Nale˝y podkreÊliç, i˝ dobrowolnoÊç wype∏nienia ankiety poskutkowa∏a tym, i˝ nie wszystkie panie
uczestniczàce w spotkaniach bra∏y
udzia∏ w badaniu.
WÊród uczestniczek badania 69%
to kobiety posiadajàce wykszta∏cenie wy˝sze, 15,5% to kobiety z wykszta∏ceniem Êrednim zawodowym
lub policealnym, 13,1% – z wykszta∏ceniem Êrednim ogólnokszta∏càcym.
Prawie 86% kobiet przynale˝y do
grupy pracujàcej, 4,3% kobiet
wskaza∏a status bezrobotnej, natomiast 2,2% kobiet pobiera rent´ lub
emerytur´. WÊród badanej grupy
kobiet 7,6% to osoby studiujàce.
Nale˝y zaznaczyç, i˝ osoby, które
zadeklarowa∏y status osoby studiujàcej lub pobierajàcej rent´ lub
emerytur´, równoczeÊnie wskazy-

wa∏y aktywnoÊç zawodowà (osoby
pracujàce).
W ramach prowadzonej ankiety
chcieliÊmy ustaliç, czy kobiety sà
zainteresowane ofertà zak∏adów
ubezpieczeƒ przeznaczonà szczególnie dla kobiet. 71,8% ankietowanych odpowiedzia∏o twierdzàco
na powy˝sze pytanie. Pozosta∏a
cz´Êç wskaza∏a odpowiedê „nie”.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e w ankiecie
nie uwzgl´dniono odpowiedzi „nie
wiem”.
RównoczeÊnie prawie 66% kobiet
uzna∏o, ˝e zak∏ady ubezpieczeƒ powinny posiadaç w swojej ofercie
produkty wy∏àcznie dla kobiet.
Analizujàc odpowiedzi dotyczàce
poszczególnych rodzajów ubezpieczeƒ, uwzgl´dniç nale˝y dwa pytania postawione ankietowanym.
Po pierwsze: jakie produkty zak∏ady ubezpieczeƒ powinny posiadaç w swojej ofercie wy∏àcznie dla
kobiet. 40,8% ankietowanych zadeklarowa∏o zainteresowanie ubezpieczeniem na wypadek utraty pracy; 33,8% kobiet – ubezpieczeniem
na wypadek chorób kobiecych. Pozosta∏e zasugerowane w ankiecie
odpowiedzi spotka∏y si´ ze zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem: 12,3% paƒ chcia∏oby si´
ubezpieczyç na okolicznoÊç cià˝y

Wykres 1. Obszary badaƒ (zakres terytorialny).
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Konsumenckie ECC-NET
w Warszawie.

Wykres 2. Wykaz produktów ubezpieczeniowych potrzebnych kobietom
wg ankietowanych.
30,0%
24,8%

25,0%
21,0%

17,8%

19,6%

20,0%

■ 17 maja br. odby∏a si´ konferencja naukowa pt. „Ubezpieczenie w polskim obszarze rynku
europejskiego A.D. 2006” zorganizowana przez Wy˝szà Szko∏´
Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania
im. Leona Koêmiƒskiego
w Warszawie oraz Izb´ Gospodarczà Ubezpieczeƒ i Obs∏ugi,
na której referat pt. „Klauzule
abuzywne w ogólnych warunkach ubezpieczeƒ w Êwietle
obserwacji Rzecznika Ubezpieczonych” wyg∏osi∏a dr Joanna
Zakolska, wieloletni wspó∏pracownik Rzecznika Ubezpieczonych.
■ 18-21 maja br. mia∏ miejsce
IX Kongres Brokerów zorganizowany przez Stowarzyszenie
Polskich Brokerów w Miko∏ajkach.
■ 22 maja br. odby∏a si´ mi´dzynarodowa konferencja naukowa
pt. „Alternatywne metody
rozstrzygania sporów w sektorze
bankowym i ubezpieczeniowym”
zorganizowana przez European
Consumer Centres France and
Germany w Strasburgu,
na której referat pt. „DoÊwiadczenia zwiàzane z alternatywnymi metodami rozstrzygania
sporów w sektorze ubezpieczeniowym” wyg∏osi∏ mgr Marcin
Kawiƒski ekspert w Biurze
Rzecznika Ubezpieczonych.
12
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mnogiej; 7,7% ankietowanych – na
wypadek negatywnych konsekwencji zabiegów upi´kszajàcych;
4,6% ankietowanych chcia∏oby zabezpieczyç si´ na wypadek zdarzeƒ
wynikajàcych z aktywnego uprawiania sportu.
Po drugie: jakie produkty ubezpieczeniowe sà najbardziej potrzebne
kobietom. Najwi´ksze zainteresowanie wzbudzi∏y: ubezpieczenie
kosztów leczenia (24,8%), jak
równie˝ ubezpieczenie na ˝ycie
(21%), ubezpieczenie na wypadek
utraty pracy (19,6%) oraz ubezpieczenie NNW (17,8%).
Istotnym problemem z punktu
widzenia ochrony konsumenckiej
jest znajomoÊç ogólnych warunków
ubezpieczenia, stanowiàce integralnà cz´Êç umowy ubezpieczenia.
Z przeprowadzonego przez Rzecznika Ubezpieczonych badania wynika, ˝e 98,8% ankietowanych zapoznaje si´ z treÊcià ogólnych
warunków ubezpieczenia. Jednak˝e w naszej ocenie wziàç nale˝y
pod uwag´ kolejne pytanie zadane
ankietowanym, którego treÊç wyraênie brzmi „Je˝eli nie zapoznaje
si´ pani z treÊcià ogólnych warunków ubezpieczeƒ, to dlaczego?”.
Uznaç zatem nale˝y, ˝e drugie
z pytaƒ dotyczàcych owu by∏o tzw.
pytaniem sprawdzajàcym i równoczeÊnie odpowiedzi udzielone przez
ankietowane potwierdzajà nie do
koƒca zgodne z prawdà odpowiedzi

inne

ubezpieczenie
na wypadek
rozwodu

ubezpieczenie
kosztów leczenia

ubezpieczenie
dla kobiet w cià˝y

ubezpieczenie
na wypadek
utraty pracy

0,0%

ubezpieczenie
NNW

■ 27 kwietnia br. mia∏a miejsce
ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem i z udzia∏em
Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religi „Polski system ochrony zdrowia – zmiany potrzebne,
konieczne, mo˝liwe” zorganizowana przez Uniwersytet Medyczny w ¸odzi oraz Krajowy
Instytut Ubezpieczeƒ.

ubezpieczenie
na ˝ycie

➧

na pytanie dotyczàce zapoznawania si´ z treÊcià owu. Nale˝y podkreÊliç, ˝e 60% kobiet wskaza∏o, ˝e
nie zapoznajà si´ z treÊcià o.w.u.,
poniewa˝ biorà pod uwag´ opinie
agenta ubezpieczeniowego; 28,6%
kobiet wskaza∏o jako przyczyn´
niezaznajamiania si´ z o.w.u. wskaza∏o brak czasu, natomiast 11,4%
przyzna∏o, ˝e nie rozumie treÊci
o.w.u.
Dokonujàc wyboru ubezpieczenia, ankietowane najcz´Êciej wskazywa∏y na analiz´ kosztów ubezpieczenia (68,4%), pozosta∏a cz´Êç paƒ
sugeruje si´ sugestiami znajomych
lub agenta ubezpieczeniowego.
Najmniejszà rol´ wÊród ankietowanych odgrywa reklama produktu
ubezpieczeniowego (4,1%).
Analizujàc informacje uzyskane
na podstawie przeprowadzonych
badaƒ w∏asnych Rzecznika Ubezpieczonych, zarówno wÊród kobiet,
jak i poÊród zak∏adów ubezpieczeƒ,
uznaç mo˝na, ˝e przyj´te za∏o˝enie
dotyczàce ryzyka w ubezpieczeniach uwzgl´dniajàcego rozró˝nienie na p∏eç jest zasadne. Kobiety
uczestniczàce w badaniach ankietowych, jak przedstawiono powy˝ej, wykazujà zainteresowanie
szczególnà ofertà zak∏adów ubezpieczeƒ, w której brane sà pod
uwag´ (lub b´dà) specyficzne dla
tej grupy konsumentów cechy. ■
Ewa Maleszyk
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

K∏opoty z prawem jazdy
czyli brak aktualnego dokumentu uprawniajàcego do prowadzenia pojazdu w Êwietle odpowiedzialnoÊci
zak∏adów ubezpieczeƒ z umów ubezpieczeƒ komunikacyjnych (OC, AC i NNW).
W ostatnim okresie wobec masowej wymiany prawa jazdy oraz opóênieƒ po stronie dzia∏ajàcych
przy Starostwach Powiatowych Wydzia∏ów Komunikacji, jak i samych kierowców pojawiajà si´ pytania odnoÊnie udzielania przez zak∏ady ubezpieczeƒ ochrony w przypadku braku aktualnego
prawa jazdy uprawniajàcego do prowadzenia pojazdu.
eneralnie w praktyce dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpieczonych na tym tle pojawiajà si´ dwie kategorie problemów.
1. Pierwsza z nich wyst´puje rzadziej i sprowadza si´ do odpowiedzi
na pytanie: Czy z ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych istnieje mo˝liwoÊç kierowania regresów przez zak∏ady ubezpieczeƒ na
podstawie art. 43 pkt 3 ustawy
o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(DzU z 16 lipca 2003 r. nr 124, poz.
1152 z póên. zm.)
2. Druga wyst´pujàca znacznie
cz´Êciej odnosi si´ do ubezpieczeƒ
dobrowolnych g∏ównie autocasco
i nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków kierowcy i pasa˝erów, a dotyczy pytania – Czy w Êwietle standardowo wyst´pujàcego w treÊci
ogólnych warunków ubezpieczeƒ
AC i NNW wy∏àczenia uzale˝niajàcego wyp∏at´ odszkodowania (AC)
lub Êwiadczenia (NNW) od posiadania przez kierowc´ wymaganych
dokumentów uprawniajàcych do
prowadzenia pojazdu istnieje mo˝liwoÊç odmowy wyp∏aty odszkodowania (AC) lub Êwiadczenia
(NNW), gdy kierujàcy pojazdem nie
posiada aktualnego blankietu prawa jazdy?
Ad 1. Wy˝ej wskazywany przepis
art. 43 pkt. 3 ustawy o ubezpiecze-

G
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niach
obowiàzkowych,
UFG
i PBUK stanowi, i˝ zak∏adowi
ubezpieczeƒ przys∏uguje prawo dochodzenia od kierujàcego pojazdem
mechanicznym zwrotu wyp∏aconego z tytu∏u ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, je˝eli kierujàcy nie
posiada∏ wymaganych uprawnieƒ
do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjàtkiem przypadków,
gdy chodzi∏o o ratowanie ˝ycia
ludzkiego lub mienia albo poÊcig za
osobà podj´ty bezpoÊrednio po pope∏nieniu przez nià przest´pstwa.
Prawo o ruchu drogowym w rozdziale poÊwi´conym uprawnieniom
do kierowania pojazdem stwierdza,
i˝ kierujàcym mo˝e byç osoba, która osiàgn´∏a wymagany wiek i jest
sprawna pod wzgl´dem fizycznym
i psychicznym oraz posiada wymagane umiej´tnoÊci do kierowania
w sposób niezagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu ruchu drogowego i nienara˝ajàcy kogokolwiek na szkod´
oraz wymagany dokument stwierdzajàcy uprawnienie do kierowania
pojazdem (art. 87). Analizujàc te
przepisy, mo˝na dojÊç do jednoznacznego wniosku, i˝ art. 43 pkt 3 dotyczy wy∏àcznie sytuacji braku
wymaganych uprawnieƒ do kierowania pojazdem mechanicznym,
a nie braku wymaganego dokumentu stwierdzajàcego uprawnienie do
kierowania pojazdem. Kwestià
wtórnà sà oczywiÊcie sankcje (mandat karny stanowiàcy grzywn´) za

naruszenie wymogu posiadania
przy sobie przez kierujàcego pojazdem wymaganego dokumentu,
który to mo˝e wynikaç z wielu ró˝norodnych przyczyn, jak zapomnienie, zagubienie, kradzie˝ czy te˝
wreszcie niedope∏nienie obowiàzku
wymiany dokumentu na nowy (wymagany przez przepisy administracyjne). Wobec powy˝szych regulacji
wydaje si´ oczywiste, ˝e zak∏ady
ubezpieczeƒ nie b´dà mia∏y prawa
dochodzenia od kierujàcego pojazdem mechanicznym zwrotu wyp∏aconego z tytu∏u ubezpieczenia OC
posiadaczy
pojazdów
mechanicznych odszkodowania, je˝eli kierujàcy nie posiada∏ wymaganych
dokumentów, w tym wypadku aktualnego prawa jazdy.
Ad 2. Natomiast, co wy˝ej sygnalizowano w odniesieniu do ubezpieczeƒ dobrowolnych, autocasco i nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
kierowcy i pasa˝erów, problemy pojawi∏y si´ na tle brzmienia jednego
z wy∏àczeƒ ochrony ubezpieczeniowej, które uzale˝nia wyp∏at´
Êwiadczenia od posiadania przez kierowc´ wymaganych prawem dokumentów do prowadzenia ubezpieczonego pojazdu. W Êwietle takiego
brzmienia warunków ubezpieczenia
cz´Êç osób, która nie dope∏ni∏a administracyjno-prawnego nakazu wymiany prawa jazdy, a tym samym nie
posiada∏a aktualnego dokumentu
uprawniajàcego do prowadzenia
pojazdu spotka∏a si´ z odmowami ze
strony zak∏adów ubezpieczeƒ wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia
z omawianych ubezpieczeƒ (AC
i NNW). Oceniajàc od strony prawnej to zagadnienie, warto zwróciç
uwag´, i˝ u∏o˝enie stosunku ubezpieczeniowego, w którym o braku
odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ decyduje nieokazanie dokumentu, którego znaczenia dla istoty
danego ryzyka ubezpieczyciel nie
13
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■ 31 maja br. odby∏a si´ konferencja podsumowujàca I etap akcji organizowanej przez Biuro
Rzecznika Ubezpieczonych pt.
„Byç kobietà ubezpieczonà”.
■ 1 czerwca odby∏a si´ konferencja zorganizowana przez Insurance Forum 2006 pod has∏em
„Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç”.
■ 6 czerwca br. odby∏a si´
konferencja zorganizowana
przez Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
Fundacje im. Friedricha Eberta
– Przedstawicielstwo w Polsce
oraz CentrumCSR.PL pt.
„Koncepcje CSR w Polsce – stan
obecny i perspektywy rozwoju”.
■ 7-8 czerwca br. odby∏a si´ III
konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Wydzia∏
Nauk Technicznych Wy˝szej
Szko∏y Biznesu w Radomiu,
Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu
Drogowego firm´ INFO-EKSPERT oraz Wydzia∏ Mechaniczny
Politechniki Radomskiej pt.
„Rozwój techniki samochodowej
a ubezpieczenia komunikacyjne”.
■ 21 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT
odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia
nagród laureatom „V edycji
konkursu na najlepszà prac´
doktorskà, magisterskà, podyplomowà i licencjackà z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych
i spo∏ecznych” jak co roku
organizowanego przez
Rzecznika Ubezpieczonych,
Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej oraz „Gazet´ Ubezpieczeniowà”.
■

Opracowa∏a:
Dorota Budzianowska
14

mo˝e uzasadniç, jest niedozwolonym
postanowieniem naruszajàcym konsumenckie interesy ubezpieczanych.
Postanowienia umowy zawierane
z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wià˝à go, je˝eli kszta∏tujà jego prawa i obowiàzki w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra˝àco naruszajàc jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).
Nale˝y je uznaç za niedozwolonà
klauzul´ umownà, wymienionà
w katalogu niedozwolonych postanowieƒ umownych art. 3853 k.c., który
w pkt. 2 wy∏àcza lub istotnie ogranicza odpowiedzialnoÊç wzgl´dem konsumenta za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie zobowiàzania.
Ponadto tego typu wy∏àczenie, b´dàce jednym z wielu postanowieƒ owu,
nie powinno byç interpretowane
w sposób oderwany od jego natury
i funkcji. Umowa ubezpieczenia ze
swojej istoty ma pe∏niç funkcj´
ochronnà, z czego wynika, ˝e miarodajny dla wyk∏adni jej postanowieƒ
jest punkt widzenia tego, kto jest
chroniony. Analogiczne stanowisko
zajà∏ Sàd Najwy˝szy w wyroku
z dnia 28 maja 1997 r. (sygn, akt III
CKN 76/97). Podobnie wyjàtkowo
zbli˝onà w swoim charakterze sprawà zajmowa∏ si´ niedawno Sàd Najwy˝szy. W wyroku z dnia 11 lutego
2005 r. (sygn. akt III CK 352/04 publ.
OSNC z 2006 r. nr 1 poz. 14). Sàd odnosi∏ si´ do przypadku, w którym zak∏ad ubezpieczeƒ odmówi∏ wyp∏aty
odszkodowania z ubezpieczenia autocasco, powo∏ujàc si´ na zapisy zawarte w o.w.u. w brzmieniu: „ubezpieczeniem nie sà obj´te szkody –
powsta∏e podczas kierowania pojazdem przez w∏aÊciciela lub upowa˝nionego kierowc´ w stanie nietrzeêwoÊci lub wskazujàcym na spo˝ycie
alkoholu, pod wp∏ywem narkotyków
lub innych Êrodków odurzajàcych, albo bez wa˝nego dokumentu uprawniajàcego do kierowania pojazdem
oraz wówczas, gdy kierowca zbieg∏
z miejsca wypadku”. Tak uj´te postanowienie wzorca umownego, okreÊlajàcego istot´ zawartej umowy
ubezpieczenia, zdaniem SN zmusza
do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki by∏ zgodny zamiar stron

i cel umowy, zwa˝ywszy, ˝e wyra˝enie „wa˝ny dokument uprawniajàcy
do kierowania pojazdem” jest niejednoznaczne; mo˝e oznaczaç zarówno
brak dokumentu w jego fizycznej postaci, jak i brak mo˝liwoÊci wykazania dokumentem nabytych umiej´tnoÊci prowadzenia pojazdu, mimo
ich istnienia. Sàd s∏usznie zwróci∏
uwag´, i˝ odwo∏ujàc si´ do regu∏
wyk∏adni ustanowionych w art. 65.
k.c.1, walor donios∏oÊci mo˝na
przypisaç tylko drugiemu z przytoczonych znaczeƒ. Natomiast sam
fizyczny brak dokumentu stwierdzajàcego zdolnoÊç do prowadzenia pojazdu w ˝adnym wypadku nie mo˝e
byç oceniany jako równoznaczny
z brakiem tej zdolnoÊci, a tym samym z przyczynà wypadku. Przypisanie temu wyra˝eniu odmiennego
znaczenia ogranicza∏oby zakres
ochrony ubezpieczeniowej w razie
zaistnienia zdarzeƒ przypadkowych
i nieprzewidywalnych, co pozostawa∏oby w sprzecznoÊci z funkcjà umowy
ubezpieczenia.
Wobec powy˝szego u˝ywane
w ogólnych warunkach ubezpieczenia w ró˝nej konfiguracji zapisy
wskazujàce na „dokument stwierdzajàcy uprawnienia do kierowania
pojazdami” w dobie masowej wymiany praw jazdy nie mogà byç interpretowane przez zak∏ady ubezpieczeƒ
w ten sposób, ˝e chodzi o posiadanie
przez kierujàcego pojazdem dokumentu prawa jazdy okreÊlonej kategorii, nie zaÊ uprawnienia do
prowadzenia pojazdów w sensie materialnym. Tym samym w ocenie
Rzecznika Ubezpieczonych tego typu
zapisy nie mogà byç wykorzystywane jako podstawy do odmowy wyp∏aty odszkodowania/Êwiadczenia
z ubezpieczeƒ dobrowolnych.
■

Aleksander Daszewski
radca prawny w Biurze
Rzecznika Ubezpieczonych

1

W umowach nale˝y raczej badaç,
jaki by∏ zgodny zamiar stron i cel
umowy, ani˝eli opieraç si´ na jej dos∏ownym brzmieniu.
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WNIOSKI RZECZNIKA
UBEZPIECZONYCH
DO SÑDU NAJWY˚SZEGO
W poprzednich numerach Monitora Ubezpieczeniowego informowaliÊmy Czytelników o skierowaniu przez Rzecznika Ubezpieczonych do Sàdu Najwy˝szego czterech wniosków.
Przypomnijmy, ˝e wnioski kolejno
dotyczy∏y:
❑ problematyki
definiowania
przez zak∏ady ubezpieczeƒ tzw.
„szkody ca∏kowitej”, czyli okreÊlenia progu op∏acalnoÊci naprawy pojazdu na podstawie
przepisu art. 363 § 1 kodeksu
cywilnego, a tym samym idàcych za tym obowiàzków odszkodowawczych ubezpieczyciela z polisy OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych;
❑ zasadnoÊci
stosowania
ze
strony zak∏adu ubezpieczeƒ
w ramach ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych amortyzacji (urealnienia) wartoÊci cz´Êci potrzebnych do naprawy pojazdu oraz
powiàzanego z tym, a wyst´pujàcego w praktyce likwidacyjnej
zjawiska ograniczania poszkodowanym prawa wyboru ich rodzaju (cz´Êci oryginalne i zamienniki);
❑ odpowiedzialnoÊci
zak∏adu
ubezpieczeƒ odnoÊnie 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 pomi´dzy
ma∏˝onkami istnieje ustawowa
wspólnoÊç majàtkowa;
❑ uwzgl´dnieniu w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nale˝noÊci
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(Êrodków karnych) orzekanych
na podstawie art. 46 § 1, 2, art.
47 § 3 oraz art. 49 § 1 kodeksu
karnego w zw. z art. 39 pkt 5, 6,
7 k.k.
Sàd Najwy˝szy co prawda ze
wzgl´dów formalnych1 nie podjà∏
w kierowanych sprawach uchwa∏,
jednak w postanowieniach sk∏adu
siedmiu s´dziów do poszczególnych
wniosków odniós∏ si´ merytorycznie
do powy˝ej wskazywanych zagadnieƒ. Wydaje si´, ˝e uwagi SN zawarte w postanowieniach wp∏ynà
pozytywnie na praktyk´ likwidacyjnà, która dotychczas nie by∏a jednolita, prowadzàc do wielu sporów.
Niniejsze opracowanie ma na celu
syntetyczne przybli˝enie stanowiska
Sàdu Najwy˝szego we wskazywanych obszarach na podstawie treÊci
zawartych w jego postanowieniach.
SZKODA CA¸KOWITA
W uzasadnieniu do postanowienia z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn.
akt III CZP 76/05), w sprawie tzw.
„szkody ca∏kowitej” ustalanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych Sàd Najwy˝szy
stwierdzi∏, i˝ za utrwalony nale˝y
uznaç poglàd, ˝e koszt naprawy
uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nieprzewy˝szajàcy jego wartoÊci sprzed wypadku, nie
jest nadmierny w rozumieniu art.
363 § 1, dodatkowo wskazujàc, i˝ poglàd ten jest aprobowany w doktrynie prawa ubezpieczeniowego. Tym
samym Sàd w pe∏ni popar∏ dotychczas prezentowane przez Rzecznika

Ubezpieczonych stanowisko jednoczeÊnie ukazujàc w swoim uzasadnieniu powsta∏y na omawianym tle
bogaty dorobek judykatury. Prócz tego, co daje jednoznaczne wytyczne
dla praktyki, Sàd uzasadniajàc swoje
stanowisko, jednoznacznie wskaza∏,
˝e nieop∏acalnoÊç naprawy, b´dàca
przes∏ankà wystàpienia tzw. szkody
ca∏kowitej, ma miejsce wówczas, gdy
jej koszt przekracza wartoÊç pojazdu
sprzed wypadku, stwierdzajàc nadto,
˝e stan majàtku poszkodowanego,
niezak∏ócony zdarzeniem ubezpieczeniowym, wyznacza rozmiar nale˝nego odszkodowania. Sàd stwierdzi∏ równie˝, i˝ nie dopatrzy∏ si´
w orzecznictwie sàdowym wyst´powania rozbie˝noÊci w stosowaniu
art. 363 § 1, a poruszony w zapytaniu problem dotyczy niezgodnoÊci
praktyki niektórych ubezpieczycieli
ze wskazaniami znajdujàcymi wyraz
w orzecznictwie.
AMORTYZACJA
I WYBÓR CZ¢ÂCI
W postanowieniu z dnia 24 lutego
2006 r. (sygn. akt. III CZP 91/05) Sàd
Najwy˝szy, odnoszàc si´ do problematyki amortyzacji cz´Êci i bazujàc
na dorobku orzecznictwa, w pierwszej kolejnoÊci przypomnia∏ zasady
odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej
ubezpieczycieli i naprawienia szkody, w tym ustalania wysokoÊci odszkodowania. Omawiajàc te zasady,
Sàd stwierdzi∏ kolejno, i˝:
❒ szkoda obj´ta odpowiedzialnoÊcià ubezpieczyciela podlega naprawieniu wed∏ug ogólnych zasad okreÊlonych w art. 361-363
k.c. (wyrok z 11 czerwca 2003 r.,
V CKN 308/01) oraz unormowaƒ zawartych w art. 13 i w rozdziale 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG
i PBUK, co oznacza m.in., ˝e od15

➧

➧

szkodowanie ma wyrównaç
uszczerbek w sferze majàtkowej
poszkodowanego polegajàcy na
utraceniu aktywów lub zwi´kszeniu (powstaniu nowych) pasywów (wyrok z 20 lutego 2002 r., V
CKN 903/00 niepubl.);
❒ zachowanie si´ obydwu stron
stosunku zobowiàzaniowego powsta∏ego z chwilà wyrzàdzenia
szkody podlega regu∏om wynikajàcym z art. 354 k.c. (analogiczny wyrok, I CKN 1466/99);
❒ przywrócenie stanu poprzedniego (art. 363 § 1 k.c.) polega na
odzyskaniu (przez napraw´ lub
odtworzenie) u˝ytecznoÊci i walorów estetycznych sprzed wypadku (wyrok III CRN 223/80),
co nie oznacza jednak stanu
identycznego (wyrok z 19 lutego
2003 r., V CKN 1690100 niepubl.). Odszkodowanie obejmuje
wszelkie celowe i ekonomicznie
uzasadnione wydatki. Je˝eli
koszt naprawy samochodu jest
wy˝szy od jego wartoÊci przed
uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza si´ do
kwoty odpowiadajàcej ró˝nicy
wartoÊci samochodu sprzed
i powypadku. Odszkodowanie
obejmuje koszty zakupu nie
zb´dnych nowych cz´Êci i innych materia∏ów (wyrok z 20 lutego 1981 r., I CR 17/81, OSNC
1981/10/199, 2002. 02. 20, wyrok z 20 lutego 2002 r., V CKN
903/00, OSNC 2003/1/15). Ustalajàc odszkodowanie, uwzgl´dnia si´ ceny rynku lokalnego
(uchwa∏a z 13 czerwca 2003 r.,
III CZP 32/03, OSNC 2004/4/51)
oraz spadek wartoÊci handlowej.
W razie istotnego wzrostu wartoÊci pojazdu po naprawie Êwiadczenie ubezpieczyciela obejmuje
pe∏ny koszt naprawy pomniejszony o wzrost wartoÊci (wyrok
z 20 paêdziernika 1972 r., II CR
425/72, OSNCP 1973, nr 6, poz.
111, wyrok z 5 listopada 1980 r.,
III
CRN
223/80,
OSNC
1981/10/186).
Ponadto przypomnia∏, co równie˝
jest pewnym wskazaniem dla praktyki w omawianej sprawie, i˝ w nie16

których spoÊród przytoczonych orzeczeƒ, np. oznaczonych sygn. II CR
425/72 oraz III CZP 32/03, Sàd
Najwy˝szy dopuszcza∏ stosowanie
nowych cz´Êci przy naprawie u˝ywanych samochodów, zastrzegajàc jednak warunek koniecznoÊci lub niezb´dnoÊci tego sposobu. Nast´pnie
odnoszàc si´ bezpoÊrednio do treÊci
pytania, wskaza∏, i˝ nie ma katalogu
sytuacji usprawiedliwiajàcych takà
koniecznoÊç (u˝ycia nowych cz´Êci
przy naprawie u˝ywanych samochodów – przyp. aut.), a sporzàdzenie go
by∏oby niemo˝liwe ze wzgl´du na bogactwo okolicznoÊci faktycznych.
Mo˝na wysnuç wniosek, ˝e wskazania te by∏y motywowane wzgl´dami
technicznymi lub bezpieczeƒstwa,
a równie˝ estetyki i trwa∏oÊci cz´Êci
zamiennych oraz skutków zwiàzanych z wià˝àcymi poszkodowanego
umowami gwarancji, umowami serwisowymi itp. Zwróci∏ te˝ uwag´, ˝e
w pewnych wypadkach mo˝e dojÊç
do kolizji zasady wykluczajàcej wzbogacenie si´ poszkodowanego wskutek naprawienia szkody z zasadà pe∏nego odszkodowania, a ta druga
by∏aby naruszona, gdyby kompensowanie korzyÊci i strat pogarsza∏o sytuacj´ poszkodowanego. Taka sytuacja mog∏aby nastàpiç w razie
uwzgl´dniania amortyzacji cz´Êci
uszkodzonych, gdyby pojazd po naprawie mimo zastosowania cz´Êci
nowych nie zwi´kszy∏ wartoÊci handlowej ani u˝ytkowej. PodkreÊli∏
w tym miejscu, ˝e ze wzgl´du na wyrzàdzenie szkody czynem niedozwolonym zasady s∏usznoÊci nakazywa∏yby w takim wypadku udzieliç
ochrony interesom poszkodowanego
zaznaczajàc, i˝ to okolicznoÊci
konkretnego przypadku decydujà
o uznaniu, czy istnieje koniecznoÊç
u˝ycia cz´Êci nowych, a w razie odpowiedzi twierdzàcej, czy dosz∏o do
wzbogacenia si´ poszkodowanego
usprawiedliwiajàcego jego udzia∏
w kosztach naprawy. Przypomnia∏
tak˝e, ˝e w innym orzeczeniu Sàd
Najwy˝szy (np. wyrok z 25 kwietnia
2002 r., I CKN 1466/99) nie kwestionowa∏ co do zasady obowiàzku
wspó∏dzia∏ania obydwu stron stosunku zobowiàzaniowego wynikajà-

cego z odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej ubezpieczyciela. Potrzeba ustalania jednak splotu zagadnieƒ faktycznych oraz oceny, czy poszkodowany
nabywajàc cz´Êci lub zlecajàc to wykonawcy naprawy, kieruje si´ lojalnoÊcià wobec d∏u˝nika, a nie powi´ksza zb´dnie wysokoÊci szkody.
OdnoÊnie drugiego pytania Rzecznika dotyczàcego ograniczania prawa wyboru cz´Êci potrzebnych do naprawy pojazdu Sàd, wskazujàc na
brak w jego ocenie wàtpliwoÊci w tym
zakresie, stwierdzi∏, i˝ w wi´kszoÊci
wypadków konieczne jest nabycie
elementów w celu ich monta˝u,
w zamian za cz´Êci zniszczone lub
uszkodzone. Odpowiadajàc na to pytanie stwierdzi∏, ˝e poszkodowany
podejmuje w tym przedmiocie autonomicznà decyzj´ (wyrok z 11 czerwca 2003 r., V CKN 308/01, niepubl.),
której ubezpieczyciel nie mo˝e nakazaç lub zakazaç, poniewa˝ jego
Êwiadczenie ogranicza si´ do wyp∏acenia usprawiedliwionej kwoty
(uchwa∏a z 15 listopada 2001 r., III
CZP 68/01, OSP 2002, nr 7-8, poz.
103). Ponadto wskaza∏, ˝e w tej fazie
likwidacji szkody ubezpieczyciel mo˝e zwracaç uwag´ na konsekwencje
wyboru wykraczajàcego np. poza
obowiàzek odszkodowawczy, lub majàc odpowiednie rozeznanie – sugerowaç êród∏a zaopatrzenia oceniane
przez siebie jako korzystne co jakoÊci
towarów i ceny, a skorzystanie przez
poszkodowanego z tej sugestii mo˝e
zaÊ doprowadziç do ugody (art. 13
ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK) obejmujàcej ca∏oÊç lub pewne sk∏adniki likwidacji szkody.
ODPOWIEDZIALNOÂå
WSPÓ¸MA¸˚ONKÓW PRZY
SZKODACH OSOBOWYCH
W postanowieniu z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn.akt. III CZP 81/05)
Sàd Najwy˝szy odnoszàc si´ do problematyki odpowiedzialnoÊci wzgl´dem siebie wspó∏ma∏˝onków przy
szkodach osobowych zwróci∏ uwag´,
i˝ Rzecznik Ubezpieczonych w swoim wniosku nie powo∏a∏ si´ na wyst´pujàce w orzecznictwie sàdowym rozbie˝noÊci w wyk∏adni art. 822 § 1 k.c.
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w kwestii, czy jest osobà trzecià,
w rozumieniu art. 822 § 1 k.c., ma∏˝onek, który poniós∏ szkod´ na osobie w wypadku komunikacyjnym
spowodowanym przez drugiego ma∏˝onka kierujàcego pojazdem mechanicznym wchodzàcym w sk∏ad majàtku wspólnego ma∏˝onków. Sàd
Najwy˝szy przypomnia∏, i˝ wypowiada∏ si´ ju˝ zarówno co do odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ za
szkody w mieniu stanowiàcym majàtek wspólny, wyrzàdzone ma∏˝onkowi w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez drugiego
ma∏˝onka prowadzàcego samochód
nale˝àcy do majàtku wspólnego ma∏˝onków, jak i w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ za
szkody na osobie wyrzàdzone w takiej sytuacji wskazujàc jednoczeÊnie,
˝e jego stanowisko jest w tym zakresie jednolite. Oceni∏, ˝e zarówno
w przypadku szkód w mieniu, jak
i szkód na osobie wyrzàdzonych ma∏˝onkowi, ˝e poszkodowany ma∏˝onek
nie jest osobà trzecià w rozumieniu
art. 822 k.c. (obecnie art. 822 §
1 k.c.), a zatem nie ma podstaw do
odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ za takie szkody. Przypomnia∏,
˝e szkód w mieniu dotyczy uchwa∏a
z dnia 29 listopada 1996 r. III CZP
118/96 (OSNC 1997, nr 3, poz. 26),
odnoszàca si´ do kolizji dwóch pojazdów obj´tych ustawowà wspólnoÊcià
majàtkowà ma∏˝eƒskà, gdy sprawcà
szkody by∏ jeden z ma∏˝onków – (poÊrednio uchwa∏a z dnia 19 maja 1989
r. III CZP 52/89 OSNC 1990, z. 4-5,
poz. 60). Wskaza∏ równie˝, i˝ podobne zagadnienie prawne rozstrzygano
w wyroku z dnia 14 wrzeÊnia 2000 r.
V CKN 113/00 (OSNC 2001, nr 6,
poz. 85), odnoszàcym si´ do szkody
w mieniu poniesionej przez wspólnika spó∏ki cywilnej, wyrzàdzonej
przez ruch pojazdu mechanicznego
prowadzonego przez drugiego wspólnika wspó∏posiadacza pojazdu. Sàd
odwo∏ujàc si´ do okreÊlonych w art.
436 k.c. zasad odpowiedzialnoÊci za
szkody wyrzàdzone ruchem pojazdów
mechanicznych oraz obowiàzujàcych
wówczas ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
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dów mechanicznych ponadto stwierdzi∏, ˝e skoro oboje ma∏˝onkowie byli
posiadaczami samoistnymi pojazdu
mechanicznego, którym zosta∏a wyrzàdzona szkoda, oboje ponoszà za t´
szkod´ odpowiedzialnoÊç cywilnà
i odpowiedzialnoÊç ich obojga obj´ta
zosta∏a umowà ubezpieczenia takiej
odpowiedzialnoÊci. Ma∏˝onek ponoszàcy szkod´, jako wspó∏posiadacz
pojazdu, obj´ty ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywilnej, nie mo˝e
byç uznany za osob´ trzecià w rozumieniu art. 822 k.c. Sàd wskaza∏, ˝e
takie samo stanowisko zajà∏ Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 10 stycznia
1963 r. 3 CR 111/62 (OS PiKA 1964,
nr 3, poz. 39) w odniesieniu do szkody na osobie, jakà ponios∏a ˝ona
w wyniku zderzenia pojazdów
mechanicznych, wspó∏zawinionego
przez m´˝a kierujàcego nale˝àcym
do majàtku wspólnego motocyklem,
którym jechali oboje ma∏˝onkowie.
Oceni∏, ˝e w takiej sytuacji poszkodowany ma∏˝onek nie mo˝e byç uznany
za osob´ trzecià, lecz za posiadacza
pojazdu oraz ˝e stanowisko to potwierdzi∏ Sàd Najwy˝szy tak˝e
w ostatnim okresie w wyroku z dnia
15 kwietnia 2004 r., IV CK 232/03
(niepubl.), dotyczàcym roszczeƒ odszkodowawczych dochodzonych od
zak∏adu ubezpieczeƒ za szkod´ na
osobie, jakà ponios∏a powódka jako
pasa˝erka w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez jej m´˝a
prowadzàcego samochód nale˝àcy do
majàtku wspólnego ma∏˝onków. Sàd
Najwy˝szy, aprobujàc wyrok oddalajàcy powództwo, stwierdzi∏, ˝e zgodnie z brzmieniem i utrwalonà wyk∏adnià art. 822 k.c., powódka jako
wspó∏posiadacz pojazdu nie jest osobà trzecià w rozumieniu tego przepisu. Nie ma zatem rozbie˝noÊci
w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego
co do tego, ˝e ma∏˝onek poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez wspó∏ma∏˝onka kierujàcego pojazdem
mechanicznym nale˝àcym do majàtku wspólnego ma∏˝onków, nie jest
osobà trzecià w rozumieniu art. 822 §
1 k.c. ani w zakresie szkód w mieniu,
ani w zakresie szkód na osobie. Jest
on wspó∏posiadaczem pojazdu, któ-

rym zosta∏a wyrzàdzona szkoda i jego odpowiedzialnoÊç jest tak˝e obj´ta
umowà ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, nie mo˝e byç wi´c
uznany za osob´ trzecià, o której mowa w art. 822 § 1 k.c. Jednak˝e koƒczàc swoje wywody Sàd Najwy˝szy
podkreÊli∏, ˝e choç od dnia 1 stycznia
2004 r. art. 822 k.c. zosta∏ zmieniony
ustawà z dnia 22 stycznia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(DzU nr 124, poz. 1151 ze zm.), to
dawna jego treÊç, która obecnie zawarta jest w paragrafie pierwszym,
pozosta∏a niezmieniona, podobnie
jak nie zosta∏ zmieniony art. 436 k.c.,
dotyczàcy odpowiedzialnoÊci samoistnego posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrzàdzone ruchem tego pojazdu, a ewentualny
wp∏yw na wskazanà wy˝ej wyk∏adni´
art. 822 § 1 k.c. zmiany przepisów dotyczàcych ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, jakiej dokona∏a
ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU nr
124, poz. 1152 ze zm.) nie mo˝e byç
przedmiotem rozwa˝aƒ skoro brak
obecnie podstaw do stwierdzenia, ˝e
doprowadzi∏a ona do rozbie˝noÊci
w orzecznictwie sàdowym
UWZGL¢DNIANIE
W RAMACH UBEZPIECZENIA
OC ÂRODKÓW KARNYCH
W uzasadnieniu do postanowienia
z dnia 24 lutego 2006 r. (sygn.akt. III
CZP 95/05) Sàd Najwy˝szy omawiajàc problematyk´ uwzgl´dniania
w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Êrodków karnych wskaza∏, i˝ w dotychczasowym orzecznictwie nie rozstrzygano wprost zagadnienia prawnego sformu∏owanego w pytaniu
prawnym Rzecznika Ubezpieczonych. Przypomnia∏ natomiast, ˝e
analizowano problem dopuszczalnoÊci stosowania Êrodków karnych
przewidzianych w art. 46 k.k. (obowiàzku naprawienia szkody i nawiàzki na rzecz pokrzywdzonego)
wobec sprawcy przest´pstwa, którego wiàza∏a z zak∏adem ubezpieczeƒ
17
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umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkod´ powsta∏à
w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych. Ponadto wskaza∏, ˝e
w uchwale z dnia 20 czerwca 2000 r.
(I KZP 5/2000, OSNK 2000, z. 7/8,
poz. 5) stwierdzono, ˝e korzystanie
przez sprawc´ przest´pstwa przeciwko bezpieczeƒstwu w komunikacji
z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie wy∏àcza orzeczenia naprawienia szkody lub nawiàzki w wyroku karnym (art. 46 § 1 i 2 k.k.).
W ten sposób podkreÊlono prawnà
autonomicznoÊç
wspomnianych
Êrodków karnych wobec umowy

ubezpieczenia OC. Sàd Najwy˝szy
zasugerowa∏, ˝e w pewnym sensie do
zagadnienia przedstawionego przez
Rzecznika odnosiç si´ mo˝e rozstrzygni´cie zawarte w wyroku z dnia 13
maja 2005 r. (I CK 706/04, nieopubl.).
Z uzasadnienia tego wyroku wynika
to, ˝e powód (sprawca wypadku komunikacyjnego) wystàpi∏ wobec
ubezpieczyciela z ˝àdaniem zwolnienia go z d∏ugu wynikajàcego z wyroku karnego, orzekajàcego wobec niego obowiàzek naprawienia szkody na
podstawie art. 46 k.k. Sàd Najwy˝szy
uzna∏, ˝e powodowi (skazanemu) nie
przys∏uguje tak sformu∏owane roszczenie, poniewa˝ powód zmierza∏

Ubezpieczenia turystyczne
– praktyczne rady przed wyjazdem
ak uczy doÊwiadczenie, podczas wyjazdów turystycznych
mogà si´ nam przydarzyç ró˝ne niemi∏e przygody – skaleczenia,
z∏amanie koƒczyny i inne powszechnie wyst´pujàce podczas aktywnie sp´dzanego czasu kontuzje.
Mo˝emy równie˝ swoim niefortunnym zachowaniem wyrzàdziç szkod´ innej osobie niszczàc jej sprz´t
lub, co gorsza powodujàc u niej obra˝enia cia∏a niekiedy bardzo powa˝ne. Warto przed wyjazdem
przygotowaç si´ na takie ewentualnoÊci, zw∏aszcza gdy zamierzamy
sp´dziç urlop poza granicami naszego kraju. Zabezpieczeniem
przed tego typu zdarzeniami jest
odpowiednio dobre, dostosowane
do naszych potrzeb i pe∏ne ubezpieczenie. Oferowane na naszym rynku ubezpieczenia (standardowe)
pokrywajà najcz´Êciej:
❒ koszty leczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków (konsultacje lekarskie, badania lekarskie, zabiegi, leki, Êrodki
opatrunkowe przepisane przez
lekarza, pobyt w szpitalu);
❒ koszty ratownictwa i poszukiwaƒ poszkodowanego, udzielenia mu doraênej pomocy lekar-
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skiej oraz koszty transportu do
punktu medycznego;
❒ koszty powrotu osoby ubezpieczonej do kraju oraz dodatkowe
koszty podró˝y osoby towarzyszàcej.
W zale˝noÊci od wariantu ubezpieczenia, na co trzeba zwróciç szczególnie uwag´ przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zak∏ady udzielajà
ochrony ubezpieczeniowej:
❒ osobom poszkodowanym przez
ubezpieczonego (w ramach
ubezpieczenia OC, zabezpieczajàcego przed skutkami finansowymi zwiàzanymi z naprawieniem szkody wyrzàdzonej
osobom trzecim);
❒ w przypadkach kradzie˝y, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
sprz´tu sportowego, baga˝u;
❒ w przypadkach nieszcz´Êliwego
wypadku, na skutek, którego dosz∏o do trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu.
Ubezpieczenia turystyczne, co koniecznie trzeba sprawdziç, mogà
dzia∏aç w kraju, w poszczególnych
krajach, regionach jak i obejmowaç
swoim zakresem ca∏y Êwiat.
Wa˝ne jest, abyÊmy zachowywali
si´ w sposób wskazywany w ogól-

w istocie do uwolnienia si´ od obowiàzku naprawienia szkody, na∏o˝onego na niego wyrokiem karnym. ■
opr. Aleksander Daszewski
radca prawny w Biurze
Rzecznika Ubezpieczonych

1
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 8 lipca
2005 r o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
(DzU z 2005 r. Nr 143 poz. 1204) utraci∏ moc
art. 28 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (DzU z 2003 r. Nr. 124 poz. 1153) pozwalajàcy Rzecznikowi na kierowanie wniosków
do SN o podj´cie uchwa∏ majàcych na celu wyjaÊnienie przepisów prawnych budzàcych
wàtpliwoÊci.

nych warunkach ubezpieczenia np.
w odpowiednim terminie zg∏osili
szkod´, gromadzili wymagane dokumenty etc.
Istotne jest tak˝e, aby zawierana
umowa zobowiàzywa∏a zak∏ad
ubezpieczeƒ do automatycznego
pokrycia kosztów udzielenia pomocy poszkodowanym osobom bez koniecznoÊci wydatkowania Êrodków
przez nich, a póêniej ubiegania si´
o refundacj´. Nale˝y równie˝ sprawdziç, czy zak∏ad ubezpieczeƒ, z którym zawieramy ubezpieczenie, ma
w ramach oferowanej ochrony uruchomione specjalne centrum alarmowe, które zawiadamia si´ o swojej sytuacji i od którego mamy
prawo ˝àdaç udzielenia natychmiastowej pomocy. Istotny jest dogodny kontakt z centrum alarmowym.
Pami´tajmy wreszcie, co jest najwa˝niejsze, o szczegó∏owej analizie
ogólnych warunków ubezpieczenia
przed podpisaniem umowy, aby
uniknàç wszelkich nieporozumieƒ
i rozczarowaƒ po wypadku.
Serdecznie zapraszamy czytelników Monitora Ubezpieczeniowego
do zapoznania si´ z szerszym omówieniem problematyki ubezpieczeƒ turystycznych na naszà stron´ internetowà www.rzu.gov.pl
Kompendium wiedzy ze wskazywanego powy˝ej obszaru znajdziecie Paƒstwo w linku :
http://www.rzu.gov.pl/vademecum/artykuly/ubezpieczenia_turystyczne_w_pigulce.htm
■
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Warto przeczytaç
ejÊcie w ˝ycie tzw. pakietu
ustaw ubezpieczeniowych:
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o poÊrednictwie
ubezpieczeniowym, o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych, wprowadzajàcego zasadnicze zmiany
w prawie ubezpieczeƒ gospodarczych oraz nowelizacja kodeksowych
regulacji w zakresie umowy ubezpieczenia zrodzi∏y potrzeb´ szerszego
ich omówienia oraz przedstawienia
praktycznych problemów zwiàzanych ze stosowaniem nowych przepisów prawa.
Wynikiem tego sà wydane dotychczas komentarze do tych ustaw
(K. Przewalska, M. Orlicki, Nowe
prawo ubezpieczeƒ gospodarczych.
Pakiet ustaw ubezpieczeniowych.
Kodeks cywilny po zmianach.
Wprowadzenie, E. Kowalewski,
T. Sangowski, Prawo ubezpieczeƒ
gospodarczych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis,
Warszawa 2004.; K. Czerwiƒska,
M.P. Ilnicki, W.J. Kowalski, Nowe
prawo ubezpieczeniowe. Komentarz, Twigger, Warszawa 2003, S.
Rogowski – red., M. Maliszewska,
B. Woliƒska, A. Daszewski, R. Potrzeszcz, Prawo ubezpieczeƒ. Ustawy z komentarzem, Poltext, Warszawa 2004, Z. Brodecki, M.
Serwach – red., Prawo ubezpieczeƒ
gospodarczych – komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005).
Chcia∏abym krótko zaprezentowaç
ostatnie z wymienionych opracowaƒ
przygotowane przez pracowników
naukowych ró˝nych uczelni oraz wybitnych praktyków, pod redakcjà
prof. dr hab. Zdzis∏awa Brodeckiego
z Uniwersytetu Gdaƒskiego oraz dr
Ma∏gorzaty Serwach z Uniwersytetu
¸ódzkiego.
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Komentarz stanowi kompendium
wiedzy na temat najnowszych zmian
wprowadzonych do szeroko ujmowanego prawa ubezpieczeƒ gospodarczych oraz proponowanych nowelizacji. Autorzy czerpià te˝
z pozosta∏ych, wczeÊniej przygotowanych komentarzy.
W ksià˝ce znajdujemy porównanie dotychczasowych i nowych
regulacji prawnych, jak równie˝ rodzimych rozwiàzaƒ z rozwiàzaniami prawa Unii Europejskiej. Ka˝dy
z Autorów starajà si´ odnieÊç do
kwestii spójnoÊci polskiego ustawodawstwa z regulacjami unijnymi.
Bardzo wartoÊciowe jest to, ˝e ka˝dy z przepisów zosta∏ poddany dog∏´bnej analizie, dotyczy to w szczególnoÊci komentarzy do ustawy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, UFG i PBUK. Autorzy odnoszà poszczególne regulacje
do wczeÊniej funkcjonujàcych rozwiàzaƒ, prezentujà poglàdy innych
przedstawicieli nauki oraz praktyków prawa ubezpieczeniowego. Pozwala to na lepsze zrozumienie intencji ustawodawcy.
Komentarz otwiera omówienie
najobszerniejszej z ustaw, a mianowicie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, regulujàcej poszczególne
p∏aszczyzny wykonywania dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, szeroko
przedstawiajàc problematyk´ zwiàzanà z istotnym rozszerzeniem mo˝liwoÊci wykonywania dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej w ramach swobody Êwiadczenia us∏ug. Szczegó∏owo
przeanalizowane zosta∏y równie˝
wprowadzone tà ustawà zmiany
przepisów Kodeksu cywilnego regulujàce umow´ ubezpieczenia. PodkreÊlona zosta∏a przede wszystkim
istotna rola tych zmian. Bardzo interesujàce sà rozwa˝ania na temat
problematyki ochrony konsumenta
w ubezpieczeniach w kontekÊcie
przepisu art. 384 ı 5 k.c. oraz charakteru prawnego ogólnych warunków

ubezpieczenia oraz wymogów w zakresie ich treÊci.
Wnikliwie i obszernie omówione
zosta∏y nast´pnie przepisy ustawy
o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przedstawiajàc
wartoÊciowe
uwagi
dotyczàce licznych wàtpliwoÊci interpretacyjnych. Autorzy zwracajà
uwag´, ˝e o wprowadzeniu wielu
nowych przepisów zdecydowa∏y dyrektywy Unii Europejskiej, w szczególnoÊci czterech dyrektyw regulujàcych obowiàzkowe ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Komentarz przybli˝a podstawy wprowadzenia szeregu nowych poj´ç
i definicji do ustawy. Zawiera te˝
omówienie problemów dotyczàcych,
m.in. mechanizmu zawierania, odnawiania oraz rozwiàzywania umów
ubezpieczeƒ obowiàzkowych:
Nast´pnie prezentowane sà przepisy ustawy o poÊrednictwie ubezpieczeniowym, zawierajàcej regulacje
wdra˝ajàce podstawowe za∏o˝enia
dyrektywy 2002/92/WE z dnia
9 grudnia 2002 r. w sprawie poÊrednictwa ubezpieczeniowego.
Ostatnià
z
przedstawionych
w Komentarzu ustaw jest ustawa
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Autor komentarza do tej
ustawy zwraca mi´dzy innymi uwag´ na odmiennoÊç regulacji dotyczàcych dwóch instytucji prawnych,
jakimi sà nadzór ubezpieczeniowy
i emerytalny oraz Rzecznik Ubezpieczonych, podkreÊlajàc zmiany, jakie
wprowadzi∏a ustawa w zakresie
zadaƒ tych instytucji
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà
znajdujàce si´ na koƒcu Komentarza rozdzia∏y poÊwi´cone zagadnieniom: europejskiego prawa
ubezpieczeƒ, konstrukcji umowy
ubezpieczenia w Unii Europejskiej
oraz w∏aÊciwoÊci sàdowej w zakresie
ubezpieczeƒ gospodarczych zgodnie
z rozporzàdzeniem Rady (WE) nr
44/2001 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach cywilnych i handlowych.
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Prezentacja problematyki europejskiego prawa ubezpieczeniowego
pozwala na pe∏niejsze poznanie rozwiàzaƒ przyj´tych w naszym systemie prawnym. Omawiajàc t´ problematyk´ Autorzy rozpoczynajà od
wskazania postanowieƒ Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà majàcych znaczenie dla kwestii ubezpieczeniowych. W szczególnoÊci chodzi tutaj o przepisy
ustanawiajàce podstawowe swobody: wolnoÊç przedsi´biorczoÊci, wolnoÊç Êwiadczenia us∏ug, wolnoÊç
przep∏ywu osób oraz wolnoÊç przep∏ywu kapita∏u i p∏atnoÊci.
Kolejnym zagadnieniem jest prawo ubezpieczeƒ w Êwietle prawa
konkurencji dotyczàcego tak˝e
dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej.
Autorzy przedstawiajà nam podstawowe regulacje unijne tworzàce
szczególne regu∏y konkurencji
w sektorze ubezpieczeƒ. Zaprezentowane zosta∏y równie˝ etapy
kszta∏towania jednolitego rynku
ubezpieczeniowego Unii Europejskiej (przedstawienie kolejnych Dyrektyw) oraz wypracowane rozwiàzania w zakresie podejmowania

dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej na
terenie Wspólnoty.
W podobny sposób przedstawione
zosta∏o prawo poÊrednictwa ubezpieczeniowego. PoÊrednictwo ubezpieczeniowe jako najpopularniejsza
i najbardziej rozwini´ta forma dystrybucji poÊredniej produktów
ubezpieczeniowych wymaga∏o uj´cia w ramy prawne. Podlega ono
w poszczególnych paƒstwach cz∏onkowskich ró˝norodnym i specyficznym dla danego rynku unormowaniom. Sta∏o si´ wi´c oczywiste, i˝
dla realizacji ustanowionej zasady
swobody prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz swobody Êwiadczenia us∏ug niezb´dne jest
uporzàdkowanie tej dzia∏alnoÊci,
a w tym klasyfikacja podmiotów
zajmujàcych si´ poÊrednictwem
ubezpieczeniowym, okreÊlenie kwalifikacji zawodowych oraz zabezpieczeƒ finansowych, jak równie˝ prowadzenie rejestru poÊredników
ubezpieczeniowych. Krótko zosta∏a

tak˝e omówione regulacje unijne
dotyczàce reasekuracji.
Ksià˝ka adresowana jest przede
wszystkim do praktyków, radców
prawnych i adwokatów oraz pracowników zak∏adów ubezpieczeƒ. W swej
treÊci zawiera zarówno poglàdy doktryny na poszczególne sporne tematy, jak i stanowisko orzecznictwa,
wskazuje na wypracowanà praktyk´
oraz doÊwiadczenia polskich i zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ.
Omawiany komentarz spe∏nia
przede wszystkim funkcj´ przewodnika po przepisach polskiego i unijnego prawa ubezpieczeniowego.
PodkreÊliç nale˝y jego wyjàtkowà
u˝ytecznoÊç dla praktyków. Pojawienie si´ tego pracowania na rynku
wydawniczym nale˝y przyjàç z zadowoleniem. Opracowanie, b´dàce nie
jedynym komentarzem do ustaw
ubezpieczeniowych, wzbogaca niewàtpliwie polskà literatur´ ubezpieczeniowà.
■
Anna Dàbrowska

Z. Brodecki, M. Serwach – red., Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.

Ubezpieczenia publiczne
pod zaborem pruskim
w Êwietle prawdy historycznej
Ostatnie lata Polski przedrozbiorowej, niespokojne pod wzgl´dem politycznym, charakteryzowa∏y si´ równie˝ ograniczaniem,
a cz´sto i hamowaniem wszelkich
prób naprawy w sferze gospodarczo-spo∏ecznej. Sytuacja ta
wp∏yn´∏a ujemnie tak˝e na
funkcjonowanie organizacji ubezpieczeniowych.
Wynikiem chaosu spo∏eczno-gospodarczego
by∏
wi´c mi´dzy
innymi upadek dzia∏al20

noÊci lokalnych kas brackich, ogniowych i pomocy wzajemnej. Tym samym zniweczone zosta∏y wysi∏ki
tworzenia przez Komisje Dobrego
Porzàdku wi´kszych i skuteczniejszych kas ogniowych.
***
W wyniku pierwszego rozbioru
Polski w roku 1772, którego inicjatorem by∏ król pruski Fryderyk II
zwany Wielkim, znaczna cz´Êç pó∏nocno-zachodnich i pó∏nocnych
ziem polskich dosta∏a si´ pod panowanie Prus. Dla ziem tych przyj´ty
zosta∏ pruski podzia∏ administracyjny.
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

Z województwa pomorskiego,
malborskiego, che∏miƒskiego, Warmii i obwodu nadnoteckiego utworzona zosta∏a prowincja nazwana
Prusami Królewskimi. Po zagarni´ciu powiatu kwidzyƒskiego ziemie
te przemianowano na Prusy Zachodnie. Naczelnà w∏adzà by∏a Deputacja Kamery w Kwidzynie, którà poczàtkowo podporzàdkowano
bezpoÊrednio królowi pruskiemu,
a z czasem G∏ównemu Dyrektorium w Berlinie.
Po drugim rozbiorze w 1773 r.
(ju˝ za Fryderyka Wilhelma II, bratanka i nast´pcy Fryderyka II Wielkiego) do Prus Zachodnich w∏àczono Gdaƒsk i Toruƒ. W sk∏ad nowo
utworzonej prowincji nazwanej
Prusami Po∏udniowymi wesz∏y
dawne polskie województwa: poznaƒskie, gnieênieƒskie, kaliskie,
inowroc∏awskie, krakowsko-kujawskie, sieradzkie, ∏´czyckie i p∏ockie.
Zosta∏y one podporzàdkowane Deputacjom Kamery w Poznaniu i Kamery w Kaliszu.
Po trzecim rozbiorze w 1795 r.
Prusy otrzyma∏y województwo
rawskie i mazowieckie z Warszawà
i Pragà, cz´Êç województwa podlaskiego, trockiego i ˝mudzkiego. Do
prowincji Prus Po∏udniowych przy∏àczono, jako trzeci departament,
ziemie na po∏udnie od dolnej Wis∏y
z Warszawà. Zosta∏y one podporzàdkowane Kamerze w Warszawie. Ziemie na pó∏noc od Wis∏y
i Bugu podzielono na dwa departamenty i nazwano Prusami Nowowschodnimi z Kamerami w Bia∏ymstoku i P∏ocku. Ze skrawka ziemi
krakowskiej (z Siewierzem) utworzono Nowy Âlàsk, podlegajàcy Kamerze we Wroc∏awiu. Na czele ka˝dej prowincji (dzielàcej si´ na
departamenty) sta∏ – powo∏ywany
przez króla – minister. W takiej
w∏aÊnie strukturze administracyjnej narzuconej przez Prusaków dla
ziem polskich, tworzone by∏y
publiczne towarzystwa ubezpieczeƒ od ognia, nazywany socjetetami ogniowymi.
Zrozumia∏e jest, ˝e zaborca
w dzia∏aniach tych kierowa∏ si´
w∏asnymi interesami. Wszystkie
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powo∏ywane socjetety, towarzystwa czy kompanie ogniowe mia∏y
na celu uchylanie si´ paƒstwa pruskiego od obowiàzku udzielana pomocy ofiarom kl´sk ˝ywio∏owych,
a takimi by∏y po˝ary. Zresztà, naiwnoÊcià by∏oby posàdzaç Prusaków o jakiekolwiek dzia∏ania korzystne dla ludnoÊci polskiej,
zamieszka∏ej na ich, jak twierdzili,
to jest Pruskich, ziemiach. Przecie˝ jeszcze przed pierwszym rozbiorem Fryderyk II w roku 1770
wyda∏ polecenie rozciàgni´cia kordonu wojskowego w Wielkopolsce,
Warmii i w Prusach Królewskich.
Pretekstem by∏a rzekoma zaraza
morowa. Wojska pruskie nie tylko
posun´∏y si´ w g∏àb terytorium
polskiego, ale tak˝e bezprawnie
nak∏ada∏y na ludnoÊç olbrzymie
kontrybucje. Szczytem pogn´bienia by∏o wprowadzenie do obiegu
dwu milionów fa∏szywych talarów
z podobiznà króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego. Mia∏o to na
celu zniewolenie ludnoÊci nie tylko
polityczne, ale tak˝e zrujnowanie
jej pod wzgl´dem ekonomicznym.
To drugie zamierzenie niestety
w znacznej mierze si´ uda∏o. Rozbiory i polityka Prus, jako zaborcy,
dokona∏a dzie∏a.
Warto w tym miejscu przypomnieç cyniczne i równoczeÊnie pe∏ne protekcjonalnoÊci s∏owa Fryderyka Wielkiego. Otó˝ w roku 1772,
w liÊcie do wybitnego francuskiego
filozofa, matematyka i fizyka Jeana
d’Alamberta, król pruski tak wyrazi∏ si´ o Polakach, swoich nowych
poddanych po pierwszym rozbiorze
Polski: „Biednych tych Irokezów
b´d´ si´ stara∏ oswoiç z cywilizacjà
europejskà”.
I tym „biednym Irokezom” narzucone zosta∏y niemieckie modele
administrowania i zarzàdzania,
w tym tak˝e organizowania ubezpieczeƒ. Wszystkie wi´c socjetety,
zarówno w Prusach Zachodnich,
jak i Wschodnich, opiera∏y swojà
dzia∏alnoÊç na zasadach obowiàzujàcych w niemieckich socjetetach
ogniowych.
Znany historyk W∏adys∏aw Smoleƒski twierdzi∏, ˝e „nie wypada∏o

Prusakom zamieniaç zabranych
Polsce prowincji na pustynie, poniewa˝ zamierzali na ziemiach
tych, wygodne dla germanizmu ulepiç gniazdo”.
Na temat poczàtków tworzenia
ubezpieczeƒ publicznych w Polsce
wypowiada si´ Franciszek Baranowski, wybitny teoretyk i znawca
historii ubezpieczeƒ, twierdzàc, ˝e
„(...) rzàd pruski stara∏ si´ pozbyç
Êwiadczeƒ na rzecz odbudowy
i przerzuciç ca∏y ci´˝ar na barki
obywateli. To doprowadzi∏o do
stworzenia nowych organizacji towarzystw ogniowych opartych na
wzajemnoÊci cz∏onków. Takie organizacje powsta∏y: w roku 1784
w Bydgoszczy, w 1785 w Kwidzynie, w 1803 i 1804 w Warszawie
i Poznaniu, i by∏y zarzàdzane przez
organa rzàdowe. Towarzystwa te
da∏y poczàtek publicznym ubezpieczeniom na ziemiach polskich”.
Instytucje ubezpieczeniowe na terenach polskich pod zaborem pruskim (tak jak w ca∏ych Prusach)
mia∏y charakter prowincjonalny,
dostosowany do istniejàcego podzia∏u administracyjnego. W zwiàzku
z tym wytworzy∏y si´ odpowiednie
towarzystwa ogniowe prowincjonalne. Nie by∏o nawet prób zorganizowania jednolitej i powszechnej organizacji ubezpieczeniowej zarówno
w paƒstwie pruskim, jak i na ziemiach polskich przy∏àczonych do
Prus.
Towarzystwa ogniowe powo∏ywane na terenach zaboru pruskiego
by∏y ca∏kowicie uzale˝nione od rzàdu, dyrekcje by∏y mianowane przez
w∏adze paƒstwowe, a na prowincji
do realizacji zadaƒ wykorzystywano terenowe urz´dy administracji
pruskiej. Ca∏a administracja w socjetetach by∏a wi´c pruska i spoczywa∏a prawie wy∏àcznie w r´kach
Prusaków.
Jak zatem dosz∏o do tworzenia
towarzystw ubezpieczeƒ publicznych w warunkach zniewolenia
ludnoÊci polskiej, zamieszka∏ej na
ziemiach pod zaborem pruskim?
Na terenie okr´gu nadnoteckiego, ju˝ po pierwszym rozbiorze Polski, Prusacy utworzyli w roku 1784
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oÊrodek dyspozycyjny publicznych
ubezpieczeƒ ogniowych w Bydgoszczy, ∏àczàc go z istniejàcym od roku
1768 Towarzystwem Ogniowym
Prus Wschodnich w Królewcu.
Wkrótce, w roku 1785, powo∏any
zosta∏ w Kwidzynie odr´bny socjetet ogniowy dla Prus Zachodnich.
Wszystko wskazuje na to, i˝ socjetety w Bydgoszczy i w Kwidzynie
sta∏y si´ bezpoÊrednim wzorem dla
powo∏anych w roku 1803 (dla
miast) i 1804 (dla wsi) towarzystw
ogniowych w Prusach Po∏udniowych, bezpodstawnie traktowanych cz´sto jako pionierskie organizacje ubezpieczeƒ na ziemiach
polskich.
Interesujàcym faktem jest, ˝e bydgoski tekst zarzàdzenia wprowadzajàcego obowiàzek ubezpieczeƒ
ogniowych wydany by∏ w j´zyku
polskim, natomiast zarzàdzenie powo∏ujàce socjetet ogniowy w Kwidzynie zredagowane by∏o w j´zyku
niemieckim. Tekst polski by∏ wtórny, choç dotyczy∏ ziem rdzennie
polskich.
Oficjalna nazwa dokumentu wprowadzajàcego ubezpieczenia ogniowe
w Prusach Zachodnich z centralà
w Kwidzynie brzmi: „Regulament
Spo∏ecznoÊci Ogniowey Stanom Pruz
Zachodnich Przypadki Po˝arowe Zar´czajàcy Mi∏oÊciwie Potwierdzony”.
Pod tà ustawà, datowanà 27 grudnia
1785 roku, obok podpisu króla pruskiego Fryderyka II, widnieje podpis:
de Blumenthal de Gaudi.
Sprawà bezspornà jest, ˝e socjetet kwidzyƒski posiada∏ ustaw´
wprowadzajàcà najbardziej na owe
czasy rozwini´tà.
W regulaminie socjetetu (w paragrafie pierwszym) wyraênie stwierdza si´ obowiàzkowoÊç ubezpieczenia od ognia. Wszyscy, którzy nie
uczestniczà w innej „publiczney
Spo∏ecznoÊci Ogniowey” zobowiàzani sà do przystàpienia do socjetetu.
W dokumencie tym, wyraênie powiedziane jest, ˝e obok paƒstwowego socjetetu ogniowego, istniejà i sà
tolerowane lokalne bractwa ogniowe. Mówi o tym paragraf 3.
„Jednakowo˝ Król JEGO MoÊç
NayjaÊnieyszy na to zezwala, ˝eby
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partikularne bractwa ogniowe, które tu y owdzie osobliwie w Ni˝ynach ju˝ aktualnie zostawajà
a w ktorych tak˝e si´ sk∏adajà gotowemi pieni´dzmi na wspomo˝enie
pogorza∏ych, daley si´ mog∏y utrzymaç w swojey w∏adze.”
Z zapisu w Regulaminie wynika
wi´c, ˝e w tym czasie istnia∏y ma∏e
lokalne towarzystwa ubezpieczeniowe, najprawdopodobniej o charakterze wzajemnym. Poza wymienionymi w dokumencie Ni˝ynami,
o innych miejscowoÊciach posiadajàcych takowe, brak informacji.
W paragrafie 5. warunkuje si´
obejmowanie ubezpieczeniem tylko
te budynki, które sà odpowiednio
zabezpieczone przed po˝arem.
O tym, jak powstaje fundusz
ubezpieczeniowy wyjaÊnia paragraf
9. „Chcàc zaÊ formowaç fundusz,
z którego by w przypadkach nieszcz´Êliwych pogorza∏y zaraz móg∏
bydz wspomo˝ony; wi´c zaraz
w pierwszym roku, maleƒka wcale
uchwalona b´dzie prenumerata po
trzy Fenigi od ka˝dego talara ubezpieczoney sumy, która teraz zaraz
powinna bydz zap∏acona.”
Z odszkodowaƒ wyklucza si´
przypadki samopodpaleƒ. Mówi
o tym paragraf 13. Skoro si´
w przypadku pogorzenia z∏oÊç samego possesora pokazuje, ˝adna
bonifikacja nastàpiç nie mo˝e.
Odszkodowanie nie nale˝y si´,
gdy po˝ar jest spowodowany dzia∏aniami wojennymi oraz wichurà
i powodzià. Paragraf 18. Za budynki casu belli pogorza∏e Kompania
˝adney bonifikacji nie da. Paragraf
19. Szkod´, ktora si´ sta∏a przez
wiatr gwa∏towny y powodz, Kompania nie nadgradza.
Pieni´dzy zebranych ze sk∏adek
i przeznaczonych na wyp∏aty odszkodowaƒ nie wolno przeznaczaç
na inne cele, nie mogà one byç rekwirowane. Reguluje to paragraf
22: „Tudziesz ˝aden Areszt nie ma
bydz dozwolony na takowe pieniàdze, ni to wzgl´dem jakowych retentow publicznych, ni tez wzgl´dem partikularnego jakiego d∏ugu”.
Socjetet kwidzyƒski ogranicza∏
zakres swojego obowiàzkowego

dzia∏ania do nieruchomoÊci miejskich i wiejskich, a tak˝e w∏oÊciaƒskich i paƒstwowych. Dobra szlacheckie mog∏y korzystaç z ochrony
ubezpieczeniowej tego towarzystwa
tylko na zasadzie dobrowolnoÊci.
Poniewa˝ Socjetet Ogniowy Prus
Zachodnich (kwidzyƒski) nie obejmowa∏ przymusem ubezpieczenia
ziemian, przy za∏o˝onej w Prusach
Zachodnich Kasie Kredytowej Ziemiaƒskiej utworzono Ziemiaƒskà
Kas´ Ogniowà. Kasa Kredytowa
Ziemiaƒska (zwana „Landschaftskassà”) powo∏ana zosta∏a jeszcze
w roku 1787. Udziela∏a ona po˝yczek pod zastaw hipoteczny. Natomiast Ziemiaƒska Kasa Ogniowa,
(zwana tak˝e Ziemiaƒsko–Szlacheckim Towarzystwem Ogniowym
Prus Zachodnich), powsta∏a trzy lata póêniej, tj. w roku 1790. Obie te
instytucje zorganizowali w∏aÊciciele ziemscy nale˝àcy do stanu
szlacheckiego. Za∏o˝eniem Ziemiaƒskiej Kasy Ogniowej by∏o
zapobie˝enie „pomna˝ajàcemu si´
niedostatkowi gotowych pieni´dzy
i udzielanie cz∏onkom pomocy materialnej”. Jednak nale˝enie do
Kasy Ogniowej by∏o uwarunkowane wczeÊniejszym cz∏onkostwem
w Kasie Kredytowej Ziemiaƒskiej.
Kasa Ogniowa sta∏a si´ bardzo
popularna i ceniona przez Êrodowisko ziemian. Na zaufanie to g∏ównie wp∏ynà∏ fakt, i˝ utworzony zosta∏ fundusz ˝elazny, którego celem
by∏a szybka pomoc pogorzelcom.
Fundusz sk∏ada∏ si´ z udzia∏ów
wp∏acanych przez nowo wst´pujàcych cz∏onków. WysokoÊç udzia∏ów
wynosi∏a 1/4 procenta od ka˝dych
stu talarów wartoÊci budynków.
Szkody popo˝arowe szacowane by∏y bardzo szybko, a oszacowania
dokonywali bezp∏atnie „obywatele
w Towarzystwie Kredytowym zostaiàcy”.
■
Marian Szcz´Êniak

dokoƒczenie w nast´pnym
numerze
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH
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