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Podstawowà bolàczkà systemów ochrony zdrowia na ca∏ym Êwiecie jest niezadowalajàcy poziom
finansowania. Od lat mówimy o potrzebie uzdrowienia systemu. O warunkach wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych mogà Paƒstwo przeczytaç w wywiadzie z Konstantym Radziwi∏∏em,
Prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, który b´dzie goÊciem konferencji „Prawa pacjenta w systemie
ubezpieczeƒ zdrowotnych” zorganizowanej przez Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacj´ Edukacji
Ubezpieczeniowej.
W numerze czerwcowym warto zwróciç uwag´ m.in. na artyku∏ o wspó∏pracy Rzecznika z miejskimi i powiatowymi Rzecznikami Konsumentów oraz na tekst o terminach wyp∏at odszkodowania
z umowy OC posiadacza pojazdu.
Zbli˝a si´ czas urlopów, warto wi´c zapoznaç si´ z praktycznymi radami dotyczàcymi ubezpieczeƒ
turystycznych. To tylko niektóre tematy najnowszego Monitora.
Zach´cajàc Paƒstwa do czytania, ˝yczymy s∏onecznych i bezpiecznych wakacji.
Redakcja
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Uzdrowiç system
Z Konstantym Radziwi∏∏em, Prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej
rozmawia Anna Arwaniti.
Anna Arwaniti: Od wielu ju˝ lat
toczà si´ w Polsce dyskusje o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, których powstanie ma nie tylko
zasiliç finansowo system, ale tak˝e
poprawiç dost´pnoÊç do Êwiadczeƒ.
Konstanty Radziwi∏∏: System
ochrony zdrowia oczywiÊcie wymaga
naprawy, o czym, jak pani zauwa˝y∏a, mówimy od lat. Musz´ jednak powiedzieç, ˝e Polska ma nowoczesny
system ochrony zdrowia, co mo˝e
byç zaskakujàce w moich ustach.
Prosz´ zwróciç uwag´ , ˝e szanse Polaków na leczenie zgodne z najnowoczeÊniejszymi osiàgni´ciami medycyny na tle Êwiata nie wyglàdajà êle.
Od wejÊcia do UE lubimy porównywaç si´ do tych którzy sà jeszcze lepsi od nas, ale majà o wiele wi´cej pieni´dzy. Poziom nak∏adów na ochron´
zdrowia w Niemczech, Francji czy
Holandii jest nieporównywalny z naszym i z ca∏à pewnoÊcià ta sprawa
rzutuje w sposób dramatyczny zarówno na satysfakcj´ pracowników
ochrony zdrowia, jak i przede
wszystkim na to, co jest najwa˝niejsze, na bezpieczeƒstwo obywateli.
Krok, który zrobiliÊmy w 1999 r. po
bardzo d∏ugich konsultacjach i uzyskaniu akceptacji dla nowego rozwiàzania, przypomn´, ˝e chodzi∏o
o wprowadzenie kas chorych, ten
rok zapoczàtkowa∏ wejÊcie do nowoczesnych rozwiàzaƒ systemowych.
Uwa˝am, ˝e utrzymywanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jako systemu obowiàzujàcego
jest prawid∏owe.
A.A.: W jednym z wywiadów powiedzia∏ Pan, ˝e reforma bez dodatkowych Êrodków jest niemo˝liwa,
ale o tym w∏aÊnie mówimy, ale tylko
mówimy, od wielu lat.
K.R.: To prawda. Systemu ochrony zdrowia nie da si´ zreformowaç,
jeÊli nie do∏o˝y si´ do niego pieni´dzy. System, ˝eby funkcjonowa∏
sprawnie, musi byç finansowany na
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wy˝szym poziomie i od tego jest uzale˝nione powodzenie reformy.
A.A.: USA ma najdro˝szy system
(14% PKB), gdzie prawie jedna
czwarta spo∏eczeƒstwa nie jest obj´ta
˝adnà formà ubezpieczenia. Nie ma
paƒstwa, w którym by∏by idealny system ochrony zdrowia, nie mo˝na tego
oczekiwaç tak˝e w Polsce.
K.R.: Bardzo wyraêne sà ró˝nice
pomi´dzy systemami europejskimi
a systemem w USA , gdzie dominujà
prywatne ubezpieczenia zdrowotne.
PrzenieÊmy si´ do Europy, gdzie
uwa˝a si´, ˝e znaczna cz´Êç obowiàzku ochrony zdrowia obywateli spoczywa na paƒstwie bàdê na publicznych instytucjach powo∏anych do
˝ycia przez paƒstwo. Znaczna cz´Êç
Êrodków ma wi´c charakter publiczny. W tym sensie w Polsce nie mo˝emy wymyÊliç jakiejÊ nowej drogi.
Wiadomo, ˝e bez dodatkowych pieni´dzy nie zapewnimy lepszej opieki
medycznej. Wiemy te˝, ˝e w obecnej
sytuacji pacjent nie mo˝e spodziewaç
si´ równego dost´pu do wszystkich
Êwiadczeƒ wykonanych w ka˝dym
standardzie.
A.A.: Klasyfikacja zachodnich
modeli, prywatnych ubezpieczeƒ, do
których dà˝ymy, opiera si´ na okreÊleniu miejsca i roli wobec systemu
publicznego.
K.R.: Tak, do najpopularniejszych
nale˝à ubezpieczenia suplementarne (dodatkowe) pokrywajàce ryzyko
obowiàzkowych stosunkowo wysokich dop∏at pacjentów do pobieranych Êwiadczeƒ zdrowotnych.
Ubezpieczenia
komplementarne
(uzupe∏niajàce) gwarantujà prawo
do Êwiadczeƒ, których nie zapewnia
lub zapewnia w ni˝szym standardzie
system powszechnej opieki zdrowotnej. Celem prywatnych ubezpieczeƒ
jest zwrot op∏at wnoszonych przez
ubezpieczonych w ramach wspó∏p∏acenia za korzystanie z publicznej
opieki zdrowotnej oraz zwrot wydat-

ków poniesionych na te kategorie
Êwiadczeƒ, których nie gwarantuje
si´ w ramach publicznej opieki zdrowotnej. W Polsce, aby mówiç o dodatkowych ubezpieczeniach, nale˝y
najpierw okreÊliç precyzyjnie co,
w jakim standardzie i w jakim czasie
gwarantuje publiczny system ochrony zdrowia.
A.A.: I tu znowu powracamy do koszyka Êwiadczeƒ, jedni mówià ˝e jest
potrzebny, inni, ˝e nie. Ciàgle myÊlimy, co do niego w∏o˝yç.
K.R.: Powtarzanie, ˝e koszyk
Êwiadczeƒ trzeba wymyÊliç od poczàtku jest pewnym nieporozumieniem. Koszyk Êwiadczeƒ gwarantowanych zasadniczo ju˝ mamy.
Pacjenci powinni mieç zagwarantowane w ramach systemu to, co jest
potrzebne do ratowania ˝ycia i zdrowia. Art. 68 ust. 2 Konstytucji mówi
o tym, ˝e ustawodawca powinien
okreÊliç zakres i warunki udzielania
Êwiadczeƒ finansowych ze Êrodków
publicznych. Je˝eli chodzi o zakres.
to mam tu na myÊli w∏aÊnie koszyk,
a druga cz´Êç to warunki udzielania
Êwiadczeƒ, które te˝ powinny byç
ustawowo zagwarantowane i w tej
cz´Êci mo˝na dokonywaç pewnego
ró˝nicowania. Wszyscy powinni
mieç zagwarantowany minimalny
standard, bezpieczeƒstwo, ale je˝eli
sà osoby, które dysponujà dodatkowymi Êrodkami finansowymi, to mogà sobie np. dop∏aciç do pokoju jednoosobowego z telewizorem, wybraç
menu, po prostu polepszyç komfort
pobytu w szpitalu. Nie wyobra˝am
sobie, ˝e paƒstwo mo˝e wyjàç z koszyka procedury, które sà istotne
dla ratowania zdrowia i ˝ycia. MyÊl´,
˝e b´dzie uczciwie, jak pacjent b´dzie wiedzia∏ oficjalnie, za co ma
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AKTUALNOÂCI
■ 01.04.2008 r. Rzecznik
Ubezpieczonych na posiedzeniu
Krajowej Rady Rzeczników
Konsumentów zaprezentowa∏
projekt d∏ugofalowej wspó∏pracy
z powiatowymi i miejskimi
rzecznikami konsumentów
w celu wzmocnienia ochrony
ubezpieczonych i uprawnionych
z umowy ubezpieczenia oraz
cz∏onków otwartych funduszy
emerytalnych.
■ 04.04.2008 r. odby∏a si´
konferencja zorganizowana
przez Fundacj´ Edukacji
Ubezpieczeniowej przy
wspó∏pracy z Rzecznikiem
Ubezpieczonych. Temat
konferencji „Nowela do kodeksu
cywilnego – problemy
w stosowaniu i rozumieniu
przepisów o umowie
ubezpieczenia – zagadnienia
do dyskusji” wywo∏a∏ wielkie
zainteresowanie wÊród
praktyków i teoretyków rynku
ubezpieczeniowego.
■ 17.04.2008 r. Rzecznik
Ubezpieczonych otrzyma∏
uzasadnienie do uchwa∏y Sàdu
Najwy˝szego z 7 lutego 2008 r.,
w którym Sàd jednoznacznie
popar∏ stanowisko Rzecznika
Ubezpieczonych w sprawie
obowiàzku zak∏adu ubezpieczeƒ
do naprawienia w pe∏nym
zakresie szkody osobowej
wyrzàdzonej przez kierujàcego
pojazdem, w tym tak˝e
pasa˝erowi b´dàcemu wraz
z kierowcà wspó∏posiadaczem
tego pojazdu w ramach
odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej
wynikajàcà z umowy
obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów
mechanicznych.
■ 17.04.2008 r. Rzecznik
Ubezpieczonych wystàpi∏ do
Prezesa zak∏adu ubezpieczeƒ
TUiR Warta S.A. w sprawie
zani˝ania nale˝nego
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zap∏aciç, a pieniàdze zasilà kasy
szpitali czy przychodni.
A.A.: Wielu pacjentów nie chce ponosiç dodatkowych kosztów i dlatego
tak trudno wprowadzaç zmiany.
K.R.: Z punktu widzenia polityków na pewno najtrudniej b´dzie
wprowadzaç dop∏aty ze Êrodków
prywatnych do cz´Êci Êwiadczeƒ
zdrowotnych. Wprowadzenie wspó∏p∏acenia mo˝e byç odbierane jako
zmniejszenie dost´pu do leczenia.
Dlatego równoczeÊnie z wprowadzaniem wspó∏p∏acenia nale˝y zadbaç
o odpowiednie os∏ony dla najubo˝szych. Biedni oczywiÊcie nie powinni byç leczeni gorzej. To nie by∏oby
etyczne.
A.A.: Jaki jest wi´c warunek
wprowadzenia ubezpieczeƒ dodatkowych?
K.R.: Je˝eli chcemy mówiç
o ubezpieczeniach dodatkowych, to
musimy mieç ÊwiadomoÊç, ˝e najpierw nale˝a∏oby podjàç decyzj´
o ewentualnym wspó∏p∏aceniu i o zakresie gwarancji; je˝eli tych decyzji
nie b´dzie, to mówienie o dodatkowych ubezpieczeniach jest po prostu
mydleniem oczu.
A.A.: Prawa pacjenta w systemie
ochrony zdrowia to temat naszej
czerwcowej konferencji, której Pan
Prezes jest goÊciem. Czy pacjenci mogà czuç si´ bezpiecznie w obecnym
systemie.
K.R.: MyÊl´, ˝e podczas konferencji, ale tak˝e w swoich dzia∏aniach,
Rzecznik Ubezpieczonych móg∏by
rozwa˝yç problem, jaki istnieje
w systemie ochrony zdrowia. Mam
na myÊli odpowiedzialnoÊç za szkody
zdrowotne ponoszone w zwiàzku
z procesem diagnozowania i leczenia.
Dzisiaj w Polsce w ramach ogólnego
rozwoju spo∏ecznego ludzie majà
coraz wi´kszà ÊwiadomoÊç konsumenckà. Dotyczy to oczywiÊcie tak˝e
ochrony zdrowia. Lekarze i inni pracownicy medyczni mogà byç pociàgani do odpowiedzialnoÊci na wiele sposobów. Poszkodowany pacjent mo˝e
zg∏osiç si´ do dyrektora placówki medycznej, który po rozpatrzeniu sprawy mo˝e ukaraç lekarza karà dyscyplinarnà. Ka˝dy pacjent mo˝e zg∏osiç
si´ do izby lekarskiej, która tak˝e

mo˝e ukaraç lekarza, nawet pozbawiajàc go prawa wykonywania zawodu. Mo˝e te˝ udaç si´ do sàdu powszechnego i ˝àdaç odszkodowania.
Jak wiemy, takie sprawy zdarzajà si´
ju˝ u nas. Niebezpieczne jest jednak
to, ˝e oscylujemy w stron´ praktyk
amerykaƒskich. W USA funkcjonujà
wyspecjalizowani prawnicy, cz´sto
z wykszta∏ceniem medycznym, którzy zajmujà si´ wyszukiwaniem
ewentualnych uchybieƒ w procesie
leczenia, a skutkuje to ogromnà liczbà spraw przeciwko szpitalom i lekarzom. Wszyscy ci Êwiadczeniodawcy
muszà ubezpieczyç si´ od odpowiedzialnoÊci cywilnej, a ˝e spraw jest
bardzo du˝o, sk∏adki na OC rosnà.
Prowadzi to do tego, ˝e sk∏adki zjadajà coraz wi´kszà cz´Êç honorariów
lekarzy. W efekcie poszkodowani
uzyskujà rekompensaty, ale koszty
ochrony zdrowia ponoszone przez
obywateli tak˝e rosnà. To jeszcze nas
na razie nie dotyczy, ale niestety
idziemy w z∏ym kierunku.
A.A.: W takim razie jaka jest alternatywa?
K.R.: Je˝eli mówimy o nieprzestrzeganiu praw pacjenta, to sà one
g∏ównie na linii pacjent – system
i sprowadzajà si´ do niewydolnoÊci
systemu. W tym tkwi przyczyna,
a nie w z∏ej pracy pracowników medycznych. Od dawna jestem za tzw.
rozwiàzaniem skandynawskim. Chodzi o metod´ odpowiedzialnoÊci cywilnej placówek opieki zdrowotnej,
która oparta jest na procedurze pozasàdowej, bez koniecznoÊci udowodnienia winy w przypadku uszczerbku
na zdrowiu pacjenta zwiàzanym
z diagnozowaniem czy leczeniem.
Unika si´ kosztów prawnych, nie
czeka si´ latami na sprawy sàdowe.
Jest to podobne do dzia∏ania pionu
orzecznictwa inwalidzkiego w ZUS.
Procedura polega na ustaleniu przez
komisje lekarskie uszczerbku na
zdrowiu i jego zwiàzkiem z procesem
leczenia. Taki system obcià˝ony jest
niewielkimi kosztami, w Szwecji
koszty te wynoszà kilka euro rocznie
na jednego obywatela. Uwa˝am, ˝e
takie rozwiàzania powinniÊmy promowaç i u nas.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
■
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Nowela do kodeksu cywilnego

Problemy w stosowaniu i rozumieniu
przepisów o umowie ubezpieczenia
W dniu 13 kwietnia minà∏ rok od uchwalenia przez Sejm noweli do kodeksu
cywilnego, która w cz´Êci poÊwi´conej umowie ubezpieczenia stanowi jednà
z podstawowych regulacji prawnych dla bran˝y ubezpieczeniowej. RównoczeÊnie min´∏o prawie osiem miesi´cy odkàd nowe przepisy wdra˝ane sà
w praktyce. Poczynione w tym czasie analizy i obserwacje naukowców i praktyków unaoczni∏y wiele problemów zarówno w stosowaniu, jak i rozumieniu
szeregu regulacji zawartych w nowych przepisach.
ostrzegajàc wskazywane problemy Fundacja Edukacji
Ubezpieczeniowej, we wspó∏pracy z Rzecznikiem Ubezpieczonych, zorganizowa∏a w warszawskiej
siedzibie NOT konferencj´ pt. „Nowela do kodeksu cywilnego – problemy w stosowaniu i rozumieniu przepisów o umowie ubezpieczenia –
zagadnienia do dyskusji”. Partnerem merytorycznym konferencji by∏
PZU ˚ycie S.A., a patronatem medialnym imprez´ obj´∏a „Gazeta
Ubezpieczeniowa”.
Konferencja spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem Êrodowiska
ubezpieczeniowego. Wzi´∏o w niej
udzia∏ ponad 300 osób, a sala wype∏niona by∏a do ostatniego miejsca. Licznie przyby∏ych goÊci w ciep∏ych s∏owach powita∏a Halina
Olendzka, Rzecznik Ubezpieczonych. WÊród uczestników znaleêli
si´ przedstawiciele Sejmu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej, Komisji
Nadzoru Finansowego, Federacji
i Stowarzyszeƒ Konsumenckich,
Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, zak∏adów ubezpieczeƒ z ca∏ego kraju oraz zrzeszajàcej je Polskiej Izby Ubezpieczeƒ,
pozosta∏ych instytucji ubezpieczeniowych, reprezentanci Êwiata nauki z ró˝nych oÊrodków akademickich, poÊrednicy ubezpieczeniowi,
dziennikarze bran˝owi, a tak˝e
przedstawiciele kancelarii prawni-
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czych specjalizujàcy si´ w problematyce ubezpieczeniowej.
W zwiàzku z pierwszà rocznicà
nowelizacji kodeksu cywilnego w odniesieniu do umowy ubezpieczenia
spotykamy si´, aby porozmawiaç
o zmianach i oceniç zarówno walory
tej noweli, jak i problemy wià˝àce si´
ze stosowaniem nowych przepisów –
powiedzia∏a H. Olendzka. Oceny tej
dokonajà zarówno wybitni przedstawiciele nauki prawa ubezpieczeniowego, jak i powszechnie uznani
praktycy. Zamys∏em organizatorów
konferencji by∏o stworzenie szerokiej p∏aszczyzny dialogu i dyskusji
na temat nowelizacji z ró˝nych
punktów widzenia, doda∏a Pani
Rzecznik. Dlatego w gronie prele-

nego, wyspecjalizowani w problematyce ubezpieczeniowej.
Ze swej strony goÊci powita∏ mec.
Aleksander Daszewski, prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. –
W zwiàzku z pierwszymi urodzinami
nowelizacji w zakresie umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym chcemy dzisiaj postawiç „medycznà diagnoz´ rocznemu dziecku o imieniu
nowelizacja”, której w pierwszej kolejnoÊci dokona konsylium naukowe,
na czele z prof. dr. hab. Eugeniuszem
Kowalewskim, póêniej „lekarze
pierwszego kontaktu”, czyli praktycy
z zak∏adów ubezpieczeƒ oraz niezale˝ni, obiektywni obserwatorzy rynku ubezpieczeniowego – powiedzia∏.
Nadmieni∏, ˝e z punktu widzenia

Od lewej: prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Halina Olendzka, Rzecznik Ubepieczonych, mec. Aleksander Daszewski, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej.
gentów znaleêli si´ m. in. przedstawiciele polskiej nauki prawa cywil-

Rzecznika Ubezpieczonych nowelizacja kodeksu by∏a potrzebna i zasadni5
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AKTUALNOÂCI
poszkodowanym odszkodowania
o przys∏ugujàcy mi podatek
VAT b´dàcy sk∏adowym
pe∏nego odszkodowania.
■ 21–23.04.2008 r. na XV
Forum Gospodarcze w Toruniu
zosta∏ przes∏any referat
autorstwa Joanny Owczarek,
eksperta w Biurze Rzecznika
Ubezpieczonych,
pt. „Funkcjonowanie kapita∏owej
cz´Êci obowiàzkowego systemu
emerytalnego w Êwietle
doÊwiadczeƒ Rzecznika
Ubezpieczonych”.
■ 22.04.2008 r. Rzecznik
Ubezpieczonych wystàpi∏ do
Przewodniczàcego Komisji
Nadzoru Finansowego w sprawie
problemu pojawiajàcego si´
w praktyce zak∏adów
ubezpieczeƒ a dotyczàcego
terminu wypowiedzenia
ubezpieczenia OC
komunikacyjnego.
■ 24.04.2008 r. przedstawiciel
Rzecznika Ubezpieczonych
Ma∏gorzata Wi´cko wyg∏osi∏a
referat na zorganizowanej przez
Akademi´ Call Center
konferencji pt.
„Direct – marketingowy trend
czy istota przewagi
konkurencyjnej w sektorze
finansów i ubezpieczeƒ”.
■ 25.04.2008 r. Rzecznik
Ubezpieczonych z∏o˝y∏ wniosek
do Sàdu Najwy˝szego
o rozstrzygni´cie spornej kwestii
zaliczania przez zak∏ady
ubezpieczeƒ na poczet
kosztów pogrzebu zasi∏ku
pogrzebowego wyp∏acanego
przez ZUS.
■ 29.04.2008 r. Rzecznik
Ubezpieczonych wzià∏ udzia∏
w spotkaniu zorganizowanym
przez Przewodniczàcego
Komisji Nadzoru Finansowego
z szefami organizacji
ubezpieczeniowych.
■ 8–9.05.2008 r. Rzecznik
Ubezpieczonych wzià∏ udzia∏
6

czo oceniamy jà pozytywnie czemu
szerzej daliÊmy w ostatnich „Rozprawach Ubezpieczeniowych”, zeszycie
naukowym wydawanym przez
Rzecznika Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego oraz Fundacj´ Edukacji Ubezpieczeniowej, dost´pnym równie˝ na
stronie internetowej Rzecznika
Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl.
Pierwszy panel dyskusyjny rozpoczà∏ prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Miko∏aja
Kopernika w Toruniu. W swoim referacie wskaza∏ na wieloÊç re˝imów
prawnych, istotnych dla praktyków,
dotyczàcych umowy ubezpieczenia.
Profesor przewrotnie nazwa∏ je swego rodzaju chaosem legislacyjnym.
Tymczasem, jak zauwa˝y∏ prof. Kowalewski, umowa ubezpieczenia jest
najbardziej masowa, o czym niech
Êwiadczy fakt, ˝e rocznie zawieranych jest oko∏o 200 mln takich
umów. Dlatego tak du˝à wag´ przyk∏adano do legislacyjnego uporzàdkowania wielu problemów dotyczàcych umów ubezpieczenia
i dostosowania polskiego prawa do
standardów europejskich. To zadanie zosta∏o wykonane.
Ale myli∏by si´ ten, kto uwa˝a∏by,
˝e po ostatniej nowelizacji k.c. mamy
ju˝ pi´knà, europejskà umow´ ubezpieczenia. Skoro zakoƒczyliÊmy
ostatni etap reformy polskiego prawa ubezpieczeƒ gospodarczych warto zastanowiç si´, gdzie jesteÊmy
i dokàd zmierzamy”. Jak obecnie
przedstawia si´ sytuacja, czy jest dobrze czy nie i czy teraz nie powinniÊmy zabraç si´ do porzàdkowania
systemu? Obecnie mo˝na zauwa˝yç
przynajmniej osiem równoleg∏ych
re˝imów umowy ubezpieczenia: ró˝na regulacja, ró˝ne przepisy, które
cz´sto sà ze sobà sprzeczne. Pierwszy dualizm re˝imów dotyczy umowy ubezpieczenia morskiego i làdowego. Wyst´puje tu niejasnoÊç
kryteriów ubezpieczenia oraz wzajemnego stosunku przepisów k.c.
i k.m. Kontrowersyjny jest np. art.
292 § 2 k.m. (rozciàgni´cie ubezpieczenia morskiego na przewóz làdowy, Êródlàdowy i powietrzny) kolejno
w umowie ubezpieczenia obowiàzko-

wego niejasny w Êwietle noweli jest
art. 22 ustawy o ubezpieczeniach
obowiàzkowych. Daje si´ równie˝
odczuç szczup∏oÊç regulacji k.c. odnoÊnie ubezpieczenia na ˝ycie (art.
829–834 k.c.). Wiele kwestii dotyczàcych umów na ˝ycie w ogóle nie zosta∏o uregulowanych. Niejasny jest
równie˝ charakter powinnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ w art. 13 i 14
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Problem rodzà zmiany w o.w.u.
na ˝ycie. Mo˝na tak˝e zauwa˝yç
dwa wyraêne re˝imy dla umowy
konsumenckiej w ubezpieczeniach
i umowy bez udzia∏u konsumenta.
Prof. E. Kowalewski zwróci∏ równie˝
uwag´, ˝e w znowelizowanym k.c.
ca∏kowicie brakuje regulacji dotyczàcych ubezpieczeƒ wzajemnych,
a tak˝e wskaza∏ na problemy dotyczàce umów ubezpieczenia w obrocie
krajowym i zagranicznym.
Z kolei dr Ma∏gorzata Serwach
z Uniwersytetu ¸ódzkiego przedstawi∏a zagadnienia dotyczàce swobody
woli stron w procesie ubezpieczenia
w Êwietle noweli do k.c., na podstawie wybranych przepisów. Podzieli∏a
si´ z zebranymi swoimi spostrze˝eniami i wàtpliwoÊciami odnoÊnie
znowelizowanych przepisów k.c. do
umowy ubezpieczenia. Zwróci∏a
m.in. uwag´ na art. 812 § 5 k.c., który pozwala ubezpieczycielowi na
wskazanie wa˝nych powodów pozwalajàcych mu na wypowiedzenie
umowy ubezpieczenia zawartej na
czas oznaczony przed terminem, na
jaki zosta∏a ona zawarta. Odnios∏a
si´ równie˝ do art. 814 § 3 k.c., który
wskazuje, kiedy ubezpieczyciel mo˝e
stwierdziç, ˝e usta∏a jego odpowiedzialnoÊç z powodu nieop∏acenia
przez klienta kolejnej raty sk∏adki
i kiedy ubezpieczyciel mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia zawartà na czas oznaczony. Jakie pytania rodzà si´ w zwiàzku z art. 812 §
5 k.c. i wykorzystanà swobodà wynikajàcà z o.w.u.? Pierwsza uwaga, która si´ nasuwa jest taka, ˝e prawo do
wypowiedzenia umowy przed up∏ywem terminu na jaki zosta∏a zawarta, tak naprawd´ zosta∏o przyznane
tylko jednej stronie – ubezpieczycielowi. Pozostaje to w sprzecznoÊci
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH
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z zamierzeniem ustawodawcy, ˝eby
prawo wypowiadania umowy by∏o
przyznawane obu stronom. Baczàc
na mo˝liwoÊci, jakie daje art. 812 §
5 k.c., w opinii dr M. Serwach nasuwa si´ kilka wniosków. Jeden z nich
jest taki, ˝e umowa ubezpieczenia
powinna mieç charakter trwa∏y, a je˝eli zawarta jest na czas oznaczony
powinna byç rozwiàzywana wczeÊniej tylko w sytuacjach szczególnych
i wyjàtkowych. Z punktu widzenia
uczestników rynku ubezpieczeniowego by∏oby dobrze, aby powody które pozwalajà na wypowiedzenie umowy przed terminem, przewidzia∏
ustawodawca w stosownych przepisach. Tego rodzaju rozwiàzanie przewidziane jest w ubezpieczeniach osobowych i byç mo˝e s∏uszne by∏oby,
aby odnosi∏o si´ ono równie˝ do ubezpieczeƒ majàtkowych? Zdaniem prelegentki dobrze, ˝e zosta∏ wprowadzony przepis (art. 814 § 3 k.c.)
dotyczàcy wczeÊniejszego ustania
ochrony ubezpieczeniowej z powodu
nieop∏acenia w terminie kolejnej raty
sk∏adki. Stanowi on pewne ograniczenie dla ubezpieczycieli, którzy niejednokrotnie twierdzili, ˝e ochrona
usta∏a w momencie nieop∏acenia
sk∏adki, nie informujàc o tym ubezpieczajàcego. Ale powstaje pytanie
czy 7 dniowy termin na op∏acenie zaleg∏ej sk∏adki nie jest zbyt krótki.
Poj´cie ochrony ubezpieczeniowej
w Êwietle art. 813 k.c., dotyczàcego
zwrotu sk∏adki za niewykorzystany
okres ochrony ubezpieczeniowej,
którego stosowanie nadal wywo∏uje
wiele kontrowersji, omówi∏ dr Marcin Krajewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem stosowanie tego przepisu komplikuje fakt, ˝e
istniejà ró˝ne poj´cia terminologiczne dotyczàce ochrony ubezpieczeniowej. A tak naprawd´ ochrona to ponoszenie ryzyka, to pozostawanie
w stanie nara˝enia na niebezpieczeƒstwo, niezale˝nie od tego czy
ubezpieczyciel podejmuje jakiekolwiek dzia∏ania majàce na celu przygotowanie przysz∏ego Êwiadczenia,
czy nie. Jakie sà obowiàzki ubezpieczyciela co do zwrotu sk∏adki? Je˝eli
ochrona zosta∏a w pe∏ni wykorzystana, nie ma obowiàzku zwrotu sk∏adC ZERWIEC 2008 R . N UMER 34

ki. Ale w przypadku gdy ryzyko zosta∏o zrealizowane cz´Êciowo, nale˝y
si´ klientowi zwrot sk∏adki w odniesieniu do pozosta∏ego okresu ubezpieczenia.
Po uchwaleniu noweli do k.c. i kilku miesiàcach praktyki obecnie
przynajmniej wi´cej wiemy, jak nowe
przepisy dzia∏ajà – skonstatowa∏ na
poczàtku swego wystàpienia dr Marcin Orlicki z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Podzieli∏
si´ jednoczeÊnie spostrze˝eniami
z pierwszego okresu wdra˝ania ich
w ˝ycie. W jego opinii ubezpieczyciele znakomicie dali sobie z nimi rad´,
za co nale˝à si´ im gratulacje.
Zdaniem dr M. Orlickiego ogólne
warunki ubezpieczenia, które zosta∏y przyj´te po 10 sierpnia 2007 r.,
w porównaniu z obowiàzujàcymi
wczeÊniej, sà zdecydowanie lepsze
ni˝ poprzednio. Uwag´ zwraca poziom równowagi stron, poszanowania klienta i jego ochrony rozumianej jako rzeczywiste partnerstwo.
Tak naprawd´ rynek poradzi∏ sobie
z nowymi przepisami znacznie lepiej
ni˝ niektórzy naukowcy.
G∏ówne wystàpienie prelegenta
skupi∏o si´ na „Polskiej nowelizacji
przepisów o umowie ubezpieczenia,
na tle regulacji zagranicznych
(w Niemczech i Izraelu)”. Mówca zauwa˝y∏, ˝e standardy ochronne
w Niemczech i Polsce sà obecnie bardzo podobne, ale wskaza∏ te˝ na ró˝nice w polskim i niemieckim prawie
ubezpieczeniowym. Omówi∏ tak˝e
niektóre przepisy ustawy o ubezpieczeniach w Izraelu.
Zagadnienia dotyczàce obowiàzkowego ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie OC w kontekÊcie nowych zapisów k.c. i przepisów
ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych omówi∏a dr Katarzyna
Ludwichowska z Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu. W wystàpieniu prelegentka przedstawi∏a
spostrze˝enia, w jaki sposób nowelizacja k.c. rozwiàza∏a (czy nie rozwiàza∏a) problemy le˝àce na styku kodeksu cywilnego i przepisów ustawy
o ubezpieczeniach obowiàzkowych.
Poruszy∏a przede wszystkim zagadnienia, które zas∏ugujà na szczegól-

nà uwag´ z praktycznego punktu widzenia. W pierwszej cz´Êci wystàpienia dr K. Ludwichowska odnios∏a si´
do problemu nieadekwatnoÊci przepisów k.c. do umów obowiàzkowego
ubezpieczenia komunikacyjnego,
w drugiej zaÊ do dublowania materii
prawnej k.c. w ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych i wynikajàcych z tego problemów. Wiele miejsca poÊwi´ci∏a te˝ zwrotowi sk∏adki
za niewykorzystany okres obowiàzkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, szkodowoÊci, jak te˝ innym zagadnieniom zwiàzanym z tym
obowiàzkowym a tym samym masowym ubezpieczeniem.
Natomiast tematem wystàpienia dr
Jakuba Pokrzywniaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
by∏o „Zawarcie umowy ubezpieczenia
przy udziale poÊrednika w Êwietle nowych przepisów k.c.” Podzieli∏ si´ on
refleksjami na temat sytuacji gdy
umowa ubezpieczenia zawierana jest
przy udziale przedstawiciela, w szczególnoÊci poÊrednika ubezpieczeniowego. Przedstawicielem klienta coraz
cz´Êciej jest broker ubezpieczeniowy,
czemu mówca poÊwi´ci∏ wiele uwagi
w kontekÊcie znowelizowanych przepisów k.c.
Wa˝ki temat, bo dotyczàcy najnowszych regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia w znowelizowanym kodeksie cywilnym, poruszy∏
w wystàpieniu mgr Micha∏ Ziemiak
z Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika
w Toruniu. Przedstawi∏ problemy,
które pojawiajà si´ obecnie w trakcie
dor´czania o.w.u. ubezpieczonym
(osobom fizycznym i firmom) oraz
podczas zmiany ogólnych warunków
ubezpieczenia w czasie trwania
umowy. Zasugerowa∏ równie˝ w∏asne propozycje dotyczàce nowelizacji
przepisów w o.w.u. i rozwiàzaƒ legislacyjnych. Zg∏osi∏ dwie propozycje
pod kàtem ewentualnych zmian.
Pierwsza to okreÊlenie w k.c. katalogu okolicznoÊci, w których ubezpieczyciel móg∏by zmieniç o.w.u. Propozycja druga dotyczy m.in. uchylenia
art. 830 § 4 k.c.
W drugiej cz´Êci konferencji wypowiedzieli si´ praktycy, którzy na co
dzieƒ stosujà nowel´ do k.c., niejed7
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AKTUALNOÂCI
w II Mi´dzynarodowym Forum
Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych.
■ 13.05.2008 r. Rzecznik
Ubezpieczonych uczestniczy∏
w konferencji zorganizowanej
przez ING pt. „Co z emeryturà.
Rozwiàzania dla polskiego
systemu emerytalnego”.
■ 14.05.2008 r. Anna Arwaniti
wzi´∏a udzia∏ w sympozjum
tematycznym „Dobrowolne
ubezpieczenia zdrowotne na
prywatnym rynku us∏ug
medycznych”.
■ 16.05.2008 r. przedstawiciel
Rzecznika Ubezpieczonych,
Joanna Owczarek, wzi´∏a udzia∏
w seminarium „Etyka
w ubezpieczeniach” odbywajàcym
si´ na Politechnice Rzeszowskiej.
■ 29.05–01.06.2008 r.
z-ca dyr. Biura Rzecznika
Ubezpieczonych, Aleksander
Daszewski wzià∏ udzia∏ w XI
Kongresie Brokerów
Ubezpieczeniowych
w Miko∏ajkach.
■ 04.06.2008 r. Rzecznik
Ubezpieczonych przy wspó∏pracy
Fundacji Edukacji
Ubezpieczeniowej zorganizowa∏
konferencj´ pt.„Prawa pacjenta
w systemie ubezpieczeƒ
zdrowotnych”.
■ Rzecznik Ubezpieczonych
objà∏ Honorowym Patronatem
konferencj´ podsumowujàcà
projekt „˚ycie jest zbyt cenne nie
zostawiaj go na drodze”. Projekt
realizowany jest przez
Stowarzyszenie „Nadzieja
Rodzinie” we wspó∏pracy ze
Âwi´tokrzyskà Komendà
Wojewódzkà Policji, Urz´dem
Wojewódzkim oraz Wydzia∏em
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego.
■
Piotr Budzianowski
Biuro Rzecznika
Ubezpieczonych
8

nokrotnie borykajàc si´ z przepisami
i ich interpretacjà. Jako pierwsza
g∏os zabra∏a mec. Barbara K´szycka
z PZU ˚ycie S.A. Mówi∏a przede
wszystkim o problemach dotyczàcych umowy ubezpieczenia grupowego, która jest powszechnym êród∏em
uzyskiwania ochrony ubezpieczeniowej przez polskie spo∏eczeƒstwo.
W ocenie praktyków funkcjonujàcych w ubezpieczeniach dzia∏u I,
ubezpieczenia grupowe zosta∏y ca∏kowicie zbagatelizowane przez ustawodawc´ – powiedzia∏a B. K´szycka.
Sta∏o si´ tak, mimo ˝e umowa ubezpieczenia grupowego jest najbardziej
powszechnym êród∏em ochrony
ubezpieczeniowej w Polsce, przeznaczonym dla masowego konsumenta,
i to najmniej zarabiajàcego. Wskutek
tego 10 sierpnia ubr. wesz∏y w ˝ycie
przepisy prawne, które pozostajà
w drastycznej „opozycji” w stosunku
do instytucji umowy ubezpieczenia
grupowego. W jej ocenie nale˝y jak
najszybciej zapobiec temu, by umowa ubezpieczenia grupowego w dotychczasowym modelu nie znikn´∏a
z polskiego rynku ubezpieczeniowego. Jak zauwa˝y∏a, ubezpieczenia
grupowe sà historycznie starsze ni˝
indywidualne. DoÊç powiedzieç, ˝e
liczba osób aktualnie korzystajàcych
z tej formy ochrony wielokrotnie
przewy˝sza liczb´ osób ubezpieczonych indywidualnie. Z danych KNF
za 2007 r. wynika, ˝e na ponad 7,5
mln czynnych umów na ˝ycie oko∏o
6,5 mln stanowi∏y umowy ubezpieczenia zawarte grupowo, na podstawie których ubezpieczonych by∏o ponad 25 mln osób. I w tej sytuacji
ustawodawca, nowelà kwietniowà,
wprowadza dodatkowy przepis prawny – obowiàzek uzyskania przed zawarciem umowy ubezpieczenia na
˝ycie zgody ubezpieczonych. A przecie˝ nawiàzujà si´ i rozwiàzujà
stosunki pracy, nauki wi´c trudno
o stosowanie tych wymogów do ubezpieczenia grupowego. Tote˝ ogromnà
ulg´ dla praktyków dzia∏u I przynios∏o stanowisko przedstawicieli nauki,
którzy uznali, ˝e jest to rozwiàzanie
wadliwe. W ocenie ubezpieczycieli
najistotniejsza jest jak najszybsza
nowelizacja art. 829 § 2 k.c. poprzez

wykreÊlenie z tego przepisu s∏owa
„uprzednio”.
O zastrze˝eniach i wàtpliwoÊciach
z punku widzenia ubezpieczyciela odnoÊnie niektórych przepisów k.c. dotyczàcych ubezpieczeƒ majàtkowych
mówi∏a mec. Ewa Gryglewska, ekspert ds. ubezpieczeƒ majàtkowych
UNIQA TU S.A. W jej opinii ustawodawca wprowadzi∏ wiele przepisów
nieklarownych i równoczeÊnie zafundowa∏ ubezpieczycielom sankcje, np.
za naruszenie interesów konsumentów. Jak pokaza∏a praktyka, niektóre
przepisy kodeksu wymagajà obecnie
uzupe∏nienia i doprecyzowania.
Temat swobody kszta∏towania treÊci o.w.u. i dopuszczalnoÊci wprowadzania do o.w.u. zapisów o odmiennym brzmieniu o charakterze
doprecyzowujàcym treÊci przepisu
omówi∏ Jakub Nawraca∏a, Dyrektor
biura prawnego Grupy Concordia.
Problem pojawia si´ tu w zwiàzku
z brakiem precyzji przepisów bàdê
wàtpliwoÊciami zwiàzanymi z ich interpretacjà.
Na temat problemów prawnych
w stosowaniu i rozumieniu noweli do
umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym wypowiedzieli si´ równie˝
niezale˝ni praktycy ubezpieczeniowi:
Pawe∏ Sukiennik z firmy doradczej
PS Consult i Wojciech Kamiƒski
z Krajowego Biura Obs∏ugi Roszczeƒ
Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. P. Sukiennik omówi∏ kwestie zwiàzane
z prewencjà powypadkowà, natomiast W. Kamiƒski odniós∏ si´ do brakujàcych regulacji w nowelizacji k.c.
Konferencj´ podsumowa∏a Krystyna Krawczyk, Dyrektor Biura
Rzecznika Ubezpieczonych. Zwróci∏a uwag´, ˝e podczas ca∏odziennego
spotkania przekazano zebranym
ogromnà wiedz´ z ró˝nych stron
rynku ubezpieczeniowego, wskazano na mnóstwo wàtpliwoÊci interpretacyjnych. Okaza∏o si´, ˝e problemów jest bardzo du˝o i zachodzi
potrzeba zastanowienia si´ nad
zmianami odnoÊnie niektórych przepisów k.c., które sà niejasne,
sprzeczne czy niekorzystne dla prawid∏owego funkcjonowania i rozwoju rynku.
■
red. Janina Baraƒska
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH
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Rozpatrywanie skarg indywidualnych
z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
W I kwartale 2008 roku do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o 1943 pisemnych skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych, tj. o 6,6% wi´cej
ni˝ w I kwartale poprzedniego roku.
kargi kierowane do Rzecznika
Ubezpieczonych nap∏ywa∏y zarówno bezpoÊrednio od osób
ubezpieczonych, ubezpieczajàcych,
uposa˝onych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia (1442 sprawy tj.
74,2%), jak te˝ za poÊrednictwem innych podmiotów (501 spraw – 25,8%)
(wykres nr 1). Nadal roÊnie zainteresowanie korzystaniem z us∏ug
Rzecznika Ubezpieczonych ze strony
pe∏nomocników zajmujàcych si´ poÊredniczeniem w uzyskiwaniu odszkodowaƒ od zak∏adów ubezpieczeƒ. W omawianym okresie za ich
poÊrednictwem Rzecznik Ubezpieczonych otrzyma∏ 476 spraw, co stanowi∏o 24,5 % ogó∏u wystàpieƒ.
W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, najliczniejsza grupa
skarg, odnosi∏a si´ do ubezpieczeƒ
komunikacyjnych – 1285 skarg
(66,1%). WÊród nich najwi´cej skarg
odnotowano na obowiàzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych
– 866 skarg (44,5%), oraz ubezpieczenie auto-casco – 203 skargi (10,5%).
Wysoka pozycja w zakresie liczebnoÊci skarg w tej grupie ubezpieczeƒ
przypad∏a problemom odnoszàcym
si´ do sk∏adek ubezpieczeniowych
(188 skarg tj. 9,7 %). Ubezpieczajàcy
skar˝yli si´ przede wszystkim na:
wyst´powanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych; problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej cz´Êci
sk∏adki za OC komunikacyjne w nast´pstwie zbycia pojazdu; wysokoÊç
sk∏adek, w tym na konstrukcj´ taryf
sk∏adek. Ponadto cz´Êç skarg doty-

S
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czy∏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 (5 skarg
– 0,2%) oraz odmowy uznania w ca∏oÊci lub w cz´Êci zasadnoÊci roszczeƒ
odszkodowawczych (9 skarg – 0,5%),
zg∏aszanych do Funduszu. Pozosta∏e
wystàpienia skar˝àcych dotyczy∏y
ubezpieczenia
Zielonej
Karty
– 2 skargi (0,1%), ubezpieczenia na-

Wykres nr 1. èród∏o wp∏ywu skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

BezpoÊrednio od skar˝àcych

Za poÊrednictwem
pe∏nomocników

Za poÊrednictwem innych
podmiotów

Wykres nr 2. Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.

Ubezpieczenia
turystyczne
1,4%
Ubezpieczenia NW
2,1%

Brak danych
2,2%

¸àcznie sprawy
nieprzekraczajàce 1%
3,7%

Interpretacja przepisów
ubezpieczeniowych
2,7%
Ubezpieczenia
mienia
4,4%

Ubezpieczenia
komunikacyjne
66,1%

Ubezpieczenia OC
(pozosta∏e)
5,7%
Ubezpieczenia
na ˝ycie
11,7%
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Tabela nr 1. Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.
Rodzaj ubezpieczenia
Ubezpieczenia komunikacyjne:
- OC
- AC
- Zielona Karta
- Assistance
- Sk∏adki: sposób naliczania, wymiar, zwrot, tzw. podwójne ubezpieczenie OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
- NNW kierowcy i pasa˝erów
- UFG (kary i regres)
- UFG (dot. likwidacji szkód)
Ubezpieczenia na ˝ycie:
Ubezpieczenia zawarte przed 1989 r. (tzw. stary portfel)
Ubezpieczenia zawarte po 1989 r.
- Ubezpieczenia na ˝ycie
- Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
- Ubezpieczenia na ˝ycie z ub. funduszem kapita∏owym
- Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcjà NNW)
Ubezpieczenia OC (pozosta∏e)
Ubezpieczenia mienia
Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenia turystyczne:
- Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicà
- Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podró˝y
- Ubezpieczenia baga˝u
- Ubezpieczenia kosztów leczenia dla cudzoziemców
Ubezpieczenia NNW
Ubezpieczenia NNW m∏odzie˝y szkolnej
Regresy
Sk∏adki (pozosta∏e): sposób naliczania, wymiar, zwrot
Procedury stosowane przez zak∏ad ubezpieczeƒ
OC rolników
Ubezpieczenia finansowe:
- Gwarancje ubezpieczeniowe
- Ubezpieczenie kredytu
Ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych
Ubezpieczenia upraw
Ubezpieczenia maszyn budowlanych
Ubezpieczenia zwierzàt w gospodarstwie rolnym
Upad∏oÊç zak∏adów ubezpieczeƒ
Casco statków powietrznych i morskich
Ubezpieczenia zdrowotne:
- Ubezpieczenie operacji
Brak danych umo˝liwiajàcych podj´cie interwencji w sprawie
Brak w∏aÊciwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych
Ogó∏em

st´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
kierowcy i pasa˝erów – 8 skarg (0,4%)
oraz ubezpieczeƒ assistance – 4 skargi (0,2%) (tabela nr 1, wykres nr 2).
Drugie miejsce z uwagi na liczb´,
zajmowa∏y skargi dotyczàce ubezpie10

czeƒ na ˝ycie – ∏àcznie 227 skarg, co
stanowi∏o 11,7% wszystkich spraw
z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych, które w tym okresie wp∏yn´∏y
do Rzecznika Ubezpieczonych. W ramach tych skarg wyró˝niamy umo-

Liczba

%

1285
866
203
2
4

66,1
44,5
10,5
0,1
0,2

188
8
5
9
227
24
203
87
2
10
104
110
86
52
27
17
3
5
2
24
17
15
11
11
11
7
1
6
5
4
2
1
1
1
1
1
42
3
1943

9,7
0,4
0,2
0,5
11,7
1,2
10,5
4,5
0,1
0,5
5,4
5,7
4,4
2,7
1,4
0,9
0,2
0,2
0,1
1,2
0,9
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,0
0,4
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,2
100 ,0

wy zawarte przed 1989 rokiem przez
Paƒstwowy Zak∏ad Ubezpieczeƒ
a realizowane obecnie przez Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ na
˚ycie S.A. (tzw. stary portfel), których problematyka wià˝e si´ ze zbyt
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Wykres nr 3. Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeƒ
gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.
¸àcznie sprawy
nieprzekraczajàce 1%;
2,2%

Inne
15,7%

Oddalenie roszczenia
25,1%

Opiesza∏oÊç
w post´powaniu
odszkodowawczym
13,9%

Spór co do wysokoÊci przyznanego
odszkodowania lub Êwiadczenia
43,1%

Tabela nr 2. Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.
Lp.

Przyczyna skargi

Liczba

1. Oddalenie roszczenia
2. Spór co do wysokoÊci przyznanego
odszkodowania lub Êwiadczenia
3. Opiesza∏oÊç w post´powaniu odszkodowawczym
4. Zani˝ona wartoÊç wykupu polisy (dot. ub. na ˝ycie)
5. Odmowa wykupu wartoÊci polisy (dot. ub. na ˝ycie)
6. Opiesza∏oÊç w wykupie polisy (dot. ub. na ˝ycie)
7. Zmiana owu w trakcie trwania umowy
8. Odmowa kontynuacji ubezpieczenia
9. Inne, w tym; wysokoÊç sk∏adek, poprawnoÊç ich
naliczania, zwrot sk∏adek; interpretacja przepisów
ubezpieczeniowych; kara za brak OC kom.; regresy
10. Brak wyraênej przyczyny skargi
11. Brak w∏aÊciwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych
12. Ogó∏em

%

488

25,1

838
271
9
7
3
3
2

43,1
13,9
0,5
0,4
0,2
0,2
0,1

306
13
3
1943

15,7
0,6
0,2
100,0

Wykres nr 4. Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.
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Niepodj´cie interwencji

Brak ostatecznej oceny
w post´powaniau wewn´trznym

niskà kwotà ustalonego Êwiadczenia
z tytu∏u ubezpieczenia dzieci (tzw.
ubezpieczenie posagowe) lub ubezpieczenie renty odroczonej. W tej
grupie w I kwartale 2008 roku odnotowano 24 sprawy tj. 1,2%. Drugi rodzaj umów wchodzàcych w zakres
skarg dotyczàcych ubezpieczeƒ na
˝ycie to umowy zawarte po 1989 roku. Spory najcz´Êciej dotyczy∏y odmowy uznania roszczenia przez zak∏ad ubezpieczeƒ, gdy zdarzenie
ubezpieczeniowe nie mieÊci∏o si´
w granicach ochrony gwarantowanej
umowà lub z powodu zatajenia lub
podania przez ubezpieczonego niew∏aÊciwych informacji o stanie jego
zdrowia przed zawarciem umowy
ubezpieczenia; zbyt niskiej wobec
oczekiwaƒ tzw. wartoÊci wykupu polisy, proponowanej 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 203
(10,5%).
Kolejne miejsce pod wzgl´dem liczby skarg zajmowa∏y sprawy odnoszàce si´ do ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej
w
˝yciu
prywatnym jak równie˝ w zwiàzku
z wykonywanym zawodem – 110
skarg (5,7%). W skargach tych podnoszone sà najcz´Êciej zarzuty dotyczàce odmowy wyp∏aty odszkodowania motywowanej przez zak∏ad
ubezpieczeƒ brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z zakresu
zawartej umowy oraz zbyt niskà
kwotà ustalonego odszkodowania
wynikajàcà ze zbyt niskiej sumy
gwarancyjnej.
Nast´pna grupa skarg w przedstawianym okresie sprawozdawczym
zawiera∏a zarzuty odnoszàce si´ do
ubezpieczenia mienia na wypadek
kradzie˝y z w∏amaniem, od ognia
i innych zdarzeƒ losowych – 86
skarg (4,4%). Przyczynà odmowy
wyp∏aty odszkodowania przez zak∏ad ubezpieczeƒ by∏y najcz´Êciej:
brak ochrony ubezpieczeniowej b´dàcy konsekwencjà zakresu ochrony
wynikajàcej z zawartej umowy, wo11
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Wykres nr 5. Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ
gospodarczych zakoƒczonych w I kwartale 2008 r.
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0,0
Uznanie w zasadnoÊci skargi

Uznanie w drodze wyjàtku

bec zdarzenia stanowiàcego podstaw´ roszczenia; niedostosowanie zabezpieczenia mienia do wymogów
zawartych w ogólnych warunkach
umowy; nieop∏acenie w terminie

Wynik negatywny

sk∏adki lub jej raty oraz niedope∏nienie wymogów ustalonych dla procesu likwidacji szkody w warunkach
umowy ubezpieczenia np. nieterminowe zg∏oszenie szkody.

W I kwartale 2008 roku odnotowano 52 (2,7%) wystàpienia zawierajàce zapytania dotyczàce interpretacji
przepisów ubezpieczeniowych.
Nast´pna grupa skarg dotyczy∏a
ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków – ∏àcznie 41 skarg
(2,1%), w tym skarg odnoszàcych si´
do ubezpieczeƒ nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków m∏odzie˝y szkolnej – 17 (0,9%). Przyczynà tych
skarg by∏y najcz´Êciej problemy dotyczàce odmowy przyznania odszkodowania z powodu braku odpowiedzialnoÊci za zdarzenia, gdy –
zdaniem zak∏adu ubezpieczeƒ – nie
mieÊci si´ ono w granicach okreÊlonych warunkami umowy ubezpieczenia oraz spory o wysokoÊç odszkodowania – w tym mieszczà si´
zarówno zarzuty dotyczàce zani˝enia
rozmiaru procentowego uszczerbku
na zdrowiu, jak te˝ zbyt niskiej kwoty przyznanego odszkodowania.

Wykres nr 6. Liczba skarg na poszczególne zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏u I kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w porównaniu do ich udzia∏u w rynku w I kwartale 2008 r.

AEGON TU na ˚ycie S.A.
TU Alianz Polska S.A.
PAPTUN˚iR Amplico Life S.A.
AXA ˚ycie TU S.A.
BENEFIA TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie Cardif Polsa S.A.
Commercial Union Polska TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie Compensa S.A.
STU na ˚ycie Ergo Hestia S.A.
TU na ˚ycie Europa S.A.
FinLife TU na ˚ycie S.A.
Generali TU S.A.
Gerling Polska TU na ˚ycie S.A.
ING TU na ˚ycie S.A.
MetLife TU na ˚ycie S.A.
TU na ˚ycie Polisa-˚ycie S.A.
PZU ˚ycie S.A.
Royal Polska TU na ˚ycie S.A.
Signal Iduna ˚ycie Polska S.A.
Skandia ˚ycie TU S.A.
UNIQUA TU na ˚ycie S.A.
TUn˚ WARTA S.A.
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Wykres nr 7. Liczba skarg na poszczególne zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏u II kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w porównaniu do ich udzia∏u w rynku w I kwartale 2008 r.

AIG Polska TU S.A.
TU Alianz Polska S.A.
BENEFIA TU S.A.
BRE Ubezpieczenia TU S.A.
Commercial Union Polska TU Ogólnych S.A.
TU Compensa S.A.
D.A.S. TU Ochrony PrawnejS.A.
STU Ergo Hestia S.A.
TU Filar S.A.
Generali TU S.A.
HDI Asekuracja TU S.A.
HDI Gerling Polska TU S.A.
TU INTER Polska S.A.
TU INTERISK S.A.
Link 4 TU S.A.
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
TUiR Partner S.A.
PTU S.A.
PZM TU S.A.
PZU S.A.
Signal Iduna Polska S.A.
UNIQUA TU S.A.
TUiR WARTA S.A.
Concordia Polska TUW
Pocztowe TUW
TUW SKOK
TUW TUW
TUW TUZ
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■ Liczba skarg w %

Kolejna pozycja w zakresie liczebnoÊci skarg odnosi∏a si´ do ubezpieczeƒ
turystycznych – 27 skarg (1,4%) tj.:
❐ ubezpieczenia kosztów leczenia
podczas pobytu za granicà;
❐ ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podró˝y;
❐ ubezpieczenia baga˝u;
❐ ubezpieczenia kosztów leczenia
dla cudzoziemców.
Przyczynà tych skarg by∏y najcz´Êciej:
❐ odmowa przyznania odszkodowania; motywowana przez z.u.
brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikajàcej z zakresu
zawartej umowy;
❐ spory o wysokoÊç Êwiadczenia;
❐ opiesza∏oÊç w prowadzonym post´powaniu odszkodowawczym,
co prowadzi∏o do nieterminowego zaspokajania roszczeƒ.
Pozosta∏e grupy skarg nie przekracza∏y 1% ogó∏u spraw, które wp∏yn´C ZERWIEC 2008 R . N UMER 34
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∏y do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w omawianym okresie sprawozdawczym.
W okresie obj´tym sprawozdaniem, tak jak w latach poprzednich
zdecydowanie dominowa∏y zarzuty
zawarte w trzech grupach problemów (tabela nr 2, wykres nr 3):
❐ sporu co do wysokoÊci przyznanego odszkodowania lub Êwiadczenia – 838 skarg (43,1%);
❐ oddalenia roszczenia zg∏aszanego z tytu∏u umowy ubezpieczenia – 488 skarg (25,1%);
❐ opiesza∏oÊci w post´powaniu
odszkodowawczym – 271 skarg
(13,9%).
W wi´kszoÊci spraw, tj. 1558
(80,2%) Rzecznik Ubezpieczonych
podjà∏ interwencj´ (wykres nr 4).
Podj´cie interwencji w danej sprawie
mia∏o miejsce wówczas gdy z posiadanego materia∏u wynika∏o, i˝ naruszone zosta∏o prawo lub interes osób

ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia. Jej podj´cia
odmówi∏ w 284 przypadkach, co stanowi∏o 14,6% wszystkich skarg z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych.
Podstawowà przyczynà niepodj´cia
interwencji by∏o stwierdzenie, i˝
analiza posiadanych dokumentów
nie wskazuje na stwierdzenie naruszenia prawa bàdê interesów ubezpieczonych
lub
uprawnionych
z umowy ubezpieczenia. Nie podejmowano równie˝ interwencji w sprawach kierowanych do Rzecznika jako do kolejnego adresata ("do
wiadomoÊci"), gdy˝ ich autorzy wyraênie zaznaczali, i˝ chodzi im jedynie o zapoznanie Rzecznika z danà
sprawà. Pewna grupa spraw wymaga∏a uzupe∏nienia o dodatkowe informacje, bez których dalsze badanie
jej by∏o niemo˝liwe. Do zakresu
spraw, w których nie podj´to inter13
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wencji zaliczono równie˝ przypadki
braku w∏aÊciwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych, sprawy w których toczy
si´ post´powanie przed sàdem, zapad∏y ju˝ wyroki sàdowe lub zawarto
ugod´ z zak∏adem ubezpieczeƒ, która zawiera∏a zrzeczenie si´ przez
skar˝àcego dalszych roszczeƒ.
W 101 sprawach (5,2%) z uwagi na
wzrost dynamiki wnoszonych skarg
nie dokonano jeszcze ostatecznej
oceny w post´powaniu wewn´trznym i dopiero jego zakoƒczenie pozwoli na podj´cie decyzji w sprawie
dalszego post´powania.
W wyniku interwencji Rzecznika
Ubezpieczonych w I kwartale 2008 roku ∏àcznie w odniesieniu do 261 skarg
nastàpi∏a zmiana stanowiska na korzyÊç skar˝àcego, co stanowi∏o 39,5%
wszystkich spraw zakoƒczonych,
w tym 20 spraw zosta∏o uznane w drodze wyjàtku (3,0%) (wykres nr 5).
399 spraw zosta∏o zakoƒczone wynikiem negatywnym, co stanowi∏o

60,5% wszystkich skarg, w których
Rzecznik Ubezpieczonych zakoƒczy∏
post´powanie interwencyjne.
906 spraw nadal pozostaje przedmiotem analizy Rzecznika Ubezpieczonych, co stanowi 58,1% wszystkich spraw, w których podj´ta
zosta∏a interwencja.
W I kwartale 2008 roku do Biura
Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o
∏àcznie 252 skargi odnoszàce si´ do
nieprawid∏owoÊci w dziale I.
Na funkcjonowanie okreÊlonych
zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u I odnotowano 240 wystàpieƒ (wykres nr
6). W 6 przypadkach sprawa dotyczy∏a zagranicznego podmiotu oraz
w 6 sprawach brak by∏o wskazania
nazwy zak∏adu ubezpieczeƒ na ˝ycie, którego dotyczy∏a skarga.
W omawianym okresie sprawozdawczym skarg odnoszàcych si´ do
nieprawid∏owoÊci w dziale II odnotowano ∏àcznie 1688. Na dzia∏alnoÊç poszczególnych zak∏adów

ubezpieczeƒ dzia∏u II wp∏yn´∏o
1625 skarg (wykres nr 7). W odniesieniu do 25 spraw skar˝àcy nie
okreÊlili nazwy zak∏adu ubezpieczeƒ dzia∏u II b´dàcego podmiotem
skargi; 18 spraw dotyczy∏o Oddzia∏ów zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ w Polsce; 14 spraw dotyczy∏o Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego; w 2 przypadkach
wystàpienia skar˝àcych odnosi∏y si´
do funkcjonowania podmiotów
ustanowionych przez zagraniczne
zak∏ady ubezpieczeƒ jako reprezentanta do spraw roszczeƒ na terenie
Polski; 2 skargi odnotowano na
dzia∏alnoÊç zagranicznego zak∏adu
ubezpieczeƒ; 1 sprawa odnosi∏a si´
do funkcjonowania upad∏ego zak∏adu ubezpieczeƒ oraz 1 sprawa dotyczy∏a dzia∏alnoÊci Polskiego Biura
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
W pozosta∏ych 3 sprawach brak
by∏o w∏aÊciwoÊci Rzecznika Ubezpieczonych.

Rozpatrywanie skarg
dotyczàcych problematyki
otwartych funduszy
emerytalnych
W I kwartale 2008r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wp∏yn´∏o ogó∏em 36 pisemnych skarg dotyczàcych funkcjonowania systemu emerytalnego.
ajliczniejsza grupa skarg,
podobnie jak w latach poprzednich, odnosi∏a si´ do
funkcjonowania ZUS, który jest
dysponentem funduszu emerytalnego w ramach Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, prowadzi konta
ubezpieczonych i przekazuje cz´Êç
sk∏adki emerytalnej ubezpieczonych do filara II (∏àcznie 21 skarg –
58,3% skarg ogó∏em z zakresu zabezpieczenia emerytalnego – wy-
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kres nr 8). Cz´Êç skarg dotyczy∏a
jednak dzia∏alnoÊci ZUS niezwiàzanej z funkcjonowaniem II i III filara
emerytalnego – wówczas RU nie
móg∏ podjàç interwencji i wskazywa∏ skar˝àcym instytucj´ w∏aÊciwà
w danej sprawie (16 skarg). Skargi
na funkcjonowanie ZUS z zakresu
zabezpieczenia emerytalnego dotyczy∏y g∏ównie problemu nieprzekazywania sk∏adek na rachunki ubezpieczonych w OFE.

Miejsce drugie pod wzgl´dem liczby skarg, zaj´∏y wystàpienia dotyczàce dostrze˝onych nieprawid∏owoÊci
w funkcjonowaniu OFE (9 skarg –
25%). Pisemne wystàpienia uczestników systemu w zakresie otwartych funduszy emerytalnych dotyczy∏y przede wszystkim:
❐ nieprawid∏owoÊci w czynnoÊciach akwizycyjnych prowadzonych na rzecz OFE,
❐ problemów towarzyszàcych
zmianie OFE i dokonywaniu
wyp∏aty transferowej,
❐ mo˝liwoÊci anulowania umowy
o cz∏onkostwo wskutek b∏´du co
do treÊci oÊwiadczenia woli i naP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH
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Tabela nr 3. Liczba skarg na poszczególne podmioty z zakresu zabezpieczenia emerytalnego kierowanych
do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.
Lp.

Powszechne Towarzystwa Emerytalne

Liczba cz∏onków

Liczba skarg

(stan na dzieƒ 31.03.2008r.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
❊

AIG PTE S.A
Commercial Union PTE BPH
CU WBK S.A.
ING PTE S.A.
PTE PZU S.A.
Pocztylion-Arka PTE S.A.
ZUS❊
Brak nazwy OFE
(interpretacja przepisów dot. OFE)
OGÓ¸EM

Procent ogólnej
liczby skarg

Podj´cie interwencji
Liczba
%

1 097 751

1

7,1

1

7,1

2 778 760
2 676 737
1 982 502
445 934
-

1
1
4
1
5

7,1
7,1
28,6
7,1
35,7

1
3
1
3

7,1
21,4
7,1
21,4

-

1
14

7,1
100,0

-

-

skargi na ZUS dotyczà tu tylko problematyki zabezpieczenia emerytalnego

bycia wczeÊniejszych uprawnieƒ
emerytalnych,
❐ otrzymania przez osoby uprawnione Êrodków zgromadzonych
na rachunku zmar∏ego cz∏onka
OFE,
❐ sfa∏szowania umów.
Analizujàc skargi w uj´ciu podmiotowym, najwi´cej wystàpieƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci powszechnych towarzystw emerytalnych
odnotowano na PTE PZU S.A zarzàdzajàcego OFE PZU Z∏ota Jesieƒ.
Kolejne miejsca ex aequo pod wzgl´dem liczebnoÊci skarg zaj´∏y, AIG
PTE S.A., Commercial Union PTE
BPH CU WBK S.A. a tak˝e ING
PTE S.A. i Pocztylion-Arka PTE
S.A. (tabela nr 3).
Skargi z zakresu zabezpieczenia
emerytalnego kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych w przedstawionym okresie sprawozdawczym
w wi´kszoÊci dotyczy∏y nieterminowego przekazywania sk∏adek przez
ZUS na rachunki ubezpieczonych
w OFE (5 skarg, 13,9%). Nadal wi´c
istniejà problemy w funkcjonowaniu
systemu informatycznego ZUS a co
za tym idzie zaleg∏oÊci w przetwarzaniu dokumentów ubezpieczeniowych za poprzednie okresy. Zaleg∏e
sk∏adki sà stopniowo przekazywane,
w zale˝noÊci od przebiegu procesu
ponownego przetwarzania dokumentów. Ostateczne przekazanie
wszystkich zaleg∏ych sk∏adek op∏aconych przez p∏atników do koƒca 2002 r.
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powinno nastàpiç do koƒca 2008 r.
Kolejnà pod wzgl´dem liczebnoÊci
grup´ skarg stanowi∏y wystàpienia
w sprawie nieprawid∏owoÊci w czynnoÊciach akwizycyjnych. Du˝a cz´Êç
problemów w tym zakresie dotyczy∏a sytuacji zawierania umów zbyt pochopnie, nie rzadko pod wp∏ywem
informacji zaprezentowanych przez
przedstawiciela innego OFE bàdê
nieprawid∏owoÊci zwiàzanych z próbà zatrzymana klientów przed
transferem (4 sprawy – 11,1%).
Nast´pne skargi zwiàzane by∏y ze
zmianà funduszu i dokonaniem wy-

kwencji, dotychczasowy fundusz nie
umieszcza∏ ubezpieczonego na liÊcie
osób zmieniajàcych OFE, ZUS nie
móg∏ dokonaç zmiany w Centralnym
Rejestrze Cz∏onków OFE a wyp∏ata
transferowa nie mog∏a zostaç dokonana.
Ubezpieczeni nadal borykali si´
z problemem niemo˝noÊci przejÊcia
na wczeÊniejszà emerytur´ z powodu
uczestnictwa w OFE. W konsekwencji, na kolejnym miejscu pod wzgl´dem liczebnoÊci skarg znalaz∏y si´
wystàpienia poruszajàce problem
anulowania umowy cz∏onkostwa

Wykres nr 8. Zestawienie podmiotów skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.

Inne
16,7%
ZUS*
58,3%

OFE
25%

p∏aty transferowej (3 skargi – 8,3%).
Cz´Êç problemów w tym zakresie
spowodowana by∏a niedostarczeniem do dotychczasowego funduszu
zawiadomienia o zawarciu umowy
z innym OFE z wnioskiem o dokonanie wyp∏aty transferowej. W konse-

w OFE na skutek niewiedzy o utracie prawa do wczeÊniejszego Êwiadczenia emerytalnego (2 skargi, 5,6 %
skarg ogó∏em).
Pozosta∏e skargi dotyczy∏y wyp∏aty
Êrodków po Êmierci cz∏onka OFE
oraz problemu sfa∏szowania umowy.
15
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Wykres nr 9. Podmiot skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego
wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.
Zmiana Funduszu i dokonanie
wyp∏aty transferowej
8,3%

Nieprzekazywanie
sk∏adek do OFE
13,9%

Brak w∏aÊciwoÊci RU
52,8%

Anulowanie umowy ze wzgl´du
na nabycie prawa
do wczeÊniejszej emerytury
5,6%

Nieprawid∏owoÊci
w wyp∏acie
(Êmierç cz∏onka OFE)
2,8%

Inne
2,8%
Sfa∏szowanie umowy
2,8%

Nieprawid∏owoÊci
w czynnoÊciach
akwizycyjnych
11,1%

Wykres nr 10. Tryb rozpatrywania skarg z zakresu zabezpieczenia
emerytalnego wp∏ywajàcych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Podj´cie interwencji

Niepodj´cie interwencji

Wykres nr 11. Wynik interwencji w sprawach zakoƒczonych z zakresu
zabezpieczenia emerytalnego podejmowanych przez Rzecznika
Ubezpieczonych w I kwartale 2008 r.
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Wynik negatywny

19 skarg skierowanych do RU
(52,8%) nie mieÊci∏o si´ w zakresie
jego kompetencji. Sprawy te by∏y
kierowane do w∏aÊciwych adresatów,
z powiadomieniem autorów wystàpieƒ o przekazaniu ich spraw zgodnie z w∏aÊciwoÊcià.
Po przeanalizowaniu 36 skarg, jakie wp∏yn´∏y do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2008 roku,
podj´to czynnoÊci interwencyjne
w 9 sprawach (25% – wykres nr 10).
W 27 sprawach, co stanowi∏o 75%
wszystkich skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego, Rzecznik
Ubezpieczonych nie podjà∏ interwencji. Niepodj´cie interwencji zazwyczaj spowodowane by∏o brakiem
w∏aÊciwoÊci oraz brakiem stosownego wniosku ze strony osoby kierujàcej wystàpienie, w którym zawarta
by∏a jedynie proÊba o wyjaÊnienie
przepisów prawnych dotyczàcych
dzia∏alnoÊci OFE.
W wyniku interwencji Rzecznika
Ubezpieczonych podj´tych w I kwartale 2008r. w przypadku zakoƒczenia post´powania 50% spraw zakoƒczy∏o si´ pozytywnym wynikiem dla
skar˝àcych, a pozosta∏e 50% spraw
uzyska∏o wynik negatywny (wykres
nr 11).W pozosta∏ych 3 sprawach
Rzecznik Ubezpieczonych nadal prowadzi czynnoÊci interwencyjne.
Rzecznik uznawa∏ spraw´ za zakoƒczonà, gdy:
❐ PTE uznawa∏o zasadnoÊç interwencji i zmienia∏o swojà wczeÊniejszà decyzj´,
❐ ZUS wyjaÊni∏ przyczyny nieterminowego przekazania sk∏adek
emerytalnych i przekaza∏ zaleg∏e sk∏adki bàdê wskaza∏ planowany termin ich przekazania
do OFE,
❐ w Êwietle kolejnych wyjaÊnieƒ
i po wnikliwej analizie sprawy
oceni∏, ˝e prawo bàdê interesy
cz∏onków OFE nie zosta∏y naruszone,
❐ wyczerpa∏ wszystkie mo˝liwoÊci
dzia∏ania, jednak towarzystwo
bàdê ZUS nie zmieni∏o stanowiska w sprawie – wówczas RU
informowa∏ skar˝àcych o przys∏ugujàcych im prawach wystàpienia na drog´ sàdowà.
■
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH
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Terminy wyp∏aty odszkodowania
z umowy OC posiadacza pojazdu
Najcz´Êciej zawieranà umowà ubezpieczenia – nie
tylko z resztà w Polsce – jest umowa obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego nazywana potocznie OC komunikacyjnym.
ed∏ug danych zebranych
przez G∏ówny Urzàd Statystyczny na dzieƒ 31
grudnia 2006 r. zarejestrowanych
pojazdów samochodowych by∏o
w Polsce ponad 18 milionów. Osoba
poszkodowana ruchem pojazdu lub
jej bliscy, zg∏aszajà si´ wówczas
z wnioskiem o odszkodowanie do
zak∏adu ubezpieczeƒ, z którym
zwiàza∏ si´ ww. umowà posiadacz
pojazdu. W zale˝noÊci od rodzaju
szkody (szkoda na mieniu; szkoda
na osobie) i jej rozmiaru b´dzie
przys∏ugiwa∏o poszkodowanej osobie lub uprawnionym odszkodowanie, które powinno w pe∏nym
zakresie wyrównaç wszystkie nast´pstwa szkody. Pomijam celowo
charakterystyk´ poszczególnych
odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ, koncentrujàc si´ na terminie, w jakim powinny zostaç one spe∏nione przez
ubezpieczyciela sprawcy szkody,
w ramach odpowiedzialnoÊci gwarancyjnej. Kwestia terminu wyp∏aty odszkodowania jest bowiem bardzo istotna dla osoby oczekujàcej
na naprawienie skutków szkody.
JeÊli w wyniku wypadku dosz∏o do
pomniejszenia jej dóbr, wówczas
ma ona prawo oczekiwaç na jak
najszybszà napraw´ takiego stanu
rzeczy. Przede wszystkim chodzi
o to, aby jak najkrócej trwa∏ stan
pokrzywdzenia osoby poszkodowanej ale równie˝ warto pamietaç, i˝
zw∏oka w naprawieniu szkody cz´sto prowadzi do jej zwi´kszenia, co
niejako powoduje kolejnà szkod´.
Analizujàc problemy b´dàce przedmiotem skarg nap∏ywajàcych do

W
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Rzecznika Ubezpieczonych wyodr´bniç mo˝na znacznà ich grup´,
która dotyczy wy∏àcznie przewlek∏ego post´powania odszkodowawczego zak∏adów ubezpieczeƒ i tak :
w roku 2005 i 2006 by∏o tych skarg
po 12,4% , a w roku 2007 – 12,7%
ogó∏u skarg. Skar˝àcy wskazujà na
ich zdaniem nieuzasadnione, d∏u˝sze ni˝ wskazane prawem, post´powanie odszkodowawcze ubezpieczycieli.
Pomijajàc przyczyny faktyczne
tego stanu rzeczy podawane przez
zak∏ady ubezpieczeƒ, chcia∏abym
wskazaç i omówiç regulacje prawne
dotyczace tej kwestii tj. terminów
na spe∏nienie Êwiadczenia przez
ubezpieczyciela na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach, dochodzàcych nale˝nych Êwiadczeƒ
z umowy obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu.
Terminy te sà okreÊlone w art. 14
ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (obowiàzujàcej od dnia 1 stycznia 2004 r.)
w sposób nast´pujàcy: Zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca odszkodowanie
w terminie 30 dni liczàc od dnia
z∏o˝enia przez poszkodowanego lub
uprawnionego, zawiadomienia o szkodzie (ust.1), jednak˝e w kolejnym
ust´pie zapisano, ˝e: W przypadku
gdyby wyjaÊnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okolicznoÊci
niezb´dnych do ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszkodowania oka-

za∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie wyp∏aca si´ w terminie 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie
tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe, nie
póênniej jednak ni˝ w terminie 90
dni od dnia z∏o˝enia zawiadomienia
o szkodzie, chyba ˝e ustalenie odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszkodowania zale˝y od toczàcego si´
post´powania karnego lub cywilnego W terminie o którym mowa
w ust.1, zak∏ad bezpieczeƒ zawiadamia na piÊmie uprawnionego
o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jego roszczeƒw ca∏oÊci lub
w cz´Êci, jak równie˝ o przypuszczalnym terminie zaj´cia ostatecznego stanowiska wzgl´dem roszczeƒ uprawnionego, a tak˝e
wyp∏aca bezspornà cz´Êç odszkodowania.
Obowiàzujàce zaÊ w tym czasie
(I.2004) zapisy art. 817 kodeksu cywilnego brzmia∏y nast´pujàco; JeÊli
nie umówiono si´ inaczej, zak∏ad
ubezpieczeƒ obowiàzany jest spe∏niç Êwiadczenie w terminie 30 dni
liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku (§ 1). Ponadto,
przepis § 2 dodatkowo stwierdza∏
˝e: Gdyby wyjaÊnienie w powy˝szym terminie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ
albo wysokosci Êwiadczenia okaza∏o si´ niemo˝liwe, Êwiadczenie powinno byç spe∏nione w ciàgu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie
tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe.
Jednak˝e bezspornà cz´Êç Êwiadczenia zak∏ad ubezpieczeƒ powinien spe∏niç w terminie przewidzianym § 1. Kodeks cywilny by∏ zatem
bardziej liberalny wobec zak∏adów
ubezpieczeƒ, bowiem nie okreÊla∏
granicy na spe∏nienie Êwiadczenia,
w odró˝nieniu od 90 dni wskaza17
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nych w ww. ustawie o ubezpieczeniach obowiàzkowych.
Istotne zmiany dla omawianego
zagadnienia przynios∏a jednak˝e
nowelizacja kodeksu cywilnego,
która zacz´∏a obowiàzywaç wobec
umów zawartych poczàwszy od
dnia 10 sierpnia 2007 r. Dosz∏o bowiem do zasadniczej zmiany zapisu
§ 1 w art. 817 k.c. i nadania mu
w odró˝nieniu od poprzedniego stanu prawnego, charakteru bezwzgl´dnego. Aktualnie ten przepis
brzmi: Ubezpieczyciel obowiàzany
jest spe∏niç Êwiadczenie w terminie
30 dni liczàc od dnia otrzymania
zawiadomienia o wypadku. Nadto
prokonsumenckiemu rozszerzeniu
uleg∏ art. 817 k.c. o zapis § 3 który
brzmi: Umowa ubezpieczenia lub
ogólne warunki ubezpieczenia mogà zawieraç postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego ni˝
okreÊlone w paragrafach poprzedzajàcych.
Ró˝nice wobec dotychczasowego
brzmienia art. 817 k.c. dotyczà zatem niemo˝noÊci umownego wyd∏u˝enia terminu na wyp∏at´
Êwiadczenia ponad 30 dni, nadto
zaÊ przewidujà mo˝liwoÊç jego
skrócenia.
Jaka jest zatem aktualna pozycja
osoby dochodzàcej odszkodowania
z tytu∏u umowy odpowiedzialnoÊci

cywilnej
posiadacza
pojazdu
(sprawcy szkody) w porównaniu do
sytuacji gdyby podstawà roszczeƒ
odszkodowawczych by∏aby dobrowolna umowa OC np. zarzàdcy drogi; osoby prowadzàcej parking
strze˝ony; w ˝yciu prywatnym itd.
Odpowiedê jest prosta, a zarazem
zaskakujàca – na d∏u˝szy termin likwidacji szkody tj. otrzymania odszkodowania nara˝ona jest osoba
oczekujàca na Êwiadczenie odszkodowawcze z tytu∏u obowiàzkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Niestety, obserwowana przez
Rzecznika Ubezpieczonych praktyka znacznej wi´kszoÊci zak∏adów
ubezpieczeƒ, które zajmujà si´
obowiàzkowym ubezpieczeniem
OC posiadaczy pojazdów – prowadzi do twierdzenia, ˝e traktujà one
zapis o nieprzekraczalnym 90
dniowym terminie na spe∏nienie
nale˝nych Êwiadczeƒ, jako powszechnie stosowany termin na
spe∏nianie zg∏aszanych roszczeƒ.
Niestety, dla wiekszoÊci poszkodowanych trudne jest w praktyce dowiedzenie zak∏adowi ubezpieczeƒ,
i˝ ten nie dochowa∏ wymaganej
w przepisach nale˝ytej starannoÊci
w prowadzeniu post´powania odszkodowawczego i dlatego post´powanie nie zosta∏o zakoƒczone

VII edycja Konkursu na najlepsze
prace doktorskie, magisterskie,
podyplomowe i licencjackie
z dziedziny ubezpieczeƒ
gospodarczych i spo∏ecznych
onkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, podyplomowe i licencjackie z dziedziny
ubezpieczeƒ gospodarczych i spo∏ecznych organizowany przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacj´
Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazet´ Ubezpieczeniowà, na sta∏e wpisa∏ si´ w kalendarz prac Rzecznika

K
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w terminie 30 dniowym. Dzieje si´
tak pomimo prawa do wglàdu tych
osób w akta odszkodowawcze,
bowiem poszkodowani cz´sto nie
potrafià krytycznie odnieÊç si´ do
wyjaÊnieƒ zak∏adu, gdy ten bezpodstawnie argumentuje i˝ np. nie
mo˝e skontaktowaç si´ ze sprawcà
szkody, albo ˝e poszkodowany nie
dostarczy∏ okreÊlonego dowodu,
lub te˝ ˝e oczekuje na rozstrzygni´cie sàdu – w sytuacji gdy zgromadzone przez ubezpieczyciela dokumenty sà wystarczajàce do
zamkni´cia post´powania i wyp∏acenia nale˝nego odszkodowania
i Êwiadczenia. Dopiero post´powanie przed sàdem najcz´Êciej skutkuje ustaleniem zw∏oki po stronie
ubezpieczyciela i orzeczeniem
o nale˝nych do odszkodowania
równie˝ odsetkach za zw∏ok´.
S∏usznym wobec powy˝szego wydaje si´ twierdzenie, ˝e z korzyÊcià
dla poszkodowanych w wypadkach
drogowych by∏oby zrównanie ich
praw w zakresie terminów spe∏niania Êwiadczeƒ odszkodowawczych
z terminami, o których mowa
w w aktualnie obowiàzujàcym art.
817 k.c.
■
Krystyna Krawczyk
dyrektor Biura Rzecznika
Ubezpieczonych

Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej.
W listopadzie 2007 rozpocz´∏a si´ jego VII edycja.
G∏ównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy
z zakresu ubezpieczeƒ gospodarczych oraz zabezpieczenia spo∏ecznego, zw∏aszcza wÊród studentów studiów wy˝szych i doktorantów.
Prace konkursowe by∏y przyjmowane do 15 lutego
2008r. Konkurs swoim zakresem objà∏ kategorie prac
doktorskich, magisterskich i licencjackich.
Na tegoroczny konkurs wp∏yn´∏o 11 prac doktorskich, 27 prac magisterskich oraz 8 prac licencjackich.
Aktualnie trwajà prace jury.
2 czerwca br. odb´dzie si´ posiedzenie jury na którym wy∏onieni zostanà laureaci. UroczystoÊç wr´czenia nagród zaplanowano w dniu 20 czerwca br. Na
uroczystoÊç zapraszani sà laureaci, promotorzy, sponsorzy i darczyƒcy oraz cz∏onkowie jury.
■
Iwona Szymaƒska
sekretarz jury
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH
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Wybór cz´Êci zamiennych
do naprawy pojazdu
z obowiàzkowego ubezpieczenia
OC pojazdów
Od d∏u˝szego czasu, na rynku ubezpieczeƒ komunikacyjnych trwa dyskusja na temat zakresu obowiàzku naprawienia szkody w przypadku uszkodzenia pojazdu.
yskusj´ t´ podsycajà przede
wszystkim zak∏ady ubezpieczeƒ, które przy wyliczaniu
odszkodowaƒ nale˝nych z obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, stosujà ceny nieoryginalnych cz´Êci
zamiennych wskazujàc, i˝ zamontowanie cz´Êci nowych i oryginalnych powoduje wzbogacenie poszkodowanego i jest niezgodne
z prawem.
Nasilenie problemu, jak równie˝
kolejne próby przekonywania Êrodowiska ubezpieczeniowego co do
s∏usznoÊci takich rozliczeƒ, mia∏y
miejsce w szczególnoÊci w momencie zmian przepisów regulujàcych
monopol produkcji cz´Êci zamiennych. Po raz pierwszy goràca dyskusja rozgorza∏a w momencie wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr 1400/20021, obecnie
problem ten poruszany jest w zwiàzku z nowelizacjà przepisów prawa
w∏asnoÊci przemys∏owej.
Rozporzàdzenie Komisji Europejskiej, a za nim polskie rozporzàdzenie Rady Ministrów2, mi´dzy innymi dokona∏o rozró˝nienia cz´Êci
stosowanych do naprawy pojazdów.
Wprowadzone zosta∏y trzy poj´cia
cz´Êci zamiennych.
Przepis art. 1 pkt 1 ppkt s) , t)
i u) rozporzàdzenia wprowadzi∏ poj´cia: „cz´Êci zamienne”, „oryginalne cz´Êci zamienne” oraz „cz´Êci
zamienne
porównywalnej
jakoÊci”. Definicja „oryginalne cz´Êci zamienne” wed∏ug rozporzà-
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dzenia Komisji, obejmuje obecnie
nie tylko cz´Êci produkowane
przez producenta pojazdów danej
marki, ale równie˝ cz´Êci, o tej samej jakoÊci co elementy zastosowane w monta˝u pojazdu silnikowego
oraz które sà produkowane zgodnie ze specyfikacjami i normami
produkcji, dostarczonymi przez
producenta tych pojazdów w odniesieniu do produkcji elementów lub
cz´Êci zapasowych danego pojazdu
silnikowego. Obejmuje to cz´Êci zamienne, które sà produkowane na
tej samej linii produkcyjnej, co elementy zastosowane przy monta˝u
pojazdu. Ponadto, przyjmuje si´, ˝e
cz´Êci zamienne sà oryginalne, je˝eli producent tych cz´Êci zaÊwiadczy, ˝e zosta∏y one wyprodukowane
zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i sà one tej samej jakoÊci co
cz´Êci stosowane do monta˝u tych
pojazdów.
„Cz´Êci zamienne porównywalnej
jakoÊci” oznaczajà, zgodnie z rozporzàdzeniem, cz´Êci zamienne produkowane przez ka˝de przedsi´biorstwo, które mo˝e w ka˝dej
chwili zaÊwiadczyç, ˝e odpowiadajà
one pod wzgl´dem jakoÊci elementom zastosowanym przy monta˝u
danego pojazdu. Definicja ta obejmuje wi´c cz´Êci produkowane wed∏ug innych, ni˝ producenckie,
norm. Jedynym kryterium oceny
ich zgodnoÊci z normami jest
oÊwiadczenie producenta.

Z punktu widzenia interesu konsumenta zastosowanie cz´Êci zamiennych, o których jakoÊci zaÊwiadcza sam producent – podmiot
nie b´dàcy producentem pojazdu,
a wytwarzajàcy cz´Êci zamienne
w ramach definicji cz´Êci oryginalnych lub cz´Êci zamiennych porównywalnej jakoÊci – stwarza realne
zagro˝enie. Przepisy wskazujà bowiem, i˝ taki podmiot mo˝e w stosunku do produkowanych cz´Êci
u˝ywaç poj´cia oryginalne cz´Êci
zamienne/cz´Êci zamienne porównywalnej jakoÊci, a cià˝y na nim jedynie obowiàzek zaÊwiadczenia, ˝e
cz´Êci te spe∏niajà odpowiednie wymogi. ˚adne przepisy nie okreÊlajà
jednak sposobu kontroli takich „zaÊwiadczeƒ” ani podmiotów, które
mia∏yby zajmowaç si´ porównywaniem jakoÊci takich cz´Êci w stosunku do cz´Êci wytwarzanych
przez producenta pojazdu. Nie
okreÊlono równie˝ sankcji za podawanie nieprawdziwych informacji w tym zakresie. Konsument
w wi´kszoÊci przypadków nie jest
sam w stanie stwierdziç, czy cz´Êç
produkowana przez podmiot nie
b´dàcy producentem pojazdu gwarantuje równie skutecznà prac´.
Istnieje wi´c ryzyko gorszego sprawowania si´ pojazdu.
Ostatnià kategori´ stanowià
„cz´Êci zamienne”. Sà to towary
przeznaczone do zainstalowania
w lub na pojeêdzie silnikowym,
w celu zastàpienia elementów tego
pojazdu. Sà to wi´c cz´Êci, które nie
muszà spe∏niaç ˝adnych konkretnych wymogów, a ich producenci
nie muszà legitymowaç si´ ˝adnymi dokumentami sprawnoÊci technicznej.
Stosujàc si´ do tych oto definicji,
zak∏ady ubezpieczeƒ wprowadzajà
nowe procedury likwidacji szkód.
Odszkodowanie obliczane jest
z uwzgl´dnieniem cen oryginalnych
cz´Êci zamiennych lub cen cz´Êci zamiennych porównywalnej jakoÊci,
ostatecznie jednak przyjmujàc oczywiÊcie wersj´ taƒszà dla zak∏adu
ubezpieczeƒ.3 Niektórzy ubezpieczyciele nie uwzgl´dniajà faktur za
wmontowanie oryginalnych cz´Êci
19
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w samochodach trzyletnich i starszych i gdzie to mo˝liwe (nie
wszystkie cz´Êci majà swoje alternatywne zamienniki) stosujà stawki cz´Êci alternatywnych (czyli cz´Êci nie pochodzàcych od producenta
pojazdu). Zak∏ady ubezpieczeƒ uzasadniajà swoje dzia∏anie art. 363 §
1 k.c. twierdzàc, i˝ sà zobowiàzane
tylko do zwrotu niezb´dnych,
ekonomicznie uzasadnionych wydatków. Zdaniem ubezpieczycieli:
„z art. 363 § 1 k.c. wynika, ˝e w razie uszkodzenia rzeczy w stopniu
umo˝liwiajàcym przywrócenie jej do
stanu poprzedniego, osoba odpowiedzialna za szkod´ zobowiàzana
jest zwróciç poszkodowanemu niezb´dne i ekonomicznie uzasadnione
koszty naprawy pojazdu, ustalone
wed∏ug cen wyst´pujàcych na lokalnym rynku. Skoro wysokoÊç odszkodowania powinna obejmowaç
niezb´dne, ekonomicznie uzasadnione wydatki, to oznacza to, ˝e naprawa powinna zostaç dokonana
w sposób racjonalny z najmniejszym nak∏adem si∏ i kosztów”4.
Wbrew jednak twierdzeniom ubezpieczycieli takich zapisów pró˝no
szukaç w art. 363 k.c., a poj´cie
„ekonomicznie uzasadnionych wydatków” znajdziemy wy∏àcznie
w uzasadnieniach orzeczeƒ sàdów5,
które jednak nigdy nie wskazywa∏y,
i˝ ekonomicznie uzasadnione wydatki to wydatki najmniejsze. Przyk∏adowo mo˝na tu powo∏aç jeden
z wyroków Sàdu Najwy˝szego, który pos∏ugujàc si´ poj´ciem ekonomicznie uzasadnionych wydatków,
uzna∏, i˝ zak∏ad ubezpieczeƒ ma
obowiàzek zwróciç poszkodowanemu koszty faktycznie poniesione na
napraw´ pojazdu (koszty robocizny), a nie koszty „przeci´tne” –
uznane przez zak∏ad ubezpieczeƒ6.
Zak∏ady ubezpieczeƒ budujà wi´c,
jak widaç w∏asne i korzystne wy∏àcznie dla siebie interpretacje
norm prawnych w tym zakresie,
a ponadto narzucajà ich stosowanie
poszkodowanym.
Podobne argumenty padajà w odniesieniu do ostatniej nowelizacji
prawa w∏asnoÊci przemys∏owej7.
W zwiàzku z wprowadzeniem prze20

pisu 1061, ochrona z tytu∏u prawa
z rejestracji wzoru nie przys∏uguje
wytworowi, który stanowi cz´Êç
sk∏adowà wytworu z∏o˝onego, u˝ywanà do naprawy tego wytworu
w taki sposób, by przywróciç mu jego wyglàd poczàtkowy. Osoby trzecie mogà korzystaç z takiego wytworu poprzez jego wytwarzanie,
oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub u˝ywanie
wytworu, w którym wzór jest zawarty bàdê zastosowany, lub poprzez sk∏adanie takiego wytworu
dla takich celów. W praktyce
przepis ten, podobnie jak przepisy
powo∏ywanego wczeÊniej rozporzàdzenia, w zasadzie likwiduje monopol producenta cz´Êci. Dzi´ki nowym zapisom mo˝liwa b´dzie
konkurencja na rynku cz´Êci zamiennych takich jak: zderzaki, lusterka boczne, listwy czy elementy
karoserii, a nawet szyb samochodowych.
W opinii Rzecznika Ubezpieczonych, obie omówione powy˝ej regulacje prawne, nie majà zastosowania w przypadku wyp∏aty
odszkodowania z obowiàzkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdy˝ sà to
przepisy, które nie dotyczà odpowiedzialnoÊci cywilnej ani rozliczeƒ
z tytu∏u umowy ubezpieczenia. Sà
to zupe∏nie odr´bne systemowo regulacje, których celem jest wy∏àcznie zlikwidowanie monopolu, a tym
samym zwi´kszenie konkurencji na
rynku, co zazwyczaj powoduje spadek cen danych produktów. ˚aden
przepis prawny nie upowa˝nia
ubezpieczyciela do wyboru cz´Êci
zamiennych, którymi zostanie naprawiony pojazd poszkodowanego,
a kodeks cywilny ani ustawa o ubezpieczeniach obowiàzkowych nie
wskazujà powo∏anych regulacji jako
majàcych zastosowanie przy okreÊlaniu wysokoÊci odszkodowania.
W ubezpieczeniu OC zak∏ad ubezpieczeƒ pozostaje wi´c zwiàzany kodeksowymi zasadami dotyczàcymi
zakresu naprawienia szkody8.
Zakres obowiàzku odszkodowawczego zak∏adu ubezpieczeƒ uzale˝niony jest wi´c przede wszystkim

od rozmiaru szkody. W prawie polskim metodà powszechnie stosowanà w celu ustalenia rozmiaru szkody jest metoda dyferencyjna, która
polega na okreÊleniu ró˝nicy pomi´dzy dwoma stanami dóbr: hipotetycznym, jaki istnia∏by, gdyby nie
nastàpi∏o zdarzenie wyrzàdzajàce
szkod´ oraz rzeczywistym, jaki wytworzy∏ si´ na skutek szkodliwego
zdarzenia. Rozmiar szkody musi
uwzgl´dniaç faktyczne uszkodzenia
mienia, tj. w przypadku uszkodzenia pojazdu, nale˝y stwierdziç jakie
cz´Êci (oryginalne, nieoryginalne)
zosta∏y zniszczone i ten stan jest
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami jedynym kryterium oceny jakie
cz´Êci mo˝na zamontowaç w pojeêdzie uszkodzonym wskutek wypadku. Wynika to przede wszystkim
z definicji szkody w rozumieniu art.
361 § 2 k.c. oraz z zasady jej pe∏nej
kompensaty. Ponadto, jak wyraênie
wskazuje art. 363 § 1 k.c., naprawienie szkody powinno nastàpiç
wed∏ug wyboru poszkodowanego,
bàdê przez przywrócenie stanu poprzedniego bàdê przez zap∏at´ odpowiedniej sumy pieni´˝nej. Choç
zak∏ad ubezpieczeƒ jest zawsze zobowiàzany wy∏àcznie do zap∏aty
okreÊlonej sumy pieni´˝nej, nie
oznacza to, i˝ suma ta nie mo˝e odpowiadaç kosztom poniesionym
w celu przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego. Samo poj´cie
„przywrócenia stanu poprzedniego” nawet przy nieznajomoÊci przepisów prawnych, nie powinno budziç wàtpliwoÊci – zamontowanie
w miejsce cz´Êci oryginalnej – cz´Êci
nieoryginalnej – nie jest przywróceniem stanu poprzedniego.
Je˝eli chodzi o uprawnienia poszkodowanego w kwestii naprawy
pojazdu oraz jej zakresu, wielokrotnie wskazywa∏ je Sàd Najwy˝szy.
Ju˝ w wyroku z dnia 3 lutego 1971
r. Sàd orzek∏, i˝ o przywróceniu stanu poprzedniego mo˝na mówiç tylko wówczas, gdy stan samochodu
po naprawie pod ka˝dym wzgl´dem
(stan techniczny, zdolnoÊç u˝ytkowa, cz´Êci sk∏adowe, trwa∏oÊç,
wyglàd estetyczny itp.) odpowiada
stanowi tego˝ samochodu sprzed
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wypadku9. W doktrynie wskazuje
si´ nawet, rozszerzajàc zakres obowiàzku naprawienia szkody, i˝
szkodà jest nie tylko zmiana rzeczy
zmniejszajàca jej u˝ytecznoÊç ocenianà wed∏ug zobiektywizowanych
kryteriów, ale równie˝ ka˝da inna
zmiana, która nie odpowiada potrzebom w∏aÊciciela, jego gustom
ani zamiarom, choçby zmiana ta nie
oznacza∏a obiektywnie pogorszenia
rzeczy10. W innym wyroku, Sàd Apelacyjny wskaza∏, i˝ zgodnie z powszechnie przyj´tà wyk∏adnià –
koszty naprawy, to koszty przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Rzecz bowiem jest naprawiona,
gdy jej stan nie odbiega od stanu
sprzed wyrzàdzenia szkody. Tylko
taki stan mo˝na nazwaç „naprawà”
równie˝ w myÊl wyk∏adni gramatycznej. Takie zaÊ rozumienie kosztów naprawy odpowiada poj´ciu
„damnum emergens”, to jest strat,
które poniós∏ poszkodowany i o których mowa w art. 361 § 2 k.c.11.
Ponadto, Sàd Najwy˝szy stoi na stanowisku, i˝ z zasady wyra˝onej
w art. 363 § 1 k.c. wynika, i˝ w razie uszkodzenia rzeczy w stopniu
umo˝liwiajàcym przywrócenie jej do
stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za naprawienie szkody jest
obowiàzana zwróciç poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie
uzasadnione wydatki poniesione
w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej. Do wydatków tych nale˝y zaliczyç tak˝e
koszt nowych cz´Êci i innych materia∏ów, których u˝ycie by∏o niezb´dne do naprawienia uszkodzonej rzeczy12. Jak wi´c wyraênie wynika
z powo∏anego stanowiska sàdu, poj´cie „ekonomicznie uzasadnionych
wydatków” musi mieç odniesienie
przede wszystkim do stanu sprzed
szkody, nie powinno byç powo∏ywane w kontekÊcie abstrakcyjnym, jak
to robià ubezpieczyciele, powo∏ujàc,
i˝ ekonomicznie uzasadnionymi
wydatkami sà te, które odpowiadajà
najni˝szym kosztom naprawy.
Warto równie˝ wspomnieç o kwestii wzbogacenia si´ poszkodowanego. Omawiajàc problem stosowania
cz´Êci oryginalnych i nieoryginalC ZERWIEC 2008 R . N UMER 34

nych o wzbogaceniu poszkodowanego mo˝emy mówiç wy∏àcznie
w przypadku, gdyby poszkodowany,
który posiada∏ w pojeêdzie cz´Êci
nieoryginalne domaga∏ si´ wyp∏aty
odszkodowania wed∏ug cen cz´Êci
oryginalnych. Z pewnoÊcià takie
rozliczenie mog∏oby zostaç uznane
za niedopuszczalne, a ewentualna
kwota wzbogacenia mog∏aby byç
potràcona z wyp∏aconego odszkodowania. Nie ma jednak mowy
o wzbogaceniu w przypadku gdy poszkodowany ˝àda wymiany cz´Êci
oryginalnych na takie same.
Je˝eli wi´c sprawca szkody (bàdê
te˝ zak∏ad ubezpieczeƒ) ma obowiàzek zrekompensowaç zaistnia∏à
strat´, a poszkodowany mia∏ w swoim samochodzie zamontowane cz´Êci oryginalne, to ma on prawo u˝yç
do naprawy cz´Êci oryginalnych,
a podmiot zobowiàzany do wyp∏aty
odszkodowania, ma obowiàzek zwróciç w pe∏ni koszty takiej naprawy13.
Wymiana ich na cz´Êci porównywalnej jakoÊci lub inne jest dla poszkodowanego wymiernà szkodà i mo˝e
powodowaç znacznà utrat´ wartoÊci
pojazdu. Odmienna interpretacja takich sytuacji (tu: wyp∏acanie odszkodowania na podstawie cen cz´Êci nieoryginalnych w przypadku
uszkodzenia cz´Êci oryginalnych)
prowadzi de facto do ograniczenia
prawa do pe∏nej rekompensaty poniesionej przez poszkodowanego
szkody. Ewentualna ró˝nica w wartoÊci pomi´dzy cz´Êcià oryginalnà
a zamontowanym do naprawy (za
zgodà poszkodowanego) zamiennikiem jest szkodà materialnà z tytu∏u niemo˝liwoÊci przywrócenia stanu poprzedniego i powinna zostaç
zwrócona (wyp∏acona) poszkodowanemu14.
Ponadto, ubezpieczyciel nie ma
prawa narzucaç poszkodowanemu
sposobu naprawy pojazdu, w tym
nie mo˝e zabroniç mu wyboru cz´Êci potrzebnych do takiej naprawy.
Poszkodowany nie jest przecie˝
zwiàzany z ubezpieczycielem ˝adnà
umowà, która mog∏aby takie jego
prawo ograniczaç lub takiego prawa
go pozbawiaç. Zak∏ady ubezpieczeƒ
zapewniajà, ˝e b´dà „proponowa∏y”

stosowanie cz´Êci alternatywnych15.
W praktyce odszkodowanie jest po
prostu zmniejszane wed∏ug uznania
ubezpieczyciela.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ przedstawione powy˝szej zasady majà pe∏ne
zastosowanie w odniesieniu do odszkodowaƒ wyp∏acanych tzw. metodà kosztorysowà. Oznacza to wi´c,
i˝ równie˝ w przypadku, gdy poszkodowany nie dokonuje naprawy
pojazdu, a mia∏ przed wypadkiem
zainstalowane cz´Êci oryginalne,
kosztorys powinien byç sporzàdzony na podstawie cen cz´Êci oryginalnych. Rozliczenie kosztorysowe
musi bowiem odzwierciedlaç powsta∏à szkod´ oraz jej rozmiar,
a wi´c nie mo˝e nawiàzywaç do stanu, który nie istnia∏ przed szkodà.
Zainstalowanie w pojeêdzie cz´Êci zamiennych, produkowanych
przez podmiot inny ni˝ producent
danej marki, ∏àczy si´ z ryzykiem
nieprawid∏owej pracy pojazdu,
zmniejszenia jego wartoÊci handlowej czy te˝ problemami przy
monta˝u takich cz´Êci. Monta˝ elementów alternatywnych stwarza
wi´ksze lub mniejsze problemy
w zwiàzku z brakiem odpowiedniego wykoƒczenia blach, niedok∏adnym wykonaniem otworów monta˝owych, niedok∏adnoÊcià kszta∏tów
i wymiarów16. To z kolei powoduje,
i˝ dokonujàcy napraw´ warsztat
musi poÊwi´ciç wi´cej czasu na dopasowanie elementów alternatywnych, co mo˝e generowaç dodatkowe koszty po stronie klienta.
SpecjaliÊci zwracajà uwag´, i˝ cz´Êci
alternatywne, produkowane sà zazwyczaj z materia∏ów ni˝szej jakoÊci oraz przy zastosowaniu innych
(ni˝ producenckie) technologii,
szybciej ulegajà korozji i cechujà si´
mniejszà trwa∏oÊcià uchwytów do
mocowania oraz mechanizmów regulacji. DoÊwiadczenia wskazujà, i˝
cz´Êci takie mogà ulegaç deformacji
podczas nagrzewania si´ np. od promieni s∏onecznych, jak równie˝ p´kaç w przypadku dzia∏ania niskich
temperatur. Aspekt bezpieczeƒstwa
cz´Êci alternatywnych bada∏ niezale˝ny brytyjski instytut MIRA, który porównywa∏ wp∏yw zastosowania
21
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oryginalnej maski i zamiennika do
Forda Fiesty na obra˝enia potràconego pieszego. Przy u˝yciu nieoryginalnej cz´Êci mo˝liwoÊç wystàpienia obra˝eƒ wzros∏a z 24 do a˝ 41
proc. Takich badaƒ z pewnoÊcià
b´dzie coraz wi´cej i coraz wi´cej
b´dzie argumentów dotyczàcych
op∏acalnoÊci bàdê nieop∏acalnoÊci
naprawy cz´Êciami alternatywnymi. Nie ma jednak wàtpliwoÊci co do
tego, i˝ obecnie obowiàzujàce przepisy prawne dotyczàce odpowiedzialnoÊci cywilnej nie pozwalajà
ubezpieczycielom na „wymuszanie”
na poszkodowanych stosowania cz´Êci alternatywnych.
Konsekwencjà rzetelnego wyliczania nale˝nego poszkodowanemu
odszkodowania w wielu przypadkach mo˝e byç sytuacja, w której
oka˝e si´, i˝ przywrócenie stanu poprzedniego pociàga za sobà dla zobowiàzanego nadmierne trudnoÊci
lub koszty (art. 363 § 1 k.c.), gdy˝
ceny cz´Êci zamiennych wyprodukowane przez producenta pojazdu
sà zazwyczaj wy˝sze ni˝ ceny zamienników. Je˝eli wi´c przewidywany koszt naprawy pojazdu przekroczy wartoÊç tego pojazdu sprzed
szkody, odszkodowania nie wyp∏aca
si´ na podstawie kosztów naprawy,
a wyliczajàc ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià pojazdu przed szkodà, a wrakiem pojazdu.
Od wielu lat znana jest praktyka
zak∏adów ubezpieczeƒ polegajàca
na odpowiednim „dopasowywaniu”
kosztów i elementów naprawy pojazdu w celu wyp∏aty ni˝szego odszkodowania. W przypadku, gdy zak∏adowi
ubezpieczeƒ
bardziej
op∏aca si´ rozliczenie szkody jako
tzw. szkody ca∏kowitej, kalkulacja
kosztów naprawy dokonywana jest
na podstawie cen cz´Êci oryginalnych oraz maksymalnych cen
us∏ug. Je˝eli jednak korzystniej
wyp∏aciç jest odszkodowanie ze
szkody cz´Êciowej, poszkodowanemu przedstawia si´ kosztorys sporzàdzony na podstawie cen cz´Êci
alternatywnych oraz najni˝szych
mo˝liwych cen us∏ug naprawczych.
W przypadku kosztorysów sporzàdzanych w zwiàzku ze szkodà ca∏22

kowità, aby wykazaç nieop∏acalnoÊç
naprawy wskazuje si´ zawsze, i˝ poszkodowany ma przecie˝ prawo dokonaç naprawy takimi cz´Êciami,
jakie posiada∏ przed szkodà.
W przypadku szkody cz´Êciowej te
same zak∏ady ubezpieczeƒ odmawiajà uznania prawa poszkodowanego do zwrotu pe∏nych kosztów
naprawy z uwzgl´dnieniem cen cz´Êci oryginalnych. Nie powinno wi´c
budziç wàtpliwoÊci, i˝ dzia∏anie zak∏adów ubezpieczeƒ w tej kwestii
nie jest zgodne z obowiàzujàcymi
przepisami.
Powy˝sze nie wy∏àcza oczywiÊcie
mo˝liwoÊci zawarcia ugody pomi´dzy zak∏adem ubezpieczeƒ a poszkodowanym. Je˝eli poszkodowany zgodzi si´ na zastosowanie cz´Êci
alternatywnych w miejsce cz´Êci
oryginalnych, obie strony mogà na
tej w∏aÊnie podstawie okreÊliç wysokoÊç nale˝nego odszkodowania.
Zgodnie bowiem z art. 13 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych17, zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aca
odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia
uprawnionego
z umowy ubezpieczenia w wyniku
ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub
prawomocnego orzeczenia sàdu. ■
Ma∏gorzata Wi´cko
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Wspó∏praca Rzecznika
Ubezpieczonych z miejskimi
i powiatowymi Rzecznikami
Konsumentów
W dniu 1 kwietnia 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych
Halina Olendzka, na zaproszenie Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marka Niechcia∏a wzi´∏a udzia∏ w posiedzeniu Krajowej Rady
Rzeczników Konsumentów, szeroko prezentujàc projekt nawiàzania d∏ugofalowej wspó∏pracy z siecià powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów.
asadniczym celem projektowanej wspó∏pracy jest wzmocnienie poziomu ochrony ubezpieczonych i uprawnionych z umów
ubezpieczenia, cz∏onków funduszy
emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych
na poziomie lokalnym, do których
bezpoÊredni dost´p majà rzecznicy
konsumentów. Ustawowe zadania
powiatowych i miejskich rzeczników
konsumentów w zakresie ochrony
ogólnie rozumianego interesu nieprofesjonalnych nabywców dóbr
i us∏ug sà w cz´Êci – oczywiÊcie w obszarze problematyki ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym
i emerytalnym – zbli˝one do zadaƒ
realizowanych przez Rzecznika
Ubezpieczonych. Zarówno sygnalzowana cz´Êciowa zbie˝noÊç jak i dobre
efekty dotychczasowej wspó∏pracy
z cz´Êcià rzeczników konsumentów
sk∏oni∏y Rzecznika Ubezpieczonych
do przedstawienia propozycji rozszerzenia i sformalizowania form
wspó∏pracy, a zarazem zaadresowania jej do wszystkich powiatowych
i miejskich rzeczników konsumentów. Ponadto w ocenie Rzecznika
taka szersza wspó∏praca, mo˝e
znaczàco wp∏ywaç na popraw´ efektywnoÊci i profesjonalizmu dzia∏aƒ
realizowanych zarówno przez rzeczników konsumentów jak i Rzecznika Ubezpieczonych. Tym samym
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powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów, dzia∏ajàcy na poziomie lokalnym, mogà staç si´ wa˝nym ogniwem
wzmocnienia
ochrony
konsumentów us∏ug ubezpieczeniowych i jak si´ wydaje, sà naturalnymi partnerami dla wyspecjalizowanego organu ochrony konsumentów
tych us∏ug, jakim jest na poziomie
krajowym Rzecznik Ubezpieczonych. Z perspektywy Rzecznika
Ubezpieczonych nawiàzanie wspó∏pracy pozwala bowiem w szerszym
zakresie dotrzeç z dzia∏aniami informacyjnymi i edukacyjnymi do lokalnych spo∏ecznoÊci powiatów. Mo˝e to
istotnie poprawiç dost´p do informacji, w szczególnoÊci tych osób, które
z ró˝nych przyczyn majà utrudniony
dost´p do zdalnych form komunikacji, takich jak Internet. Poprzez

nawiàzanie wspó∏pracy rzecznicy
konsumentów uzyskujà znaczne
wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla swoich dzia∏aƒ w zakresie
problemów konsumenckich rynku
ubezpieczeniowego i emerytalnego.
Obszar ten, w dobie rozwoju i znaczenia us∏ug finansowych dla nowoczesnego spo∏eczeƒstwa, ma du˝e
znaczenie dla koniecznej, w dzisiejszym stanie skomplikowania produktów oferowanych przez instytucje finansowe, ochrony praw
konsumenckich. Zwa˝ywszy na powszechny charakter niektórych obowiàzkowych ubezpieczeƒ OC i obligatoryjnoÊç cz∏onkostwa w OFE dla
osób urodzonych po 1968r. uznaç nale˝y, i˝ wi´kszoÊç Polaków mo˝e
oczekiwaç ochrony i pomocy zwiàzanej z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem emerytalnym. Ta ostatnia
kategoria spraw mo˝e istotnie wzrosnàç wraz z uruchomieniem systemu wyp∏at z II filara systemu emerytalnego. Warto dodaç, i˝ spory na tle
umów ubezpieczenia majà zwykle
charakter skomplikowany, bowiem
relatywnie cz´sto dochodzi tu do naruszeƒ interesu ubezpieczonego
bàdê uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Ponadto, na co wskazuje
doÊwiadczenie, problemy wynikajàce
z tych umów cz´sto przekraczajà
mo˝liwoÊci samodzielnego dzia∏ania
przeci´tnego konsumenta. Poprzez
sta∏à wspó∏prac´ rzecznicy konsumentów uzyskujà mo˝liwoÊç zasi´gni´cia konsultacji bàdê przekazywania cz´Êci spraw do Rzecznika
Ubezpieczonych. Rzecznicy konsumentów mogà te˝ sygnalizowaç

Szersza wspó∏praca Rzecznika
Ubezpieczonych z rzecznikami konsumentów
mo˝e znaczàco wp∏ywaç na popraw´
efektywnoÊci i profesjonalizmu dzia∏aƒ
realizowanych przez obie strony. Rzecznicy
konsumentów mogà staç si´ wa˝nym ogniwem
wzmocnienia ochrony konsumentów us∏ug
ubezpieczeniowych jakim jest na poziomie
krajowym Rzecznik Ubezpieczonych.
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Wspó∏praca Rzecznika Ubezpieczonych z rzecznikami konsumentów
dotyczy∏aby pomocy na rzecz zainteresowanych w przygotowaniu
i z∏o˝eniu skargi na dzia∏anie zak∏adu ubezpieczeƒ otwartego
funduszu emerytalnego, uzyskanie bezp∏atnej porady prawnej,
z∏o˝enie wniosku do Sàdu Polubownego przy Rzeczniku
Ubezpieczonych, przekazywanie informacji na temat orzecznictwa
Sadu Najwy˝szego i sàdów powszechnych z obszaru ubezpieczeƒ
oraz szeroko poj´tej dzia∏alnoÊci edukacyjno- informacyjnej
na rzecz spo∏eczeƒstwa.
ujawniajàce si´ problemy dotyczàce
naruszania interesów konsumentów
na lokalnym rynku ubezpieczeniowym lub emerytalnym, co z kolei pozwoli Rzecznikowi Ubezpieczonych
na lepszy i szerszy oglàd zagro˝eƒ
dla interesów konsumentów w tych
sektorach rynku, za które jest ustawowo odpowiedzialny w skali kraju.
ZAKRES I FORMY
PROJEKTOWANEJ
WSPÓ∏PRACY
W ramach wspó∏pracy przede
wszystkim planowane jest wyposa˝enie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w kompleksowà
informacj´ na temat trybu sk∏adania
skarg do Rzecznika Ubezpieczonych,
w tym przekazanie informacji nt. wymogów formalnoprawnych z nià
zwiàzanych, mo˝liwoÊci uzyskania
bezp∏atnej porady lub pomocy prawnej, w tym przekazanie harmonogramu dy˝urów telefonicznych prowadzonych przez ekspertów z Biura
Rzecznika Ubezpieczonych. Wskazywane informacje mog∏yby byç wykorzystywane w bie˝àcej dzia∏alnoÊci
informacyjnej rzeczników konsumentów, w szczególnoÊci wobec osób
zg∏aszajàcych si´ z proÊbami o informacj´ lub pomoc prawnà w zakresie
ubezpieczeƒ gospodarczych lub funduszy emerytalnych. Kolejnym zamierzeniem na tej p∏aszczyênie
wspó∏pracy jest rozszerzenie prowadzonych przez Biuro Rzecznika
Ubezpieczonych post´powaƒ skargowych o mo˝liwoÊci z∏o˝enia skargi do
Biura Rzecznika Ubezpieczonych za
poÊrednictwem wi´kszej liczby ni˝
dotychczas powiatowych i miejskich
24

rzeczników konsumentów, którzy
s∏u˝yliby pomocà w zakresie wst´pnej oceny zasadnoÊci skargi, sformu∏owania zarzutów, skompletowania
dokumentów etc. Do Rzecznika
Ubezpieczonych nale˝a∏oby natomiast prowadzenie post´powania
skargowego na rzecz konsumenta tj.
uzyskanie wyjaÊnienia od zak∏adu
ubezpieczeƒ bàdê towarzystwa
emerytalnego oraz merytoryczne
rozpatrzenie sprawy, z którà wystàpi∏
konsument. Podobnie w ramach
wspó∏pracy planujemy stworzenie tà
drogà analogicznej mo˝liwoÊci z∏o˝enia wniosku do Sàdu Polubownego
przy Rzeczniku Ubezpieczonych, co
pozwoli∏oby na szybsze, taƒsze i profesjonalne zakoƒczenie na drodze polubownej powsta∏ego sporu. Ta ostatnia forma wspó∏pracy ze wszech miar
wpisuje si´ w wytyczne p∏ynàce
z prawa unijnego wskazujàce na promowanie pozasàdowych, mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania konsumenckich sporów. Ponadto
planujemy aby projektowana wspó∏praca polega∏a równie˝ na bie˝àcym
dzieleniu si´ informacjà prawnà
odnoÊnie orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego oraz sàdów powszechnych
z obszaru prawa ubezpieczeƒ gospodarczych. Ze strony Rzecznika Ubezpieczonych by∏aby to informacja
przekazywana przede wszystkim
z wykorzystaniem dedykowanej
m.in. rzecznikom konsumentów cz´Êci serwisu www.rzu.gov.pl, w szczególnoÊci dotyczàca orzeczeƒ i uchwa∏
SN, a tak˝e informacja o skierowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych do SN wnioskach i zapad∏ych
z nich rozstrzygni´ciach. Z drugiej

strony dla Rzecznika Ubezpieczonych istotne by∏yby informacje pochodzàce od rzeczników konsumentów nt. dostrzeganych rozbie˝noÊci
w orzecznictwie sàdów powszechnych w∏aÊciwych miejscowo dla obszaru dzia∏ania poszczególnych
rzeczników konsumentów. Rzecznik
Ubezpieczonych, celem Êledzenia wyst´pujàcych rozbie˝noÊci szczególnie
zainteresowany jest otrzymywaniem
kopii wyroków sàdów ni˝szej instancji zapadajàcych we w∏aÊciwych miejscowo dla rzeczników konsumentów
sàdach powszechnych. W ramach
rozszerzanej wspó∏pracy nieodzowne
jest tak˝e stworzenie przyjaznych
operacyjnie mechanizmów informacyjno-konsultacyjnych w zakresie
problematyki konsumenckiej rynku
ubezpieczeniowego i emerytalnego,
s∏u˝àcych wzajemnemu informowaniu o istotnych problemach merytorycznych, jakie ujawniajà si´ w dzia∏alnoÊci rzeczników konsumenta
z wykorzystaniem elektronicznych
sposobów komunikacji. Planujemy,
co cz´Êciowo zosta∏o ju˝ wykonane
uruchomienie podstrony serwisu internetowego, uruchomienie specjalnego dla rzeczników konsumentów
adresu poczty elektronicznej, oraz
stworzenie do bie˝àcych kontaktów
listy maillingowej. Ponadto realizujàc funkcje informacyjno edukacyjne
wspó∏praca dotyczy∏aby tak˝e udost´pnienia na zasadzie licencji niewy∏àcznej zasobów serwisu internetowego www.rzu.gov.pl. W ramach tej
p∏aszczyzny wspó∏pracy planujemy
tak˝e przekazywanie przez Rzecznika Ubezpieczonych, w granicach
mo˝liwoÊci organizacyjnych i finanP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH
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sowych, materia∏ów informacyjnych
i edukacyjnych w uzgodnionych iloÊciach umo˝liwiajàcych ich dystrybucj´ w lokalach biur powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, a tak˝e przekazywaniu bie˝àcej
informacji o szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych. Dodatkowo za∏o˝ono, ˝e
w zwiàzku z nawiàzaniem wspó∏pracy, przygotowany zostanie cykl szkoleƒ adresowanych do rzeczników
konsumentów w postulowanym
przez nich zakresie. Projekt, jest
otwarty i z tych wzgl´dów zak∏ada
tak˝e inne formy wspó∏pracy, w tym
m.in. wspólne publikacje, przygotowanie materia∏ów informacyjnych
adresowanych do lokalnych spo∏ecznoÊci (np. wk∏adk´ do prasy lokalnej), a tak˝e wspó∏praca na p∏aszczyênie edukacyjno-informacyjnej
z Fundacjà Edukacji Ubezpieczeniowej dzia∏ajàcà przy Rzeczniku Ubezpieczonych.
RAMY FORMALNE
WSPÓ¸PRACY
Projekt w pierwszej fazie zak∏ada
okreÊlenie zakresu i form wspó∏pracy oraz zawarcie serii porozumieƒ
o wspó∏pracy pomi´dzy Rzecznikiem
Ubezpieczonych, a poszczególnymi
powiatowymi i miejskimi rzecznikami konsumentów. Znaczna liczba
rzeczników konsumentów b´dàcych
potencjalnymi stronami porozumienia nakazuje uwzgl´dniç ich zró˝nicowane lokalne potrzeby, a tak˝e
mo˝liwoÊci organizacyjne. Wobec tego w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych zosta∏ opracowany standardowy wzór ramowego porozumienia,
który zosta∏ przedstawiony rzeczni-

kom zainteresowanym wspó∏pracà.
Przyj´to, ˝e ka˝dy z powiatowych
i miejskich rzeczników konsumentów zawiera z Rzecznikiem Ubezpieczonych na bazie tego wzoru porozumienie, które w razie potrzeby mo˝e
byç ukszta∏towane aneksem w sposób odpowiadajàcy szerszym intencjom lub dodatkowym potrzebom
stron. Postanowienia porozumienia
celowo zosta∏y sformu∏owane w sposób pozwalajàcy na mo˝liwie du˝à
swobod´ ich kszta∏towania i szeroki
zakres wspó∏pracy. Zak∏adamy, ˝e
pierwszy okres wspó∏pracy ujawni te
obszary, w których wspó∏praca najlepiej zaspokaja oczekiwania i potrzeby stron wynikajàce z realizowania
ich ustawowych zadaƒ lub wska˝e
na nowe, dodatkowe obszary, których powinna dotyczyç. W tego typu
przypadkach porozumienia b´dà, poprzez dodatkowe aneksy, dostosowywane do rzeczywistego stanu wspó∏pracy i zakresu potrzeb stron.
Wst´pna ocena podj´tego projektu
wspó∏pracy, rozpocz´te i podj´te
dzia∏ania
Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych zosta∏a przyj´ta z aprobatà
przez rzeczników zgromadzonych na
posiedzeniu Rady. PodkreÊlono, ˝e
powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów stykajàc si´ z problematykà
ubezpieczeniowà potrzebujà wsparcia merytorycznego ze strony wyspecjalizowanego organu ochrony interesów konsumentów tego rynku.
Stwierdzono, i˝ w znacznej cz´Êci
przypadków
najefektywniejsze
z punktu widzenia konsumenta b´dzie niezw∏oczne przekazanie sprawy Rzecznikowi Ubezpieczonych.
Zgodzono si´ równie˝, ˝e bie˝àce
dzia∏ania edukacyjne i informacyjne

Rzecznik Ubezpieczonych uruchomi∏
dedykowanà rzecznikom konsumentów
podstron´ w swoim serwisie internetowym
http://www.rzu.gov.pl/wspó∏praca-z-rzecznika
mi-konsumentów. Dodatkowo usprawniajàc
kontakty utworzono dla rzeczników specjalny
adres rzecznicy-konsumentów@rzu.gov.pl

prowadzone przez powiatowych
i miejskich rzeczników konsumentów mogà byç efektywniejsze dzi´ki
przedstawionym przez Rzecznika
Ubezpieczonych formom wspó∏pracy. Przyj´to równie˝, ˝e przy realizacji projektu maksymalnie b´dà wykorzystywane elektroniczne Êrodki
komunikacji, w szczególnoÊci portal
internetowy Rzecznika Ubezpieczonych i poczta elektroniczna.
Podczas posiedzenia Krajowej Rady
Rzeczników Konsumentów w dniu
1 kwietnia br. przyj´to wspólne ustalenie, i˝ Cz∏onkowie Rady dokonajà
lokalnych konsultacji z pozosta∏ymi
rzecznikami w sprawie podj´cia szerszej wspó∏pracy z Rzecznikiem Ubezpieczonych, w szczególnoÊci co do
mo˝liwoÊci zawarcia i kszta∏tu porozumieƒ.
Niezw∏ocznie po posiedzeniu Rady
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
uruchomi∏o dedykowanà rzecznikom podstron´ w swoim serwisie internetowym. Obecnie znajduje si´
tam informacja o projekcie oraz materia∏y, które otrzymali cz∏onkowie
Rady Rzeczników Konsumentów.
Z materia∏ami tymi mo˝na si´ zapoznaç na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych w specjalnie
utworzonym
(buttonie)
linku:
http://www.rzu.gov.pl/wspolpraca-z-rzecznikami-konsumentow
Ponadto dla usprawnienia kontaktów rzeczników konsumentów
z Rzecznikiem Ubezpieczonych zosta∏ utworzony specjalny adres e-mailowy:
rzecznicy_konsumentow@rzu.gov.pl
Pierwsze efekty wspó∏pracy zaowocowa∏y ju˝ podpisaniem porozumieƒ
przez Rzecznika Ubezpieczonych
z rzecznikami konsumentów w Wo∏ominie, Poznaniu, Kluczborku, Lipnie
i Ostrowi Mazowieckiej, a z informacji odbieranych na bie˝àco przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych wynika, i˝ po stronie innych rzeczników
konsumentów trwajà zaawansowane
prace przygotowawcze majàce na celu przystàpienie do omawianego powy˝ej projektu.
■
Biuro Rzecznika
Ubezpieczonych
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Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w Polsce
w kontekÊcie ochrony interesów ubezpieczonych
Instytucja Rzecznika Ubezpieczonych powsta∏a
w celu zapobiegania i ∏agodzenia sytuacji wywo∏anych nierównoÊcià stron umowy ubezpieczenia
(asymetria informacyjna, poziom ÊwiadomoÊci
ubezpieczeniowej). W prywatnych ubezpieczeniach chorobowych oprócz wspomnianej nierównoÊci wyst´puje zagadnienie ratowania zdrowia
lub ˝ycia najcz´Êciej w sytuacji braku dostatecznej wiedzy medycznej. Szczególnie istotna jest rola i pozycja lekarza (Êwiadczeniodawcy). W konsekwencji powstaje trójkàt: pacjent – lekarz – zak∏ad
ubezpieczeƒ, który wprowadza wiele potencjalnych konfliktów zwianych z relacjami mi´dzy pacjentem i lekarzem, pacjentem i zak∏adem ubezpieczeƒ oraz zak∏adem ubezpieczeƒ i lekarzem.
relacji pacjent – lekarz wyst´puje asymetria zwiàzana z brakiem specjalistycznej wiedzy po stronie pacjenta. DoÊç
∏atwo mo˝na oceniç jakoÊç us∏ugi
pralniczej, w przypadku us∏ugi medycznej jest to istotny problem
W relacji pacjent – zak∏ad ubezpieczeƒ równie˝ wyst´puj´ asymetria informacji, ale w obydwie strony. Pacjent lepiej zna swój stan zdrowia,
zak∏ad ubezpieczeƒ ma natomiast
wi´kszà wiedz´ na temat rozk∏adu ryzyka choroby w populacji. Co prawda
pacjent jest cz´sto kierowany na badania i musi przedstawiç dotychczasowà dokumentacj´ medycznà, jednak wcià˝ wiedza pacjenta mo˝e byç
wi´ksza. Z drugiej strony adhezyjnoÊç
umowy ubezpieczenia (przyst´powanie do niej na warunkach zaproponowanych przez zak∏ad ubezpieczeƒ)
oraz poziom wiedzy ubezpieczeniowej stawia zak∏ad ubezpieczeƒ
w uprzywilejowanej pozycji.
W relacjach zak∏adu ubezpieczeƒ
z lekarzami uwidaczniajà si´
sprzeczne interesy. Lekarze kierujàc si´ interesem pacjenta, ale i swoim w∏asnym starajà si´ przeprowa-

W

26

dziç leczenie w sposób maksymalnie
bezpieczny i skuteczny. Z kolei zak∏adowi ubezpieczeƒ zale˝y na efektywnoÊci. Zastrzec nale˝y, ˝e postawy zak∏adu ubezpieczeƒ nie nale˝y
oceniaç negatywnie. EfektywnoÊç
ubezpieczeƒ chorobowych, czyli
korzystna relacja efektu do kosztu
zapewniç powinna ni˝szà cen´
i wi´ksza dost´pnoÊç ochrony ubezpieczeniowej, poza tym mo˝e zapobiegaç marnotrawstwu eliminujàc
zb´dne, oboj´tne dla zdrowia procedury. Choç nale˝y zauwa˝yç, ˝e lekarz ma przewa˝nie mniej czasu na
ocen´ sytuacji, ani˝eli zak∏ad ubezpieczeƒ analizujàcy spraw´ cz´sto
post factum.
W ubezpieczeniach chorobowych
stosuje si´ kilka rodzajów Êwiad-

czeƒ, mo˝na je podzieliç na:
❐ Êwiadczenia rycza∏towe – ustalona kwota w przypadku wystàpienia okreÊlonej jednostki
chorobowej;
❐ dost´p do us∏ugi w okreÊlonych
placówkach – dost´p do okreÊlonego zakresu i poziomu
Êwiadczeƒ medycznych, ale tylko w okreÊlonych placówkach;
❐ pokrycie kosztów us∏ug medycznych do okreÊlonej sumy
ubezpieczenia – zwrot kosztów
lub bezgotówkowe rozliczenie
z wybrana przez pacjenta placówka, ale do okreÊlonej sumy
ubezpieczenia.
Na podstawie dotychczasowych
skarg i doÊwiadczeƒ innych ombudsmanów wÊród potencjalnych obszarów naruszenia interesów ubezpieczonych mo˝na wskazaç:
❐ odmow´ wyp∏aty Êwiadczenia,
❐ opóênienie wyp∏aty Êwiadczenia,
❐ spór dotyczàcy stanu faktycznego,
❐ zbieg uprawnieƒ z ubezpieczenia prywatnego, systemu publicznego i ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Odmowa wyp∏aty Êwiadczenia
mo˝e wynikaç m.in. z: kwestionowanie sposobu i zakresu leczenia,
zajÊciem zdarzenia losowego, które
nie jest obj´te ochronà ubezpieczeniowà lub braku konsultacji przy
wyborze miejsca hospitalizacji.

Mimo prób wprowadzenia prywatnych
ubezpieczeƒ chorobowych na polski rynek,
ich udzia∏ nadal jest marginalny. Tym nale˝y
t∏umaczyç niewielkà liczb´ skarg
skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych
(trzy w 2007 r).
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Opóênienie wyp∏aty Êwiadczenia
wystàpi m.in., gdy nastàpi zw∏oka
w decyzji o zasadnoÊci hospitalizacji
(np. w zwiàzku z kwestionowaniem
Êwiadczenia w cz´Êci lub w ca∏oÊci)
lub wyp∏acenia kwoty bezspornej.
Potencjalny powód wyd∏u˝enia
okresu wyp∏aty Êwiadczenia to spór
dotyczàcy stanu faktycznego mo˝e
byç wynikiem rozbie˝nych ekspertyz komisji lekarskich. Zbieg
uprawnieƒ z ubezpieczenia prywatnego, systemu publicznego
i ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów me-

chanicznych stanowi doÊç istotna
przeszkod´ dla funkcjonowania prywatnych ubezpieczeƒ chorobowych,
które przez to nie posiadajà okreÊlonego miejsca w systemie finansowania ochrony zdrowia.
Mimo prób wprowadzenia prywatnych ubezpieczeƒ chorobowych
na polski rynek, ich udzia∏ nadal
jest marginalny. Tym nale˝y t∏umaczyç niewielkà liczb´ skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych (trzy w 2007 r). Wydaje si´
jednak, ˝e wraz z zapowiadanymi
reformami publicznego systemu

ochrony zdrowia znaczenie prywatnych ubezpieczeƒ chorobowych b´dzie rosnàç. Rzecznik Ubezpieczonych doceniajàc rol´ tego typu
produktów próbuje antycypowaç
ich powszechniejsze wprowadzenie
i na podstawie doÊwiadczeƒ innych
ombudsmanów okreÊliç potencjalne
obszary konfliktowe, zwiàzane z naruszeniem interesów ubezpieczonych, ubezpieczajàcych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.
■
dr Marcin Kawiƒski
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Normatywna kwalifikacja przest´pstw
przeciwko mieniu – omówienie wybranych
poj´ç z zakresu prawa karnego stosowanych
w ubezpieczeniach majàtkowych
Ubezpieczenie mienia obok ubezpieczeƒ komunikacyjnych sà najbardziej rozpowszechnionymi
w Polsce ubezpieczeniami i stanowià istotnà pozycj´ w ochronie ubezpieczeniowej osób fizycznych
i przedsi´biorców.
oÊród ubezpieczeƒ majàtkowych mo˝emy wyró˝niç ubezpieczenie mienia od kradzie˝y,
kradzie˝y z w∏amaniem lub rabunku, które swoim zakresem obejmujà
szkody powsta∏e wskutek dokonania
przest´pstw przeciwko mieniu. Równie˝ dobrowolne umowy ubezpieczenia komunikacyjnego jakim jest
m.in., auto-casco w swoich ogólnych
warunkach przewidujà mo˝liwoÊç
ochrony za szkody powsta∏e wskutek
kradzie˝y pojazdu lub jego kradzie˝y
z u˝yciem w∏amania. W sytuacji pope∏nienia wy˝ej wskazanych przest´pstw przeciwko mieniu, w kierowanych skargach do Rzecznik
Ubezpieczonych pojawiajà si´ liczne
wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci
kwalifikacji danego zdarzenia przez
zak∏ady ubezpieczeƒ, w szczególnoÊci
gdy taka kwalifikacja jest odmienna
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od ustaleƒ organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci. Podobnie formu∏owane sà zapytania o w∏aÊciwà
kwalifikacj´ zaistnia∏ego zdarzenia
z punktu widzenia odpowiedzialnoÊci
karnej, tzn. czy dane zachowanie jest
kradzie˝à zwyk∏à, czy te˝ kradzie˝à
z w∏amaniem, albo czy zabór rzeczy
z u˝yciem przemocy lub groêby jej
u˝ycia nale˝y rozpatrywaç w kontekÊcie przest´pstwa rozboju, czy te˝
kradzie˝y rozbójniczej. Rzecznik
Ubezpieczonych nie posiada ustawowych kompetencji do dokonywania
wià˝àcej kwalifikacji prawnej czynu
zabronionego (gdy˝ jest to desygnat
wy∏àcznych uprawnieƒ niezawis∏ych
sàdów) i rozstrzygania, czy w okreÊlonym stanie faktycznym mamy do
czynienia z przest´pstwem rozboju
(art. 280 k.k.), czy z kradzie˝à zwyk∏à (art. 278 § 1 k.k.,) albo jej typem

kwalifikowanym tj. kradzie˝à z w∏amaniem. Niemniej jednak, reprezentujàc interesy ubezpieczonych, czuje
si´ zobowiàzany do przybli˝ania okolicznoÊci, które mogà prowadziç do
kwalifikowania przez organy Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci okreÊlonego zachowania si´ sprawcy jako
wyczerpujàcego znamiona danego typu przest´pstwa przeciwko mieniu.
Celem zasadniczym niniejszego
opracowania b´dzie wskazanie w zarysie, jakie elementy podmiotowe
i przedmiotowe zachowania si´
sprawcy przest´pstwa przeciwko
mieniu pozwalajà organom Êcigania
i wymiaru sprawiedliwoÊci na jego
uznanie jako przest´pstwa kradzie˝y
(art. 278 k.k.), kradzie˝y z w∏amaniem (art. 279 k.k.) oraz przest´pstwa rozboju (art. 280 k.k.).
Kradzie˝ (art. 278 k.k.)
Przedmiotem ochrony przest´pstwa kradzie˝y jest w∏asnoÊç, posiadanie oraz inne prawa rzeczowe i obligacyjne do rzeczy ruchomej. Przez
poj´cie „rzeczy” nale˝y rozumieç
rzecz w uj´ciu prawa cywilnego,
27
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Kradzie˝ jest dokonana w chwili zaboru tj. obj´cia przedmiotu
wykonawczego we w∏adztwo sprawcy, i w zwiàzku z tym stopieƒ
utrwalenia nad rzeczà, dalsze jej losy oraz dalszej jej zmiany
wzgl´dem tej rzeczy sà oboj´tne z punktu widzenia oceny
prawnokarnej.
a wi´c zgodnie z art. 45 k.c. – przedmiot materialny, wyodr´bniony
z przyrody, posiadajàcy w∏aÊciwoÊç
samodzielnego uczestniczenia w obrocie prawnym oraz przedstawiajàcy
wartoÊç materialnà dajàcà wyraziç
si´ w okreÊlonej kwocie pieni´˝nej,
a tak˝e przedmioty nie b´dàce rzeczami ruchomymi w rozumieniu
prawa cywilnego, lecz zaliczane do
desygnatów poj´cia „rzecz ruchoma”
w prawie karnym. Zgodnie bowiem
z definicjà ustawowà zawartà w art.
115 § 9 k.k. rzeczami w rozumieniu
kodeksu karnego sà tak˝e polskie
lub obce pieniàdze lub inne Êrodki
p∏atnicze oraz dokumenty uprawniajàce do otrzymania sumy pieni´˝nej albo zawierajàce obowiàzek wyp∏aty kapita∏u, odsetek, udzia∏u
w zyskach albo stwierdzajàce uczestnictwo w spó∏ce.
Zachowanie si´ sprawcy przest´pstwa kradzie˝y jest ÊciÊle okreÊlone
w przepisie art. 278 § 1 k.k. i polega
na zaborze cudzej rzeczy ruchomej
w celu przyw∏aszczenia. Przez poj´cie „zabór” nale˝y rozumieç bezprawne wyj´cie rzeczy spod w∏adztwa osoby dotychczas nià w∏adajàcej
(jak w∏aÊciciel, posiadacz lub osoba
posiadajàca do rzeczy inne prawa
rzeczowe lub obligacyjne). Wyj´cie
rzeczy ruchomej spod w∏adztwa musi przy tym nastàpiç wbrew woli osoby nim dysponujàcej oraz bez ˝adnej
ku temu podstawy1. Tak wi´c zabór
rzeczy za zgodà lub wolà osoby w∏adajàcej nie stanowi przest´pstwa
kradzie˝y. Przedmiotem kradzie˝y
nie mo˝e byç rzecz niczyja, albo
rzecz, której w∏aÊciciel si´ wyzby∏.
Nie mogà równie˝ byç przedmiotem
tego czynu zabronionego roÊliny
i zwierz´ta w stanie wolnym, chyba
˝e zosta∏y przez innà osob´ pozyskane (np. upolowana zwierzyna, z∏owione ryby).
28

Mo˝liwym przedmiotem czynnoÊci
wykonawczej przest´pstwa kradzie˝y jest tylko rzecz ruchoma. Tak jak
kradzie˝ rzeczy ruchomej nale˝y
traktowaç kradzie˝ cz´Êci sk∏adowej
rzeczy. Z momentem od∏àczenia cz´Êci sk∏adowej od rzeczy g∏ównej nabywa ona charakteru odr´bnej rzeczy ruchomej. Podobnie traktowaç
nale˝y cz´Êç sk∏adowà nieruchomoÊci. Cz´Êç sk∏adowa nieruchomoÊci
mo˝e byç przedmiotem kradzie˝y zarówno wówczas, gdy zosta∏a wczeÊniej od∏àczona od nieruchomoÊci,
jak i wówczas, gdy od∏àczenie cz´Êci
sk∏adowej nieruchomoÊci stanowi rezultat czynnoÊci podejmowanych
przez sprawc´ dokonujàcego nast´pnie zaboru. Przedmiotem kradzie˝y
mogà byç równie˝ przynale˝noÊci2
oraz po˝ytki z rzeczy (naturalne i cywilne). Przedmiotem zamachu przy
kradzie˝y, zgodnie z art. 119 § 15
k.k., mo˝e byç tak˝e polski lub obcy
pieniàdz lub inny Êrodek p∏atniczy.
Rzeczy mogàce byç przedmiotem
czynnoÊci wykonawczej kradzie˝y
muszà mieç wartoÊç majàtkowà (wyra˝alnà w pieniàdzu). Rzeczy majàce
wartoÊç niemajàtkowà (np. dyplomy,
pamiàtkowe fotografie, legitymacja
itp.) nie podlegajà ochronie na podstawie przepisów rozdz. XXX k.k. –
ich kradzie˝ stanowi wykroczenie
(art. 126 k.w.). W tym miejscu nale˝y
równie˝ wskazaç, ˝e kradzie˝ rzeczy
o wartoÊci nieprzekraczajàcej 250 z∏
nie jest przest´pstwem, lecz wykroczeniem, o którym mowa w art. 119
k.w. Wskazane ograniczenie kwotowe (tzw. kontrawercjonalizacja) nie
dotyczy kradzie˝y broni, amunicji,
materia∏ów lub przyrzàdów wybuchowych – ich kradzie˝ zawsze stanowi przest´pstwo. W sytuacji jednak, gdy przedmiotem kradzie˝y jest
dobro znacznej wartoÊci3 lub dobro
kultury to karalnoÊç przest´pstwa

– stosownie do art. 294 k.k. – ulega
znacznemu zaostrzeniu (górna granica ustawowego zagro˝enia kary
zwi´kszona jest z 8 do 10 lat). Je˝eli
chodzi o wartoÊç rzeczy stanowiàcej
przedmiot kradzie˝y to powinna byç
ona oceniana (ustalana) w odniesieniu do czasu pope∏nienia kradzie˝y4.
O wielkoÊci skutku (wysokoÊci szkody) wywo∏anego dzia∏aniem przest´pnym decyduje tylko sama wartoÊç zabranych rzeczy lub pieni´dzy.
Nie wlicza si´ do tej wartoÊci odsetek
od sumy pieni´˝nej. Liczy si´ tylko
bowiem szkod´ rzeczywistà (damnum emergens), a nie zysk spodziewany (lucrum cessans), chocia˝ jego
osiàgni´cie graniczy∏o z pewnoÊcià5.
Kradzie˝ jest dokonana w chwili
zaboru tj. obj´cia przedmiotu wykonawczego we w∏adztwo sprawcy,
i w zwiàzku z tym stopieƒ utrwalenia nad rzeczà, dalsze jej losy oraz
dalszej jej zmiany wzgl´dem tej rzeczy sà oboj´tne z punktu widzenia
oceny prawnokarnej.
Kradzie˝ jest przest´pstwem
umyÊlnym o charakterze kierunkowym, którego mo˝na si´ dopuÊciç jedynie w zamiarze bezpoÊrednim –
w celu przyw∏aszczenia (animus rem
sibi habendi). Cel przyw∏aszczenia
oznacza zamiar postàpienia z przedmiotem zaboru tak, jakby si´ by∏o jego w∏aÊcicielem (w∏àczenia do swego
stanu posiadania, sprzeda˝y, zu˝ycia, podarowania innej osobie6). Do
znamion kradzie˝y nie nale˝y motyw zysku lub cel osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej – z wyjàtkiem
bezprawnego uzyskania cudzego
programu komputerowego, do którego znamion nale˝y dzia∏anie w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
(art. 278 § 2 k.k.). Sprawca mo˝e
ukraÊç rzecz dla innej osoby albo
z zamiarem jej porzucenia.
Przest´pstwo kradzie˝y jest przeP ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH
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st´pstwem powszechnym. Oznacza,
to ˝e mo˝e je pope∏niç tylko osoba
zdatna do ponoszenia odpowiedzialnoÊci karnej. Kradzie˝ jest wyst´pkiem Êciganym z urz´du, jednak˝e
w razie pope∏nienia jej na szkod´
osoby najbli˝szej, Êciganie nast´puje
na wniosek pokrzywdzonego (art.
278 § 4 k.k.).
Kradzie˝ z w∏amaniem
(art. 279 k.k.)
Przest´pstwo kradzie˝y z w∏amaniem jest kwalifikowanym typem
kradzie˝y. Zgodnie z art. 279 k.k.
„Kto kradnie z w∏amaniem podlega
karze pozbawienia wolnoÊci od roku
do lat 10”. Zachowanie si´ sprawcy
tego przest´pstwa polega na zaborze
cudzej rzeczy ruchomej w celu przyw∏aszczenia, przy czy zabór ten musi zostaç dokonany z w∏amaniem.
Kradzie˝ z w∏amaniem ró˝ni si´
wi´c od tzw. kradzie˝y zwyk∏ej (art.
278 k.k.) sposobem jego pope∏nienia.
Charakteryzuje si´ bowiem po∏àczeniem dwóch elementów: w∏amania
i zaboru cudzej rzeczy ruchomej.
Ustawodawca, u˝ywajàc ogólnego
okreÊlenia „kto kradnie z w∏amaniem”, pozostawi∏ jego wyk∏adni´
doktrynie i orzecznictwu. Poj´cie
„w∏amania” by∏o przedmiotem licznych wypowiedzi w doktrynie prawa
karnego i orzecznictwie. Szczególnà
uwag´ nale˝y zwróciç na uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego z 25 czerwca 1980
r.7, która zawiera obszernà wyk∏adni´
znamion kradzie˝y z w∏amaniem.
Wed∏ug tej uchwa∏y kradzie˝ z w∏amaniem zachodzi wtedy, gdy sprawca
zabiera mienie w celu przyw∏aszczenia w nast´pstwie usuni´cia przeszkody materialnej, b´dàcej cz´Êcià
konstrukcji pomieszczenia zamkni´tego lub specjalnym zabezpieczeniem
chroniàcym dost´p do mienia.
Przes∏ankà uznania pomieszczenia za „zamkni´te” jest zarówno jego zamkni´ta konstrukcja, jak i zaopatrzenie w specjalne przeszkody
utrudniajàce dost´p do wn´trza
(bramy, zamki w drzwiach, k∏ódki,
plomby, mechanizmy szyfrowe itp.).
Rodzaj zabezpieczenia, jego skutecznoÊç czy ∏atwoÊç pokonania nie ma
jednak znaczenia dla stwierdzenia
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w∏amania, je˝eli tylko z charakteru
zabezpieczenia wynika zamiar u˝ytkownika niedopuszczenia do niego
niepowo∏anych osób8. Istotà zabezpieczenia nie jest bynajmniej uczynienie ca∏kowicie niemo˝liwym dost´pu osobom nieuprawnionym do
zabezpieczonego przedmiotu w taki
sposób, i˝ dost´p ten jest mo˝liwy
jedynie przy zastosowaniu si∏y fizycznej lub specjalnych Êrodków
technicznych, lecz stworzenie zewn´trznej bariery jednoznacznie
symbolizujàcej, ˝e celem jej zainstalowania by∏o wykluczenie dost´pu
do tych przedmiotów przez osoby
nieuprawnione.
W orzecznictwie przyjmuje si´, i˝
jest w∏amaniem nie tylko przepi∏owanie krat, k∏ódek, uszkodzenie
drzwi, stropów czy Êcian budynku albo wybicie szyby, otwarcie zamka
wytrychem, lecz tak˝e pos∏u˝enie si´
skradzionym oryginalnym kluczem,
kluczem dopasowanym (tzw. w∏amania „na pasówk´”) itp. Natomiast
nie stanowi w∏amania otwarcie
drzwi pozostawionym w zamku kluczem albo zaopatrzonych tylko w zewn´trzny haczyk lub skobel, który
ka˝dy bez trudu mo˝e odsunàç. Nie
mo˝na przyjàç, i˝ sprawca dokona∏
w∏amania, je˝eli przeszkoda chroniàca dost´p do mienia nie zosta∏a
zamkni´ta, natomiast stanowi w∏amanie sforsowanie uszkodzonej
przeszkody, je˝eli rozmiar uszkodzenia nie umo˝liwia∏ swobodnego dost´pu do mienia znajdujàcego si´
w pomieszczeniu9. Nie ulega równie˝
wàtpliwoÊci, ˝e stanowi kradzie˝
z w∏amaniem sforsowanie zabezpieczeƒ zamkni´tego pojazdu mechanicznego, aby dostaç si´ do jego wn´trza i dokonaç zaboru znajdujàcych
si´ tam przedmiotów (radioodtwarzacza, narz´dzi, innego pozostawionego przedmiotu) albo wymontowanie cz´Êci tego pojazdu.
W orzecznictwie przyjmuje si´, ˝e
w∏amanie takie mo˝e polegaç na wybiciu szyby, wy∏amaniu zamka albo
jego otwarciu dopasowanym kluczem lub nawet oryginalnym
kluczem, który sprawca wczeÊniej
ukrad∏10 . Nie stanowi kradzie˝y
z w∏amaniem, sytuacja gdy sprawca

dosta∏ si´ do pomieszczenia bez pokonywania przeszkód (np. da∏ si´ zamknàç w sklepie), a nast´pnie dokona∏ zaboru i sforsowa∏ przeszkod´
(np. drzwi, okno), aby wydostaç si´
na zewnàtrz (a wi´c dokona∏ "wy∏amania").
Istotnà informacjà, z punktu widzenia posiadaczy ubezpieczenia na
ryzyko kradzie˝y lub kradzie˝y
z w∏amaniem w umowie typu auto-casco, jest to, ˝e w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego przyjmuje si´, ˝e
kradzie˝ samochodu z miejsca parkowania, nieb´dàcego gara˝em lub
innym pomieszczeniem zamkni´tym, a wi´c stojàcego na wolnym powietrzu, stanowi kradzie˝ z w∏amaniem, je˝eli poprzedzona zosta∏a
pokonaniem zamkni´cia broniàcego
dost´pu do wn´trza pojazdu, na
przyk∏ad przez wybicie szyby, wy∏amanie drzwiczek, uszkodzenie zamka, u˝ycie dopasowanego klucza11.
Dla przyj´cia odpowiedzialnoÊci za
kradzie˝ z w∏amaniem nie ma znaczenia liczba pokonywanych przez
sprawc´ zabezpieczeƒ mienia. W sytuacji gdy pojazd umieszczony jest
w zamkni´tym gara˝u, zachowanie
polegajàce na prze∏amaniu zabezpieczenia broniàcego do niego dost´pu,
a nast´pnie prze∏amanie zabezpieczenia znajdujàcego si´ w gara˝u
pojazdu stanowi jednà kradzie˝
z w∏amaniem. Podobnie kradzie˝à
z w∏amaniem b´dzie zachowanie
polegajàce na prze∏amaniu zabezpieczenia chroniàcego dost´pu do zamkni´tego gara˝u i zabór znajdujàcego si´ w gara˝u pojazdu, który nie
by∏ zamkni´ty
Kradzie˝ z w∏amaniem jest przest´pstwem umyÊlnym, które mo˝na
pope∏niç jedynie w zamiarze bezpoÊrednim kierunkowym. Sprawca
musi dzia∏aç w celu przyw∏aszczenia
przedmiotu zaboru, a poniewa˝ w∏amanie stanowi Êrodek prowadzàcy
do tego celu, musi tak˝e byç obj´te
zamiarem bezpoÊrednim.
Dla przyj´cia kwalifikacji kradzie˝y z w∏amaniem nie jest bezwzgl´dnie konieczne, aby powzi´cie przez
sprawc´ zamiaru zaboru rzeczy
w celu przyw∏aszczenia czasowo poprzedza∏o moment przystàpienia do
29
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prze∏amywania zabezpieczenia (dokonania w∏amania). Innymi s∏owy,
zamiar przyw∏aszczenia rzeczy mo˝e
wystàpiç przed przystàpieniem do
usuwania przeszkody (zabezpieczenia) albo mo˝e pojawiç si´ u sprawcy
równoczeÊnie z podj´ciem czynnoÊci
prze∏amujàcych zabezpieczenie. Nie
jest zatem mo˝liwe uznanie za kradzie˝ z w∏amaniem zachowania,
w którym dopiero po prze∏amaniu
zabezpieczenia u sprawcy powsta∏
zamiar zaboru rzeczy. W∏amanie jest
bowiem Êrodkiem wiodàcym do celu,
to znaczy do dokonania kradzie˝y,
a zatem zamiar zaboru powinien wystàpiç co najmniej równoczeÊnie (jeÊli nie z wyprzedzeniem czasowym)
z podj´ciem czynnoÊci polegajàcych
na pokonywaniu przeszkody materialnej. Dla bytu przest´pstwa okreÊlonego w art. 279 § 1 k.k. nie ma
natomiast znaczenia fakt, ˝e sprawca w∏amuje si´ do zamkni´tego pomieszczenia z zamiarem kradzie˝y
ÊciÊle okreÊlonej rzeczy, a faktycznie
kradnie rzecz innà ni˝ pierwotnie zamierza∏. W takim bowiem przypadku
przed przystàpieniem do prze∏amywania zabezpieczenia sprawca ma
zamiar dokonania zaboru rzeczy
w celu przyw∏aszczenia, i w tym w∏aÊnie celu dokonuje prze∏amania zabezpieczenia. Zachowanie sprawcy
spe∏nia wi´c warunki opisane
w omawianym typie czynu zabronionego, tzn. jest kradzie˝à przy u˝yciu
w∏amania. Nie zmienia tego faktu
dokonanie przez sprawc´ zaboru innego egzemplarza rzeczy ni˝ ten,
który by∏ przez niego wyobra˝ony
w chwili podejmowania czynnoÊci
prowadzàcych do prze∏amania zabezpieczenia12.
Przest´pstwo kradzie˝y z w∏amaniem jest wyst´pkiem zagro˝onym
karà pozbawienia wolnoÊci od roku
do lat 10. Jest przest´pstwem powszechnym, co oznacza, ˝e jego
sprawcà mo˝e zostaç ka˝dy zdatny
podmiot odpowiedzialnoÊci karnej.
Przest´pstwo kradzie˝y z w∏amaniem podlega Êciganiu z urz´du, z wyjàtkiem jego pope∏nienia na szkod´
osoby najbli˝szej, gdy˝ w takim wypadku Êciganie nast´puje na wniosek
pokrzywdzonego ( art. 279 § 4 k.k.).
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Rozbój (art. 280 k.k.)
Zgodnie z art. 280 § 1 k.k. przest´pstwo rozboju polega na kradzie˝y pope∏nionej przy u˝yciu przemocy
wobec osoby lub groêby natychmiastowego jej u˝ycia albo przez doprowadzenie cz∏owieka do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci. Ten
czyn zabroniony jest przest´pstwem
z∏o˝onym, sprawca bowiem zmierza
do dokonania kradzie˝y, atakujàc integralnoÊç cielesnà cz∏owieka (przemoc), jego wolnoÊç, zdrowie, a nawet
˝ycie.
Zachowanie si´ sprawcy przest´pstwa opisanego w art. 280 § 1 k.k.
jest ÊciÊle przez ten przepis okreÊlone i polega na zaborze rzeczy w celu
przyw∏aszczenia dokonanym przy
u˝yciu taksatywnie wymienionych
w tym przepisie szczególnych sposobów zachowania skierowanych na
osob´, s∏u˝àcych do zaw∏adni´cia
rzeczà, i polegajàcych na: u˝yciu
przemocy wobec osoby lub u˝yciu

U˝ycie przemocy wobec osoby po dokonaniu zaboru rzeczy nie stanowi realizacji znamion przest´pstwa okreÊlonego w art. 280 § 1 k.k.14 Takie
dzia∏anie nale˝y oceniaç przez pryzmat kradzie˝y rozbójniczej, o której mowa w art. 281 k.k.
Przez poj´cie „przemoc wobec osoby” nale˝y rozumieç zastosowanie
bezpoÊredniej przemocy fizycznej
skierowanej na cia∏o cz∏owieka w celu uniemo˝liwienia lub pokonania
oporu, aby nast´pnie dokonaç kradzie˝y (np. bicie, kopanie, duszenie,
obezw∏adnienie i zwiàzanie itp.). Pos∏u˝enie si´ w art. 280 § 1 k.k. okreÊleniem „przemoc wobec osoby” eliminuje
mo˝liwoÊç
dokonania
rozboju przy u˝yciu przemocy poÊredniej, skierowanej na rzecz, aby
tà drogà uniemo˝liwiç opór ofiary
(np. niszczenie cennych przedmiotów, oddanie strza∏ów z broni palnej
w opony pojazdu mechanicznego,
aby spowodowaç jego zatrzymanie

Istota rozboju polega na tym, ˝e sprawca
stosuje przemoc lub groêb´ u˝ycia
natychmiastowego gwa∏tu na osobie po to,
aby bezprawnie zaw∏adnàç rzeczà i jà
przyw∏aszczyç.

groêby natychmiastowego u˝ycia
przemocy albo doprowadzeniu cz∏owieka do stanu nieprzytomnoÊci lub
bezbronnoÊci.
Istota rozboju polega na tym, ˝e
sprawca stosuje przemoc lub groêb´
u˝ycia natychmiastowego gwa∏tu na
osobie po to, aby bezprawnie zaw∏adnàç rzeczà i jà przyw∏aszczyç.
Przesàdza to, ˝e pos∏u˝enie si´
przez sprawc´ jednym z wymienionych w art. 280 § 1 k.k. sposobów
oddzia∏ywania na osob´ musi mieç
miejsce przed lub co najmniej
w chwili dokonywania zaboru rzeczy13. Dla bytu przest´pstwa rozboju
nie jest oboj´tne, w którym momencie swojego czynu sprawca dokonuje
zaboru rzeczy. Zabór rzeczy musi
byç bowiem albo poprzedzony u˝yciem przez sprawc´ przemocy, albo
nast´powaç jednoczeÊnie z nim.

a nast´pnie dokonaç rabunku na podró˝ujàcych w nim osobach). OkreÊlenie „przemoc wobec osoby” oznacza, ˝e znamiona rozboju wype∏nia
równie˝ przemoc fizyczna o niewielkim nat´˝eniu – w ka˝dym razie
musi ona stanowiç co najmniej naruszenie nietykalnoÊci cielesnej
i zmierzaç do uniemo˝liwienia lub
prze∏amania oporu pokrzywdzonego
rozbojem15.
Dla bytu przest´pstwa okreÊlonego
w art. 280 § 1 k.k. nie jest konieczne,
aby przemoc by∏a u˝yta bezpoÊrednio wobec osoby pokrzywdzonej. Mo˝e byç ona u˝yta wobec jakiejkolwiek
osoby, byleby tylko mia∏a okreÊlony
cel, sprowadzajàcy si´ do oddzia∏ywania na osob´ dysponujàcà rzeczà,
a wi´c na pokrzywdzonego.
Drugim z alternatywnych sposobów pope∏nienia rozboju jest groêba
P ISMO R ZECZNIKA U BEZPIECZONYCH

monitor 34/08

6/11/08

12:55

Page 31

u˝ycia przemocy wobec osoby. Mo˝e
ona polegaç na gro˝eniu pobiciem,
spowodowaniem uszkodzenia cia∏a
lub zastosowaniem innej formy przemocy fizycznej, przy czym groêba ta
nie musi byç skierowana bezpoÊrednio na osob´, której rzecz sprawca
chce zagarnàç, ale mo˝e np. dotyczyç
obecnej przy zdarzeniu osoby najbli˝szej. Forma wyra˝enia groêby
nie jest ustawowo okreÊlona, nie musi wi´c byç przez sprawc´ wypowiedziana, a wystarczy, ˝e jednoznacznie wynika z jego zachowania si´.
Kolejny sposób zachowania si´
sprawcy rozboju polega na doprowadzeniu cz∏owieka do nieprzytomnoÊci lub stanu bezbronnoÊci. Nale˝y
przez to rozumieç takie dzia∏ania,
które wprawdzie nie polegajà na zastosowaniu przemocy fizycznej lub
groêby natychmiastowego jej u˝ycia,
jednak˝e doprowadzajà pokrzywdzonego do utraty przytomnoÊci lub
czynià go bezbronnym. Utrat´ przytomnoÊci mo˝e np. spowodowaç odurzenie ofiary Êrodkiem farmakologicznym lub chemicznym, natomiast
spowodowanie bezbronnoÊci mo˝e
nastàpiç w wyniku zamkni´cia ofiary w pomieszczeniu, podst´pnego zatrzymania samochodu i pozostawienia bezradnej ofiary na szosie,
odebrania osobie fizycznie upoÊledzonej wózka inwalidzkiego itp.16.
Zdaniem Sàdu Najwy˝szego, przez
stan bezbronnoÊci nale˝y równie˝
rozumieç sytuacj´, gdy wieloÊç napastników lub znaczna dysproporcja
si∏ pozbawia pokrzywdzonego mo˝liwoÊci oporu lub te˝ mo˝liwoÊç t´
w istotnym zakresie ogranicza17.
Kwalifikowanym typem rozboju tj.,
zaostrzajàcym odpowiedzialnoÊç karnà (art. 280 § 2 k.k.) jest pos∏ugiwanie si´ przez sprawc´ przy jego pope∏nieniu bronià palnà, no˝em lub
innym podobnie niebezpiecznym
przedmiotem lub Êrodkiem obezw∏adniajàcym albo wspó∏dzia∏anie z osobà,
która takim przedmiotem pos∏uguje
si´. Typem kwalifikowanym rozboju
jest tak˝e dzia∏anie w ka˝dy inny sposób, który bezpoÊrednio zagra˝a ˝yciu
pokrzywdzonego.
Rozbój charakteryzuje si´ tak˝e
kierunkowoÊcià dzia∏ania sprawcy.
C ZERWIEC 2008 R . N UMER 34

Musi on zmierzaç do dokonania kradzie˝y, u˝ywajàc do realizacji tego celu przemocy wobec osoby, groêby natychmiastowego jej u˝ycia albo
doprowadzajàc cz∏owieka do stanu
nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci.
Jest to wi´c przest´pstwo umyÊlne,
które mo˝na pope∏niç jedynie z zamiarem bezpoÊrednim, tak co do celu
dzia∏ania, jak i u˝ywanych Êrodków.
Przest´pstwo okreÊlone w art.
280 k.k. jest przest´pstwem powszechnym, mo˝e je wi´c pope∏niç
ka˝dy zdatny podmiot odpowiedzialnoÊci karnej. Nale˝y jednak
podkreÊliç, i˝ z uwagi na treÊç art.
10 § 2 k.k. za przest´pstwo rozboju
mo˝e ponosiç odpowiedzialnoÊç
karnà na zasadach okreÊlonych
w kodeksie karnym nieletni, który
dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w art. 280 § 1 k.k. po ukoƒczeniu
lat 15, a okolicznoÊci sprawy oraz
stopieƒ rozwoju sprawcy, jego w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste przemawiajà za zastosowaniem w stosunku
do niego odpowiedzialnoÊci karnej
okreÊlonej w kodeksie karnym. OdpowiedzialnoÊç nieletniego po
ukoƒczeniu lat 15 za przest´pstwo
rozboju jest mo˝liwa zw∏aszcza
wówczas, gdy u˝yte w stosunku do
nieletniego Êrodki wychowawcze
lub poprawcze okaza∏y si´ bezskuteczne. Je˝eli chodzi o tryb Êcigania
tego czynu zabronionego to rozbój
jest przest´pstwem publicznoskargowym Êciganym z urz´du.
■
Pawe∏ Wawszczak,
Biuro Rzecznika
Ubezpieczonych
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Ubezpieczenia
turystyczne
Za nami ju˝ pierwszy d∏ugi weekend majowy, przed
nami kolejne okazje do krótszego i d∏u˝szego odpoczynku i wreszcie przez wielu oczekiwany sezon
urlopowy. Niestety chwilom beztroski i odpoczynku
zawsze towarzyszy ryzyko wystàpienia przykrego
zdarzenia. Mo˝e si´ ono przydarzyç nam, naszym
bliskim, mo˝e równie˝ dotknàç nale˝àcych do nas
cennych przedmiotów, które zabieramy ze sobà. Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç, ˝e to my, podczas aktywnego
sp´dzania wolnego czasu wyrzàdzimy komuÊ
krzywd´ lub zniszczymy nale˝àcy do kogoÊ innego
sprz´t.
szystkie te niespodziewane i przykre zdarzenia mo˝emy uruchamiajàc naszà
wyobraênie, w pewien sposób przewidzieç i jak najlepiej zabezpieczyç
si´ przed ich skutkami.
Poni˝ej postaramy si´ pokrótce
przedstawiç charakterystyk´ poszczególnych rodzajów ubezpieczeƒ, które b´dà pomocne w niespodziewanych sytuacjach, jakie
mogà nas spotkaç podczas wypoczynku.
PAMI¢TAJMY. Ubezpieczenia
turystyczne, które b´dziemy zawieraç z zak∏adem ubezpieczeƒ majà
charakter dobrowolny. Podstawowymi zapisami kszta∏tujàcymi treÊç
umowy b´dà ogólne warunki ubezpieczenia. PRZED ZAWARCIEM
UMOWY PRZECZYTAJMY JE
KONIECZNIE. Warunki b´dà zawieraç podstawowe informacj´ na
temat przedmiotu i zakresu odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela (za

W

jakie zdarzenie zak∏ad ubezpieczeƒ
wyp∏aci odszkodowanie), jak te˝ list´ wy∏àczeƒ odpowiedzialnoÊci (za
co zak∏ad ubezpieczeƒ nie wyp∏aci
odszkodowania) oraz zasady post´powania w razie wystàpienia szkody. Wszelkie niejasnoÊci dotyczàce
zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia wyjaÊniajmy u agenta
ubezpieczeniowego,
poÊrednika,
brokera lub pracownika zak∏adu
ubezpieczeƒ, przed zawarciem
umowy.
Osoby, które korzystajà z form
zorganizowanego wypoczynku, oferowanego przez biura podró˝y, muszà pami´taç, ˝e to na organizatorze wypoczynku cià˝y obowiàzek
zawarcia na rzecz uczestników
umowy ubezpieczenia od nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków (NNW)
oraz kosztów leczenia za granicà
(KLZ). Niestety w walce cenowej
o klienta ubezpieczenia te zawierane sà na najni˝sze mo˝liwe sumy

ubezpieczenia – brak przepisów
okreÊlajàcych minimalne sumy
ubezpieczenia. Warto w takim przypadku uzyskaç szczegó∏owe informacj´ na ten temat w biurze podró˝y i doubezpieczyç si´ na wy˝sze
kwoty sum ubezpieczeniowych we
w∏asnym zakresie.
Zanim przejdziemy do krótkiej
prezentacji poszczególnych rodzajów ubezpieczeƒ zwiàzanych z wyjazdami, przypomnijmy, ˝e Polska
od 1 maja 2004 r. nale˝y do Unii
Europejskiej. Fakt ten zmieni∏ sytuacj´ Polaków podró˝ujàcych po
terytoriach paƒstw Wspólnoty. Nasze cz∏onkostwo w Unii Europejskiej powoduje, ˝e na terenie danego kraju Unii, jesteÊmy obj´ci
w takim samym zakresie publicznà
opiekà zdrowotnà i nale˝à nam si´
takie same Êwiadczenia jakie obywatelowi kraju w którym si´ znajdujemy. Trzeba jednak pami´taç, ˝e
w wielu krajach UE, obywatelom
przys∏ugujà bezp∏atnie tylko podstawowe Êwiadczenia w ramach
opieki zdrowotnej. Cz´sto obowiàzuje tam zasada, ˝e tylko Êwiadczenia konieczne w natychmiastowej
sytuacji mogà byç obj´te zakresem
pomocy publicznej. Za wszelkie badania szczegó∏owe czy wy˝szy standard opieki b´dziemy musieli zap∏aciç z w∏asnej kieszeni. Zdarzyç
si´ mo˝e równie˝, ˝e nie b´dziemy
mieli wp∏ywu na miejsce gdzie b´dziemy leczeni – mo˝e to byç w pe∏ni p∏atna, prywatna klinika. Zaznaczyç nale˝y tak˝e, ˝e w Unii
Europejskiej skupiajàcej w chwili
obecnej 27 paƒstw, standard opieki
zdrowotnej nie jest na jednym poziomie.
Ponadto, co jest najwa˝niejsze,
przepisy prawa unijnego nie regulujà kwestii zwiàzanych z transportem chorego, poszkodowanego do
miejsca zamieszkania lub kraju oj-

Ubezpieczenia turystyczne, które b´dziemy zawieraç z zak∏adem
ubezpieczeƒ majà charakter dobrowolny. Podstawowymi zapisami
kszta∏tujàcymi treÊç umowy b´dà ogólne warunki ubezpieczenia.
PRZED ZAWARCIEM UMOWY PRZECZYTAJMY JE KONIECZNIE.
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czystego w celu kontynuowania leczenia. Koszty zwiàzane z transportem b´dziemy wi´c musieli pokryç z w∏asnej kieszeni lub
skorzystaç, je˝eli b´dziemy je posiadaç, z ubezpieczenia turystycznego, które w swoim zakresie standardowo powinno zawieraç opcj´
transportu poszkodowanego do
kraju.
UWAGA. Je˝eli b´dà Paƒstwo
chcieli korzystaç z opieki zdrowotnej
w ramach publicznej s∏u˝by zdrowia
na terytoriach paƒstw unijnych, nale˝y posiadaç ze sobà kart´ EKUZ –
Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego – którà mo˝emy otrzymaç w oddzia∏ach Narodowego
Funduszu Zdrowia po wype∏nieniu
odpowiedniego wniosku. Wi´cej informacji na stronach internetowych
NFZ – http://www.nfz.gov.pl/ue/ –
lub pod nr telefonu 022 582 84 40.
Opisywana ró˝na sytuacja w publicznej s∏u˝bie zdrowia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
powinna powodowaç, ˝e wyje˝d˝ajàc do krajów Wspólnoty nie powinniÊmy rezygnowaç z zakupu ubezpieczenia kosztów leczenia za
granicà.
Komercyjne ubezpieczenia turystyczne, które mo˝emy zakupiç
u ubezpieczyciela przed wyjazdem,
sprzedawane sà z regu∏y w specjalnych pakietach, które standardowo
zawierajà:
Ubezpieczenie nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków
(NNW)
Jest to najbardziej popularne
ubezpieczenie skierowane do osób,
które aktywnie sp´dzajà wolny
czas. Przedmiotem tego ubezpieczenia sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych wypadków polegajàce na
uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju
zdrowia,
powodujàce
trwa∏y
uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç
ubezpieczonego. Jako nieszcz´Êliwy wypadek przyjmowane jest
przez zak∏ady ubezpieczeƒ zdarzenie nag∏e, wywo∏ane przyczynà zewn´trznà.
Suma ubezpieczenia (SU), którà
ustalamy podczas zawarcia ubezC ZERWIEC 2008 R . N UMER 34

pieczenia, b´dzie podstawowym
kryterium w sytuacji wyp∏aty
Êwiadczenia. 100% SU otrzymajà
wskazane osoby za Êmierç ubezpieczonego, natomiast ubezpieczony
otrzyma okreÊlony procent SU odpowiadajàcy procentowemu trwa∏emu uszczerbkowi na zdrowiu.
Z tych wzgl´dów istotna jest odpowiednia wysokoÊç SU. Wed∏ug
Rzecznika Ubezpieczonych minimalna SU jakà powinniÊmy przyjmowaç podczas zawierania umowy

wszelkich kosztów zwiàzanych
z powypadkowym leczeniem szpitalnym, ambulatoryjnym a tak˝e
zwrot kosztów poniesionych na leki
i Êrodki opatrunkowe, do wyczerpania sumy ubezpieczenia.
W ubezpieczeniu KLZ, tak jak
w NNW, bardzo wa˝nà sprawà jest
zatem wysokoÊç sumy ubezpieczenia. To do tej kwoty zak∏ad ubezpieczeƒ b´dzie ponosi∏ koszty,
o których pisaliÊmy wczeÊniej. Wed∏ug Rzecznika Ubezpieczonych

Koszty leczenia a tak˝e transport
poszkodowanego do kraju w takich
paƒstwach jak USA i CANADA
sà znacznie dro˝sze. Wybierajmy wi´c
w przypadku podró˝y do takich krajów
znacznie wi´kszà od standardowej
sum´ ubezpieczenia.
ubezpieczenia NNW w ramach pakietu ubezpieczenia turystycznego
to 20 000 z∏, natomiast optymalna
to 50 000 z∏ i wi´cej.
Ubezpieczenie kosztów
leczenia za granicà (KLZ)
Jest to ubezpieczenie, któremu
wobec wyjazdów Polaków g∏ownie
do paƒstw Unii Europejskiej, wró˝ono koniec w momencie wejÊcia
Polski do jej struktur. Niestety zakres Êwiadczeƒ zdrowotnych w ramach publicznej s∏u˝by zdrowia
jest ró˝ny w poszczególnych krajach cz∏onkowskich i cz´sto mo˝e
dochodziç do sytuacji, o których ju˝
wspominaliÊmy wczeÊniej, ˝e za
opiek´ medycznà czy transport do
kraju w celu dalszego leczenia b´dziemy musieli p∏aciç z w∏asnej kieszeni.
OczywiÊcie poza terytorium Unii
Europejskiej b´dzie to jedno z wa˝niejszych ubezpieczeƒ wchodzàcych sk∏ad pakietu ubezpieczenia
turystycznego – gdy˝ tam opieka
medyczna dla obywateli polskich
jest w pe∏ni p∏atna.
Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie przez zak∏ad ubezpieczeƒ

minimalnà SU na jakà powinniÊmy
zawieraç tego typu ubezpieczenie
to równowartoÊç 10 000 euro, optymalnà natomiast równowartoÊç 20
000 euro.
PAMI¢TAJMY. Koszty leczenia
a tak˝e transport poszkodowanego
do kraju w takich paƒstwach jak
USA i CANADA sà znacznie dro˝sze. Wybierajmy wi´c w przypadku
podró˝y do takich krajów znacznie
wi´kszà od standardowej sum´
ubezpieczenia.
Ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci cywilnej
(OC)
Jest to ubezpieczenie, które z roku na rok staje si´ coraz bardziej
popularne. Dzieje si´ tak, poniewa˝
coraz wi´cej ludzi ma ÊwiadomoÊç,
˝e podczas wakacyjnego wypoczynku mo˝e dojÊç do sytuacji, w której
to my wyrzàdzimy komuÊ krzywd´
lub uszkodzimy mienie. Zawarcie
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej zabezpiecza osob´ ubezpieczonà przed obowiàzkiem zap∏aty odszkodowania osobie, której
szkod´ wyrzàdzi∏a, przerzucajàc
ten ci´˝ar na zak∏ad ubezpieczeƒ.
33

monitor 34/08

6/11/08

12:55

Page 34

Suma gwarancyjna zawieranej przez nas umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej powinna byç okreÊlona na poziomie
równowartoÊci minimum 50 000 euro, czyli kwocie, która pozwoli
przy spe∏nieniu si´ czarnego scenariusza, na pokrycie wszelkich
kosztów zwiàzanych z naszà odpowiedzialnoÊcià za szkod´.
Wa˝nà kwestià jest wybór odpowiedniej wysokoÊci sumy gwarancyjnej (SG). Wobec tego ˝e na zobowiàzanym do naprawienia szkody,
spoczywa obowiàzek pe∏nego odszkodowania, w sk∏ad którego mogà wchodziç nie tylko koszty zwiàzane z przywróceniem rzeczy do
stanu przed szkodà, ale tak˝e straty, które poszkodowany poniós∏,
oraz korzyÊci, które móg∏by osiàgnàç, gdyby szkody mu nie wyrzàdzono, SG powinna byç na adekwatnym do zagro˝eƒ poziomie.
Trzeba tak˝e pami´taç, ˝e w sytuacji wystàpienia szkody na osobie,
zobowiàzany do wyp∏aty odszkodowania, mo˝e na przyk∏ad ponieÊ
bardzo wysokie koszty leczenia
szpitalnego, koszty rehabilitacji,
zakupu odpowiednich protez, lekarstw, koszty zaleconej diety, opieki medycznej, przyuczenia do zawodu, przystosowania mieszkania dla
osoby poszkodowanej oraz zadoÊçuczynienia a w skrajnych przypadkach renty.
Tym samym suma gwarancyjna
zawieranej przez nas umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej powinna byç okreÊlona na poziomie równowartoÊci minimum 50
000 euro, czyli kwocie, która pozwoli przy spe∏nieniu si´ czarnego
scenariusza, na pokrycie wszelkich
kosztów zwiàzanych z naszà odpowiedzialnoÊcià za szkod´.
Ubezpieczenie kosztów akcji
ratowniczej i poszukiwawczej
Ubezpieczenie to cz´sto wchodzi
w sk∏ad pakietu ubezpieczenia turystycznego jakie mo˝emy zakupiç
przed wyjazdem wypoczynkowym.
Jest ono bardzo przydatne w sytuacji, kiedy powa˝ny wypadek przydarzy si´ nam w miejscu, do którego pomoc b´dzie mia∏a utrudnionà
34

drog´ dotarcia. Mogà to byç wysokie góry, lodowiec, wzburzone morze. Akcja ratownicza w takich sytuacjach b´dzie wymaga∏a u˝ycia
specjalistycznego sprz´tu i zaanga˝uj´ wielu ratowników. Posiadanie
ubezpieczenia kosztów akcji ratowniczej pozwoli przerzuciç ci´˝ar pokrycia takich kosztów na zak∏ad
ubezpieczeƒ.
Ubezpieczenie kosztów
rezygnacji z uczestnictwa
w wyjeêdzie
Cz´sto zdarza si´, ˝e nasze plany
urlopowe legnà w gruzach. A to powa˝na choroba bliskiej nam osoby,
a to w wyniku kradzie˝y utraciliÊmy dokumenty uprawniajàce nas
do wyjazdu. Problemem w takich
sytuacjach staje si´ udzia∏ w wykupionej ju˝ wczeÊniej wycieczce i poniesione uprzednio koszty z nià
zwiàzane. W takiej sytuacji przyda
si´ nam w∏aÊnie ubezpieczenie
kosztów rezygnacji z uczestnictwa
w wyjeêdzie. Ubezpieczenie takie
zabezpiecza zwrot poniesionych ju˝
przez nas kosztów w sytuacji kiedy
jesteÊmy zmuszeni zrezygnowaç
z wyjazdu. Szczegó∏owy zakres i katalog przypadków w jakich ubezpieczyciel b´dzie zwraca∏ koszty znajdziemy w ogólnych warunkach
ubezpieczenia.
Ubezpieczenie baga˝u
Aby zabezpieczyç nasz baga˝ czy
sprz´t, który towarzyszy nam podczas urlopowych wyjazdów, warto
zawrzeç ubezpieczenie, które b´dzie nam gwarantowa∏o zwrot wartoÊci utraconych w skutek kradzie˝y, zniszczenia czy zagini´cia
rzeczy. W przypadku tego ubezpieczenia nale˝y bardzo dok∏adnie zapoznaç si´ z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia, gdy˝ standardowe

umowy ubezpieczenia tego typu posiadajà bardzo wàski zakres odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ.
Decydujmy si´ tak˝e na wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia,
która w razie wystàpienia szkody
pozwoli nam na zakup rzeczy
i sprz´tów, takich jakie straciliÊmy.
Cena ubezpieczenia
turystycznego
Jak wspomnieliÊmy na poczàtku,
opisywane ubezpieczenia turystyczne proponowane sà przez zak∏ady ubezpieczeƒ z regu∏y w formie pakietów. Koszty zawarcia
takiego pakietu ubezpieczeƒ sà
uzale˝nione od wybranych przez
nas sum ubezpieczeƒ, zakresu terytorialnego oraz innych czynników
i wahajà si´ od 10-25 z∏ za dzieƒ
Êwiadczonej ochrony ubezpieczeniowej. Czyli za niewielkie pieniàdze mo˝na zapewniç sobie i swoim
bliskim kompleksowà ochron´
ubezpieczeniowà.
Mamy nadziej´, ˝e opisane w niniejszym opracowaniu ubezpieczenia dobrowolne oraz zasady opieki
zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej, pozwolà na lepsze zaplanowanie i sp´dzenie wypoczynku,
w przeÊwiadczeniu, ˝e podejmujàc
decyzj´ o zawarciu ca∏ego pakietu
czy któregoÊ z opisanych ubezpieczeƒ, zadbaliÊmy o bezpieczeƒstwo
nasze, naszych bliskich, naszego
majàtku oraz osób, którym to my
mo˝emy wyrzàdziç szkod´.
Na koniec ˝yczàc udanego
a przede wszystkim spokojnego wypoczynku namawiamy raz jeszcze
do skorzystania z oferty ubezpieczenia turystycznego, które pozwoli sp´dziç nam bezpiecznie urlop. ■
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