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Od Redakcji
Szanowni Państwo
Oddajemy kolejny, 10-ty już numer „Rozpraw Ubezpieczeniowych”. Jest to dobry moment, aby
poczynić pewne obserwacje, które – z jednej strony – stanowią swego rodzaju podsumowanie
dotychczasowych działań Redakcji, Rady Naukowej i Wydawców, z drugiej zaś – w oparciu o nie
– zaplanować dalszą drogę periodyku, na której powinna znaleźć miejsce zarówno kontynuacja
kierunków i form, które są tego warte jak i nowych, które pomogą lepiej obserwować i przekazywać ważne dla teorii i praktyki ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego, treści. Dlatego
też prosimy Autorów publikowanych już w „Rozprawach” pozycji jak i potencjalnych Współpracowników oraz oczywiście wszystkich Czytelników o uwagi, spostrzeżenia i propozycje, z którymi
redakcja zapozna się z należytą uwagą.
W przyszłości zamierzamy nadal koncentrować się na problematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną praw konsumentów usług ubezpieczeniowych, w tym ostatnim aspekcie – także
wykraczającą poza ścisłą definicję kodeksową tego pojęcia. Będziemy chcieli, tak jak dotychczas,
prezentować zarówno indywidualne efekty badań jak i mające szerszy kształt opracowania dotyczące problemów związanych z różnymi płaszczyznami i elementami funkcjonowania ubezpieczeń.
Będziemy również prezentować problematykę coraz liczniejszych konferencji, sympozjów
naukowych, wybranych nowości w literaturze naukowej a także recenzje niektórych pozycji, zasługujących – naszym zdaniem – na szczególną uwagę. Niezależnie od innych względów, redakcja
otrzymuje liczne sygnały, także od praktyków i studentów kierunków związanych z ubezpieczeniami, iż są to informacje stosunkowo słabo dostępne, które pozwalają zorientować się w kierunkach
badań, dyskusji itp. W oparciu o nie łatwiejsze jest dotarcie do szczegółowych treści, prezentowanych na konferencjach czy też zawartych w literaturze.
Chcemy również kontynuować praktykę publikowania opracowań Autorów wkraczających na
drogę badań naukowych; mniejsze doświadczenie rekompensują oni często świeżością spojrzenia i odwagą w prezentacji, dyskusyjnych niekiedy na gruncie doktryny, poglądów.
Jedną z przygotowywanych przez redakcję nowych form, jest prezentacja orzecznictwa sądowego
z zakresu problematyki ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem materii o charakterze
konsumenckim. Koresponduje to z wykonywaną od kilku lat kompetencją Rzecznika Ubezpieczonych wnoszenia do Sądu Najwyższego wniosków o podjęcie uchwały w sprawach, w których
istnieją rozbieżności w orzecznictwie sądowym, wynikające z odmiennej interpretacji przepisów.
W niniejszym numerze „Rozpraw” chcemy również przypomnieć o innym fakcie – 15-leciu
istnienia urzędu Rzecznika Ubezpieczonych. Powołany w 1995 r. niejako na próbę, stał się trwałym
elementem polskiego rynku ubezpieczeniowego, wpisując się – co należy podkreślić – w praktykę
funkcjonowania podobnych organów powołanych dla ochrony ubezpieczonych w wielu krajach
Unii Europejskiej. Obok poświęconemu tej problematyce artykułowi, numer niniejszy zawiera
w większości publikacje z zakresu problematyki ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych, stanowiących – w sytuacji wciąż nie uregulowanych w pełni i wywołujących kontrowersje różnych
elementów funkcjonowania tych ubezpieczeń – istotne wzbogacenie płaszczyzn obserwacji.
Tak więc – Szanowni Czytelnicy – oddając w wasze ręce 10-ty, w pewnej mierze jubileuszowy
numer „Rozpraw”, mamy nadzieję, iż pozostaniecie z nami na kolejne dekady.
Z wyrazami szacunku
Redakcja
ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 10(1/2011)
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I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Halina Olendzka

15 lat działalności Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce
Minęło 15 lat od powołania instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, którego zadaniem jest
ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie
uposażonych1. W okresie tym Rzecznik zdobywał doświadczenie, jak skutecznie pełnić swą rolę
i troszczyć się o interesy reprezentowanych osób również w perspektywie nadchodzących zmian
na rynkach finansowych. Jubileusze skłaniają zarówno do szerszych refleksji i przemyśleń związanych z tym co udało się osiągnąć, jak i do nakreślania dalszych planów i horyzontów rozwoju.
Pragnę zatem przybliżyć aspekty historyczne powstania oraz rozwoju instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, zaprezentować najważniejsze podejmowane w ubiegłych latach działania na rzecz
ochrony określonych ustawą kręgu osób oraz podzielić się garścią refleksji i przemyśleń na temat
pozycji konsumenta usług ubezpieczeniowych obecnie i w przyszłości.
1. Geneza i powstanie instytucji Rzecznika Ubezpieczonych
Urząd Rzecznika Ubezpieczonych powstał w 1995 r., zaś podstawą normatywną jego powołania była ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy
o podatku dochodowym dla osób prawnych2. U podstaw wprowadzenia instytucji ombudsmana, będącego obrońcą interesów konsumenckich na rynku ubezpieczeń legło wiele czynników,
w tym głównie potrzeba dostosowania prawa ubezpieczeniowego do zmian liberalnego, stosunkowo młodego rynku ubezpieczeń gospodarczych. Podejmowanie działalności przez kolejnych
ubezpieczycieli przy jednoczesnym braku doświadczenia w tym zakresie, przy ogólnie odczuwanym niedoborze własnych kapitałów, braku doświadczeń i mechanizmów nadzorczych nad
rynkiem ubezpieczeniowym, stworzyło potrzebę wbudowania w ten segment rynku finansowego instytucji poprawiających bezpieczeństwo jego funkcjonowania, w tym również czuwających
nad bezpieczeństwem najsłabszego ogniwa, jakim jest konsument. Nie bez znaczenia dla powstania Urzędu były upadłości dwóch ubezpieczycieli, ogłoszone wyrokami sądowymi w marcu
1993 r. tj. TU na Życie Westa–Life S.A. i TU Westa S.A. Zasadniczy projekt zmian w ustawie
1
Wymieniony tu zakres kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych kształtował się stopniowo, co zostanie przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania.
2
Dz. U. z 1995 r., nr 96, poz. 478 z poźn. zm.
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o działalności ubezpieczeniowej został wniesiony przez rząd w 1993 r. do Sejmu II kadencji i był
uzupełniany o nowe uwagi zarówno autorstwa Ministerstwa Finansów, jak i środowisk bezpośrednio związanych z ubezpieczeniami. Ze strony świata nauki prace te w sejmowych komisjach
i podkomisji nadzwyczajnej wspierali głównie profesorowie Jerzy Łańcucki oraz Eugeniusz Kowalewski. Pewną rolę w tym zakresie odegrało również Stowarzyszenie osób poszkodowanych
przez „Westę”3.
Pierwszego Rzecznika Ubezpieczonych powołał Minister Finansów, któremu ustawa wyznaczyła na to trzymiesięczny termin od dnia wejścia w życie ustawy. Na I kadencję po przeprowadzeniu
postępowania konkursowego z dniem 9 listopada 1995 r. został powołany dr Stanisław Rogowski,
który pełnił to stanowisko do 10 listopada 2007 r. tj. przez trzy kolejne kadencje. Obowiązująca od 1 stycznia 2004 r. do dziś ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (zwana dalej ustawą o Rzeczniku)4 – powierzyła
powołanie Rzecznika Prezesowi Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do
spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego – na czteroletnią kadencję. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem dłużej niż
przez dwie kolejne kadencje. Wskazana ustawa określa również kryteria zawodowe jakie powinien spełniać Rzecznik, jak również przypadki, w których może nastąpić jego odwołanie5. W tym
trybie została powołana z dniem 10 listopada 2007 r. – autorka niniejszego opracowania.
2. Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych
Pierwotnie Rzecznik Ubezpieczonych reprezentował wyłącznie interesy osób ubezpieczonych
i uprawnionych z umów ubezpieczenia6. Następnie, ustawa z dnia 1 kwietnia 2002 r. o organizacji
i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw7 rozszerzyła kompetencje Rzecznika na reprezentowanie
interesów członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Obecny katalog osób, które reprezentuje Rzecznik oraz szeroki zakres kompetencji
został określony w ustawie o Rzeczniku i należy do niego:
 rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach;
 opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych;
 występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź
o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych;
 informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń i organizacji gospodarczych powszechnych towarzystw emerytalnych o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw
emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego;
3

Por. S. Rogowski, Urząd Rzecznika Ubezpieczonych w teorii i praktyce, Prawo Asekuracyjne 1999, nr 1, s. 5–20;
S. Rogowski, Miejsce i rola urzędu Rzecznika Ubezpieczonych w systemie ochrony praw i interesów konsumentów
na polskim rynku ubezpieczeniowym – perspektywy i główne kierunki zmian, Prawo Asekuracyjne 2000, nr 1,
s. 27–37.
4
Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1153 z późn. zm.
5
Art. 19 ustawy o Rzeczniku.
6
Art. 90c ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jedn. Dz. U. z 1996 r, nr 11, poz. 62.
7
Dz. U. z 2002 r., nr 25, poz. 253.
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 stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia a zakładami ubezpieczeń, między towarzystwami emerytalnymi a członkami tych towarzystw,
oraz wynikłych z uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych, w szczególności
organizowanie sądów polubownych do rozpatrywania tych sporów;
 inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony
ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych8.
Art. 26 ust. 4 ustawy precyzuje zakres podmiotowy i przedmiotowy wystąpień Rzecznika,
stanowiąc, iż Rzecznik może występować do zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych,
towarzystw emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych o udzielenie informacji lub wyjaśnień, w szczególności w sprawach:
 indywidualnych, z tym, że wymaganym w takim wypadku jest wniosek osoby, której dotyczy
sprawa;
 postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, które według Rzecznika są niekorzystne
dla osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia;
 dotyczących wewnętrznych regulacji tych instytucji, które według Rzecznika są niekorzystne
dla osób reprezentowanych;
 nieprawidłowej obsługi reprezentowanych osób, świadczonej przez te instytucje.
Duże znaczenie dla działalności Rzecznika Ubezpieczonych miało wprowadzenie w art. 60 § 2
ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym9, uprawnienia Rzecznika do przedstawiania
Sądowi wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa ujawnionych w orzecznictwie
sądów powszechnych10. Rozszerzenie tej kompetencji nastąpiło przy okazji ustanowienia pakietu ustaw ubezpieczeniowych, a konkretnie poprzez dodanie art. 28 do ustawy o Rzeczniku, który
stanowił, iż Rzecznik może występować do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na
celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie. Niestety przepis art. 28 został uchylony z dniem 17 sierpnia
2005 r. przez art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw, zawężając zakres przedmiotowej prerogatywy do pierwotnego
brzmienia ww. przepisu ustawy o Sądzie Najwyższym11. Omawiane uprawnienie nawet w węższym zakresie ma bardzo istotne znaczenie pozwalające Rzecznikowi bezpośrednio wpływać na
ujednolicenie orzecznictwa, co szerzej przedstawione będzie w dalszej części artykułu.
Istotnym wsparciem dla działań Rzecznika w zakresie ochrony interesów konsumenta usług
ubezpieczeniowych było umożliwienie korzystania przez niego z uprawnień zawartych w art.
63 k.p.c. – co nastąpiło z dniem 21 grudnia 2007 r. na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 23
sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym12. Zgodnie z tą prerogatywą Rzecznik może przedstawić sądowi istotny pogląd w sprawie, zarówno z inicjatywy strony
jak i samego sądu.
8

Art. 20 ustawy o Rzeczniku.
Dz. U. z 2002 r., nr 240, poz. 2052 z późn. zm.
10
Art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
11
Dz. U. z 2005 r., nr 143, poz. 1204.
12
Dz. U. z 2001 r., nr 171, poz. 1206.
9
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3. Organizacja urzędu Rzecznika Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, którego statut na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o Rzeczniku został określony w załączniku do zarządzenia nr 134
Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Biura Rzecznika
Ubezpieczonych13. Zgodnie ze statutem Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy dyrektora Biura
i jego zastępcy. W skład Biura wchodzą cztery jednostki organizacyjne: Wydział Skarg i Interwencji, Wydział Prawny, Wydział Edukacji i Informacji, Wydział Administracyjno–Finansowy.
W pierwszych miesiącach tworzenia Biura w 1995 r., jego skład osobowy ograniczał się do
dwóch pracownic. Przez kolejne lata wraz z rosnącymi uwarunkowaniami finansowymi i zadaniami wzrastała liczba pracowników i współpracowników. Aktualnie w Biurze zatrudnionych jest
23 pracowników merytorycznych, 9 administracyjno–biurowych oraz 48 zewnętrznych ekspertów rozpatrujących skargi. Rzecznik Ubezpieczonych ma obowiązek przedkładania corocznie
sprawozdań ze swojej działalności. Do 2003 r. sprawozdania roczne były przedkładane Ministrowi Finansów, obecnie Prezesowi Rady Ministrów, w terminie 60 dni od zakończenia roku
kalendarzowego14.
Bardzo istotną rolę w działalności Rzecznika spełnia Rada Ubezpieczonych, będąca jego organem opiniodawczo–doradczym. Początkowo skład dwunastoosobowej Rady ustalał Rzecznik
spośród przedstawicieli określonych w ustawie podmiotów. Obecnie od 2004 r., skład Rady jest
piętnastoosobowy, a jej członków na wniosek Rzecznika powołuje minister właściwy do spraw
instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, spośród przedstawicieli: reprezentantów samorządu terytorialnego w Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, krajowych organizacji konsumenckich, ogólnokrajowych organizacji pracodawców, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji związkowych, najliczniejszej
organizacji emeryckiej15. Obecnie Rada Ubezpieczonych działa w oparciu o uchwalony przez
siebie na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r. i zatwierdzony przez Rzecznika regulamin16.
Zgodnie z nim do kompetencji Rady należy w szczególności opiniowanie spraw przestawionych
przez Rzecznika oraz występowanie do organów państwa z inicjatywami dotyczącymi interesów
osób, których reprezentuje Rzecznik.
4. Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika
Ubezpieczonych w latach 1995–2010
Jedną z najszerzej rozwiniętych płaszczyzn działania Rzecznika oraz jego Biura, jest rozpatrywanie indywidualnych skarg osób określonych w ustawie o Rzeczniku. W okresie 15 lat
funkcjonowania urzędu, liczba pisemnych skarg odnoszących się do problematyki ubezpieczeń
gospodarczych wykazuje stałą tendencję wzrostową17: łącznie w omawianym okresie wpłynęło
66 674 skarg18. Ilustruje to Wykres nr 1.

13

M. P. z 2003 r., nr 59, poz. 931.
Art. 30 ustawy o Rzeczniku.
15
Art. 25 ust. 3 ustawy o Rzeczniku.
16
Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych z dnia 12 czerwca 2008 r.
17
Wyjątkowo w 2002 r. odnotowano niewielkie zmniejszenie liczby wpływających skarg. Przyczyną tego było
m.in. rozbudowanie systemu poradnictwa prowadzonego także drogą telefoniczną, a w kolejnych latach również w formie kontaktów internetowych.
18
Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rzecznika za kolejne lata. Dane te stanowią również podstawę dalszych wywodów.
14
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Wykres nr 1. Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika
Ubezpieczonych w latach 1995/96–2010

Od początku działalności Rzecznika najliczniejsza grupa skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych odnosiła się do tzw. ubezpieczeń komunikacyjnych, tj. obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco,
ubezpieczenia assistance i Zielonej Karty. Procentowy ich udział oscyluje wokół 60% ogólnej
liczby skarg kierowanych do Rzecznika. Wartość ta nigdy nie spadła poniżej 52%, a w niektórych latach (1998, 2007, 2008) osiągnęła odpowiednio poziom 65%, 64% i 64,6%. Tak znacząca
liczba spraw z tego zakresu wynika głównie z faktu, że są to i zapewne będą w przyszłości najczęściej zawierane umowy ubezpieczenia, choćby z racji obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz masowego charakteru pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych. Najczęściej skarżący podnosili w swoich pismach zarzuty związane z całkowitą
odmową uznania roszczenia o odszkodowanie lub świadczenie, odmową uznania części roszczenia odszkodowawczego, nieterminowym zaspokajaniem roszczeń, odmową lub utrudnieniami
w udostępnianiu akt szkody, niedostatecznym informowaniem o dokumentach wymaganych
w związku z likwidowaną szkodą, brakiem wyczerpujących uzasadnień dla przyjmowanych przez
zakłady ubezpieczeń stanowisk, zarówno gdy dotyczyły odmowy uznania roszczenia, jak i wysokości ustalonego odszkodowania lub świadczenia19.
Na drugiej pozycji pod względem liczebności zajmowały skargi dotyczące ubezpieczeń na życie
(10–18,3%). Tematykę skarg z tego zakresu można podzielić na dwie zasadnicze grupy, za kryterium podziału przyjmując termin zawarcia umowy ubezpieczenia. Pierwsza grupa odnosiła się
do ubezpieczeń tzw. „starego portfela” zawartych przed 1989 r. z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń, a realizowanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Skargi te dotyczyły
19
Zgłaszane problemy dotyczyły m.in. uzyskania odszkodowania związanego ze zwrotem kosztów najmu pojazdu zastępczego, prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli tzw. amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania
z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, obniżania przez zakłady ubezpieczeń stawek za roboczogodziny oraz
kwestii związanych z podatkiem VAT.
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przede wszystkim zbyt niskiej kwoty naliczonego świadczenia z tytułu zawieranych wówczas
umów tj. ubezpieczenia posagowego zaopatrzenia dzieci, bądź też umowy ubezpieczenia renty
odroczonej. W drugiej grupie skarg należy umieścić te, które dotyczyły problematyki ubezpieczeń na życie zawartych po 1989 r.20
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym m.in. z tytułu wykonywanej działalności
i posiadanego mienia, w życiu prywatnym, jak również w związku z wykonywanym zawodem
jeszcze kilka lat temu zajmowały nikły odsetek wśród ogółu otrzymanych skarg (1% w 2000 r.,
2,5% w 1999 i 2001 r.). Można zaobserwować, iż w kolejnych latach liczba ta wyraźnie wzrosła.
W latach 2006 – 2009 procentowy jej udział oscylował wokół 6,4 – 7,2% ogólnej liczby skarg.
Świadczy to z jednej strony o pożądanym wzroście zawierania tego typu umów ubezpieczeń,
szczególnie przez zainteresowane tym środowiska zawodowe, ale również o uchybieniach w ich
funkcjonowaniu.
W początkowym okresie działalności Rzecznika, systematycznie wzrastała liczba skarg związanych z zawieraniem i realizacją (wypłatą odszkodowania) umów ubezpieczenia mienia, w tym
np.: od kradzieży z włamaniem, od ognia, zalania i innych żywiołów itd. W latach 1995/96 – 2003
liczba tych skarg kształtowała się na poziomie 4,5 – 7,2% ogółu spraw kierowanych do Rzecznika.
Od 2005 r. grupa ta uległa niewielkiemu zmniejszeniu i stanowiła od 4 do 5% wszystkich otrzymanych wniosków.
Kolejne miejsce pod względem liczby skarg zajmowały sprawy odnoszące się do ubezpieczeń
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W początkowym okresie działalności urzędu
procentowy udział tej grupy skarg oscylował na poziomie 3 – 5% ogólnej liczby skarg. W ostatnich latach można zauważyć znaczne zmniejszenie tej liczby i od 2006 r. procentowy ich udział
kształtuje się na poziomie 2%. Warto również odnotować, iż w ostatnich latach działalności
Rzecznika Ubezpieczonych daje się zauważyć systematyczny wzrost liczby skarg odnoszących się
do nowych produktów ubezpieczeniowych, coraz powszechniejszych na rynku, w tym zwłaszcza
ubezpieczeń turystycznych.
W zdecydowanej większości wnoszonych spraw, Rzecznik podejmował czynności interwencyjne. Podjęcie interwencji w danej sprawie miało miejsce wówczas, gdy z posiadanego materiału
wynikało, iż naruszone zostało prawo lub interes osób, które Rzecznik reprezentuje. Nie oznacza
to, że po zakończeniu postępowania i otrzymanych wyjaśnieniach oraz przekazanej dokumentacji
w danej sprawie, ocena ta zawsze się potwierdzała. W okresie 15 lat funkcjonowania instytucji,
podjęcie interwencji w zakładach ubezpieczeń, UFG lub PBUK nie spadło nigdy poniżej 70%21.
Analizując dane statyczne można wyraźnie zauważyć, iż skuteczność interwencji podejmowanych przez Rzecznika wykazuje stałą tendencję wzrostową, co ilustruje Wykres nr 2, począwszy
od 20% pozytywnie zakończonych interwencji w początkowym okresie działalności instytucji
Rzecznika Ubezpieczonych. Od 2003 r. liczba tych spraw stanowi ponad 30% tj. w 2003 r. – 33%,
20
Najczęściej ubezpieczający, ubezpieczeni i uprawnieni z umów ubezpieczenia skarżyli się na: odmowę przyznania świadczenia, gdy zdaniem ubezpieczyciela zdarzenie ubezpieczeniowe (choroba, nieszczęśliwy wypadek,
śmierć itd.) nie mieściło się w granicach ochrony gwarantowanej umową, odmowę przyznania świadczenia, gdy
zdaniem ubezpieczyciela, ubezpieczający podał nieprawdziwe informacje, o które ubezpieczyciel pytał we wniosku lub innym dokumencie przed zawarciem umowy, odmowę lub zbyt niską, zdaniem skarżącego, tzw. wartość
wykupu polisy, niezrozumiały tekst umowy ubezpieczenia zawierający niejasne, zdaniem skarżącego sformułowania, nieprofesjonalne zachowanie się pośredników ubezpieczeniowych występujące na etapie zawierania
umowy ubezpieczenia, polegające m.in. na nierzetelnym informowaniu zainteresowanych o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym.
21
Należy zaznaczyć, iż od 2007 r., Rzecznik podejmował interwencję w ponad 84% spraw do niego kierowanych;
por. sprawozdania Rzecznika za kolejne lata; www.rzu.gov.pl.
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w 2004 r. – 35,9%, w 2005 r. – 37% oraz w 2006 r. – 38,2%. W 2007 r. pozytywnie zakończonych
interwencji odnotowano w odniesieniu do 41,9% spraw, w 2008 r. – 40,6%, w 2009 r. – 40,5%
oraz w 2010 r. – 41,0%.
Wykres nr 2. Skuteczność interwencji w sprawach kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych
w latach 1995/96–2010 (w %)

Reasumując, należy stwierdzić, iż liczba skarg odnoszących się do problematyki ubezpieczeń
gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych na przestrzeni 15 lat funkcjonowania
instytucji wykazuje wyraźną tendencję wzrostową. Główną przyczyną jest wzrost świadomości
i aktywności konsumentów oraz szersza informacja o urzędzie. Badając wystąpienia kierowane
do Rzecznika w okresie 15 lat można również zaobserwować, iż znacząco wzrósł stopień trudności i skomplikowania spraw, zarówno w kwestii stanu prawnego jak i faktycznego.
5. Rozpatrywanie skarg z zakresu zabezpieczenia społecznego i pracowniczych programów
emerytalnych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 2002–2010
Łącznie w latach 2002–2010 wpłynęło 2 472 skarg dotyczących problematyki zabezpieczenia społecznego. Najliczniejsza grupa skarg w tym okresie odnosiła się do funkcjonowania
powszechnych towarzystw emerytalnych, czyli podmiotów działających w ramach II filaru polskiego systemu emerytalnego. Skargi dotyczyły najczęściej:
 utrudnień towarzyszących zmianie otwartego funduszu emerytalnego i wypłacie środków
transferowych;
 anulowania umowy o członkostwo;
 nieprawidłowości w rejestrze członków;
 nieprawidłowości w wypłacie środków w przypadku śmierci członka OFE;
 interpretacji przepisów dotyczących otwartych funduszy emerytalnych;
 sfałszowania umów o członkostwo;
 nieprawidłowości w czynnościach akwizycyjnych.
Po początkowym okresie problemów związanych z pierwotną akwizycją w okresie wprowadzania reformy m.in. fałszowanie umów o członkostwo, zapisywanie tej samej osoby do kilku
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OFE, czy błędne informowanie o konsekwencjach przystąpienia do II filaru systemu emerytalnego pojawiły się problemy dotyczące akwizycji wtórnej dotyczącej pozyskiwania członków
w trybie zmiany funduszu. Utrudnienia zmiany funduszu wynikały m.in. z zakwestionowania
przez biegłego grafologa podpisów przedstawionych na zawiadomieniach o przystąpieniu
do innego OFE, niedostarczenia do dotychczasowego funduszu prawidłowo wypełnionego
zawiadomienia o zawarciu umowy z innym OFE, czy otrzymania zawiadomienia o zawarciu
umowy z innym OFE w terminie uniemożliwiającym umieszczenie danych uczestnika funduszu w wykazie osób go zmieniających. Szczególnie istotnym problemem okazała się kwestia
możliwości anulowania umowy członkostwa w OFE na skutek błędu co do treści oświadczenia woli22.
Inne zastrzeżenia pod adresem PTE dotyczyły opóźnień w rejestracji członków lub błędów
w danych identyfikacyjnych uczestników oraz nieprawidłowego zgłoszenia zawartych umów
do centralnego rejestru członków OFE prowadzonego przez ZUS. Rzecznik Ubezpieczonych
w omawianym okresie podjął interwencję w 1 638 sprawach co stanowi 67,4% ogółu skarg
z tego zakresu23.
6. Działania Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie prac legislacyjnych
Już od pierwszych miesięcy istnienia, Rzecznik aktywnie uczestniczył w prowadzonych na
różnych szczeblach pracach legislacyjnych jak również zgłaszał liczne postulaty legislacyjne
przeważnie kierując je do Ministra Finansów, w celu poprawy sytuacji osób, których interesy
reprezentował. Analiza napływających skarg wskazywała, że przepisy prawa ubezpieczeniowego
muszą ewoluować, tak aby jak najlepiej realizowały ochronę osób ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia.
W szczególności Rzecznik brał intensywny udział w rozpoczętych w 2000 r. pracach nad projektami trzech ustaw mających kompleksowo uregulować polskie prawo ubezpieczeń gospodarczych,
uczestnicząc w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów wchodzących w skład ww. pakietu. Niestety, próba ta nie powiodła się. Ustawy uchwalone w 2001 r.
zostały zawetowane przez Prezydenta24.
W 2002 r. podjęto kolejną próbę stworzenia pakietu ustaw regulujących prawo ubezpieczeń
gospodarczych. W kolejnych fazach tych prac ze strony Rzecznika Ubezpieczonych przekazane zostały liczne opinie i projekty zmian. W szczególności dotyczyły one ujęcia w ustawie
wymogów, jakie powinny spełniać ogólne warunki ubezpieczenia oraz dokumenty ubezpieczenia (polisy), a także określenie trybu zawierania umów ubezpieczenia oraz ochrony przed
22
Ostatecznie problem anulowania umów o członkostwo osób uzyskujących uprawnienia emerytalne w 2007 r.
został rozwiązany ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 21 lutego 2007 r., Dz. U. z 2007 r., nr 17, poz.
95. Od tego dnia osoby spełniające warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury mogą automatycznie anulować umowę z otwartym funduszem emerytalnym poprzez złożenie wraz z wnioskiem o emeryturę, wniosku
o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.
23
Rzecznik nie podejmował interwencji, gdy nie posiadał kompetencji do zajęcia się danym problemem, czy też
brak było stosownego wniosku ze strony osoby kierującej wystąpienie, w którym zawarta była jedynie prośba
o wyjaśnienie przepisów prawnych dotyczących działalności OFE. Interwencji nie podejmowano również w sprawach kierowanych do Rzecznika jako do kolejnego adresata („do wiadomości”).
24
W ramach prowadzonych prac, Rzecznik zaproponował m.in. wpisanie do ustawy o działalności ubezpieczeniowej wymogów, jakie powinny spełniać ogólne warunki ubezpieczenia oraz dokumenty ubezpieczenia (polisy),
a także określenie trybu zawierania umów ubezpieczenia, w tym kwestii związanych z umowami zawieranymi na
odległość oraz zakazu stosowania niedozwolonych klauzul umownych.
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stosowaniem w umowach klauzul niedozwolonych. Rzecznik zwracał również uwagę na konieczność daleko idącego wzmocnienia pozycji konsumenta w procesach likwidacji szkód,
w szczególności precyzyjnego określania wymogów dokumentowania zdarzenia ubezpieczeniowego przez poszkodowanego, terminowości w postępowaniu likwidacyjnym oraz pełnej
jawności czynności likwidacyjnych na każdym jego etapie. W wyniku uchwalenia w dniu 22
maja 2003 r. czterech ustaw ubezpieczeniowych25 znalazły się w nich regulacje wzmacniające pozycję konsumentów, takie jak doprecyzowanie kwestii udostępniania przez zakłady
ubezpieczeń ubezpieczonym, uposażonym, uprawnionym z umowy oraz poszkodowanym
informacji i dokumentów związanych ze zdarzeniem i oceną szkody, uściślenie przepisów
określających termin wypłaty odszkodowania, określenie wymogów w zakresie tworzenia
ogólnych warunków umów oraz upoważnienie Rzecznika Ubezpieczonych do występowania
do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienia spornych interpretacji
przepisów prawnych (por. wyżej). Ponadto dokonana została nowelizacja przepisów kodeksu
cywilnego m.in. poprzez dodanie w art. 384 k.c. § 5, który nadał status prawny konsumenta
wszystkim ubezpieczającym.
Wśród licznych działań legislacyjnych, które były prowadzone przez Rzecznika w kolejnych
latach należy wymienić przede wszystkim udział w pracach nad nowelizacją przepisów kodeksu
cywilnego o umowie ubezpieczenia. Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego w części poświęconej umowie ubezpieczenia opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą
przy Ministrze Sprawiedliwości przewidywał m.in. uchylenie w art. 384 k.c. wspomnianego
wcześniej § 5 nadającego status prawny konsumenta każdemu ubezpieczającemu. Rzecznik
sprzeciwiał się tej zmianie, wnosząc jednocześnie w przypadku utrzymania stanowiska projektodawcy, propozycje regulacji kompromisowych, m.in. zaproponował aby w sytuacji odrzucenia
zasadniczych propozycji statusem konsumenta objąć wyłącznie małe i średnie podmioty, nieprzekraczające określonych kwotowo obrotów, bądź osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. Ostatecznie przyjęto, iż w art. 805 zostanie dodany § 4 w brzmieniu: „Przepisy
art. 3851– 3853 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna zawierająca
umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Przyjęcie takiego rozwiązania – w ocenie Rzecznika – zagwarantowało drobnym przedsiębiorcom na równi
z konsumentami ochronę przed stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych. Uwzględniona została także inna zgłoszona przez Rzecznika propozycja modyfikacji nowego brzmienia
art. 808 odnoszącego się do regulacji umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. Zgodnie z tą
propozycją, do umów ubezpieczenia na cudzy rachunek stosuje się odpowiednio art. 3851–
3853 k.c., jeżeli umowa ubezpieczenia nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą
lub zawodową ubezpieczonej osoby fizycznej. Między innymi dzięki postulatom Rzecznika
wprowadzono także normę, która zapewniła, że ubezpieczony w ramach umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek może żądać również by ubezpieczyciel udzielił mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz o.w.u. w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.
W 2007 r., a także w kolejnych latach bardzo ważny był udział Rzecznika Ubezpieczonych
w pracach, powołanej w marcu 2007 r., grupy roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpie25
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn zm.; ustawa o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151 z późn. zm.; ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz. U.
z 2003 r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.; ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych, Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1153 z późn. zm.
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czeń gospodarczych, powołanej w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie
Finansów. Z punktu widzenia potrzeby szybkich zmian ustawodawczych w początkowej fazie
prac grupy najistotniejsze dla Rzecznika były trzy najczęściej występujące m.in. w skargach konsumentów problemy:
 w zakresie tzw. podwójnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych Rzecznik proponował, aby w razie równoległego
zawarcia przez posiadacza pojazdu mechanicznego dwóch lub nawet kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, była możliwość ich rozwiązania. Rzecznik
Ubezpieczonych, wzorem regulacji stosowanych w procedurze cywilnej, administracyjnej
i podatkowej, zaproponował, aby za datę złożenia oświadczenia woli o rezygnacji umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w terminie, uważana była data nadania listu na poczcie (tzw. klauzula stempla pocztowego);
 zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wynikającego z umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w kontekście szkód osobowych wyrządzonych osobom bliskim (problem rozwiązany później orzeczeniem Sądu Najwyższego
wydanym w następstwie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych skierowanego do Sądu)26;
 obowiązkowych umów ubezpieczenia zawieranych w systemie direct.
Innym, niezmiernie istotnym dla Rzecznika tematem był problem wyczerpywania się sum
gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC. Rzecznik w ramach postępowań
skargowych odnotował sygnały o ryzyku, iż osoby otrzymujące stałe periodyczne świadczenia
z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – renty i bieżące zwroty
kosztów leczenia i rehabilitacji – mogą zostać tych świadczeń pozbawione ze względu na wyczerpanie się sumy gwarancyjnej. W związku z powyższym, w ramach prac grupy roboczej Rzecznik
przedstawił m.in. propozycje przepisu, w myśl którego w przypadkach wyczerpania sumy gwarancyjnej, świadczenia wypłacałby UFG z prawem roszczenia regresowego do sprawcy szkody.
W ramach prac grupy przedstawiciele Rzecznika podnosili także postulowaną w Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce” potrzebę podjęcia prac
legislacyjnych mających na celu uporządkowanie zasad funkcjonowania bancassurance na polskim rynku. Prace te zostały wstrzymane z uwagi na przygotowywaną przez Związek Banków
Polskich, Rekomendację dotyczącą dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.
Aktualnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (druk
sejmowy nr 3860). Rzecznik Ubezpieczonych w trakcie prac w Sejmie złożył szereg poprawek
i uzupełnień, mających na celu zwiększenie ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych27.
Rzecznik Ubezpieczonych przedstawiał również samodzielne nowatorskie pomysły w zakresie
uregulowania różnych problemów związanych z problematyką dochodzenia roszczeń w ramach
zawartych umów ubezpieczenia. Przykładowo można wskazać na propozycję ujęcia w ramy
prawne działalności podmiotów trudniących się dochodzeniem odszkodowań od zakładów
ubezpieczeń – tzw. kancelarii, biur i doradców odszkodowawczych. Istotą omawianej propozycji
była reglamentacja działalności w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, polegająca na nałożeniu na te podmioty wymogów w zakresie ich funkcjonowania, zbieżnych m.in.
z tymi stawianymi pośrednikom ubezpieczeniowym, z uwzględnieniem zakresu działalności tych
podmiotów (pomoc prawna, usługi o charakterze ubezpieczeniowym, czasami medycznym jak
26

Szerzej na ten temat w pkt. 7 niniejszego opracowania.
Szczegółowy ich opis i analizę zawiera zamieszczone w Dziale II niniejszego numeru „Rozpraw Ubezpieczeniowych” opracowanie Propozycje Rzecznika Ubezpieczonych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3960) .
27
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konsultacje medyczne, usługi rehabilitacyjne, inne usługi finansowe, takie jak pomoc w inwestowaniu środków uzyskanych z odszkodowania)28.
Kolejną ważną inicjatywą Rzecznika Ubezpieczonych w kręgu działalności legislacyjnej było
przygotowanie projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw, dotyczącego dwóch kwestii: uregulowania zawodu rzeczoznawcy samochodowego,
a w szczególności: podniesienia rangi zawodu rzeczoznawcy, zobiektywizowania i podniesienia
jakości opinii wydawanych przez rzeczoznawców oraz poprawy pozycji poszkodowanego w procesie likwidacji szkody w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych, który w polskim modelu procesu likwidacji ma wyjątkowo
słabą pozycję w odróżnieniu chociażby do modelu niemieckiego, gdzie poszkodowany na koszt
ubezpieczyciela może zwrócić się do niezależnego rzeczoznawcy o sporządzenie oceny technicznej i kosztorysu naprawy. Przedmiotowy projekt Rzecznika stał się również przedmiotem prac
grupy roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych29.
Rzecznik Ubezpieczonych brał również aktywny udział w pracach legislacyjnych dotyczących
zmian w przepisach o organizacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE), przy powstawaniu
i zmianie przepisów o pracowniczych programach emerytalnych (PPE) oraz o indywidualnych
kontach emerytalnych (IKE), a także przy konstruowaniu nowego systemu wypłat emerytur z kapitałowej części systemu. Podczas prac nad pierwszą zasadniczą nowelizacją przepisów o OFE
w 2003 r., Rzecznik zabiegał o zapewnienie ochrony interesów osób objętych systemem zabezpieczenia emerytalnego, a w szczególności o obniżenie kosztów funkcjonowania kapitałowej
części systemu emerytalnego, uregulowanie kwestii uzyskania członkostwa w funduszu w taki
sposób, aby uniknąć powstawania kolejnych martwych rachunków w rejestrach OFE, określenie szczegółowych procedur zawarcia umowy o członkostwo w funduszu wraz ze wskazaniem
informacji, jakie przedstawiciel OFE powinien przekazać na piśmie osobie zawierającej umowę,
umożliwienie wystąpienia z OFE osobom, które zawarły umowę pod wpływem istotnego błędu a występując – uzyskają prawo do wcześniejszej emerytury, rozszerzenie uprawnień organu
nadzoru w celu zapewnienia skutecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego, jakimi
są OFE. Postulaty te zostały w przeważającej mierze zaakceptowane i uchwalone30.
28

Szerzej na ten temat (w:) (zespół pod red. Jana Monkiewicza), Działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Diagnoza i propozycje działań, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2009, nr 6. Tematyce
kancelarii odszkodowawczych poświęcona była konferencja zorganizowana przez Rzecznika Ubezpieczonych i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej w dniu 16 listopada 2010 r., pt. „Kancelarie i doradcy odszkodowawczy”.
29
Pisma Rzecznika kierowane do Ministra Finansów z dnia 14 maja 2009 r. (znak: RU/320/BCH/09) oraz 30 listopada 2009 r. (znak: RU/126/BCH/09). Szerzej na temat problematyki rzeczoznawstwa samochodowego oraz
propozycji legislacyjnej Rzecznika, (w:) Rozprawy Ubezpieczeniowe 2010, nr 8, s. 92–140. Zob. również P. Budzianowski, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Nowoczesne rozwiązania w likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów, Warszawa, 28 września 2009 r., Rozprawy Ubezpieczeniowe 2009, nr 7.
30
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2003 r., nr 170, poz. 1651. Rzecznik Ubezpieczonych uczestniczył także w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, rządowego projektu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie niektórych ustaw. W trakcie prac przedstawiciele Biura
Rzecznika Ubezpieczonych przekazywali opinie i projekty prokonsumenckich zmian. Rzecznik zabiegał w szczególności
o upowszechnienie indywidualnych kont emerytalnych i zwiększenie gromadzonego w ich ramach kapitału poprzez
umożliwienie dokonywania wpłat na konto ubezpieczonego przez osobę trzecią, podwyższenie kwoty rocznego ograniczenia wpłat na IKE, wprowadzenie możliwości przeniesienia środków emerytalnych z IKE do PPE oraz z PPE do IKE,
czy też ograniczenie części ochronnej w przypadku indywidualnego konta emerytalnego w formie ubezpieczenia na
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Prace nad powyższymi projektami zakończyło przyjęcie ustaw
o indywidualnych kontach emerytalnych oraz o pracowniczych programach emerytalnych, które nastąpiło w 2004 r.
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Rzecznik Ubezpieczonych aktywnie uczestniczył również w rozpoczętych w 2009 r. pracach
nad „Założeniami nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych”. Rzecznik Ubezpieczonych wskazywał m.in. na konieczność wprowadzenie trzech
multifunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych oraz zmianę sposobu prowadzenia akwizycji
przez OFE. Obserwowane bowiem niektóre praktyki pośredników budzą poważne wątpliwości
co do ich rzetelności a czasem nawet legalności.
7. Wnioski Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego
Jedną z najważniejszych płaszczyzn działania Rzecznika są wnioski kierowane do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, w przypadku ujawnienia rozbieżności
w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Prerogatywa ta wynika z przepisów art. 60 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym31. Do chwili obecnej
Rzecznik Ubezpieczonych skierował do SN dziewięć wniosków, które dotyczyły problematyki
ubezpieczeń obowiązkowych, a dokładniej rzecz ujmując – zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Pierwsze zapytanie Rzecznika we wniosku z dnia 20 grudnia 2004 r. dotyczyło interpretacji art.
38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w odniesieniu do odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń za szkody, gdy posiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym wyrządzono szkodę i którym wyrządzono szkodę jest bank będący kredytodawcą, na którego przeniesiono
własność obu pojazdów w drodze umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie lub też finansujący
(leasingodawca), będący właścicielem obu pojazdów. W odpowiedzi na wniosek Rzecznika, SN
w dniu 22 kwietnia 2005 r. podjął uchwałę32 wskazując, iż: „przepis art. 38 pkt 1 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, nie ma zastosowania, jeżeli właścicielem
uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego kierowanego przez sprawcę szkody
jest bank kredytujący, na którego przewłaszczono własność tych pojazdów lub finansujący na
podstawie umowy leasingu, którzy oddali je w posiadanie zależne”. Stanowisko SN, a także późniejsza nowelizacja przepisów ustawy, która była następstwem orzeczenia Sądu Najwyższego,
jednoznacznie zakończyła wieloletnie spory w tym zakresie obejmując ochroną ubezpieczeniową przypadki szkód, gdy posiadaczem pojazdów mechanicznych, w którym wyrządzono szkodę
i którym wyrządzono szkodę jest bank będący kredytodawcą, na którego przeniesiono własność
obu pojazdów w drodze umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie lub też finansujący (leasingodawca), będący właścicielem obu pojazdów.
Drugi wniosek Rzecznika z dnia 6 lipca 2005 r. miał na celu jednoznaczne zdefiniowanie i dookreślenie pojęcia szkody całkowitej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych wyznaczając próg opłacalności naprawy. Sąd Najwyższy, co prawda
ze względów formalnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2006 r.33 odmówił podjęcia uchwały
w tej sprawie34, jednakże w uzasadnieniu odniósł się merytorycznie do wskazywanego problemu, potwierdzając niezgodność praktyki niektórych ubezpieczycieli ze wskazaniami znajdującymi
wyraz w orzecznictwie. Sąd, podzielając stanowisko Rzecznika, wskazał jednoznacznie, iż „za
utrwalony należy uznać pogląd, że koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym
31

Dz. U. z 2002 r., nr 240, poz. 2052 z późn. zm.
III CZP 99/04; www.rzu.gov.pl.
33
III CZP 91/05; www.rzu.gov.pl.
34
Przyczyną odmowy podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy, było uchylenie art. 28 ustawy o Rzeczniku na mocy
art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych
ustaw, Dz. U. z 2005 r., nr 143, poz. 1204, już po złożeniu wniosku przez Rzecznika.
32
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pojazdu, nieprzewyższający jego wartości sprzed wypadku, nie jest nadmierny w rozumieniu art.
363 § 1 k.c.” Rozstrzygnięcie to ostatecznie ugruntowało linię orzecznictwa na temat zdefiniowania pojęcia szkody całkowitej w odniesieniu do szkód komunikacyjnych powstałych w wyniku
deliktu sprawcy w tym likwidowanych w ramach obowiązkowego ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych.
Trzecie zapytanie prawne Rzecznika z dnia 12 lipca 2005 r. dotyczyło zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do roszczeń poszkodowanego na osobie małżonka
za szkody wyrządzone przez jego współmałżonka w przypadkach, gdy pomiędzy małżonkami
istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Podobnie jak w przypadku drugiego z wniosków, SN
z tych samych przyczyn postanowieniem z dnia 13 marca 2006 r. odmówił podjęcia uchwały35.
W uzasadnieniu merytorycznym dotyczącym istoty problemu SN wskazywał, iż poszkodowany
małżonek nie jest osobą trzecią w rozumieniu art. 822 k.c. (obecnie art. 822 § 1 k.c.), a zatem
nie ma podstaw do odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za takie szkody36.
Kolejny wniosek Rzecznika z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotyczył możliwości uwzględnienia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, środków
karnych orzekanych na podstawie art. 46 § 1 i 2, art. 47 § 3 oraz art. 49 § 1 kodeksu karnego
w zw. z art. 39 pkt 5,6 i 7 kodeksu karnego. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 24 lutego
2006 r.37, SN wskazał, iż w dotychczasowym orzecznictwie nie rozstrzygnięto wprost zagadnienia prawnego sformułowanego w zapytaniu Rzecznika. Przypomniał natomiast, że analizowano
problem dopuszczalności stosowania środków karnych przewidzianych w art. 44 k.k. (obowiązku
naprawienia szkody i nawiązki na rzecz pokrzywdzonego) wobec sprawcy przestępstwa, którego
wiązała z zakładem ubezpieczeń umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, za szkodę
powstałą w związku z ruchem pojazdów. W szczególności SN wskazał, iż w uchwale z dnia 20
czerwca 2000 r.38 stwierdzono, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku nie wyłącza orzeczenia naprawienia szkody lub nawiązki w wyroku karnym (art. 46 § 1 i 2
k.k.). W ten sposób podkreślono pewną autonomiczność wspomnianych środków karnych wobec umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. SN wskazał również, że do zagadnienia
przedstawionego przez Rzecznika odnosić się może rozstrzygnięcie zawarte w wyroku z dnia 13
maja 2005 r.39 Z uzasadnienia tego wyroku wynika, iż powód (sprawca wypadku komunikacyjnego) wystąpił wobec ubezpieczyciela z żądaniem zwolnienia z długu wynikającego z wyroku
karnego orzekającego wobec niego obowiązek naprawienia szkody na podstawie art. 46 k.k. SN
uznał, że powodowi (skazanemu) nie przysługuje tak sformułowane roszczenie, ponieważ zmierzało ono w istocie do uwolnienia się od obowiązku naprawienia szkody, nałożonego na niego
wyrokiem karnym.
W piątym wniosku z dnia 5 sierpnia 2005 r., Rzecznik zadał pytanie czy zakłady ubezpieczeń
na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK mogą pomniejszyć odszkodowanie o różnicę między wartością nowych części potrzebnych do jego naprawy
35

III CZP 81/05; www.rzu.gov.pl.
Ponowna analiza treści pytania zawartego we wniosku oraz postanowienia Sądu i jego uzasadnienia pozwalają sądzić, że to niefortunne sformułowanie pytanie, w którym nie znalazło się odniesienie do odpowiednich
zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK było przyczyną negatywnego stanowiska Sądu.
Rzecznik Ubezpieczonych, ze względu na społeczny wymiar tej kwestii postanowił, co miało miejsce w siódmym
jeśli chodzi o kolejność wniosku, powrócić do sprawy po zebraniu dodatkowych przykładów rozbieżności w wykładni orzecznictwa sądowego, co szerzej zostanie zaprezentowane poniżej.
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38
I KPZ 5/2000, OSNK 2000, z. 7/8, poz. 5.
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a wartością wynikającą ze stopnia zużycia (tzw. amortyzacja ), a także czy można ograniczyć poszkodowanym prawo wyboru rodzaju części zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu? Sąd
w postanowieniu z dnia 24 lutego 2006 r.40 odnosząc się merytorycznie do pytań sformułowanych
przez Rzecznika w pierwszej kolejności przypomniał zasady odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli określone w art. 361 – 363 k.c. wraz z licznymi przykładami orzecznictwa
SN w tym zakresie, po czym odpowiadając bezpośrednio na pierwsze pytanie wskazał, że nie
ma katalogu sytuacji usprawiedliwiających taką konieczność (użycia nowych części przy naprawie
używanych samochodów), a sporządzenie go byłoby niemożliwe ze względu na bogactwo okoliczności faktycznych. Sąd zwrócił uwagę, że w pewnych wypadkach może dojść do kolizji zasady
wykluczającej wzbogacenie się poszkodowanego wskutek naprawienia szkody z zasadą pełnego
odszkodowania, a ta druga byłaby naruszona, gdyby kompensowanie korzyści i strat pogarszało
sytuację poszkodowanego. Taka sytuacja mogłaby nastąpić w razie uwzględnienia amortyzacji części uszkodzonych, gdyby pojazd po naprawie pomimo zastosowania części nowych nie zwiększył
wartości handlowej ani użytkowej. Podkreślił w tym miejscu, że zasada słuszności nakazywałaby
w takim przypadku udzielić ochrony interesom poszkodowanego, zaznaczając, iż to okoliczności konkretnego przypadku decydują o uznaniu, czy istnieje konieczność użycia części nowych,
a w razie odpowiedzi twierdzącej, czy doszło do wzbogacenia się poszkodowanego, usprawiedliwiającego jego udział w kosztach naprawy. Odnosząc się natomiast do drugiego pytania
Rzecznika dotyczącego ograniczenia prawa wyboru części potrzebnych do naprawy pojazdu Sąd,
wskazując brak – w jego ocenie – wątpliwości w tym zakresie, stwierdził, iż w większości wypadków konieczne jest nabycie elementów w celu ich montażu, w zamian za części zniszczone
lub uszkodzone. Odpowiadając na postawione pytanie stwierdził, że poszkodowany podejmuje
w tym przedmiocie autonomiczną decyzję41, której ubezpieczyciel nie może nakazać lub zakazać,
ponieważ jego świadczenie ogranicza się do wypłacenia usprawiedliwionej kwoty42.
Szósty wniosek Rzecznika, z dnia 16 listopada 2006 r. dotyczył uwzględniania podatku VAT
przy likwidacji szkód metodą kosztorysową, czyli jednoznaczne ustalenie czy podatek od towarów i usług (VAT) jest elementem odszkodowania w przypadku ustalenia jego wysokości według
cen części zamiennych i usług niezbędnych do dokonania naprawy. SN w dniu 17 maja 2007
r., podzielając stanowisko Rzecznika, podjął uchwałę43, w której stwierdził, iż: „Odszkodowanie
za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim
poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy”. Na podstawie obserwacji prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych w trakcie
prowadzonych postępowań skargowych można wskazać, iż rozstrzygnięcie przyjęte przez SN
miało przełomowe znaczenie dla praktyki stosowanej przez ubezpieczycieli w postępowaniach
odszkodowawczych, które co do zasady w sytuacji ustalania odszkodowań wg. kosztorysu nie
uwzględniały w ich wysokości podatku VAT.
Kolejny, siódmy wniosek Rzecznika z dnia 6 września 2007 r. dotyczył ponownie odpowiedzialności względem siebie współposiadaczy pojazdu mechanicznego, między innymi
współmałżonków. Celem tego wniosku było doprecyzowanie zakresu podmiotowego odpowiedzialności gwarancyjnej wynikającej z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierujące40

CZP III 91/05; www.rzu.gov.pl.
Por. wyrok SN z dnia 11 czerwca 2003 r., V CKN 308/01, niepubl.
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Por. wyrok SN z dnia15 listopada 2001 r., III CZP 68/01, OSP 2002, nr 7–8, poz. 103.
43
III CZP 150/06; www.rzu.gov.pl.
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go pojazdem. SN przychylił się pozytywnie do ww. wniosku przyjmując w uchwałę z dnia 7 lutego
2008 r.44, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu
wraz z kierowcą współposiadaczem pojazdu.
W dniu 25 kwietnia 2008 r., Rzecznik Ubezpieczonych wystąpił z ósmym wnioskiem do SN,
który to wniosek dotyczył kwestii pomniejszania zwrotu kosztów pogrzebu należnych rodzinie zmarłego poszkodowanego w wyniku wypadku drogowego o kwotę zasiłku pogrzebowego
wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. SN w dniu 15 maja 2009 r. ostatecznie
potwierdził stanowisko prezentowane przez Rzecznika podejmując uchwałę45 w pełnym składzie
Izby Cywilnej jednoznacznie stwierdzając, iż zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 77 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c. Z uwagi na fakt, że uchwała
została podjęta przez pełen skład Izby, z chwilą jej podjęcia uzyskała moc zasady prawnej.
Ostatni wniosek Rzecznika Ubezpieczonych dotyczy problematyki refundacji kosztów najmu
pojazdu zastępczego za czas likwidacji szkody, w szczególności w tych sytuacjach kiedy roszczenie to kierowane jest przez osoby fizyczne, które wykorzystywały swój uszkodzony pojazd do
innych celów niż prowadzenie działalności gospodarczej. Wniosek do Sądu Najwyższego został
złożony w dniu 16 grudnia 2010 r. Obecnie jest on rozpatrywany, zaś Rzecznik wyraża przekonanie, iż uchwała Sądu przyczyni się do rozwiązania problemów konsumentów w sprawach
kosztów najmu pojazdu zastępczego, ale również spowoduje przyśpieszenie procesu likwidacji
szkód komunikacyjnych w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.
W świetle zaprezentowanych rozstrzygnięć SN z wniosków Rzecznika należy wskazać, iż powyższe uprawnienie jest bardzo istotnym narzędziem, pozwalającym na ujednolicenie praktyki
w postępowaniach likwidacyjnych. Rozstrzygnięcia SN z wniosków Rzecznika porządkując procesy odszkodowawcze mają również ogromne znaczenie społeczne, wpływają pozytywnie na
sytuację konsumentów. Warto podkreślić, iż wszystkie wnioski odnosiły się do problemów
wywołanych stosowaną praktyką likwidacyjną w zakresie stosowania przepisów zawartych zarówno w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK jak i ściśle z nimi powiązanych
przepisów odszkodowawczych kodeksu cywilnego46.
8. Działania Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ogólnych problemów ochrony interesów
konsumentów usług ubezpieczeniowych; współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego
Reprezentacja interesów podmiotów określonych w ustawie, to także podejmowanie ogólnych, instytucjonalnych działań, które zmierzają do zwiększenia ochrony praw konsumentów
usług ubezpieczeniowych lub wyeliminowania dostrzeżonych nieprawidłowości podczas zawierania lub wykonywania umowy ubezpieczenia. Podstawą do takiego działania jest między
innymi przepis art. 20 pkt 4 ustawy o Rzeczniku oraz kompetencja Rzecznika w postaci kontroli
wzorców umownych, o której mowa w art. 27 tej ustawy.
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Rzecznik Ubezpieczonych w toku wykonywania swoich ustawowych kompetencji przywiązuje
istotną wagę do analizy ogólnych warunków ubezpieczenia pod kątem zgodności ich postanowień z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, jak również obecności w o.w.u. postanowień
niedozwolonych w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. lub uprzednio wpisanych do rejestru klauzul
niedozwolonych (abuzywnych). Stosowanie bowiem klauzul abuzywnych lub postanowień
sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a także podobnych w treści lub
w celu do postanowień wpisanych uprzednio do rejestru klauzul niedozwolonych kwalifikowane
jest jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów47. Analizie prowadzonej przez
Rzecznika podlega zarówno cały wzorzec umowny, jak również w toku prowadzonych postępowań skargowych, określone postanowienia, w szczególności te zapisy umowne, które mają
wpływ na określone zachowanie dłużnika lub wysokość ustalonego odszkodowania albo świadczenia. Przyjęty i stale rozwijany model kontroli (dwutorowość) nie tylko intensyfikuje realizację
ustawowych kompetencji, ale również zwiększa skuteczność podejmowanych działań na rzecz
ochrony praw konsumentów usług ubezpieczeniowych.
W pierwszej kolejności interwencja o dokonanie zmian w treści o.w.u. kierowana jest do
właściwego zakładu ubezpieczeń, który oferuje dany produkt ubezpieczeniowy i posługuje się
określonym wzorcem umownym. Co jest niezmiernie istotne – większość ubezpieczycieli, do
których występuje Rzecznik deklaruje dokonanie właściwych zmian. Częstokroć w odpowiedzi
na wystąpienia Rzecznika prezentowane są również propozycje nowego zapisu zakwestionowanego postanowienia. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie podzielił stanowiska Rzecznika, a ten
jest nadal przekonany o słuszności swojego stanowiska kieruje wówczas do Prezesa UOKiK
formalne zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów lub wniosek o rozważenie zasadności wystąpienia z powództwem do sądu o uznanie
danego postanowienia wzorca za niedozwolony. Podstawą prawną do powyższego działania jest
nie tylko wyżej wskazany przepis art. 20 pkt 4 ustawy o Rzeczniku, ale również art. 100 ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym każdy może zgłosić Prezesowi
UOKiK na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Oprócz analizy wzorców umownych przedmiotem działalności Rzecznika Ubezpieczonych
w omawianym zakresie jest również ocena praktyk rynkowych stosowanych przez ubezpieczycieli. Jeżeli pozostaje ona w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub
zasadami współżycia społecznego kierowane jest również zawiadomienie do Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów. Poniżej zostaną zaprezentowane informacje dotyczące wykonywanych
zadań w obszarze ochrony zbiorowych interesów konsumentów.
W 2002 r. Rzecznik Ubezpieczonych złożył 1 zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, w którym podnosił stosowanie we wzorcu
umownym postanowień sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
W 2003 r. Rzecznik podjął działania w wyniku których zostało przekazanych do Prezesa UOKiK
5 zawiadomień, które dotyczyły m.in.: praktyki ograniczania poszkodowanym dostępu do akt
szkodowych, postanowień umownych, które przewidywały możliwość pomniejszania wysokości
składki podlegającej zwrotowi za niewykorzystany okres ochrony o koszty opłat manipulacyjnych, stosowaniu postanowień umownych, które wyczerpywały znamiona klauzuli abuzywnej
47
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oraz praktyki polegającej na stosowaniu reklamy wprowadzającej w błąd konsumentów. Z kolei
w 2004 r. skierowane zostały 3 zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów, z czego: 1 zawiadomienie dotyczyło zakwestionowanego przez
Rzecznika postępowania polegającego na pobieraniu wygórowanych cen za sporządzenie kserokopii akt szkodowych48, zaś 2 kolejne dotyczyły umowy ubezpieczenia autocasco49. W 2005 r.
Rzecznik złożył 4 zawiadomienia, które dotyczyły postanowień umowy ubezpieczenia autocasco,
wprowadzających sankcję w postaci odmowy wypłaty odszkodowania przy szkodach kradzieżowych, jeżeli ubezpieczający nie doręczył kluczyków do pojazdu, karty pojazdu w oderwaniu od
stopnia winy w naruszeniu tego obowiązku50 oraz niedokonywanie zwrotu składki w ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu51. W następnym roku, Rzecznik złożył 3 zawiadomienia dotyczące
praktyki stosowanej przy wykonywaniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych: ograniczania dostępu do akt szkodowych, pobierania rażąco wygórowanych cen za sporządzenie kserokopii tych akt, jak również stosowania przy ustalaniu wysokości
odszkodowania amortyzacji na części zamienne oraz cen części alternatywnych, a także wypłacania odszkodowania w kwocie netto, bez względu na status podatkowy poszkodowanego52.
W 2007 r. Rzecznik Ubezpieczonych nie wystąpił z żadnym zawiadomieniem względem ubezpieczycieli. Było to podyktowane faktem zmian w kodeksie cywilnym i dostosowywaniem wzorców
do nowego stanu prawnego. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów była realizowania
poprzez następczą kontrolę wzorców umownych. Z kolei w 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych
złożył 8 zawiadomień o podejrzeniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, w tym 7 zawiadomień dotyczyło umowy ubezpieczenia autocasco – stosowania przez
ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia klauzuli nielegalnego wprowadzenia do
obrotu53, zaś jedno dotyczyło praktyki zakładu ubezpieczeń poprzez nieuznawanie wypowiedzeń umowy złożonych przez nabywcę pojazdu mechanicznego w terminie 30 dni od dnia jego
nabycia w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych54. W 2009 r.
Rzecznik skierował do Prezesa UOKiK 21 zawiadomień, z czego:
 12 dotyczyło umów ubezpieczenia autocasco (klauzuli nielegalnego wprowadzenia do obrotu, problematyki zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony, jak również rozszerzania
ustawowego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, o którym mowa w przepisie
art. 827 k.c.)55;
48

Zawiadomienie z dnia 7 lipca 2004 r., znak: RU/307/04/ALD.
Pismo z dnia 15 marca 2004 r., znak: RU/131/04/EK. Przedmiotem wystąpienia Rzecznika było zakwestionowanie praktyki dwóch zakładów ubezpieczeń przy wykonywaniu umowy, polegającej na uzależnianiu wypłaty
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55
Wystąpienia Rzecznika z dnia 8 stycznia 2009 r., znak: RU/03–10/09/PW oraz z dnia 29 kwietnia 2009 r., znak:
RU/113/09/PW.
49
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 4 dotyczyły ubezpieczeń osobowych – ich tematyką było stosowanie – w ocenie Rzecznika
– niekorzystnych i nieprecyzyjnie sformułowanych definicji umownych, problematyki odmowy zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony, ustalania wysokich kosztów umorzenia środków pieniężnych w umowach na życie powiązanych z funduszami kapitałowymi,
a także stosowanie nieuczciwej reklamy56;
 1 dotyczyło umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów – tematem
przedmiotowego wystąpienia było uniemożliwianie konsumentom odstąpienia od umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, która była zawierana na odległość
w trybie art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny57;
 3 dotyczyły funkcjonowania kancelarii odszkodowawczych58;
 1 również dotyczyło działalności firmy windykacyjnej, która nabyła roszczenia o zapłatę
składki z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych59.
W 2010 r. Rzecznik złożył 19 zawiadomień. Głównie dotyczyły one praktyki zakładów ubezpieczeń przy wykonywaniu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych60, stosowanie w o.w.u. autocasco postanowień umownych, sprzecznych z treścią bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego61. W ubezpieczeniu na życie
Rzecznik kwestionował dopuszczalność stosowania postanowienia umownego, które przewidywało wygaśnięcie odpowiedzialności ubezpieczyciela w dniu ukończenia przez ubezpieczonego
65 roku życia, pomimo trwania nadal stosunku ubezpieczenia oraz opłacania składki.
W bieżącym roku, do obecnej chwili Rzecznik złożył 6 zawiadomień, z czego 5 dotyczyło nieuwzględniania kwoty podatku VAT w ustalaniu wysokości kwoty odszkodowania w ramach
umowy ubezpieczenia autocasco62 oraz umów ubezpieczenia bancassurance.
W okresie piętnastoletniej działalności Rzecznik Ubezpieczonych podejmował rozmaite
działania zmierzające do zapobieżenia niekorzystnym dla konsumentów praktykom bądź przeciwdziałania skutkom takich praktyk. W szczególności miało tu miejsce powiadamianie organu
nadzoru o konkretnych nieprawidłowościach. Wśród najważniejszych warto wymienić:
 poinformowanie w marcu 2009 r. Komisji Nadzoru Finansowego o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń w związku z zawieraniem umów ubezpie56
Pisma z dnia 24 marca 2009 r., znak: RU/81/CO/09; z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak: RU/96/RR/09; z dnia 24
lipca 2009, znak: RU/96/RR/09/AD oraz z dnia 4 sierpnia 2009 r., znak: RU/198/AG/09.
57
Dz. U. z 2002 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.
58
Przedmiotowe wystąpienia dotyczyły głównie stosowania we wzorcach umownych postanowień niedozwolonych uprzednio wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych lub sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami kodeksu cywilnego – pisma z dnia 22 września 2009 r., znak: RU/241–242/KC/09 oraz z dnia 21 października 2009 r., znak: RU/265/PW/09.
59
Zawiadomienie z dnia 16 kwietnia 2009 r., znak: RU/106/09/PW.
60
Tematyką tych zawiadomień było podejrzenie naruszenia treści bezwzględnie obowiązującego przepisu art.
361 i 363 k.c. przy wykonaniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy poprzez przyjmowanie stałych modelów postępowania, które wyłączały lub istotnie ograniczały prawo poszkodowanego – konsumenta do
refundacji kosztów najmu samochodu zastępczego, błędnej kwalifikacji szkody całkowitej, stosowania potrąceń
amortyzacyjnych, a także ustalania sumy odszkodowania w oparciu o ceny części alternatywnych wbrew zgody
poszkodowanego i w sytuacji, gdy uszkodzony pojazd mechaniczny posiadał części oryginalne, pochodzące bezpośrednio od producenta.
61
Zastrzeżenia Rzecznika dotyczyły stosowania postanowień sprzecznych z treścią art. 827 k.c., 826 § 1 i 4 k.c.
oraz art. 813 § 1 k.c.
62
W ocenie Rzecznika zakwestionowane postanowienia są tożsame w treści z postanowieniami wpisanymi do
rejestru niedozwolonych postanowień umownych pod numerami 1265, 2001 i 2012.
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czenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na odległość. Odnotowano bowiem wzrost
skarg z tego zakresu63;
 zawiadomienie o niewykonaniu przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych decyzji wydanej przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych nakazującej zaprzestanie zbierania
danych osobowych w zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz usunięcie danych osobowych osób, z którymi nie zawarto
umowy ubezpieczenia64;
 wystąpienie w sprawie praktyk stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w przypadku likwidacji szkody metodą tzw. szkody całkowitej w związku z realizacją zobowiązania wynikającego z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych65.
Rzecznik Ubezpieczonych w ramach działań o charakterze ogólnym przygotowywał również
szczegółowe raporty i opracowania analityczne, przedstawiające sytuację na rynku ubezpieczeń,
wśród których warto wymienić:
 Badania z zakresu aktywności ubezpieczeniowej kobiet66;
 „Raport o nieprawidłowościach występujących we wzorcach umownych stosowanych przez
zakłady ubezpieczeń (ogólnych warunkach ubezpieczenia) w zakresie ubezpieczeń majątkowych – dział II wg załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej”67;
 „Raport, dotyczący nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie – dział
I wg załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej”68;
 Raport pt. „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce”, który powstał w odpowiedzi
na problemy związane ze sprzedażą ubezpieczeń wraz z produktami bankowymi69. Po opublikowaniu raportu, Związek Banków Polskich opracował i wdrożył Rekomendację dotyczącą
dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń grupowych powiązanych z produktami bankowymi;
 Raport pt. „Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowań lub świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu
2008 r.”70
9. „Istotny pogląd w sprawie” – udział Rzecznika Ubezpieczonych w postępowaniu sądowym
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym71,
która znowelizowała także ustawę o Rzeczniku, poszerzyła jego zakres uprawnień o dwie nowe
kompetencje:
63
Powtarzającą się przyczyną skarg było wszczęcie przez ubezpieczyciela windykacji należności składkowej
z umowy ubezpieczenia. Skarżący podnosili, że żądanie składki jest nieuzasadnione, gdyż w ich odczuciu nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, bądź umowa została rozwiązana wskutek wykonania prawa odstąpienia
przez konsumenta; pismo z dnia 12 marca 2009 r., znak: RU/78/ek/09.
64
Pismo z dnia 3 lipca 2009 r. skierowane do Przewodniczącego KNF.
65
Wystąpienie do Przewodniczącego KNF z dnia 6 listopada 2009 r.
66
Co było asumptem do zorganizowania przez Rzecznika Ubezpieczonych oraz Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej w dniu 31 maja 2006 r. konferencji „Być kobietą ubezpieczoną” poświęconej kobietom jako uczestniczkom
rynku usług ubezpieczeniowych oraz wydania „Poradnika ubezpieczeniowego dla kobiet”.
67
Pismo z dnia 4 września 2008 r., znak: RU/273/AD/08, skierowane do PIU oraz KNF.
68
Pismo z dnia 6 listopada 2008 r., znak: RU/341/AD/08, skierowane do KNF, UOKiK, MF oraz PIU.
69
Pismo z dnia 23 października 2008 r., znak: RU/316/MAR/08, skierowane do KNF.
70
Pismo z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak: RU/239/AS/08, skierowane do MF.
71
Dz. U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206.
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 prawo do wytaczania powództw na rzecz konsumentów w sprawach dotyczących nieuczciwej praktyki rynkowej w działalności ubezpieczeniowej, jak również za zgodą powoda wzięcie udziału w toczącym się już postępowaniu (art. 26 ust. 4a ustawy);
 uprawnienie do przedstawiania sądowi w trybie art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego, istotnego poglądu w sprawie (art. 26 ust. 7 ustawy)72.
Przedstawiony przez Rzecznika pogląd w sprawie nie jest dla sądu wiążący, jednakże niewątpliwie, jak pokazuje doświadczenie w funkcjonowaniu urzędu Rzecznika, ma bardzo istotny walor
w sferze opiniodawczej i tym samym pomaga osobom kierującym roszczenia skutecznie dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Rzecznik może przedstawić istotny pogląd
w sprawie na wniosek strony postępowania bądź na wniosek właściwego sądu. W praktyce
osoba poszukująca pomocy Rzecznika Ubezpieczonych (najczęściej będzie to osoba składająca
uprzednio skargę na działalność zakładu ubezpieczeń albo powszechnego towarzystwa emerytalnego) w celu otrzymania oświadczenia Rzecznika zawierającego istotny dla sprawy pogląd
może postąpić w dwojaki sposób:
 w żądaniach pozwu skierowanego do sądu, zgłasza, powołując się na art. 26 ust. 7 ustawy
o Rzeczniku w zw. z art. 63 k.p.c., wniosek o wezwanie Rzecznika Ubezpieczonych do przedstawienia pisemnego poglądu istotnego dla sprawy;
 wystąpić z wnioskiem bezpośrednio do Rzecznika Ubezpieczonych o przedstawienie poglądu w sprawie, w związku ze skierowaniem pozwu do sądu wobec zakładu ubezpieczeń, UFG,
PBUK, czy też PTE73.
Rzecznik otrzymał już pierwsze informacje o zakończonych przed sądem postępowaniach
rozpatrzonych przez sąd na korzyść strony powodowej, z uwzględnieniem oświadczenia
Rzecznika Ubezpieczonych zawierającego istotny dla sprawy pogląd, co jednoznacznie
pokazuje skuteczność tej formy pomocy prowadzonej przez Rzecznika na rzecz konsu72
Z uwagi na ograniczenia natury finansowej, wynikające także z braku zwolnienia Rzecznika Ubezpieczonych
z kosztów sądowych, w dotychczasowej praktyce Rzecznik realizuje to drugie uprawnienie; w urzędzie toczą się
przy tym prace przygotowawcze dotyczące pierwszej z ww. kompetencji.
73
W 2009 r. do Rzecznika wpłynęło 16 takich wniosków. W odniesieniu do 9 spraw wniosek wpłynął bezpośrednio od powodów, a w 6 przypadkach został przekazany za pośrednictwem ich pełnomocników. W jednej
sprawie o przedstawienie poglądu zwrócił się do Rzecznika bezpośrednio Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Wnioski
te dotyczyły w 2 przypadkach ubezpieczeń na życie, a w pozostałych 14 ubezpieczeń majątkowych, tj.: obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – 9 wniosków, ubezpieczenia mieszkania/domu – 3 wnioski, ubezpieczenia autocasco – 1 wniosek, ubezpieczenia maszyn rolniczych – 1 wniosek.
Rzecznik w odniesieniu do 9 wniosków przedstawił sądowi rozpatrującemu sprawę istotny pogląd wyrażony
w oświadczeniu, w tym także w sprawie na wniosek Sądu Rejonowego. W przypadku 7 wniosków, Rzecznik
odmówił przedstawienia poglądu w sprawie, głównie z uwagi, iż pogląd ten mógłby okazać się dla wnioskodawcy niekorzystny. W 2010 r. wpłynęło 11 wniosków. W odniesieniu do 7 spraw wniosek wpłynął bezpośrednio od powodów, a w 2 przypadkach został przekazany za pośrednictwem pełnomocnika. W 2 sprawach
o przedstawienie poglądu zwrócił się do Rzecznika bezpośrednio Sąd Okręgowy w Gliwicach i Sąd Rejonowy
w Tomaszowie Lubelskim. Wnioski o przedstawienie poglądu dotyczyły w 4 przypadkach ubezpieczeń na życie,
a w 7 sprawach – pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych tj.: obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – 3 wnioski, ubezpieczenia AC – 2 wnioski, ubezpieczenia mieszkania – 1 wniosek, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi – 1 wniosek. Rzecznik
w odniesieniu do 8 wniosków przedstawił sądowi rozpatrującemu sprawę istotny pogląd wyrażony w oświadczeniu, w tym w sprawie na wniosek Sądu Okręgowego w Gliwicach. W 2011 r. do chwili obecnej do Rzecznika
wpłynęło 5 wniosków, z czego w 2 przypadkach pogląd został przedstawiony, w 2 – Rzecznik odmówił przedstawienia poglądu z uwagi na stany faktyczne, które nie pozwoliły zająć stanowiska, zaś w 1 przypadku trwa jego
analiza w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.
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mentów74. Można więc stwierdzić (por. też przyp. 73 i 74), iż przedstawienie sądowi istotnego
poglądu w sprawie jako prerogatywy Rzecznika zaczyna nabierać znaczenia jako jedna z wielu
form pomocy udzielanej słabszej stronie stosunku ubezpieczeniowego. Jak pokazuje doświadczenie, wskazana prerogatywa stanowi bardzo cenne wsparcie dla osób kierujących swoje
roszczenia na drogę postępowania cywilnego i jednocześnie stanowi w części spraw naturalne
przedłużenie uprzednio prowadzonych postępowań skargowych przez Rzecznika.
10. Działalność edukacyjna i informacyjna
Rzecznik Ubezpieczonych przez 15 lat swojej działalności aktywnie realizował również obowiązek inicjowania i organizowania działalności edukacyjnej i informacyjnej określony obecnie
w art. 20 pkt 6 ustawy o Rzeczniku75. Wskazane zadanie zawsze było jednym z priorytetów
w działalności i od początku Rzecznik podejmował szereg różnorodnych inicjatyw mających na
celu propagowanie i poszerzanie w społeczeństwie wiedzy o systemie ubezpieczeń gospodarczych oraz funkcjonującym systemie emerytalnym.
Wśród licznych form z tego zakresu działalności Rzecznika, o czym szerzej dalej, należy przede
wszystkim wymienić: działalność wydawniczą, organizację stałych i okresowych projektów informacyjnych i edukacyjnych jak np. konkursu na najlepszą pracą doktorską, magisterską i inną
z dziedziny ubezpieczeń, współorganizację i udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych, poradnictwo eksperckie, a także stałą współpracę ze środkami masowego przekazu.
Trudno wyobrazić sobie propagowanie świadomości ubezpieczeniowej bez wsparcia środowiska
naukowego. Dlatego Rzecznik od początku realizowanych zadań podjął szeroką współpracę ze
środowiskiem akademickim, prowadzoną na różnych płaszczyznach – począwszy od uczestnictwa w konferencjach i sympozjach, publikacje naukowe i popularnonaukowe, poprzez odczyty
i referaty, skończywszy na udostępnianiu studentom i pracownikom akademickim materiałów
do prac badawczych będących w posiadaniu Rzecznika.
W ramach prowadzonej działalności wydawniczej, która jest doskonałym sposobem do
przekazywania wiedzy ubezpieczeniowej: „Monitor Ubezpieczeniowy” oraz „Rozprawy Ubezpieczeniowe” to dwie stałe pozycje w ofercie wydawniczej Rzecznika.
„Monitor ” jest periodykiem informacyjno – edukacyjnym wydawanym od 1998 r. przy współudziale Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. Zasadniczym jego celem jest szerzenie wiedzy
z zakresu ubezpieczeń życiowych i majątkowych, zabezpieczenia społecznego oraz realiów
funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego dla czytelników związanych ze środowiskami konsumenckimi.
74
Np. w jednej ze spraw, która dotyczyła nieuzasadnionej odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń w związku z zalaniem budynku w następstwie awarii rury wodociągowej w ramach ubezpieczenia nieruchomości – Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał, iż pozwany ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz powodów za powstałą szkodę, zaś wysokość należnego odszkodowania została określona przez
Sąd na kwotę 88 288,72 zł. W kolejnej sprawie, przedmiotem sporu pomiędzy poszkodowanym a zakładem
ubezpieczeń sprawcy zdarzenia było roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu dochodzone w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zdaniem Rzecznika, roszczenie o ubytek wartości
handlowej pojazdu mieściło się w granicach normalnych następstw powodujących obowiązek gwarancyjny po
stronie pozwanego zakładu ubezpieczeń i powinno ono zostać przez ubezpieczyciela uwzględnione. Po zakończeniu sprawy powódka poinformowała Rzecznika o zasądzeniu przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie od pozwanego
zakładu ubezpieczeń kwoty 1 600,00 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
75
Do zadań Rzecznika należy m.in. inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących
emeryturę kapitałową, lub osób uposażonych.
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„Rozprawy Ubezpieczeniowe” są natomiast periodykiem o charakterze naukowym. Wydawcami zeszytu są: Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej76. Profil wydawniczy „Rozpraw” obejmuje
szeroko rozumianą problematykę ubezpieczeniową ujmowaną zarówno w ujęciu doktrynalnym
jak i powiązanym z kwestiami występującymi na polskim a także europejskim (wspólnotowym)
rynku ubezpieczeniowym, szczególną uwagę poświęcając przy tym zagadnieniom ochrony konsumenckiej77.
„Monitor” oraz „Rozprawy” przekazywane są nieodpłatnie do bibliotek publicznych, wyższych
uczelni, organizacji konsumenckich, sejmików wojewódzkich, instytucji ubezpieczeniowych,
zakładów ubezpieczeń, powszechnych towarzystw emerytalnych, miejskich (powiatowych)
rzeczników konsumentów, samorządów gospodarczych oraz pośredników ubezpieczeniowych.
Ponadto, z uwagi na swój prokonsumencki, a jednocześnie edukacyjno – informacyjny charakter,
publikacje te udostępniane są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rzecznika, umożliwiając łatwiejszy dostęp do ich treści.
W dużej mierze działalność edukacyjną Rzecznik realizował poprzez stronę internetową
(www.rzu.gov.pl)78, jej stałe i systematyczne uzupełnianie i udoskonalenie o informacje pomocne konsumentom przy zawieraniu i realizacji odszkodowań i świadczeń z umów ubezpieczenia.
Pierwotnie na stronie internetowej Rzecznika znajdowały się podstawowe informacje na temat
urzędu, w szczególności: cele i zasady jego działania, sprawozdania z kolejnych lat oraz zasady
przyjmowania skarg. Istotnym już wtedy jej elementem było „Vademecum ubezpieczonego”,
które stanowiło podstawową platformę edukacyjno–informacyjną, gdzie były prezentowane
odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zagadnień szeroko rozumianej
problematyki ubezpieczeniowej oraz zabezpieczenia emerytalnego. Obecnie na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych, prócz dotychczasowych treści, prezentowane są najnowsze
inicjatywy podejmowane przez Rzecznika, aktualności prasowe z rynku ubezpieczeń jak również kompleksowe opracowania na temat ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych,
turystycznych, następstw nieszczęśliwych wypadków, życiowych, ubezpieczeń rolniczych i zabezpieczenia emerytalnego (OFE, PPE, IKE). Zasługującymi na wyszczególnienie są trzy ostatnio
zrealizowane na stronie projekty, które odnotowywały bardzo wysoką liczbę odsłon. Pierwszym
z nich jest pozyskiwana w ramach współpracy Rzecznika Ubezpieczonych z Sądem Najwyższym
oraz sądami okręgowymi i apelacyjnymi baza orzecznictwa z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Zbiór ten jest na bieżąco rozbudowywany i aktualizowany. Obecnie w bazie znajduje się
ponad 600 orzeczeń w znacznej części wraz z uzasadnieniami. Drugim istotnym projektem jest
baza wzorów pism przydatnych w dochodzeniu roszczeń w zakładzie ubezpieczeń oraz przed
sądem. Zawarte są tam przykładowe wzory odwołań od stanowiska zakładu ubezpieczeń, wzory
wezwań do zapłaty odszkodowania kierowanych do ubezpieczycieli w przypadkach nieterminowej realizacji zobowiązań umownych, wzory ugód w postępowaniu z zakładem ubezpieczeń,
76
Redaktorem naczelnym zeszytu naukowego jest dr Stanisław Rogowski, a przewodniczącym Rady Naukowej
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH w Warszawie.
77
„Rozprawy Ubezpieczeniowe” są wpisane na listę czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 pkt.). Do chwili obecnej zostało wydanych 10 zeszytów.
78
Strona internetowa Rzecznika została uruchomiana w 2002 r. W 2007 r. nastąpiło jej przebudowanie i dostosowanie do najnowszych wymagań technologicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników
z dysfunkcją wzroku, strona internetowa Rzecznika Ubezpieczonych jest również dostosowana do ich potrzeb
poprzez możliwość zastosowania wysokiego kontrastu oraz zwiększenia czcionki. Strona została także przystosowana do obsługi przez mówiącą przeglądarkę Intelligent Web Reader, która odczytuje strony internetowe
poprzez wbudowany syntetyczny głos, co umożliwia korzystanie osobą niewidomym lub ociemniałym.
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wzory pozwów o zapłatę (stosowane w postępowaniach zwykłych i uproszczonych). Trzecim,
intensywnie rozbudowywanym działem strony internetowej jest „Vademecum ubezpieczonego”
w części poświęconej często zadawanym pytaniom – można tam zapoznać się z kompleksowymi
opracowaniami (w formie pytań i odpowiedzi) na temat ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych, następstw nieszczęśliwych wypadków, życiowych, dla małych i średnich
przedsiębiorstw, ubezpieczeń rolniczych i zabezpieczenia emerytalnego (OFE, PPE, IKE).
W ramach realizacji postawionych zadań edukacyjno–informacyjnych, Rzecznik zorganizował
również telefoniczne i e–mailowe poradnictwo eksperckie stanowiące profesjonalną i bezpłatną
formę pomocy dla osób pragnących pilnie uzyskać informację z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i zabezpieczenia emerytalnego. Taka forma kontaktu daje bowiem zainteresowanym
osobom jednakowe możliwości szybkiego uzyskania informacji lub porady zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym, bez względu na miejsce zamieszkania79.
Kolejną formą działalności jest Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką
(dyplomową) i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Konkurs na
najlepsze prace został zainicjowany przez Rzecznika już w 1998 r. Tematyka prac konkursowych
w pierwszej edycji dotyczyła głównie ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń. Od
2000 r. organizatorami konkursu w nowej, rozszerzonej formule są: Rzecznik Ubezpieczonych,
który sprawuje opiekę merytoryczną i organizuje prace jury, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, wspierająca konkurs od strony organizacyjnej, w szczególności poprzez pozyskiwanie
środków na nagrody i organizację dla laureatów staży w zakładach ubezpieczeń, powszechnych towarzystwach emerytalnych i innych instytucjach rynku ubezpieczeniowego oraz „Gazeta
Ubezpieczeniowa”, która jest medialnym patronem tego przedsięwzięcia. W dziesięciu edycjach
Konkursu zgłoszonych zostało 445 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 150.
Warto również wskazać na stałą współpracę Rzecznika ze środkami masowego przekazu, za
pośrednictwem których przekazywana jest wiedza ubezpieczeniowa, co skutkuje tym, iż urząd
Rzecznika w branży ubezpieczeniowej jest postrzegany jako główny partner dla przedstawicieli
mediów zajmujących się tą problematyką.
11. Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych
Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych został utworzony zarządzeniem Rzecznika
z dnia 25 marca 2004 r. jako stała i samodzielna jednostka organizacyjna. Zgodnie z regulaminem Sądu, jego prezes jest powoływany spośród arbitrów na okres 3 lat przez Zgromadzenie
Ogólne Sądu Polubownego. Wiceprezesów powołuje prezes Sądu spośród arbitrów. Od dnia
powstania Sądu, funkcję prezesa pełnił prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. W związku z upływem
kadencji od 27 marca 2008 r., funkcję prezesa objęła dr Małgorzata Maliszewska. Zgodnie z §
5 regulaminu Sądu w skład Sądu wchodzi nie mniej niż 20 arbitrów, przy czym co najmniej 10
z nich musi posiadać wykształcenie prawnicze. Arbitrów powołuje Rzecznik Ubezpieczonych.
Regulamin w §5 ust. 4 wskazuje także możliwość przedstawiania kandydatur na arbitrów przez
samorządy gospodarcze skupiające podmioty działające na rynku ubezpieczeń, UOKiK, organizacje konsumenckie oraz środowiska naukowe. Lista arbitrów Sądu Polubownego stanowi
załącznik nr 2 do regulaminu Sądu, a w chwili obecnej funkcję arbitra pełni 26 osób.
79
Z uwagi na ciągle rosnące zapotrzebowanie na tę formę kontaktu z konsumentami od dnia 1 października
2008 r. dyżury telefonicznych ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych trwają 10 godzin dziennie od
poniedziałku do piątku. Poczta elektroniczna służy do zadawania pytań w zakresie wątpliwości interpretacyjnych
powstających na tle stosowania prawa ubezpieczeniowego i zabezpieczenia emerytalnego oraz krótkich zapytań
związanych z problematyką ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego.
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Sąd powstał w celu ułatwieniu stronom umowy ubezpieczenia oraz innym podmiotom związanym ze stosunkiem ubezpieczenia, rozstrzygania powstałych pomiędzy nimi sporów. Z uwagi na
fakt, iż postępowanie przed sądem powszechnym jest zazwyczaj długotrwałe oraz kosztowne,
jedną z metod zachęcenia stron do skorzystania z możliwości jakie daje sądownictwo polubowne jest ustalenie wysokości opłat sądowych na możliwie najniższym, przystępnym poziomie.
Również z uwagi na prokonsumencki charakter Sądu, uproszczone zostały procedury zarówno
postępowania polubownego, jak i mediacyjnego.
Od dnia rozpoczęcia działalności Sądu Polubownego wpłynęło do niego 253 wniosków od
osób dochodzących roszczeń w ramach zawartych umów ubezpieczenia. Jednakże, aby spór
mógł zostać poddany rozpatrzeniu, druga strona sporu czyli zakład ubezpieczeń musi wyrazić
na to zgodę (zgodnie z art. 1161 i nast. k.p.c.). Do chwili obecnej niestety jedynie w 14 przypadkach zakłady ubezpieczeń wyraziły zgodę na przystąpienie do postępowania polubownego, co
stanowi tylko niewielki procent ogółu wniosków skierowanych do Sądu. Zakłady ubezpieczeń
wskazują na fakt, iż zgodnie z regulaminem Sądu arbitrzy powoływani są przez Rzecznika, co
może mieć wpływ na ewentualny, choćby mimowolny, brak obiektywizmu niezbędnego przy
orzekaniu. Polemizując z tym stanowiskiem podnieść trzeba, iż niezależnie od tego, iż arbitrów
powołuje Rzecznik, regulamin nie ogranicza w żaden sposób kręgu podmiotów mogących te
kandydatury zgłaszać80. Regulamin przewiduje jednocześnie ograniczenia w zakresie pełnienia
funkcji arbitra, wyłączając m.in. osoby, których status zawodowy wyrażający się zwłaszcza w pozostawaniu w stosunku pracy może rodzić wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu.
Dlatego też nie ma żadnego znaczenia, czy Sąd Polubowny będzie istniał przy Rzeczniku Ubezpieczonych, czy też przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń, ani też kto wysunie kandydata na arbitra
– jedną bowiem z przesłanek objęcia funkcji arbitra jest danie rękojmi należytego wykonania
obowiązków arbitra i przesłanka ta musi być spełniona niezależnie od tego, kto tę kandydaturę
wysunie. A jej elementami są także obiektywizm i niezależność. Obawy zakładów ubezpieczeń
są zatem niesłuszne, bowiem Rzecznik spełnia tylko rolę organizatorską, a w postępowaniach
orzekają arbitrzy o najwyższych kwalifikacjach, niezawiśli, obiektywni i doświadczeni zawodowo.
Tak więc instytucja sądownictwa polubownego nie jest jak dotychczas wykorzystana w stopniu na to zasługującym81. Popularyzacja Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych
prowadzona jest na różnych płaszczyznach, lecz być może najlepszym rozwiązaniem byłoby
wprowadzenie ustawowego domniemania wyrażania zgody przez zakłady ubezpieczeń na rozstrzygnięcie sporu w ramach sądownictwa polubownego.

80
W 2007 r. do regulaminu wprowadzono możliwość zgłaszania kandydatur również przez samorząd ubezpieczycieli, jednak do chwili obecnej żadna kandydatura ze strony samorządu zakładów ubezpieczeń nie została
zgłoszona.
81
W celu zachęcenia zakładów ubezpieczeń do korzystania z możliwości polubownego rozstrzygania sporów,
jeszcze w 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych, oraz prezes Sądu, Małgorzata Maliszewska, odbyły szereg indywidualnych spotkań z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń, mających na celu nawiązanie współpracy w zakresie
możliwości oferowanych przez sądownictwo polubowne. Pomimo pozytywnej oceny tej propozycji przez zakłady ubezpieczeń i podjęcia przez kilka z nich zobowiązania o dokonaniu analizy zagadnienia od strony możliwości
technicznych takiego rozwiązania, zaproponowane zakładom ubezpieczeń rozwiązanie nigdy nie zostało sfinalizowane.
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12. Perspektywy rozwoju instytucji Rzecznika Ubezpieczonych w świetle wyzwań stojących
przed rynkiem ubezpieczeń
Minęło 15 lat od powołania urzędu Rzecznika Ubezpieczonych. W okresie tym Rzecznik zdobywał doświadczenia, jak skutecznie pełnić swą rolę i troszczyć się o interesy reprezentowanych
osób również w perspektywie ewolucji na rynkach finansowych. Jubileusze skłaniają zarówno
do szerszych refleksji i przemyśleń związanych z tym co udało się osiągnąć, jak i do nakreślania
dalszych planów i horyzontów rozwoju urzędu.
W tym miejscu, pragnę podzielić się garścią refleksji i przemyśleń na temat pozycji konsumenta usług ubezpieczeniowych obecnie i w przyszłości, wobec wielości podmiotów występujących
na rynku i mnogości oferowanych produktów ubezpieczeniowych.
W oparciu o doświadczenia płynące z relacji z coraz większą liczbą osób kontaktujących
się w różny sposób z Rzecznikiem można wskazać, iż dzisiejszy konsument usług ubezpieczeniowych stara się być lepiej przygotowany do kontaktów z ubezpieczycielem, pragnie więcej
wiedzieć o swoich prawach i coraz skuteczniej potrafi je egzekwować, korzystając również
z instytucjonalnych form pomocy, oferowanych m.in. przez Rzecznika. Należałoby się zatem zastanowić, czy zapisane w ustawie zadania i prerogatywy Rzecznika są wystarczające do tego,
aby w sposób oczekiwany przez konsumentów, chronić ich interesy, w sytuacji gdy dochodzi do
sporów z zakładem ubezpieczeń bądź z innymi podmiotami rynku. Tym samym rodzi się pytanie w jakim kierunku i na jakich płaszczyznach ma się rozwijać działalność Rzecznika, czy ma on
funkcjonować w tych samych ramach prawnych, czy też należałoby rozważyć ich zmianę, która
poszerzyłaby jego prerogatywy na wzór niektórych ombudsmanów, funkcjonujących w krajach
Unii Europejskiej, posiadających m.in. prawo rozstrzygania indywidualnych sporów do wskazanej w przepisach wartości przedmiotu sporu.
Jest to również pytanie skierowane do podażowej strony rynku, na ile jest on gotowy do przyjęcia takich rozwiązań? Uważam, że trzeba o tym zacząć rozmawiać w jak najszerszym gronie,
zwłaszcza wobec nieodległej reformy w zakresie systemu nadzoru nad instytucjami rynku finansowego, w tym ubezpieczeniowego (Solvency II). Należy spodziewać się również coraz większej
aktywności podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe na zasadzie swobody świadczenia usług, podlegających nadzorowi kraju pochodzenia. Już aktualnie Rzecznik Ubezpieczonych
odnotowuje skargi na prowadzoną działalność ubezpieczycieli z krajów Unii Europejskiej i – co
można przewidzieć – sytuacja ta może ulec rozwojowi wraz z wejściem w życie dyrektywy Solvency II. Należy rozważyć wprowadzenie takich mechanizmów, które zobowiązałyby nadzory
państw UE do udzielania odpowiedzi na pytania ombudsmanów w indywidualnych sprawach
konsumentów. Niezbędna jest więc intensyfikacja współpracy z ombudsmanami w krajach UE,
w sprawach, które będą wymagały interwencji w innym niż Polska kraju unijnym. Te przewidywane, zbliżające się zadania powodują, iż niezmiernie ważnym jest tu właściwy przepływ informacji
i współpraca pomiędzy instytucjami, takimi jak: KNF, UOKiK i Rzecznik Ubezpieczonych.
Tego rodzaju działania niewątpliwie będą generowały określone koszty, ale wyzwania są na
tyle poważne, że nie powinno to być przeszkodą w zmianach prawnych służących wzmocnieniu
i rozszerzeniu ochrony interesów konsumentów. Już w chwili obecnej ograniczone możliwości
finansowe powodują, iż Rzecznik nie zawsze jest w stanie w sposób terminowy i kompletny realizować wszystkie swoje uprawnienia wynikające z ustawy o Rzeczniku (np. dokonywać stałej
analizy prawnej pojawiających się ogólnych warunków ubezpieczenia dla nowych produktów
ubezpieczeniowych). Możliwość korzystania z należnych Rzecznikowi ustawowych uprawnień
wymaga zmiany zasad finansowania urzędu, uzależniając jego poziom od faktycznych zadań
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i bieżących stale rosnących obciążeń przejawiających się m.in. w dynamicznie rosnącej liczbie
postępowań skargowych i idących w ślad za tym działaniach o charakterze ogólnym.
Należy podkreślić, iż nowe wyzwania czekające Rzecznika Ubezpieczonych, wynikają głównie z rozwoju usług ubezpieczeniowych na poziomie transgranicznym jak również problemach
związanych z reformą w zakresie systemu nadzoru nad instytucjami rynku finansowego, w tym
segmentu ubezpieczeniowego. Jednocześnie należy mieć też na uwadze kilka szczegółowych
kwestii, które jeśli zostałyby rozwiązane zdecydowanie poprawiłyby sytuację konsumentów
usług ubezpieczeniowych. Wśród nich należy wymienić:
 nowelizacja zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w celu zlikwidowania problemu podwójnego ubezpieczenia, zwiększenia obowiązków informacyjnych
po stronie zakładów ubezpieczeń oraz rozwiązania problemów interpretacyjnych związanych z nieprecyzyjnymi przepisami;
 potrzebę ujednolicenia procedur odszkodowawczych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z prawem i ugruntowaną linią
orzecznictwa;
 wprowadzenie tzw. ubezpieczeń klęskowych;
 wprowadzenie do procesu likwidacji szkód komunikacyjnych, biegłych rzeczoznawców samochodowych;
 konieczność dokończenia reformy emerytalnej;
 wprowadzenie szczegółowej regulacji prawnej w zakresie działalności kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń.
Sprawą szczególnej troski Rzecznika jest także edukacja i informacja w zakresie ubezpieczeń
na rzecz konsumentów, co wzmacnia ich pozycję w kontaktach z instytucjami finansowymi. Jako
Rzecznik Ubezpieczonych, nadzieję na rozwiązanie tych i jeszcze wielu innych problemów pokładam w możliwości dialogu i zrozumienia wszystkich podmiotów rynku ubezpieczeniowego
celem budowania wizerunku instytucji zaufania publicznego, otwartych na klientów zarówno
w chwili podpisywania umowy, jak i we wszystkich kolejnych stadiach stosunku ubezpieczeniowego.

Halina Olendzka, Rzecznik Ubezpieczonych
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Summary of the arcle

15 years of Insurance Ombudsman’s activity in Poland
15 years have passed since the Polish Insurance Ombudsman began to protect the interest
of people insured, beneficiaries, insurance service providers, members of Open Pension Plans
and Pension Plans for employees. This anniversary creates a good opportunity to reflect upon
former achievements and enables to specify future plans and arrangements for the Polish Insurance Ombudsman. The above article takes a closer look at the history and development of
Insurance Ombudsman, competence and structure of the office and legislative competence
concerning insurance and consumer’s law, motions tabled to the Highest Court being a useful
tool enabling the Insurance Ombudsman to participate in standardizing liquidation proceedings.
Moreover, the article presents the most substantial actions conducted during the past years
in order to protect consumers’ interest, educate and inform the society and to participate in
litigation proceedings. In the summary, some possibilities for the Insurance Ombudsman’s development were introduced. The main challenges waiting for the Insurance Ombudsman to be
taken on are: transborder insurance service, reforms concerning the supervision over financial market organisations and amendments to the Act about compulsory insurances, Insurance
Guarantee Fund and Polish Motor Insurance Bureau. All of them need specified compensation
procedures, introduction of so called natural disasters insurance and provisions regulating the
activity of compensation offices operating on the insurance market.
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Joanna Owczarek

Druga fala reform emerytalnych w świetle zmodyfikowanej
wielofilarowej koncepcji Banku Światowego
Wprowadzenie
W obliczu prognoz niekorzystnych zmian demograficznych wiele państw zdecydowało się na
wprowadzenie zmian do krajowych systemów emerytalnych. Reformy systemowe przeprowadzane od lat 80. XX wieku do początku XXI wieku miały na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy
wpływami a wydatkami emerytalnymi i utrzymanie stabilności finansowej dzięki wprowadzaniu
formuły zdefiniowanej składki oraz elementów finansowania kapitałowego. Pierwszy w pełni
kapitałowy system o zdefiniowanej składce wprowadziło w 1981 r. Chile. W ślad za nim podążyło
wiele krajów Ameryki Łacińskiej i część krajów Europy Środkowo–Wschodniej, przy czym kolejne
reformy zakładały także wprowadzenie wielofilarowych rozwiązań emerytalnych opartych na
finansowaniu repartycyjno–kapitałowym, w tym systemów trójfilarowych rekomendowanych
przez Bank Światowy. Pierwsza fala reform przyniosła oczekiwane rezultaty w zakresie długoterminowego równoważenia publicznych finansów emerytalnych, zwiększania ekwiwalentności
systemu i eliminacji przywilejów emerytalnych. Zmianom tym towarzyszyła jednak redukcja
wysokości świadczeń z systemów bazowych, ograniczanie redystrybucji, zmniejszanie roli partnerów społecznych i oddzielanie ubezpieczeniowych świadczeń emerytalnych od świadczeń
adresowanych do osób starszych finansowanych z podatków.
Dostrzegając ułomności systemów emerytalnych bazujących wyłącznie na gromadzeniu
oszczędności emerytalnych z wykorzystaniem rynków finansowych, po kilkunastu latach funkcjonowania kapitałowych systemów o zdefiniowanej składce kraje Ameryki Łacińskiej rozpoczęły
weryfikację zasad regulujących bazowe zabezpieczenie na starość. Potrzeba zmian w konstrukcji
systemów emerytalnych została także dostrzeżona przez Bank Światowy, który w 2005 r. zaproponował nową, zmodyfikowaną koncepcję wielofilarowego systemu emerytalnego bazującą na
dywersyfikacji metod finansowania i podmiotów oferujących zabezpieczenie emerytalne. Nowa
rekomendowana architektura systemu zakłada występowanie części socjalnej finansowanej
z podatków, obowiązkowej części oferującej świadczenia uzależnione od zarobków, pracowniczych planów emerytalnych, indywidualnego dodatkowego zabezpieczenia na starość oraz
komponentu w postaci nieformalnego wsparcia emerytalnego.
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1. Przesłanki reformowania systemów emerytalnych
Reformy emerytalne są powodowane problemami finansowymi natury krótkoterminowej
(niekorzystną relacją liczby emerytów do liczby pracujących, spadkiem zatrudnienia, nieściągalnością składek) lub długoterminowej (złożone zjawisko starzenia się ludności)1. Starzenie się
ludności będące efektem wydłużania się dalszego trwania życia oraz spadku liczby urodzeń, spowoduje znaczne zwiększenie udziału w populacji osób w wieku emerytalnym, nakładając na
mniej liczne pokolenia pracujących coraz większy ciężar związany z finansowaniem świadczeń
dla licznej grupy emerytów. W 2050 r. populacja osób w wieku ponad 60 lat osiągnie 2 miliardy,
co będzie odpowiadać 22% ludności ogółem2.
Pomimo złożoności procesu reformowania systemów emerytalnych, w obliczu zmian demograficznych wiele państw zdecydowało się na wprowadzenie zmian w zabezpieczeniu emerytalnym
obejmujących głównie3:
 redukcję wysokości świadczeń z obowiązkowych systemów emerytalnych;
 zwiększanie ekwiwalentności systemów, w tym poprzez wprowadzanie formuły zdefiniowanej składki;
 wprowadzanie elementów finansowania kapitałowego;
 ograniczanie redystrybucji;
 eliminowanie przywilejów emerytalnych wybranych grup zawodowych;
 zmniejszanie roli partnerów społecznych w funkcjonowaniu systemu emerytalnego4;
 oddzielenie ubezpieczeniowych świadczeń emerytalnych od świadczeń dla osób starych finansowanych z podatków;
 wprowadzanie zachęt dla dodatkowego oszczędzania w pracowniczych i indywidualnych
planach emerytalnych.
Najważniejszą zmianą w funkcjonowaniu systemów emerytalnych jest przechodzenie od
systemów o zdefiniowanym świadczeniu do zrównoważonych aktuarialnie systemów o zdefiniowanej składce5. Zmiana ta, prowadząc do znacznego wzrostu ekwiwalentności systemów
i ograniczenia elementów redystrybucyjnych6, zachęca do przedłużania aktywności zawodowej
i promuje indywidualną przezorność. Wraz z rozwojem systemów indywidualnych rachunków
1
M. Żukowski, Reformy emerytalne w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
2006, s. 16–17.
2
O. Giarini, The Four Pillars, the Financial Crisis and Demographics – Challenges and Opportunities, The Geneva
Papers, Vol. 34, No. 4, October 2009, s. 507. Wydłużanie się trwania życia związane jest także z dłuższym okresem pozostawania sprawnym, co teoretycznie powinno stanowić przesłankę do podwyższania wieku emerytalnego.
3
U. Klammer, Reforming Public Pensions: Equivalence Versus Redistribution, Universite Nancy, Dusseldorf
2001.
4
J.–V. Gruat, Adequacy and Social Security Principles in Pension Reform, International Labour Office, Geneva
1997, s. 5.
5
Odpowiedzią na zmiany demograficzne powinno być wprowadzanie mechanizmu równoważącego wpływy
i wydatki emerytalne. Rozumowanie, iż samo wprowadzenie systemu kapitałowego w miejsce PAYG rozwiąże
problem niestabilności finansowej jest błędne. Kluczowa jest zmiana formuły emerytalnej. N. Barr, The Pension
Puzzle. Prerequisites and Policy Choices in Pension Design, International Monetary Fund, 2002, s. 7.
6
A.L. Gustman i T.L. Steinmeier uważają, iż wprowadzenie indywidualnych kapitałowych rachunków do bazowych systemów emerytalnych pozbawia państwo istotnych narzędzi wyrównywania dochodu pomiędzy bogatymi
i biednymi lub pomiędzy gospodarstwami z dwójką żywicieli, a gospodarstwami z jednym żywicielem rodziny.
Więcej: A.L. Gustman, T.L. Steinmeier, How effective is redistribution under the social security benefit formula?,
National Bureau of Economic Research, Cambridge 2000, s. 3–4.
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Tabela nr 1. Stopy zastąpienia brutto* w krajach Unii Europejskiej
Państwo
Belgia
Czechy
Dania
Holandia
Luksemburg
Wielka Brytania
Francja
Finlandia
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Węgry
Malta
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Szwecja

2004
43%
43%
49%
71%
91%
66%
66%
57%
43%
33%
105%
91%
67%
79%
46%
61%
40%
66%
72%
64%
63%
75%
64%
49%
68%

2030
48%
48%
63%
68%
90%
68%
53%
57%
46%
34%
112%
85%
67%
80%
57%
51%
39%
73%
53%
66%
36%
71%
45%
49%
58%

* Stopy zastąpienia wyznaczono dla mężczyzny z 40–letnim stażem pracy, osiągającego w całym okresie zarobki
równe przeciętnej płacy przechodzącego na emeryturę w wieku 65 lat.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Adequate an sustainable pensions – Synthesis report 2006, Komisja
Europejska, Luksemburg 2006, s. 151–251.

będących konsekwencją formuły zdefiniowanej składki, coraz więcej państw zdecydowało się
na wprowadzenie finansowania kapitałowego, powierzając prywatnym podmiotom funkcje gromadzenia i pomnażania oszczędności emerytalnych (Schemat nr 1 i Wykres nr 1). Wprowadzając
indywidualne kapitałowe rachunki emerytalne kierowano się zamiarem7:
 rozproszenia ryzyka w systemie emerytalnym;
 zwiększenia możliwości wyboru;
 zapewnienia przejrzystości;
 zwiększania indywidualnej odpowiedzialności za zabezpieczenie emerytalne.
7
Privately Managed Funded Pension Provision and their Contribution to Adequate and Sustainable Pensions,
The Social Protection Committee, Komisja Europejska, Bruksela 2008, s. 3.
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Schemat nr 1. Rozwój kapitałowych obowiązkowych systemów emerytalnych w latach
1980–2009
Rok
1980
1988
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009

Kraje wprowadzające obowiązkową część kapitałową
Chile
Wielka Brytania
Peru
Argentyna, Australia, Kolumbia
Urugwaj
Meksyk
Boliwia, Salwador, Węgry, Kazachstan
Polska, Szwecja
Hongkong, Chiny
Kostaryka, Łotwa
Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Rosja
Dominikana, Kosowo
Litwa
Nigeria, Słowacja, Korea
Macedonia, Słowenia
Rumunia
Ukraina

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. Holzmann, L. MacKellar, J. Repansek (red.), Pension Reform in Southeastern Europe. Linking to Labor and Financial Market Reform, World Bank, Ljubljana 2009, s. 15, Figure 2.2.

Wykres nr 1. Liczba systemów emerytalnych z kapitałowymi rozwiązaniami w części obowiązkowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. Holzmann, L. MacKellar, J. Repansek (red.), Pension Reform in Southeastern Europe. Linking to Labor and Financial Market Reform, World Bank, Ljubljana 2009.
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Analizując zakres i obszary zmian, przeprowadzone w ostatnich 30 latach reformy emerytalne
można podzielić na cztery kategorie8:
 reformy parametryczne (zmiana stopy składki, mnożników za lata pracy, długości okresu
uwzględnianego do obliczenia przeciętnego uzyskiwanego wynagrodzenia, indeksacji płac
uwzględnianych w formule, waloryzacji świadczeń emerytalnych, wysokości minimalnej
emerytury, wieku emerytalnego, wymaganego stażu ubezpieczeniowego);
 reformy systemowe (zmiana formuły emerytalnej, metody finansowania, wprowadzenie
nowych elementów systemu, emerytura nieskładkowa);
 reformy regulacyjne (zmiany w obowiązkach podmiotów emerytalnych, funkcjonowaniu
nadzoru, inwestycjach funduszy emerytalnych);
 reformy administracyjne (unifikacja fragmentarycznych systemów emerytalnych, likwidacja
przywilejów emerytalnych, podwyższenie jakości obsługi uczestników, jakość ubezpieczeniowych baz danych, usprawnienie procesu poboru i podwyższenie ściągalności składek)9.
Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, analizując zakres reform w 38 krajach OECD, wyróżnili zmiany w obszarze (Schemat nr 2)10:
1) zasięgu systemu (zwiększenie uczestnictwa w systemach obowiązkowych i/lub dobrowolnych);
2) adekwatności świadczeń emerytalnych (podwyższenie standardu życia w okresie starości
poprzez wzrost emerytury minimalnej lub emerytury bazowej, ulgi podatkowe dla emerytów);
3) stabilności finansowej systemów (wydłużanie okresu zatrudnienia, z którego zarobki
uwzględniane są do obliczenia emerytury, wprowadzenie formuły o zdefiniowanej składce, zmiany w waloryzacji, powiązanie wysokości emerytur z dalszym przeciętnym trwaniem życia);
4) efektywności ekonomicznej (eliminowanie wcześniejszych emerytur, podwyższanie wieku
emerytalnego, wprowadzanie zachęt do przedłużania aktywności zawodowej);
5) efektywności administracyjnej (obniżanie kosztów funkcjonowania instytucji emerytalnych);
6) bezpieczeństwa systemu (dywersyfikacja źródeł dochodów emerytalnych, fundusze rezerwowe, regulacje inwestycyjne funduszy emerytalnych, multifundusze).

8
M. Żukowski wykorzystuje do klasyfikacji reform emerytalnych koncepcję trzech różnych zmian w polityce P.A.
Halla. Wyróżnia on reformy parametryczne (zmiany pierwszego rzędu), zmiany drugiego rzędu (zmiany instrumentów w ramach dotychczasowej struktury i celów) oraz reformy systemowe (strukturalne, zmiana trzeciego
rzędu, zmiana struktury i celów systemu). M. Żukowski, op. cit., s. 7–8.
9
A. M. Schwarz, Pension System Reforms, (w:) A. Coudouel, S. Paternostro (red.), Analyzing the Distributional
Impact of Reforms. Volume Two: A Practitioners’ Guide to Pension, Health, Labour Markets, Public Sector Downsizing, Taxation, Decentralization and Macroeconomic Modeling, World Bank, Washington 2006, s. 16–23.
10
E. Whitehouse, A. D’Addio, R. Chomik, A. Reilly, Two Decades of Pension Reform: What has been Achieved and
What Remains to be Done?, The Geneva Papers, Vol. 34, No. 4, October 2009.
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Schemat nr 2. Obszary reform emerytalnych przeprowadzonych w latach 1990–2009
Kraj
Australia
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Japonia
Kanada
Korea
Litwa
Łotwa
Malta
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa Zelandia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
USA
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Zasięg
Stabilność Efektywność
Efektywność
Adekwatność
Bezpieczeństwo
systemu
finansowa ekonomiczna administracyjna
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Whitehouse, A. D’Addio, R. Chomik, A. Reilly, Two Decades of
Pension Reform: What has been Achieved and What Remains to be Done?, The Geneva Papers, Vol. 34, No. 4,
October 2009, s. 518, Table 1.
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2. Pierwsza fala reform a konstrukcja wielofilarowego systemu emerytalnego według koncepcji
Banku Światowego z 1994 r.
Inicjatorem wprowadzania indywidualnych kapitałowych rachunków emerytalnych było Chile,
które w 1981 r. zastąpiło system repartycyjny systemem kapitałowym o zdefiniowanej składce.
Od 1990 r. jego śladami podążyło 10 krajów Ameryki Łacińskiej oraz wiele innych krajów borykających się z niestabilnością systemów repartycyjnych (Rysunek nr 1), które wprowadzały zmiany
polegające na11:
 ograniczaniu hojności systemu emerytalnego;
 wprowadzaniu indywidualnych rachunków kapitałowych, jeśli występowała akceptacja polityczna finansowania kapitałowego;
 promowaniu dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę korzystającego z zachęt podatkowych.
Rysunek nr 1. Wprowadzanie indywidualnych rachunków emerytalnych w Ameryce Łacińskiej

*W 1981 r. system PAYG został całkowicie
zastąpiony przez kapitałowy, w 2008 r. rozbudowano system emerytalny wprowadzając
minimalne zasiłki emerytalne (pobierane
przez 60% emerytów), państwowe emerytury uzupełniające i dodatkowe zabezpieczenie
emerytalne.
**Ponownie znacjonalizowany w 2008 r.
Żródło: F. Bertranou, E. Calvo, E. Bertranou, Is Latin America retreating from individual retirement accounts?,
Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 17422, September 2009, s. 2.
11
J. Eatwell, M. Ellmann, M. Karlsson, M. Nuti, J. Shapiro, Hard Budgets, Soft States: Social Policy Choices in
Central and Eastern Europe, Institute for Public Policy Research, London 2000, s. 140–141.

40

Podczas reformowania systemów emerytalnych większość krajów korzystała z doradztwa
międzynarodowych organizacji, m.in. Banku Światowego, Międzynarodowej Organizacji Pracy,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przy czy w przypadku wprowadzania
do zabezpieczenia emerytalnego kapitałowych elementów zarządzanych prywatnie największą
rolę odegrała pierwsza z wymienionych instytucji.
Biorąc pod uwagę doświadczenia wyniesione z działalności doradczej w latach 90., Bank
Światowy12 zarekomendował w 1994 r. wprowadzanie wielofilarowego systemu emerytalnego (multi–pillar pension system13) składającego się wzorcowo z trzech komponentów (Schemat
nr 3):
1) obowiązkowej i zarządzanej przez państwo części repartycyjnej;
2) obowiązkowej części kapitałowej zarządzanej przez podmioty prywatne;
3) dobrowolnych, uzupełniających planów indywidualnego oszczędzania na starość.
Schemat nr 3. Model trójfilarowego systemu emerytalnego według propozycji Banku Światowego z 1994 r.
Kryterium

Filar I

Filar II

Filar III

Podmiotowe

państwo

pracodawca/
osoba indywidualna

pracodawca/
osoba indywidualna

Dochodowe

emerytura minimalna
lub obywatelska
(flat–rate)

emerytura
pracownicza/
indywidualna

emerytura
pracownicza/
indywidualna

Część systemu

bazowa

bazowa

dodatkowa

Zasada
przystąpienia

obowiązkowy

obowiązkowy

dobrowolny

Zarządzanie

publiczne

prywatne

prywatne

Finansowanie

repartycyjne (metoda
zaopatrzeniowa)

kapitałowe

kapitałowe

Formuła
emerytalna

zdefiniowane
świadczenie

zdefiniowana składka

zdefiniowana składka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote
Growth, World Bank Policy Research Report, Oxford University Press, Oxford 1994, s. 15–16.

12
Podstawowym zadaniem Banku Światowego jest pomoc w rozwoju gospodarczym krajów, a tym samym
zmniejszanie ubóstwa. Działania tej instytucji w zakresie doradztwa w sprawach reformy emerytalnej koncentrują
się na czterech głównych aspektach: 1) krótko– i długoterminowej stabilności finansowej proponowanych
rozwiązań, 2) wpływie reformy na wzrost gospodarczy, 3) poziomie ekwiwalentności i redystrybucyjności
nowego systemu oraz 4) rodzaju i stopniu ryzyka, na które narażone jest nowe rozwiązanie. R. Holzmann, The
World Bank Approach to Pension Reform, Social Discussion Paper No. 9807, World Bank 1999, s. 3–6.
13
W literaturze przedmiotu możemy się również spotkać z określeniem multi–tier pension scheme, które jest
tożsame z pojęciem multi–pillar pension system. R. Holzmann, op. cit., s. 3. Zob. też M. Żukowski, op. cit., s. 61.
Modelowa koncepcja systemu emerytalnego została przedstawiona w raporcie Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, World Bank Policy Research Report, Oxford University Press, Oxford
1994.
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Pierwszy filar, publiczny i obowiązkowy, miał zapewniać podstawowe minimum socjalne (safety net) dzięki dostarczaniu emerytury podstawowej (obywatelskiej) finansowanej z podatków
(non–contributory state pension). Ta część powinna być silnie redystrybucyjna i zapobiegać
ubóstwu wśród emerytów. Drugi filar zorganizowany na bazie formuły zdefiniowanej składki
obejmował obowiązkowe, prywatnie zarządzane plany emerytalne finansowane metodą kapitałową, które miały zapewnić odpowiednią stopę zastąpienia z systemu i wygładzenie konsumpcji
w cyklu życia. Trzeci filar odnosił się natomiast do indywidualnych, dobrowolnych, kapitałowych
planów emerytalnych mających dostarczać świadczenia o charakterze uzupełniającym.
Wielofilarowa koncepcja Banku Światowego znalazła odzwierciedlenie w konstrukcji systemów emerytalnych w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo–Wschodniej. Podczas pierwszej
fali reform wprowadzano rozwiązania oparte na kilku elementach, tworząc przestrzeń dla dodatkowej zapobiegliwości emerytalnej, zarówno organizowanej przez pracodawcę, jak i mającej
charakter indywidualny. Systemy kapitałowe o zdefiniowanej składce wprowadzane były w miejsce dotychczasowych systemów repartycyjnych (jednolite systemy kapitałowe) lub jako jeden
z elementów dostarczających emerytury bazowej (wielofilarowe systemy mieszane). W większości przypadków, przejście do systemów kapitałowych było ostateczne, jedynie nieliczne kraje
dopuszczały możliwość powrotu do wcześniejszego systemu (systemy konkurujące).
3. Zmodyfikowana koncepcja wielofilarowego systemu emerytalnego jako odpowiedź na
doświadczenia systemów kapitałowych o zdefiniowanej składce
Zmiany wzorowane na reformie chilijskiej były entuzjastycznie oceniane w pierwszych latach
ich funkcjonowania z uwagi na wysokie stopy zwrotu osiągane przez kapitałowe fundusze emerytalne w pierwszych latach ich funkcjonowania oraz znaczne zindywidualizowanie uczestnictwa
w systemie. Nie osiągnęły jednak wszystkich postawionych przed nimi celów: zawiodły w obszarze objęcia systemem większej części społeczeństwa (coverage, Wykres nr 2 i Rysunek nr 2)14,
podniesienia poziomu bezpieczeństwa socjalnego obywateli (safety net) oraz ograniczenia ryzyka politycznego15. Pomimo wprowadzenia przejrzystych zasad funkcjonowania w kapitałowych
systemach o zdefiniowanej składce w krajach Ameryki Łacińskiej, wiele osób aktywnych zawodowo pozostaje poza obowiązkowym systemem emerytalnym a znaczna część wypłacanych
z systemu emerytur jest równa świadczeniu minimalnemu.

14
Cel ten nie został osiągnięty. Stopa uczestnictwa w systemie spadła we wszystkich krajach po wprowadzeniu
reformy o od 2 do 19 punktów procentowych. F. Bertranou, E. Calvo, E. Bertranou, Is Latin America retreating
from individual retirement accounts?, Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 17422, September 2009, Figure 2. s. 3. Było to spowodowane sytuacją na rynku pracy, głównie bezrobociem i rozmiarami szarej strefy
występującej w krajach tego regionu.
15
Za przykład może posłużyć Argentyna, która zmusiła fundusze emerytalne do zakupu obligacji państwowych.
Gdy obligacje uległy drastycznej przecenie, rząd wykorzystał tę sytuację jako argument przeciw systemom
kapitałowym i dokonał nacjonalizacji systemu emerytalnego, powracając do systemu PAYG o zdefiniowanym
świadczeniu.
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Wykres nr 2. Zasięg systemów emerytalnych (coverage) w krajach Ameryki Łacińskiej jako odsetek osób aktywnych zawodowo będących uczestnikami systemu emerytalnego

Uwaga: dane z lat 1990–2006, w zależności od kraju odpowiednio: Argentyna 1995–2006;
Boliwia1999–2005; Brazylia 1995–2006; Chile 1996–2006; Kolumbia 1996–2006; Kostaryka
1995–2006; Republika Dominikany 2006; Ekwador 1995–2006; Salvador 1995–2005; Gwatemala
1998–2006; Honduras 2006; Meksyk 1998–2006; Nikaragua 1998–2005; Paragwaj 1999–2006;
Peru 1999–2006; Urugwaj 1995–2006; Wenezuela 1995–2006.
Źródło: A. Forteza, L. Lucchetti, M. Pallares–Miralles, Measuring the Coverage Gap, (w:) R. Holzmann, D.A. Robalino, N. Takayama (red.), Closing the Coverage Gap. The Role of Social Pensions and Other Retirement Income
Transfers, World Bank, Washington 2009, Figure 2.3. Coverage rates of the economically active population, Latin America, 1990s and early 2000s, s. 32.
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Rysunek nr 2. Zasięg systemów emerytalnych (odsetek uczestników obowiązkowego systemu
emerytalnego w liczbie osób w wieku produkcyjnym) na początku XXI wieku

Źródło: A. Forteza, L. Lucchetti, M. Pallares– Miralles, Measuring the Coverage Gap, (w:) R. Holzmann, D.A. Robalino, N. Takayama (red.), Closing the Coverage Gap. The Role of Social Pensions and Other Retirement Income
Transfers, World Bank, Washington 2009, Figure 2.1. Coverage as measured by active members of mandatory
pension systems as share of labor force, worldwide, early 2000s, s. 29.

W ostatnich latach w Ameryce Łacińskiej (po 2005 r.) rządy dokonują weryfikacji podejścia
do indywidualnych rachunków emerytalnych. Prywatyzacja nie jest już oceniana z takim entuzjazmem jak w końcu XX wieku – następuje zwiększenie udziału elementów publicznych
w obowiązkowych systemach emerytalnych. W drugiej rundzie reform udział państwa ulega
zwiększeniu poprzez 16:
 umożliwienie powrotu do systemu repartycyjnego17;
 wprowadzenie mechanizmów redystrybucyjnych realizujących zasadę solidaryzmu społecznego (spłaszczenie świadczeń bazowych)18;
 tworzenie publicznych rezerwowych funduszy emerytalnych19.
16

F. Bertranou, E. Calvo, E. Bertranou, op. cit., s. 3.
Taką możliwość wprowadzono m.in. w 2007 r. w Peru i w 2008 r. w Urugwaju. Wystąpienie z systemu
kapitałowego wprowadzono także przed nacjonalizacją w Argentynie. Swoisty powrót do systemu repartycyjnego jest także umożliwiany bez faktycznego przekazywana aktywów emerytalnych. W Salwadorze, w przypadku
gdy emerytura z systemu kapitałowego byłaby niższa od emerytury z wcześniejszego systemu PAYG, państwo
wypłaca świadczenie wyrównawcze.
18
Np. w Kolumbii osoby z najwyższej grupy dochodowej opłacają dodatkową składkę od zarobków, która jest
przekazywana na Solidarnościowy Fundusz Emerytalny, z którego wypłacane są zasiłki socjalne (social assistance
benefits) i finansowane dopłaty do składek za najuboższych uczestników systemu. W Chile w 2008 r. wprowadzono natomiast emerytury solidarnościowe. Elementy redystrybucyjne nie zlikwidowały jednak ubóstwa i nie
„wyrównały” sytuacji kobiet i mężczyzn w systemach emerytalnych. W Kolumbii osoby z najwyższej grupy dochodowej opłacają dodatkową składkę od zarobków, która jest przekazywana na Solidarnościowy Fundusz Emerytalny, z którego wypłacane są zasiłki socjalne (social assistance benefits) i finansowane dopłaty do składek za
najuboższych uczestników systemu.
19
W Chile powstał np. rezerwowy fundusz emerytalny i fundusz ekonomiczno–społecznej stabilizacji. Środki
tych funduszy pochodzą ze wpływów ze sprzedaży miedzi, a same fundusze są zarządzane przez bank centralny
lub podmioty zewnętrzne.
17
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Schemat nr 4. Pięciofilarowy system emerytalny według propozycji Banku Światowego z 2005 r.
Filar

Grupa docelowa
Sektor
Sektor
Ubodzy
nieformalny formalny

Główne kryteria
Rozwiązania

Udział Finansowanie

+

bazowa lub socjalna emerytura,
co najmniej pomoc społeczna
(uniwersalna lub uznaniowa)

U

1

+++

publiczny repartycyjny system emerytalny
(DB lub NDC)

O

2

+++

0

+++

++

3

+

+++

+++

4

+++

+++

++

zakładowy lub indywidualny system emerytalny
(kapitałowy DB lub DC)
zakładowy lub indywidualny system emerytalny
(częściowo lub w pełni
kapitałowy DB lub kapitałowy DC)
Wsparcie nieformalne (rodzina),
inne nieformalne programy socjalne
(opieka zdrowotna) oraz inne zasoby finansowe
i niefinansowe (własność domu)

O

budżet lub
ogólne
wpływy
składki,
ewentualnie
z pewnymi
rezerwami
zasoby
finansowe

D

zasoby
finansowe

D

zasoby
finansowe
i niefinansowe

Uwaga: Znaczenie każdego filara dla grup docelowych oznaczono znakiem „+”według zasady: + (małe znaczenie), +++ (istotne znaczenie).
U – udział uniwersalny lub rezydualny
O – udział obowiązkowy
D – udział dobrowolny
Źródło: M. Żukowski, Reformy emerytalne w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
2006, s. 62, Tabela 3.4.

Natomiast w zakresie funkcjonowania kapitałowej części systemów emerytalnych, zmiany
drugiej generacji obejmują:
 zwiększenie uczestnictwa w systemach kapitałowych poprzez objęcie nimi szerszych grup
aktywnych zawodowo;
 obniżenie kosztów ponoszonych przez posiadaczy rachunków emerytalnych;
 zmiany w regulacjach dotyczących polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych (poszerzenie katalogu dostępnych instrumentów oraz wprowadzanie multifunduszy)20.
Obecne zmiany są bardziej zorientowane na zapewnienie ochrony przed ubóstwem w okresie
starości, redystrybucję w kierunku najbiedniejszych oraz ochronę uczestników przed ryzykami rynkowymi. Coraz większe znaczenie zyskują zasiłki emerytalne i emerytury uniwersalne (flat–rate).
Analizując problemy systemów kapitałowych o zdefiniowanej składce i wprowadzane do nich
korekty, dziesięć lat po opracowaniu pierwszej koncepcji wielofilarowego systemu emerytalnego
Bank Światowy zrewidował pierwotne podejście proponując rozbudowaną strukturę pięciofilarową21. Nowa struktura systemu ma zapewniać pełniejszą ochronę w okresie starości, uwzględniając
potrzeby różnych grup obywateli i oferując lepszą dywersyfikację ryzyka, na które narażony jest
20

F. Bertranou, E. Calvo, E. Bertranou, op. cit., s. 4.
Pięciofilarowa struktura została przedstawiona w 2005 r. w raporcie R. Holzmann i R. Hinz (red.), Old–Age Income Support in the Twenty–First Century: An International Perspective on Pension Systems and Reforms, World
Bank. Nowa koncepcja prezentowana jest obecnie w The World Bank Pension Conceptual Framework, World
Bank Pension Reform Primer, September 2008.
21
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system emerytalny (Schemat nr 4). Zweryfikowana koncepcja Banku Światowego ma z założenia
lepiej służyć realizacji celów systemu zabezpieczenia społecznego, do których należy ochrona przed
ubóstwem w okresie starości oraz wygładzenie konsumpcji w cyklu życia. Zakłada ona wykorzystanie w zabezpieczeniu emerytalnym wszystkich możliwych podmiotów (państwo, pracodawca,
indywidualna jednostka, rodzina, podmioty oferujące nieformalne programy socjalne) i metod
finansowania (podatki, składki, dochody indywidualne, zasoby finansowe i niefinansowe).
Schemat nr 5. Struktura obowiązkowych systemów emerytalnych
Warstwa
Zarządzanie

Filar I:
zasięg uniwersalny (powszechny), redystrybucja

Filar II:
obowiązkowy, ubezpieczeniowy

publiczne
publiczne
prywatne
adresowany
do
określonej
świadczenie
świadczenie
Rodzaj
rodzaj formuły emerytalnej
grupy (means–tested)
bazowe
minimalne
Kraje OECD wysoko–rozwinięte
Australia
√
DC
Austria
√
DB
Belgia
√
√
DB
Dania
√
√
DB+DC
DC
Finlandia
√
DB
Francja
√
√
DB+system punktowy
Grecja
√
√
DB
Hiszpania
√
DB
Holandia
√
√
DB
Irlandia
√
√
Islandia
√
DB
Japonia
√
DB
Kanada
√
√
DB
Korea Płd.
√
DB
Luksemburg
√
√
√
DB
Niemcy
√
system punktowy
Norwegia
√
√
system punktowy
Nowa Zelandia
√
Portugalia
√
√
DB
Stany Zjednoczone
√
DB
Szwajcaria
√
√
DB
Defined Credits*
Szwecja
√
NDC
DB+DC
Wielka Brytania
√
√
√
DB
Włochy
√
NDC
Europa Wschodnia i Azja Centralna
Bułgaria
√
√
DB
DC
Chorwacja
√
system punktowy
DC
Czechy
√
√
√
DB
Estonia
√
√
system punktowy
DC

ciąg dalszy na str. 47
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Schemat nr 5. Struktura obowiązkowych systemów emerytalnych
Warstwa
Zarządzanie
Rodzaj

Filar I:
zasięg uniwersalny (powszechny), redystrybucja
publiczne
adresowany do określonej świadczenie świadczenie
grupy (means–tested)
bazowe
minimalne
√
√
√
√
√
√
√

Litwa
Łotwa
Polska
Słowacja
Turcja
Węgry
Ameryka Łacińska
Argentyna
Chile
√
Dominikana
√
Kolumbia
√
Kostaryka
√
Meksyk
√
Peru
√
Salwador
√
Urugwaj
√
Środkowy Wschód i Północna Afryka
Algieria
Bahrajn
Dżibuti
Egipt
Iran
Jemen
Jordania
Libia
Maroko
Tunezja

Filar II:
obowiązkowy, ubezpieczeniowy
publiczne
prywatne
rodzaj formuły emerytalnej
DB
NDC
NDC
system punktowy
DB
DB

√

DB

DB
√
√
√
√
√
√
√
√
√

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

*system o zdefiniowanej składce z minimalną określoną przez rząd stopą zwrotu i odgórnie ustalonymi stawkami emerytury dożywotniej
DB – system o zdefiniowanym świadczeniu
DC – system o zdefiniowanej składce
NDC – system niefinansowy (repartycyjny) o zdefiniowanej składce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie E. Whitehouse, Pension Panorama. Retirement–Income Systems
in 53 Countries, World Bank, Washington 2007, Table 2.1. Structure of Pension Systems, s. 6–7.

Filar zerowy gwarantujący emeryturę socjalną należną z tytułu obywatelstwa danego kraju
(demogrant, social pension) ma przeciwdziałać ubóstwu wśród osób starych, również wśród
tych, którzy nie uczestniczą w systemie ubezpieczeniowym lub uczestniczą w nim jedynie
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marginalnie. Pierwszy filar ma dostarczać emeryturę podstawową, oferującą określoną stopę zastąpienia, i jest finansowany repartycyjnie. Zastosowany w nim przymus ubezpieczenia
chroni przed ryzykiem krótkowzroczności i długowieczności, jest jednak podatny na ryzyka
demograficzne i polityczne. Filar drugi obejmuje obowiązkowe, zakładowe i indywidualne, kapitałowe systemy emerytalne dostarczające emerytury dodatkowej a kolejny – kapitałowe plany
emerytalne o dobrowolnym charakterze. Ostatni element modelowej koncepcji uwzględnia niefinansowe zabezpieczenie emerytalne oferowane przez rodzinę i państwo oraz majątek, który
może stanowić źródło dochodu w okresie starości (np. nieruchomość umożliwiająca zakup odwróconej hipoteki, reverse mortgage)22.
Pięciofilarowa koncepcja Banku Światowego jest obecnie często stosowana do porównywania
systemów zabezpieczenia emerytalnego w różnych krajach, zwłaszcza dla potrzeb analizy ich
bazowych i obowiązkowych części (Schemat nr 5).
Niemal każdy z analizowanych krajów posiada obowiązkową publiczną część zabezpieczenia emerytalnego o charakterze redystrybucyjnym, mającą zapewnić emeryturę bazową, minimalną czy
świadczenia dla najuboższych osób. Prawie wszystkie kraje wysoko rozwinięte oraz kraje Ameryki
Łacińskiej oferują świadczenia dla najuboższych beneficjentów, których wysokość zależy od poziomu
uzyskiwanych dochodów lub stopnia zamożności emeryta. Emerytury bazowe wypłacane w jednakowej wysokości lub uzależnione od długości lat składkowych występują przede wszystkim w krajach
wysokorozwiniętych, natomiast emerytura minimalna funkcjonuje przede wszystkim w systemach
krajów Środkowego Wschodu oraz Północnej Afryki oraz w wybranych krajach europejskich.
Druga warstwa obowiązkowego zabezpieczenia emerytalnego zakłada ekwiwalentność składek i świadczeń oraz jest oparta na metodzie ubezpieczeniowej. W krajach wysokorozwiniętych
oraz w Północnej Afryce i na Środkowym Wschodzie dominują rozwiązania o formule zdefiniowanego świadczenia a w krajach Europy Wschodniej, Centralnej Azji i Ameryki Łacińskiej
świadczenia ze zreformowanych systemów obliczane są według zasady zdefiniowanej składki.
Tylko nieliczne kraje (Łotwa, Polska, Szwecja, Włochy) zdecydowały się na wprowadzenie w publicznym, repartycyjnym systemie emerytalnym formuły zdefiniowanej składki (tzw. systemy
o niefinansowej zdefiniowanej składce). Zastosowanie takiej formuły do obu komponentów
ubezpieczeń emerytalnych wpływa na większą stabilność finansową systemu w długim okresie
i ograniczenie dynamiki wzrostu wydatków emerytalnych w przyszłości (Tabela nr 2).
Tabela nr 2. Prognozowane zmiany wydatków na świadczenia emerytalne w latach 2007–2060
w krajach Unii Europejskiej, które wprowadziły systemy o zdefiniowanej składce (w % PKB)
Kraj
Włochy
Łotwa
Polska
Szwecja
EU27

2007–20

2020–30

2030–40

2040–50

2050–60

2007–60

0,1
−0,3
−1,8
−0,1
0,4

0,7
0,7
−0,3
0,1
0,9

0,8
0,3
−0,2
−0,1
0,7

−0,8
−0,3
−0,1
−0,3
0,2

−1,1
−0,7
−0,3
0,3
0,2

−0,4
−0,4
−2,8
−0,1
2,4

Źrodło: A. Chłoń–Domińczak, Wpływ sytuacji gospodarczej na system emerytalny, (w:) A. Wiktorow, B. Wyżnikiewicz (red.), Gospodarka i czynniki demograficzne a system emerytalny, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Warszawa 2010, Tabela 2. Projekcja zmian wydatków na transfery emerytalne w UE–27 i w krajach
z systemami o zdefiniowanej składce w p.p. PKB, lata 2007–2060, s. 43.
22

R. Holzmann, The World Bank…, s. 2–3.
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Prognozuje się, że dzięki zmianie formuły emerytalnej, cztery wymienione kraje Unii Europejskiej odnotują zmniejszenie wydatków emerytalnych w latach 2007–2060, pomimo rosnącego
udziału osób starszych w ich populacji ogółem. W tym samym czasie wydatki emerytalne we
wszystkich krajach Unii Europejskiej wzrosną średnio o 2,4 punkty procentowe PKB w konsekwencji zmian demograficznych i zjawiska starzenia się ludności.
4. Bieżące zmiany i wyzwania stojące przed systemami emerytalnymi
W obliczu rosnących wydatków emerytalnych oraz coraz większego obciążenia budżetów
transferami dla osób starszych, wiele krajów rozważa podwyższenie minimalnego wieku emerytalnego i zmianę formuły emerytalnej w taki sposób, aby system emerytalny pozostawał
stabilny finansowo w długim okresie. Ograniczenie wydatków emerytalnych osiągane jest przez
zaostrzanie warunków uprawniających do emerytury, eliminowanie emerytur wcześniejszych
i zachęcanie ubezpieczonych do przedłużania aktywności zawodowej. Kraje, które wprowadziły reformę systemową i zdecydowały o stosowaniu formuły zdefiniowanej składki przeniosły
na ubezpieczonych część odpowiedzialności za zapewnienie adekwatnych dochodów emerytalnych. Ściślejsze powiązanie wysokości emerytury z wartością wpłaconych składek powoduje
z reguły obniżenie świadczeń wypłacanych z systemów bazowych. Przy okazji reformowania
warstwy bazowej, zachowywana jest jednak zawsze jej socjalna, silnie redystrybucyjna, choć
część krajów dokonuje istotnych zmian również w tym zakresie (Schemat nr 6).
Schemat nr 6. Wpływ bieżących reform emerytalnych na poziom bazowego zabezpieczenia
emerytalnego dla najuboższych uczestników w wybranych krajach
Podwyższenie emerytur
socjalnych/minimalnych

Brak bezpośredniego wpływu

Francja:
podwyższenie
wynagrodzenia

minimalnego Austria: zmniejszenie wysokości
emerytur
zależnych
od
zarobków
Irlandia: relatywny wzrost emerytury
bazowej w stosunku do poziomu Niemcy: zmniejszenie wysokości
wynagrodzeń
emerytur
zależnych
od
zarobków
Korea Płd.: wprowadzenie uniwersalnej
emerytury bazowej
Japonia: zmniejszenie wysokości
emerytur
uniwersalnych
Meksyk:
wprowadzenie
emerytury
i świadczeń zależnych od
minimalnej
zarobków
Szwecja: zastąpienie emerytury bazowej
Nowa Zelandia: podwyższenie
(uniwersalnej)
emeryturą
zależną
wieku emerytalnego
o wysokości otrzymywanego świadczenia
(tylko dla najlepiej sytuowanych osób)
Portugalia:
zmniejszenie
wysokości emerytur zależnych
Wielka Brytania: podwyższenie minimalnego
od zarobków
dochodu

Obniżenie emerytur
socjalnych/minimalnych
Finlandia: przejście od mieszanego
systemu emerytury uniwersalnej
lub zależnej od poziomu sumy
uzyskiwanych
świadczeń
emerytalnych
do
systemu
emerytur socjalnych zależnych
od wysokości otrzymywanych
świadczeń
Włochy: zniesienie
minimalnej

emerytury

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Pearson, E. Whitehouse, Social Pensions in High–Income Countries, (w:) R. Holzmann, D.A. Robalino, N. Takayama (red.), Closing the Coverage Gap. The Role of Social Pensions
and Other Retirement Income Transfers, , World Bank, Washington 2009, Table 7.3. Effect of recent pension reforms on social pensions, selected countries, s. 105.
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Na skutek rosnących deficytów finansów publicznych spowodowanych mniejszymi wpływami
ze składek do repartycyjnej części systemu emerytalnego i konieczności pokrycia deficytu w publicznych funduszach ze środków budżetu państwa kilka krajów, które wcześniej wprowadziły
elementy finansowania kapitałowego, podjęło decyzję o zredukowaniu stopy składki przekazywanej do części kapitałowej, zaprzestaniu przekazywania tej składki w ogóle lub umożliwiły
wystąpienie z funduszy emerytalnych i powrót do systemu repartycyjnego. Zmiany tych parametrów podyktowane były również spowolnieniem gospodarczym na skutek kryzysu finansowego,
Schemat nr 7. Zmiany systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowo–Wschodniej w latach 2008–2010
Obszar zmian
Ogólna stopa
procentowa
składek

Zmiany uchwalone
Rumunia: podniesienie składki z 27,5% w 2008 r. do
31,3%
Rosja: zwiększenie z 20% do 26% i przesunięcie składek
z systemu bazowego do systemu NDC
Macedonia: zmniejszenie stopy składek od stycznia
2009 r. (2008 r.: 21,5%, 2009 r.: 19%; 2010 r.: 16,5%;
2011 r.: 15%), opłacanie składek oparte o wynagrodzenie
brutto wraz z nagrodami, a nie o wynagrodzenie netto

Zmiany rozważane
Bułgaria: obniżenie składki z 23% do21%
w 2010 r., następnie stopniowo do 18%
w 2013 r.
Litwa: podniesie składki o 2 p.p. od stycznia
2010 r.

Czarnogóra: obniżenie składki z 21% w 2008 r. do 20%
w 2010 r.
Zmiana stopy
procentowej
składki
w systemie
kapitałowym

Rumunia: wysokość składki zamrożona na poziomie 2%
(zamiast uchwalonego zwiększenia do 2,5%)
Litwa: składki obniżone z 5,5% do 2% w latach 2009–
2010, a potem zwiększone do 6% w latach 2012–2014
Estonia: 0% w 2009 r. i 2010 r., 2% w 2011, 4% w 2012
r., z możliwością wyższej (6%) składki w latach 2014–
2017, aby zrekompensować obniżkę
Łotwa: z 8% do 2% w maju 2009 r., wzrost do 4% od
stycznia 2010 r. i 6% od stycznia 2011 r. i pozostawienie
na tym poziomie (zgodnie z pierwotnymi założeniami,
składka miała wzrosnąć do 10% w 2010 r.)
Węgry: zawieszenie przekazywania składek do części
kapitałowej

Możliwość
wejścia/
wyjścia z/
do części
Kapitałowej

Słowacja: pierwsza możliwość (styczeń – czerwiec 2008 r.)
i druga możliwość (listopad 2008 r. – czerwiec 2009 r.)
Węgry: osoby starsze od 52 lat w grudniu 2008 r. mają
możliwość wyjścia z systemu kapitałowego do grudnia
2009 r.
Bułgaria: możliwość wyjścia z systemu kapitałowego
przez osoby przechodzące na wcześniejsze emerytury

System
kapitałowy
obowiązkowy
dobrowolny
dla nowo
wchodzących

Słowacja: udział w części kapitałowej dla osób
rozpoczynających pracę od stycznia 2008 r. jest
dobrowolny

ciąg dalszy na str. 51
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Polska: propozycja obniżenia składki z 7,3%
do 2,3% a następnie wzrost składki do części
kapitałowej do docelowych 3,5%

ciąg dalszy ze str. 50

Schemat nr 7. Zmiany systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowo–Wschodniej w latach 2008–2010
Obszar zmian
Zmiany
waloryzacji
emerytur
Emerytura
minimalna
Obniżenie
świadczeń

Zmiany uchwalone
Serbia: zawieszenie waloryzacji w 2009 r. i w 2010 r.,
powrót do waloryzacji inflacyjnej po 2010 r.
Węgry: zniesienie wypłaty 13. emerytury, waloryzacja
emerytur pomiędzy cenową i szwajcarską (50%
płac/50% cen) w zależności od wzrostu PKB – w tym,
jeżeli wzrost PKB poniżej 3% – waloryzacja cenowa
Chorwacja: zawieszenie waloryzacji w 2010 r.
Łotwa: obniżenie świadczeń z systemu niefinansowego
(o 10% dla niepracujących emerytów i o 70% dla
pracujących emerytów)
Macedonia: od lipca 2009 r. do grudnia 2009 r.:
waloryzacja wg udziałów 20% płac – 50% cen, od
stycznia 2010 r.: powrót do waloryzacji wg udziałów
50% płac – 50% cen

Zmiana wieku
emerytalnego

Węgry: zwiększenie wieku emerytalnego z 62 lat do 65
lat do 2012 r.

Zmiany rozważane
Łotwa: usunięcie udziału płac z waloryzacji
Estonia: obniżenie waloryzacji, jeżeli ujemny
wzrost gospodarczy lub deficyt systemu
emerytalnego powyżej 1% PKB
Rumunia: zmiana waloryzacji płacowej na
cenową
Litwa: obniżenie wypłacanych świadczeń
średnio o 55% (od 33% do 12,4%
w zależności od wysokości, obniżenie
emerytur dla policji, wojska, ofiar represji
i świadczeń specjalnych od 5% do 20%,
dodatkowo dla pracujących emerytów
dodatkowe obniżenie świadczeń w zależności
od dochodu od 2,5% do 50% od grudnia
2009 r.
Ukraina: zwiększenie wieku emerytalnego do
62 lat dla kobiet i mężczyzn
Rumunia: wyrównanie wieku emerytalnego
kobiet i mężczyzn na poziomie 65lat
Chorwacja: zwiększenie wieku
emerytalnego kobiet do 65 lat

Zmiany
możliwości
przechodzenia
na cześniejsze
emerytury

Polska: wprowadzenie systemu emerytur
pomostowych, eliminacja wcześniejszych emerytur
z powszechnego systemu emerytalnego
(z wyjątkiem górników)

Ukraina: stopniowa eliminacja specjalnych
i wcześniejszych emerytur
Rumunia: eliminacja specjalnych systemów
emerytalnych i wcześniejszych emerytur

Węgry: zwiększenie kar za wcześniejsze przejście
na emeryturę i nagród na opóźnienie przejścia na
emeryturę
Łotwa: zmniejszenie emerytur wcześniejszych z 80%
standardowej emerytury do 50% standardowej
emerytury. Brak możliwości przechodzenia na
wcześniejsze emerytury od 2012 r.

Gwarancje
w systemie
kapitałowym

Kosowo: gwarantowana nominalna wartość
wpłaconych składek dla osób przechodzących na
emeryturę w latach 2008–2009
Polska: możliwość powrotu do systemu
niefinansowego dla kobiet przechodzących na
emeryturę w latach 2009–2013 uprawnionych do
emerytury mieszanej

Wykorzystanie
rezerwy
demograficznej

Polska: możliwość zaciągania przez Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych pożyczek w Funduszu
Rezerwy Demograficznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Chłoń–Domińczak, Wpływ sytuacji gospodarczej na system emerytalny, (w:) A. Wiktorow, B. Wyżnikiewicz (red.), Gospodarka i czynniki demograficzne a system emerytalny,
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010, s. 44–45.
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mającym ogromny wpływ na sytuację finansową systemów emerytalnych. Korekty kapitałowych
systemów emerytalnych o zdefiniowanej składce są obecnie przeprowadzane w krajach Europy
Środkowo–Wschodniej (Schemat nr 7). Aktualne i proponowane zmiany mają przede wszystkim
na celu poprawienie równowagi finansowej systemów emerytalnych przez obniżenie wydatków,
niekiedy też przez podniesienie składek23.
Rumunia i Rosja zdecydowały się na wstrzymanie zakładanego procesu obniżania składek
emerytalnych. Kraje, których sytuacja fiskalna znacznie się pogorszyła, zredukowały wysokość
składki emerytalnej przekazywanej do kapitałowej części systemu i/lub wprowadziły dobrowolność uczestnictwa w zarządzanych prywatnie funduszach emerytalnych. Słowacja dwukrotnie
„otworzyła” kapitałowy system emerytalny umożliwiając ubezpieczonym powrót do części repartycyjnej zarządzanej publicznie i wprowadziła dobrowolność uczestnictwa w funduszach dla
osób rozpoczynających aktywność zawodową. Na Węgrzech zawieszono przekazywanie składek do części kapitałowej i umożliwiono powrót do systemu repartycyjnego poprzez wycofanie
środków z warstwy kapitałowej24.
Bułgaria planowała zaprzestać przekazywania składki emerytalnej do obowiązkowych pracowniczych programów emerytalnych od 2011 r. oraz dokonać zwrotu środków zgromadzonych
w ramach tych programów do systemu repartycyjnego25. Planowane działania podyktowane
rosnącym deficytem finansów publicznych zostały jednak ostro skrytykowane przez media
i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co spowodowało, że rząd się z nich wycofał26. Część środków zgromadzonych w kapitałowym systemie emerytalnym ma jednak zostać wykorzystana na
sfinansowanie świadczeń osób przechodzących na wcześniejsze emerytury w latach 2011–2014
poprzez przeniesienie kapitału emerytalnego do części repartycyjnej. Od 2015 r. świadczenia
będą już wypłacane przez pracownicze fundusze emerytalne.
Ostatni kryzys finansowy obnażył także słabość holenderskich pracowniczych funduszy emerytalnych funkcjonujących w oparciu o zasadę zdefiniowanego świadczenia (DB, Defined Benefit).
W obliczu spadających długoterminowych stóp zwrotu, w funduszach tych wystąpiły deficyty,
które wymusiły przygotowanie planów osiągnięcia równowagi finansowej w przyszłości (tzw.
recovery plans). Plany naprawcze przewidują podniesienie składki wpłacanej do programów czy
zmianę warunków kalkulacji świadczeń emerytalnych. Propozycje obejmują głównie zwiększenie
składki finansowanej przez pracodawcę choć nie brakuje głosów, aby zwiększoną składkę finansować częściowo z wynagrodzenia pracowników czy nawet zmniejszyć wysokość przyznawanych
emerytur. Holenderskie pracownicze fundusze emerytalne będą zmuszone zredukować świadczenia emerytalne średnio o 8% i podwyższyć wiek emerytalny o 2 lata do 67 lat aby zlikwidować
deficyt w funduszach o zdefiniowanym świadczeniu, który pojawił się w obliczu obniżenia stóp
23
A. Chłoń–Domińczak, Wpływ sytuacji gospodarczej na system emerytalny, (w:) A. Wiktorow, B. Wyżnikiewicz
(red.), Gospodarka i czynniki demograficzne a system emerytalny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Warszawa 2010, s. 43.
24
Węgry zostały bardzo ostro skrytykowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który wskazał, iż
wprowadzane zmiany zagrażają stabilności systemu w przyszłości. T. Escritt, Hungary takes first steps toward
dismantling private pension system, Investment and Pensions Europe, 21 October 2010; J. Williams, Changes to
Hungarian pension system will undermine confidence, says IMF, Investment and Pensions Europe, 26 October
2010; www.ipe.com.
25
B. Ottawa, Bulgaria takes steps to pull funds from professional pension schemes, Investment and Pensions
Europe, 22 October 2010; www.ipe.com. Propozycja taka została zatwierdzona przez rząd i stosowna ustawa
została skierowana do parlamentu. W obecnej chwili rząd wycofał już jednak tę ustawę.
26
B. Ottawa, Bulgaria abandons plan to nationalize pension system, Investment and Pensions Europe, 2 November 2010; www.ipe.com.
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zwrotu w czasie kryzysu finansowego27. Alternatywą dla tego mieszanego scenariusza obejmującego zmiany w wysokości świadczeń i wieku emerytalnym jest obniżenie świadczeń średnio
o 17% lub zmniejszenie wskaźnika indeksacji świadczeń o 50% lub 30% wzrost składek emerytalnych lub podwyższenie wieku emerytalnego o 4 lata.
Francja zamierza podnieść minimalny wiek emerytalny o 2 lata. Obecnie na emeryturę można przejść już w wieku 60 lat i otrzymywać emeryturę zredukowaną. Dla otrzymania emerytury
w pełnej wysokości wymagane jest natomiast osiągnięcie wieku 65 lat. Oba wymienione wymogi mają zostać podniesione o 2 lata. Ponadto, wydłużony zostanie wymagany okres opłacania
składek z 41 do 41,5 lat28.
Wielka Brytania planuje przeprowadzenie reformy publicznego systemu emerytalnego wprowadzającego emeryturę uniwersalną (flat–rate pension) od 2015 r.29 Kraj ten zamierza ponadto
przyspieszyć podniesienie wieku emerytalnego z 65 do 66 lat, co ma nastąpić już w latach 2018–
2020. Wyższy wiek ma obowiązywać kobiety i mężczyzn30.
Kraje Europy Zachodniej charakteryzowała w ostatnich latach większa powściągliwość w reformowaniu systemów emerytalnych niż kraje Europy Środkowo–Wschodniej czy Ameryki
Łacińskiej – w systemach bazowych wprowadzano głównie reformy parametryczne31 (z wyjątkiem Szwecji), pomimo, iż w krajach tych zjawisko starzenia się ludności przebiega równie silnie.
Powodem niewprowadzenia radykalnych reform systemowych jest wysoki standard emerytalny
oferowany przez obecne rozwiązania oraz znaczny opór społeczeństwa. Systemy te nie unikną
jednak reform, które zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, powinny obejmować:
 wprowadzanie zasady zdefiniowanej składki;
 ustalenie nowych reguł wypłaty świadczeń emerytalnych (w tym w obszarze emerytur zaopatrzeniowych);
 zmiany w wysokości składek;
 podwyższanie wieku emerytalnego;
oraz realizować cel zapewnienia adekwatnych świadczeń emerytalnych umożliwiających
utrzymanie standardu życia po przejściu na emeryturę, przy spełnieniu zasad solidarności i sprawiedliwości zarówno wewnątrz–, jak i międzypokoleniowych32.
27

L. Preesman, Dutch pension funds should cut benefits by 8% on average, says OECD, Investment and Pensions
Europe, 11 November 2010; www.ipe.com.
28
J. Williams, French pension reforms clear senate, closing in on final approval, Investment and Pensions Europe, 25 October 2010; www.ipe.com. Wiek emerytalny ma zostać podniesiony od 2018 r., natomiast wymagany
staż składkowy od 2012 r. Ustawa podwyższająca wiek emerytalny została zaskarżona jako niezgodna z konstytucją. 9 listopada 2010 r. Rada Konstytucyjna stwierdziła ważność ustawy dotyczącej reformy emerytur. Kolejnego
dnia Nicolas Sarkozy ją podpisał. A. Fabre, Strefa euro jesienią 2010 roku: polityki gospodarcze na ostrzu noża?,
Biuletyn Fundacji Roberta Schumana, n°463, 15 listopada 2010 r.
29
J. Williams, UK roundup: NAPF. PwC on state pension reform, Aon Hewitt on tax relief, Investment and Pensions Europe, 25 October 2010; www.ipe.com. Reforma ma wprowadzić prosty i przejrzysty system emerytur
obywatelskich, które byłyby wyższe niż obecna przeciętna emerytura z systemu państwowego.
30
J. Williams, UK increases pension age ahead of Schedule, confirms NEST, Investment and Pensions Europe, 20
October 2010; www.ipe.com.
31
Np. Austria w 2000 r. podniosła minimalny wiek przechodzenia na wcześniejszą emeryturę z 60 do 61,5 roku
dla mężczyzn oraz z 55 do 56,5 lat dla kobiet. Ponadto podjęto decyzję, że do 2017 r. emerytury wcześniejsze
zostaną zlikwidowane a wiek emerytalny kobiet zrównany do wieku emerytalnego mężczyzn (65 lat) w latach
2024–2033. Do 2028 r. wydłuży się także okres zatrudnienia uwzględniany przy obliczaniu podstawy wymiaru
emerytury z 15 do 40 najlepszych lat aktywności zawodowej. R. Raab, Financial Incentives in the Austrian PAYG–
Pension System: Micro–Estimation, International Studies Program, Working Paper 09–02, Georgia State University, Altanta 2009, s. 6.
32
Privately Managed Funded…, s. 3–4.
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Zdaniem E. Whitehouse’a33, przed funkcjonującym systemami emerytalnymi stoją obecnie następujące wyzwania:
 reformy systemowe w krajach, które nie zdecydowały się dotychczas na istotne zmiany
w zabezpieczeniu emerytalnym (Grecja, Luksemburg, Słowenia, Hiszpania);
 skuteczne wdrażanie zmian w krajach, w których proces reformowania uległ spowolnieniu (Austria, Irlandia, Meksyk, Norwegia, Turcja, USA, Włochy) lub które wręcz wykazują
tendencje powrotu do rozwiązań dotychczasowych (Słowacja), dokonywanie ewentualnych
niezbędnych korekt w trakcie implementacji;
 rozwój dodatkowych części zabezpieczenia emerytalnego, w obliczu obniżonych stóp zastąpienia z części bazowej;
 wzmocnienie ochrony przed ubóstwem wśród ludzi starych, zwłaszcza osób najbiedniejszych
oraz pozostających poza formalnym sektorem zatrudnienia (Niemcy, Japonia, Polska, Słowacja).
Zakończenie
Niezależnie od metody finansowania (systemy repartycyjne i kapitałowe) oraz formy zarządzania
(systemy publiczne i prywatne) systemy emerytalne podążają nadal w kierunku rozwiązań bazujących
na formule zdefiniowanej składki. Takie tendencje zmian spowodowane są dążeniem do urealnienia zobowiązań emerytalnych, osiągnięcia długoterminowej stabilności finansowej oraz odciążenia
finansów publicznych. Bazowe części systemów emerytalnych z licznymi elementami redystrybucyjnymi zarządzane są nadal publicznie, natomiast obowiązkowe zabezpieczenie emerytalne
wykorzystujące zasadę ubezpieczeniową i uzależniające wysokość emerytury od wielkości zgromadzonego kapitału zostało w niektórych krajach przekazane w zarządzanie podmiotom prywatnym.
Wprowadzanie do zabezpieczenia emerytalnego formuły zdefiniowanej składki oraz wykorzystanie
różnych metod finansowania świadczeń zwiększa bezpieczeństwo systemu z punktu widzenia jego
uczestników. Dobrym przykładem pozytywnych efektów zastosowania wielowarstwowego zabezpieczenia o mieszanym finansowaniu w części bazowej może być polski system emerytalny.
Wykres nr 4. Wskaźnik waloryzacji uprawnień w części repartycyjnej, stopa zwrotu OFE oraz
łączna stopa zwrotu w systemie emerytalnym

Źrodło: A. Chłoń–Domińczak, Wpływ sytuacji gospodarczej na system emerytalny, (w:) A. Wiktorow, B. Wyżnikiewicz (red.), Gospodarka i czynniki demograficzne a system emerytalny, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Warszawa 2010, s. 42.
33

E. Whitehouse, A. D’Addio, R. Chomik, A. Reilly, op. cit., s. 533.
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Druga fala reform charakteryzuje się odejściem od czystej formuły zdefiniowanej składki i zarządzania wyłącznie kapitałowego na rzecz zwiększania udziału państwa w systemie emerytalnym
przez wprowadzanie i poszerzanie części repartycyjnej oraz zwiększanie zakresu kompensaty dla uczestników z najniższych grup dochodowych. W zakresie funkcjonujących elementów
kapitałowych dokonywana jest ocena działalności funduszy emerytalnych i weryfikacja zasad
regulujących zarządzanie kapitałami emerytalnymi. Następują zmiany ograniczające wysokość
pobieranych opłat, wprowadzające szerszą dywersyfikację portfela i wielofunduszowość oraz
zaostrzające nadzór nad funkcjonowaniem kapitałowym komponentów bazowego zabezpieczenia emerytalnego. Wprowadzane zmiany mają na celu poprawienie bezpieczeństwa systemu
oraz zwiększenie wysokości oferowanych emerytur bazowych. Należy jednak pamiętać, że systemy obowiązkowe będą nadal zapewniać jedynie bazowy dochód emerytalny pozwalający na
zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. Aby utrzymać standard życia po przejściu na
emeryturę, konieczne będzie uczestnictwo w dodatkowych planach emerytalnych finansowanych ze środków pracodawców lub samych ubezpieczonych.
Dr Joanna Owczarek, Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Summary of the arcle

The second wave of pension reforms in the light of a modified multi–
pillar system of the World Bank
As a result of unfavorable demographical changes many countries introduced pension reforms
aiming at assuring a balance between pension incomes and pension expenses as well as maintaining financial stability by the use of a defined premium and elements of capital financing. Chile was
the first country to introduce capital system in 1981. Many countries of Latin America and several
countries of central and eastern Europe followed this example. Additionally, many of them implemented other reforms (introducing multi–pillar pension system based on repatriation of capital,
including three–pillar systems recommended by the World Bank). The first wave of reforms brought
anticipated results: long–term balance in public pension finances, an increase in system equivalence
and reduction of benefits as well as limitations in redistribution directed to lower income groups.
After noticing defectiveness in the functioning of pension systems based only on gathering
pension savings using solely the financial markets, many countries of Latin America verified
regulations of the capital systems involving a definite premium, in particular elementary pension guarantees. The need for changes was noticed also by the World Bank that, in 2005, made
a proposal of a new, modified conception of multi–pillar pension system based on diversification of methods of financing and pension services providers.
The second wave of reforms is characterized by resignation from the defined premium formula as well as capital management and increasing the State’s participation in the pension system
by introducing and increasing a repatriation part and enlarging the scope of compensation for
the lowest income groups.
At the moment, functioning of the pension funds undergoes careful evaluation, together with
a verification of pension capital management. Upcoming changes are said to reduce the height
of payment, introduce much wider diversification and increase supervision over functioning of
capital components of elementary pension guarantees.
ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 10(1/2011)

55

Joanna Plak

Rola i znaczenie funduszy emerytalnych oraz indywidualnych planów
emerytalnych we włoskim systemie emerytalnym
Wstęp
Celem artykułu jest zaprezentowanie rynku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych we
Włoszech, przeanalizowanie jego przeobrażeń, począwszy od reformy Amato, aż do czasów
współczesnych; jak również weryfikacja następujących hipotez badawczych:
 Fundusze emerytalne oraz indywidualne plany emerytalne odgrywają znaczącą rolę we
włoskim systemie emerytalnym.
 Włochów cechuje przezorność ubezpieczeniowa, co przejawia się w gromadzeniu dodatkowych oszczędności na starość w funduszach emerytalnych oraz w indywidualnych planach
emerytalnych1.
Artykuł składa się ze wstępu, podsumowania oraz trzech części. W części pierwszej została
omówiona struktura rynku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych przed 1992 r., wpływ reformy Amato i Diniego na rozwój prywatnych ubezpieczeń emerytalnych oraz znaczenie reformy
z 2005 r. (w tym reformy TFR) dla współczesnej struktury rynku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych we Włoszech. Rozdział drugi jest poświęcony omówieniu roli i znaczenia funduszy
emerytalnych oraz indywidualnych planów emerytalnych we włoskim systemie emerytalnym.
W rozdziale trzecim zostały zaprezentowane podstawowe dane statystyczne obrazujące strukturę rynku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych we Włoszech.
1. Kształtowanie i przeobrażenia rynku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych we Włoszech
w latach 1992–2005
1.1 Rynek prywatnych ubezpieczeń emerytalnych we Włoszech przed 1992 r.
Do czasu reformy Amato z 1992 r., pozapaństwowe ubezpieczenia emerytalne we Włoszech
były bardzo słabo rozwinięte oraz praktycznie pozbawione regulacji prawnych. Podejmowano,
co prawda, próby wzbogacenia systemu bazowego o kolejne filary (m.in. propozycja Ministra
Pracy V. Scotii z 1978 r. w zakresie wprowadzenia II filara ubezpieczeń emerytalnych do systemu
1
Weryfikacja postawionych hipotez badawczych będzie możliwa dzięki: analizie danych zawartych w raportach Covip (instytucja nadzoru nad prywatnymi ubezpieczeniami emerytalnymi) oraz analizie danych zawartych
na stronach instytucji zajmujących się poruszaną w artykule problematyką. Należy jednocześnie zaznaczyć, że
artykuł jest oparty na treściach zawartych we własnej pracy doktorskiej.
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oraz propozycja innego Ministra Pracy – C. Donata Cattina z 1990 r., zakładająca wprowadzenie
przymusu ubezpieczeniowego w zakresie emerytalnego ubezpieczenia uzupełniającego, współfinansowanego z TFR i realizowanego przez INPS), jednak w rezultacie powyższe propozycje nie
zostały zrealizowane.
Przed 1992 r. na rynku ubezpieczeniowym istniały jedynie fundusze preesistenti, które można potraktować jako prototyp współczesnych funduszy zakładowych. Fundusze preesistenti
powoływano do życia na mocy porozumień zakładowych lub wewnętrznych regulaminów
przedsiębiorstw. Uczestnictwo w nich było obligatoryjne, co miało na celu silniejsze powiązanie
pracownika z zakładem pracy. Uczestnikom funduszy często oferowano dodatkowe produkty,
jak na przykład ubezpieczenia zdrowotne. Ze względu na dosyć wysokie koszty prowadzenia
takiego funduszu, z oferty mogli skorzystać jedynie pracownicy dużych firm, głównie z sektora
bankowego i ubezpieczeniowego.
Na początku lat 90. doszło do ujawnienia wielu nieprawidłowości, odnoszących się zarówno
do sfery politycznej, jak i finansów państwa. Stało się jasne, że nie można było dłużej odkładać
reformowania systemu emerytalnego. Tego trudnego zadania podjął się Amato, przeprowadzając w 1992 r. reformę, która zapoczątkowała proces przeobrażania systemu emerytalnego
Włoch2.
1.2 Wpływ reformy Amato na rozwój prywatnych ubezpieczeń emerytalnych we Włoszech
Zgodnie z postanowieniami reformy, na emeryturę mogły przejść osoby w wieku 60 lat (kobiety) oraz 65 lat (mężczyźni), zatrudnieni w sektorze prywatnym lub prowadzący własną działalność
gospodarczą oraz osoby w wieku 65 lat (bez względu na płeć) zatrudnione w administracji rządowej, jak również osoby w wieku 60 lat (bez względu na płeć) zatrudnione w samorządzie
terytorialnym. Docelowy, wymagany okres pracy uprawniający do pobierania świadczenia emerytalnego ustalono na 20 lat.
Emerytura była wyliczana w oparciu o średnie zarobki z ostatnich 10 lat aktywności zawodowej; lub – w przypadku osób, które podjęły zatrudnienie po 31 grudnia 1992 r. – w oparciu
o zarobki z całego okresu aktywności zawodowej. Uczestnictwo w II filarze było dobrowolne.
Osoby chcące skorzystać z tej możliwości mogły gromadzić oszczędności w zakładowych funduszach emerytalnych.
Zakładowe fundusze emerytalne (ZFE) były tworzone w oparciu o następujące kryteria:
 branżowe – wykonywany zawód, branża;
 sektorowe – sektor, w którym była zatrudniona dana osoba;
 terytorialne – region, w którym było usytuowane przedsiębiorstwo będące miejscem pracy
danej osoby.
Do tych funduszy można było przystąpić w następujący sposób:
 na mocy układów i umów zbiorowych zawartych przez przedstawicieli pracodawców i przedstawicieli pracowników, reprezentowanych przez związki zawodowe na szczeblu regionalnym;
 na mocy porozumień pracowników pracujących w wolnych zawodach, reprezentowanych
przez związki zawodowe lub stowarzyszenia pracowników na szczeblu regionalnym;
 na mocy regulaminów instytucji lub zakładów, w których stosunki pracy nie były regulowane
umowami lub układami zbiorowymi.
2
Reforma Amato z 1992 r. miała na celu zahamowanie wzrostu wydatków publicznych na emerytury oraz ich
stabilizację. Do jej najważniejszych postanowień należało: podniesienie wieku emerytalnego o 5 lat, wydłużenie
stażu pracy wymaganego do nabycia emerytury o 5 lat, zawieszenie emerytur służbowych oraz utrudnienie
dostępu do wcześniejszych emerytur.
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Zakładowe fundusze emerytalne, aby rozpocząć działalność musiały uzyskać zezwolenie ministra pracy i zabezpieczenia społecznego. W organach administracyjnych i kontrolnych funduszu
zasiadali zarówno przedstawiciele pracowników, jak i pracodawców. Zakładowymi funduszami
emerytalnymi mogły zarządzać takie instytucje, jak m.in: towarzystwa ubezpieczeniowe i banki.
Fundusze były zasilane składkami pracodawców, pracowników oraz (ewentualnie) środkami powiązanymi z odprawą emerytalną (TFR) – w przypadku osób, które rozpoczęły pracę po wejściu
Ustawy nr 421/1992 z dnia 23 listopada 1992 r. w życie i przystąpiły do zakładowego funduszu
emerytalnego.
Nadzór nad funduszami był sprawowany ze strony takich podmiotów, jak: minister pracy
i zabezpieczenia społecznego, minister skarbu, minister finansów, minister przemysłu, bank centralny, instytucje kontrolujące giełdę i towarzystwa ubezpieczeniowe, bank depozytariusz3.
1.3 Wpływ reformy Diniego na rozwój prywatnych ubezpieczeń emerytalnych we Włoszech
W ramach reformy4 wprowadzono elastyczny wiek emerytalny 57–65 lat (przy jednoczesnym
założeniu, że osoby, które chcą przejść na emeryturę w stosunkowo młodym wieku muszą zgromadzić środki w wysokości umożliwiającej wypłatę świadczenia wynoszącego co najmniej 120%
najniższej emerytury). Wprowadzono także elastyczny okres składkowy uprawniający do pobierania emerytury, wynoszący 5–40 lat.
Dzięki reformie wprowadzono również formułę zdefiniowanej składki do systemu. Wpłynęło to na sposób wyliczania emerytury. Mianowicie, wysokość emerytury w nowym systemie
zależała od średniej, oczekiwanej długości życia po zakończeniu aktywności zawodowej oraz
od wielkości składek zgromadzonych na koncie emerytalnym jednostki. Formuła zdefiniowanej
składki była stosowana w systemie emerytalnym dla pracowników najemnych. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w dalszym ciągu uczestniczyły w systemie ze zdefiniowanym
świadczeniem.
Osoby zainteresowane gromadzeniem dodatkowych oszczędności na starość mogły zdecydować się na uczestnictwo w zakładowych oraz otwartych funduszach emerytalnych. Otwarte
fundusze emerytalne były przeznaczone dla tych, którzy nie mogli korzystać z funduszy zakładowych (z reguły dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą).
Fundusze były zasilane składkami pracodawców i pracowników, samych pracowników (fundusze otwarte) oraz pieniędzmi powiązanymi z odprawami emerytalnymi (TFR). Funduszami
zakładowymi zarządzały m.in: banki i firmy ubezpieczeniowe. Te same instytucje mogły zakładać
otwarte fundusze emerytalne.
Do zakładowych funduszy emerytalnych można było przystąpić w następujący sposób:
 w przypadku pracowników najemnych – z inicjatywy związków zawodowych należących do
Ogólnokrajowego Porozumienia Związków Zawodowych;
 w przypadku kadr kierowniczych – z inicjatywy pracowników należących do Branżowych
Central Związkowych;
3
A. Brambilla, Capire i Fondi Pensione, Nuova Previdenza Complementare, TRF e Pensioni Pubbliche degli Italiani, II Sole 24 Ore, 2007; P. Kurowski (tłum.), Systemy i reformy emerytalne. Wielka Brytania, Szwecja, Włochy,
Węgry i Polska, IPISS 1 (48), Warszawa 1997; T. Szumlicz, M. Żukowski (red.), Systemy emerytalne w krajach Unii
Europejskiej, Twigger, Warszawa 2004.
4
Reforma Diniego z 2005 r. powstała w wyniku pertraktacji ekipy rządzącej z przedstawicielami pracodawców
i pracowników. Do jej najważniejszych postanowień należało: wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego
(57–65 lat), wprowadzenie elastycznego okresu składkowego (5–40 lat), wprowadzenie formuły zdefiniowanej
składki do systemu emerytalnego, likwidacja emerytur stażowych.
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 w przypadku przedstawicieli wolnych zawodów – na mocy porozumień zawartych między
zainteresowanymi podmiotami i występującymi w ich imieniu organizacjami związkowymi
(na szczeblu co najmniej regionalnym)5.
1.4 Reforma systemu prywatnych ubezpieczeń emerytalnych z 2005 r. i jej wpływ na obecną
strukturę systemu emerytalnego we Włoszech
Określono, iż celem uzupełniających świadczeń emerytalnych jest zapewnienie korzystającym
z nich osobom wyższej jakości życia po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Przewidziano dwie
formy uczestniczenia w dodatkowych ubezpieczeniach emerytalnych: uczestnictwo zbiorowe
(zakładowe fundusze emerytalnych oraz otwarte fundusze emerytalne z uczestnictwem grupowym), jak również uczestnictwo indywidualne (otwarte fundusze emerytalne oraz indywidualne
plany emerytalne).
Zakładowe fundusze emerytalne mogły być tworzone zarówno dla pojedynczego zakładu pracy, jak i dla kilku przedsiębiorstw. Do funduszy zakładowych mogli przystąpić: pracownicy sektora
prywatnego i publicznego; osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz członkowie
spółdzielni produkcyjnych.
Zakładowe fundusze emerytalne mogły być tworzone w oparciu o:
 kontrakty i zbiorowe porozumienia przedstawicieli pracowników i pracodawców;
 porozumienia pracowników wykonujących wolne zawody, przedsiębiorców prowadzących
własną działalność gospodarczą; gwarantowane przez związki zawodowe lub organizacje
reprezentujące ich interesy na poziomie minimum regionu;
 regulaminy (porozumienia wewnętrzne) firm, w których stosunki pracy nie były regulowane
kontraktami zbiorowymi;
 porozumienia pracodawców z różnych przedsiębiorstw zlokalizowanych na danym regionie,
którzy akceptowali taką formę;
 zbiorowe porozumienia i ustalenia wewnętrzne pracodawców (w przypadku pracowników
sektora publicznego);
 porozumienia zawierane w imieniu pracowników spółdzielni produkcyjnych przez związki
zawodowe i organizacje reprezentujące ich interesy na poziomie krajowym.
W organach administracyjnych i kontrolnych funduszu zasiadali zarówno przedstawiciele pracowników, jak i pracodawców. Zakładowym funduszem emerytalnym mogły zarządzać m.in.
takie instytucje, jak: banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Ponadto każdy fundusz był zobligowany do podpisania umowy z bankiem depozytariuszem w zakresie m.in. przechowywania jego
aktywów. Fundusze były zasilane składkami opłacanymi przez pracowników i pracodawców lub
samych pracowników, jak również środkami powiązanymi z odprawami emerytalnymi (TFR).
Alternatywą dla otwartych i zakładowych funduszy emerytalnych były indywidualne plany
emerytalne. Założono, że będą one występowały pod postacią polis ubezpieczeniowych na życie
z funduszem kapitałowym. Omawiane produkty były dostępne w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych.
Nadzór nad dodatkowymi formami oszczędzania na starość był prowadzony przez: ministra
pracy i zabezpieczenia społecznego (odpowiadał za nadzór nad kwestiami administracyjnymi
oraz organizacyjnymi), ministra finansów i gospodarki (odpowiadał za nadzór nad kwestiami
finansowymi), Covip (Komisja Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi)6.
5
6

A. Brambilla, op.cit.; P. Kurowski, op.cit.; T, Szumlicz, M. Żukowski (red.), op.cit.
A. Brambilla, op.cit.; www.covip.it.
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1.5 Rola i znaczenie Trattamento di Fine Rapporto we włoskim systemie emerytalnym
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) zostało wprowadzone we Włoszech w 1982 r. TFR to
świadczenie, które pracownik otrzymuje w momencie odejścia z pracy.
W Rozporządzeniu do ustawy nr 503/1992 z dnia 30 grudnia 1992 r. założono, że osoby, które
rozpoczęły pracę po wejściu w życie rozporządzenia i zdecydowały się gromadzić oszczędności
na starość w prywatnych instytucjach (II filar), były zobowiązane do przekazania do nich swojej
odprawy emerytalnej. Ci, którzy rozpoczęli pracę przed tą datą mogli, ale nie musieli się na to
decydować.
Ustawa nr 335/1995 z dnia 08 sierpnia 1995 r. utrzymała w mocy postanowienie o obowiązku
przekazywania TFR do drugiego filara przez pracowników, którzy rozpoczęli aktywność zawodową po wejściu w życie rozporządzenia do ustawy nr 503/1992 z dnia 30 grudnia 1992 r. i wyrazili
chęć gromadzenia oszczędności na starość w II filarze. Wysokość odpraw emerytalnych była
wysoka. Osoby, które przepracowały 9 miesięcy otrzymywały równowartość 7–tygodniowych
zarobków, osoby ze stażem 40–letnim, równowartość 40–miesięcznych zarobków.
Ustawa nr 243/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. i rozporządzenie do niej nr 252/2005 z dnia
5 grudnia 2005 r. wprowadziły nowe regulacje dotyczące odpraw emerytalnych. Reforma TFR
objęła pracowników sektora prywatnego. Umożliwiono im przekazanie pieniędzy z tytułu odprawy emerytalnej do emerytalnego funduszu otwartego, zakładowego funduszu emerytalnego,
jak również do indywidualnych planów emerytalnych. Mogli oni zadeklarować, czy chcą jedynie
przekazywać TFR do II filara, czy też opłacać składki na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne.
Osoby, które zdecydowały się na drugie rozwiązanie miały prawo wymagać od pracodawców,
aby także oni opłacali składki na ich dodatkową emeryturę. Ze wspomnianego rozwiązania
mogli skorzystać członkowie zakładowych funduszy emerytalnych oraz otwartych funduszach
emerytalnych z uczestnictwem grupowym.
Włoskich pracowników podzielić można na tych, którzy rozpoczęli pracę przed 29 kwietnia
1993 r. oraz zatrudnionych po tej dacie. Osoby zatrudnione po 29 kwietnia 1992 r. mogą zdecydować się na wykorzystanie odprawy emerytalnej zgodnie z opcją tacita lub esplicita.
Opcja esplicita polega na przekazaniu TFR do wskazanego przez pracownika funduszu emerytalnego, indywidualnego planu emerytalnego lub pozostawienie go w firmie. W przypadku
pozostawienia TFR w firmie, pracodawca decyduje co zrobić z odprawą emerytalną pracownika.
Jeśli pracuje u niego mniej niż 50 osób, TFR może pozostać w firmie; jeśli więcej, może być ono
przekazane do funduszu utworzonego przy INPS.
Opcja tacita przejawia się w braku podjęcia przez pracownika decyzji co do dalszego losu TFR.
Pracodawca decyduje za pracownika w jaki sposób wykorzystać jego odprawę emerytalną. Może
ją przekazać do funduszu emerytalnego, z którym zawarł stosowne porozumienie, lub do którego należy większa część załogi, jak również do funduszu emerytalnego utworzonego przy INPS.
Osoby, które rozpoczęły pracę przed 29 kwietnia 1993 r. mogą: pozostawić swoje TFR w firmie
lub przekazać je do swojego funduszu emerytalnego (dotyczy osób, które należą do funduszu);
jak również zostawić TFR w firmie lub przekazać część TFR do funduszu, który sami wybiorą (dotyczy osób, które nie należą do funduszu). Trzeba nadmienić, że decyzja o pozostawieniu TFR
w firmie może być zmieniona, a środki – przekazane do funduszy emerytalnych lub do indywidualnego planu emerytalnego7.

7

A. Brambilla, op.cit.; G. Mortire Lo, M. Bardizza, La Riforma del TFR. La Rivoluzione del Sistema Previdenziale
Italiano, Buffetti 2007; www.tfr.it.
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2. Struktura rynku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych we współczesnych Włoszech
2.1 Rola i znaczenie zakładowych funduszy emerytalnych we włoskim systemie emerytalnym
Najbardziej popularną formą gromadzenia oszczędności na starość, w ramach dodatkowych
ubezpieczeń emerytalnych, są we Włoszech fundusze zakładowe (zamknięte). Dzielą się one na:
zakładowe (przeznaczone dla konkretnych zakładów pracy), terytorialne (obejmują zasięgiem
określony obszar, np. Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta) oraz branżowe (przeznaczone dla określonych zawodów).
Do ZFE mogą przystąpić pracownicy najemni zatrudnieni w sektorze prywatnym i publicznym,
na mocy stosownych porozumień i kontraktów zawartych między pracodawcami i przedstawicielami pracowników/związkami zawodowymi, lub na mocy regulaminu wewnętrznego firmy/
statutu firmy.
W funduszach emerytalnych dla pracowników najemnych wykorzystuje się formułę zdefiniowanej składki. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą i przedstawicieli
wolnych zawodów, może być stosowana formuła zdefiniowanego świadczenia. Każdy członek
funduszu posiada indywidualne konto, na które przekazywane są składki oraz zyski z ich inwestowania. Ma on prawo wskazania beneficjenta, który będzie dziedziczył środki w razie jego
przedwczesnej śmierci. Uczestnictwo w funduszu wiąże się z koniecznością wnoszenia opłat.
Opłata „di iscrizone” („na wejście”) jest uiszczana jednorazowo; służy ona pokryciu kosztów administracyjnych związanych z założeniem konta. Opłata „associativa” jest opłacana co miesiąc.
Jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z administracyjną obsługą konta.
Osoba niezadowolona z wyników osiąganych przez wybrany fundusz może dokonać zmiany.
Bezpłatny transfer środków jest możliwy po dwóch latach uczestniczenia w funduszu.
Oprócz transferu środków, osoba gromadząca oszczędności w zakładowym funduszu emerytalnym ma prawo do takich świadczeń, jak: emerytura (przysługuje po nabyciu uprawnień
do emerytury z systemu bazowego i po minimum 5–letnim członkostwie w funduszu), riscatto
(wypłata od 50 do 100% zgromadzonego wkładu w sytuacji utraty uprawnień do członkostwa
w funduszu), anticipazione (wypłata od 30 do 75% zgromadzonego wkładu na ściśle określone
cele). Trzeba jednak nadmienić, iż każda wypłata środków, przed nabyciem uprawnień do emerytury, wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku.
O bezpieczeństwo środków wpłaconych do funduszy dba wiele instytucji. Należą do nich m.in:
Covip (sprawuje kompleksowy nadzór), Banca d’Italia (kontroluje aspekty finansowe oraz instytucje finansowe), Consob (kontroluje instytucje inne niż banki i towarzystwa ubezpieczeniowe)
oraz Isvap (kontroluje towarzystwa ubezpieczeń na życie).
Każdy fundusz jest zobligowany do zawarcia umowy z bankiem depozytariuszem, który ma za
zadanie m.in.: nadzorować politykę inwestycyjną instytucji zarządzającej funduszem, nadzorować poprawność inwestowania środków finansowych przez instytucje zarządzające.
Fundusze mają obowiązek corocznie wysyłać swoim członkom informacje na temat wyników
finansowych, jakie osiągnęły oraz stanu indywidualnego konta członka funduszu.
ZFE musi być wpisany do rejestru funduszy, prowadzonego przez Covip (Komisja Nadzoru nad
Funduszami Emerytalnymi). Dokumenty wymagane do rejestracji to: statut lub regulamin, porozumienie powołujące fundusz oraz informacje na temat organów funduszu, podmiotów nim
zarządzających i banku depozytariusza.
W statucie winny znaleźć się przynajmniej takie informacje, jak: oznaczenie ZFE, okres
na który powołano fundusz, określenie założycieli funduszu oraz adresatów usług, skład
i obowiązki organów administracyjnych, oznaczenie depozytariusza, określenie sposobu
komunikowania z członkami funduszu, skład i obowiązki wewnętrznych organów kontroROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 10(1/2011)
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li, zasady finansowania, określenie zasad wyboru podmiotów zarządzających funduszem
oraz depozytariusza, zdefiniowanie ryzyka inwestycyjnego i określenie struktury portfela
inwestycyjnego, określenie rodzaju świadczeń oraz warunków ich uzyskania, określenie warunków niezbędnych do dokonania: transferu, wypłaty celowej, riscatto; określenie zasad
rozwiązywania sporów, określenie procedury wprowadzania zmian, określenie procedury
postępowania w razie zlikwidowania funduszu; określenie rodzaju opłat związanych z przynależnością do funduszu.
Po wpisaniu ZFE do rejestru funduszy, ma on obowiązek podjąć działalność w przeciągu 12
miesięcy oraz zgromadzić wymaganą liczbę członków w przeciągu 18 miesięcy. Jeśli nie osiągnie wymaganych wskaźników w określonym czasie, pozwolenie na jego utworzenie zostanie
cofnięte.
Zakładowymi funduszami emerytalnymi zarządzają zewnętrzne instytucje finansowe, takie
jak np.: banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.
Fundusze zakładowe posiadają rozbudowane organy wewnętrzne, w skład których wchodzą
przedstawiciele pracodawców i pracowników. Do organów wewnętrznych funduszu zaliczamy:
Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione, Presidente i vicepresidente, Responsabile
della Forma Pensionistica, Collegio dei Revisori dei Conti.
Assemblea dei Delegati to organ administracyjny, do którego obowiązków zaliczamy m.in.:
zatwierdzanie statutu funduszu i jego rocznego bilansu, definiowanie kompetencji pozostałych
organów oraz wpływanie na ich skład.
Do zadań Consiglio di Amministrazione należy m.in.: tworzenie bilansu rocznego, zatwierdzanie podmiotów zarządzających funduszem emerytalnym, zatwierdzanie banku depozytariusza,
definiowanie profilu ryzyka inwestycyjnego, określenie limitów inwestycyjnych w oparciu o wytyczne ministerialne, zgłaszanie propozycji modyfikacji w statucie/regulaminie funduszu,
określenie sposobu komunikowania z członkami funduszu, wytyczanie reguł postępowania
w sytuacjach kryzysowych.
Presidente i vicepresidente pełnią głównie funkcje reprezentacyjne – reprezentują fundusz na
zewnątrz oraz rozstrzygają kwestie sporne.
Responsabile della Forma Pensionistica ma za zadanie nadzorować, czy instytucje zarządzające funduszem emerytalnym troszczą się o interes członków funduszu oraz działają zgodnie
z prawem; informuje Covip o ryzyku zaburzenia płynności finansowej w funduszu. Omawiane
funkcje mogą być też sprawowane przez Direttore.
Collegio dei Revisori dei Conti nadzoruje działalność podmiotów zarządzających funduszem
i w formie raportów donosi Covip o dostrzeżonych nieprawidłowościach.
Do ZFE wpływają: składki pracodawcy, pracownika oraz pieniądze z odprawy emerytalnej.
Pracownik, po uzyskaniu zgody pracodawcy i podmiotu zarządzającego funduszem, może zadeklarować opłacanie składki dodatkowej.
ZFE stosują politykę inwestycyjną typu multicomprato, której istotą jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego w oparciu o analizę potrzeb poszczególnych grup odbiorców. Uwzględnia się
m.in.: wiek tych osób, płeć oraz stopień ryzyka, jaki są w stanie zaakceptować w związku z inwestowaniem wpłaconych przez nich pieniędzy8.

8

A. Brambilla, op.cit.; www.covip.it.
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Tabela nr 1. Zakładowe fundusze emerytalne we Włoszech w 2009 r.

Nazwa

Główni adresaci

Fonchim

pracownicy sektora chemicznego
i farmaceutycznego oraz
pokrewnych

Fondoenergia

Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość
Poziom
składki
składki
składki
składki
uczestnictwa
(w %)
(w %)
płaconej płaconej
osób
Liczba
wraz z TFR, wraz z TFR,
przez
przez
uprawnio- członków
nowi
starzy
pracodaw- pracowninych
ubezpieubezpieków
ców
(w %)
czeni
czeni
(w %)
(w %)
1,2–1,5

1,2–1,5

4,68–9,91

9,31–9,91

82,9

158 704

pracownicy sektora
energetycznego

0–2

0–2

5,41–10,91

6,91–10,91

84,8

41 721

Quadri e Capi
Fiat

pracownicy Fiata i rifm
współpracujących

1,5

1,5

4,2–9,91

9,91

78,5

11 850

Cometa

pracownicy sektora
metalurgiczno–maszynowego
i pokrewnych

1,2–1,5

1,2–1,5

5,16–9,91

9,31–9,91

46,5

464 846

Fondosanita

pracownicy wykonujący zawody
związane z ochroną zdrowia

–

–

–

–

0,5

3 611

Solidarieta
Veneto

fundusz terytorialny, obejmujący
region Veneto

–

–

–

–

7,9

45 204

Previambiente

pracownicy sektora: ochrona
środowiska

1–1,3

1–2,03

3–10,24

9,91–10,24

18,5

46 271

Alifond

pracownicy sektora spożywczego
i pokrewnych

1

1,2

4,2–9,11

9,11

17,9

53 594

Laborfonds

fundusz terytorialny, obejmujący
region Trentino Alto Adige

–

–

–

–

45,6

111 792

Cooperlavoro

członkowie i pracownicy
zatrudnieni m.in.
w spółdzielniach pracy

0,5–1,4

0,5–2,03

2–10,34

7,91–10,34

24,8

74 346

Fopen

dla pracowników grupy Enel

1,35

1,35

3,77–9,61

9,61

88,9

44 464

1–1,21

1–1,21

3,60–9,33

8,91–9,33

68,9

30 335

0,55

1,55

5,55–9,01

9,01

45,6

32 824

1

1,2

3,3–9,11

9,11

44,4

66 624

Pegaso

Previcooper

Telemaco

pracownicy sektora świadczącego
usługi z zakresu użyteczności
publicznej oraz zatrudnieni
w Federutility
pracownicy firm zrzeszonych
w: ANNC Legacoop,ANCD
Legacoop,Cci, AGCI
i w organizacjach związkowych:
CGIL, CSIL, UIL
pracownicy sektora
telekomunikacyjnego

Previvolo

piloci i obsługa techniczna lotów

1–2

2–7,7

9,91–16,61

9,91–16,61

85,9

3 006

Arco

pracownicy małych firm
zajmujących się m.in. wyrobami
z drewna, wyposażeniem
wnętrz, wyrobami z korka;
także członkowie wybranych
związkowych na mocy
stosownych porozumień

1,1–1,3

1,1–1,3

4,27–9,51

9,11–9,51

17,5

40 234

Foncer

pracownicy sektora ceramicznego

1,4

1,8

5,48–10,11

10,11

55,4

17 730

ciąg dalszy na str. 64
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Tabela nr 1. Zakładowe fundusze emerytalne we Włoszech w 2009 r.

Nazwa

Fondapi

Previmoda
Concreto
Fon.Te
Byblos
Gomma
Plastica
Mediafond
Prevaer
Filcoop
Eurofer
Fondav
Prevedi

Fopadiva
Fondoposte
Scuola Espero
Marco Polo
Astri
Artifond
Agrifondo
Prev. I Log.
Previprof

Główni adresaci

pracownicy małych
i średnich firm m.in. sektora
metalurgiczno–maszynowego,
żywnościowego, chemicznego,
informatycznego, wapiennego
i kredowego, tekstylnego
pracownicy sektora tekstylnego,
odzieży, butów, innych
powiązanych z modą
pracownicy przemysłu
cementowego, wapna i jego
pochodnych, kredy, słodu
pracownicy handlu, turystyki,
usług
pracownicy sektora
papierniczego, firm graficznych
i wydawniczych
pracownicy sektora gumowego,
kabli elektrycznych i pokrewnych
oraz plastiku
pracownicy spółek grupy
Mediaset, Reteitalia S.P.A.,
Medusa Video S.R.L.
urzędnicy, pracownicy fizyczni
firm należących do Assaaeroporti
osoby pracujące w sektorze
przetwórstwa produktów rolnych
i spożywczych
pracownicy kolei państwowych
nawigatorzy w ruchu lotniczym
pracownicy sektora
przemysłowego i sektorów
pokrewnych oraz robotnicy
budowlani
fundusz terytorialny, dla
pracowników regionu Valle
d’Aosta
pracownicy Poste Italiane S.P.A.
pracownicy szkół
pracownicy sektora
turystycznego, uzdrowiskowego
(wody termalne) i pokrewnych
pracownicy sektora: autostrady,
drogi, transport i infrastruktura
rzemieślnicy
pracownicy sektora rolnego
pracownicy sektora logistycznego
pracownicy wyspecjalizowani
zatrudnienie w sektorach:
administracja, prawo, zdrowie,
technika

Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość
Poziom
składki
składki
składki
składki
uczestnictwa
płaconej płaconej
(w %)
(w %)
osób
Liczba
przez
przez
wraz z TFR, wraz z TFR,
uprawnio- członków
pracodaw- pracownistarzy
nowi
nych
ców
ków
ubezpieubezpie(w %)
(w %)
(w %)
czeni
czeni

1–1,3

1–1,3

3–9,51

8,91–9,51

8,8

43 830

1–2

1–2

3,8–10,91

8,91–10,91

17,2

68 664

1,2

1,2

5,16–9,31

9,31

78,3

7 831

0,55–1

0,55–1,55

4,55–9,46

8,01–9,46

8,5

169 551

1–2

1–7

3,8–15,91

8,91–15,91

14

39 118

1,06

1,06

4,4–9,03

9,03

56,3

56 281

0,5–1

0,5–1

3–8,91

7,91–8,91

37,4

2 806

1–2

1–3

5–11,91

8,91–11,91

32,6

10 093

1

1

4–8,91

8,91

6,5

10 372

1
1–2

1
1–3

4–8,91
8,91–11,91

8,91
8,91–11,91

43,9
48,3

42 607
4 828

1

1

3,24–8,91

8,91

7,1

53 240

–

–

–

–

18,1

6 351

1
–

1,5
–

5–9,41
–

9,41
–

59,3
7,1

88 951
85 263

0,55

0,55–1,65

4,55–9,11

8,01–9,11

0,8

6 376

0,5–1

0,5–1

3–8,91

7,91–8,91

54,5

8 172

1
0,55–1,5
1

1
1–1,55
0–1

3,1–8,91
3,55–9,96
2–8,91

8,91
8,46–9,96
7,91–8,91

0,8
2,3
8,8

9 809
7 665
8 797

0,55

1,05–1.55

5,05–9,01

8,51–9,01

0,2

960

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Relazione per l’anno 2009; www.covip.it.
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2.2 Rola i znaczenie otwartych funduszy emerytalnych oraz indywidualnych planów emerytalnych we współczesnych Włoszech
Otwarte fundusze emerytalne (OFE) są przeznaczone dla osób, które nie mogą lub nie chcą
uczestniczyć w funduszach zakładowych. Uczestnictwo w nich może przybierać formę zbiorową
(adesioni colletive ai fondi aperti) lub indywidualną (uczestnictwo pojedyncze). Otwarte fundusze emerytalne mogą być ogólnodostępne (dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem)
lub dedykowane (dla pojedynczych firm – małych lub średnich lub grupy firm o podobnym profilu działalności).
Otwarte fundusze są zakładane m.in. przez takie podmioty, jak: banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Podobnie jak zakładowe fundusze emerytalne, także otwarte fundusze emerytalne
są wpisywane do rejestru prowadzonego przez Covip. Dokumenty wymagane do ich rejestracji,
to: protokoły z zebrań ustanawiające autonomiczny zarząd nad funduszem emerytalnym, regulamin funduszu oraz pisemne dyspozycje dotyczące powołania organów funduszu.
Zgodnie z wytycznymi Covip w regulaminie muszą znaleźć się co najmniej takie elementy, jak:
oznaczenie otwartego funduszu emerytalnego, oznaczenie czasu na jaki został powołany, wskazanie adresatów produktu, określenie charakteru uczestnictwa: indywidualne lub zbiorowe;
określenie sposobu finansowania; określenie warunków przystąpienia do funduszu; określenie
linii inwestycyjnych; określenie zasad postępowania w razie konfliktu interesów. Od wpisania do
rejestru OFE mają 12 miesięcy na rozpoczęcie działalności. W przeciwnym razie pozwolenie na
założenie funduszu zostaje cofnięte.
Do organów wewnętrznych OFE, zaliczamy: Responsabile del Fondo oraz organ nadzoru.
Responsabile del Fondo odpowiada za nadzór wewnętrzny funduszu w zakresie zarządzania
administracyjnego i finansowego, prowadzenia księgowości, zgodności dokumentów wewnętrznych z przepisami prawa i regulaminem. O wszelkich nieprawidłowościach informuje Covip.
W skład organu nadzoru wchodzą dwaj członkowie reprezentujący podmioty zakładające fundusz/niezależni administratorzy oraz przedstawiciele firm należących do funduszu, przy założeniu
uczestnictwa zbiorowego w funduszu na poziomie minimum 500 osób.
OFE, podobnie jak ZFE, stosują politykę inwestycyjną typu multicomprato (dywersyfikacja
portfela inwestycyjnego).
Osoby, gromadzące oszczędności w otwartych funduszach mają prawo do takich świadczeń,
jak: emerytura, anticipazione, riscatto oraz do transferu środków. Prawo do emerytury nabywa
osoba, która uzyskała uprawnienia do emerytury bazowej oraz przez minimum 5 lat należała
do funduszu emerytalnego i opłacała z tego tytułu składki. Wysokość emerytury, podobnie jak
w przypadku innych świadczeń z dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych, zależy od: wielkości wpłacanych składek, długości okresu, w którym gromadzono oszczędności, wieku, w którym
dana osoba przeszła na emeryturę (i tym samym oczekiwanej, średniej długości życia po zaprzestaniu aktywności zawodowej).
Anticipazione, polega na tym, iż członek funduszu ma możliwość wypłacenia do 75% zgromadzonych środków na pokrycie kosztów związanych z leczeniem, które nie może być finansowane
z publicznych pieniędzy (bez względu na długość okresu oszczędzania), do 75% zgromadzonych
środków na pokrycie kosztów związanych z kupnem pierwszego mieszkania dla siebie lub dziecka
(po 8 latach oszczędzania) lub do wypłacenia 30% zgromadzonych środków na pokrycie innych,
nieprzewidzianych wydatków (po 8 latach oszczędzania). Wypłata środków, przed nabyciem
uprawnień do emerytury, wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku w stosownej wysokości.
Riscatto jest przeznaczone dla osób, które z różnych powodów utraciły możliwość członkostwa
w funduszu emerytalnym. Osoby, które utraciły zdolność do pracy z powodu inwalidztwa (miROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 10(1/2011)
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nimum w 1/3) lub są bezrobotne długotrwale (bezrobocie powyżej 48 miesięcy) mogą wycofać
100% wkładu. Osoby bezrobotne od 12 do 48 miesięcy mogą wycofać do 50% zgromadzonych
środków. Bezpłatny transfer środków z jednego OFE do innego, jest możliwy po dwóch latach
członkostwa w funduszu9.
Indywidualne plany emerytalne należą do indywidualnych form gromadzenia dodatkowych
oszczędności na starość. Stanowią alternatywę wobec OFE. Podlegają one wpisowi do rejestru
prowadzonego przez Covip, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu planu przez instytucję
nadzoru. Regulamin winien zawierać takie informacje, jak: oznaczenie instytucji, która zakłada
plan; oznaczenie celu dla jakiego stworzono plan; dokonanie charakterystyki planu; określenie
polityki inwestycyjnej planu; określenie rodzaju świadczeń i warunków nabywania uprawnień do
nich; zapis o rozdzielności finansowej towarzystwa ubezpieczeniowego prowadzącego indywidualny plan emerytalny i samego planu; określenie sposobu zarządzania środkami (zarządzanie
zewnętrzne lub wewnętrzne); wskazanie organów wewnętrznych; określenie sposobu postępowania w razie konfliktu interesów.
Po wpisaniu do rejestru, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 12 miesięcy na uruchomienie planu. Po upłynięciu tego czasu pozwolenie zostaje cofnięte.
Indywidualne plany emerytalne są prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Występują pod postacią kontraktów ubezpieczeniowych na życie z funduszem kapitałowym. Dzięki
temu rozwiązaniu posiadacz planu nie tylko gromadzi oszczędności na starość, ale także ma
możliwość ubezpieczenia siebie oraz rodziny od następstw zaistnienia niekorzystnych sytuacji
w ich życiu, takich jak: konieczność pokrycia nieprzewidzianych wydatków związanych z pogorszeniem stanu zdrowia (pobyt w szpitalu, operacje, leki, dodatkowa opinia drugiego lekarza);
konieczność zabezpieczenia środków na wypadek braku samowystarczalności, która nastąpiła
wskutek inwalidztwa lub ciężkiej choroby; konieczność zabezpieczenia środków dla członków
rodziny w razie przedwczesnej śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku; zabezpieczenie środków w razie długotrwałego (powyżej dwóch lat) bezrobocia.
Składka opłacana przez ubezpieczonego dzieli się na część ubezpieczeniową (ochrona życia)
i oszczędnościową (gromadzenie oszczędności na emeryturę). Posiadacz planu decyduje jak często będzie opłacał składki (w odstępach miesięcznych, kwartalnych, raz na pół roku, raz na rok)
oraz w jakiej wysokości. Ma możliwość wskazania beneficjenta, który będzie dziedziczył środki
w razie jego przedwczesnej śmierci. Posiadacze indywidualnych planów emerytalnych, podobnie jak członkowie funduszy emerytalnych mają prawo do takich świadczeń, jak: emerytura (po
5 latach oszczędzania oraz nabyciu uprawnień do emerytury bazowej), anticipazione, riscatto
oraz do transferu środków10.
3. Prywatne ubezpieczenia emerytalne we Włoszech w liczbach
3.1 Struktura rynku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych we Włoszech w latach 2005–2009
W 2005 r. do 43 ZFE należało 1 155 168 osób; do 89 OFE – 407 022 osób; do 455 funduszy preesistenti – 665 561 osób; zaś indywidualne plany emerytalne posiadało 811 199 osób.
W 2006 r. na włoskim rynku funkcjonowały: 42 ZFE z liczbą członków wynoszącą 1 219 372;
84 OFE, do których należało 440 486 osób oraz 448 funduszy preesistenti z liczbą członków
649 519. Indywidualne plany emerytalne posiadało 959 867 osób.

9
10

Ibidem.
Ibidem.
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W 2007 r. funkcjonowały: 42 ZFE z 1 988 639 członkami; 81 OFE z 747 264 członkami; 433 fundusze preesistenti z 680 673 członkami i 72 indywidualne plany emerytalne, do których należało
486 017 osób.
W 2008 r. funkcjonowało: 41 ZFE, z liczbą członków wynoszącą 2 043 509; 81 OFE z liczbą
członków 798 007; 411 funduszy preesistenti, do których należało 677 453 osób i 75 indywidualnych planów emerytalnych z 701 819 osobami.
W 2009 r. funkcjonowało: 39 ZFE, do których należało 2 040 150 osób; 76 OFE, z liczbą członków 820 385; 391 funduszy preesistenti z liczbą członków 673 039 oraz 75 indywidualnych
planów emerytalnych z których korzystało 893 547 osób11.
Wykres nr 1. Liczba zakładowych funduszy emerytalnych i liczba członków zakładowych funduszy emerytalnych w latach 2005–2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Covip z lat 2005–2009.

Liczba ZFE utrzymuje się we Włoszech na zbliżonym poziomie, z lekką tendencją spadkową.
Zmienia się natomiast poziom członkostwa w funduszach zakładowych. W 2006 r. nastąpił spadek, w porównaniu z 2005 r., lata 2007 i 2008 to zwiększenie liczby członków, zaś w 2009 r.
następuje kolejny (stosunkowo nieznaczny) spadek liczby członków zakładowych funduszy emerytalnych.
W porównaniu z 2005 r., w 2009 r. liczba OFE zmalała aż o 13. Przy czym liczba osób decydujących się na członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych stale rośnie. W 2009 r.,
w porównaniu z 2005 r., uległa podwojeniu.

11

Raporty Covip z lat 2005–2009; www.covip.it.
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Wykres nr 2. Liczba otwartych funduszy emerytalnych i liczba członków otwartych funduszy
emerytalnych w latach 2005–2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Covip z lat 2005–2009.

Wykres nr 3. Liczba funduszy preesistenti i liczba członków funduszy preesistenti w latach
2005–2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Covip z lat 2005–2009.
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Liczba funduszy preesistenti systematycznie spada. Wynika to z faktu reformowania systemu
emerytalnego we Włoszech i wprowadzenia nowych regulacji w zakresie tych funduszy. Obecnie
na rynku funkcjonują wśród nich dwa rodzaje: autonomiczne oraz zależne. Zależne są złączone
z firmą, w ktorej pracują ich członkowie i są tworzone głównie w bankach oraz towarzystwach
ubezpieczeniowych. Liczba członków omawianych funduszy systematycznie spada, jednak nie
jest to spadek znaczący.
Wykres nr 4. Liczba posiadaczy indywidualnych planów emerytalnych w latach 2005–2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Covip z lat 2005–2009.

Indywidualne plany emerytalne w obecnym kształcie pojawiły się na rynku w 2005 r. Wzbudziły umiarkowane zainteresowanie, a prawdziwy kryzys nastapił w 2007 r., kiedy liczba posiadaczy
indywidualnych planów emerytalnych zmalała ponad 1,5–krotnie. Potem nastąpił stopniowy
wzrost zainteresowania tą forma oszczędzania i w 2009 r. indywidualne plany emerytalne posiadało więcej osób niż w 2005 r.
3.2 Struktura rynku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych w 2009 r. – członkostwo z podziałem
na sektory zatrudnienia oraz ze względu na wiek uczestników
Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne, w 2009 r., cieszyły się największą popularnością wśród
pracowników najemnych sektora prywatnego. 3 692 000 z nich zdecydowało się na gromadzenie
dodatkowych oszczędności emerytalnych. Stanowiło to 26,9% liczby uprawnionych. 1 902 199
pracowników najemnych zatrudnionych w sektorze prywatnym zdecydowało się ulokować
środki w funduszach zakładowych, 644 182 w funduszach preesistenti, 395 901 w funduszach
otwartych, zaś 544 832 zdecydowało się na indywidualne plany emerytalne12.
Na drugim miejscu uplasowali się przedstawiciele wolnych zawodów oraz osoby prowadzące
własną działalność zawodową. 21,7% uprawnionych, tj. 1 225 000 osób zdecydowało się gro12

Raport Covip z 2009 r.; www.covip.it.
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madzić dodatkowe oszczędności na starość. 3 655 ulokowało je w funduszach zakładowych,
424 484 – w funduszach otwartych, 24 635 w funduszach preesistenti i 348 715 osób zdecydowało się na indywidualne palny emerytalne13.
Wśród pracowników sektora publicznego jedynie 3,9% uprawnionych (139 000) zdecydowało się na prywatne ubezpieczenie na starość. 134 296 wybrało fundusze zakładowe a 4 222
fundusze preesistenti. W skali kraju tylko 22,1% uprawnionych zdecydowało się oszczędzać na
emeryturę także poza filarem bazowym14.
Zainteresowanie gromadzeniem dodatkowych oszczędności na starość jest również uwarunkowane wiekiem ubezpieczających się osób, co obrazują poniższe Wykresy.
Wykres nr 5. Struktura członkostwa w ZFE ze względu na wiek w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Covip z 2009 r.

W funduszach zakładowych dominują członkowie w wieku 35–44 lat oraz w wieku 45–54 lat;
najmniej jest osób powyżej 65 roku życia. Średnia wieku to 42,9 lat.
Wykres nr 6. Stuktura członkostwa w OFE ze względu na wiek w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Covip z 2009 r.
13
14

Ibidem.
Ibidem.
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Wśród członków otwartych funduszy dominują osoby w przedziale wiekoym 35–44 lat oraz
45–54 lat. Najmniej jest osób w wieku 65 i więcej lat. Średnia wieku to 42,9 lat.
Wykres nr 7. Struktura członkostwa w funduszach preesistenti ze względu na wiek w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Covip z 2009 r.

W funduszach preesistenti dominują osoby w wieku 35–44 lata oraz 45–54 lat, najmniej jest
osób poniżej 25 roku życia. Średnia wieku to 43,9.
Wykres nr 8. Posiadacze indywidualnych planów emerytalnych– struktura wiekowa w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Covip z 2009 r.

Wśród posiadaczy indywidualnych planów emerytalnych dominują osoby w przedziale wiekowym
35–44 lata i 45–54 lat, najmniej jest uczestników w wieku 65 i więcej lat. Średnia wieku to 41.8 lat.
Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż gromadzenie dodatkowych oszczędności na starość w funduszach emerytalnych oraz indywidualnych planach emerytalnych nie cieszy się we
Włoszech zbyt dużą popularnością. Jedynie około 20% uprawnionych korzysta z tej możliwości. Z możliwości gromadzenia dodatkowych oszczędności na starość korzystają głównie osoby
w średnim wieku. Niepokoi niski odsetek osób młodych wśród ogółu oszczędzających, gdyż to
przecież oni najwięcej „stracą” na reformie systemu emerytalnego.
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Prywatne ubezpieczenia emerytalne mają najwięcej zwolenników wśród pracowników najemnych sektora publicznego. Jednocześnie wciąż zbyt mało pracowników sektora publicznego
korzysta z możliwości gromadzenia oszczędności w funduszach emerytalnych i indywidualnych
planach emerytalnych.
Podsumowanie
We wstępie artykułu zostały postawione następujące hipotezy badawcze:
 Fundusze emerytalne oraz indywidualne plany emerytalne odgrywają znaczącą rolę we
włoskim systemie emerytalnym.
 Włochów cechuje przezorność ubezpieczeniowa, co przejawia się w gromadzeniu dodatkowych oszczędności na starość w funduszach emerytalnych i w indywidualnych planach
emerytalnych.
Pierwszą z hipotez możemy zweryfikować jako stwierdzenie prawdziwe. Rynek ubezpieczeń
prywatnych nieustannie się rozwija, pojawiają się nowe regulacje prawne. Włosi zainteresowani gromadzeniem dodatkowych oszczędności na emeryturę, mają obecnie wiele możliwości
wyboru: fundusze zakładowe, fundusze otwarte, indywidualne plany emerytalne. Bez problemu
mogą wybrać taki produkt, który najlepiej odpowiada ich oczekiwaniom. Obniżenie stopy zastąpienia z systemu bazowego także sprzyja rozwojowi prywatnych ubezpieczeń emerytalnych.
Druga hipoteza nie została zweryfikowana jako twierdzenie jednoznacznie prawdziwe.
Wiadomo, że włoski system emerytalny, nie jest w stanie zapewnić obywatelom godziwych
emerytur bazowych, Włosi muszą zatem poczuć się współodpowiedzialni za wysokość swojego
świadczenia emerytalnego i zacząć gromadzić dodatkowe oszczędności na starość. Jak pokazują
dane statystyczne jedynie co piąty Włoch gromadzi środki na starość w funduszach emerytalnych lub lokuje je w indywidualne plany emerytalne. Nie wiadomo jednak ile osób gromadzi
oszczędności w ramach IV filara (nieformalnego), inwestując w dzieła sztuki, nieruchomości,
akcje spółek z zamiarem przeznaczenia zysków na swoją emeryturę. Znajomość tych danych
pozwoliłaby ocenić rzeczywistą przezorność ubezpieczeniową Włochów.

Dr Joanna Plak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
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Summary of the arcle

The role and importance of pension funds and individual pension plans
in Italian pension system
This article aims at presenting the private pension insurance market in Italy, in order to examine the transformation under the Amato reform as well as to verify the following research
hypotheses: Pension funds and individual retirement plans play a significant role in the Italian pension system. Italy is characterized by prudence insurance reflected by the collection of
additional savings for old age pension funds and individual pension plans. Verification of the
research hypotheses will be possible through: analysis of the data contained in the reports by
Covip (supervision institution of private pension insurance) and analysis of data gathered by
authorized institutions. This article consists of an introduction, summary and three parts. The
preface presents the purpose and structure of the article, research hypotheses and research
methods that were used for their verification. First part entitled „Formation and transformation
of private pension insurance market in Italy in years 1992–2005” characterizes Italian market
before 1992. In addition, the author describes an impact of Amato and Dini reforms on the
development of private pension insurance and the importance of the reform implemented in
2005 (including the reform of the TFR) for the modern structure of private pension insurance in
Italy. The second chapter, entitled: „The structure of private pension insurance in contemporary
Italy” is devoted to the role and importance of pension funds and individual pension plans in
the Italian pension system.
Whereas, the third chapter „Private pensions in Italy by numbers”, presents statistics showing
the basic structure of private pension insurance market in Italy. The whole is closed by a brief
summary.
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Magdalena Mosionek–Szweda

Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego
w Norwegii
Norweski system zabezpieczenia społecznego składa się z trzech części: Systemu Ubezpieczeń
Społecznych, Systemu Zasiłków Rodzinnych oraz Systemu Świadczeń Pieniężnych dla Rodzin
z Małymi Dziećmi. Rozbudowana struktura systemu, różnorodność oferowanych świadczeń
i jednocześnie dość skomplikowane procedury oraz warunki ustalania uprawnień i wysokości
świadczeń, mogą sprawić wiele problemów ubezpieczonym, lecz z drugiej strony taka organizacja systemu ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego wszystkim osobom, które z różnych
przyczyn takiej pomocy potrzebują. Norwegia nieprzypadkowo uważana jest za państwo opiekuńcze – całkowite wydatki z publicznego systemu ubezpieczeń w 2009 r. wyniosły ponad 289
mld NOK, czyli 12,4% PKB tego kraju.
W artykule przedstawione zostały zasady przynależności do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, warunki opłacania składek oraz korzystania z poszczególnych świadczeń.
Wskazane zostały również reformy systemu wdrażane od 2006 r.1
Wprowadzenie
Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, w dniu 1 maja 2004 r., Polska stała się również
członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a należąca do tego ugrupowania Norwegia okazała się niezwykle popularnym kierunkiem migracji zarobkowej Polaków. Według
danych publikowanych przez Norweski Urząd Statystyczny (Statistisk Sentralbyrås SSB), w 2009 r.
wśród 36 530 Europejczyków decydujących się na przyjazd i osiedlenie w Norwegii, największą
grupę stanowili Polacy – 10 451 osób, wyprzedzając obywateli Szwecji – około 6 033 osób oraz
Litwy – 3 196 osób2. Według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r., w Norwegii osiedliło się 46 707
obywateli Polski (w tym prawie 44 tys. Polaków wyemigrowało do tego kraju po 2004 r.), rok
wcześniej liczba ta wynosiła 39 168 osób3. Głównym powodem migracji było podjęcie zatrudnie1
Praca powstała w oparciu o materiały pozyskane w oddziałach Norweskiego Urzędu Pracy i Spraw Społecznych
NAV w Stavanger i Sandnes oraz dane statystyczne i analizy publikowane przez Norweski Urząd Statystyczny
SSB.
2
Norweski Urząd Statytyczny, Statistisk Sentralbyrås (dalej SSB), Table 9, Immigration and emigration, by citizenship, 2009; http://www.ssb.no/english/subjects/ (13.09.2010).
3
SSB, Table 33, Foreign citizens, by citizenship per 1 January 1975–2010; http://www.ssb.no/english/subjects/
(13.09.2010).
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nia – wśród prawie 40 tys. Polaków mieszkających w 2009 r. w Norwegii, legalnie zatrudnionych
było 30 110 osób4.
Według statystyk podawanych przez polskie władze, liczba polskich pracowników w Norwegii
jest znacznie wyższa od oficjalnych statystyk norweskich i może oscylować nawet w granicach
80 000 – 120 000 osób5. Rozbieżności te wynikają z przyjętej metodologii: dane publikowane
przez Norweski Urząd Statystyczny nie obejmują polskich pracowników sezonowych, Polaków
zatrudnionych w polskich firmach, zarejestrowanych na terenie Polski, wykonujących usługi w Norwegii, czy też świadczących usługi z terytorium innych państw (szczególnie Szwecji).
Ponadto, nadal wielu Polaków nie rejestruje swojego pobytu i pracy w tym kraju (według szacunków norweskiej Inspekcji Pracy to blisko 50 tys. osób).
Bez względu na źródło, przytaczane powyżej statystyki potwierdzają, że Norwegia stała się popularnym wśród Polaków kierunkiem migracji zarobkowej, zwłaszcza po 2007 r., kiedy nastąpił
proces reemigracji polskich pracowników zatrudnionych dotychczas w Wielkiej Brytanii i Irlandii
– gdzie wskutek kryzysu gospodarczego i finansowego pogorszyły się warunki na rynku pracy.
Aktywność zawodowa wiąże się z koniecznością uczestnictwa w systemie ubezpieczeń społecznych. Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie Polaków norweskim rynkiem pracy,
warto przedstawić zasady organizacji i funkcjonowania tego systemu w Norwegii – kraju uważanym powszechnie za państwo opiekuńcze, z rozbudowanym systemem opieki socjalnej.
W artykule przedstawione zostały zasady przynależności do norweskiego systemu ubezpieczeń
społecznych, warunki opłacania składek oraz korzystania z poszczególnych świadczeń. Wskazane
zostały również reformy tego systemu, wdrażane od 2006 r. Praca powstała w oparciu o materiały pozyskane w oddziałach Norweskiego Urzędu Pracy i Spraw Społecznych NAV w Stavanger
i Sandnes, dane statystyczne oraz analizy opracowane przez Norweski Urząd Statystyczny SSB,
jak również informacje publikowane przez polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
1. Organizacja norweskiego systemu zabezpieczenia społecznego
Zaangażowanie państwa norweskiego w organizację zabezpieczenia socjalnego ludności rozpoczęło się, podobnie jak w większości krajów europejskich, dopiero w XVIII wieku. Do tego czasu,
przez stulecia, aż do rewolucji przemysłowej, zabezpieczenie materialne osób starszych i biednych
zapewniały ich rodziny, kościół oraz gminy. Rozwój opieki społecznej i państwowego ubezpieczenia jest ściśle związany z procesem industrializacji. W okresie „wielkiej rewolucji przemysłowej”
w całej Europie zaczęły powstawać zmechanizowane fabryki zatrudniające rzesze najemnych robotników. Wykonywana przez nich praca charakteryzowała się dużą wypadkowością, przy czym
uzyskiwane dochody były na tyle niskie, że indywidualne oszczędzanie na okres starości, przy
bieżących trudnościach z pokryciem kosztów utrzymania, było niemożliwe. W takich warunkach
sprawowanie opieki nad starymi rodzicami przez dorosłe dzieci stanowiło duże obciążenie dla
rodzin6. Sytuacja ta zrodziła potrzebę powstania form zabezpieczenia szerokich grup społecznych
przed ryzykiem utraty dochodów. W gronie państw organizujących pierwsze ogólnodostępne systemy zabezpieczające robotników na wypadek choroby czy starości była również Norwegia.
4
SSB, Table 9, Employed immigrants, by selected countries of birth and sex. Absolute figures and in per cent of
persons aged 15–74 years within each group Q4 2009; http://www.ssb.no/innvregsys_en/ (13.09.2010).
5
Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku
Pracy, Warszawa, maj 2010, s. 26.
6
S. Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, PWN, Warszawa
1994, s. 67–68.
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Norweskie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla pracowników fabryk powołano
w 1895 r. i stopniowo rozszerzano je na inne zawody. Z czasem wprowadzono również zasiłek
chorobowy, zabezpieczenie na starość (1936 r.), zasiłek dla bezrobotnych (1939 r.), świadczenia
w przypadku niezdolności do pracy (1960 r.) oraz świadczenia dla wdów i matek wychowujących dzieci (1964 r.). Upowszechnienie systemu emerytalnego nastąpiło w 1957 r., natomiast
dziesięć lat później wprowadzono obowiązkową emeryturę dodatkową zależną od wysokości
wynagrodzenia z pracy. W 1967 r. dokonano integracji świadczeń socjalnych wprowadzonych
przed II wojną światową w jednym Państwowym Ubezpieczeniu Społecznym7.
Obecny system zabezpieczenia społecznego składa się z trzech części:
1. Systemu Ubezpieczeń Społecznych – regulowanego ustawą z dnia 28 lutego 1997 r. (lov 28.
februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven8)),
2. Systemu Zasiłków Rodzinnych – regulowanego aktem z dnia 8 marca 2002 r. (lov av 8 mars
2002 nr 4 om barnetrygd (barnetrygdloven9)),
3. Systemu Świadczeń Pieniężnych dla Rodzin z Małymi Dziećmi – ustanowionego aktem z dnia
26 czerwca 1998 r. (lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven10)).
W 2006 r, rozpoczął się proces wdrażania radykalnych reform w zakresie zabezpieczenia społecznego. Największe zmiany dotyczyły sfery instytucjonalnej systemu, opieki zdrowotnej oraz
części emerytalnej. Jedną z najważniejszych zmian było powołanie nowej instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego: Norweskiego Urzędu Pracy
i Spraw Społecznych NAV. Urząd ten rozpoczął swoją działalność w dniu 1 lipca 2006 r. i zastąpił
dwie funkcjonujące wcześniej instytucje: Norweski Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Trygdeetaten) oraz Norweski Urząd Pracy (Aetat)11. Podstawowym celem nowej instytucji jest stwarzanie
ludziom szans do podejmowania zatrudnienia i jednocześnie zabezpieczanie oraz zagwarantowanie im prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych12.
Istotą działania NAV jest ścisła współpraca zdecentralizowanych jednostek lokalnych oraz Centralnego Urzędu. Planowana struktura organizacyjna NAV obejmuje 457 lokalnych biur. Pierwsze
biura utworzono już jesienią 2006 r. Do końca 2007 r. powstało 93 lokalnych NAV, kolejnych
53 było w trakcie tworzenia. Na koniec 2009 r. działało już 413 biur, natomiast według danych
z września 2010 r. funkcjonuje już 456 lokalnych NAV i docelowa liczba zostanie osiągnięta do
końca roku13 (szczegółowe dane przedstawia Tabela nr 1). Oprócz biur NAV działa również ponad
sto jednostek specjalnych i administracyjnych, których zadaniem jest wspieranie pracy lokalnych
NAV. Według danych ze stycznia 2010 r. łączna liczba pracowników Norweskiego Urzędu Pracy
i Spraw Społecznych wynosiła 14 239 osób14.

7
System ubezpieczeń społecznych, Ambasada Norwegii w Polsce; http://www.amb–norwegia.pl/About_Norway/policy/Opieka–socjalna/insurance/ (13.09.2010).
8
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (Helse– og omsorgsdepartementet); http://www.regjeringen.no/
(13.09.2010).
9
Lovdata, Norweskie akty prawne; http://www.lovdata.no/ (13.09.2010).
10
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (Helse– og omsorgsdepartementet); http://www.regjeringen.no/
(13.09.2010).
11
NAV, Organization; http://www.nav.no/ (13.09.2010).
12
NAV 2007, s. 4, Informator wydawany przez NAV.
13
NAV, Etableringskart (mapka powstawania biur); http://www.nav.no/Om+NAV/NAV/Etableringskart
(15.09.2010).
14
NAV 2009, s. 8, Informator wydawany przez NAV.
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Tabela nr 1. Biura lokalne NAV w latach 2007–2010
Rok

Liczba funkcjonujących NAV

Liczba NAV w trakcie tworzenia

2007
2008
2009
II Q 2010

93
246
413
456

53
47
34
1

Źródło: NAV 2007, s. 2; NAV 2008, s. 3; NAV 2009, s. 3, informatory wydawane przez NAV otrzymane w oddziale
Norweskiego Urzędu Pracy i Spraw Społecznych w Stavanger.

Zakres usług świadczonych przez poszczególne biura NAV różni się, w zależności od decyzji
podjętych przez władze lokalne w kwestii przyjętych na siebie obowiązków, niemniej jednak
określony został minimalny zakres usług konieczny, by uzyskać zgodę na powstanie NAV w danej
gminie i obejmuje:
1. Wszystkie usługi świadczone dotychczas przez Norweski Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oraz Norweski Urząd Pracy, w tym w szczególności doradztwo i obsługa w zakresie zasiłków
rodzinnych, emerytur, rent, zasiłków chorobowych, itd.
2. Finansowanie pomocy społecznej przez władze lokalne15.
O skali działania oraz znaczeniu NAV świadczy fakt, iż instytucja ta zarządza środkami pieniężnymi stanowiącymi jedną trzecią budżetu państwa. W analizowanym okresie, w latach 2007–2009,
kwota ta wynosiła kolejno: 283 mld, 300 mld oraz 315 mld koron norweskich (Tabela nr 2).
Tabela nr 2. Budżet NAV oraz struktura wydatków w latach 2007–2009 (w mld NOK)
Budżet NAV i kategorie wydatków

2007

2008

2009

Całkowity budżet NAV, w tym m.in.:
Reforma NAV i systemu emerytalnego
Koszty operacyjne NAV
Wydatki związane z rynkiem pracy
Świadczenia długoterminowe z ubezpieczeń społecznych
(emerytury, renty, świadczenia rodzinne)

283 mld NOK
1,2 mld NOK
7,8 mld NOK
4,8 mld NOK

300 mld NOK
1,6 mld NOK
9,3 mld NOK
4,9 mld NOK

315 mld NOK
1,5 mld NOK
10 mld NOK
6,7 mld NOK

162 mld NOK

170 mld NOK

184 mld NOK

72 mld NOK

79 mld NOK

92 mld NOK

20 mld NOK
2,6 mld NOK

20 mld NOK
2,8 mld NOK

0 mld NOK*
8,5 mld NOK

Świadczenia krótkoterminowe (świadczenia chorobowe,
rehabilitacyjne, macierzyńskie, zasiłki dla bezrobotnych)
Wydatki związane z opieką zdrowotną
Pomoc techniczna

*Za koszty opieki zdrowotnej od stycznia 2009 r. odpowiedzialna jest Dyrekcja Zdrowia.
Źródło: NAV 2007, s. 6; NAV 2008, s. 6; NAV 2009, s. 6, informatory wydawane przez NAV otrzymane w oddziale
Norweskiego Urzędu Pracy i Spraw Społecznych w Stavanger.

W strukturze wydatków NAV zdecydowanie największą kategorię stanowią świadczenia długoterminowe z ubezpieczeń społecznych (emerytury i renty) oraz świadczenia krótkoterminowe
(chorobowe, rehabilitacyjne, macierzyńskie, zasiłki dla bezrobotnych). W grupie wydatków do15
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tyczących rynku pracy znajdują się koszty aktywizacji zawodowej oraz podnoszenia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych. NAV realizuje „Program Kwalifikacji”, który jest jednym z najważniejszych rządowych inicjatyw podejmowanych w celu zwalczania ubóstwa. Program ten ma na celu
kształcenie oraz szkolenie zawodowe, jak również objaśnianie praw oraz wskazywanie szans
osobom, które korzystają z pomocy socjalnej. W 2008 r. około 5 300 osób uczestniczyło w tym
programie. Rok później liczba ta wzrosła do 8 640 osób16.
Jednocześnie z reformą Norweskiego Urzędu Pracy i Spraw Społecznych realizowana jest reforma służby zdrowia. Jednym z efektów wprowadzonych zmian jest przeniesienie wydatków
związanych z opieką zdrowotną, finansowanych i obsługiwanych w latach 2007–2009 przez NAV,
do Dyrekcji Zdrowia. Koszty ponoszone w tym czasie przez NAV kształtowały się na poziomie
około 20 mld norweskich koron rocznie.
2. Członkostwo i składka w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych
Członkostwo w systemie ubezpieczeń społecznych wiąże się z obowiązkiem płacenia składki
do systemu i jednocześnie daje ubezpieczonemu uprawnienia zgodne z norweskim ustawodawstwem dotyczącym ubezpieczeń społecznych. Obowiązek uczestnictwa w systemie dotyczy
w szczególności:
1. Osób posiadających status rezydenta w Norwegii z punktu widzenia ubezpieczenia społecznego – osoby zamieszkałe w tym kraju są z zasady obowiązkowo członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Osoba uważana jest za rezydenta, jeśli przebywa
w kraju dłużej niż 12 miesięcy. Warunkiem jest posiadanie prawa pobytu (pozwolenia na
pobyt)17.
2. Pracowników pracujących w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym – osoba, która nie jest z punktu widzenia ubezpieczenia społecznego rezydentem w Norwegii,
jest jednak obowiązkowo jego członkiem, jeśli pracuje legalnie w Norwegii – wówczas nabywa członkostwo od pierwszego dnia zatrudnienia, niezależnie od czasu trwania pracy
oraz ewentualnego obowiązku podatkowego. Podobnie, pracownicy wykonujący pracę na
norweskim szelfie kontynentalnym w powiązaniu z poszukiwaniem lub wydobyciem ropy
naftowej, gazu lub innych zasobów naturalnych, są obowiązkowymi członkami systemu
ubezpieczeń społecznych18.
3. Osób prowadzących własną działalność gospodarczą – obywatel kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zamieszkały w innym kraju EOG i prowadzący własną
działalność gospodarczą w Norwegii, jest obowiązkowym członkiem norweskiego systemu
ubezpieczeń społecznych. Inne zagraniczne osoby prowadzące działalność gospodarczą
będą obowiązkowymi członkami systemu tylko wtedy, gdy zostaną uznane za rezydentów
w Norwegii, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych19.
4. Marynarzy – osoba posiadająca status rezydenta podatkowego poza Norwegią, ale zatrudniona na statku zarejestrowanym w tym kraju, jest obowiązkowo objęta systemem ubezpieczeń społecznych, jeśli jest obywatelem norweskimi lub rezydentem w kraju nordyckim, bądź też obywatelem kraju objętego porozumieniem o EOG lub Szwajcarii albo jest
zatrudniona na pokładzie statku pływającego na ograniczonym akwenie (na terytorium
16

NAV 2009, s. 7.
Instrukcja dla zagranicznych pracowników i pracodawców, Skatteetaten – Centralny Urząd Podatkowy ds.
Zagranicznych, materiały uzyskane w oddziale w Stavanger, s. 22.
18
Membership of the National Insurance Scheme, NAV; http://www.nav.no/ (16.09.2010).
19
Instrukcja dla zagranicznych…, s. 22.
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Norwegii). Wyjątek stanowią pracownicy zatrudnieni w działalności hotelarskiej i restauracyjnej na statkach turystycznych zarejestrowanych w NIS (Norweskim Międzynarodowym
Rejestrze Statków), którzy są zwolnieni z obowiązku członkostwa w systemie ubezpieczeń
społecznych20. Ponadto, wszyscy marynarze pracujący na statkach wykorzystywanych do
poszukiwań lub wydobycia surowców ropopochodnych lub innych surowców naturalnych
na norweskim szelfie kontynentalnym są objęci ubezpieczeniem społecznym niezależnie
od narodowości21.
O dobrowolne uczestnictwo w systemie ubezpieczeń społecznych mogą ubiegać się osoby,
które planują pobyt w Norwegii dłużej niż 3 miesiące, ale krócej niż 12 miesięcy oraz nie podejmują w tym czasie zatrudnienia. Podobnie, o dobrowolne uczestnictwo mogą ubiegać się osoby,
które utraciły status norweskiego rezydenta – wyjechały zagranicę i zgodnie z przepisami podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych w kraju nowej rezydencji – w takiej sytuacji ustaje
obowiązkowe członkostwo w norweskim systemie22.
System ubezpieczeń społecznych finansowany jest ze składek pochodzących od pracowników,
osób prowadzących własną działalność, pracodawców oraz dotacji państwowych. Wysokość
wszystkich składek ustalana jest corocznie przez norweski Parlament23. Wyłącznie z wkładów
państwowych finansowane są między innymi następujące świadczenia: zasiłki macierzyńskie
oraz z tytułu adopcji, renty dla osób niepełnosprawnych od urodzenia lub od wczesnych lat
życia, zasiłki opiekuńcze, zasiłki pogrzebowe, świadczenia dla osób samotnie wychowujących
dzieci z tytułu opieki nad nimi, świadczenia przejściowe oraz dodatki pokrywające koszty przeprowadzki związanej ze zmianą miejsca pracy.
Wysokość składek płaconych przez pracowników i osoby prowadzące działalność gospodarczą
określana jest jako procent dochodu osobistego, tj. wynagrodzenia ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej oraz innych dochodów osobistych (w tym: zasiłków dla bezrobotnych,
zasiłków macierzyńskich, świadczeń chorobowych, itp.), przy czym składka nie jest naliczana
od dochodów poniżej ustalonej corocznie kwoty progowej. W 2010 r. kwota ta wynosiła 39 600
NOK. Składka płacona przez pracowników jest zazwyczaj włączona do zaliczek na podatek, odprowadzanych przez pracodawcę sześciokrotnie w ciągu roku: do 15–stego dnia miesiąca marca,
maja, lipca, września, listopada i stycznia24.
W 2010 r. obowiązywały trzy stawki składki na ubezpieczenie społeczne25:
 7,8% od dochodów otrzymywanych przez pracownika;
 11% od dochodów wypracowanych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą;
 3% z tytułu uzyskiwania innych dochodów osobistych, na przykład ze świadczeń emerytalnych.
Składka odprowadzana przez pracodawcę również wyliczana jest jako procent od wynagrodzenia i innych świadczeń wypłacanych za pracę wykonaną w Norwegii lub na norweskim szelfie
kontynentalnym, lecz jej stawki różnią się w zależności od strefy geograficznej, w której zarejestrowany jest pracodawca. Strefy te zostały ustalone w oparciu o warunki naturalne oraz poziom
rozwoju ekonomicznego. Najwyższa stawka – 14,1% – obowiązuje w strefie 1, obejmującej
norweski szelf i duże części Norwegii południowej. Zagraniczni pracodawcy, którzy w rejestrze
20
The Norwegian Social Insurance Scheme, January 2010, Norweskie Ministerstwo Pracy, Oslo 2010, ISSN 0809–
0696, s. 3.
21
Instrukcja dla zagranicznych…, s. 25–26.
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23
The Norwegian Social…, s. 4–5.
24
Ibidem, s. 23.
25
Ibidem, s. 5.
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podmiotów gospodarczych są zarejestrowani tylko pod zagranicznym adresem, powinni obliczać i wpłacać składkę zgodnie ze stawką dla strefy 126.
3. Świadczenia wypłacane przez NAV
Świadczenia przyznawane w ramach ubezpieczenia społecznego w Norwegii obejmują: emerytury, renty rodzinne i renty inwalidzkie, czasowe zapomogi dla osób przewlekle chorych i po
wypadkach, zasiłki podstawowe i zasiłki opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, zasiłki rehabilitacyjne, odszkodowania za obrażenia powstałe w wyniku wypadku przy pracy, zasiłki dla
samotnych rodziców, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, w przypadku adopcji oraz bezrobocia,
świadczenia medyczne na wypadek choroby i macierzyństwa oraz zasiłek pogrzebowy27.
Prawo do poszczególnych świadczeń jest z reguły uzależnione od długości okresu członkostwa
w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast wysokość większości świadczeń
kalkulowana jest w oparciu o stawkę podstawową Norweskiego Urzędu Pracy i Spraw Społecznych tzw. wartości G (od: grunnbeløp), ustalanej corocznie w maju przez Parlament Norweski.
W okresie od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. stawka bazowa wynosiła 72 881 NOK, natomiast od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.: 75 641 NOK28.
Rozbudowana struktura systemu, różnorodność oferowanych świadczeń i jednocześnie dość
skomplikowane procedury oraz warunki ustalania uprawnień i wysokości świadczeń, mogą sprawić wiele problemów ubezpieczonym, lecz z drugiej strony taka organizacja systemu ma na celu
zapewnienie wsparcia finansowego wszystkim osobom, które z różnych przyczyn takiej pomocy
potrzebują. Norwegia nieprzypadkowo uważana jest za państwo opiekuńcze – całkowite wydatki z publicznego system ubezpieczeń w 2009 r. wyniosły ponad 289 mld NOK, czyli 12,4% PKB
tego kraju. W tej kwocie 72,3 mld NOK pochodziło z budżetu państwa – co stanowiło około 25%
całkowitych wydatków systemu29.
Ze względu na ograniczenia niniejszego artykułu, nie sposób jest przedstawić w sposób szczegółowy wszystkich świadczeń wypłacanych przez Norweski Urząd Pracy i Spraw Społecznych.
Z tego względu poniżej zaprezentowane zostaną wybrane rodzaje ubezpieczeń.
4. System emerytalny w Norwegii
Norweski system emerytalny jest podobny do polskiego w zakresie jego konstrukcji – również
składa się z trzech części, zwanych powszechnie filarami.
Filar pierwszy (bazowy) stanowi podstawowa emerytura otrzymywana z systemu ubezpieczeń
społecznych (Folketrygden). Wielkość tego świadczenia zależy od kilku czynników: wysokości
dochodu będącego podstawą do emerytury (pensjonsgivende inntekt), długości członkostwa w systemie, długości okresu składkowego, stanu cywilnego oraz tego, czy współmałżonek otrzymuje
świadczenia z Folketrygden. Emerytura z tej części systemu składa się z emerytury podstawowej
(grunnpensjon), emerytury dodatkowej (tillegspensjon) i/lub dodatku specjalnego (særtillegg)
oraz dodatku opiekuńczego dla emerytów mających na utrzymaniu dzieci lub/i współmałżonka30.
Do pobierania emerytury podstawowej upoważnione są osoby, które posiadają co najmniej
3 letni okres członkostwa w systemie ubezpieczeń społecznych pomiędzy ukończeniem 16 i 66
roku życia. Warunek ten nie dotyczy ubezpieczonych z co najmniej 20 letnim stażem w systemie,
26
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jak również osób uprawnionych do emerytury dodatkowej. Wysokość emerytury podstawowej
ustalana jest w oparciu o długość okresu ubezpieczenia i jest niezależna od wysokości osiąganych w okresie aktywności zawodowej dochodów oraz płaconych składek. Emeryturę w pełnym
wymiarze otrzymają osoby, które były członkami Folketrygden przez minimum 40 lat (wyjątek
– uchodźcy, którzy otrzymują pełny wymiar grunnpensjon niezależnie od długości członkostwa).
Jeśli okres członkostwa był krótszy, wymiar świadczenia zostanie odpowiednio zredukowany31.
Emerytura podstawowa w pełnym wymiarze (full grunnpensjon) stanowi 100% stawki bazowej G – od 1 maja 2010 r. kwota ta wynosi 75 641 NOK (wcześniej od 1 maja 2009 r. do 30
kwietnia 2010 r.: 72 881 NOK). W przypadku, gdy małżonek ubezpieczonego lub konkubent/
partner, z którym ubezpieczony ma dzieci lub z którym mieszkał przez co najmniej 12 z ostatnich 18 miesięcy, otrzymuje tymczasową zapomogę inwalidzką (uførestønad), rentę inwalidzką
(uførepensjon) lub emeryturę (alderspensjon), bądź też osiąga roczny dochód (wliczając w to
dochody kapitałowe), przekraczający 2 G – wówczas pełen wymiar emerytury ubezpieczonego
wynosi 85% kwoty bazowej (jeśli był członkiem Folketrygden przez minimum 40 lat)32.
W sytuacji, kiedy emeryt ma na utrzymaniu małżonka (lub konkubenta, z którym był uprzednio
w związku małżeński lub z którym ma dzieci), wówczas jest uprawniony do dodatku opiekuńczego (forsørgingstillegg) wynoszącego maksymalnie 50% wysokości jego podstawowej emerytury.
Dodatek ten jest przyznawany na podstawie testu dochodów i podlega obniżeniu o połowę dla
dochodów przekraczających 3,3366 kwoty bazowej G. Prawo do otrzymywania forsørgingstillegg
posiadają również emeryci mający na utrzymaniu dzieci do ukończenia 18 roku życia – w takim
przypadku dodatek przyznawany jest na każde dziecko i wynosi maksymalnie 40% stawki G33.
Emerytura dodatkowa (tilleggspensjon) została wprowadzona do system ubezpieczeń społecznych w 1967 r. Celem tego świadczenia jest dążenie do utrzymania standardu życia po przejściu na
emeryturę zbliżonego do poziomu z okresu aktywności zawodowej34. Wysokość świadczenia jest
ściśle uzależniona od dochodu uzyskiwanego z pracy, wyrażonego za pomocą końcowej średniej
liczby punktów emerytalnych (pensjonspoeng) oraz od ilości lat składkowych (poengår). Warunkiem
uzyskania prawa do emerytury dodatkowej jest osiągnięcie przez ubezpieczonego w okresie co najmniej 3 dowolnych lat (po 1966 r.) dochodu, będącego podstawą do emerytury, powyżej kwoty
bazowej G, bowiem od tego progu liczone są punkty emerytalne, tzn.: część dochodu, która przekracza stawkę G, dzieli się przez wysokość tej stawki. W taki sposób obliczane są punkty emerytalne od
dochodów nieprzekraczających 6 G. Natomiast od dochodów pomiędzy 6 G a 12 G do obliczania ilości punktów emerytalnych bierze się tylko 1/3 kwoty dochodu. Z kolei dochody przekraczające 12 G
nie są brane pod uwagę35. Poniżej zaprezentowano wyliczenia punktów emerytalnych dla ubezpieczonego, którego roczny dochód wyniósł w 2010 r. 1 095 000 NOK, zatem przekroczył próg 12 G.
Wartość G do 30 kwietnia 2010 r.: 72 881 NOK
Wartość G od 1 maja 2010 r.: 75 641 NOK
Średnia wartość G w 2010 r.: 74 261 NOK
6 G = 445 566 NOK – od tej kwoty należy przyznać 5 punktów emerytalnych
(1)
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12 G = 891 132 NOK – różnica pomiędzy 12 G i 6 G wynosi 445 566 NOK i od tej kwoty należy
policzyć kolejne punkty emerytalne według wzoru:
(2)

Od kwoty powyżej 12 G – w tym przypadku 203 868 NOK, punkty emerytalne nie będą naliczane. Łącznie ubezpieczony otrzyma 7 punktów emerytalnych w 2010 r. – jest to jednocześnie
maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać w jednym roku. Dodatkowo, osoby ubezpieczone, które opiekują się w domu dzieckiem, osobą starszą lub chorą, otrzymują za każdy
rok 3 punkty (tzw. zastępcze punkty emerytalne za opiekę: godskrevne pensjonspoeng for
omsorg)36.
Średnia końcowa punktów emerytalnych (sluttpoengtall), używana przy wyliczaniu wysokości
emerytury dodatkowej kalkulowana jest jako średnia punktów emerytalnych z 20 najlepszych
lat (w których wypracowało się najwięcej punktów). Jeśli dana osoba uzyskiwała punkty emerytalne tylko przez okres 20 lat lub krótszy, sluttpoengtall będzie średnią ze wszystkich lat37.
Podobnie, jak w przypadku emerytury podstawowej, pełen wymiar emerytury dodatkowej przysługuje ubezpieczonemu z 40–letnim okresem składkowym, w przypadku okresów
krótszych, świadczenie ulega zmniejszeniu. Przy wyliczeniach należy wziąć pod uwagę różne
przeliczniki dla lat składkowych do końca 1991 r. i od początku 1992 r.38 Formuła kalkulacji dla
emerytury dodatkowej dla lat składkowych przed 1992 r.:
45% x kwota bazowa G x średnia końcowa punktów emerytalnych x ilość lat składkowych
40
Formuła kalkulacji dla emerytury dodatkowej dla lat składkowych od 1992 r.:
42% x kwota bazowa G x średnia końcowa punktów emerytalnych x ilość lat składkowych
40
Kolejne świadczenie z bazowej części systemu emerytalnego – dodatek specjalny (særtillegg) –
przysługuje emerytom, którzy nie mają prawa do emerytury dodatkowej (tilleggspensjon), bądź
ich emerytura dodatkowa jest niższa niż særtillegg. W drugim przypadku dodatek specjalny będzie stanowił uzupełnienie tilleggspensjon tak, by łączna wysokość emerytury bazowej osiągnęła
wymaganą wysokość minimalną. Warunkiem uzyskania uprawnień do dodatku specjalnego jest
posiadanie prawa do emerytury podstawowej, czyli 3 lata członkostwa w Folketrygden. Wysokość dodatku specjalnego ustala parlament norweski jako procent stawki podstawowej G, przy
czym istnieją dwie stawki tego dodatku: normalna (ordinær sats) – w 2010 r. wynosiła 94% G
oraz zredukowana (redusert sats) – w 2010 r.: 74% G39. Wysokość stawki w konkretnym przypadku będzie zależała od stanu cywilnego uprawnionego emeryta i ewentualnych dochodów lub
świadczeń otrzymywanych przez współmałżonka.
W norweskim systemie emerytalnym występuje również emerytura minimalna (minstepensjon) – jest to minimalne świadczenie emerytalne, jakie musi otrzymać każdy emeryt, który
posiada pełny – 40 letni – okres uczestnictwa w systemie40. Jeśli okres członkostwa był krótszy,
36
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emerytura będzie odpowiednio niższa. Wysokość tego świadczenia zależy od stanu cywilnego
emeryta i wynosi:
 w przypadku osoby samotnej: wysokość stawki bazowej G + kwota dodatku specjalnego
(særtillegg) według stawki normalnej (ordinær sats);
 w przypadku małżeństw/konkubinatów: 170% kwoty bazowej G + 2 x wysokość dodatku
specjalnego według stawki normalnej (ordinær sats)41.
Wiek emerytalny w Norwegii wynosi 67 lat dla kobiet i dla mężczyzn. Po przejściu na emeryturę
można kontynuować pracę, przy czym do momentu ukończenia 68 roku życia ubezpieczony ma
prawo do emerytury w pełnej wypracowanej kwocie – wymiar emerytury nie ulega zmniejszeniu o wypracowany dodatkowo dochód z pracy. Jednakże, po ukończeniu 68 lat, aż do miesiąca
w którym skończone zostanie 70 lat, jeśli roczny dochód z pracy emeryta przekroczy dwukrotność stawki podstawowej G, wysokość emerytury jest zmniejszana o 40% dochodu ponad ten
próg42.
Począwszy od 1 stycznia 2011 r. w norweskim systemie emerytalnym wprowadzone zostaną nowe zasady odnośnie wieku emerytalnego oraz możliwości łączenia pobierania emerytury
z dalszą aktywnością na rynku pracy. Najważniejszymi zmianami będą:
 możliwość pobierania emerytury z części bazowej po ukończeniu 62 roku życia, jeśli ubezpieczony nabył odpowiednie uprawnienia emerytalne – przy czym nadal każda osoba uprawniona jest do otrzymania świadczenia po ukończeniu 67 roku życia;
 wybór „poziomu emerytalnego” – ubezpieczony może zdecydować, czy chce pobierać całe
świadczenie, czy też jego część: 20%, 40%, 50%, 60% lub 80%;
 prawo do zmiany „poziomu emerytalnego” raz w roku;
 możliwość łączenia pobierania świadczenia emerytalnego oraz dochodów z pracy bez redukcji wysokości otrzymywanej emerytury43.
Ponadto, osoby urodzone po 1962 r., nabywają uprawnienia emerytalne według nowych zasad:
1. Wysokość emerytury zależy od wszystkich lat, w których uzyskiwano dochód będący podstawą wymiaru świadczenia, aż do skończenia 75 roku życia – zgodnie z nowymi zasadami,
ubezpieczony z odprowadzanych składek tworzy fundusz emerytalny i od wartości zgromadzonych w nim kapitałów zależy wysokość świadczeń emerytalnych – według dotychczasowych zasad, do ustalania wysokości świadczenia wykorzystywano 20 najlepszych lat
z okresu aktywności zawodowej, a pełne świadczenie można było uzyskać w przypadku 40
letniego uczestnictwa w systemie44.
2. Środki zgromadzone w funduszu emerytalnym są corocznie indeksowane o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (dla osób gromadzących kapitał) oraz o wspomniany wskaźnik pomniejszony o 0,75% (dla osób pobierających świadczenie)45.
3. Fundusz emerytalny rośnie również o 18,1% dochodu ubezpieczonego przekraczającego
równowartość 7,1 G (również dla ubezpieczonych, którzy w danym roku są bezrobotni,
wówczas do kalkulacji przyjmuje się dochód uzyskiwany uprzednio z pracy)46.
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Osoby urodzone w latach 1943–1953 nabywają uprawnienia oraz otrzymują świadczenia
zgodnie z dotychczasowymi warunkami. Ubezpieczeni, którzy urodzili się w latach 1954–1962
nabywają uprawnienia częściowo według nowych i dawnych zasad, np.: dla osoby urodzonej
w 1954 r. 90% świadczenia będzie wyliczane według starych zasad oraz 10% według nowych.
Wprowadzenie zmian w norweskim systemie emerytalnym ma zapewnić ubezpieczonym
większą swobodę w podejmowaniu decyzji kiedy i w jakim wymiarze rozpocząć pobieranie
emerytury oraz umożliwić łączenie aktywności zawodowej z otrzymywaniem emerytury, bez
konieczności jej zmniejszania, a także ułatwić zwiększanie przyszłego świadczenia, dzięki gromadzeniu kapitału emerytalnego.
Obok publicznego systemu emerytalnego, istnieje również tzw. drugi filar, w którym funkcjonują pracownicze programy emerytalne (Obligatorisk Tjenestepensjon – OTP). Zostały one
wprowadzone w 2006 r. w ramach realizowanej obecnie w Norwegii reformy systemu emerytalnego. W przeciwieństwie do polskich pracowniczych programów emerytalnych, norweskie OTP
są obowiązkowe zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Programy te mogą być tworzone w formie OTP ze zdefiniowaną składką (innskuddsbaserte pensjonsordninger) – wówczas
są oferowane przez banki, towarzystwa ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne i fundusze
inwestycyjne lub w formie OTP ze zdefiniowanym świadczeniem (ytelsesbaserte pensjonsordninger) – oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń na życie i fundusze emerytalne. W przypadku
programów ze zdefiniowaną składką, wysokość składki musi wynosić co najmniej 2% wynagrodzenia brutto, dla wynagrodzenia w przedziale 1 G i 12 G47.
Ostatni, trzeci filar, obejmuje wszelkie dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia emerytalne
oferowane przez prywatne fundusze emerytalne i inne instytucje. W przeciwieństwie do polskiego trzeciego filara, ustawodawca nie określił zakresu instytucjonalnego oraz rzeczowego tej
części systemu.
5. Świadczenia pieniężne w przypadku choroby oraz nieobecności w pracy
W norweskim systemie ubezpieczeń społecznych wypłacane są również świadczenia będące
rekompensatą utraty dochodów z pracy w przypadku niezdolności do pracy na skutek choroby
oraz nieobecności w pracy z powodu opieki nad chorym dzieckiem.
Prawo do zasiłku chorobowego (sykepenger) mają osoby niezdolne do pracy z powodu choroby,
których roczny dochód, będący podstawą do wyliczenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
wynosi co najmniej 0,5 kwoty bazowej G oraz przepracowały w Norwegii co najmniej 4 tygodnie
(w przypadku obywateli innych krajów wlicza się również okres pracy w państwach EOG)48.
Podstawa rozliczenia zasiłku chorobowego ustalana jest na podstawie dochodów uzyskanych
w ciągu ostatnich czterech tygodni przed datą rozpoczęcia niezdolności do pracy zgodnie ze
zwolnieniem lekarskim, przy czym nie może ona przekraczać sześciokrotnej sumy kwoty bazowej G. Świadczenie wynosi 100% podstawy wymiaru i jest płacone od pierwszego dnia choroby
przez okres maksymalnie 260 dni roboczych (52 tygodni). Za wypłatę zasiłku chorobowego za
pierwsze 16 dni nieobecności chorobowej pracownika odpowiedzialny jest pracodawca (tzw.
okres pracodawcy: arbeidsgiverperiode). Po upływie okresu pracodawcy, dalszy zasiłek chorobowy wypłacany jest przez NAV49.
47
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Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą nie mają prawa do zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni nieobecności w pracy z powodu choroby. Otrzymują natomiast zasiłek
wypłacany przez NAV od 17–stego dnia choroby, lecz w wysokości 65% podstawy wymiaru. Istnieje możliwość otrzymywania świadczenia chorobowego od pierwszego dnia nieobecności
w pracy (w wysokości 65%) oraz 100% świadczenia w okresie wypłaty przez NAV, jeśli ubezpieczony prowadzący własną działalność wpłaca dobrowolnie wyższą składkę na ubezpieczenie
społeczne50.
Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy mogą otrzymywać również emeryci kontynuujący aktywność zawodową pomiędzy ukończeniem 67 a 70 roku życia. Osoby te mają wówczas
prawo do pobierania zasiłku chorobowego przez okres najwyżej 60 dni, o ile ich dochód nie
przekracza dwukrotności kwoty bazowej z ubezpieczenia społecznego51.
Osoby należące do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych są również uprawnione do
pobierania świadczeń z tytułu nieobecności w pracy spowodowanej opieką nad chorym dzieckiem w domu lub gdy dziecko przebywa w szpitalu, przy czym dotyczy to dzieci do ukończenia
12 roku życia. W pierwszym przypadku, świadczenie jest wypłacane przez maksymalnie 10 dni
w roku kalendarzowym (lub 15 dni, gdy opieka dotyczy więcej niż jednego dziecka). Dla samotnych rodziców okres wypłaty zasiłku może być wydłużony do 20 dni w roku kalendarzowym (30
dla więcej niż jednego dziecka). Wysokość świadczenia kalkulowana jest według zasad ustalania
zasiłku chorobowego pracownika. Obowiązek wypłaty spoczywa przez 10 dni na pracodawcy,
przy czym jeśli pracownik jest uprawniony do pobierania świadczenia przez okres dłuższy, wówczas nadal podmiotem zobowiązanym do wypłaty pozostaje pracodawca, jednakże otrzyma on
zwrot kosztów z NAV52.
Nieco odmienne warunki nabywania uprawnień i wypłaty świadczeń dotyczą pracowników
nieobecnych w pracy z powodu opieki nad dzieckiem hospitalizowanym. Prawo do świadczenia
nabywają rodzice od 8 dnia pobytu dziecka w szpitalu. Jest ono z reguły przyznawane z tytułu opieki nad dzieckiem do 12 roku życia. Jednakże, w sytuacji opieki nad hospitalizowanym
dzieckiem niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym, granica wieku podniesiona została do
18 roku życia. Nie ma natomiast górnej granicy wieku dla dzieci chorych umysłowo. Jeśli dziecko
wymaga stałej opieki po wyjściu ze szpitala, rodzice mają prawo do świadczenia również w tym
okresie. Dodatkowo, rodzice mają możliwość otrzymania rekompensaty z tytułu nieobecności
w pracy spowodowanej uczestnictwem w szkoleniach, kursach dotyczących sprawowania opieki
nad dzieckiem niepełnosprawnym lub przewlekle chorym – w tym przypadku również nie ustalono górnej granicy wieku dziecka, którego dotyczy opieka53.
Wszystkie świadczenia związane z nieobecnością w pracy pracownika opiekującego się hospitalizowanym dzieckiem lub uczestnictwem w kursach wypłacane są przez norweski Urząd Pracy
i Spraw Społecznych i kalkulowane jak świadczenie chorobowe pracownika.
6. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
W związku z narodzinami dziecka, w Norwegii rodzicom przysługuje 46 tygodni płatnego
w 100% urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego lub 56 tygodni urlopu płatnego w 80%. Dotyczy to narodzin dzieci po 1 lipca 2009 r. Przed tym terminem okres urlopu rodzicielskiego, a tym
50
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samym pobierania świadczenia, wynosił odpowiednio: 44 i 54 tygodnie54. Trzy tygodnie przed
porodem oraz sześć tygodni po porodzie zarezerwowanych jest dla matki, zaś 10 tygodni z całego urlopu zarezerwowanych jest dla ojca.
W Norwegii już od 1977 r. ojcowie mają prawo do dzielenia się z matkami urlopem rodzicielskim, ale na początku lat 90. XX wieku z możliwości tej korzystało jedynie 2%–3% wszystkich ojców.
Oficjalny urlop tacierzyński (fedrekvote) został wprowadzony w 1993 r. w wymiarze 4 tygodni.
W 2009 r. został wydłużony do 10 tygodni celem zachęcenia mężczyzn do większego zaangażowania
się w opiekę nad dzieckiem oraz ułatwienia rodzicom pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Jeśli ojciec nie wykorzysta tej puli, ulega ona przepadkowi. Norwegia była pierwszym państwem
na świecie, które wprowadziło takie rozwiązanie. W 2008 r. 90% ojców wykorzystało przysługującą
im pulę urlopową. Ponadto, coraz więcej mężczyzn decyduje się na wzięcie urlopu dłuższego, niż
przysługujący im okres 10 tygodni (w 2008 r. 16,5% ojców skorzystało z takiej możliwości). Trwają
również prace nad dalszymi zmianami w zakresie urlopu rodzicielskiego. Jedną z propozycji jest
jego podział na trzy części: jedna trzecia całego okresu byłaby zarezerwowana dla matki, jedna
trzecia dla ojca, zaś jedna trzecia mogłaby być wykorzystana wedle życzenia rodziców55.
Również rodzice, którzy adoptowali dziecko poniżej 15 roku życia mają zapewnione te same
prawa w kwestii urlopu oraz zasiłku rodzicielskiego (foreldrepenger ved adopsjon), jak w przypadku narodzin dziecka56.
Warunkiem otrzymania zasiłku rodzicielskiego z tytułu porodu lub adopcji (foreldrepenger ved
fødsel og adopsjon) jest uzyskanie w okresie minimum sześciu z dziesięciu ostatnich miesięcy
przed rozpoczęciem okresu, za który ma być przyznany zasiłek, dochodu, od którego odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne, przy czym dochód w skali rocznej musi wynosić
przynajmniej połowę kwoty zasadniczej G. Wysokość świadczenia kalkulowana jest według dochodu, jaki otrzymałby dany rodzic idąc na urlop. W przypadku osób prowadzących samodzielną
działalność gospodarczą wysokość zasiłku rodzicielskiego wylicza się na podstawie średniej liczby punktów emerytalnych z trzech ostatnich lat uzyskiwania dochodu57.
Ubezpieczeni, którzy nie nabyli uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, mogą ubiegać się
o jednorazowe zryczałtowane świadczenie rodzicielskie w związku z porodem lub adopcją, które
w 2009 i 2010 r. wynosiło 35 263 NOK. Natomiast z tytułu adopcji dziecka z innego kraju przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 38 320 NOK58.
Zasiłek rodzinny (barnetrygd) ma na celu pokryć częściowo wydatki związane z posiadaniem dzieci. Przysługuje od miesiąca po urodzeniu dziecka lub od miesiąca po dacie przyjazdu
ubezpieczonego z dzieckiem do Norwegii. Kobietom, które urodziły dziecko w Norwegii, po zarejestrowaniu się w norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret), zasiłek rodzinny
z zasady przyznawany jest automatycznie. W przypadku samotnych rodziców, istnieje możliwość
otrzymywania tego świadczenia na jedno dziecko więcej, niż faktycznie się posiada59. Zasiłek
rodzinny przysługuje do miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 18 lat włącznie i wynosi 970
NOK miesięcznie na jedno dziecko60.
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Foreldrepenger ved fødsel, NAV; http://www.nav.no/Familie/ (17.10.2010).
Świadczenia rodzicielskie oraz urlop tacierzyński, Ambasada Norwegii w Warszawie; http://www.amb–norwegia.pl/About_Norway/policy/Opieka–socjalna/benefits/ (17.10.2010).
56
Foreldrepenger ved adopsjon, NAV; http://www.nav.no/Familie/ (17.10.2010).
57
Ł. Brzeziński, Zasiłek rodzicielski (macierzyński); http://www.mojanorwegia.pl/pomoc_socjalna_i_podatki/
(15.09.2010).
58
Nowicjusz w Norwegii, 07 Gruppen AS, Oslo 2009, ISBN 829275793–7, s. 58, The Norwegian Social..., s. 20.
59
Ibidem, s. 58–59.
60
Barnetrygd, NAV; http://www.nav.no/Familie/Barnetrygd (20.10.2010).
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W Norwegii rodzice mogą również ubiegać się o zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte), który przyznawany jest za opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 roku do 3 lat oraz za opiekę nad
dzieckiem przysposobionym, które nie zaczęło jeszcze chodzić do szkoły. Zasiłek ten przysługuje
pod warunkiem, że dziecko nie korzysta z całodniowego miejsca w przedszkolu, finansowanego
całkowicie lub częściowo z dotacji publicznych. Całodniowe miejsce w przedszkolu oznacza, że
dziecko może przebywać w przedszkolu przez 33 godziny tygodniowo lub dłużej. Jeżeli umówiony pobyt jest krótszy, przyznany zostanie zasiłek częściowy, według zróżnicowanych stawek (zob.
Tabela poniżej). Zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie na okres 23 miesięcy61.
Tabela nr 3. Kwota zasiłku opiekuńczego w zależności od długości tygodniowego pobytu dziecka w przedszkolu
Ustalony czas pobytu dziecka w przedszkolu
(liczba godziny w tygodniu)

Kwota zasiłku opiekuńczego na miesiąc
(w NOK)

0

3 303

1–8

2 642

9–16

1 982

17–24

1 321

25–32

661

33 i więcej

0

Źródło: Kontantstøtte til småbarnsforeldre, NAV; http://www.nav.no/Familie/Kontantst%C3%B8tte (20.10.2010).

Prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego przysługuje na dziecko, które przebywa w Norwegii co najmniej 12 miesięcy. W stosunku do obywateli zagranicznych, uprawnienia przyznaje
się, gdy rodzina przyjeżdża do Norwegii na okres co najmniej 12 miesięcy. Zasada ta dotyczy
wszystkich obywateli zagranicznych zamieszkałych w Norwegii i zarejestrowanych w Urzędzie
Ewidencji Ludności (Folkeregisteret). Obywatele krajów należących do EOG, pracujący w Norwegii, są uprawnieni do zasiłku rodzinnego i zasiłku opiekuńczego także w przypadku krótszego
okresu zamieszkania w Norwegii (poniżej 12 miesięcy). Jeżeli jednak jedno z rodziców dziecka
pracuje w kraju rodzinnym (wykonując pracę najemną lub prowadząc działalność na własny
rachunek) albo otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i jest tam uprawnione do świadczeń rodzinnych, wówczas zasiłki norweskie zostaną pomniejszone o świadczenia otrzymywane w kraju
rodzinnym62.
Podsumowanie
W niniejszym artykule przedstawiono w zarysie organizację i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii. O ile struktura instytucjonalno–organizacyjna systemu wydaje
się być znacznie uproszczona w efekcie realizowanych od 2006 r. reform, to aspekty dotyczące
nabywania uprawnień, kalkulacji oraz wypłaty świadczeń, a przede wszystkim ich różnorodności, mogą sprawić wiele problemów, szczególnie obywatelom innych krajów przybywających do
Norwegii i podlegających tamtejszemu systemowi ubezpieczeń społecznych.
61
62

Kontantstøtte til småbarnsforeldre, NAV, http://www.nav.no/Familie/ (20.10.2010).
Barnetrygd...
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W związku z powyższym, na uwagę zasługuje zaangażowanie władz państwa oraz jednostek
lokalnych w pomoc ubezpieczonym w zakresie korzystania z praw i wypełnienia ich obowiązków
z tytułu uczestnictwa w systemie. Duże znaczenie w tym względzie ma nowa organizacja Norweskiego Urzędu Pracy i Spraw Społecznych NAV. Planowana struktura organizacyjna tej instytucji
obejmuje 457 lokalnych biur, odpowiedzialnych za bieżącą obsługę obywateli. Dodatkowo, uruchomiony został serwis internetowy dla ubezpieczonych, www.nav.no, gdzie można znaleźć
szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w systemie, praw i obowiązków ubezpieczonych,
zasad nabywania uprawnień do świadczeń, niezbędne formularze, aktualne stawki, daty wypłat
świadczeń oraz wiele innych niezbędnych danych. Ubezpieczeni mogą również, po zalogowaniu
się do systemu, wyliczyć swoje świadczenie emerytalne, jak również wypełnić i złożyć dokumenty niezbędne do otrzymania niektórych świadczeń. Pewne obszary tej strony dostępne są także
w języku polskim oraz angielskim. W oddziałach NAV nieznajomość języka norweskiego również
nie stanowi bariery w komunikacji i pozyskaniu niezbędnych informacji oraz pomocy. W przypadku Norwegii dbałość o ubezpieczonych, nie tylko obywateli kraju, ale również obcokrajowców,
zauważa się na każdym poziomie organizacyjnym systemu – zarówno w zakresie warunków nabywania uprawnień, procedur ustalania oraz wypłaty świadczeń, jak również w kwestiach obsługi
ubezpieczonych. Pojęcie „państwo opiekuńcze” można zatem odnieść nie tylko do kwestii wielości i wysokości świadczeń, ale również aspektów proceduralnych.
Dr Magdalena Mosionek–Szweda, Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej
w Toruniu

Summary of the arcle

The organization and functioning of the social security system in Norway
The Norwegian social insurance scheme consists of three parts: the National Insurance
Scheme, the Family Allowance Scheme and the Scheme for Cash Benefit for Families with Small
Children. An extensive structure of the system, huge variety of benefits offered, as well as quite
complicated procedure with strict conditions under which the rights and benefits are granted
can cause many problems to the insured parties.
However, on the other hand, the organization of the system enables to provide financial
support to all entities which need such assistance. It is not without reason that Norway is considered to be the welfare state – the total expenditure of the public insurance system in 2009
amounted to more than NOK 289 billion, or 12.4% of GDP of the country.
The article presents the principles of participation in the Norwegian National Insurance
Scheme, conditions of contributions payments and the rules for granting benefits. Additionally,
some reforms implemented since 2006 are described.
The article was based on materials obtained in the branches of the Norwegian Labour and
Welfare Service NAV in Stavanger and Sandnes and statistical data published by Statistics Norway SSB.
88

Martyna Łaszewska–Hellriegel

Transgraniczna opieka zdrowotna na terenie Unii Europejskiej
Wprowadzenie i zarys problemu
2 lipca 2008 r. Komisja Europejska korzystając z inicjatywy ustawodawczej zgodnie z art. 293
TFUE przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt dyrektywy w sprawie wykonywania praw pacjenta w transgranicznym zaopatrzeniu zdrowotnym1. Projekt ten po dość długim
okresie oczekiwania został przyjęty przez Radę Europejską podczas jej szczytu w dniach 16–17
grudnia 2010 r. Osiągnięto tam kompromis dotyczący ostatecznego kształtu dyrektywy. Następnie Parlament Europejski przyjął tę wersję w drugim czytaniu dnia 1 stycznia 2011 r. Dyrektywa
więc najprawdopodobniej zostanie przyjęta na następnym posiedzeniu Rady. Celem tego projektu, mającego swój zaczątek w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TS),
jest stworzenie przejrzystych ram do transgranicznego świadczenia usług medycznych wewnątrz
Unii Europejskiej, oraz stworzenie opieki medycznej o wysokim standardzie, która jednocześnie
byłaby wydajna i bezpieczna.
Transgraniczne zaopatrzenie medyczne wewnątrz Unii Europejskiej napotyka, na pierwszy rzut
oka, na dwie zasady prawne, które nie dają się ze sobą połączyć. Po jednej stronie zasada wyłącznej odpowiedzialności państw członkowskich za kształtowanie swoich systemów zabezpieczeń
społecznych i zdrowotnych a po drugiej stronie prawo gospodarcze Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE) dające wszystkim osobom naturalnym i prawnym prawa i wolności gospodarcze i jednocześnie zobowiązujące państwa członkowskie do takiego stanowienia prawa,
aby chroniło ono te wolności.
Samodzielność państw członkowskich UE w kształtowaniu swoich systemów zabezpieczeń
społecznych oznacza w szczególności wolność do podjęcia decyzji o obowiązywaniu zasady
świadczeń rzeczowych a jednocześnie możliwość niestosowania zasady zwrotu kosztów leczenia.
Prawo wspólnotowe powinno respektować tę suwerenną decyzję danego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 168 ust. 5 TFUE odpowiedzialność państw członkowskich za organizację
systemu zdrowotnego należy tylko i wyłącznie do nich.
1
Projekt dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie dotyczącej wykonywania praw pacjenta w transgranicznym
zaopatrzeniu zdrowotnym z dnia 2 lipca 2008 r. przyjęty w drugim czytaniu przez Parlament Europejski 19 stycznia 2011 r.; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=–//EP//NONSGML+TA+20110119+SIT
+DOC+PDF+V0//PL&language=PL.
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Utworzona w ten sposób możliwość kształtowania prawa ubezpieczeń zdrowotnych państw
członkowskich jest szeroka, ale jednocześnie niepozbawiona granic. Granica przebiega tam,
gdzie pod względem prawa ubezpieczenia zdrowotne mogą zostać zakwalifikowane jako sprawy
dotyczące rynku wewnętrznego. Tu z kolei obowiązują wolności gospodarcze. Wartością, która
ma w tym kontekście duże znaczenie i będzie miała zastosowanie jest zasada solidarności. TFUE
będzie stosowany tam, gdzie ubezpieczenie zdrowotne pozbędzie się swojego socjalnego charakteru. Tutaj pojawia się aspekt zorganizowanego systemu zabezpieczenia w razie choroby jako
część państwowej opieki obok myśli, że zainteresowane osoby poruszają się w systemie świadczeń zdrowotnych jako prywatne podmioty prawne.
2. Orzecznictwo ETS w sprawach transgranicznego świadczenia usług medycznych
Państwa członkowskie przy wykonywaniu swojego upoważnienia do samodzielnego kształtowania swoich systemów zabezpieczeń społecznych muszą jednocześnie podporządkowywać
się prawu wspólnotowemu2. Zgodnie z orzeczeniami ETS świadczenie usług medycznych i handel artykułami medycznymi podlegają pod zasady wolności zawarte w TFUE3. ETS uznał, iż co
do zasady ani szczególny charakter ani sposób organizacji lub finansowania opieki zdrowotnej
nie powodują wyłączenia jej z zakresu podstawowej zasady swobody świadczenia usług. Miejsce świadczenia usługi, a więc rozróżnienie pomiędzy takim leczeniem, które wykonywane jest
w szpitalu i leczeniem poza szpitalnym nie ma tu znaczenia4.
2.1. Możliwości ograniczenia swobody świadczenia usług medycznych
Państwo członkowskie ubezpieczenia, może zdecydować, że ograniczy zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej z powodów związanych z jakością i bezpieczeństwem świadczonej
opieki zdrowotnej, gdy jest to uzasadnione nadrzędnymi względami podyktowanymi interesem
ogólnym dotyczącym zdrowia publicznego. Państwo członkowskie ubezpieczenia może również przyjąć dodatkowe środki oparte na innych przesłankach, jeżeli jest to uzasadnione takimi
nadrzędnymi względami podyktowanymi interesem ogólnym. Pojęcie „nadrzędnych względów
podyktowanych interesem ogólnym”, do którego odnoszą się niektóre przepisy projektu dyrektywy, zostało ukształtowane przez ETS w orzecznictwie dotyczącym art. 49 i 56 TFUE i może
podlegać dalszej ewolucji. Trybunał wielokrotnie orzekał, że nadrzędne względy podyktowane interesem ogólnym mogą uzasadniać ograniczenie swobody świadczenia usług. Takimi względami
są np. wymogi planowania w calu zapewnienia wystarczającego i stałego dostępu do zrównoważonego zakresu leczenia wysokiej jakości w danym państwie członkowskim lub dotyczące woli
kontrolowania i unikania, na ile to możliwe, wszelkiego marnotrawstwa zasobów finansowych,
technicznych i ludzkich. ETS uznał również, że cel jakim jest utrzymanie – w interesie zdrowia
publicznego – zrównoważonej i dostępnej dla wszystkich opieki medycznej i szpitalnej może
również być objęty jednym z odstępstw przewidzianych w art. 52 TFUE, jeżeli przyczynia się
do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia. ETS stwierdził również, że postanowienia
Traktatu umożliwiają państwom członkowskim ograniczenie swobody świadczenia usług medycznych i szpitalnych w takim zakresie, w jakim uznanie zdolności do leczenia lub kompetencji
medycznych na terytorium krajowym jest niezbędne dla zdrowia publicznego.
2

ETS, sprawa C–120/95 (Decker).
ETS, sprawa C–158/96 (Kohll); ETS, sprawa C–120/95 (Decker).); ETS, sprawa C–157/99 (Smits and Peerbooms);
ETS, sprawa C–385/99 (Müller–Fauré and Van Riet).
4
ETS, sprawa C–385/99 (Müller–Fauré and Van Riet); ETS, sprawa C–157/99 (Smits and Peerbooms).
3
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2.2. Zwrot kosztów leczenia i wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody w orzeczeniach ETS
ETS w swoim orzecznictwie5 uznał prawo pacjentów, jako ubezpieczonych, do zwrotu,
w ramach ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego, kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w innym państwie członkowskim. Jednocześnie zauważył, że obowiązek zwrotu kosztów
transgranicznej opieki zdrowotnej powinien być ograniczony jedynie do opieki, do której jest
uprawniona osoba ubezpieczona zgodnie z przepisami państwa członkowskiego ubezpieczenia.
W świetle orzecznictwa ETS uzależnienie pokrycia kosztów opieki zdrowotnej świadczonej
w innym państwie członkowskim przez ustawowy system zabezpieczenia społecznego lub krajowy system opieki zdrowotnej od uprzedniej zgody jest ograniczeniem w swobodnym przepływie
usług. Zatem co do zasady państwo członkowskie ubezpieczenia nie powinno uzależniać pokrycia kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w tym państwie członkowskim od uprzedniej zgody,
w przypadku gdy koszty tej opieki – jeżeli udzielono by jej na terytorium tego państwa – zostałyby sfinansowane przez jego system zabezpieczenia społecznego lub krajowy system opieki
zdrowotnej. ETS zauważył również, iż uzasadnione jest takie ograniczenie możliwości korzystania ze świadczenia osoby ubezpieczonej, które polegałoby na konieczności uzyskania zgody na
przeprowadzenie usług poza macierzystym systemem świadczeń zdrowotnych. W dziedzinie
leczenia szpitalnego jest to, zdaniem Trybunału, uzasadnione tym, że ilość szpitali, ich geograficzne położenie, ich rozbudowa i podległe im jednostki, jak również rodzaj specjalizacji usług
medycznych, które świadczą z uwagi na cel ich działalności – czyli zapewnienia wysokiej jakości standardu usług w sposób wystarczalny dla mieszkańców musi być „jawny” względnie
„powszechnie znany”.6 W dziedzinie leczenia ambulatoryjnego ETS nie przewidział takiego ograniczenia i stwierdził, iż nie jest udowodnione, aby określone ograniczenia były konieczne do
utrzymania świadczeń na odpowiednim poziomie7.
3. Cele projektu dyrektywy
Po tym jak nie udało się zawrzeć orzecznictwa ETS w ramach dyrektywy o świadczeniu usług8,
Komisja podjęła proces konsultacji do uregulowań sektorowych9. Wynikiem tych prac jest
omawiany tu projekt dyrektywy medycznej. W uzasadnieniu do projektu dyrektywy Komisja konkretyzuje cel: stworzenie w ramach Wspólnoty Europejskiej systemu transgranicznej bezpiecznej
opieki zdrowotnej o wysokiej jakości. W ten sposób ma zostać stworzona wspólna podstawa dla
wszystkich wspólnotowych systemów zdrowotnych, specjalne ramy transgranicznej opieki zdrowotnej i współpraca w zakresie opieki zdrowotnej między państwami członkowskimi, z pełnym
poszanowaniem kompetencji krajowych w zakresie organizacji i świadczenia opieki zdrowotnej10. Ta wspólna podstawa prawna powinna przynieść wyjaśnienie systemu refundowania
kosztów leczenia w innym niż własne państwie członkowskim, a również stworzyć warunki do
powstania systemu zdrowotnego o wysokim standardzie usług.

5
ETS, sprawa C–158/96 (Kohll); ETS, sprawa C–120/95 (Decker).); ETS, sprawa C–157/99 (Smits and Peerbooms);
ETS, sprawa C–385/99 (Müller–Fauré and Van Riet).
6
ETS, sprawa C–385/99 (Müller–Fauré and Van Riet).
7
ETS, sprawa C–158/96 (Kohll); ETS, sprawa C–385/99 (Müller–Fauré and Van Riet).
8
Kom (2004), 2.
9
Kom Sek (2006), 1195/4.
10
Kom (2008), 414, s. 4; oraz art. 1 projektu dyrektywy.
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4. Budowa i treść projektu
4.1. Struktura projektu
Projekt dyrektywy medycznej jest podzielony na 5 rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczący
przepisów ogólnych w art. 1 ust. 1 zawiera cel dyrektywy. Jest nim ustanowienie przepisów
ułatwiających dostęp do bezpiecznej transgranicznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości i promocja współpracy z zakresie opieki zdrowotnej między państwami członkowskimi, z pełnym
poszanowaniem kompetencji krajowych w zakresie organizacji i świadczenia opieki zdrowotnej.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 projektu dyrektywa ma zastosowanie niezależnie od rodzaju organizacji
systemu i finansowania opieki zdrowotnej. Przy zastosowaniu przepisów dyrektywy nie ma znaczenia czy chodzi o publiczny czy prywatny system opieki zdrowotnej. Art. 1 ust. 3 projektu spod
regulacji dyrektywy wyłącza świadczenia w dziedzinie opieki długoterminowej, prawo do otrzymywania przeszczepów oraz programów powszechnych szczepień przeciw chorobom zakaźnym.
Art. 2 reguluje związek projektu z innymi przepisami Wspólnoty.
4.2. Obowiązki państwa członkowskiego leczenia
Państwo członkowskie leczenia oznacza państwo członkowskie, na terenie którego faktycznie
świadczona jest opieka zdrowotna (art. 3 lit. c). Aby zapewnić bezpieczeństwo leczenia państwo
leczenia powinno zapewnić odpowiednie standardy jakości (art. 4 ust. 1), a także dostęp pacjentów do informacji pomagających im w dokonywaniu świadomego wyboru, w tym informacje na
temat możliwości leczenia. Dalej państwo leczenia powinno zapewnić podstawowe prawo do
prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, a także przejrzyste procedury
i mechanizmy umożliwiające pacjentom składanie reklamacji w celu dochodzenia odszkodowań.
Obowiązkiem państwa leczenia jest również zapewnienie pacjentom – w celu zapewnienia kontynuacji opieki – dostępu do pisemnej lub elektronicznej dokumentacji medycznej (art. 4 ust. 2).
Państwo członkowskie leczenia zobligowane jest do zapewnienia stosowania przez świadczeniodawców tej samej skali opłat skalkulowanej zgodnie z obiektywnymi niedyskryminacyjnymi
kryteriami, jeżeli nie istnieje porównywalna cena dla pacjentów krajowych (art. 4 ust. 4).
Ważnym zapisem jest art. 4 ust. 3 projektu wprowadzający możliwość przyjęcia przez państwo leczenia – jeżeli jest to uzasadnione nadrzędnymi względami dobra ogólnego11 – środków
dotyczących dostępu do leczenia. Środki te muszą być ograniczone do tego, co jest konieczne
i proporcjonalne, nie mogą stanowić arbitralnej dyskryminacji oraz są z wyprzedzeniem podawana do publicznej wiadomości.
4.3. Rodzaje i granice korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej
Zwrot kosztów leczenia
W rozdziale III, w art. 7 – 9 zostały zawarte przepisy regulujące korzystanie z transgranicznej
opieki zdrowotnej. Art. 7 ust. 1 formułuje zasadę zwrotu kosztów stanowiącą, że państwo członkowskie ubezpieczenia12 zapewnia zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczonego, który
korzysta z transgranicznej opieki zdrowotnej, jeżeli dana opieka mieści się w zakresie świadczeń,
do których ubezpieczony jest uprawniony w państwie członkowskim ubezpieczenia. Jeżeli chodzi
o wysokość, do której koszty te będą pokrywane to zasada znajduje się w art. 4 ust. 4. Stanowi on,
11
Takimi jak wymogi planowania w celu zapewnienia wystarczającego i stałego dostępu do zrównoważonego
zakresu leczenia wysokiej jakości w danym państwie członkowskim lub dotyczące woli kontrolowania kosztów
i unikania wszelkiego marnotrawstwa zasobów finansowych i ludzkich.
12
Czyli to państwo członkowskie, w którym dana osoba jest ubezpieczona lub w którym jest uprawniona do
świadczeń chorobowych zgodnie z prawodawstwem tego państwa (art. 3 lit. c).
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że koszty transgranicznej opieki zdrowotnej są zwracane lub płacone bezpośrednio przez państwo ubezpieczenia do poziomu, na którym koszty byłyby pokryte przez państwo członkowskie
ubezpieczenia, gdyby ta sama opieka zdrowotna była świadczona na jego terytorium i w takiej
wysokości, aby nie przekroczyć rzeczywistego kosztu otrzymanej opieki zdrowotnej. Pozostałymi
koszami zostanie obciążona osoba korzystająca z leczenia zagranicznego. Oczywiście, jeżeli państwo ubezpieczenia uzna to za słuszne może zdecydować o zwrocie kosztów w pełnej wysokości
lub zwrócić inne koszty związane z leczeniem, jak np. koszty noclegu i podróży (art. 7 ust. 4).
Państwa członkowskie zobowiązane są do wprowadzenia procedur administracyjnych zwrotu
kosztów opieki zdrowotnej opartych na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach i proporcjonalnych do celu, jakie mają osiągnąć (art. 4 ust. 6 i art. 9 ust. 1).
Art. 7 ust. 8 zawiera zasadę stanowiącą, że państwo członkowskie ubezpieczenia nie może
uzależniać zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej od uzyskania uprzedniej zgody. Od
tej jasnej zasady istnieją jednak wyjątki zawarte w art. 8 projektu dyrektywy. Ponadto, zgodnie
z art. 7 ust. 9 państwo członkowskie może ograniczyć stosowanie przepisów dotyczących zwrotu
kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej na podstawie nadrzędnych względów podyktowanych wspomnianym już interesem ogólnym13.
System uprzedniej zgody
W drodze wyjątku od zasady zwrotu kosztów leczenia transgranicznego w określonych przypadkach państwo członkowskie może przewidzieć system udzielania uprzedniej zgody na zwrot
kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej. Przy czym państwo członkowskie wprowadzając taki
system zostało zobowiązane do podania do publicznej wiadomości, jaki rodzaj opieki zdrowotnej podlega obowiązkowi uzyskania poprzedniej zgody (art. 8 ust. 7). W art. 8 ust. 2 zostały
przewidziane trzy takie przypadki. Wprowadzenie systemu udzielania uprzedniej zgody jest
możliwe gdy:
 opieka zdrowotna wymaga zaplanowania w celu wystarczającego i stałego dostępu do zrównoważonego zakresu leczenia wysokiej jakości w danym państwie lub woli kontrolowania
kosztów i uniknięcia marnotrawstwa zasobów finansowych, technicznych i ludzkich oraz:
– obejmuje pobyt danego pacjenta w szpitalu przez co najmniej jedną noc lub
– występuje konieczność użycia wysoce specjalistycznej i kosztownej infrastruktury medycznej lub aparatury medycznej.
 obejmuje leczenie stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta lub dla społeczeństwa;
 jest świadczone przez świadczeniodawcę, który w poszczególnych przypadkach może budzić
poważne i szczególne wątpliwości związane z jakością lub bezpieczeństwem opieki podlegającej prawodawstwu unijnemu.
Uregulowanie art. 8 ust. 2 kodyfikuje stworzone przez ETS zasady wewnątrzwspólnotowego
leczenia szpitalnego. W orzeczeniu Smits/Peerboom14 sędziowie uznali wprowadzenie systemu
zezwoleń na leczenie transgraniczne w przypadku leczenia szpitalnego za zgodne z prawem europejskim15. W orzeczeniu tym ETS argumentuje potrzebę wprowadzenia systemu pozwoleń
w przypadku leczenia szpitalnego, faktem, iż leczenie to jest kosztowniejsze oraz państwo, aby
13
Dyrektywa wymienia przykładowo dwa wypadki: wymogi planowania w celu zapewnienia wystarczającego
i stałego dostępu do zrównoważonego zakresu leczenia lub dotyczące woli kontrolowania kosztów i unikania
marnotrawstwa zasobów finansowych, technicznych i ludzkich.
14
ETS, sprawa C–157/99 (Smits and Peerbooms).
15
Ibidem.
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zapewnić odpowiednie standardy opieki zdrowotnej musi zachować możliwość planowania16.
W orzeczeniach Müller–Faure/van Riet i Vanbrakel ETS odniósł się do innych kryteriów dotyczących wprowadzenia systemu pozwoleń17.
Państwo członkowskie z kolei, zgodnie z art. 8 ust. 5 nie może odmówić wydania uprzedniej
zgody, jeżeli taka opieka nie może być świadczona na jego terytorium w terminie uzasadnionym przesłankami medycznymi, w oparciu o obiektywną ocenę stanu zdrowia pacjenta, historii
i prawdopodobnego przebiegu jego choroby, stopnia bólu oraz charakteru jego niepełnosprawności w chwili składania lub ponawiania wniosku i udzielenie zgody.
Państwo członkowskie ubezpieczenia może odmówić wydania uprzedniej zgody w następujących przypadkach:
 jeżeli bezpieczeństwo pacjenta będzie narażone na ryzyko, którego nie można zaakceptować;
 jeżeli istnieje dostateczna pewność, że społeczeństwo zostanie narażone na znaczne zagrożenie bezpieczeństwa w wyniku świadczenia danego rodzaju transgranicznej opieki zdrowotnej;
 jeżeli dany rodzaj opieki zdrowotnej jest udzielany przez świadczeniodawcę, który budzą
poważne i szczególne wątpliwości związane z poszanowaniem norm i wytycznych odnośnie
jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów;
 jeżeli taka opieki zdrowotna może być świadczona na jego terytorium w terminie uzasadnionym przesłankami medycznymi z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia i prawdopodobnego przebiegu choroby.
Inaczej zostali potraktowani pacjenci cierpiący na choroby rzadkie. I tak, zgodnie z art. 8 ust. 4
gdy występują oni o udzielenie uprzedniej zgody eksperci w tej dziedzinie mogą przeprowadzić
ocenę kliniczną. Jeżeli w państwie ubezpieczenia nie ma takich ekspertów to państwo członkowskie ubezpieczenia może wystąpić o poradę naukową (art. 8 ust. 4).
Prawo pacjenta do informacji
Rozporoszone w całym tekście projektu dyrektywy są przepisy dotyczące obowiązków informacji przez świadczącego usługi i prawo do informacji pacjenta dotyczące jego praw wynikających
z transgranicznej opieki zdrowotnej18. Projekt dyrektywy medycznej formułuje zobowiązanie
państw członkowskich do sprecyzowania postępowania administracyjnego dotyczącego otrzymywania zezwoleń tak, aby było ono wystarczająco przejrzyste (art. 9). W celu osiągnięcia tego
skutku państwa członkowskie zostały zobowiązane do utworzenia punktów kontaktowych. Ich
zadaniem jest udzielanie informacji dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej jak i również
postępowania w jej zakresie (art. 6).
Inne przepisy
Obok stojących w centrum dyrektywy medycznej problemów związanych z ponoszeniem
kosztów projekt zawiera regulacje dotyczące współpracy państw członkowskich w świadczeniu
usług medycznych (art. 10 i nast.) jak np. stworzenie europejskiej sieci referencyjnej (art. 12),
za pomocą której świadczący usługi medyczne, spełniając wymogi postawione przez Komisję,
16

Ibidem.
ETS sprawa C–385/99 (Müller–Faure and van Riet); ETS sprawa C–386/98 (Vanbraeckel).
18
Odnosi się to też do informacji dotyczących otrzymywania odszkodowań.
17
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mogą się łączyć w celu tworzenia transgraniczengo know–how, aby wszyscy obywatele państw
członkowskich mieli dojście do odpowiednich usług medycznych.
5. Ocena projektu dyrektywy
Po lekturze projektu dyrektywy i uzasadnienia dotyczących praw pacjenta ma się wrażenie
lektury streszczenia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Jest to, jak pisze Komisja w uzasadnieniu, rzeczą zamierzoną19. Nasuwa się, więc pytanie – co nowego przyniesie nam ta dyrektywa
i czy była w ogóle konieczna skoro istniało już orzecznictwo?
Przede wszystkim należy stwierdzić iż projekt dyrektywy likwiduje problem wprowadzenia odpowiednich regulacji do przepisów prawnych państw członkowskich. Dyrektywa zobowiązuje
wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich przepisów umożliwiających
i ułatwiających korzystanie pacjentów z transgranicznej opieki medycznej. Projekt dyrektywy
porządkuje te przepisy i wprowadza przejrzystość postępowania w sprawach dotyczących zagranicznego leczenia a jednocześnie przyczynia się do umocnienia praw pacjentów.
Zasadniczo pozytywnie należy ocenić propozycję Komisji, aby transgraniczna opieka zdrowotna całe leczenie na terenie Unii Europejskiej co do zasady umożliwiała bez ograniczeń. Dalsze
rozważania dotyczące możliwości wprowadzenia ograniczeń w określonych przypadkach polegających na wprowadzeniu systemu uzyskiwania uprzedniej zgody przy spełnianiu określonych
warunków są już odstępstwem od reguły.
Pozytywnie trzeba również ocenić, że Komisja uregulowała aspekt zapewnienia jakości transgranicznego świadczenia usług medycznych. Komisja poszła śladami wyznaczonymi przez
Trybunał Sprawiedliwości ustanawiając regułę zharmonizowanego dostępu do wykonywania
zawodu i zapewnienia równego standardu. Zapewnienie równego standardu usług medycznych
oznacza poza zrównaniem zasad wykonywania zawodu również planowanie przedsięwzięć lekarskich, sposobu i metod leczenia, prowadzenia dokumentacji i kontroli, jak i również pomiaru
zmiany stanu zdrowia, zadowolenia pacjenta i rodzaju komplikacji.
6. Perspektywy wejścia dyrektywy w przyszłości
Przedłożony projekt dyrektywy wprowadza w życie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
w związku z transgranicznym świadczeniem usług i zobowiązuje państwa członkowskie w art. 21
projektu dyrektywy do odpowiedniego dostosowania krajowych systemów ubezpieczeń zdrowotnych. Ma to nastąpić w terminie 30 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
Zgodnie zaś za art. 22 projektu dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Pojawia się pytanie, kiedy zapadnie ostateczna
zgoda Rady na tekst dyrektywy. Należy się jednak spodziewać, iż stanie się to bardzo niedługo
na jednym z nadchodzących jej posiedzeń, gdyż tekst przyjęty przez parlament odpowiada co
do treści kompromisowi osiągniętemu w tej sprawie w grudniu 2010 r. Prawdopodobnie, więc
z nowego prawodawstwa będziemy mogli korzystać już w drugiej połowie 2013 r.
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Summary of the arcle

Cross–border health care within the terrority of the European Union
First part of the article contains of a short review on the development of jurisdiction of the European Court of Justice in the area of cross–border medical treatment. Furthermore, it focuses
on the solutions applied by the draft directive on the execution of patients’ rights in cross–border health care system as it was implemented by the European Parliament at the end of January,
2011. Herein, problems and rules concerning refund of medical expenses within the territory of
the European Union are described. Moreover, the article analyses the duties of Member States
where the treatment is carried out, types and limits of using health care, in particular problems
evoked by refund of medical expenses and a possibility of introducing by a Member State a system of pre–consent. At the end of the article there is a short evaluation of the draft directive
included and the possible time line for the new regulation to be put into effect.
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Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych
krajów Unii Europejskiej
Wstęp
Opieka zdrowotna, stanowi bardzo istotny, a zarazem trudny element polityki państwa.
W społecznym odbiorze jest jednym z najbardziej drażliwych i budzących silne emocje tematem. Dla wielu krajów, kwestia finansowania systemu opieki zdrowotnej, stanowi punkt
newralgiczny, a zarazem jeden z podstawowych problemów ekonomiczno–społecznych kraju. Problemy systemu opieki zdrowotnej dotyczą przede wszystkim dostępności usług i ich
jakości, zasobów kadrowych i rzeczowych, a u ich podłoża leży model finansowania opieki
zdrowotnej.
Problemy, o których mowa, nie ominęły również naszego kraju. Polska służba zdrowia
ma najgorszą opinię w Europie. Z najnowszego badania Health Barometr wynika, że żaden spośród zapytanych w ankiecie obcokrajowców, nie chciałby leczyć się w Polsce. Sonda
przeprowadzona wśród mieszkańców Niemiec, Francji, Włoszech, W. Brytanii, Szwecji,
Austrii, Polski i USA wskazała na Francję (67% Europejczyków) jako kraj o najlepszym systemie opieki medycznej. Według badań aż 80% Polaków ocenia rodzimą służbę zdrowia jako
słabą lub średnią. Co trzeci Polak zgodziłby się na podniesienie wysokości ubezpieczenia
obowiązkowego lub dodatkowego. 26% z nas gotowych byłoby natomiast płacić za każdą
usługę indywidualnie. Większość Polaków narzeka na kolejki, brak wykwalifikowanych lekarzy i ryzyko infekcji w szpitalach oraz błędy medyczne1. Europejski Trybunał Praw Człowieka
miesięcznie orzeka nawet w kilkunastu sprawach Polaków, którzy latami nie mogą się w kraju doczekać odszkodowania za błędy medyczne. Jesteśmy pod tym względem rekordzistami
w Europie.
Niezwykle słabym punktem polskiego systemu opieki zdrowotnej jest kwestia dostępności
świadczeń. W lipcu b.r. opublikowano raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK), dotyczący dostępności wybranych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce. Kontrolą objęto 46 szpitali. Ocena NIK
była negatywna. Najdłużej pacjenci muszą oczekiwać na świadczenia z zakresu ortopedii. Przykładem jest szpital w Kościerzynie, gdzie pacjenci czekali średnio 1824 dni (co stanowi okres
pięciu lat). W ponad 40% kontrolowanych szpitali, kolejność udzielania świadczeń nie była
związana z kolejnością zgłoszeń pacjentów. Podobny odsetek szpitali nie podał do publicznej
1

Dziennik Gazeta Prawna, Polska służba zdrowia ma najgorszą opinię w Europie; http://www.gazetaprawna.pl/
wiadomosci/artykuly/456392,polska_sluzba_zdrowia_ma_najgorsza_opinie_w_europie.html (07.10.2010).
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wiadomości zasad wpisywania na listy. Co więcej w 60% szpitali raporty statystyczne zawierały
nieprawdziwe dane o liczbie pacjentów oczekujących i czasie oczekiwania2.
Jakość polskiego systemu opieki zdrowotnej również nie jest najlepsza. Polska służba zdrowia
znalazła się na 26 miejscu w opublikowanym w 2009 r. rankingu Euro Health Consumer Index,
badającego jakość systemów opieki zdrowotnej 33 europejskich krajów. W Polsce dobrze oceniono jedynie przestrzeganie praw pacjentów oraz niektóre aspekty funkcjonowania publicznej
służby zdrowia, takie jak okresowe szczepienia dzieci czy usługi stomatologiczne, na które przysługuje refundacja. Najlepsze wyniki, podobnie jak w zeszłym roku, uzyskała Holandia, następnie
Dania, Islandia (debiutująca w rankingu), Austria, Szwecja oraz Niemcy3.
Takich i podobnych przykładów świadczących o słabej kondycji naszego systemu ochrony
zdrowia, można przywołać jeszcze bardzo wiele. U podstaw powstałych problemów leży model finansowania opieki zdrowotnej, który niewątpliwie ma wpływ na całościową kondycję systemu.
W niniejszym artykule podjęto próbę scharakteryzowania sposobów na finansowanie systemu
ochrony zdrowia wybranych krajów UE, w tym Polski, co bezpośrednio związane jest ze stosowanym w danym państwie modelem systemu zdrowotnego. W artykule dokonano również analizy
porównawczej poziomu wydatków ponoszonych na ochronę zdrowia w wybranych krajach UE
i OECD oraz oceny poszczególnych systemów opieki zdrowotnej.
Przedstawione w artykule dane, stanowią jedynie wąski wycinek bardzo szerokiego zagadnienia, jakim jest problem finansowania opieki zdrowotnej. Informacje, którymi posłużono się
stosując narzędzie badawcze, jakim jest analiza porównawcza, zostały zaczerpnięte z kilku ogólnodostępnych źródeł: baz danych OECD, Eurostatu i World Health Organization.
Nie są to jedyne źródła wykorzystane do przedstawienia poniższej syntezy. Ekspertyzy Kancelarii Sejmu oraz raporty zwane „Zielonymi księgami” poruszające temat źródeł finansowania
polskiego systemu opieki zdrowotnej, okazały się nieodzownym składnikiem analizy.
W artykule podjęto również próbę odpowiedzenia na pytanie, czy istnieje standardowy,
wzorcowy system finansowania opieki zdrowotnej, który uznać można za skuteczny i godny do
naśladowania.
Wart podkreślenia jest także fakt, iż ma miejsce duża rozpiętość między starymi a nowymi krajami UE w kontekście poziomu ponoszonych wydatków, jak i sprawności funkcjonowania systemów
opieki zdrowotnej. Należy równocześnie stwierdzić, iż opisane w artykule państwa UE borykają ze
znacznie mniejszym kryzysem systemu opieki zdrowotnej niż ma to miejsce w Polsce.
1. Modele ubezpieczeń zdrowotnych w Europie
Przyglądając się bliżej systemom ochrony zdrowia, funkcjonującym w poszczególnych krajach
UE, dostrzec można dwa funkcjonujące modele (z drobnymi wyjątkami w zależności od badanego kraju), na których opierają się owe systemy.
Pierwszym z nich jest tzw. model ubezpieczeniowy – uwarunkowany poprzez ubezpieczenia,
których celem jest ochrona ludzi (pracowników) przed nieprzewidywalnym zdarzeniem (chorobą)
i wynikającą z niego utratą bezpieczeństwa materialnego rodziny4. Ze względu na fakt, iż inicjatorem
2
Wyniki kontroli NIK nt. Dostępności wybranych świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa, lipiec 2010; http://
www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki–kontroli–nik/kontrole,6921.html (10.11.2010).
3
Rynek zdrowia, Polska na 26. miejscu w rankingu europejskich systemów opieki zdrowotnej; http://www.
rynekzdrowia.pl/Badania–i–rozwoj/Polska–na–26–miejscu–w–rankingu–europejskich–systemow–opieki–zdrowotnej,11220,11.html (07.10.2010).
4
M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 33.
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tego sposobu finansowania systemu opieki zdrowotnej był niegdysiejszy kanclerz Rzeszy Niemieckiej, Otto von Bismarck, drugą obowiązującą nazwą tego modelu jest „model bismarckowski”.
W przypadku tego wzorca cechami charakterystycznymi jest: finansowanie ubezpieczenia
zdrowotnego z obligatoryjnie płaconych przez pracodawcę i pracownika składek, istnienie tzw.
kas chorych pełniących rolę funduszy ubezpieczeniowych oraz prawa pacjenta do wolnego
wyboru lekarza. Ubezpieczenie jest obowiązkowe tylko dla tych świadczeniobiorców, którzy posiadają niższe dochody. W przypadku, gdy obywatel posiada stosunkowo wysokie dochody, nie
jest zobligowany do uczestnictwa w funduszu, a jedynie może uczynić to dobrowolnie. Fundusze
pozostają pod nadzorem zarządów niezależnych od administracji państwowej, ponadto są one
kontrolowane przez przedstawicieli ubezpieczonych. Model ten został zaimplementowany przez
takie kraje UE jak: Niemcy, Austrię, Belgię, Francję, Holandię, a także Polskę.
Drugi wzorzec został wypromowany przez angielskiego lorda Beveridge’a i wprowadzony po
II wojnie światowej. Przyjął on nazwę modelu narodowej służby zdrowia, zwanego także zaopatrzeniowym czy też budżetowym. Inicjator tej idei – lord Beveridge, wyodrębnił z powszechnego
systemu ubezpieczeń społecznych sferę opieki medycznej, konstruując dla niej fundusz finansowany z podatków ogólnych poprzez budżety centralne lub lokalne.
Szczególna cechą modelu narodowej służby zdrowia jest niewielki udział pacjenta w ponoszonych kosztach leczenia, nieograniczony dostęp świadczeniobiorców do opieki medycznej oraz,
w zasadzie, nieduży obszar aktywności sektora prywatnego. Zakłady opieki zdrowotnej mają
autonomię, a władze ingerują w metody zarządzania w ograniczonym zakresie. Zadaniem władz
jest formułowanie polityki i strategii oraz ustalanie ogólnych zasad, dzięki czemu władze uzyskują wpływa na realizację polityki zdrowotnej5.
Wzorzec ten można zaobserwować m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Włoszech, Hiszpanii, Grecji oraz Portugalii. W wielu krajach, model Beveridge’a poddawany był ekonomicznie
zorientowanym reformom, np. w Wielkiej Brytanii za rządów Margaret Thacher wprowadzono
tzw. elementy rynku wewnętrznego oraz rozwinięto na szeroką skalę ubezpieczenia prywatne
i prywatne instytucje oferujące świadczenia medyczne6.
Analizując poszczególne systemy zdrowotne krajów członkowskich UE, można wskazać na
wiele podobieństw, jednakże z całą pewnością nie można ich wszystkich zakwalifikować do
określonych „klasycznych” modeli. Istniejące rozwiązania mogą pochodzić w różnym zakresie
i proporcjach z innych elementów – modelu Bismarcka czy Beveridge’a. Niemniej jednak to właśnie z przyjętego modelu systemu zdrowotnego w danym kraju wynika bezpośrednio metoda
finansowania opieki zdrowotnej7.
2. Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w krajach UE
2.1. Uwagi ogólne
System zdrowotny (ochrony zdrowia) stanowi wyodrębnioną całość, złożoną z wielu różnorodnych elementów, między którymi zachodzą różnorodne relacje i który realizuje cel związany
ze zdrowiem8.
5

Ibidem, s. 32.
M. Dziubińska–Michalewicz, Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Raport
nr 168, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2000; http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r–168.
html (19.10.2010).
7
M. Paszkowska, Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych państwach UE, Kwartalnik internetowy E – Finanse, 1/2006, s. 5.
8
C. Włodarczyk, S. Paździoch, Systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 6.
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Systemy opieki zdrowotnej zdeterminowane są w znacznym stopniu przez zaszłości historyczne w tej dziedzinie. Może to sprzyjać radykalnym reformom lub też wymuszać dłuższe okresy dla
wprowadzania zmian (co w pewnym stopniu można zaobserwować w Wielkiej Brytanii)9.
Analizując systemy finansowania opieki zdrowotnej poszczególnych krajów UE, można wypracować na ich podstawie pewien wspólny mianownik. Niemal wszystkie kraje należące do
UE są, w mniejszym lub większym stopniu, niezadowolone ze sposobu funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w ich państwie. Inną, równie istotną kwestią jest fakt, iż UE nie posiada jasno
określonych regulacji unijnych w obszarze opieki zdrowotnej swoich obywateli, a zarazem nie
przedstawia ona istotnej roli w tymże zakresie. Warto w tym miejscu zastanowić się, czy nie jest
potrzebna większa solidarność i jednomyślność w tym obszarze, co niewątpliwie wpłynęłoby na
dobro ogółu społeczeństw.
Większość krajów należących do UE stosuje mieszane źródła finansowania, przy czym większość
z nich deklaruje, iż fundamentalnym źródłem są środki o charakterze publicznym, kontrolowane
w sposób pośredni i bezpośredni. Finansowanie ze środków publicznych, najogólniej rzecz biorąc odbywa się poprzez obowiązkowe systemy ubezpieczeń i/lub bezpośrednie finansowanie ze
środków pochodzących z dochodów publicznych (z budżetu państwa lub z budżetów regionalnych i gminnych)10.
Na dodatkowe systemy finansowania składają się w głównej mierze: bezpośrednie opłaty uiszczane przez pacjentów, dochody podatkowe oraz prywatne dobrowolne ubezpieczenia.
Aby dokładniej zapoznać się z rozkładem tych środków, warto przyjrzeć się Tabeli nr 1.
Tabela nr 1. Źródła finansowania opieki zdrowotnej wybranych krajów
Kraje

Dominujący system
finansowania

Finlandia, Grecja, Irlandia,
Włochy, Szwecja, Hiszpania,
Zjednoczone Królestwo W.
Brytanii
Dania, Portugalia

publiczny: dochody podatkowe

Austria, Belgia, Francja, Niemcy,
Luksemburg

publiczny: obowiązkowe
ubezpieczenia

Holandia

mieszane: obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne
i prywatne dobrowolne
ubezpieczenia

publiczny: dochody podatkowe

Główny dodatkowy
system finansowania
prywatne dobrowolne
ubezpieczenia, bezpośrednie
opłaty
bezpośrednie opłaty
prywatne dobrowolne
ubezpieczenia, bezpośrednie
opłaty, publiczne: dochody
podatkowe
publiczne: system podatkowy,
bezpośrednie opłaty

Źródło: Healh Care Systems In EU. A comparative study. European Parliament.

Dokonując głębszej analizy i porównań w zakresie finansowania opieki zdrowotnej w różnych krajach, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, iż nie istnieje wzorcowy, idealny model
udziału poszczególnych środków (publicznych i prywatnych) przeznaczanych na ochronę zdro9

M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich (red.), op. cit., s. 30.
A. Młynarska–Wichtowska, Finansowanie ochrony zdrowia w UE, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz,
nr 1042, Kwiecień 2004, s. 1; http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/i–1042.pdf (19.10.2010).
10

100

wia. Podobnie, jak trudno mówić o szablonowej, optymalnej wielkości środków, które powinny
być na ochronę zdrowia przeznaczone. W każdym z krajów, wielkość owych środków zawsze
oceniana jest jako zbyt niska w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb11.
Pomimo istniejących różnic, wskazać można na pewne cechy integrujące większość systemów,
takie jak: mieszane źródła finansowania, tzw. solidaryzm społeczny, ale również problemy np.
z dostępnością usług medycznych czy starzejącym się społeczeństwem.
2.2. Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce
Elementami systemu finansowego opieki zdrowotnej w Polsce są uczestniczące w nim jednostki organizacyjne, do których zaliczamy przede wszystkim te, które udzielają świadczeń
zdrowotnych, czyli Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
Podstawową rolę w finansowaniu oraz zapewnieniu dostępu do usług zdrowotnych pełni NFZ,
do którego zgodnie z ustawą należy: zabezpieczenie ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych
służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielanych w przypadku
choroby, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom, a także promocja zdrowia12. NFZ ustala także zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, sprawdza ich jakość
oraz dostępność, dokonuje analiz kosztów świadczeń, ustala zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami, kontroluje realizację umów zawieranych ze świadczeniodawcami oraz prowadzi tzw.
Centralny Wykaz Ubezpieczonych13.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Funduszem a dostarczycielami usług zdrowotnych, po przeprowadzeniu postępowania w trybie
konkursu ofert lub rokowań. Celem zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz warunków należytego ich zaspokajania wdraża się złożoną procedurę planistyczną, która w konsekwencji prowadzi
do przygotowania jednorocznego Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych lub
programu wieloletniego – narodowego Planu Zdrowotnego, który zawiera priorytety polityki
zdrowotnej14.
W 2009 r. ze świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia skorzystało 26 312 288 osób, co stanowiło 70% populacji ubezpieczonych zarejestrowanych
w grudniu 2009 r. w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych15. Bardzo ważną role w systemie
ochrony zdrowia odgrywa minister zdrowia, który sprawuje nadzór nad działalnością Funduszu
i jego gospodarką finansową – w każdej chwili ma możliwość kontroli działalności i stanu majątkowego NFZ.
Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, świadczeń zdrowotnych mogą udzielać: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne i grupowe praktyki (lekarskie,
pielęgniarskie, położnicze). Zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) to wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, który utworzony jest i utrzymany w celu udzielania świadczeń
zdrowotnych i promocji zdrowia16. W zależności od tego, kto jest ich organem założycielskim,
11

Ibidem, s. 5.
Art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. nr 45, poz. 391.
13
Ibidem.
14
J. Niżnik, W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz–Kraków 2004, s. 182.
15
Analiza korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 r. i rozkładu indywidualnych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z finansowaniem tych świadczeń, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, Warszawa, kwiecień – maj 2010.
16
Art. 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., nr 91, poz. 408 z późń. zm.).
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dzielimy je na zakłady opieki zdrowotnej publiczne i niepubliczne. ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatność lub odpłatnie. Szczegóły dotyczące organizacji
i ustroju zakładów opieki zdrowotnej określa statut, który nadaje organ założycielski.
Poza zakładami opieki zdrowotnej, świadczenia zdrowotne mogą być także udzielane w ramach indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarskich i położniczych. Lekarz
posiada prawo wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej po uzyskaniu zezwolenia oraz wpisu do rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich we właściwej okręgowej izbie lekarskiej. Lekarze mogą również prowadzić grupową
praktykę prywatną w formie spółki cywilnej lub spółki partnerskiej17. Podobnie sytuacja wygląda
w przypadku pielęgniarek i położnych.
W polskim systemie zdrowotnym można wyróżnić następujące źródła finansowania ochrony
zdrowia: ubezpieczenie zdrowotne (obowiązkowe lub dobrowolne), budżet państwa oraz środki
własne pacjentów. Szczegóły dotyczące przychodów sektora zdrowotnego w Polsce (w latach
1999 – 2007) w podziale na: składki, budżet państwa i budżet jednostek terytorialnych (JST),
indywidualne dochody ludności przeznaczane na ochronę zdrowia oraz środki przeznaczone na
cele zdrowotne przez pracodawców, zostały przedstawione na Wykresie nr 1.
Ubezpieczenie zdrowotne stanowi podstawowe źródło finansowania ochrony zdrowia w Polsce i zapewnia pacjentom szeroki zakres świadczeń zdrowotnych. Należy podkreślić, iż większość
przychodów NFZ pochodzi właśnie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Od momentu wprowadzenia systemu ubezpieczeniowego w Polsce zaobserwowano znaczny wzrost przychodów
składkowych. W latach 2000–2007 ich wielkość wyrażona w cenach bieżących zwiększyła się
niemal o 19 mld PLN (80%)18.
Wykres nr 1. Przychody sektora zdrowotnego w latach 1999–2007 (mld PLN)

Źródło: Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, Zielona Księga II, wersja trzecia, Warszawa, 29 sierpnia
2008 r.; http://www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/Zielona%20Ksiega%20II.pdf.
17

S. Poździoch, Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2004, s. 117.
Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, Zielona Księga II, wersja trzecia, Warszawa, 29 sierpnia 2008;
http://www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/Zielona%20Ksiega%20II.pdf.
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Finansowanie świadczeń zdrowotnych z budżetu państwa uregulowane zostało w rozporządzeniu z 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych, finansowanych
z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia
(Dz. U. z 2004 r., nr 267, poz. 2661). Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcom,
z którymi minister właściwy do spraw zdrowia zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń i przeznaczane są wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy. Środki pochodzące
z budżetu państwa oraz budżetów jednostek terytorialnych (JST) nie stanowią trwale uregulowanego strumienia przychodów sektora zdrowotnego. Ich kształtowanie się podlega zmiennym
regulacjom dotyczącym decyzji alokacyjnych władz centralnych oraz samorządu terytorialnego.
Bardzo znaczący element przychodów sektora zdrowotnego stanowią indywidualne dochody ludności przeznaczane na ochronę zdrowia – np. w sytuacji, gdy ubezpieczony korzysta ze
świadczenia zdrowotnego, które nie jest lub jest tylko częściowo finansowane ze środków publicznych. Innym przykładem może być brak u pacjenta statusu ubezpieczonego albo udzielenie
świadczenia przez świadczeniodawcę niemającego podpisanego kontraktu z NFZ lub mającego
z nim kontrakt jednakże poza limitem, kolejką itp.
Od pewnego czasu zauważalny jest również wzrost środków przeznaczonych na cele zdrowotne przez pracodawców, finansujących głównie obowiązkowe badania profilaktyczne – rzadziej
programy zdrowotne dla swych pracowników oraz wykupujących dla nich tzw. abonament, stanowiący rodzaj zakładowego ubezpieczenia zdrowotnego.
2.3. System finansowania systemu opieki zdrowotnej w Austrii
Austriacki system finansowania zakładów leczniczych LKF (polskie tłumaczenie: Zorientowany na Procedury System Finansowania Szpitali) jest wykorzystywany do rozliczania świadczeń
wykonywanych w lecznictwie szpitalnym19. Finansowanie systemu opieki zdrowotnej odbywa
się poprzez tzw. fundusze chorobowe (w liczbie 24 w całym kraju), prywatne ubezpieczenia
(korzysta z tej możliwości ok. 40% populacji) i dopłaty do usług uiszczane przez pacjentów.
W przypadku tego ostatniego źródła warto zaznaczyć, iż częściowa odpłatność obejmuje Austriaków w zakresie przyrządów medycznych oraz pobytu w szpitalu (maksymalnie do 28 dni
w ciągu jednego roku). Osoby samozatrudniające się i rolnicy zobowiązani są do uiszczania opłat
w wysokości 20% ceny, w przypadku świadczeń z koszyka opieki ambulatoryjnej oraz podstawowej opieki stomatologicznej.
Składki są odprowadzane do funduszy zarówno przez pracodawcę jak i pracownika; w zależności od funduszu wahają się one w przedziale od 6 do 8,5% dochodu. W przypadku pacjentów
o bardzo niskich dochodach, istnieje możliwość zwolnienia z tychże opłat. Ponadto, częściowa
odpłatność pacjentów dotyczy również leków, które można znaleźć na tzw. pozytywnej liście.
Dla przykładu, w 1993 r. lista ta złożona była z 2 700 pozycji, a ceny zostały określone dekretem
ministerialnym.
W Austrii istnieje 24 funduszy chorobowych, będących instytucjami autonomicznymi, nad
którymi nadzór i monitoring sprawuje Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych. Aż 90%
ich dochodów to składki. W ramach pakietu ubezpieczeniowego, zwanego również socjalno
– zdrowotnym, pacjent ma prawo do obsługi medycznej w zakresie lekarza ogólnego oraz specjalistów, opieki stomatologicznej, opieki szpitalnej i wynagrodzenia chorobowego. Dodatkowo,
w koszyku tym ubezpieczony może znaleźć wszelkiego rodzaju programy prewencyjne i przesiewowe.
19

J. Stępniewski (red.), Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 98.
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2.4. System finansowania systemu opieki zdrowotnej w Niemczech
Niemiecki system finansowania systemu opieki zdrowotnej funkcjonuje w oparciu o obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia prywatne i odpłatność pacjentów. System
obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych obejmuje swoim zasięgiem ok. 88% populacji. Osoby
pozostające poza systemem ustawowych świadczeń, na ogół korzysta z pakietu oferowanego
przez ubezpieczycieli prywatnych. Dla przykładu, w 2001 r. z prywatnych ubezpieczeń zostało sfinansowanych 8,4% ogólnych wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Zaledwie
0,5% populacji pozostaje poza jakimkolwiek systemem świadczeń. Osoby pozostające bez pracy,
w zakresie koszyka świadczeń medycznych, są zabezpieczone przez państwo. Wysokość składki
oscylowała wokół 13,5% przychodu (dane z 1997 r.), choć zaobserwować można różnice stawek
w zależności od funduszu.
W przypadku tego systemu finansowania, rola rządu centralnego ogranicza się do ustalenia
ram prawnych, a większość administracyjnych i wykonawczych obowiązków spoczywa na władzach landów20.
W kwestii odpłatności pacjenta za lekarstwa, należy wspomnieć o fakcie, iż większość z nich
podlega częściowej refundacji, wg tzw. systemu cen referencyjnych. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby lekarz przepisał droższy lek pacjentowi, ale wówczas ten zobligowany jest do uiszczenia dopłaty. Według danych szacunkowych, w Niemczech odpłatność świadczeniobiorców za leki jest
jedną z najniższych wśród krajów UE.
Analiza wydatków Niemiec na ochronę zdrowia, w latach 2003–2008, mierzonych w odniesieniu do produktu krajowego brutto, sytuuje ten kraj w najlepszej trójce, wraz z Belgią i Francją.
Średnia wydatków na sektor ochrony zdrowia w stosunku do PKB dla tych trzech krajów to nieco
ponad 10% . Dla porównania: w 2009 r. zanotowano dla Luksemburga PKB per capita dwukrotnie większe niż w przypadku Niemiec, a to właśnie Niemcy znajdują się w czołówce pod
względem wydatkowania środków na ochronę zdrowia.
Jednocześnie należy wspomnieć o problemie, z jakim boryka się ten kraj. Mowa o rosnącym
deficycie funduszy systemu ubezpieczeń, w tym zdrowotnych. W związku z czym podjęto następujące działania korygujące: zwiększanie kontroli wydatków na szczeblu centralnym, zwiększanie
mechanizmów samoograniczania funduszy w zakresie zakupów usług oraz stworzenie warunków
współzawodnictwa pomiędzy usługodawcami. Funduszom zwiększono uprawnienia kontrolne
w stosunku do usługodawców i dano możliwość zrywania kontraktów z nieefektywnymi wykonawcami usług21.
2.5. System finansowania opieki zdrowotnej w Holandii
System finansowania opieki zdrowotnej w Holandii opiera się na źródłach finansowania pochodzących z: ubezpieczenia społecznego, rządowych dotacji, odpłatności pacjentów – chociażby
w zakresie pokrywania kosztów lekarstw oraz prywatnych ubezpieczeń. W Holandii ekwiwalentem
kas chorych są tzw. Fundusze Chorobowe, podobnie jak w przypadku Austrii również w liczbie 24.
Składka odprowadzana do funduszy chorobowych wynosi 5,15% wynagrodzeń odprowadzanych
przez pracodawcę oraz 1,15% uiszczanych przez pracownika. Relatywnie niski poziom składki odprowadzanej przez pracownika jest możliwy tylko dzięki subsydiom państwowym.
Każdy członek funduszu zobligowany jest uiścić opłatę, określaną mianem flat rate, o zmiennej wysokości w zależności od funduszu. Opłata jest niewielka, ale w skali kraju pozwala na
20
21

A. Młynarska–Wichtowska, op. cit., s. 9.
Ibidem, s. 9.
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uzyskanie dodatkowych środków, niejednokrotnie bardzo ważnych w przypadku sektora ochrony zdrowia. Na potwierdzenie tej tezy warto przytoczyć przykład, iż w 1995 r. sfinansowano
około 10% ogólnych wydatków sektora opieki medycznej właśnie z tytułu uzyskanych opłat typu
flat rate.
Około 30 – 35% populacji (w głównej mierze osób bardzo dobrze zarabiających lub samozatrudniających się), wybiera ubezpieczenia prywatne. Ubezpieczenie prywatne ma charakter
zastępczy w stosunku do ubezpieczenia powszechnego, dla osób zarabiających na odpowiednim poziomie, które stać na wykupienie takiego koszyka świadczeń. Ubezpieczenia prywatne
wykupywane są ponadto w celu pokrycia świadczeń nierefundowanych przez system świadczeń
powszechnych22. Posiadając prywatną polisę, holenderski pacjent uzyska refundację kosztów
w zakresie usług takich jak: operacje kosmetyczne czy np. świadczenia medycyny naturalnej.
Usługi lekarskie świadczone pacjentom opłacane są z funduszu ubezpieczeń zdrowotnych,
przy czym pacjent pokrywa 20% kosztów, ale nie więcej niż 90 euro w skali jednego roku. Opieka
zdrowotna należy się pacjentowi począwszy od pierwszego dnia choroby, a łączny czas korzystania z koszyka świadczeń jest nieograniczony.
Wpółfinansowanie holenderskiego systemu opieki zdrowotnej bezpośrednio przez świadczeniobiorców odbywa się w zakresie odpłatności za lekarstwa. Tak, jak w przypadku Austrii,
w Holandii możemy spotkać tzw. pozytywną listę lekarstw refundowanych. Na liście znajdują
się leki z określeniem tzw. cen referencyjnych, a pacjent zobowiązany jest do uiszczenia kwoty
powyżej ceny referencyjnej. Pacjenci płacą średnio około 8% ceny lekarstwa przepisanego przez
lekarza.
Mówiąc o odpłatności pacjentów w zakresie usług, należy również zwrócić uwagę na fakt, iż
dopłacają oni do usług stomatologicznych oraz opieki domowej.
2.6. System finansowania systemu opieki zdrowotnej w Belgii
Belgijski system finansowania opieki zdrowotnej opiera się na następujących źródłach: ubezpieczenia zdrowotne, budżet, dodatkowe ubezpieczenia oraz płatności bezpośrednie.
Składki w Belgii w dość dużym stopniu obciążają zarówno pracownika jak i pracodawcę. Poziom standardowej składki to 38% wynagrodzenia, przy czym ok. 13% odprowadza pracownik
a 25% pracodawca (stan w 2004 r.). Narodowe ubezpieczenia zdrowotne są administrowane
przez pięć funduszy non – profit (w formie stowarzyszeń wzajemnych korzyści) i jeden publiczny
fundusz chorobowy23. Każdemu obywatelowi Belgii przysługuje prawo, zgodnie z którym może
wybrać on dowolną publiczną ubezpieczalnię.
Koszyk świadczeń pacjenta obejmuje większość ryzyk, a w tym usługi szpitalne i pozaszpitalne oraz usługi stomatologiczne. W przypadku osób samozatrudniających się oraz ich rodzin ma
miejsce inna sytuacja, a mianowicie ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje tzw. główne ryzyka.
Pozostałe ryzyka zostają opłacone przez osobę z prywatnych środków.
W zakresie odpłatności pacjenta za usługi warto wspomnieć, iż w Belgii istnieje częściowa odpłatność świadczeniobiorców w zakresie pokrywania kosztów pobytu w szpitalu. Odpłatność ta
uiszczana jest stopniowo i jest uzależniona od długości całego pobytu pacjenta w szpitalu.
W przypadku odpłatności za lekarstwa, udział pacjentów w kosztach waha się w przedziale od
0 do 80% w zależności od rodzaju środków aptekarskich.
22
M. Dziubańska–Michalewicz, Systemy ochrony zdrowia w Holandii oraz Belgii, Kancelaria Sejmu, Biuro studiów
i ekspertyz, nr 1033, marzec 2004, s. 5; http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/i–1033.pdf (19.10.2010).
23
A. Młynarska–Wichtowska, op. cit., s.7.
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Przepisy prawa belgijskiego klasyfikują lekarstwa na pięć podstawowych kategorii:
kategoria A – brak jakichkolwiek wymagań co do współfinansowania środków farmaceutycznych ze strony pacjenta;
 kategoria B – współfinansowanie świadczeniobiorcy w stopniu 25% ceny leku, ale do kwoty
9,10 euro;
 kategoria C – partycypacja pacjenta w zakresie finansowania leków w wysokości 50% ceny
leku, ale nie przekraczając kwoty 15 euro;
 kategoria CS – odpłatność pacjenta w wysokości 60% ceny leku, bez limitu;
 kategoria CX – odpłatność świadczeniobiorcy w zakresie 80% ceny leku, bez ograniczeń.
Ogółem, wydatki na ochronę zdrowia w Belgii stale rosną w odniesieniu do produktu krajowego brutto, i tak: w 1991 r. wynosiły 7, 8% PKB, w 1998 r. – 8,8% PKB, w 2001 r. – 9,0% PKB,
a ostatnie dane szacunkowe z 2007 r. przedstawiają wydatki na poziomie 9,4% PKB. Te dane
sytuują Belgię bardzo wysoko pośród innych krajów UE, takich jak Francja (11% PKB), Austria
(10,2% PKB) czy Dania (10,8% PKB); dane szacunkowe 2006 r.24
Rola rządu centralnego ogranicza się do regulacji i częściowego finansowania; partycypuje siedem ministerstw w tych regulacjach i w monitorowaniu systemu ochrony zdrowia. Rząd określa
wysokość składki do funduszy chorobowych i definiuje podstawowy pakiet ubezpieczeniowy,
Ministerstwo Zdrowia Publicznego akceptuje rozmieszczenie wysokokapitałowych technologii
a Ministerstwo Spraw Socjalnych akceptuje poziom płatności dla usługodawców.
Patrząc na system z punktu widzenia pracodawcy, jest on stosunkowo kosztowny, ale z drugiej
strony – jest bardzo ceniony przez Belgów za powszechność dostępu i względną taniość.
3. Finansowania opieki zdrowotnej w Polsce na tle wybranych krajów UE
W tej części artykułu zostały poddane analizie dane statystyczne pokazujące skalę wydatków
na ochronę zdrowia w Polsce w odniesieniu do innych krajów UE. Przedstawione dane pozwalają na ocenę polskiego systemu finansowania opieki zdrowotnej, a tym samym wskazują na jego
newralgiczne obszary.
Wydatki budżetu państwa ogółem oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne) na ochronę zdrowia
w Polsce (w latach 2004 – 2006) kształtowały się na ustabilizowanym poziomie (Tabela nr 2).
Tabela nr 2. Wydatki budżetu państwa w Polsce na ochronę zdrowia wg zakresu działu ochrona zdrowia (851) w latach 1999–2007 (w mln PLN)
Wydatki/rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ogółem

6 312,6

4 300,0

4 600,8

3 594,1

3 714,5

3 834,6

3 863,9

3 847,8

5 515,7

Źródło: Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, Zielona Księga II, wersja trzecia, Warszawa, 29 sierpnia
2008,: http://www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/Zielona%20Ksiega%20II.pdf.

Znaczący wzrost wydatków na ochronę zdrowia w Polsce, miał miejsce w 2007 r. i związany był
z przejęciem finansowania ratownictwa medycznego przez budżet państwa. Jednocześnie zaobserwować można było względnie niski poziom wydatków budżetu państwa na zdrowie publiczne oraz zmniejszenie udziału wydatków budżetu państwa na programy polityki zdrowotnej25.
24
Analiza opracowana na podstawie raportu World Health Organization, data wydania 2010 r.; http://www.
who.int/whosis/whostat/EN_WHS10_Full.pdf (10.11.2010).
25
Raport Finansowanie ochrony zdrowia…
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W Tabeli nr 3 zestawiono wydatki na sektor ochrony zdrowia jako procent PKB i Polskę oraz
w wybranych krajach UE.
Tabela nr 3. Wydatki ogółem na ochronę zdrowia w wybranych krajach UE jako % PKB
Kraj/Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Belgia

10,45

10,67

10,27

9,99

10,16

–

Bułgaria

7,84

7,50

7,77

7,23

7,26

7,24

Czechy

7,44

7,18

7,24

6,96

6,76

7,11

Dania

9,30

9,45

9,49

9,60

9,74

–

Niemcy

10,80

10,58

10,69

10,54

10,42

10,61

Hiszpania

8,15

8,19

8,28

8,36

8,44

8,97

Francja

10,89

11,01

11,10

11,03

11,00

–

Cypr

6,75

6,35

6,34

6,28

6,03

5,83

Luksemburg

7,66

8,20

7,94

7,70

7,13

6,82

Węgry

8,33

8,00

8,32

8,09

7,43

7,28

Austria

–

10,41

10,40

10,26

10,27

10,44

Polska

6,24

6,20

6,21

6,20

6,43

7,01

Portugalia

9,40

9,66

9,86

9,63

–

–

Włochy

5,33

5,46

5,50

5,10

5,24

5,44

Finlandia

8,16

8,24

8,44

8,39

8,18

–

Szwecja

9,30

9,07

9,04

8,93

8,92

9,22

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Nietrudno jest zauważyć niedomiar środków w systemie finansowania polskiej opieki zdrowotnej na tle pozostałych krajów UE. W trakcie gdy w Polsce na opiekę zdrowotną przeznacza
się niewiele ponad 6% PKB (wyjątek stanowi 2008 r. z 7% PKB), chociażby na Węgrzech, poziom
wydatków sięga średnio 8% PKB. Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie rejestruje się znaczących różnic w wielkości PKB w tych dwóch porównywanych krajach.
Dla podkreślenia wagi niedoboru wydatków na ochronę zdrowia w Polsce należy dodać, iż
w krajach OECD przeznacza się średnio na ten obszar 8–9% PKB. Oznacza to, iż niejednokrotnie
jest to nawet o 50% więcej niż w przypadku Polski z zaznaczeniem braku istotnych kontrastów
w rozmiarach PKB per capita.
Na Wykresie nr 2 zilustrowano wydatki na służbę zdrowia jako procent PKB wybranych krajów
w podziale na wydatki publiczne oraz prywatne.
Niekwestionowanymi liderami w dziedzinie finansowania systemu opieki zdrowotnej w stosunku do PKB są wśród państwa UE: Niemcy, Francja i Belgia; w tych krajach wydatki na ochronę
zdrowia ogółem sięgają rzędu 10%.
Obserwacje dotyczące dynamiki wzrostu wydatków na ochronę zdrowia per capita i dynamiki
wzrostu PKB per capita zostały zobrazowane na Wykresie nr 3.
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Wykres nr 2. Wydatki na służbę zdrowia jako procent PKB wybranych krajów w podziale na
wydatki publiczne oraz prywatne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD z 2004 r.

Wykres nr 3. Dynamika wzrostu wydatków na ochronę zdrowia per capita i dynamika wzrostu
PKB per capita, lata 1999–2005

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD z 2007 r.
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Wyraźnie widać, że wzrost wydatków prywatnych jest bardziej ekspansywny w stosunku do
wydatków publicznych. Dynamika ta szczególnie zróżnicowana jest w przypadku nowych członków UE. Najlepiej zależność ta widoczna jest w przypadku Słowacji, gdzie średnia dynamika
wydatków prywatnych per capita na ochronę zdrowia wynosi ok. 55%.
Skąd biorą się takie dysproporcje? W krajach o niższym poziomie dobrobytu, gdzie możemy
znaleźć słabsze systemy opieki zdrowotnej w okresie przemian politycznych, potrzeby zdrowotne społeczeństwa, które nie mogą zostać zrealizowane ze środków publicznych są coraz częściej
finansowane w ramach systemu usług prywatnych.
Kolejnym niezmiernie ważnym obszarem, dzięki któremu możemy porównać polski system
finansowania ochrony zdrowia z systemami innych krajów jest wysokość wydatków na badania
i rozwój w dziedzinie sektora medycznego, co przedstawia Tabela nr 4.
Tabela nr 4. Wydatki na badania i rozwój w dziedzinie ochrony zdrowia w wybranych krajach
UE mierzone w euro w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Kraj/Rok

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Czechy

2,80

3,33

3,04

2,89

2,29

2,27

Dania

–

3,29

2,91

2,25

1,22

2,25

Niemcy

38,38

38,32

35,69

31,61

33,17

32,22

Hiszpania

9,60

9,28

8,32

7,43

6,49

6,58

–

109,73

106,94

105,62

105,35

104,37

Cypr

6,30

5,54

5,32

5,41

5,32

3,54

Litwa

0,27

0,19

0,11

0,13

0,11

–

Luksemburg

34,49

2,48

3,56

3,48

4,23

4,03

Polska

5,40

4,56

4,39

3,70

3,31

3,01

Włochy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

Słowenia

8,81

7,73

7,57

7,37

4,83

4,28

Finlandia

–

38,42

37,38

32,97

34,58

34,02

Szwecja

30,92

29,90

27,45

25,03

22,19

13,27

Francja

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Kraje tzw. starej Unii zdecydowanie najwięcej środków przeznaczają na sektor badań i rozwoju
w zakresie ochrony zdrowia. Wskaźnik dwóch krajów: Niemiec i Francji zdecydowanie wyróżnia
się na tle pozostałych państw (z naciskiem na Francję – w całym badanym okresie powyżej 100
euro na mieszkańca).
Polska w tym porównaniu również wypada słabo, aczkolwiek Włochy i Dania, należące do tzw.
„starej 15 UE” oraz Litwa i Czechy, odnotowały niższy od naszego poziom wydatków przeznaczanych na sektor R&D w ochronie zdrowia.
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Ostatnim już elementem, o którym warto wspomnieć w ramach przeprowadzanej analizy
porównawczej, jest struktura wydatków na ochronę zdrowia (usługi szpitalne, pielęgnacyjne
i opiekuńcze, opieka ambulatoryjna i inne konsumpcyjne dobra medyczne). Polska ponosi znacznie mniejsze koszty z tytułu tzw. usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych (w wysokości ok. 2%)
w stosunku do krajów Europy Zachodniej (próg ok. 8%). Jest to wynikiem coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa państw Europy Zachodniej oraz zmian kulturowych przesuwających
opiekę nad starszymi z rodziny na barki instytucji opiekuńczych. Ponadto, w Polsce wydatki na
rzecz farmaceutyki są ponoszone przy użyciu środków prywatnych, w odróżnieniu do innych
krajów UE finansujących ten element struktury ze źródeł publicznych.
Zwiększenie budżetowych nakładów jest rzeczywiście niezbędne do tego, aby służba zdrowia w Polsce zaczęła przyzwoicie funkcjonować. Należy jednak pamiętać o tym, że od samego
zwiększenia wydatków sytuacja wcale nie musi się poprawić. Nie znikną kolejki, patologie, nie
poprawi się jakość usług. Największy problem z finansowaniem polskiej służby zdrowia nie leży
bowiem w samej szczupłości środków, ale raczej w braku mechanizmów wymuszających racjonalne wydawanie tych środków.
Zakończenie
Wnioski płynące z analizy porównawczej wskazują na duże rozbieżności między Polską,
a krajami tzw. „starej UE”. Największy dysonans dotyczy dwóch obszarów: wysokości wydatkowania na sektor opieki medycznej oraz efektywności funkcjonowania systemu opieki
zdrowotnej.
Polska jest jednym z krajów, gdzie ponoszone są najniższe wydatki całkowite na ochronę zdrowia, zarówno w odniesieniu do wskaźnika mierzonego w wartościach nominalnych per capita,
jak i w samej relacji do PKB. Ponadto, niepokojący jest fakt, iż porównując Polskę do krajów
o podobnej wysokości PKB, można zaobserwować zdecydowanie niższy poziom wydatkowania
na sektor ochrony zdrowia. Mimo pewnego wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną, który miał
miejsce w latach 1999 – 2005 (wzrost zbliżony do przeciętnego wzrostu wydatków w krajach
OECD), Polska wciąż pozostaje w tyle za innymi krajami. Obawę budzi również fakt, iż Polska należy do grupy krajów, gdzie zarejestrowano bardzo niski poziom wydatkowania na sektor badań
i rozwoju w zakresie ochrony zdrowia.
Badania i ekspertyzy wskazują na liczne wady naszego systemu opieki zdrowotnej. Problemy
dotyczą m.in. jakości usług medycznych, empowerment pacjenta, dostępu do informacji medycznych czy środków farmakologicznych. Przeprowadzona w artykule analiza obnażyła niektóre
słabe punkty polskiego systemu finansowania ochrony zdrowia i jednocześnie wskazała na te
elementy, które zdecydowanie wymagają poprawy.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż nie ma wzorcowego, uniwersalnego i najskuteczniejszego modelu finansowania systemu opieki zdrowotnej, który z pozytywnym efektem można
zaimplementować w każdym kraju. Istnieją za to pewne dobre praktyki, z których należy czerpać
jak najwięcej. Przykładem może być Holandia, której system opieki zdrowotnej oceniany jest
obecnie jako jeden z najlepszych w Europie26. Sukcesem okazało się wprowadzenie konkurencji
po stronie płatników, co w konsekwencji doprowadziło do spadku cen, lepszego wykorzystania
zasobów oraz wyższej jakości świadczonych usług. Choć nowy system został wdrożony w Holandii 1 stycznia 2006 r., to prace nad nim rozpoczęto już kilkadziesiąt lat wcześniej (w 1986 r.).
26
Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2009, Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU, Warszawa, styczeń 2010 r.; http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/HCP%20A4_i_1.pdf (07.11.2010).
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Na efekty podjętych decyzji i zmian systemowych trzeba było poczekać 20 lat, ale już wiadomo,
że było to posunięcie dalece opłacalne.
System opieki zdrowotnej w Polsce również wymaga podjęcia gruntownych reform, ale na
szczęście zaczynamy być świadkiem podejmowania takich działań.

Mgr Joanna Hady, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Mgr Małgorzata Leśniowska, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Summary of the arcle

Financing of Polish health care system in comparison with countries
of the European Union
In this article comparison of health care system financing models of Poland and other countries of European Union was accomplished.
As far as Polish financing of health care system is concerned, special attention is paid to elements such as income of health care premiums collected by the National Health Fund and
income of the national budget intended to highly specialized services. The important issue is
that these elements are considered to be public financial sources.
Apart from sources of financing listed above, the article mentions also the role of private elements of financing in the form of household resources or employees’ funds.
The above components of health care financing models are compared with the ones applied
in selected European Union countries such as: Germany, Belgium, Netherlands and Austria, as
well as in the countries of the „old European Union” within (for example) the scope of total
expenditure on health care (as a percentage of gross domestic product). The aim of this comparison is to present an extended review on fundamental financial problems present in our
country.
Above analysis clearly indicates that financial problems experienced by Poland concern the
matter of relationship between the amount of resources collected by the system, social demand
for medical service including all related expenses, and an actual generation of medical services.
Moreover, knowledge on this topic is rather selective as it concerns only few financial sources
and indicates lack of proper financial information, in particular in the area of cost modeling.
Concluding on the above article, it can be pointed out that countries of the „old EU” are considered to introduce the most effective way of health care financing, at the same time all the
weak points of the Polish model are highlighted.
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Barbara Więckowska

Konkurencja między płatnikami trzeciej strony a efektywność systemu
ochrony zdrowia
Wstęp
Wydłużające się przeciętne trwanie życia w szybszym tempie niż przeciętne dalsze trwanie życia w zdrowiu, postępujący proces starzenia się ludności oraz wykładniczy wręcz wzrost kosztów
świadczeń medycznych sprawiają, iż coraz częściej poszukuje się metod poprawy efektywności
systemów ochrony zdrowia, ze szczególnym naciskiem na racjonalizację kosztów. Jedną z postulowanych metod wpływu na ograniczenie kosztów jest wprowadzenie konkurencji między
płatnikami, dzięki czemu staraliby się oni nie tylko oddziaływać na cenę i jakość usług medycznych, lecz również i na zachowania pacjenta.
Celem artykułu jest określenie wpływu konkurencji pomiędzy płatnikami w bazowym systemie
ochrony zdrowia na efektywność tego sytemu. W analizie uwzględniono 27 krajów Unii Europejskiej poszerzonych o Szwajcarię, Izrael, Norwegię i Kanadę (Schemat nr 1). W badaniu pominięto
system zdrowotny Stanów Zjednoczonych; mimo, iż jest on traktowany jako najbardziej konkurencyjny na świecie, nie mógł on stanowić przedmiotu niniejszego badania, ponieważ badanie
dotyczyło systemów bazowych, zaś w Stanach Zjednoczonych system bazowy jest ograniczony
do minimum (niekonkurujący ze sobą płatnicy Medicaid i Medicare), sprawiając, iż traktowany
jest on, obok modeli typu Bismarcka i typu Beveridge’a, jako przykład modelu rynkowego1, gdzie
funkcja bazowa została przejęta przez dobrowolne ubezpieczenia kosztów leczenia – relacja prymatu ubezpieczeń prywatnych w systemie ochrony zdrowia2.
Aby można było mówić o możliwości istnienia konkurencji między płatnikami trzeciej strony
w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego niezbędne jest spełnienie dwóch warunków
wstępnych: wielość płatników oraz możliwość wyboru płatnika przez pacjenta3. Warunki te są
spełnione jedynie przez 7 krajów: Belgię, Czechy, Holandię, Izrael, Niemcy, Słowację oraz Szwajcarię.
1
Określany również mianem modelu rezydualnego, albo wręcz „non–system”. C. Włodarczyk, S. Poździoch,
Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 82.
2
B. Więckowska, M. Osak, Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki
zdrowotnej w Polsce (w druku).
3
Więcej na temat konkurencji w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego patrz: B. Więckowska,
Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego, Sprawne Państwo, Program
Ernst&Young, Warszawa 2010.
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Schemat nr 1. Kategoryzacja krajów pod względem cech płatnika wskazujących na możliwość
występowania konkurencji
System o jednym płatniku

Bułgaria, Cypr, Dania,
Estonia, Hiszpania,
Irlandia, Kanada,
Luksemburg, Łotwa,
Malta, Norwegia,
Portugalia, Słowenia,
Szwecja, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy

System z wieloma płatnikami
Rozdzielność
Rozdzielność
Możliwość
przedmiotowa
podmiotowa
wyboru

Finlandia,
Litwa,
Polska,
Rumunia

Austria,
Francja,
Grecja

Belgia, Czechy,
Holandia, Izrael,
Niemcy, Słowacja,
Szwajcaria

Źródło: B. Więckowska, Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego,
Sprawne Państwo, Program Ernst&Young, Warszawa 2010.

W pracy przyjęto badanie wariantu wydajnościowego efektywności tj. (1) skonstruowane
zostały dwie sztuczne zmienne: nakłady oraz efekty systemu ochrony zdrowia, (2) następnie
określony został model ekonometryczny opisujący relację pomiędzy nakładami a efektami, (3)
wyznaczone zostały różnice względne pomiędzy rzeczywistymi efektami a efektami teoretycznymi4. Różnice te świadczyły o wydajności tj. jeżeli system osiąga wyniki (efekty empiryczne)
wyższe niż teoretyczne jest systemem wydajnym a tym samym efektywnym (uwaga: nie jest to
równoznaczne z wydajnością czy efektywnością płatnika funkcjonującego w danym systemie),
natomiast jeżeli system osiąga wyniki (efekty empiryczne) niższe niż teoretyczne będzie uznany
jako system nieefektywny.
1. Miary nakładów
Jako miary nakładów w systemie ochrony zdrowia uznano trzy zmienne: (1) wydatki na system
ochrony zdrowia jako % PKB – nakład finansowy, (2) personel medyczny (lekarze i pielęgniarki)
na 1 000 mieszkańców – nakład osobowy reprezentujący koszty płacowe, (3) liczba łóżek w stacjonarnej opiece zdrowotnej na 1 000 mieszkańców – nakład rzeczowy reprezentujący koszty
pozapłacowe.
Pod pojęciem łącznych wydatków na zdrowie kryją się wydatki na świadczenia zdrowotne,
działania prewencyjne oraz zdrowie publiczne, koszty administracyjne oraz inwestycyjne5.
Udział łącznych wydatków na zdrowie jako procent PKB w poszczególnych krajach jest prezentowany na Wykresie nr 1. Pierwsze cztery kraje, charakteryzujące się najwyższym poziomem
tego wskaźnika, posiadają równocześnie bazowy system zabezpieczenia zdrowotnego z wieloma płatnikami. We wszystkich badanych krajach, za wyjątkiem Rumunii, udział wydatków na
ochronę zdrowia jest wyższy niż 6% PKB. Średni udział wydatków na zdrowie jako procent PKB
w badanych krajach to 8,4% PKB (1,6 – odchylenie standardowe); w 17 krajach wartości opisywanego wskaźnika są wyższe niż wartość średnia. Należy również zaznaczyć, iż 3 spośród krajów,
4
Badanie efektywności będzie dotyczyło całej próby krajów ujętych w niniejszym raporcie, albowiem fakt istnienia bądź braku konkurencji nie powinien wpływać na metodologię określania efektywności systemu.
5
OECD Health Data (2010); www.oecd.org.
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w których występuje konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego charakteryzuje się udziałem wydatków na zdrowie niższym niż średnia dla próby.
Wykres nr 1. Udział łącznych wydatków na zdrowie w PKB (w %)

Źródło: Dane OECD Health Data 2010 (dane za rok 2008; Dania, Grecja – 2007, Luksemburg, Portugalia – 2006),
WHO World Health Statistic 2010 (dane za rok 2007 dla Malta, Bułgaria, Cypr, Litwa, Łotwa, Rumunia).

Wykres nr 2. Personel medyczny – lekarze i pielęgniarki (na 1 000 mieszkańców)

Źródło: Dane OECD Health Data 2010 (dane za rok 2008; Dania, Finlandia, Holandia – 2007), WHO World Health
Statistic 2010 (dane (wraz z położnymi) za rok 2007 dla: Malta, Bułgaria, Cypr, Litwa, Łotwa, Rumunia).
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Drugim z przyjętych mierników nakładów na system ochrony zdrowia jest miara określająca
zasoby personalne w systemie – liczba lekarzy i pielęgniarek przypadająca na 1 000 mieszkańców. Te dwie grupy zawodowe zostały ujęte łącznie, ponieważ coraz częściej obserwuje się
przejmowanie przez pielęgniarki niektórych zadań charakterystycznych dla zawodu lekarza. Zatem można stwierdzić, iż istnieje pewnego rodzaju kompensata funkcji, a tym samym istnieje
teza, iż dwa państwa, z których jedno posiada mniej lekarzy (w stosunku do drugiego państwa)
przy równoczesnej większej liczbie pielęgniarek, mogą posiadać taki sam (pod względem wykonywanych funkcji) zasób personalny.
Liczba lekarzy i pielęgniarek na 1 000 mieszkańców w badanych krajach przedstawiona jest
na Wykresie nr 2. W przypadku tego miernika, wśród krajów o najwyższych jego wartościach
(powyżej 16 osób personelu na 1 000 mieszkańców) znalazł się tylko jeden kraj (Szwajcaria),
spośród tych, w których istnieje konkurencja pomiędzy płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego. Średnia liczba lekarzy i pielęgniarek na 1 000 mieszkańców to 11,8.
Wartości tej nie osiąga aż 19 spośród badanych systemów, z czego 3 należące do grupy systemów „z konkurencją”.
Ostatnią z przyjętych miar nakładów jest liczba łóżek w stacjonarnej opiece zdrowotnej na
1 000 mieszkańców. Pod pojęciem liczby łóżek kryją się wszystkie miejsca w placówkach przypisanych do systemu ochrony zdrowia, które są dedykowane do pobytu dłuższego niż jeden
dzień. Zgodnie z Narodowymi Rachunkami Zdrowia są to łóżka szpitalne: w szpitalach ogólnych,
szpitalach psychiatrycznych oraz w innych szpitalach specjalistycznych, oraz łóżka przeznaczone
do opieki długoterminowej. Do łóżek szpitalnych nie są zaliczane miejsca dzienne w oddziałach
szpitalnych6.
Wykres nr 3. Liczba łóżek w stacjonarnej opiece zdrowotnej (na 1 000 mieszkańców)

Źródło: Dane OECD Health Data 2010 (dane za rok 2008; Kanada, Irlandia – 2007), WHO World Health Statistic
2010 (Malta, Bułgaria, Cypr, Litwa, Łotwa, Rumunia).
6

Więcej: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.
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Najwięcej łóżek w stacjonarnej opiece zdrowotnej na 1 000 mieszkańców odnotowano
w Niemczech (8,2 łóżek na 1 000 mieszkańców), najmniej zaś w Szwecji (3,1 łóżka na 1 000
mieszkańców) (Wykres nr 3). Jest to ponad 2,6–krotna różnica pomiędzy tymi skrajnymi krajami.
15 krajów posiada wartości wskaźnika poniżej średniej dla badanej próby wynoszącej 5,5 łóżek
na 1 000 mieszkańców, z czego ponownie 3 kraje z tej grupy stanowią te, w których występuje
konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego.
Analizując przedstawione miary nakładów na system ochrony zdrowia łącznie, nie można
stwierdzić, iż kraje charakteryzujące się występowaniem konkurencji pomiędzy płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego przedstawiają jakąkolwiek tendencję dla tych
wskaźników (Schemat nr 2). Dla każdego z badanych wskaźników istnieją kraje, które mają wartość powyżej oraz poniżej średniej. Wśród badanych krajów Belgia oraz Niemcy miały wszystkie
wskaźniki powyżej średniej, natomiast Izrael posiadał wszystkie wskaźniki poniżej średniej wartości dla badanej próby.
Schemat nr 2. Wartości wskaźników nakładów dla krajów z „konkurującymi płatnikami”
a wartości średnie tych wskaźników
Wskaźnik
Łączne wydatki na zdrowie jako % PKB
Personel medyczny na 1 000 mieszkańców
Łóżka w stacjonarnej opiece zdrowotnej
na 1 000 mieszkańców

Poniżej średniej
Belgia, Holandia,
Niemcy, Szwajcaria
Belgia, Holandia,
Niemcy, Szwajcaria
Belgia, Czechy,
Niemcy, Słowacja

Powyżej średniej
Czechy, Słowacja, Izrael
Czechy, Słowacja, Izrael
Szwajcaria, Holandia, Izrael

Źródło: Opracowanie własne.

2. Miary efektów systemu
Jako zmienne określające efekty osiągane przez system przyjęto: przeciętne trwanie życia
w zdrowiu (Healthy Life Expectancy, HALE), współczynnik umieralności niemowląt oraz Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (Euro Health Consumer Index).
Przeciętne trwanie życia w zdrowiu, obok liczby lat przeżytych z uwzględnieniem sprawności
(Disability–Adjusted Life Years, DALY), liczby lat przeżytych z uwzględnieniem ich jakości (Quality
Adjusted Life Years, QALY) oraz ich wartości przeciętnych, zaliczane jest do tzw. wieloaspektowych miar stanu zdrowia populacji7. Miara ta określa liczbę lat przeżytych w pełnym zdrowiu,
bez ograniczeń płynących z choroby czy inwalidztwa8. W jej konstrukcji brane są pod uwagę informacje zawarte w tablicach trwania życia oraz w statystykach związanych z zachorowalnością
i inwalidztwem skorygowanych o informacje z badań ankietowych na temat ograniczeń jakie
niosą poszczególne jednostki chorobowe oraz stany inwalidztwa9.
7
W.C. Włodarczyk, Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Versalius, Łódź–Kraków 1996, s. 150–156.
8
Więcej: WHO World Health Statistic (2010); ww.who.org.
9
C.D. Mathers, C.J.L. Murray, J.A. Salomon, Methods for Measuring Healthy Life Expectancy, (w:) C.J.L. Murray, D. Evans (ed.), Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism, Geneva, World
Health Organization, 2003.
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Wykres nr 4. Przeciętne trwanie życia w zdrowiu (w latach)

Źródło: WHO World Health Statistic 2010.

Najwięcej zdrowych lat życia mają przed sobą noworodki urodzone w Szwajcarii (Wykres nr 4).
W tym kraju przeciętne trwanie życia w zdrowiu jest najdłuższe i wynosi 73 lata. W kolejnych
krajach wartość ta stopniowo spada, lecz największe tempo spadku przyjmuje Słowacja, różnica
pomiędzy nią a krajem wcześniejszym sięga aż 3 lat.
Wykres nr 5. Umieralność niemowląt (na 1 000 urodzeń żywych)

Źródło: WHO World Health Statistic 2010.
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Drugim analizowanym miernikiem efektów system ochrony zdrowia jest umieralność niemowląt. Im jest ona niższa, tym lepsze wyniki osiąga system. Na Wykresie nr 5 przedstawione
są dane dotyczące umieralności niemowląt na 1 000 urodzeń żywych. Dwa kraje są tutaj charakterystyczne: Rumunia i Bułgaria, w nich w ciągu pierwszego roku życia umiera ponad 17 z 1 000
nowourodzonych dzieci. W pozostałych krajach wartość wskaźnika umieralności niemowląt nie
przekracza 9 osób osiągając w Szwecji swą najniższą wartość – 2,5.
Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia jest koleją zagregowaną miarą opisującą wyniki systemu ochrony zdrowia. Po raz pierwszy został on określony dla krajów europejskich w 2005 r.,
zaś od 2008 r. obejmuje on również Kanadę. Celem indeksu jest określenie wyników systemu
z perspektywy pacjenta. Oceniane elementy podzielone są na 5 kategorii10:
1) prawa pacjenta i informacja, które obejmują m.in. prawo do drugiej opinii czy dostęp do
własnej dokumentacji;
2) czas oczekiwania na leczenie, który obejmuje m.in. dostęp do lekarza rodzinnego w tym
samym dniu, badanie tomograficzne w ciągu 7 dni;
3) wyniki leczenia, które obejmują m.in. śmiertelność na skutek zawału serca, spadek liczby
samobójstw;
4) zakres i zasięg świadczonych usług, który obejmuje m.in. przeszczepy nerek na 1 000 mieszkańców, nieformalne opłaty dla lekarzy;
5) środki farmaceutyczne, które obejmuje m.in. dostęp do nowych leków, leki dla terapii antynowotworowej.
Wykres nr 6. Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia

*Dla Izraela przyjęto wartość średnią dla krajów o zbliżonym wzorcu płatnika.
Źródło: Euro–Canada Health Consumer Index 2010.
10
B. Eisen, A. Bjönberg, Euro–Canada Health Consumer Index, Health Consumer Powerhouse, Frontier Centre
For Public Policy, FCPP Policy Series, No. 89, 2010, s. 15–16.
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Wśród pierwszych sześciu państw w rankingu, pięć aż reprezentuje systemy, w których istnieje
konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego (Wykres nr
6). Najniższe oceny otrzymały Bułgaria oraz Rumunia.
Podsumowując przedstawione powyżej wartości wskaźników efektów w kontekście krajów,
w których występuje konkurencja pomiędzy płatnikami w bazowym systemie ochrony zdrowia można stwierdzić, iż znaczna część krajów reprezentuje wyniki przewyższające wartości
przeciętne (w przypadku wskaźnika umieralność niemowląt pożądane jest osiąganie wskaźnika poniżej wartości średniej). Jedynie Słowacja we wszystkich trzech wskaźnikach znalazła się
w grupie państw, których systemy ochrony zdrowia osiągają słabsze wyniki niż wyniki przeciętne
(Schemat nr 3).
Schemat nr 3. Wartości wskaźników efektów dla krajów z „konkurującymi płatnikami” a wartości średnie tych wskaźników
Wskaźnik

Poniżej średniej

Powyżej średniej

Przeciętne trwanie
życia w zdrowiu

Czechy, Słowacja

Belgia, Holandia,
Niemcy, Szwajcaria, Izrael

Umieralność niemowląt

Belgia, Czechy, Niemcy,
Szwajcaria, Holandia, Izrael

Słowacja

Europejski Konsumencki
Indeks Zdrowia

Słowacja

Belgia, Holandia,
Niemcy, Szwajcaria,
Czechy, Izrael

Źródło: Opracowanie własne.

3. Efektywność systemów ochrony zdrowia w badanych krajach
Dla przedstawionych w poprzednich dwóch podrozdziałach dwóch grup wskaźników opisujących nakłady oraz efekty osiągane przez system ochrony zdrowia stworzono dwie sztuczne
zmienne: nakłady oraz efekty11. Uzyskano je dzięki zastosowaniu metody analizy czynnikowej12.
Otrzymane wyniki prezentowane są na Wykresie nr 7. Wynika z niego, iż istnieje istotny związek pomiędzy zmienną nakłady a zmienną efekty – model trendu wyjaśnia 75,5% zmienności
efektów względem wyników. Jak już wcześniej opisano linia trendu stanowi hipotetyczną (teoretyczną) wartość efektów jakie kraje powinny osiągać przy założonych nakładach. Przyjmując
jako miarę efektywności relację pomiędzy wynikami empirycznym a wynikami teoretycznymi
można stwierdzić, iż systemy ochrony zdrowia tych krajów, które znalazły się ponad linią trendu
z pewnością są krajami efektywnymi (osiągają one relatywnie wyższe efekty niż wynika to z ponoszonych nakładów). Należą do nich: Estonia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Holandia,
Polska, Francja, Austria, Niemcy, Cypr, Luksemburg, Izrael, Czechy, Malta13. Obojętna z punktu widzenia efektywności jest jedynie Szwajcaria – wyniki empiryczne dla tego kraju są równe
11

Wykorzystano w tym celu pakiet SPSS.
Więcej na temat metodologii np. M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2002; M. Dobosz, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna
Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
13
Należy pamiętać, iż jest to efektywność systemu a nie efektywność płatników funkcjonujących w tych systemach.
12
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wynikom teoretycznym. Natomiast pozostałe kraje, czyli te, które znalazły się pod linią trendu
stanowią grupę krajów nieefektywnych (zgodnie ze zdefiniowanym we wstępie kryterium) –
osiągają one efekty niższe niż wynika to z ponoszonych nakładów.
Wykres nr 7. Relacja między nakładami a efektami w systemach ochrony zdrowia

Źródło: Obliczenia własne.

4. Wpływ konkurencji na efektywność w systemie ochrony zdrowia
Posiadając informacje na temat efektywności (mierzonej jako relacja pomiędzy efektami empirycznymi a efektami teoretycznymi) można dokonać kategoryzacji krajów względem dwóch
zmiennych: efektywność oraz konkurencja. Wartości zmiennej efektywność zostały podzielone
na trzy przedziały:
 powyżej 1,1 – oznaczające osiąganie przez system efektów co najmniej o 10% wyższych niż
efekty teoretyczne – systemy efektywne;
 0,9 – 1,1 – oznaczające „normę”, czyli systemy osiągające wyniki empiryczne takie same jak
teoretyczne +/– 10%;
 poniżej 0,9 – oznaczające osiąganie przez system efektów co najmniej o 10% niższych niż
efekty teoretyczne – systemy nieefektywne.
Analizując informacje przedstawione na Schemacie nr 3 można wnioskować, iż nie istnieje
związek pomiędzy konkurencją a efektywnością. Kraje, które charakteryzują się konkurencją
między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego znalazły się we wszystkich
trzech klasach efektywności. Zatem nie można stwierdzić, iż wprowadzenie konkurencji zwiększa szansę na osiągnięcie efektywności przez system. Jednakże, w przypadku tych krajów udział
krajów, które znalazły się w grupie systemów nieefektywnych jest znacznie niższy niż w przypadku krajów, w których konkurencja pomiędzy płatnikami trzeciej strony nie występuje (14%
vs. 25%). Równocześnie otrzymane dane nie pozwalają stwierdzić, że im wyższa konkurencja
(w tych krajach, w których istnieje ona pomiędzy płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego), tym lepsze efekty osiąga system.
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Schemat nr 3. Efektywność wartości wskaźników efektów dla krajów z „konkurującymi płatnikami” a wartości średnie tych wskaźników
Konkurencja

Efektywność
Powyżej 1,1
0,90 – 1,1
Poniżej 0,90

Udział

Brak

Istnieje

Austria, Francja, Cypr, Luksemburg, Malta

Niemcy, Izrael, Czechy

25,8%

Belgia, Szwajcaria,
Holandia

51,6%

Słowacja

22,6%

Irlandia, Grecja, Wielka Brytania, Dania, Węgry,
Norwegia, Finlandia, Estonia, Słowenia, Hiszpania,
Szwecja, Włochy, Polska
Bułgaria, Rumunia, Kanada,
Litwa, Portugalia, Łotwa

Udział

77,4%

22,6%

Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski
Mimo istnienia znacznej presji na wprowadzanie konkurencji pomiędzy płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego, działania te należy prowadzić z rozwagą. Wyniki
analizy efektywności uzyskane w niniejszym badaniu pozwoliły podzielić próbę na trzy kategorie: państwa o efektywnych systemach ochrony zdrowia, państwa o „standardowych” systemach
ochrony zdrowia oraz państwa o nieefektywnych systemach ochrony zdrowia. Kraje, które
charakteryzują się konkurencją między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego, znalazły się we wszystkich trzech klasach efektywności. Zatem nie można stwierdzić,
iż wprowadzenie konkurencji zwiększa szansę na osiągnięcie efektywności przez system.
Brak potwierdzenia uzyskania wyższej efektywności w przypadku systemów z konkurencyjnymi płatnikami trzeciej strony wynika prawdopodobnie z faktu, iż systemy te napotykają szereg
dodatkowych trudności, niewystępujących w przypadku płatnika monopolisty. Przede wszystkim
chodzi tu o efektywne narzędzia ograniczania działań selekcyjnych po stronie ubezpieczyciela
przejawiających się w ukrytym dyskryminowaniu osób o podwyższonym ryzyku. Sytuacja ta ma
miejsce również, gdy istnieje obowiązek przyjęcia każdego aplikującego – zakłady stosują np.
ograniczenia (ochrony lub finansowe) w oferowanie dodatkowych, uzupełniających produktów.
Drugim problemem, wręcz chyba nawet ważniejszym niż pierwszy z wymienionych, wśród krajów o konkurujących płatnikach trzeciej strony jest potrzeba budowy odpowiedniego systemu
wyrównywania ryzyka, jak i wyrównywania szkodowości zapewniającym równowagę konkurencyjną płatników przy maksymalnym bezpieczeństwie realności ochrony dla osób o najwyższym
ryzyku ubezpieczeniowym. Chodzi o to, by z jednej strony wymusić na płatnikach zachowania
ekonomiczne maksymalizujące efektywność wydatkowanych środków przy równoczesnym zapewnieniu gwarancji pokrycia kosztów w przypadku ubezpieczonych o ryzyku „katastroficznym”
(np. leczenie chorób rzadkich).
Biorąc zatem pod uwagę zaprezentowane powyżej wyniki badania, należy stwierdzić, iż bez
spełnienia powyższych warunków reforma systemu ochrony zdrowia, której celem jest poprawa
efektywności, zaś narzędziem jest wprowadzenie konkurencji między płatnikami w ramach bazowego koszyka świadczeń, może okazać się bezskuteczna, bądź wręcz szkodliwa.
Dr Barbara Więckowska, Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
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Summary of the arcle

Competition between third party payers vs. effectiveness of health
protection system
Extension of the average life time, ageism and substantial growth of medical expenses initiate
an extensive search of new methods aiming at improving the effectiveness of health protection
system with a special attention paid to cost rationalization.
One of the postulated methods aiming at limiting the costs is an introduction of a competition
between payers that makes them influence not only the price and the quality of medical expenses but also patients’ behavior.
The main goal of the article is to determine the influence that such competition between
payers in health protection system has on the effectiveness of this system. 27 countries of the
European Union were analyzed herein, and additionally, Switzerland, Israel, Norway and Canada. In order to determine the effectiveness of health protection system, econometric model
and factorial analysis were used. The results obtained by this analysis enabled specifying three
of the following categories: countries characterized by effective health protection system, the
ones with „standard” health protection system and the ones lacking sufficient health protection
system. Based on this classification a thesis concerning a chance of improving the effectiveness
of the system by introducing a proper level of competition was verified.
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Petre Iltchev

Miejsce zdrowotnych kont oszczędnościowych w polskim systemie
ochrony zdrowia
Wprowadzenie
Zdrowotne konta oszczędnościowe (ZKO) są wykorzystywane w systemach ochrony zdrowia takich krajów jak Singapur, Republika Południowej Afryki, Chiny, Stany Zjednoczone. Rozważane jest
ich wprowadzenie w Republice Czeskiej. W Polsce brakuje analiz ZKO i ich miejsca w finansowaniu
ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do badania należy określić metodologię badań dotyczących ZKO i ich miejsce w systemie ochrony zdrowia. Zdefiniowanie czynników mogących w istotny
sposób wpływać na rozwój tej formy oszczędzania ułatwi analizę możliwości integracji ZKO w systemie ochrony zdrowia. Proces analizy warunków wdrażania ZKO obejmuje: analizę – diagnozę
– propozycje zmian i ich skutki finansowe, szacowanie efektów społecznych1, uzupełnione o analizę
procesów. Praca W. Sułkowskiej posłużyła jako przykład metodologii „oceny czynników wpływających ma rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce”2. ZKO są szczególną formą gromadzenia
kapitału na finansowanie bieżących i przyszłych świadczeń medycznych. Jako rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają one determinantom opisanym przez W. Sułkowską: „Ogół czynników,
które – w moim przekonaniu – wpływają na rozwój rynku ubezpieczeniowego, można podzielić na
trzy grupy, wśród których wyodrębnić trzeba czynniki gospodarcze, politykę państwa oraz czynniki
społeczne i psychologiczne”3. Ponieważ czynniki polityczne bardzo często decydują o racji bytu danej koncepcji naszą uwagę w pierwszej kolejności skoncentrujemy właśnie na nich.
1. Wpływ czynników politycznych na wdrożenie ZKO
Analizując warunki wprowadzenia ZKO w Polsce musimy brać pod uwagę przede wszystkim czynniki polityczne. Istnieje pogląd, iż one decydują o wprowadzeniu lub odrzuceniu
danego rozwiązania, a nie wyliczenia matematyczne4. Tak jest również w przypadku ZKO.
1
Zobacz: Raport Racjonalizacja Wydatków Społecznych, Zielona Księga, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003; http://resources.rybinski.eu/resources/viewResource:72a05fd0–a5ea–11df–be76–
001b24eff4d8 (20.08.2010).
2
W. Sułkowska, Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce; www.e–finanse.com/artykuly/72.pdf
(29.08.2010).
3
Op. cit., s. 1.
4
Zobacz: K. Rybiński, Rośnie bizancjum urzędników, 03.08.2010; http://www.rybinski.eu/?p=1490&lang=pl
(20.08.2010), w którym K. Rybiński uzasadnia, że podwyżka VAT w całości zostanie przeznaczona na pokrycie
rosnących kosztów administracji państwowej.
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S. Tomphson i E. Mosailos trafnie opisują różnicę między UE a Stanami Zjednoczonymi
w kwestii kontroli rosnących kosztów w ochronie zdrowia. W UE ogranicza się, kontroluje
stronę podażową (ilość lekarzy, ilość wykonywanych świadczeń) a w Stanach Zjednoczonych
ogranicza popyt pacjentów. Ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych jest osiągane
przez NFZ za pomocą kontraktów o mniejszej wartości w stosunku do rzeczywistych potrzeb.
W Stanach Zjednoczonych ten sam efekt jest osiągany przez wysokość płaconej składki na
ubezpieczenie medyczne oraz możliwości finansowe pacjenta częściowego opłacenia usług
z własnej kieszeni. Każde z wyżej wymienionych podejść ma swoje plusy i minusy. Dla nas jest
istotne, że koncepcja ZKO nie koliduje z zasadami socjalnymi obowiązującymi w UE – „równego dostępu do świadczeń”, podziału ryzyka itd. Dotychczasowe teoretyczne analizy miejsca
ZKO w UE zakładały przeciwstawianie się ZKO obecnemu systemowi finansowania ochrony
zdrowia w UE poprzez zastąpienie jednego sposobu finansowania drugim5. Podzielam opinię ekspertów z London School of Economics, że likwidacja obecnego modelu finansowania
i zastąpienie go całkowicie przez ZKO jest nieuzasadniona. Jednak ZKO jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury finansowania świadczeń zdrowotnych według nas ma miejsce w UE.
Ponieważ nie jest ono dominującą formą finansowania, koncepcja ta nie narusza zasad polityki w ochronie zdrowia w UE. Podstawową formą w Polsce pozostaną składki zdrowotne
na NFZ. Uzasadnienie słuszności naszej tezy jest próbą integracji ZKO w systemach ochrony
zdrowia w Republice Czeskiej i na Litwie. Państwa te posiadają system ochrony zdrowia zbliżony do polskiego. W związku z powyższym warto głębiej przeanalizować ich doświadczenia
w tej dziedzinie. W Republice Czeskiej została zaproponowana integracja ZKO w systemie
ubezpieczeń zdrowotnych. Autorzy propozycji podkreślali, że zostają zachowane zasady solidarności i dostępności świadczeń zdrowotnych6. W krajach, w których kolejki oczekujących
na wizytę u specjalisty są długie, jakość świadczeń w publicznych ZOZ często pozostawia
wiele do życzenia. ZKO jest formą wsparcia finansowego korzystania przez pacjenta z prywatnych świadczeń medycznych.
Ze względu na rozwój ZKO w Polsce podstawową uwagę należy zwrócić na poziom strategiczny systemów ochrony zdrowia. Wychodzimy z założenia, że dokument „Polska 2030”7 określa
wizję rządu odnośnie strategii rozwoju Polski8. Analiza tego dokumentu9 pozwoli zdefiniować
priorytety i kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a w tym i możliwości uruchomienia w Polsce ZKO. Rząd za pomocą ulg podatkowych jest
w stanie wspierać systematyczne oszczędzanie na finansowanie bieżące i przyszłe świadczenia
zdrowotne za pomocą ZKO. Promocja ulgi połączona z odpowiednią polityką informacyjną jest
w stanie przełamać obecny stan niskiego korzystania z dodatkowego zabezpieczenia emerytal5

S. Glied, D Ly and L. Brown, Medical savings accounts in the United States, (w:) S. Thomson, E. Mossialos and
R. Evans (eds.), Private Health Insurance and Medical Savings Accounts: Lessons from International Experience,
Cambridge University Press, Cambridge 2009, s. 1, cytowane za S. Glied, Health savings accounts in the United
States, Euro Observer, 2008, Volume 10, nr 4.
6
M. Chawla, Health Care Spending in the New EU Member States. Controlling Costs and Improving Quality,
World Bank Working Paper No. 113, Washington 2007, s. 45.
7
Raport „Polska 2030” został przygotowany przez zespół doradców premiera Donalda Tuska pod kierownictwem ministra Michała Boniego; http://www.premier.gov.pl/files/file/Dokumenty/PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf (20.08.2010).
8
Oczywiście każda zmiana koalicji rządzącej zazwyczaj jest związana ze zmianą w polityki priorytetów i kierunków rozwoju, opracowanie nowej strategii rozwoju.
9
Jako przykład analizy możemy wskazać: M. Syska (red.), Jaka Polska 2030, Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, Wrocław–Warszawa 2010; http://issuu.com/jakapolska2030/docs/aaa (20.08.2010).
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nego wskazanego przez W. Sółkowską10. Koniecznie jest uświadamianie, stworzenie lobbingu
idei ZKO wśród polityków i menadżerów firm ubezpieczeniowych. Niezbędne jest więc podejmowanie szerszych prac mających na celu popularyzację idei ZKO wśród partii politycznych
i społeczeństwa. Wydanie broszury w formie elektronicznej, raporty i ekspertyzy są według nas
logiczną konsekwencją tego typu działań. Analizując miejsce ZKO w systemie ochrony zdrowia
powinniśmy zbadać również wpływ zmian demograficznych, oraz sytuację finansową przyszłych
emerytów, co jest tematem kolejnej części artykułu.
2. ZKO, starzenie się społeczeństwa i wysokość świadczeń emerytalnych
Rozwój ZKO należy rozpatrywać w świetle danych o starzejącym się społeczeństwie. ZKO
jest pewną formą gromadzenia funduszy przeznaczonych na finansowanie świadczeń medycznych wykorzystywanych najczęściej po przejściu na emeryturę. W tym kontekście istotna jest
analiza zmian w czasie takich wskaźników jak: a) stan oszczędności Polaków; b) jaki procent
emerytów posiada oszczędności; c) poziom dochodów emerytów. W Polsce jest 5,1456 mln
osób w wieku powyżej 65 lat11, a tylko 226 specjalistów geriatrii12. ZKO może zwiększyć dostępność ich usług dla pacjentów, co przyczyni się do wzrostu liczby lekarzy tej specjalizacji.
Wraz ze wzrostem ilości osób starszych z chorobami przewlekłymi ZKO będą coraz bardziej
uzasadnione.
Zmiany w zasadach polityki emerytalnej: „zastąpienia systemu o zdefiniowanym świadczeniu systemem o zdefiniowanej składce, w którym wysokość przyszłych świadczeń zależeć
będzie wyłącznie od wielkości zgromadzonych oraz zindeksowanych składek do przewidywanej
(wynikającej z tablic dalszego trwania życia) liczby comiesięcznych wypłat świadczeń emerytalnych”13. Z prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że stopa zastąpienia
wynagrodzenia przez emeryturę maleje wraz z wiekiem. Z prognozy możemy wnioskować, że
mężczyźni urodzeni w 1979 r. będą mieli aż o 18% niższą emeryturą, niż ci urodzeni w 1949 r.
Dla kobiet jest to odpowiednio 17%14. Prognozowana przez T. Szumlicza15 stopa zastąpień wynagrodzenia w starym i nowym systemie emerytalnym wskazuje, że oczekiwana emerytura
może być niższa dla mężczyzn do 33%, a dla kobiet odpowiednio do 48% – wyliczenia na podstawie 50% wynagrodzenia dla kobiet przechodzących na emerytury w wieku 60 lat i mężczyzn
w wieku 65 lat. W. Sułkowska podkreśla rolę uświadomienia społeczeństwa dotyczące „zagrożeń wynikających z braku stabilizacji finansowej przyszłych emerytów”16. „Należy jednak
podkreślić, iż w wielu aspektach rynku ubezpieczeniowego kryje się pozorny paradoks polegający na tym, że z jednej strony, występuje bardzo mocna potrzeba dbania o bezpieczeństwo,
a więc ubezpieczenia należy zaliczyć do potrzeb fundamentalnych, z drugiej zaś strony – wysoka
10

W. Sułkowska, Bariery…, s. 6
Dane za 2008 r. Zobacz: Tablica 4(63), Ludność według płci i wieku. Stan w dniu 30VI, (w:) Mały rocznik Statystyczny Polski 2009, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009, s. 116; http://www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/gus/PUBL_oz_maly_rocznik_statystyczny_2009.pdf (09.09.2010).
12
J. Watola, Czy to jest kraj dla starych ludzi, Gazeta Wyborcza, 09.08.2010; http://wyborcza.
pl/1,75478,8118585,Czy_to_jest_kraj_dla_starych_ludzi.html (10.09.2010).
13
W. Sułkowska, Bariery…, s. 3; www.e–finanse.com/artykuly/72.pdf (29.08.2010).
14
A. Wiktorow (red.), Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce – Doświadczenia dla Europy, Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008, s. 35; http://www.ibngr.pl/index.php/pl/media/files/reforma_ubezpieczen_spolecznych (09.09.2010).
15
T. Szumlicz, Ocena Indywidualnych Kont Emerytalnych jako indywidualnych planów oszczędzania na okres
starości, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2004, nr 9–10.
16
Ibidem, s. 6.
11
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elastyczność cenowa i dochodowa na usługi ubezpieczeniowe każe je wymieniać wśród usług
wyższego rzędu”17.
Według opracowania Diagnoza Społeczna 1,98% emerytów żyło w ubóstwie18, a aż 68% gospodarstw domowych nie posiadało oszczędności19. Kobiety zarabiają mniej, wcześniej przechodzą
na emeryturę, i mogą liczyć na dłuższy okres życia niż mężczyźni. Według danych GUS z 2008 r.
kobiety po przejściu na emeryturą mogą liczyć, że będą żyły jeszcze około 23,1 lata, a mężczyźni
około 12,920. W związku z tym będą posiadały nie tylko mniejsze kwoty na rachunku ZKO, ale
również będą dysponować dużo mniejszymi średnio miesięcznymi kwotami, które będą mogły
przeznaczyć na opłacenie świadczeń medycznych. W tym kontekście patrząc w perspektywie
starzejącego się społeczeństwa i wydłużenia średniej długości życia możemy oczekiwać, że ZKO
mogą częściowo rozwiązać problem finansowania opieki medycznej emerytów.
3. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne a ZKO
Wraz ze wzrostem udziału dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych (Private Health Insurance (PHI)) możemy oczekiwać również wzrostu ZKO. W Republice Południowej Afryki, gdzie
istnieje ostra konkurencja wśród firm ubezpieczeniowych, rozpoczęły one oferowanie ZKO jako
drogę rozszerzenia oferty produktowej. Wskaźnik penetracji ubezpieczeniowej (udział składki ubezpieczeniowej w PKB) w 2005 r. wynosił w ubezpieczeniach na życie 1,55%21. Wraz ze
wzrostem średniej płacy i wiedzy ekonomicznej wśród części społeczeństwa można obserwować większe zainteresowanie inwestowaniem w ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne. Przy
analizie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych warto poszukać odpowiedzi na pytania typu:
kto korzysta z dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych? Jaka jest sylwetka typowego klienta
tych ubezpieczeń? Jakie są jego typowe cechy? Jak można segmentować (podzielić na grupy)
tych klientów? Jakie są ich dochody? Z których regionów Polski pochodzą? Jaki jest udział pracodawcy w finansowaniu dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych? Do jakich świadczeń klienci
kupują dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne: dla podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej? Przy analizie miejsca ZKO w systemie ochrony zdrowia istotne jest określenie grupy
docelowej, obszaru, skali ZKO. W Polsce grupą docelową są osoby ze średnimi dochodami, które
mają świadomość kosztów opieki zdrowotnej i pragną zgromadzić fundusze na ten cel. W Polsce
ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, stąd ZKO nie przyczyni się do wzrostu liczby osób
samodzielnie finansujących opiekę zdrowotną, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych.
ZKO natomiast poprzez wprowadzenie ulgi podatkowej może sprzyjać zwiększeniu dostępności
świadczeń spoza koszyka.
W każdym z analizowanych systemów finansowania świadczeń ryzyko ponosi pacjent. Przy
korzystaniu ze świadczeń finansowanych przez NFZ ryzyko jest związane z długością kolejki
17

W. Sułkowska, Czynniki kształtujące wielkość popytu na ochronę ubezpieczeniową, (w:) W. Sułkowska (red.),
Bariery rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Zakamycze, Kraków 2000, s. 51–72, cytat za: W. Sułkowska, Bariery…,
s. 1; www.e–finanse.com/arspis.php?no=11 (27.08.2010).
18
Tabela 8.1.1. Indeksy ubóstwa według grup społeczno–ekonomicznych, aktywności ekonomicznej i niepełnosprawności w marcu 2009 r. Podejście obiektywne (w:) J. Czapiński, T. Panek (red.) Diagnoza Społeczna 2009.
Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 312; http://www.diagnoza.
com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf (27.08.2010).
19
Ibidem, s. 18.
20
Zobacz: Tablica 16(75). Przeciętne dalsze trwanie życia, (w:) Mały rocznik Statystyczny Polski 2009, Zakład
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009, s. 128; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_oz_maly_
rocznik_statystyczny_2009.pdf (09.09.2010).
21
Ibidem, s. 2.
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– w czasie oczekiwania nasz stan się pogorszy i może być za późno na leczenie oraz jakość świadczeń tam, gdzie nie ma kolejki. W przypadku ZKO pacjent ponosi ryzyko finansowe – koszty
leczenia mogą być większe niż wielkość zgromadzonych na jego koncie środków. Przy dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych pacjent ponosi ryzyko zachorowania, jeżeli w polisie jest
wyszczególniony okres karencji. Przy polisach o małej wartości składki, ubezpieczony w przypadku zachorowania większość kosztów będzie pokrywał z własnej kieszeni. W przypadku zdarzenia,
na które ma wykupioną ochronę o malej wartości zgromadzone środki będę niewystarczające
na pokrycie wszystkich kosztów. Tutaj ZKO ma miejsce jako uzupełnienie posiadanych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.
W tym kontekście ZKO nie będą prowadziły do dodatkowego przerzucenia kosztów w krótkim okresie czasu, a raczej przyczynią się do rekompensaty tych kosztów poprzez odliczenia
podatkowe. W długim okresie czasu ZKO może pełnić rolę uzupełniającą w stosunku do dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Możliwość przeznaczenia tylko jednego lub dwóch procent
dochodów na ZKO nie przyczyni się do destabilizacji systemu równego dostępu do świadczeń
medycznych. Z danych Banku Światowego22 w 2007 r. 29% finansowania ochrony zdrowia w Polsce pochodziło bezpośrednio od pacjentów co odpowiada kwocie około 663 PLN rocznie na
osobę23. Wydatki te stanowiły 1,9% PKB. Z prywatnych wydatków na ochronę zdrowia udział
wykupionych dobrowolnych ubezpieczeń wynosił rocznie na osobę około 111,42 PLN24 lub około 9,28 PLN / miesięczne. Przy tak niskiej składce na ubezpieczenie zdrowotne powstają pytania:
Dlaczego mam oszczędzać na świadczenia zdrowotne poprzez ZKO? Jakie mam korzyści? ZKO
można traktować jak indywidualne konto emerytalne (IKE) – III filar. To jest swoista ewolucja systemu finansowania ochrony zdrowia – ubezpieczenie obowiązkowe, abonamenty medyczne,
dobrowolne ubezpieczenia. W przypadku ZKO każdy z uczestników systemu jest na swój sposób
motywowany:
 pacjenci mają możliwość gromadzenia funduszy przeznaczonych na finansowanie świadczeń zdrowotnych poprzez ulgi podatkowe;
 lekarze mogą liczyć na dodatkowe dochody z porad i uczestnictwa w zarządzaniu ZKO pacjentów;
 instytucje finansowe rozszerzają oferty o nowe produkty finansowo – ubezpieczeniowe;
 Ministerstwo Zdrowia – ma świadomość, że większa edukacja pacjentów i zainteresowanie
własnym zdrowiem prowadzi do zwiększenia efektywności leczenia.
ZKO przyczyniają się do ograniczenia zbędnych, nie uzasadnionych świadczeń medycznych, co
prowadzi do zwiększenia ich roli w łańcuchu finansowania ochrony zdrowia. Tablica nr 1 ilustruje uzupełnienie istniejących rozwiązań przez ZKO.
Cena kontroli kosztów terapii ze strony pacjenta za pomocą ZKO jest dużo niższa niż ta za pomocą procedur administracyjnych. Płatnik (NFZ, firma ubezpieczeniowa) są w stanie poprzez
zastosowanie złożonych analiz i eksploracji danych (Data Mining) wykryć nowe zależności. Zwykłe analizy tego typu są wykonywane okresowo (tygodniowo, miesięczne, kwartalnie). W tym
przypadku są to uchylenia, przekroczenia wskaźników, nadużycia, próby wyłudzenia pieniędzy.
Proces ten wymaga jednak zbierania, gromadzenia i analizy dużej ilości danych. NFZ nie dysponuje hurtownią danych z prawdziwego zdarzenia, która jest niezbędna do tego typu analiz.
22
Dane za 2007 r. Zob. HNPStats – the World Bank’s comprehensive database of Health, Nutrition and Population (HNP) statistics; http://ddp–ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_
ID=10315&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N (10.09.2010).
23
Wyliczenia na podstawie danych za 2007 r. ($716 x 0,296875 = $212,56 przy kursie 3,12 PLN za $).
24
Wyliczenia na podstawie danych za 2007 r. ($716 x 0,296875 x (1 - 0,832) x 3,12).
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Informatyzacja ochrony zdrowia wymaga dużych nakładów finansowych, szkolenia personelu
medycznego oraz czasu. ZKO może przynieść stopniowo wzrastające efekty w okresie poprzedzającym informatyzację ochrony zdrowia.
Tablica nr 1. Miejsce ZKO jako uzupełnienie istniejących rozwiązań
Problem

Płatnik (NFZ)

Kodowanie procedury, Trudne do wykrycia, ponieważ analiza
która ma więcej punk- jest wykonywana po pewnym czasie.
tów, niż wykonywana
(upcoding)

ZKO
W przypadku, kiedy pacjent ma współudział w płatności za świadczenia, jest
on bardziej krytyczny przy wyborze formy terapii.

Wystawianie recepty na Kontrola aptek, czy wystawione recepty Pacjent jest zainteresowany w zakupie
leki refundowane w celu przedstawione na refundację za sprze- jak najtańszych farmaceutyków.
wyłudzenia refundacji.
dane refundowane leki mają pokrycie
w postaci zakupu tych produktów.
Leki nie są wykupywane przez pacjentów, co
czasami może zwiększać
koszty leczenia.

Wprowadzenie e–recepty i kontrola realizacji tych recept pozwoli na lepsze
rozeznanie w jakim stopniu pacjenci biorą zalecane przez lekarzy farmaceutyki,
w jakim stopniu społeczeństwo stać na
wykupywanie (realizację) przepisanych
przez lekarzy produktów leczniczych.

Pacjent jest przekonany o niezbędności
stosowania
danego
produktu leczniczego. ZKO zwiększa jego
zdolność finansową, zwiększa dostępność farmaceutyków. (dane ile procent
wystawionych recept nie jest wykupywana przez pacjentów).

Źródło: Opracowanie własne.

ZKO pozwalają na rozwiązanie takich problemów jak: a) promocję prewencji; b) opłaty za usługi które nie są elementem koszyka gwarantowanych świadczeń; c) opłaty za farmaceutyki, które
nie są refundowane lub produkty oryginalne (Brand name), za wyższą cenę; d) większą dostępność niektórych świadczeń. NFZ w koszyk świadczeń włącza określone usługi stomatologiczne
tylko na niektóre zęby. Leczenie pozostałych pacjenci pokrywają z własnej kieszeni.
4. Koszty dla budżetu związane z wprowadzeniem ZKO
Jakie koszty dla budżetu mogą wynikać z wprowadzenia ulgi związanej z ZKO? Wprowadzenie
ZKO jest związane z oferowaniem ulg podatkowych. Przy określeniu kwoty i ulgi podatkowej
możemy wykorzystać dane dotyczące kwot i zwolnień z podatków w innych krajach. Należy
porównać siłę nabywczą z relacją koszyka podstawowych dóbr, usług medycznych i cen farmaceutyków w Polsce i w wybranych krajach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych można w ciągu
roku przeznaczyć na ZKO do 2 700 USD w przypadku pojedynczej osoby i 5 450 USD na rodzinę25.
Proponowane przez nas rozwiązanie zakłada, że ze składki na ubezpieczenie zdrowotne 1%
będzie gromadzony na ZKO. W przypadku najniższego wynagrodzenia to dałoby roczne około
150 PLN, a w przypadku średniej płacy odpowiednio około 400 PLN. Są to nieduże kwoty, ale
możliwość ich akumulacji, jeżeli nie są wykorzystane w danym roku pozwoli na stopniowe gromadzenie funduszy. Będą one wzrastać, wraz ze wzrostem średniej płacy.
25

D. Dranove, Code red: an economist explains how to revive the healthcare system without destroying it, Princeton University Press, Woodstock 2008, s. 127.
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Inne możliwe rozwiązania to ulgi podatkowe za wpłacenie środków na zdrowotny rachunek
oszczędnościowy, lub zwolnienie inwestowanych środków z podatku od zysków kapitałowych. Mając
na uwadze stan finansów publicznych wydaje się mało prawdopodobne przejęcie tych rozwiązań.
Tablica nr 2 przedstawia możliwe warianty takich wyliczeń przy różnych założeniach. Wyliczenia obejmują ilość osób korzystających z ZKO odpowiednio: 500 tys, 1 mln, 2 mln i 5 mln osób.
Założyliśmy 2 warianty miesięcznej kwoty wpłat: 100 PLN oraz 200 PLN. Koszty dla budżetu to
utracone wpływy z podatków – przyjęliśmy, że wszyscy inwestujący w ZKO płacą podatek 19%.
Tablica nr 2. Roczne koszty budżetowe wynikające z oferowania ulg inwestujących w ZKO
Ilość osób
oszczędzających
na ZKO [mln]

Koszty budżetowe związane ze
zwolnienia z podatku od zysków
kapitałowych z miesięcznej wpłaty
w kwocie 100 PLN [mln]

Koszty budżetowe związane ze
zwolnienia z podatku od zysków
kapitałowych z miesięcznej wpłaty
w kwocie 200 PLN [mln]

0,5

114

228

1

228

456

2

456

912

5

1 140

2 280

Źródło: Opracowanie własne.

Oceniając koszty budżetowe związane z wprowadzeniem ulg podatkowych należy rozpatrywać
w dłuższej perspektywie. Wtedy przy malejących świadczeniach emerytalnych, część emerytów będzie żyła w dużo gorszych warunkach, niż obecni emeryci. Oferując teraz ulgi podatkowe
na inwestycje w ZKO zapewnimy w przyszłości mniejsze koszty budżetowe związane z pomocą
społeczną dla tych osób. Porównując koszty budżetowe z prognozą wzrostu długu publicznego
w latach 2008 – 201326 możemy zauważyć, że proponowane rozwiązanie będzie miało znikomy
wpływ na pogorszenie się finansów publicznych. Istotna jest zmiana podejścia, to są moje fundusze i ja decyduje na jakie świadczenia zdrowotne je przeznaczę. Stopniowo kultura pacjentów
w zakresie kosztów terapii będzie wzrastać, co można uznać za zjawisko pozytywne.
5. Podejście oceniające warunki niezbędne do wprowadzenia ZKO
Czy w Polsce istnieją warunki do wprowadzenia koncepcji leżących u podstaw ZKO? Levine
trafnie opisuje problemy, które należy rozwiązać w celu przeprowadzenia reformy systemu
ochrony zdrowia27. Wszystkie te wskazówki również mogą być zastosowane w procesie wprowadzania ZKO. Niezbędne warunki można rozpatrywać jako zmiany, które muszą być dokonane
w celu wdrożenia ZKO. Aspekty zmian obejmują takie obszary jak: a) legislacja; b) system podatkowy; c) system nadzoru. W procesie analizy warunków niezbędnych do wprowadzenia ZKO
należy uwzględniać takie sfery jak:
 polityka państwa w sferze ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych – zakres obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych;
26
Zob. rozmowa z K. Rybińskim, P. Miączyńskim, L. Kostrzewskim, To nie jest przyjazne państwo, to nieprzyjazne
draństwo; http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8357221,To_nie_jest_przyjazne_panstwo__to_nieprzyjazne_
dranstwo.html?as=1&startsz=x (10.09.2010).
27
R. Levine, Shock therapy for the American health care system. Why comprehensive reform is needed. Praeger,
ABC–Clio, Oxford 2009, s. 92.
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 polityka ulg podatkowych w zakresie inwestowania w produkty związane z dodatkowymi
ubezpieczeniami zdrowotnymi i emerytalnymi;
 miejsce świadczeń medycznych w benefity i sposób ich opodatkowania. W 2009 r.
ze świadczeń medycznych w postaci pakietów medycznych korzystało od 1,5 mln do
2 mln pracowników28;
 edukacja społeczeństwa, odpowiedzialność za zdrowie własne i rodziny, zwiększenie poziomu wiedzy medycznej wśród młodych;
 adekwatność świadczeń medycznych w stosunku do składek na ubezpieczenie zdrowotne;
jeżeli społeczeństwo płaci wysokie podatki, wysokie składki na ubezpieczenie zdrowotne
i otrzymuje adekwatną do tego efektywną opiekę medyczną to nie będzie zainteresowane
ofertą ZKO; przykładem tutaj mogą być kraje skandynawskie;
 ceny świadczeń medycznych powinny być przejrzyste i kompletne; często firmy podają ceny
podstawowej usługi, która nie uwzględnia badań ambulatoryjnych, świadczeń anestezjologów, badań kontrolnych przed i po zabiegu itd.;
 sposobność pacjentów do podejmowania racjonalnych decyzji odnośnie wyboru lekarza,
dostawcy świadczeń zależy od dostępu do informacji o dostawcy usług; bez informacji nie
ma racjonalnego wyboru; warto edukować pacjentów ponieważ nie zawsze w przypadku
świadczeń medycznych istnieje bezpośrednie powiązanie między ceną usługi, a jej jakością
i skutecznością.
Jak możemy określić kryteria niezbędne do sukcesu ZKO? Jak możemy sformułować wymagania w stosunku do dobrej integracji ZKO z systemem ochrony zdrowia? Według nas do wymagań
podstawowych możemy zaliczyć: a) realistyczne cele; b) objęcie wszystkich pacjentów i uczestników systemu; c) niskie koszty zarządzania – nie prowadzą do zwiększenia liczby urzędników;
d) każdy z uczestników jest zainteresowany sukcesem projektu. Od stopnia integracji podstawowych koncepcji ZKO będzie zależało jak będą one wspierać rozwój tego typu instrumentów. ZKO
mogą być rozpatrywane z punktu widzenia różnych profesji jak: ubezpieczyciel, właściciel firmy
lub kierownik działu zasobów ludzkich, lekarz, pracownik NFZ, adwokat, itd. Każdy z nich będzie
szukał w ZKO nowych możliwości dla zaspokojenia swoich celów zawodowych.
W tej analizie pomocna jest koncepcja zarządzania procesami biznesowymi, ściślej – integracja
procesów biznesowych (Business Process Management, Business Process Integration). W zarządzaniu ochroną zdrowia występują typowe procesy biznesowe jak przepływ informacji, środków
finansowych, itp. W związku z tym należy znaleźć odpowiedzi na pytania typu: jakie są kryteria
efektywności procesu? Jaki jest cel przebudowy od nowa, zmiany procesów (reengineeringu)?
Efektywność związana jest z prostą organizacją procesu. Wiąże się to z jasno zdefiniowanymi rolami poszczególnych elementów, uczestników łańcucha procesów. To wszystko ułatwia sterowanie
i koordynację w ochronie zdrowia. Stosując zasadę integracji procesów biznesowych w przypadku ZKO mamy podstawę do zapewnienia ich optymalnej integracji w obecnym systemie. W ZKO
przebiegają podobne procesy informacyjne i decyzyjne jak w pozostałych elementach systemu ochrony zdrowia. Zastosowanie integracji procesów biznesowych jest podstawą do sukcesu
tego typu projektów. Bez odpowiedniej integracji procesowej w systemie ochrony zdrowia ZKO
nie będzie w stanie efektywnie funkcjonować.

28

Zobacz P. Puch, Dodatkowe benefity są coraz popularniejszym narzędziem motywującym pracowników, Gazeta Prawna, 11.07.2010; http://forsal.pl/artykuly/435020,dodatkowe_benefity_sa_coraz_popularniejszym_narzedziem_motywujacym_pracownikow.html (11.07.2010).
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Podsumowanie
ZKO nie wyklucza dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, lecz je uzupełnia. ZKO wspiera poprzez ulgi podatkowe osoby bez względu na wiek. Również może ono wspierać finansowo osoby
z chorobami, które są wykluczone z ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń. W modelu ZKO pacjent szuka świadczeń dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
zdrowotnych29. To rozwiązanie może się przyczynić do wzrostu konkurencji wśród produktów
ubezpieczeń zdrowotnych, co może skutkować poprawą ich jakości oraz obniżką cen.
Decyzja o wdrożeniu ZKO w Polsce zależy od wielu czynników. Do najważniejszych można
zaliczyć: a) wolę polityczną; b) świadomość podejmujących decyzje o istnieniu tego typu rozwiązań; c) chęć i odwagę wypróbowania nowych narzędzi finansowania systemu ochrony zdrowia;
d) odpowiednie promowanie tego typu produktów finansowych.
Idee ZKO ze względu na oszczędności budżetowe i reformę finansów publicznych mogą być
przesunięte w czasie. Jak każde nowe narzędzie ZKO posiada krzywą uczenia się (learning curve).
Ważne jest poprzez odpowiednie rozpowszechnienie informacji, organizacji szkoleń, aby jeszcze
na początkowym etapie propagować wiedzę wśród osób, od których będzie zależało zaproponowanie tej formy świadczeń pozapłacowych.

Dr Petre Iltchev, Zakład Zarządzania Ochroną Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi

Summary of the arcle

Place of health savings accounts in the Polish health care system
This article analyzes the opportunities for integration of Health Saving Accounts (HSA) into the
Polish health care system. Health Saving Accounts are a special form of raising capital in order
to finance current and future medical expenditures. HSA are a combination of health insurance
and bank savings account using tax credit. The article asses the place of Health Saving Accounts
in the Polish health care system, specifies the goals that can be obtained by using HSA. HSA is
perceived as a amendment to existing health care financing instruments. Additionally, the role
of the following subjects of HAS is analyzed: physicians – GP’s and specialists, payers – National
Health Fund and insurers, patients, payroll and benefits specialists. The author analyzes the benefits relevant for each of these group, which may result from the implementation of HSA. He
sets out the requirements for integration of HSA into the Polish health care system.
There are also services for which patients can pay through Health Saving Accounts specified.
29

C. Hayhurst, Critical Times: The Patient as Health Care Consumer, PT Magazine, 2008, Juin, 16, s. 27.
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Xenia Kruszewska

Ewolucja czy rewolucja. Jak reformować system zabezpieczenia
zdrowotnego odwołując się do postulatów Kornai’a?
Cały świat nieustannie reformuje swoje systemy ochrony zdrowia. Jedni robią to drobnymi
kroczkami, konsekwentnie poprawiając to, co jest do poprawienia, inni wprowadzają zmiany
rewolucyjne. Nie ma jednej recepty, jak powinna wyglądać najbardziej zbliżona do ideału opieka zdrowotna. Są natomiast opisane pewne zasady, które wydają się być uniwersalne i wszyscy
reformatorzy powinni się z nimi zapoznać i zmierzyć.
Na początku tego tysiąclecia, Janos Kornai, profesor Uniwersytetu Harvarda, jednocześnie
silnie związany ze swoją postkomunistyczną ojczyzną i uniwersytetem w Budapeszcie, opublikował „wytyczne” reformowania systemu zabezpieczenia zdrowotnego. Postulaty Kornai’a były
skierowane przede wszystkim do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przechodzących ze
swoim systemem zdrowotnym od gospodarki centralnie sterowanej do nowoczesnego modelu,
który powinien likwidować wszystkie, lub prawie wszystkie, bolączki współczesnej opieki zdrowotnej1.
Po analizie postulatów Kornai’a łatwo dojść do wniosku, że są one aktualne dla wszystkich
innych krajów. Postulaty te, istotne dla tworzenia modelowego systemu zabezpieczenia zdrowotnego to:
1) suwerenność jednostki;
2) solidarność;
3) konkurencja;
4) bodźce efektywności;
5) nowa rola państwa;
6) przejrzystość;
7) czas tworzenia systemu – ewolucja, a nie rewolucja;
8) harmonijny wzrost, stabilność;
9) trwałość finansowania.
Prawdziwość i uniwersalność myśli Kornai’a można zobrazować wynikami cyklicznego badania
Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia 20092, które pokazują, że im lepsze spełnienie
1

J. Kornai, K. Eggleston, Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej.
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
2
A. Björnberg i inni, Euro Health Consumer Index 2009, Health Consumer Powerhouse, 2009; http://piu.org.
pl/public/upload/ibrowser/HCP%20A4_i_1.pdf.
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wymienionych postulatów, tym wyżej oceniany system zabezpieczenia zdrowotnego, zarówno
przez pacjentów, jak i ekspertów.
1. Suwerenność jednostki
Pierwsze osiem krajów, których systemy zabezpieczenia zdrowotnego zostały wskazane jako
najlepsze, wypełniają jeden z dwóch podstawowych postulatów Kornai’a – suwerenność jednostki, rozumianą jako prawo jednostki do swobodnego decydowania w sferze usług zdrowotnych
z jednoczesnym bardzo silnym ograniczeniem roli państwa do decydowania w jej imieniu. Suwerenność jednostki to jej prawo do wyboru płatnika i dysponenta środków do systemu opieki
zdrowotnej, prawo wyboru realizatora/świadczeniodawcy usług zdrowotnych
W badaniu Konsumenckiego Indeksu Zdrowia kraje stosujące zasadę pluralizmu i wyboru
przez obywatela/pacjenta – płatnika i dysponenta środkami pieniężnymi, zajęły zdecydowanie
pierwsze miejsca. „Kraje o długiej tradycji pluralizmu w kwestii finansowania i świadczenia usług
medycznych” takie jak Holandia, Dania, Islandia, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Luksemburg zajęły pierwsze 8 miejsc wśród wszystkich badanych krajów. Państwa, które przed Polską
zastosowały system monopolistycznego płatnika za usługi, bez względu na poziom zamożności
i wysokość pieniędzy przeznaczanych na opiekę są dopiero na kolejnych miejscach, gorzej oceniane zarówno przez pacjentów, jak i ekspertów3.
Wykres nr 1. Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2009

Źródło: Euro Health Consumer Index 2009 – Raport Zdrowotny PIU; http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/
HCP%20A4_i_1.pdf.
3

Ibidem.
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Wg Kornai’a konieczne jest zapewnienie „suwerenności jednostki, samorealizacji i możliwości
samodecydowania o sobie”4. Autor tych słów, zdaje sobie sprawę jak trudne jest to do wprowadzenia, zwłaszcza w krajach, gdzie całe pokolenia były przyzwyczajone do „kierowniczej roli partii”,
która dysponowała i decydowała o wielu, lub wszystkich dziedzinach życia swoich obywateli.
Wydaje się, że Polacy po wielu latach dorośli i zrozumieli korzyści z postawy indywidualnego
decydowania o własnym zdrowiu, dowodem tego są wyniki opublikowanego w 2007 r. badania
CBOS, gdzie na pytanie „Czyim obowiązkiem jest ochrona zdrowia?” zaledwie 21% pytanych
wskazało na państwo i odpowiednie władze (spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu
z badaniami z 1993 r.), a 75% uważało, że „nas samych”5. Choć w podobnym badaniu z 1993 r.
byliśmy wraz z Bułgarią „w ogonie” państw postkomunistycznych i zaledwie 28% Polaków było
za wartościami promującymi indywidualizm i odpowiedzialność jednostki6.
2. Solidarność
Państwo musi chronić osoby słabsze, starsze lub chore. Dlatego według Kornai’a rolą państwa
powinno być zapewnienie wszystkim opieki, przynajmniej na minimalnym poziomie, gwarantującym zapewnienie i utrzymanie zdrowia. Zasada solidarności nie może stać w sprzeczności
z zasadą suwerenności jednostki, czyli państwo musi gwarantować opiekę tylko tym, którzy nie
są w stanie zaspokoić nawet podstawowych potrzeb zdrowotnych.
Wykres nr 2. Wydatki NFZ w 2009 r. na głowę mieszkańca danego województwa a współczynnik zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Demograficznego 2009 – GUS i planów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2009.
4

J. Kornai, K. Eggleston, op.cit., s. 20.
CBOS – Raport z Badań. Zdrowie i zdrowy styl życia w Polsce, Warszawa, wrzesień 2007.
6
R. Rose, Ch. Haerpfer, Adapting to Transformation in Eastern Europe: New Democracies Barometer II, Study in
Public Policy 1993, No. 212.
5
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Należy pamiętać, że państwo polskie nie zalicza do tej kategorii np. rencistów i emerytów,
którzy składają się do wspólnej puli środków pieniężnych na zdrowie, a faworyzuje rolników bez
względu, czy gospodarują na 1, czy na 1000 ha. bez względu na poziom osiąganych dochodów
z działalności rolniczej. Natomiast bezrobotnych, którzy nie zarejestrowali się, jako bezrobotni,
czyli osób bez prawa do zasiłku w rzeczywistości pozostawia się samym sobie, a w zasadzie ich
leczeniem obarcza budżety szpitali, które dostają, lub nie zwrot za ich leczenie z Powiatowych
Urzędów Pracy7. Tak więc zasada solidaryzmu finansowego, lub dochodowego nie jest w Polsce
w pełni realizowana, pomimo zapisu art. 68 Konstytucji RP: „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom
w podeszłym wieku”8.
Ponadto, przynajmniej jeden czynnik składający się na pojęcie solidaryzmu demograficznego: wiek, płeć, stan zdrowia, miejsce zamieszkania, nie jest spełniany. W Polsce najlepiej to
widać w przypadku „solidaryzmu terytorialnego” to jest zapewnienia równego dostępu do usług
medycznych bez względu na miejsce zamieszkania. Najlepiej obrazuje to porównanie poziomu
wydatków NFZ na głowę mieszkańca danego województwa, ze współczynnikiem zgonów z powodu chorób nowotworowych i chorób układu krążenia.
Rysunek nr 1. Rozkład terytorialny pracowni hemodynamicznych w Polsce – diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej

Źródło: M. Nowak, M. Dziedzic, A. Kaczmarczyk (Konsultacja: dr med. Grzegorz Kopeć), Cathlab po polsku, 2009;
http://kardiologia.mp.pl/publikacje/problemy–kardiologiczne/show.html?id=42697.
7
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027.
8
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późń. zm.
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Najwyższy poziom zgonów z powodu chorób serca w województwie łódzkim, nie jest rekompensowany znacząco wyższymi wydatkami na finansowanie opieki zdrowotnej ani poziomem
inwestycji, co wyraźnie widać obserwując liczbę pracowni hemodynamicznych w województwie
łódzkim w porównaniu z województwami mazowieckim czy śląskim.
Problem nierównomiernego rozkładu terytorialnego inwestycji dostrzega zarówno konsultant krajowy ds. Kardiologii, jak i Sekcja Interwencji Sercowo–Naczyniowych (SISN) Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego. „Patrząc na niepohamowane zwiększanie się liczby cathlab’ów
w ostatnich miesiącach, można mieć obawy, czy przypadkiem sytuacja nie wymyka się spod
kontroli, zwłaszcza jeśli otwarcie kolejnej nowej pracowni na danym terenie nie wynika z zapotrzebowania uwarunkowanego sytuacją epidemiologiczną”. Sytuacja ta jest związana z rolą, jaką
zaczął pełnić monopolistyczny płatnik, jakim jest NFZ i jego realnym, dominującym wpływem na
politykę zdrowotną państwa. „Kwestia, czy pracownia jest potrzebna w danym regionie czy województwie, należy do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii i NFZ”9.
3. Konkurencja
Według Kornai’a aby w danym kraju prawidłowo funkcjonowała opieka zdrowotna nie może
istnieć monopol państwa, zarówno jako dysponenta, właściciela czy kontrolującego rynek tych
usług. Muszą działać mechanizmy konkurencji pomiędzy różnymi formami własności. System zabezpieczenia zdrowotnego nie może prawidłowo funkcjonować, jeżeli wszystkie środki finansowe
i wszystkie zasoby znajdują się w dyspozycji jednego mechanizmu biurokratycznego. Biurokraci
nie mają monopolu na wiedzę, pacjenci powinni mieć możliwość uczenia się na własnych błędach, doświadczeniach i poprzez własne suwerenne decyzje decydowania o funkcjonowaniu
rynku, nagradzania najlepszych i karania gorszych10. Prawie wszyscy aktorzy systemu zabezpieczenia zdrowotnego powinni konkurować o obywatela – płatnika i pacjenta – odbiorcę usług.
Rysunek nr 2. Relacje konkurencyjne w opiece zdrowotnej

Źródło: Opracowanie własne.
9

M. Nowak, M. Dziedzic, A. Kaczmarczyk (Konsultacja: dr med. Grzegorz Kopeć), Cathlab po polsku, 2009;
http://kardiologia.mp.pl/publikacje/problemy–kardiologiczne/show.html?id=42697.
10
J. Kornai, K. Eggleston, op.cit., s. 30–31.
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Relacja złożona, pomiędzy obywatelem→płatnikiem→instytucją finansową zachodzi np.
w sytuacji, gdy to pracodawca negocjuje i decyduje się na wybór organizatora i instytucji finansowej w imieniu swoich pracowników, lub wzorem hiszpańskim samorząd terytorialny wybiera
instytucję zapewniającą organizację i opłacanie usług medycznych na rzecz swoich mieszkańców/podatników.
Przez krótki, w rzeczywistości niespełna 4–letni okres, na przełomie ostatniej dekady ubiegłego stulecia istniała w Polsce konkurencja między płatnikami za usługi zdrowotne. Branżowa Kasa
Chorych dla Służb Mundurowych stanowiła naturalną konkurencję do Regionalnych Kas Chorych. Krokiem wstecz było wykreślenie w 1999 r., pkt 4a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, który miał wejść w życie w dniu 1 stycznia 2002 r. i stanowił, że: „Ubezpieczony może realizować obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w innej niż Kasa Chorych instytucji
ubezpieczenia zdrowotnego, działającego na podstawie odrębnych przepisów o działalności
ubezpieczeniowej”.11 Reforma z 2003 r. przywracająca de facto monopol państwa w zakresie
finansowania publicznej opieki zdrowotnej ostatecznie przekreśliła krótki okres zgodnej z postulatami Kornai’a ewolucji polskiego systemu zabezpieczenia zdrowotnego.
Eksperci już w 2002 r. bardzo krytycznie wypowiadali się o idei powołania monopolistycznego
płatnika, wskazując na wszystkie niebezpieczeństwa, które miała ze sobą przynieść zrealizowana
idea powołania scentralizowanego Narodowego Funduszu Zdrowia. „Pomysły przebudowy systemu finansowania usług zdrowotnych lansowane przez ministra Łapińskiego idą … w poprzek
wszelkim współczesnym koncepcjom nauk o zarządzaniu. Ręczne sterowanie jest najkosztowniejszym pomysłem na zarządzanie, dającym jednocześnie najwięcej szans popełnienia błędów”12.
4. Suwerenność, solidarność i konkurencja po holendersku
W Holandii, w 2006 r. weszła w życie reforma wprowadzająca jeden obowiązkowy schemat
ubezpieczeń zdrowotnych, w którym ubezpieczyciele konkurują o ubezpieczonych. Każdy bez
względu na dochody może samodzielnie wybrać, jaka instytucja będzie dysponowała jego
składką. Wszystkie publiczne instytucje ubezpieczeniowe zostały sprywatyzowane i działają na
zasadzie „non–profit” lub „for profit” w oparciu o te same podstawy prawne dotyczące działalności gospodarczej13.
Podstawą prawidłowego funkcjonowania tego systemu jest konkurencja w zabieganiu
o pacjenta, zarówno towarzystw ubezpieczeniowych, jak i placówek medycznych (świadczeniodawców). By to zapewnić rząd jest zobowiązany do rzetelnego przekazywania obywatelom
informacji o listach oczekujących, jakości i cenach usług.
Towarzystwa ubezpieczeniowe są obowiązane do oferowania wszystkich usług zgodnych
z podstawowym ich zakresem, a konkurują o pacjenta ceną, jakością i zakresem komplementarnych (uzupełniających) ubezpieczeń. Świadczeniodawcy zostali zmuszeni do konkurowania
o pacjentów jakością swoich usług, lecz również do konkurowania jakością i ceną świadczeń
o umowy z towarzystwami ubezpieczeń.
System holenderski jest uznany przez Euro Health Consumer Index 200914 za najlepszy system
opieki zdrowotnej w Europie. Wśród samych Holendrów w 2008 r. jedynie 9,1% dało tym roz11

Dz. U. 1998 r., nr 117, poz.756.
E. Hibner, Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002–2003 oceniają politycy
i menedżerowie, Służba Zdrowia 2002, nr 15–18, s. 16.
13
W. Schäfer, M. Kroneman, W. Boerma, M. van den Berg, G. Westert, W. Devillé and E. van Ginneken, The Netherlands: Health system review. Health Systems in Transition, 12(1):1–229.
14
A. Björnberg i inni, op. cit.
12
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wiązaniom, w 10–cio stopniowej skali, ocenę poniżej 6 a aż 26,2% oceniło go jako doskonały
(9–10 punktów)15. Takie wyniki najlepiej świadczą o prawidłowości podstawowych postulatów
Kornai’a.
W Polsce nie jest spełniony pierwszy podstawowy postulat – suwerenności, jak również drugi mówiący o solidaryzmie. Jedynie 98,1% populacji, co stanowi niski poziom w porównaniu
z innymi krajami europejskimi, ma zagwarantowany dostęp do opieki zdrowotnej opłacanej
z pieniędzy publicznych (Tabela nr 1).
Tabela nr 1. Poziom spełnienia dwóch podstawowych postulatów Kornai’a – suwerenności
i solidaryzmu
Suwerenność

Solidarność

Miejsce

Kraj

(wielu płatników
za usługi podstawowe)

(% populacji posiadający dostęp
do publicznie gwarantowanej
opieki zdrowotnej)

1

Holandia

TAK

98,6

2

Dania

TAK

100

4

Austria

TAK

98,7

5

Szwajcaria

TAK

100

6

Niemcy

TAK

99,8

7

Francja

TAK

99,9

9

Szwecja

NIE

100

10

Norwegia

NIE

100

11

Belgia

TAK

99

14

Wielka Brytania

NIE

100

15

Włochy

NIE

100

17

Czechy

TAK

100

20

Węgry

NIE

100

22

Hiszpania

NIE

98,3

26

Polska

NIE

98,1

Źródło: Opracowanie własne.

5. Bodźce efektywności
Nie od dziś wiadomo, że sektor opieki zdrowotnej jest w stanie skonsumować wszystkie przeznaczone na nią pieniądze i zawsze znajdą się obszary, które według odbiorców lub dostarczycieli
usług są nie w pełni sfinansowane. Wzrost kosztów opieki medycznej jest powodowany przede
wszystkim przez postęp technologii i starzenie się społeczeństwa, a są to mechanizmy samonapędzające. Im lepsza technologia, tym obywatele dożywają późniejszego wieku, a im są starsi to
do utrzymania ich w zdrowiu konieczna jest coraz to nowocześniejsza technologia (leki, aparatura, nowe metody diagnostyki i leczenia).
15

M. Reitsma–van Rooijen i inni, 2008.
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Tam gdzie nie ma konkurencji, nie ma jednocześnie bodźców stymulujących wydajność
i oszczędność. Jeżeli oferuje się odbiorcy świadczenie darmowe ten nie będzie nigdy kierował
się abstrakcyjnym dobrem ogółu i nie będzie ograniczał korzystania z takich usług. A płatnik –
monopolista nie ma dość silnej motywacji by wpływać na jakość i efektywność nabywanych
przez siebie usług.
Porównanie efektów dwóch zupełnie różnych systemów zabezpieczenia zdrowotnego: amerykańskiego – jednego z najbardziej wolnorynkowych systemów z wszystkimi jego wadami
i kanadyjskiego – scentralizowanego systemu budżetowego, pokazuje, że pod względem jakości
opieki wolny rynek w opiece zdrowotnej może przynieść znacznie lepsze efekty.
Rysunek nr 3. Porównanie podstawowych wskaźników systemu opieki zdrowotnej w Stanach
Zjednoczonych i w Kanadzie
Kanada

Stany
Zjednoczone

wydatki publliczne

7% PKB

7% PKB

wydatki prywatne

3% PKB

8% PKB

czas oczekiwania na planową operację > 4 mies.

27%

5%

czas oczekiwania na przyjęcie do specjalisty > 2mies.

42%

10%

bankructwa gospodarstw domowych spowodowane wydatkami na zdrowie

0,2%

0,27%

mammografia

72%

89%

test w kierunku raka prostaty (PSA)

16%

52%

kolonoskopia

5%

30%

% populacji poddany badaniom profilaktycznym

Źródło: W. Gaidner, The Trouble With Canada ... Still!, 2010; http://www.williamgairdner.com/ journal/2010/3/23/
health–care–canada–vs–usa.html.

6. Nowa rola państwa
Według Kornai’a państwo ma stanowić ramy prawne dla funkcjonowania systemu zabezpieczenia zdrowotnego, nadzorować instytucje systemu i pełnić rolę instytucji ostatniej instancji,
zapewniającej ostateczną pomoc dla osób nie mogących spełnić wymagań pozwalających na
świadome uczestnictwo w rynku usług zdrowotnych, czy to ze względu na swoją sytuację zdrowotną (np. tzw. choroby rzadkie, lub procedury wysokospecjalistyczne wymagające koordynacji
na poziomie całego kraju – przeszczepy czy ratownictwo medyczne), czy sytuację finansową
(bezrobotni), czy też różne inne upośledzenie społecznie16.
W Holandii wyżej wspomniana reforma zmieniła zasadniczo rolę państwa. Z organu sprawującego bezpośrednią kontrolę cen, liczby usług i zdolności do ich udzielania, do organu ustalającego
„reguły gry” i nadzoru, obejmującego cały rynek i jego wszystkich aktorów. Państwo poprzez swoje agencje, czy ministerstwa kontroluje jedynie prawidłowość działania, spełnienia założonych
celów zdrowotnych, socjalnych i finansowych, nadzoruje prawidłowość procesów konkurencji
między płatnikami za usługi, dostarczycielami usług i ich odbiorcami (pacjentami)17.
16

J. Kornai, K. Eggleston, op.cit., s. 34.
W. Schäfer, M. Kroneman, W. Boerma, M. van den Berg, G. Westert, W. Devillé and E. van Ginneken, op.cit., s.
95–105.

17
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7. Przejrzystość
Nieodłączną cechą sprawnie funkcjonującego systemu zabezpieczenia zdrowotnego jest pełna
przejrzystość systemu. Obywatele muszą widzieć wyraźny związek między swoim obciążeniem
podatkami, czy kontrybucją zdrowotną, a otrzymywanymi usługami. Musi być prowadzona rzetelna, otwarta i zrozumiała dla wszystkich debata publiczna przed wprowadzeniem zmian i po
ich wprowadzeniu. Muszą być wskazani wszyscy beneficjenci wprowadzanych zmian, i znaczenie każdej zmiany dla zwykłego obywatela.
Na przykład, aby amerykańska reforma przyniosła zamierzone skutki dla obywateli, oprócz
rzeczowych debat prowadzonych we wszystkich stacjach telewizyjnych, stale na stronach Departamentu Zdrowia, sekretarz stanu ds. zdrowia Kathleen Sibelius prostym zrozumiałym dla
wszystkich językiem przekazuje dziennie średnio 2–3 komunikaty o stanie wprowadzania reformy18. Także australijscy pacjenci i lekarze mają stały dostęp do zrozumiałej, aktualnej informacji
o przysługujących uprawnionym usługom medycznym i ich koszcie19.
Koniecznym narzędziem do wprowadzenia zasady przejrzystości odpowiadającej wymaganiom XXI wieku jest pełna informatyzacja systemu zabezpieczenia zdrowotnego, pozwalająca na
zmierzenie i weryfikację skuteczności i efektywności systemu, zarówno opłacanego ze środków publicznych, jak i prywatnych. Łatwy dostęp dla uprawnionych: beneficjentów systemu – pacjentów,
płatników, świadczeniodawców, kreatorów polityki zdrowotnej pozwoli na osiągnięcie wysokiej
jakości opieki, zindywidualizowanej i jednocześnie dostępnej dla wszystkich obywateli20.
8. Czas tworzenia systemu – ewolucja, a nie rewolucja
Każdy system musi mieć czas na ewolucję a obywatele na adaptację do wprowadzanych zmian.
Zmiany powinny przebiegać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie.
Wobec tego postulatu zarówno twórcy systemu Kas Chorych w 1997 r., jak i autorzy nagłego
zburzenia tego systemu w 2003 r., z racji gwałtowności wprowadzonych zmian byli z góry skazani
na niepowodzenie, za które obecnie wszyscy płacimy. Zabrakło czasu na przygotowanie obywateli, placówek medycznych, czy instytucji płatnika na tak gwałtowne zmiany. Każda zmiana
w tym sektorze powinna być wprowadzana etapowo, z wystarczającymi okresami przejściowymi pozwalającymi na nauczenie się nowych zasad i adaptację do nich.
Najlepszym przykładem niech znów będzie Holandia, gdzie reformy zdrowotne z 2006 r. zostały poprzedzone prawie 20–letnim okresem przygotowań. W Polsce – okres przygotowań do
zmian, które mogłyby wprowadzić na rynek inne prywatne instytucje finansowe, zarządzające
powszechną składką zdrowotną, wobec nadchodzących zmian na europejskim rynku ubezpieczeniowym, które wprowadzi Dyrektywa UE – Solvency II, to według bardzo optymistycznych
szacunków min. 3 lata. Jest to czas na przygotowanie płatników, usługodawców i informatyzację
systemu.
9. Harmonijny wzrost, stabilność i trwałość finansowania
Dwie zasady oddzielnie opisywane przez Kornai’a, można po upływie kilku lat połączyć w jedną. System zdrowotny, będący jedną z części sektora opiekuńczego państwa, tak jak wszystkie
18

http://www.hhs.gov/news/press/2010pres/2010.html.
http://www.health.gov.au/internet/mbsonline/publishing.nsf/Content/a–z.
20
C. Peter i inni, Performance Measurement for Health System Improvement, European Observatory on Health Systems and Policies; http://www.euro.who.int/en/home/projects/ observatory/publications/studies/performance–
measurement–for–health–system–improvement–experiences,–challenges–and–prospects/performance–measurement–for–health–system–improvements–part–v–health–policy–and–performance–measurement.
19
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inne dziedziny podlega okresowym działaniom koniunktury i dekoniunktury, jednak ze względu
na swoją wrażliwość i cel – zapewnianie zdrowia populacji, nie może w okresach załamania
gospodarczego zostać pozostawiony samemu sobie. Na przykład, przy gwałtownym wzroście
bezrobocia, pomimo złej sytuacji całej gospodarki, powinien nastąpić wzrost finansowania usług
zdrowotnych dla osób pozbawionych pracy, nie tylko ze względu na wzrost liczby osób potrzebujących takiej pomocy, lecz również ze względu na wzrost i zmianę ich potrzeb.
Finansowanie opieki zdrowotnej nie powinno być przedmiotem walki politycznej, nie powinno zależeć od poglądów partii, która w danej kadencji parlamentu przejmuje władzę, bo efekty
zmian przez nią wprowadzonych będą skutkować na wiele kolejnych lat. Wpłyną na stan zdrowia
populacji za 10 lub 20 lat. Te postulaty w sposób naturalny łączą się z wcześniejszym, czyli koniecznością ewolucyjnego wprowadzania zmian.
Wnioski
Mimo ogromnej poprawy stanu zdrowia populacji, obserwowanego w ciągu ostatnich 20 lat
ciągle „odstajemy” od krajów „starej Europy”. Źle oceniamy nie tylko cały system zabezpieczenia
zdrowotnego, lecz również własny stan zdrowia (Wykres nr 3).
Wykres nr 3. Samoocena stanu zdrowia w 2008 r.

Źródło: OECD Health Data 2010.
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Przykłady krajów, gdzie w mniejszym, lub większym stopniu wypełniane są omawiane powyżej
postulaty, które są oceniane pozytywnie, zarówno przez beneficjentów sytemu zabezpieczenia
zdrowotnego, jak i przez ekspertów stosujących obiektywne miary (np. oczekiwana długość życia, współczynnik umieralności osób dorosłych, QALY – ilość lat życia skorygowana jego jakością,
czy DALY – lata życia skorygowane niesprawnością, por. Wykres nr 4 i 5) wyraźnie pokazują drogę
ewolucji polskiego systemu opieki zdrowotnej.
Wykres nr 4. Oczekiwana długość życia w 2009 r.

Źródło: World Health Statistics 2011.

Wykres nr 5. Współczynnik umieralności dorosłych (współczynnik zgonów w populacji osób
15–60 lat na 1 000 mieszkańców) w 2009 r.

Źródło: World Health Statistics 2011.
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Obserwując trendy demograficzne w naszym kraju, szybki wzrost populacji osób powyżej 65
roku życia (obecnie jest to około 13,1%, a według szacunków GUS w 2020 r. starsza, najbardziej
wymagająca dostępu do opieki zdrowotnej populacja będzie stanowiła 20% naszego społeczeństwa), rosnące wymagania i oczekiwania stawiane systemowi opieki zdrowotnej, zmiana
systemu zgodnie z zasadami postulowanymi przez Kornai’a wydaje się konieczna.

Xenia Kruszewska, prezes zarządu Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Summary of the arcle

Evolution or revolution. How to introduce new reforms into health
protection system with reference to Kornai’s postulates
Health protection systems of all well–developed countries undergo immanent reforms enforced by increasing cost of health care. Dynamic cost increase of medical expenses is a constant
phenomena escalated by demographical changes, improvement of life standards of the society
members and development in the area of medical technology. Professor J. Kornai is generally
considered to have created the most universal postulates concerning health protection system
at the end of XXth century. Postulates described by prof. Kornai still seem to be up to date. Countries which introduced these rules are the ones with the best evaluation in the surveys on
subjective and objective quality and effectiveness of health protection systems.
Kornai’s postulates relevant for an establishment of a model for health protection system are
as follows: independence of an entity, solidarity, competition, effectiveness, new role of a country, transparency, time (evolution , but not revolution), harmonious growth, stability including
stability of the financing.
Netherlands was the only country to fully introduce the two basic postulates in 2006. Dutch
health protection system received the best note in Europe according to the Health Consumer
Index.
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Tomasz Orlik

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw
domowych w latach 2009/ 2010 w Polsce
1. Opinie Polaków na temat oszczędzania
Większość Polaków (62%) uważa, że warto oszczędzać, ale pomimo tej deklaracji ponad połowa wydaje wszystko na bieżące potrzeby i tylko 7% odkłada regularnie. Badanie Diagnoza
Społeczna 2009 potwierdza, że tyko 32% rodzin ma oszczędności finansowe. Na Wykresie nr
1 pokazany jest procentowy udział liczby gospodarstw domowych posiadających oszczędności
(nastąpił wzrost z 23% gospodarstw domowych w 2005 r. do 32% w 2009 r.). Omawiane badanie
wyjaśnia również, że skłonność do oszczędzania zależy od następujących czynników:
 wieku – osoby starsze wydają wszystko na bieżące potrzeby, podczas gdy osobom poniżej
60–tego roku życia udaje się trochę zaoszczędzić;
 wykształcenia i dochodów – im wyższe wykształcenie i dochód, tym wyższa skłonność do
oszczędzania;
 przynależności do określonej klasy społecznej.
Prawie połowa Polaków kieruje się własną intuicją w decyzjach o tym, jak oszczędzać. W przypadku korzystania z rad innych osób najczęściej kierujemy się opinią znajomych i rodziny. Pomimo
zadeklarowania oszczędności okazuje się jednak, że ich poziom jest niewielki. Na przykład: 23%
rodzin deklaruje oszczędności w wysokości jedno miesięcznych dochodów, 28% rodzin ma
oszczędności równe trzy miesięcznym dochodom, 20% rodzin ma oszczędności równie 3–6 miesięcznym dochodom, 11% powyżej półrocznych i tylko 8% powyżej rocznych dochodów (10%
rodzin nie podało odpowiedzi w tym zakresie).
Poszukując informacji, w jakich grupach społeczno–ekonomicznych zgromadzone są oszczędności, możemy również skorzystać z badań Diagnoza Społeczna. Najwięcej, bo aż 51,1%
gospodarstw domowych posiada oszczędności w kategorii „gospodarstwa domowe pracujących
na własny rachunek”. Na drugim miejscu są „pracownicze” gospodarstwa domowe, z których oszczędności posiada 36,8%. Pozostałe grupy społeczne wraz z informacją, czy posiadają
oszczędności pokazane są na Wykresie nr 2.
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Wykres nr 1. Procent gospodarstw domowych posiadających oszczędności

Źródło: Diagnoza Społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Wykres nr 2. Odsetek grup społeczno–ekonomicznych posiadających oszczędności

Źródło: Diagnoza Społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego Polskie Towarzystwo Statystyczne.

2. Wpływ kryzysu na zmianę struktury oszczędności gospodarstw domowych
Kryzys na rynkach finansowych spowodował znaczne zmniejszenie wartości posiadanych akcji,
obligacji i funduszy inwestycyjnych w Polsce. Porównując te wartości z końca 2007 r. i czerwca
2010 r. widzimy spadek o –35,8% w przypadku inwestycji bezpośrednich w obligacje i akcje oraz
–40% w przypadku inwestycji osób fizycznych w fundusze inwestycyjne. W Tablicy nr 1 pokazane
są wartości w okresie grudzień 2004 – czerwiec 2010. W tym czasie znacznie wzrastała wartość
depozytów bankowych z 210 mld PLN do 404 mld PLN oraz aktywa funduszy inwestycyjnych
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z 30 mld do 79 mld PLN. Najbardziej imponująco wygląda natomiast wzrost otwartych funduszy
emerytalnych z 63 mdl PLN do 193 mdl PLN. Łączna wartość oszczędności gospodarstw domowych w czerwcu 2010 wyniosła 845 mld PLN i była o 6,1% większa niż w grudniu 2009 r.
Tablica nr 1. Struktura oszczędności gospodarstw domowych w Polsce (mld PLN)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Inwestycje bezpośrednie (obligacje, akcje)
Fundusze inwestycyjne (dla osób fizycznych)
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
Otwarte fundusze emerytalne
Depozyty złotowe i walutowe
Gotówka w obiegu
Razem

42 45 57
30 45 83
14 18 28
63 86 117
210 221 239
51 57 69
409 473 593

81 40 50 52
117 44 62 70
36 26 31 32
138 138,2 179 193
240 331,9 381 404
73 91 93 93
686 671 796 845

% wzrostu
w 6 miesiącach 2010 r.
4,4%
13,0%
4,0%
8,2%
5,9%
0,0%
6,1%

Źródło: Analizy Online. Tabela nie uwzględnia rezerw technicznych Towarzystw Ubezpieczeń na Zycie sprzedających polisy ubezpieczeniowe o charakterze oszczędnościowym.

Procentowy podział oszczędności finansowych na: akcie i obligacje posiadane bezpośrednio,
fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, otwarte fundusze emerytalne,
depozyty i gotówkę pokazuje Wykres nr 3 i Wykres nr 4. Na uwagę zasługuje porównanie depozytów bankowych, które dominowały w 2000 r. oraz znaczne zdywersyfikowanie oszczędności
w 2010 r. Otwarte fundusze emerytalne osiągnęły bardzo wysoki 23% udział w oszczędnościach
ogółem w połowie 2010 r. W okresie 10 lat od wprowadzenia reformy emerytalnej w OFE zakumulowano znaczną część naszych oszczędności finansowych. Obecnie prowadzona jest ożywiona
dyskusja, jak traktować kapitały zgromadzone w OFE oraz padają propozycje aby obniżyć składki
do OFE i zwiększyć transfery do ZUS w ramach I filara ubezpieczeń społecznych.
Wykres nr 3. Procentowy udział różnych aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 2000–2010

Źródło: Analizy Online, na podstawie danych NBP, MF, GUS, TFI i PTE.
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Wykres nr 4. Podział oszczędności gospodarstw domowych (czerwiec 2010)

Źródło: Analizy Online.

Ciekawe wnioski można wyciągnąć na postawie Wykresu nr 5 obrazującego wartość depozytów
gospodarstw domowych zgromadzonych w bankach i funduszy inwestycyjnych. Pokazuj on wzrost
wartości depozytów bankowych z poziomu 162 mld PLN w 2000 r. i osiągnięcie 404 mld PLN
w czerwcu 2010 r. Ciekawie prezentuje się okres 2008–2009, kiedy mieliśmy kryzys finansowy
i znaczny spadek kursów akcji na giełdzie. W tym czasie część osób przeniosło swoje oszczędności na depozyty bankowe z bardziej ryzykownych funduszy inwestycyjnych. W 2007 r. wartość
funduszy w porównaniu do wartości depozytów osiągnęła 48,7% a w czerwcu 2009 r. spadła do
17,3%.
Wykres nr 5. Aktywa gospodarstw domowych zgromadzone jako depozyty bankowe i fundusze inwestycyjne w latach 2000–2010 w PLN

Źródło: Dane NBP, IZFiA.
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Powyższe dane pokazują, że w naszym społeczeństwie szybko akumulowane są coraz większe
oszczędności finansowe, niezależnie od kryzysu, który mieliśmy ostatnio w gospodarce światowej. Niestety, problem polega na tym, że gromadzenie oszczędności odbywa się w niewielkiej
grupie ok. 32% gospodarstw domowych.
Analizując poziom oszczędności gospodarstw domowych zastanawia zagadnienie, jaki procent
oszczędności (poza OFE) ma charakter długoterminowy i przewidywany do użycia dopiero po
zakończeniu kariery zawodowej i przejściu na emeryturę?
Na to pytanie nie można udzielić odpowiedzi w łatwy sposób, chociaż może tu nam pomóc
również badanie Diagnoza Społeczna. W tym badaniu znajduje się pytanie na podstawie którego
możemy zobaczyć, jakie są cele naszego oszczędzania. Na Wykresie nr 6 podane są procentowe
udziały poszczególnych odpowiedzi. Aż 61,3% z nich dotyczy ryzyka na sytuacje losowe, a 35,5%
odnosi się do zabezpieczenia na starość.
Wykres nr 6. Na co oszczędzamy

Źródło: Diagnoza Społeczna 2009.

3. Dobrowolne oszczędzania na emeryturę
Omawiając oszczędności gospodarstw domowych trzeba również przytoczyć dane odnośnie
indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Oszczędności gromadzone w ramach dobrowolnych programów emerytalnych PPE wyniosły 4,3 mld PLN
i stanowiły jedynie 0,51% ogółu oszczędności finansowych gospodarstw domowych. Oszczędności
z zgromadzone w IKE były jeszcze mniejsze, wyniosły 2,3 mld PLN i stanowiły 0,28% ogółu oszczędności. Jest to bardzo mało i można uznać, że ww. programy i plany z nimi związane okazały się
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fiaskiem. W Tablicy nr 2 pokazana jest wartość środków zgromadzonych w PPE w poszczególnych
formach prawnych. W Tablicy nr 3 pokazana jest liczba osób, które oszczędzają w PPE. Łącznie
w PPE oszczędza 333 tys. osób, przy czym jedynie 78% uczestników jest aktywnych.
Tablica nr 2. Aktywa zgromadzone w PPE w latach 2001 – 2009 (mln PLN)
Forma programu
Umowa grupowego
ubezpieczenia na życie
Umowa z funduszem
inwestycyjnym
Pracowniczy fundusz
emerytalny
Razem
Rocznie

12.2001 12.2002 12.2003 12.2004 12.2005 12.2006 12.2007 12.2008 12.2009
5,9

16,2

30,0

55,5

167,8

394,3

54,4

128,5

213,0

337,9

513,0

805,8

15,0

133,0

258,0

347,7

485,0

675,1

75,3

277,7

501,0

741,1

75,3

202,4

223,3

240,1

646,1

897,0

1 189,0

1 127,8 1 525,1 1 955,3
848,9

1 032,6 1 199,3

1 165,8 1 875,3 2 622,8 3 454,7 4 343,6
424,7

709,5

747,6

831,9

888,9

Źródło: Dane KNF.

Tablica nr 3. Liczba uczestników PPE (grudzień 2009)
Forma programu

Ogółem

Uczestnicy czynni

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie

133 989

76%

Umowa z funduszem inwestycyjnym

141 199

79%

Pracowniczy fundusz emerytalny

58 356

79%

Razem

333 544

78%

Źródło: Dane KNF.

Indywidualne konta emerytalne również nie osiągnęły popularności w ciągu sześciu lat
funkcjonowania. Liczba osób które posiadają takie konta wyniosła 796 tys. w czerwcu 2010 r.
i niestety obserwujemy spadek liczy kont z 915 tys. w 2007 r. W 2010 r. limit wpłat na IKE został
podniesiony do 9 579 PLN (dla porównania limit ten wynosił 4 055 PLN w 2008 r.).
Tablica nr 4. Liczba uczestników i wartość aktywów IKE (czerwiec 2010)
Liczba

Wartość (mln PLN)

Zakłady Ubezpieczeń

585 331

989,8

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

168 679

841,2

Domy Maklerskie

12 609

253,7

Banki

30 251

265,4

IKE Łącznie

796 870

2 350

Źródło: Dane KNF.
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Główne przyczyny braku rozwoju PPE i IKE upatrywane są w braku ulgi w podatku dochodowym (od wpłacanej składki) przy oszczędzaniu w tych formach. Niestety brak zwolnienia
podatkowego zniechęca osoby gorzej sytuowane do udziału w dodatkowym oszczędzaniu,
a zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych stanowi odroczoną w czasie i zbyt małą zachętę
dla nich. Do kolejnych przyczyn małego zainteresowania można zaliczyć: biurokratyczne przepisy utrudniające tworzenie i obsługę PPE. Istnieje również potrzeba uelastycznienia dyspozycji
wkładem (oszczędnościami) z zachowaniem celu emerytalnego w zależności od różnych okoliczności życiowych.
Klienci wybierając odpowiednie dla siebie produkty (fundusze) przy oszczędzaniu w ramach
IKE i PPE najczęściej sugerują się przy wyborze historyczną stopą zwrotu danego funduszu i jego
strategią inwestycyjną. Wyniki systematycznego oszczędzania zależą od średniego, uzyskanego
procentu składanego. W Tablicy nr 5 podany jest przykład „oczekiwanej” stopy zwrotu różnych
rodzajów funduszy inwestycyjnych. Należy jednak pamiętać, że w krótszym okresie rynki charakteryzują się dużą zmiennością i fundusze inwestycyjne mogą przynosić straty w czasie bessy
na rynku.
Tablica nr 5. Rodzaj funduszu i oczekiwana stopa zwrotu
Horyzont
czasowy

Oczekiwana
stopa zw.

Wyniki funduszy Pioneer
za ostatnie 10 lat wg stanu na 15.10.2010*

Pieniężny

do 2 lat

2%–3%

58,03%

Obligacji

2–3 lata

3%–4%

98,48%

Stabilnego Wzrostu

3–5 lat

4%–6%

53,26%

Zrównoważony

5–10 lat

6%–8%

67,11%

Akcji

> 10 lat

7%–10%

86,08%

Rodzaj funduszu

*odpowiednio: Pioneer Pieniężny (od uruchomienia funduszu –17.09.2001), Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer Zrównoważony, Pioneer Akcji Polskich. Wyniki historyczne nie determinują przyszłych
wyników danego funduszu.
Źródło: Dane Pioneer Pekao TFI S.A.

Klienci inwestujący na rynku kapitałowym bardzo często ponoszą straty w czasie bessy i osiągają
również mniejsze zyski z powodu spóźnionego wejścia na rynek w czasie hossy. Ta prawidłowość
w dużej mierze ma swoją przyczynę w poszukiwaniu przez klientów „okazji” i nietrafionym zmienianiu strategii z agresywnej (akcyjnej) na bezpieczną (opartą o fundusze papierów dłużnych)
lub odwrotnie. Taka gra jest dla większości klientów praktycznie niemożliwa i przynosi pogorszenie wyników. Poszukiwanie okazji zilustrowane jest na Wykresie nr 7. Lepsze wyniki inwestor
indywidualny może uzyskać systematycznie inwestując w strategie zrównoważone lub strategie
w których zarządzający danym funduszem elastycznie alokuje aktywa w akcje i obligacje w ramach określonego limitu inwestycyjnego.
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Wykres nr 7. Indeks WIG 20, dlaczego „gracze” ponoszą straty?

Źródło: Dane GPW.

Jako przykład funduszu oferowanego w ramach pracowniczego programu emerytalnego może
posłużyć PFE Nowy Świat. Fundusz ten uzyskał od początku swojej 10–letniej działalności 128,5%
wzrost wartości jednostki co przekłada się na 7,8% rocznie (Wykres nr 8). W ciągu ostatnich 12
miesięcy jego wynik wyniósł 12,05% (do września 2010 r.) i przekroczył już swoje historyczne
maksimum z czerwca 2007 r., przed kryzysem finansowym i bessą na rynku.
Wykres nr 8. Wyniki PFE Nowy Świat do dnia 30.09.2010

Źródło: PP TFI Risj Quant.
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4. Perspektywy rozwoju funduszy inwestycyjnych
Nastąpił szybki rozwój funduszy inwestycyjnych i wzrost ich aktywów, które osiągnęły ponownie 110 mld PLN we wrześniu 2010 r. Łączna liczba polskich funduszy wyniosła 450 (plus ok.
500 luksemburskich funduszy UCITS z aktywami ok. 3,0 mld PLN). Podział aktywów funduszy
na poszczególne, główne kategorie inwestycyjne kształtuje się następująco (stan na październik
2010):
 21,3% pieniężne i obligacji;
 1,6% zagraniczne fixed income;
 30,2% stabilnego wzrostu i zrównoważone;
 23,6% akcji polskich;
 6,4% akcji zagranicznych;
 16,9% inne.
Pomimo wzrostu aktywów, w dalszym ciągu oszczędności gromadzone w funduszach inwestycyjnych w Polsce w przeliczeniu na głowę mieszkańca są niewielkie w porównaniu do innych
krajów europejskich, co zobrazowane jest na Wykresie nr 9. Bogacenie się społeczeństwa jest
kluczowym czynnikiem dla przyszłego rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych. Uważam, że
wzrost depozytów w bankach będzie wolniejszy, a ponownie przyśpieszy wzrost aktywów gromadzonych w funduszach inwestycyjnych.
Wykres nr 9. Aktywa funduszy na głowę mieszkańca w EUR – 06’2009

Źródło: The European Fund and Asset Management Association.
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Przyszłe perspektywy rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce będą zależały od następujących czynników:
 poszerzania oferty o fundusze operujące na rynkach dalekowschodnich, południowoamerykańskich, fundusze sektorowe, surowcowe;
 zmiany sposobów gospodarowania wolnymi środkami przez gospodarstwa domowe i elastycznego dywersyfikowania oszczędności na depozytach bankowych i w funduszach inwestycyjnych;
 zarządzania wolnymi środkami przez firmy, fundacje, stowarzyszenia, samorządy lokalne;
 postępującej edukacji finansowej społeczeństwa;
 niskich stóp procentowych sprzyjających poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu;
 większej przejrzystości finansowej firm zarządzających aktywami i niższych kosztów;
 rozwoju dobrowolnych planów emerytalnych IKE i PPE;
 bogacenia się społeczeństwa i akumulacji kapitału;
 zwiększenia zaufania do funduszy inwestycyjnych (obecnie tylko ok. 6% klientów deklaruje
zaufanie do funduszy, a dla porównania do banków ma zaufanie 44% klientów i 25% do towarzystw ubezpieczeń na życie 25%).

Mgr Tomasz Orlik, wiceprezes zarządu Pioneer Pekao TFI S.A.
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Summary of the arcle

Contribution of investment funds in household savings in years
2009–2010 in Poland
The article analyses data concerning household savings, the impact of investment funds on
household savings and possibility to use investment funds in voluntary pension plans.
The majority of Poles is in favor of saving money but more than a half spends everything on
current needs and only 7% regularly puts some money aside. Social survey conducted in 2009,
reveals that only 32% of all families have savings. The crisis on financial markets caused much
decrease in the value of owned shares, obligations and investment funds in Poland. Comparing data from 2007 and from June 2010 we can notice a decrease of 70 billion Polish zlotys
(–40%) pertaining to natural persons’ savings in investment funds. At that time the value of
safe–deposits increased to 404 billion Polish zlotys (+68%). The structure of savings underwent
some changes and diversification. Some economists recognize also Open Pension Funds assets
as being a part of financial savings. In the second half of 2010 they reached 23% contribution
in savings.
In the time of slump that occurred in 2008–2009, many people transferred their savings from
high risk investment funds to safe deposits. In 2007 the value of investment funds in comparison to the value of deposits accounted for 48,7% decreased to 17,3% in June 2009.
Savings in Employment Pension Programs (PPE) and Individual Pension Accounts (IKE) did not
gain much popularity. Assets gathered in Employment Pension Programs (PPE) accounted for
4,3 billion Polish zlotys and in Individual Pension Accounts (IKE) only for 2,3 billion. Total number of participants saving their money in Employment Pension Programs (PPE) is 333 000 (78%
members are active) while Individual Pension Accounts (IKE) are owned by 796 000.
Customers investing on the capital market very often lose their money in the time of slump
or gain lower profit due to delayed entrance into the market during investment boom. Such
a game is practically impossible for the majority of clients and brings much worst results.
Author of the article refers to investment fund known as PFE Nowy Świat, which consequently, using balanced investment strategy, during 10 years of its activity obtained 128,5% increase
(which is 7,8% per year).
Assets gathered in Polish investment funds are still rather small in comparison to other better–developed countries. Improvement of material situation of the society, better financial
education and development of pension plans is a key factor for a further development of investment funds.
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II. OPRACOWANIA I RAPORTY

Propozycje Rzecznika Ubezpieczonych do rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, UFG i PBUK oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 3960)
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Anna Dąbrowska

Wprowadzenie
Trwają sejmowe prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3960).
Wśród projektowanych zmian znalazły się propozycje bardzo istotne z punktu widzenia ochrony
interesów konsumentów, niektóre z nich były postulowane przez Rzecznika Ubezpieczonych.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 3960), przewiduje dokonanie zmian głównie w ustawie ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK1, ale także m.in.: ustawy o działalności ubezpieczeniowej2
oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze3.
Wśród projektowanych zmian warto wymienić klika propozycji istotnych z punktu widzenia
ochrony interesów konsumentów.
Pierwszą zawartą w projekcie rządowym zmianą, o której należy wspomnieć jest zmiana art.
18 polegająca na przyjęciu, iż w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych: OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, OC rolników i ubezpieczeń budynków rolniczych za datę złożenia
oświadczenia woli o rezygnacji z zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem
poczty będzie uważana data nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Regulacja ta stworzona przede wszystkim dla konsumentów ma za zadanie ułatwić im
dotrzymanie ustawowego terminu złożenia oświadczenia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz rozwiać pojawiające się wątpliwości w zakresie skutecznego doręczenia wypowiedzenia
umowy obowiązkowego ubezpieczenia.
Do łatwiejszej rezygnacji z automatycznego zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia dodatkowo ma się także przyczynić przepis projektowany jako art. 16a ustawy o działalności
ubezpieczeniowej. Stanowiłby on, iż zawiadomienia i oświadczenia składane agentowi danego
zakładu ubezpieczeń będą uważane za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz
którego agent ubezpieczeniowy działa.
Projekt zakłada również istotne zmiany w art. 28, zawierającym tzw. klauzulę prolongacyjną dla umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nowe
przepisy miałyby zobowiązać zakłady ubezpieczeń do przesyłania ubezpieczającym informacji
o warunkach ubezpieczenia na kolejny okres. Przedmiotowy obowiązek informacyjny skierowany do zakładów ubezpieczeń jest jednym z elementów mających na celu likwidację zjawiska tzw.
podwójnego ubezpieczenia, poprzez odpowiednie wczesne poinformowanie ubezpieczającego
m.in. o skutkach braku złożenia w odpowiednim terminie wypowiedzenia dotychczasowej umowy oraz przewidywanej wysokości składki ubezpieczeniowej. Analogiczne propozycje zmian
dotyczą również obowiązkowych ubezpieczeń OC rolników oraz budynków rolniczych.
Kolejnym zawartym w projekcie rządowym rozwiązaniem mającym na celu wyeliminowanie
problemu tzw. podwójnego ubezpieczenia jest nowy przepis oznaczony jako art. 28a. Przepis
1
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
2
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm.
3
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1361 z późn. zm.
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ten miałby dać ubezpieczającemu możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, która
została zawarta wskutek zadziałania klauzuli prolongacyjnej z art. 28 ustawy. Zgodnie z zawartą
w projekcie propozycją, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie byłby ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym jedna z umów ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych zostałaby zawarta w trybie automatycznego odnowienia,
umowa taka mogłaby zostać przez niego wypowiedziana. W przypadku takiego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń mógłby
żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, za który ponosił odpowiedzialność. Zbieżne
regulacje przewidziane zostały w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenia budynków rolniczych.
Kolejne propozycje zmian, dotyczące art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
UFG i PBUK, wyniknęły również z potrzeby rozwiązania problematyki podwójnego ubezpieczenia. W projekcie zaproponowano zmianę dotychczasowej zasady dotyczącej automatycznego
odnawiania się umowy ubezpieczenia OC w przypadku sprzedaży pojazdu (lub innej formy
przeniesienia prawa własności). Umowa ubezpieczenia zawarta przez dotychczasowego posiadacza pojazdu mechanicznego, w przypadku braku jej wypowiedzenia przez nowego posiadacza
w określonym terminie, obowiązywałaby jedynie do końca okresu, na jaki została zawarta, bez
możliwości jej automatycznego zawarcia z mocy ustawy kolejnej umowy na następny okres 12
miesięcy. Posiadacz pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności,
mógłby oczywiście również wypowiedzieć taką umowę. Podobne rozwiązania miałyby dotyczyć
obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.
W zakresie zawartych w projekcie rządowym zmian w art. 41 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK należy wskazać na uzupełnienie w ust. 1 katalogu sytuacji, w których
przysługuje zwrot składki o odstąpienie przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym
w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, czyli w przypadku odstąpienia
od umowy zawartej na odległość.
W ust. 4 oraz analogicznie w art. 56 ust. 3 i art. 76 ust. 2 zawarto również propozycję wprowadzenia terminu zwrotu składki przez zakład ubezpieczeń (według brzmienia projektu rządowego
miałby on wynosić do czternastu dni od dnia wystąpienia o zwrot składki). W chwili obecnej termin ten w ustawie nie jest określony, co powoduje nierzadko nieuzasadnioną zwłokę po stronie
ubezpieczycieli w zwrocie składki.
Projekt rządowy przewiduje ponadto wykreślenie z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK niektórych niekorzystnych przepisów dotyczących zasad rozliczania zwrotu
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zawartych obecnie w art. 42, 57 i 77. W chwili
obecnej regulacje te są mniej korzystne dla ubezpieczających niż zasady określone przepisami kodeksu cywilnego w art. 813 § 1 zd. 2 – zwrot przysługuje bowiem za każdy pełny miesiąc
niewykorzystanego okresu, nie zaś za cały okres. Przy usunięciu ww. przepisów zastosowanie
będzie miał przepis kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zwrot składki przysługuje za cały okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Należy w tym miejscu zasygnalizować, że mimo powyższych, niewątpliwie potrzebnych zmian
w projekcie zabrakło zmiany polegającej na uchyleniu przepisów dotyczących dwóch ubezpieczeń obowiązkowych: OC posiadaczy pojazdów i OC rolników, zgodnie z którymi zwrot składki
nie przysługuje, jeżeli w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy wystąpiła szkoda, za którą
zakład ubezpieczeń wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie. Szerzej na ten temat będzie mowa w dalszej części tekstu.
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W projekcie rządowym przewidziano także zmiany w art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w zakresie sposobu obliczania wysokości opłat za brak spełnienia ustawowego
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Zaproponowano mianowicie zmianę podstawy naliczania opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia poprzez uwarunkowanie wysokości
opłaty od krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie rozwiązanie miałoby za zadanie
ustabilizowanie wysokości opłat.
Proponowane zmiany w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze, mają na celu umożliwienie poszkodowanym w sytuacji upadłości zakładu ubezpieczeń szybkie uzyskanie odszkodowań
i świadczeń. Obecnie obowiązujące regulacje powodują, iż osoby poszkodowane i uprawnione
zmuszone są oczekiwać na ukończenie toczących się postępowań upadłościowych. W związku
z tym, aby zrównać sytuację prawną wszystkich poszkodowanych przez sprawców, za których
odpowiedzialność przejął upadły zakład ubezpieczeń, w projekcie rządowym zaproponowano,
aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejmował zobowiązania wprost od syndyka i realizował roszczenia bez oczekiwania na zakończenie postępowania upadłościowego.
Wśród proponowanych w projekcie zmian ustawy o działalności ubezpieczeniowej znajduje
się zmiana art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej wynikająca m.in. ze skreślenia
ust. 5 w art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z projektem rządowym,
art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej miałby stanowić podstawę prawną dostępu do dokumentów i informacji z akt szkody, mających wpływ na ustalenie odpowiedzialności
ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania również w odniesieniu do obowiązkowych umów
ubezpieczenia. Jednocześnie przepis ten miałby być uzupełniony o możliwość udostępnienia akt
szkodowych w postaci elektronicznej.
Projekt rządowy przewiduje również zmianę w art. 26 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którą, w przypadku zawierania umów ubezpieczenia bez jednoczesnej obecności
obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia
będzie mógł być odtworzony mechanicznie.
Powyższe zmiany, jako zmierzające w kierunku poprawy interesów konsumentów – co do zasady – Rzecznik Ubezpieczonych ocenił pozytywnie. Niemniej jednak niektóre z nich Rzecznik
uznał za wymagające poprawienia i uzupełnienia. Trzeba w tym miejscu dodać, że proces legislacyjny dotyczący omawianego projektu ustawy, toczył się wyjątkowo długo od 2009 r. Z tego
powodu ujawniły się również nowe problemy, jak np. dotyczące dostępu do dokumentów szkodowych znajdujących się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.
W toku prac sejmowych Rzecznik Ubezpieczonych korzystając ze swoich uprawnień w zakresie
opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń,
zgłosił liczne uwagi i propozycje do projektu.
Mgr Anna Dąbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Anna Dąbrowska

Wybrane propozycje i uwagi Rzecznika Ubezpieczonych
zgłoszone do projektu ustawy1
1. Propozycja dotycząca art. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (dalej:
ustawa o ub.ob.)
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
– uzupełnienie słowniczka pojęć poprzez dodanie w art. 2 pkt 18) definicji pojęcia „zbiegnięcia
z miejsca zdarzenia”:
„18) zbiegł z miejsca zdarzenia – umyślne oddalenie się kierującego pojazdem mechanicznym
z miejsca zdarzenia w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilnej lub karnej.”
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ustawy o ub.ob., zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od
kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia. Aktualnie
obowiązująca ustawa nie definiuje, co należy rozumieć pod powyższym pojęciem. Rodzą się zatem poważne wątpliwości, w jakich sytuacjach ubezpieczycielowi przysługuje regres do kierującego
– sprawcy szkody oraz pytanie, czy roszczenie regresowe przysługuje w każdym przypadku odjechania, oddalenia się z miejsca zdarzenia (kolizji lub wypadku), niezależnie od świadomości wyrządzenia
szkody lub celu takiego zachowania, czy też w sytuacji, gdy sprawca szkody świadomie oddala się
z miejsce zdarzenia w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilnej, czy też karnej. W praktyce likwidacji szkód można zdiagnozować szereg przypadków regresów, w których kierujący pojazdem
nie miał w ogóle świadomości wyrządzenia szkody (najczęściej w przypadku szkód parkingowych,
ale również szkód powstałych w wyniku stworzenia przez niego niebezpieczeństwa w ruchu drogowym) lub wprawdzie miał świadomość zajścia kolizji, lecz oględziny dokonane bezpośrednio po
zdarzeniu (często z udziałem poszkodowanego lub świadków zdarzenia) nie uwidoczniły żadnych
uszkodzeń w pojeździe i kierujący odjechał w przekonaniu braku powstania szkody. Istnieją również
poglądy, iż prawo regresu dotyczy tylko w sytuacji, gdy kierujący pojazdem mechanicznym popełnił jednocześnie przestępstwo katastrofy lub wypadku w ruchu drogowym. Regres nie dotyczy
natomiast sytuacji, gdy zachowanie się sprawcy szkody kwalifikowane jest jako wykroczenie. Z powyższych względów, mając także na uwadze kwestie gwarancyjne (sprawca szkody musi wiedzieć
dokładnie, w jakich sytuacjach może być zobowiązany do zwrotu wypłaconego świadczenia przez
ubezpieczyciela), należałoby w ustawie o ub.ob. wprowadzić definicję pojęcia „zbiegł z miejsca
zdarzenia”. Zaproponowana przez Rzecznika definicja oparta została na orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawie pojęcia wykładni „zbiegł z miejsca zdarzenia” na gruncie przepisu art. 178a k.k.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym2
[brak]
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
[nowa propozycja]
1
Zgodnie z treścią pisma Rzecznika Ubezpieczonych skierowanego na ręce Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 kwietnia 2011 r., z uwzględnieniem modyfikacji przedstawionych w trakcie sejmowych prac legislacyjnych.
2
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3960).
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2. Propozycja dotycząca dodania w ustawie o ub.ob. art. 8a
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
„Art. 8a. 1. Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności,
o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego
i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego,
zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki z uwzględnieniem
zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.
2. W razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia obowiązkowego mimo
braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
3. Zakład ubezpieczeń może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej,
jeżeli zgłosił swe roszczenie najpóźniej w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, którego roszczenie dotyczy.”
Uzasadnienie:
Zaproponowane w projekcie brzmienie przepisu art. 8a budziło istotne wątpliwości Rzecznika.
Wedle projektu rządowego, sankcja w postaci zmiany wysokości składki miałaby mieć zastosowanie nie tylko w przypadku wadliwego podania do wiadomości ubezpieczyciela informacji, które
dotyczą okoliczności skutkujących zajściem wypadku ubezpieczeniowego, jak to ma miejsce
w odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych zgodnie z art. 815 § 3 k.c. lub choćby wiadomości
dotyczących okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę ryzyka, jak to przewiduje regulacja art. 816 k.c., lecz każde wadliwe przekazanie do wiadomości ubezpieczyciela jakichkolwiek
informacji istotnych dla ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej i to nawet wówczas, gdy
informacje te nie mają żadnego znaczenia dla określenia rozmiarów ryzyka. Można się więc obawiać, że przypis spowodowałby określanie wysokości składki w oderwaniu od rozmiaru ryzyka.
Propozycja zawarta w projekcie prowadzi do sytuacji, w której ubezpieczający w ubezpieczeniach obowiązkowych będzie traktowany w sposób gorszy, niż w ubezpieczeniach
dobrowolnych.
Niewłaściwe byłoby rozszerzanie zakresu informacji, za których wadliwe przekazanie ubezpieczającego może spotkać sankcja w postaci zmiany składki ponad te, które pociągają za sobą
istotną zmianę ryzyka.
Rzecznik podniósł także, aby w ustawie znalazło się rozwiązanie przyjęte w art. 815 § 1 k.c.
zgodnie, z którym w razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
Wątpliwości takie były zgłaszane również prze niektórych przedstawicieli nauki3.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
„Art. 8a. Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń wszystkich znanych sobie
okoliczności istotnych dla ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej, o które ubezpieczyciel
zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego, a okoliczności te wyszły na
jaw po zawarciu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem okoliczności niepodanych do jego wiadomości.”
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
[nowa propozycja]
3
M. Orlicki, O projekcie zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – raz jeszcze, Prawo
Asekuracyjne 2011, nr 1, s. 23–24.
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3. Propozycja dotycząca brzmienia art. 10 ustawy o ub.ob.
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
– w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uważa się za spełniony, jeżeli osoba
obciążona tym obowiązkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia, a czas trwania i zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiadają przepisom ustawy lub
odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia”.
Uzasadnienie:
Projekt rządowy przewiduje brzmienie art. 10 ust. 1 zgodnie, z którym obowiązek zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia na cały okres, w którym osoba objęta tą umową jest obowiązana do
posiadania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy albo odrębnych ustaw lub
umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia.
Po dosłownym odczytaniu treści projektowanego przepisu, można było odnieść wrażenie
odejścia od umów ubezpieczeń obowiązkowych OC zawieranych na okresy 12 miesięcy na rzecz
umów zawieranych na czas nieoznaczony. Kolejne przepisy projektu ustawy jednak temu zaprzeczały. Należało zwrócić uwagę, że w większości przypadków trudno z góry przewidzieć, jak długo
dana osoba będzie podlegać obowiązkowi ubezpieczenia, bo okres, w którym trwa obowiązek
ubezpieczenia jest uzależniony od czasu, w którym dana osoba wykonuje działalność, z którą
obowiązek ubezpieczenia się wiąże4.
Rzecznik zaproponował więc zmianę projektowanego art. 10 ust. 1 wskazując, że nie chodzi
o to, by umowa była zawarta na cały okres, w którym dana osoba jest obciążona obowiązkiem
ubezpieczenia, lecz o to, by przez cały ten czas była na jej rzecz świadczona ochrona ubezpieczeniowa.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
– w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia na cały okres, w którym osoba objęta tą umową
jest obowiązana do posiadania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy albo odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia.”
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
„Art. 10. 1. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uważa się
za spełniony, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy albo odrębnych ustaw
lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia, z sumą gwarancyjną nie niższą niż minimalna suma gwarancyjna ustalona dla danego ubezpieczenia.
2. Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem powszechnym.”
4. Propozycja dotycząca brzmienia art. 14 ustawy o ub.ob.
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
– w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1) i 2), osoby odpowiedzialnej
4

Ibidem, s. 25.
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za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na
zasadach określonych w rozdziale 7. Zakład ubezpieczeń po ustaleniu okoliczności, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym, przesyła niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”
– po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów.”
– uchyla się ust. 5.
Uzasadnienie:
Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił uwagę, że za gruncie art. 14 ust. 4 i art. 108 ustawy o ub.ob.,
w praktyce likwidacji szkód z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych powstają wątpliwości interpretacyjne, czy jeśli poszkodowany zgłosi roszczenie do ubezpieczyciela, a ten po przeprowadzeniu postępowania nie ustali ważności umowy
ubezpieczenia obowiązkowego, to czy na zakładzie ubezpieczeń ciąży obowiązek niezwłocznego przekazania do UFG akt postępowania likwidacyjnego. Nie ma bowiem pewności, czy do
tego obowiązku można wprost lub odpowiednio stosować treść art. 108 ust. 2 ustawy o ub.
ob. Zgodnie z ust. 1 tegoż przepisu „uprawniony do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia
do Funduszu przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1) i 2).
Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody”. Stosownie zaś do ust. 2
„zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną
dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie”.
Przepisy nie rozstrzygają także, czy w razie zwłoki zakładu ubezpieczeń w przekazaniu akt
do UFG zastosowanie znajdzie art. 109 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym „odpowiedzialność za
zwłokę w spełnieniu świadczenia ponoszą odpowiednio Fundusz i zakład ubezpieczeń, każdy
w swoim zakresie”.
Według pierwszego podejścia w sytuacji nieustalenia ważności umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC ubezpieczyciel jest zobowiązany niezwłocznie przekazać akta szkody do UFG,
a źródłem tego obowiązku jest właśnie przepis art. 108 ustawy o ub.ob. Jednak prezentowane
są również poglądy, iż art. 108 ustawy o ub.ob. nie stosuje się, gdyż dotyczy to jedynie sytuacji,
w której poszkodowany zgłasza roszczenie do Funduszu za pośrednictwem zakładu i wówczas do
przekazania dokumentacji do UFG konieczny wniosek poszkodowanego.
W celu uniknięcia tych wątpliwości interpretacyjnych, ale również w celu zapewnienia sprawnego i szybkiego zaspokojenia roszczeń poszkodowanego zasadnym byłoby wyraźne wskazanie
w treści art. 14 ust. 4 obowiązku ubezpieczyciela do przekazania dokumentacji szkodowej i sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania w postaci możliwości żądania
przez poszkodowanego odsetek za opóźnienie.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
– w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1) i 2), osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
na zasadach określonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz
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Gwarancyjny odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów.”
– uchyla się ust. 5.
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
„Art. 14. 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania
okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później
jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się
postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń
zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń
w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska
względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona
w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą
z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak
również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać
pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, organ
nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1)
lub 2) ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1) i 2), osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
na zasadach określonych w rozdziale 7. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania.
5. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
i wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakład
ubezpieczeń kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych
czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności.”
5. Propozycja do art. 18 ustawy o ub.ob.
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
– w art. 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1) – 3), sporządzone na piśmie i doręczone za potwierdzeniem
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odbioru lub przesyłane listem poleconym, uważa się za złożone z chwilą jego nadania w polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego”.
Uzasadnienie:
Powyższa uwaga do projektu wynikała z faktu, iż w projektowanym ust. 3 art. 18 zostały pominięte przypadki odstąpienia ubezpieczającego od umowy. Powodowałoby to zastosowanie
różnych zasad w odniesieniu do określenia momentu rozwiązania umowy: w wypadku złożenia za pośrednictwem poczty oświadczenia o wypowiedzeniu – obowiązywałaby tzw. klauzula
stempla pocztowego, natomiast w przypadku oświadczenia o odstąpieniu – decydowałby moment otrzymania tego oświadczenia przez zakład ubezpieczeń. Rodzi to potrzebę ujednolicenia
tych zasad w kierunku zaproponowanym przez projektodawcę.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
„3. W wypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1) – 3), przesyłką listową, za datę jego złożenia uważa się datę
nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.”
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
[nowa propozycja]
6. Propozycja dotycząca art. 28 ustawy o ub.ob.
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
– w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a – 1e w brzmieniu:
„1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany
potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
1b. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń doręcza ubezpieczającemu informację o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia.
1c. Informacja, o której mowa w ust. 1b, zawiera w szczególności:
1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej, w przypadku gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie ust. 1;
2) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie
złożenia tego wypowiedzenia;
3) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.
1d. W razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków określonych w ustępach poprzedzających, warunki umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia nie mogą
być dla ubezpieczającego gorsze od warunków poprzedniej umowy ubezpieczenia. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku pouczenia o prawie wypowiedzenia powoduje, że
ubezpieczającemu przysługuje nieograniczone w czasie prawo wypowiedzenia umowy zawartej z ubezpieczycielem, który nie wykonał lub niewłaściwie wykonał obowiązek informacyjny,
z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie to nie może spowodować utraty ochrony ubezpieczeniowej
koniecznej dla wypełnienia obowiązku ubezpieczenia.
1e. Informacja, o której mowa w ust. 1b, powinna być wysłana:
1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy
zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczający
wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci lub
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2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.”;
Rzecznik zaproponował również wprowadzenie analogicznych regulacji w odniesieniu obowiązkowych umów ubezpieczenia OC rolników oraz umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.
Uzasadnienie:
Pierwsza zaproponowana zmiana wynikała z tego, że w praktyce ubezpieczeniowej odnotowuje się sytuacje, w których przy zawarciu, z mocy przepisu art. 28 ust. 1 ustawy kolejnej
umowy na kolejne 12 miesięcy niektóre zakłady ubezpieczeń nie doręczają ubezpieczającym
(posiadaczom pojazdów mechanicznych) dokumentów potwierdzających zawarcie umowy
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (np. polisy). Przez
fakt niedoręczenia polisy ubezpieczający często są nieświadomi faktu posiadania ochrony
ubezpieczeniowej. Często natomiast po upływie okresu, na który została zawarta umowa posiadacze pojazdów mechanicznych otrzymują wezwanie do zapłaty zaległej składki. W takiej
sytuacji pojawiają się wśród konsumentów uzasadnione wątpliwości, czy w ogóle powstała
ochrona ubezpieczeniowa w rozumieniu art. 39 ustawy o ub.ob. oraz kiedy, w jakim terminie,
winna zostać opłacona składka. Dlatego też zasadnym byłoby wprowadzenie zobowiązania
dla zakładu ubezpieczeń do doręczenia, w sytuacji zawarcia z mocy prawa kolejnej umowy na
kolejne 12 miesięcy, dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy w terminie 14 dni od
dnia jej zawarcia. Aktualne systemy teleinformatyczne zakładów ubezpieczeń i proponowane
regulacje w zakresie przyjętych form przekazywania informacji, dokumentów i oświadczeń
stron umowy ubezpieczenia powodują, iż tak wprowadzone zobowiązanie będzie możliwe do
zrealizowania. Wprowadzenie obowiązku doręczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie
umowy może mieć istotne znaczenie w przypadku powstania, tzw. podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia poprzez umożliwienie posiadaczowi pojazdu mechanicznego uzyskanie
świadomości o powstaniu tej umowy i podjęcie ewentualnej decyzji o wypowiedzeniu jednej
z umów w trybie projektowanego art. 28a. Powyższa regulacja może również posłużyć jako
ewentualne panaceum na niewykonanie zaproponowanych obowiązków informacyjnych
o fakcie upływu terminu obowiązywania umowy i o skutkach niezłożenia wypowiedzenia
najpóźniej przedostatniego dnia obowiązywania tej umowy. Powyższa propozycja pozostaje
również w ścisłym związku z propozycją zmian w art. 39 w zakresie wyraźnego określenia
terminu powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zadziałania klauzuli prolongacyjnej i terminu do zapłaty składki.
Kolejne propozycje odnosiły się do kwestii obowiązku zakładu ubezpieczeń wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. Nałożenie na
ubezpieczycieli obowiązku informowania ubezpieczających o warunkach, na jakich może dojść
do zawarcia kolejnej umowy jest słusznym rozwiązaniem wobec funkcjonowania automatyzmu
zawierania umowy ubezpieczenia. Projekt nie przewiduje jednakże żadnej sankcji dla ubezpieczyciela za niewypełnienie tego obowiązku, w szczególności projekt nie rozstrzyga, czy umowa
zawierana wskutek działania klauzuli prolongacyjnej może mieć warunki mniej korzystne od
umowy dotychczasowej, jeśli ubezpieczyciel nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego lub wypełnił go w sposób wadliwy. Jak się zdaje, taka powinna być właśnie sankcja za
niewypełnienie lub wadliwe wypełnienie obowiązku przez ubezpieczyciela. Jeśli ustawodawca
nie zdecyduje się na wprowadzenie sankcji, przepis może okazać się całkowicie nieskuteczny.
Rzecznik wskazał ponadto, że na niefortunne sformułowanie analizowanego przepisu, w którym
na ubezpieczyciela nakłada się obowiązek wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy,
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na który umowa została zawarta. Rozwiązanie takie byłoby groźne z punktu widzenia interesów
konsumentów, gdyż przerzucałoby na nich skutki nieskutecznego doręczania informacji5.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
– w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a – 1c w brzmieniu:
„1a. Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany
do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia.
1b. Informacja, o której mowa w ust. 1a, zawiera w szczególności:
1) określenie wysokości składki ubezpieczeniowej, w przypadku gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia w trybie ust. 1;
2) pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1 oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie
złożenia tego wypowiedzenia;
3) pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.
1c. Informacja, o której mowa w ust. 1a, powinna być wysłana:
1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy
zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczający
wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci lub
2) w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.”
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
[nowa propozycja]
7. Propozycja dotycząca zaproponowanego w projekcie rządowym brzmienia art. 28a
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
– po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego jest w tym samym okresie objęty ochroną
ubezpieczeniową wynikającą z dwóch lub więcej umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych z zastrzeżeniem, że musi pozostać spełniony obowiązek posiadania
ochrony ubezpieczeniowej wymaganej przepisami niniejszej ustawy.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za czas
trwania swojej odpowiedzialności.
3. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas
temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.”
Rzecznik zaznaczył również, że analogiczne regulacje należałoby wprowadzić w odniesieniu do
brzmienia art. 46a oraz art. 62a, dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników
oraz budynków rolniczych.
Uzasadnienie:
Należy zwrócić uwagę, że projekt wskazywał jedynie możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na podstawie klauzuli prolongacyjnej (art. 28 ust. 1 ustawy o ub.ob.). Wydaje się jednak,
że wskazana jest dalej idącą zmiana przepisu, ukierunkowana na to, aby posiadacz pojazdu po5
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siadał wymaganą przepisami ustawy ochronę ubezpieczeniową, jednakże w oparciu o umowę
ubezpieczenia zawartą w wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń. Proponowane wyżej
brzmienie przepisu pozwalałoby na wypowiedzenie każdej „zbędnej” umowy.
W praktyce obrotu zdarza się również, że wskutek przeoczenia zostają zawarte dwie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów na ten sam okres z tym samym ubezpieczycielem,
w takiej sytuacji – zgodnie z projektowanym zapisem – nie będzie podstawy do wypowiedzenia
jednej z nich. Z tego względu Rzecznik zaproponował modyfikację brzmienia przepisu, która miałaby na celu wyeliminowanie podwójnego ubezpieczenia, również w sytuacji zawarcia dwóch
umów z tym samym ubezpieczycielem.
Nie jest także słuszne, aby w sytuacji, gdy doszło do zwarcia kilku umów ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem
ubezpieczeń, temu zakładowi przysługiwało prawo do składki ze wszystkich tych umów ubezpieczenia osobno.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
– po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony
w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym
trybie może zostać przez niego wypowiedziana.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres,
przez który ponosił odpowiedzialność.”
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
[nowa propozycja]
8. Propozycja dotycząca brzmienia art. 39 ustawy o ub.ob.
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
w art. 39:
– ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3.”
– po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W razie zawarcia umowy, o której mowa w art. 28 ust. 1, odpowiedzialność zakładu
powstaje z chwilą jej zawarcia. Składka powinna być zapłacona w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu ubezpieczenia”;
– ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niż określony w ust. 1 i 2
można określić w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wtedy, gdy
umowę zawiera się:
1) na okres krótszy niż 12 miesięcy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 1, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z chwilą wprowadzenia
pojazdu do ruchu;
2) przed zarejestrowaniem pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, oraz
pojazdu historycznego, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z chwilą rejestracji pojazdu lub przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu;
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3) na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu, przy czym rozpoczęcie
okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z upływem okresu, na który została zawarta poprzednia umowa;
4) przed upływem okresu wypowiedzenia w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 6, przy
czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z chwilą rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem.”
Uzasadnienie:
Pierwsza propozycja Rzecznika miała charakter legislacyjny i związana była z zawartą w projekcie propozycją wprowadzenia ust. 1a. Druga zaś wiązała się z potrzebą jednoznacznego
określenia momentu powstania odpowiedzialności w sytuacji zawarcia umowy, o której mowa
w art. 28 ust. 1, i określenia terminu wymagalności składki za tą umowę.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ub.ob., jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż
na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej
wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o ub.ob. odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń
rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej
raty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zachodzi zatem zasadne pytanie, kiedy powstaje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w przypadku umowy powstałej z mocy art. 28 ust. 1, w szczególności
w sytuacji, kiedy zakład ubezpieczeń nie doręcza polisy posiadaczowi pojazdu mechanicznego
w czasie obowiązywania umowy lub nie doręcza wezwania do zapłaty, a takie wezwanie do zapłaty kieruje po rozwiązaniu tej umowy. Wykładnia gramatyczna przepisu art. 39 ust. 1 wskazuje, że
w takiej sytuacji w ogóle nie dochodzi do powstania ochrony ubezpieczeniowej, gdyż nie dochodzi do łącznego spełnienia się dwóch warunków zawarcia umowy i zapłaty składki.
Przyjmując jednak założenie, że ubezpieczyciel udziela ochrony od chwili zawarcia umowy z mocy
art. 28 ust. 1 (przynajmniej taka jest praktyka rynkowa, ale nie zawsze) powstają również wątpliwości, kiedy posiadacz pojazdu mechanicznego miał zapłacić składkę. W praktyce ubezpieczeniowej
można spotkać się z praktyką, iż składka powinna być zapłacona w takim terminie jak w poprzedniej umowie lub termin ten wyznaczony jest przez treść art. 455 k.c. (niezwłocznie po wezwaniu
dłużnika do zapłaty). Praktyka taka wydaje się nieuprawniona z następujących względów.
Przepisy ustawy o ub.ob. nie regulują kwestii terminu płatności składki w przypadku umowy
powstałej z mocy art. 28 ust. 1. Stosownie do art. 22 ust. 1 tejże ustawy do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego. W świetle art. 813 § 1 k.c. składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności
ubezpieczyciela. Stosownie do § 2 tegoż przepisu jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła
do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia – w ciągu czternastu dni od dnia jego
doręczenia. Przyjmując założenie, że do określenia terminu płatności składki stosuje się treść
art. 813 § 2 k.c., to jeżeli ubezpieczyciel doręczył dokument potwierdzający fakt zawarcia kolejnej umowy OC na kolejne 12 miesięcy (np. polisę) to termin wymagalności składki (płatności
składki) powstaje czternastego dnia od dnia doręczenia tego dokumentu. Jeżeli ubezpieczyciel
nie doręczył dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia to do ustalenia
chwili rozpoczęcia bieg przedawnienia należy sięgnąć dodatkowo po przepis art. 120 § 1 k.c.
Zgodnie z tym przepisem bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało
się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez
uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagal168

ne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Odnosząc zdanie
drugie tego przepisu do sytuacji zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy na skutek działania
klauzuli prolongacyjnej, przy jednoczesnym braku doręczenia polisy, to chwilą wymagalności
składki – w zależności od okoliczności faktycznych w danej sprawie – jest dzień przypadający
w okresie od 14 do 30 dnia od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Przy takiej wykładni
określenie terminu wymagalności ma charakter płynny i uzależniony jest od określonego stanu
faktycznego.
Z powyższych względów zasadnym byłoby wyraźne uregulowanie, kiedy powstaje odpowiedzialność zakładu i kiedy ubezpieczający powinien zapłacić składkę w sytuacji zawarcia kolejnej
umowy na kolejne 12 miesięcy z mocy art. 28 ust. 1.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
– w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niż określony w ust. 1 i 2
można określić w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wtedy, gdy
umowę zawiera się:
1) na okres krótszy niż 12 miesięcy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 1, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z chwilą wprowadzenia
pojazdu do ruchu;
2) przed zarejestrowaniem pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 10) lit. a, oraz
pojazdu historycznego, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić
później niż z chwilą rejestracji pojazdu lub przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu;
3) na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu, przy czym rozpoczęcie
okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z upływem okresu, na który została zawarta poprzednia umowa;
4) przed upływem okresu wypowiedzenia w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 6,
przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z chwilą
rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem.”
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
„Art. 39. 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy
i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności
składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą
zawarcia umowy.
3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niż określony w ust. 1 i 2
można określić w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wtedy, gdy
umowę zawiera się:
1) na okres krótszy niż 12 miesięcy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 1;
2) przed zarejestrowaniem pojazdu mechanicznego, o którym mowa art. 2 pkt 10) lit. a, oraz
pojazdu historycznego;
3) na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu.”
9. Propozycja dotycząca art. 1 ustawy o ub.ob.
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
w art. 41:
– w ust. 1 dodaje się pkt 5) – 7) w brzmieniu:
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„5) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z zastrzeżeniem, że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową;
6) wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub pkt 6) ustawy –Prawo
o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
7) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z art. 28a ust. 1 –zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres
świadczonej ochrony.”
– uchyla się ust. 2 i 3
– ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w wypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości
o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż
wypowiedzenie lub odstąpienie.”
Podobne rozwiązania Rzecznik zaproponował przyjąć do umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenia budynków rolniczych.
Uzasadnienie:
Propozycja dotycząca zmiany brzmienia pkt 5) w art. 41 ust. 1 ustawy o ub.ob., ma związek
z wątpliwościami natury interpretacyjnej odnoszącej się do obecnie obowiązujących przepisów
i sytuacji, w której konsument chciałby skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość. Pojawiają się bowiem poglądy, iż wobec brzmienia art. 16c
ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może powstać okres przerwy
w ubezpieczeniu, za który UFG jest zobowiązany do pobrania opłaty za brak spełnienia obowiązku. Powyższy pogląd jest prezentowany m.in. przez przedstawicieli Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego, którzy twierdzą, że jeżeli konsument nie miał innego ubezpieczenia
OC, a w okresie między zawarciem umowy a odstąpieniem od niej wystąpi szkoda, nie ma odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, zaś powstaje odpowiedzialność Funduszu. W konsekwencji
Fundusz w przypadku powstania szkody w tym okresie ma także prawo regresu do posiadacza
pojazdu i sprawcy szkody ze względu na brak ubezpieczenia. Wobec takich wątpliwości niezbędne jest wyraźne podkreślenie, że w przypadku zawieranych przez konsumentów umów
obowiązkowego ubezpieczenia na odległość istnieje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń i za
okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zakładowi ubezpieczeń należy się składka.
Druga proponowana zmiana dotycząca brzmienia pkt 6) jest powodowana faktem, iż nie ma
uzasadnienia, dla którego zakład ubezpieczeń miałby zatrzymać składkę za okres od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1) lub pkt 6) ustawy – Prawo o ruchu
drogowym do dnia jego przedłożenia. Posiadacz pojazdu od chwili przekazania pojazdu do stacji
demontażu lub recyklingu przestaje być jego posiadaczem, co oznacza, iż nie ma już przedmiotu
ryzyka, inaczej mówiąc zajście wypadku wskazanego w umowie staje się niemożliwe. Dodatkowo,
można się spodziewać przypadków żądania składki za umowy powstałe z mocy działania klauzuli
prolongacyjnej. Można sobie wyobrazić sytuację, w której posiadacz pojazdu przekaże pojazd
do recyklingu na kilka dni przed upływem obowiązywania umowy i nie doręczy oświadczenia
o wypowiedzeniu umowy w trybie art. 28 ust. 1 ustawy o ub.ob., zaś zaświadczenie przekaże
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ubezpieczycielowi kilka miesięcy później. Znając praktykę rynkową ubezpieczyciel będzie żądał
składki za kolejną umowę, tj. do czasu doręczenia zaświadczenia mimo, że posiadacz nie będzie
już posiadaczem i nie będzie przedmiotu ryzyka. Mogą być również problemy, jeśli doręczenie
zaświadczenia nastąpi po chwili wyrejestrowania pojazdu mechanicznego. Można się wówczas
spodziewać takiej interpretacji, że jeśli były posiadacz przekaże tylko dowód w postaci zaświadczenia, a wyrejestrowanie pojazdu nastąpiło wcześniej niż przed doręczeniem tego zaświadczenia
w wielu przypadkach będzie przyjmowane do określenia czasu zwrotu to pierwsze zdarzenie.
Poprawka dotycząca art. 1 pkt 24) ppkt b) projektu podyktowana zawartą w projekcie niekorzystną dla posiadaczy pojazdów regulacją dotyczącą zasad zwrotu składki ubezpieczeniowej
za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Projekt ustawy utrzymuje zasady zwrotu składki,
które zdecydowanie odbiegają od zasad określonych w art. 813 § 1 k.c., wprowadzając różne „przeszkody” w uzyskaniu jej zwrotu, np. warunkując zwrot bezszkodowym przebiegiem
ubezpieczenia. Wskazany przepis kodeksu cywilnego przewiduje, że składkę oblicza się za czas
trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, natomiast w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Tym samym dla zachowania symetrii zasad zwrotu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych powyższa
zmiana wydaje się niezbędna.
Ponadto rządowy projekt przewidywał, iż zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o zwrot składki. Nie byłby to dla posiadaczy pojazdów
wystarczająco zadowalający przepis. Ważne jest bowiem, aby ubezpieczający, którego przestała łączyć z zakładem ubezpieczeń umowa ubezpieczenia w każdym przypadku wcześniejszego
rozwiązania umowy ubezpieczenia mógł jak najszybciej otrzymać zwrot nienależnej składki.
Zwrot składki powinien następować automatycznie po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia i nie
powinien być uzależniany od wystąpienia o zwrot składki do zakładu ubezpieczeń, tak jak to
przewiduje projekt. Wydaje się, że mogą zajść różne okoliczności, w których ubezpieczający,
np. zapomni wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o zwrot składki, bądź też nie będzie wiedział, że taki zwrot mu przysługuje. Można sobie wyobrazić, że wówczas zakłady ubezpieczeń
będą mogły interpretować powyższy przepis w ten sposób, że skoro ubezpieczający nie wystąpił
o zwrot składki, ubezpieczyciel wcale nie musi jej zwracać, a to z kolei stanowiłoby bezpodstawne wzbogacenie po stronie ubezpieczyciela.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
w art. 41:
a) w ust. 1:
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1
– zwrot składki przysługuje posiadaczowi pojazdu, który przeniósł prawo własności tego pojazdu;”,
– dodaje się pkt 5) – 7) w brzmieniu:
„5) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
6) przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1) lub pkt 6) ustawy – Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
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7) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z art. 28a ust. 1 – zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres
świadczonej ochrony.”,
b) ust. 2 – 4 otrzymują brzmienie:
„2. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli szkoda, za którą zakład
ubezpieczeń wypłacił lub jest obowiązany wypłacić odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, nastąpiła w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy
w przypadkach określonych w art. 33 pkt 2) – 5), 7), 8) i 10).
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w stosunku do posiadacza pojazdu mechanicznego, który
przeniósł prawo własności tego pojazdu, jeżeli szkoda została wyrządzona po dniu przeniesienia
prawa własności tego pojazdu.
4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadkach określonych w art. 31
ust. 1 i 4 następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o zwrot
składki.”
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
„Art. 41. 1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku:
1) wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty
posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5) ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
2) odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3;
3) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 – zwrot składki przysługuje zbywcy pojazdu;
4) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 4 – zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł
umowę ubezpieczenia.
2. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli szkoda, za którą zakład
ubezpieczeń wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, nastąpiła w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy
w przypadkach określonych w art. 33 pkt 2) – 5).
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w stosunku do zbywcy pojazdu mechanicznego, jeżeli szkoda
została wyrządzona po dniu zbycia tego pojazdu.
4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadkach określonych w art. 31
ust. 1 i 4 następuje po przedstawieniu kopii lub odpisu dokumentu ubezpieczenia zbywcy pojazdu mechanicznego lub ubezpieczonego, o którym mowa w art. 31 ust. 4.”
10. Propozycja dodania art. 98a oraz nowego brzmienia art. 117 ustawy o ub.ob.
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
– dodaje się art. 98a w brzmieniu:
„1. Do zadań Funduszu należy także zaspakajanie roszczeń o naprawienie szkody na osobie z tytułu umów, o których mowa w art. 4 pkt 1) i 2), w przypadku wyczerpania określonej
w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.
2. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeń, o których mowa w ust. 1, Fundusz
może wystąpić do sprawcy szkody o zwrot wypłaconych świadczeń do wysokości dokonanej
wypłaty.
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3. Roszczenie poszkodowanego do Funduszu, o którym mowa w ust. 1 przedawnia się z upływem lat trzech od dnia wyczerpania sumy gwarancyjnej.
4. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w ust. 3, przerywa się także przez zgłoszenie Funduszowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym
zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie
świadczenia.”
– w art. 117 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Koszty działalności Funduszu wynikające z realizacji zadań, o których mowa w art. 98, art.
98a i art. 99, są pokrywane z dochodów Funduszu.”
Uzasadnienie:
Propozycja niniejsza miała swoje źródło w narastającymi obecnie problemami wyczerpywania się sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
oraz notowanymi przypadkami, w których pojawiło się ryzyko, że osoby otrzymujące stałe periodyczne świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
– renty i bieżące zwroty kosztów leczenia i rehabilitacji – zostaną tych świadczeń pozbawione
ze względu na wyczerpanie się sumy gwarancyjnej. Nie można więc wykluczyć, że przy obecnie
obowiązujących minimalnych sumach gwarancyjnych również nie dojdzie do wypadków wyczerpania tej sumy. Najlepszym rozwiązaniem, szczególnie w odniesieniu do szkód na osobie, byłoby
wprowadzanie nielimitowanej odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczycieli, jednakże nasz
ustawodawca dotychczas nie zdecydował się na takie rozwiązanie.
W związku z powyższym należy poddać pod rozwagę nowelizację przepisów ustawy o ub.ob.
mającą na celu wyeliminowanie problemów związanych ze zjawiskiem wyczerpywania sumy
gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów oraz OC rolników. Słuszna wydaje
się propozycja przepisu, w myśl którego w przypadkach wyczerpania sumy gwarancyjnej świadczenia wypłacałby UFG z prawem roszczenia regresowego do sprawcy szkody. Należy pamiętać,
że obowiązkowe ubezpieczenia OC wraz z określeniem minimalnych sum gwarancyjnych zostały wprowadzone głównie z myślą o zapewnieniu poszkodowanym pełnej rekompensaty
poniesionej przez nich szkody. Z biegiem lat okazało się, że ustalone niegdyś przez ustawodawcę minimalne sumy gwarancyjne okazały się w dalszej perspektywie, głównie ze względu na
zmieniające się warunki gospodarczo–ekonomiczne zbyt niskie, by zapewnić poszkodowanym
otrzymywanie należnych im świadczeń tak długo jak będzie to konieczne. Ponadto w propozycję tę wpisuje się w gwarancyjny charakter ubezpieczenia, który powinien być priorytetowym
celem ustawodawcy.
Obecnie problem wyczerpania sumy gwarancyjnej dotyka głównie osób, które korzystają
z ochrony w ramach umów obowiązkowego ubezpieczenia OC, zawartych w latach kiedy to
suma gwarancyjna była na poziomie znacznie niższym niż obecnie. Jest to problem osób, które
uległy wypadkom w latach od 1991 r. do początku lat obecnego tysiąclecia.
Z tych względów istnieje potrzeba objęcia takich sytuacji gwarancjami ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Rzecznik Ubezpieczonych uznał także za niezmiernie potrzebne wprowadzenie do projektu
poniższego przepisu przejściowego.
„1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja także roszczenia o naprawienie szkody na osobie z tytułu umów, o których mowa w art. 4 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), w przypadku kiedy
do wyczerpania określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej doszło przed dniem
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wejścia w życie niniejszej ustawy. Roszczenia te zaspokajane są z dochodów Funduszu, o których
mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.
U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
2. Roszczenie poszkodowanego do Funduszu, o którym mowa w ust. 1 przedawnia się z upływem lat trzech od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w ust. 2, przerywa się także przez zgłoszenie Funduszowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym
zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie
świadczenia.”
Uzasadnienie:
Propozycja ta wynikała ze zgłaszanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych problemów osób,
które uległy wypadkom w latach od 1991 r. do początku lat obecnego tysiąclecia i którym grozi
lub w przypadku których już nastąpiło wyczerpanie sumy gwarancyjnej. Z tych względów – w ocenie Rzecznika – niezwykle ważna staje się potrzeba pomocy tym osobom, które niejednokrotnie
jako ciężko poszkodowane nie mogły samodzielnie się utrzymywać, a świadczenie wypłacane
przez ubezpieczyciela było dla nich jedynym źródłem uzyskania środków finansowych.
Rzecznik zauważył przy tym, że w tym zakresie powstaje problem odejścia od zasady nieretroaktywności przepisów prawa. Warto tutaj zaakcentować, że w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego podkreśla się, że odstępstwa od nieretroakcji powinny być uzasadnione bardzo
ważnymi powodami. Chodzi tu o potrzebę przyznania prymatu określonej innej wartości konstytucyjnej, np. sprawiedliwości społecznej. Trybunał Konstytucyjny (wyrok TK K 28/01) uznał,
że zasada nieretroaktywności prawa nie ma charakteru absolutnego i w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być naruszona, wskazywał jednak, że jej złamanie możliwe jest jedynie
w sytuacjach wyjątkowych, a przemawiać za tym musi inna zasada prawnokonstytucyjna. Trybunał Konstytucyjny stwierdził między innymi, że „szczególne okoliczności” winny być rozumiane
jako „sytuacje nadzwyczaj wyjątkowe, gdy ze względów obiektywnych zachodzi potrzeba dania pierwszeństwa określonej wartości chronionej bądź znajdującej swoje oparcie w przepisach
Konstytucji RP” (por. też orzeczenia K. 15/91, K. 14/92, K. 18/92 i K. 7/93). Zdaniem Trybunału
Konstytucyjnego odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest zwłaszcza wtedy, gdy „jest to konieczne dla realizacji wartości konstytucyjnej, ocenionej jako ważniejsza od wartości chronionej
zakazem retroakcji” (wyrok z dnia 31 stycznia 2001 r., OTK ZU nr 1/2001, poz. 5), a także „jeżeli
przemawia za tym konieczność realizacji innej zasady konstytucyjnej, a jednocześnie realizacja
tej zasady nie jest możliwa bez wstecznego działania prawa” (wyrok z dnia 7 lutego 2001 r., OTK
ZU nr 2/2001, poz. 29).
Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 maja 2000 r. (II CKN 293/00)
stwierdzając, że zasada lex retro non agit wywiedziona z fundamentalnej zasady konstytucyjnej
(art. 2) należy do kanonu podstawowych dyrektyw państwa prawnego. Nie ma ona charakteru
absolutnego i może dojść do kolizji tej zasady z innymi wartościami konstytucyjnymi, w szczególności z zasadą sprawiedliwości wymienioną w art. 2 Konstytucji lub z zasadą równości wobec
prawa”. Zasada niedziałania prawa wstecz odnosi się więc do stanu, w którym nowa ustawa miałaby zmienić sytuację prawną obywatela, którą dotychczasowe prawo regulowało jako bardziej
korzystną. Do tej samej grupy zasad zaliczyć należy zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę
zaufania obywatela do Państwa. Wszystkie te konstytucyjne zasady mają za zadanie ochronę
obywateli. Skoro prawo reguluje korzystniej sytuację poszkodowanego działaniem władzy publicznej, to nie ma podstaw dla odmowy zastosowania prawa wstecz. Wniosek przeciwny byłby
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sprzeczny z rozsądnym pojmowaniem relacji Państwo – obywatel (glosa P. Granecki Palestra
2001/11–12/225).
Wydaje się, że w omawianej sprawie zachodzi sytuacja kolizji zasady nieretroaktywności z innymi wartościami konstytucyjnymi. Po pierwsze, jak już zostało wspomniane na przestrzeni
ostatnich dwudziestu lat minimalne sumy gwarancyjne określone przez ustawodawcę były zróżnicowane, co powoduje, że osoby, które miały nieszczęście ulec wypadkowi w okresie, gdy sumy
te były na niewystarczającym poziomie są w zdecydowanie gorszej sytuacji niż osoby, które doznały szkód, gdy ustawodawstwo przewidywało korzystniejsze rozwiązania. Po drugie, pamiętać
należy, że zasada zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa, wywodzona przez Trybunał
Konstytucyjny właśnie z klauzuli demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji), powinna
gwarantować ochronę przed częstymi zmianami prawa, które podważają podstawowy jego cel:
regulowanie i pewność zachowań i praw obywateli.
Konstytucyjne zasady sprawiedliwości społecznej i równości bez wątpienia w szczególnych
okolicznościach, tj. wyczerpania się sumy gwarancyjnej, stanowiących sytuacje wyjątkowe skłaniają do przyjęcia proponowanej regulacji.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
[brak]
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
[nowa propozycja]
11. Propozycja dodania w ustawie o ub.ob. art. 109a
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
„Art. 109a. 1. Roszczenie poszkodowanego do Funduszu, o którym mowa w art. 98 ust. 1 i 1a,
przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach Kodeksu
cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W przypadku szkody na osobie wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym,
a nie ustalono ich tożsamości, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia
nastąpiła śmierć, naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 7 dni, roszczenie o świadczenie do Funduszu ulega przedawnieniu z upływem lat 20 od dnia wyrządzenia
szkody.
3. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, przerywa się także przez zgłoszenie Funduszowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym
zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie
świadczenia.”
Uzasadnienie:
Pierwsza uwaga Rzecznika miała na celu usunięcie istniejących lub mogących powstać w przyszłości rozbieżności w doktrynie prawa lub orzecznictwie sądowym co do właściwej podstawy
prawnej określenia terminu przedawniania roszczeń poszkodowanych do Funduszu w przypadkach wskazanych w art. 98 ust. 1 i 1a ustawy o ub.ob. tj., czy normę z art. 4421 k.c. stosujemy
do UFG wprost na mocy art. 22 ustawy o ub.ob., gdyż Fundusz jest „osobą obowiązaną do naprawienia szkody” w rozumieniu art. 4421 k.c., czy też termin ten określamy poprzez analogię
z ustawy i w takiej sytuacji w pierwszej kolejności przedawnienie ustalane będzie przez normę
z art. 819 § 3 k.c.
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Dodatkowym wsparciem dla powyższej propozycji może być uchwała Sądu Najwyższego z dnia
19 października 1995 r. (III CZP 98/95, OSCN 1995, nr 12, poz. 169), w której zostało wskazane,
że „zawarta w ustawie regulacja kwestii cywilnoprawnych działalności UFG nie może być uznana
za wyczerpującą, co powoduje konieczność sięgania poza tę ustawę, przede wszystkim zaś do
kodeksu cywilnego”. W przypadku jednak instytucji przedawnienia powszechnie podkreśla się,
że przepisy regulujące tę instytucję winny być wykładane (interpretowane) ściśle. Unormowania
dotyczące przedawnienia, limitując w czasie z możliwości korzystania z przymusu państwowego i ograniczając w sposób istotny konstytucyjną ochronę praw podmiotowych, nie powinny
podlegać wykładni rozszerzającej (por. T. Pałdyna, Przedawnienie w polskim prawie cywilnym,
Warszawa 2009, s. 143), czy też nie powinny być stosowane w drodze analogii.
Zmiana powyższa podyktowana jest również faktem, iż roszczenia cywilnoprawne o charakterze majątkowym nie ulegają przedawnieniu tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych
w ustawach. Celem dodatkowym proponowanej regulacji w ust. 1 jest zatem wyraźne, legislacyjne podkreślenie, iż roszczenia, o których mowa w art. 98 ust. 1 i 2, ulegają przedawnieniu
i w terminach wskazanych przez przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, z zastrzeżeniem ust 2.
Propozycja wskazana w ust. 2 ma charakter merytoryczny i ma na celu odrębne określenie
terminu przedawnienia w przypadku szkody na osobie wyrządzonej przez niezidentyfikowanego sprawcę, jeśli jego zachowanie jednocześnie wyczerpuje od strony przedmiotowej znamiona
przestępstwa katastrofy lub wypadku drogowego. W aktualnym stanie prawnym, jeżeli szkoda jest wynikiem zbrodni lub przestępstwa to termin przedawnienia roszczenia o naprawienie
szkody wynosi lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to kiedy poszkodowany
dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.
Obecnie, możemy zdiagnozować w doktrynie prawa cywilnego jak i w orzecznictwie sądowym,
rozbieżność interpretacyjną co do pojęcia „szkoda wynikła ze zbrodni lub występku”. Mianowicie, czy dla ustalenia dopuszczalności stosowania dwudziestoletniego terminu konieczne jest
imienne ustalenie sprawcy szkody i przypisanie mu winy w rozumieniu prawa karnego. Czy też
wystarczające jest ustalenie, że określone zachowanie w okolicznościach danego zdarzenia jest
przestępstwem bez konieczności imiennego wskazania sprawcy szkody.
Pierwsze stanowisko zakładające, że konieczne jest imienne ustalenie sprawcy szkody i przypisanie mu winy w rozumieniu prawa karnego wyrażone zostało w wyroku SN z dnia 7 lutego 2000
r. (I CKN 208/98, niepubl.). Tezę omawianego orzeczenia, wskazującą, iż przyjęcie dziesięcioletniego terminu przedawnienia na podstawie art. 442 § 2 k.c. wymaga ustalenia, że przestępstwo
zostało popełnione przez konkretną osobę lub osoby, cytuje w swoim komentarzu G. Bieniek
(G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, wyd. 7,
Warszawa 2007, s. 473. Można ją także odnaleźć w aktualnej judykaturze sądów powszechnych
– np. wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 15 grudnia 2010 r. (I C 1174/10, niepubl.)).
Drugie stanowisko dopuszczające natomiast możliwość zastosowania dwudziestoletniego
(poprzednio dziesięcioletniego) terminu przedawnienia bez konieczności imiennego określenia sprawcy i przypisania mu winy w rozumieniu prawa karnego, znajduje odzwierciedlenie
w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1967 r. (III PZP 34/67, OSCN 1968, nr 6, poz.
94), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2002 r. (II UKN 797/00, OSNP 2003 nr 22, poz.
548), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2009 r. (I PK 13/09, OSNP 2001, nr 1–2, poz. 4) czy
też wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r. (V CSK 107/10, niepubl.) Wartym
zaznaczenia jest też to, że zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny prawa cywilnego w przypadku odpowiedzialności za cudzy czyn wystarczy ustalenie przedmiotowych znamion występku
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lub zbrodni, choćby nawet sprawca nie został imiennie wskazany (tak np. M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, wyd. 3, Warszawa 2002, s. 1012).
Praktyczną konsekwencją przyjęcia pierwszego poglądu, w praktyce stosowanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jest ograniczanie możliwości dochodzenia roszczeń związanych
ze szkodą wyrządzoną przez nieznanego sprawcę tylko do 3 lat od dnia uprawomocnienia postanowienia o umorzeniu postępowania karnego z powodu nie wykrycia sprawcy przestępstwa
wypadku drogowego. Dzieje się tak mimo, iż np. osoba poszkodowana na skutek przestępstwa
przez sprawcę, który został ustalony (bez względu na to czy dopełnił on obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia OC), może skutecznie dochodzić swoich roszczeń od sprawcy i jego ubezpieczyciela, względnie od UFG, w terminie lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa
(przy poprzednio zaś obowiązujących przepisach – w terminie lat dziesięciu). Doświadczenie
życiowe wskazuje, że osoby, które uciekają z miejsca wypadku, robią to, by uchronić się przed
poniesieniem odpowiedzialności karnej, a wiele spośród nich znajduje się w momencie zdarzenia w stanie nietrzeźwości, jest pod wpływem środka odurzającego lub nie posiada wymaganych
uprawnień do kierowania pojazdem.
Rzecznik Ubezpieczonych formułując powyższą propozycję posiłkował się również wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 2006 r. w sprawie SK 14/05. Trybunał podkreślił
w uzasadnieniu swojego orzeczenia, że prawo do sądu wyrażone w art. 45 ust. 1 Konstytucji nie
może ograniczać się wyłącznie do formalnego zapewnienia drogi sądowej, ale musi stwarzać
realne szanse rozpatrzenia sprawy w jej aspektach merytorycznych. Szczególnie w przypadku
szkód na osobie termin przedawnienia może okazać się zbyt krótki i nie zapewniać ochrony interesów poszkodowanego. Trzeba przy tym dodać, że w istocie to interes sprawcy (dłużnika), a nie
poszkodowanego (wierzyciela), chroni instytucja przedawnienia roszczeń majątkowych. Trybunał wyraził przekonanie, że różne potraktowanie przez system prawny możliwości kompensacji
szkody na osobie w zależności od tego, jaki podmiot jest in casu adresatem roszczenia odszkodowawczego, oznaczałoby naruszenie wskazanych wartości wyrażanych w art. 30 Konstytucji. Tym
samym sytuacja prawna poszkodowanego występującego z roszczeniem do UFG nie powinna
być co do zasady gorsza niż osoby, która kieruje swe żądania do ubezpieczyciela sprawcy.
W opinii Rzecznika Ubezpieczonych termin przedawnienia musi dawać poszkodowanemu
(wierzycielowi) odpowiedni czas na wniesienie sprawy do sądu, a wcześniej – na podjęcie działań przedsądowych, w tym wezwania do zapłaty, rozmów ugodowych oraz ustalenia wysokości
roszczenia. Wierzyciel nie może być przymuszany do dochodzenia swoich roszczeń na wyrost
przez zbyt krótki termin przedawnienia. Termin przedawnienia powinien także uwzględniać cel
społeczny lub gospodarczy, jaki stawia się prawom podmiotowym, z których płynie roszczenie.
Trudno zatem zasadnie twierdzić, iż trzyletni termin przedawnienia dla roszczeń o naprawienie szkody na osobie wyrządzonej przez niezidentyfikowanego sprawcę jest wystarczający skoro
z dniem 10 sierpnia 2007 r. na mocy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny termin przedawnienia dla szkody wyrządzonej przez przestępstwo został wydłużony
z 10 do 20 lat.
Istotne znaczenie dla akceptacji powyższej propozycji Rzecznika Ubezpieczonych ma również
fakt, iż UFG powołane zostało w celu ochrony interesów poszkodowanych, którym mimo istniejącego systemu ubezpieczeń obowiązkowych, nie przysługuje żadne odszkodowanie od zakładu
ubezpieczeń. Powyższa propozycja zmierza do zrównania sytuacji takich poszkodowanych z sytuacją poszkodowanych, którym przysługuje odszkodowanie.
Propozycja Rzecznika przedstawiona w ust. 3 miała na celu zrównanie sytuacji poszkodowanych, którzy kierują swoje roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
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z sytuacją poszkodowanych, którzy dochodzą swoich roszczeń od zakładów ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Zgodnie art. 819 § 4 k.c., bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia
objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu
lub odmowie świadczenia. Brzmienie omawianego przepisu wyraźnie wskazuje wyłącznie na
„ubezpieczyciela” i „zdarzenie objęte ubezpieczeniem”, tym samym nie dotyczy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i roszczeń do niego kierowanych. Niemożność zastosowania do
roszczeń względem UFG instytucji przerwania biegu przedawnienia przez zgłoszenie Funduszowi
danego zdarzenia stawia poszkodowanych na skutek wypadków wyrządzonych przez nieznanych
lub nieubezpieczonych sprawców w zdecydowanie gorszym położeniu niż osoby, które dysponują możliwością żądania naprawienia szkody przez zakład ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC.
Z punktu widzenia podstawowych założeń aksjologicznych systemu kompensacji szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego oraz posiadania gospodarstwa rolnego
sytuacja taka nie powinna być normatywnie do zaakceptowania.
W przypadku instytucji przedawnienia powszechnie podkreśla się, że przepisy regulujące tę
instytucję (w tym przerwania, zawieszenia biegu tego przedawnienia) winny być wykładane (interpretowane) ściśle. Unormowania dotyczące przedawnienia, limitując w czasie z możliwości
korzystania z przymusu państwowego i ograniczając w sposób istotny konstytucyjną ochronę
praw podmiotowych, nie powinny podlegać wykładni rozszerzającej, czy też nie powinny być
stosowane w drodze analogii. Jednocześnie, poszkodowany nie powinien znajdować się w gorszej sytuacji od takiej, w której sprawca szkody miał obowiązkowe ubezpieczenie OC. Dlatego
też w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych pożądanym byłoby ustawowe unormowanie, zgodnie
z którym bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie do UFG przerywa się także przez
zgłoszenie UFG roszczenia, zaś bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym
zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie UFG o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
[brak]
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
[nowa propozycja]
12. Propozycje do art. 16 i 25 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
– w art. 16 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przepis ust. 4 stosuje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz reprezentanta do spraw roszczeń.”
Alternatywnie Rzecznik wskazał także na możliwość dodania w ustawie o ub.ob. przepisu odsyłającego w następującym brzmieniu:
„Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz reprezentanta do spraw roszczeń stosuje się art. 16 ust. 4 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej.”
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Jednocześnie zaproponował, aby w art. 25 ustawy o działalności ubezpieczeniowej dodać ust.
3a, zgodnie z którym przepis art. 25 ust. 3 stosowany byłby odpowiednio do Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Uzasadnienie:
Powyższa propozycja Rzecznika Ubezpieczonych wynikła z konieczności zapewnienia przejrzystości postępowania likwidacyjnego prowadzonego głównie przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny (UFG), a także Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) i reprezentantów do spraw roszczeń.
Praktyka ostatnimi czasy pokazywała bowiem, że poszkodowani i uprawnieni do występowania z roszczeniami do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego mieli problemy lub wręcz
byli pozbawieni dostępu do informacji i dokumentów dotyczących likwidacji szkody znajdujących się w Funduszu. W odniesieniu do PBUK i reprezentantów do spraw roszczeń podobne
problemy nie były wyraźnie dostrzegane, niemniej jednak z uwagi na potrzebę kompleksowej
regulacji proponuje się uwzględnienie w przepisie także tych podmiotów, z których pierwszy
może pełnić funkcję organu odszkodowawczego i rozpatrywać roszczenia, drugi zaś zajmuje się
likwidacją szkód.
Obowiązujące przepisy nie przewidują dla UFG, PBUK oraz reprezentanta do spraw roszczeń
wyraźnego obowiązku udostępniania dokumentów i informacji. Brak istnienia przedmiotowego
obowiązku opiera się na gramatycznej i zawężającej wykładni przepisów art. 16 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 14 ustawy o ub.ob. Z tych
względów niezbędna więc staje się ingerencja ustawodawcy i doprecyzowanie obowiązujących
regulacji prawnych w tym zakresie, gwarantujące transparentność prowadzonych postępowań
przez ww. podmioty.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
[brak]
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
[nowa propozycja]
13. Propozycja do art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
– w art. 16 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm.) Rzecznik Ubezpieczonych proponuje dodanie
ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zakład ubezpieczeń przechowuje informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 4, do
czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia.”
Uzasadnienie:
Propozycja powyższa była uzasadniona występującymi w praktyce przypadkami braku możliwości uzyskania dostępu do dokumentacji gromadzonej przez ubezpieczyciela w związku ze
szkodą. Niestety dzieje się tak w okresie, w którym nie upłynął jeszcze termin przedawnienia
roszczeń, czyli okresu, w którym można skutecznie formułować roszczenia odszkodowawcze
wobec ubezpieczyciela. Dostęp ten staje się niemożliwy z powodu niszczenia akt szkody na podstawie wewnętrznych procedur ubezpieczyciela w zakresie archiwizowania akt szkodowych.
Procedury takie są stosowane w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń, z powodu wypłacenia osobie,
która wystąpiła z roszczeniem odszkodowania lub świadczenia, uważa postępowanie likwidacyjne za zakończone.
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Mając na uwadze obecne brzmienie art. 4421 k.c., jak również uprzednio obowiązujący przywołany wyżej przepis art. 442 k.c. wydaje się, że niszczenie akt szkodowych przed upływem
terminów przedawnienia wskazanych w tych, a także innych normach prawnych regulujących
kwestie przedawnienia roszczeń nie powinno mieć miejsca.
Ponadto należy pamiętać o specyfice niektórych roszczeń, z którymi poszkodowany może występować w szczególności w przypadku szkód na osobie, np. roszczenia o zadośćuczynienie za
doznaną krzywdę, gdzie po wypłacie zadośćuczynienia może się ujawnić nowa krzywda, której
w chwili przyznawania zadośćuczynienia nie można było przewidzieć. Konieczność powrócenia
przez ubezpieczyciela do sprawy i rozpatrzenia nowego roszczenia może zdarzyć się, np. w sytuacji ujawnienia się nowej krzywdy zwykle o podłożu neurologicznym (np. padaczka pourazowa).
Wówczas, głównie ze względów dowodowych, nieodzowny jest dostęp do akt szkodowych.
Podobne uwagi dotyczą renty należnej na podstawie art. 444 § 2 k.c., której wysokość może
być zmieniona w sytuacji określonej art. 907 § 2 k.c.
Obecnie jest wiele udogodnień w zakresie przechowywania danych. Nie muszą być one przechowywane w formie papierowej, lecz mogą być utrwalone na nośnikach magnetycznych. Takie
przechowywanie redukuje koszty z tym związane, które – jak można sądzić – stanowią przyczynę
przedwczesnego niszczenia akt przez zakłady ubezpieczeń.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
[brak]
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
[nowa propozycja]
14. Propozycja dodania w ustawie o działalności ubezpieczeniowej art. 220a
a. Propozycja Rzecznika Ubezpieczonych
– po art. 220 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm.) proponuję dodanie art. 220a w brzmieniu:
„Art. 220a. 1. Polska Izba Ubezpieczeń publikuje corocznie informacje na temat działalności
poszczególnych zakładów ubezpieczeń obejmujące:
1) liczbę zawartych umów ubezpieczenia;
2) liczbę zgłoszonych szkód – w przypadku umów ubezpieczenia majątkowego oraz roszczeń
– w przypadku umów ubezpieczania osobowego;
3) liczbę uznanych i oddalonych roszczeń przez zakład ubezpieczeń;
4) liczbę odwołań i skarg skierowanych do zakładu ubezpieczeń wraz z informacją, czy zostały
one rozpatrzone pozytywnie w całości lub w części, czy negatywnie;
5) liczbę wytoczonych przeciwko zakładowi ubezpieczeń powództw związanych w wykonaniem umowy ubezpieczenia wraz z informacją o liczbie prawomocnych orzeczeń oraz wyniku zakończonych postępowań;
6) średni czas rozpatrywania zgłoszonych szkód, liczony od dnia zgłoszenia szkody do dnia
spełnienia świadczenia.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 są publikowane w terminie miesiąca od ich otrzymania przez
Polską Izbą Ubezpieczeń.
3. Zakłady ubezpieczeń, w terminie do 31 marca każdego roku, przekazują Polskiej Izbie Ubezpieczeń dane, o których mowa w ust. 1, za ubiegły rok.”
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Uzasadnienie:
Powyższa propozycja Rzecznika Ubezpieczonych podyktowana była potrzebą poprawy jakości
postępowań likwidacyjnych, a tym samym zwiększeniem konkurencyjności między ubezpieczycielami.
Dostrzegając ogromne znaczenie informacji o stanie rynku w procesie budowania świadomości ubezpieczeniowej polskiego społeczeństwa, na co znaczący wpływ ma upublicznianie danych
statystycznych związanych z prowadzoną działalnością zakładów ubezpieczeń oraz ze względu
na potrzebę zobiektywizowania przekazywanych informacji, wydaje się, że ich ujawnianie ma
ogromne znaczenie dla ubezpieczających, a także dokonywanych przez nich wyborów usług poszczególnych ubezpieczycieli.
W obecnej rzeczywistości rynkowej, reklamy i inne przekazy ubezpieczycieli skupiają się w większości na zachęcaniu do zawierania z nimi umów zachęcając niską składką, co – jak powszechnie
wiadomo – nie powinno być jedynym i wyłącznym miernikiem oceny jakości świadczonych usług
przez danego ubezpieczyciela. Niestety w reklamach – z uwagi na ich charakter krótkiego przekazu medialnego – niewiele miejsca ubezpieczyciele poświęcają innym istotnym informacjom,
szczególnie odnoszącym się do wyników prowadzonej działalności, jak choćby – o kluczowym jej
elemencie, jakim jest szeroko pojmowana jakość likwidacji szkód.
Upublicznianie tych informacji – zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych – jest potrzebne z uwagi
na wyjątkowo istotną rolę w procesie budowania wiedzy ubezpieczających o poszczególnych
ubezpieczycielach, poprawiając jednocześnie konkurencyjność na tym rynku. Dodać też należy,
że w wielu krajach europejskich publikowanie takich danych jest standardem.
b. Propozycja zawarta w projekcie rządowym
[brak]
c. Dotychczasowe brzmienie przepisu
[nowa propozycja]

Mgr Anna Dąbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Marcin Orlicki

Propozycja rozwiązania problemu wyczerpywania sumy gwarancyjnej
w przypadku szkód na osobie wynikających z wypadków
komunikacyjnych
Uwagi wstępne
W ciągu kilku ostatnich miesięcy podkomisja sejmowa do spraw instytucji finansowych
debatowała nad rządowym projektem zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3960). Posiedzenia podkomisji zgromadziły nie tylko
posłów, ale również liczne grono przedstawicieli instytucji, które są zainteresowane kształtem
zmian ustawowych dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych.
Na każdym z posiedzeń podkomisji dochodziło do dyskusji o istotnych problemach polskiego
prawa ubezpieczeniowego. Już obecnie można uznać, że dyskusje te przyniosły bardzo dobry
rezultat, bowiem projekt po pracach podkomisji ma kształt znacznie lepszy niż przedłożenie
rządowe. Choć wejście w życie nowelizacji nie spowoduje, że prawo o ubezpieczeniach obowiązkowych zyska spójny kształt i będzie odpowiadało stawianym mu wymaganiom, to jednak
dzięki niej osiągnięcie tych celów w przyszłości stanie się łatwiejsze.
Dwukrotnie już w poddawałem analizie propozycje Rady Ministrów zawarte w projekcie ustawy1. Tym razem chciałbym zwrócić uwagę na kwestię szczególnej wagi, która nie była wprawdzie
uwzględniona w rządowym przedłożeniu, lecz została zgłoszona w trakcie obrad podkomisji jako
propozycja bardzo aktywnie uczestniczącego w pracach legislacyjnych Rzecznika Ubezpieczonych. Chodzi o sprawę zapewnienia odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej. W chwili, gdy piszę te słowa, nie jest przesądzone, czy Sejm zdecyduje się na przyjęcie jakiegokolwiek rozwiązania tego problemu. Nawet
jednak, jeśli obecnie sprawa ta nie zostanie załatwiona, nie mam wątpliwości co do tego, że powróci ona w przyszłości, bowiem dotyczy bardzo ważnego problemu społecznego i prawnego,
który musi zostać prędzej, czy później rozwiązany.
1. Problem wyczerpywania sumy gwarancyjnej
Przedmiotem niniejszego opracowania będzie projekt zgłoszony przez Rzecznika Ubezpieczonych2, którego założeniem jest stworzenie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przez osoby poszkodowane na osobie w wypadkach komunikacyjnych od Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego, w sytuacji, gdy suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych okazała się niewystarczająca.
1
M.Orlicki, Uwagi do wybranych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, Prawo Asekuracyjne 2009, nr 2; M.Orlicki, O projekcie zmian w ustawie o ubezpieczeniach
obowiązkowych, UFG i PBUK – raz jeszcze, Prawo Asekuracyjne 2011, nr 1.
2
Rzecznik Ubezpieczonych od dawna dostrzega problem wyczerpywania sumy gwarancyjnej w obowiązkowym
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów i dąży do rozwiązania tego problemu poprzez stosowne zmiany legislacyjne – por. wystąpienie Rzecznika Ubezpieczonych do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 listopada
2008 r., znak: RU/350/ek/08. Szeroki opis i analiza stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych zakładającego wypłaty
odszkodowań przez UFG został zawarty w artykule E. Kiziewicz, Problem wyczerpywania się sumy gwarancyjnej
w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Rozprawy
Ubezpieczeniowe 2009, nr 7, s. 65 i nast.
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Nikt zapewne nie wątpi, że istnieje szczególna potrzeba wyjątkowej ochrony osób poszkodowanych przez ruch pojazdów. Obiegowa opinia dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych głosi, że ubezpieczenie to, uzupełnione poprzez działalność
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, daje osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych pełną ochronę. Jako dowód na to podnosi się, że obecnie obowiązujące przepisy
stwarzają możliwość uzyskania odszkodowania zarówno wtedy, gdy za szkodę jest odpowiedzialny zidentyfikowany i ubezpieczony posiadacz pojazdu, gdy zidentyfikowany posiadacz pojazdu
nie jest ubezpieczony, jak i wtedy, gdy posiadacz pojazdu nie został zidentyfikowany (z wyjątkiem odszkodowania za szkodę na mieniu, gdy nie towarzyszyła jej znacząca szkoda na osobie).
Ponadto poszkodowany ma również gwarancję uzyskania odszkodowania w razie upadłości
ubezpieczyciela, który ubezpieczał odpowiedzialnego posiadacza pojazdu, korzysta z udogodnień Systemu Zielonej Karty i Systemu Czwartej Dyrektywy oraz usług Ośrodka Informacji. Czyż
wobec tego ochrona poszkodowanego nie jest pełna?
Otóż nie jest. Jak wyżej wskazano, może się okazać, że poszkodowany pozostanie bez jakiegokolwiek odszkodowania lub też, że należne mu odszkodowanie zostanie zredukowane. Stać
się tak może na skutek ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczycieli odpowiedzialności cywilnej i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które dokonują się poprzez zastrzeżenie
w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z treścią
art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, suma gwarancyjna określana jest w umowie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na
liczbę poszkodowanych. Wyczerpanie sumy gwarancyjnej może być skutkiem zarówno dokonanych wcześniej wypłat na rzecz danego poszkodowanego (któremu ubezpieczyciel odmawia
wypłaty odszkodowania powołując się na wyczerpanie sumy gwarancyjnej), ale i na rzecz innych poszkodowanych. Paradoksalnie, polski system prawny dopuszcza nawet sytuację, w której
wyczerpanie sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC jest skutkiem uporczywej i zarazem kosztownej obrony osoby odpowiedzialnej za szkodę przed roszczeniami. W art.
15 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK mowa jest bowiem o tym,
że w granicach sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń
jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym
i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń. Im bardziej intensywnie ubezpieczony sprawca szkody broni się przed
roszczeniami poszkodowanego, tym niższa okaże się suma gwarancyjna ograniczająca wysokość
świadczeń, które mają być wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz tego (i wszystkich innych
poszkodowanych na osobie w tym samym wypadku komunikacyjnym).
Identyczne problemy występują w sytuacjach, gdy odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłaca on odszkodowania, co prawda nie na podstawie umowy ubezpieczenia OC, lecz na identycznych zasadach, jak w umowie ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że granicą wysokości tego odszkodowania
jest minimalna suma gwarancyjna ustalona przez ustawę dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Problem wyczerpywania sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych nie jest nowy. Od kilku lat zajmuje się nim doktryna prawa cywilnego3
3
Por. m.in.: A. Szpunar, Glosy do uchwał SN: z dnia 26 listopada 1991 r. – Państwo i Prawo 1992, nr 12, s. 113
i nast.; z dnia 31 maja 1994 r., Prawo Asekuracyjne 1995, nr 3, s.73 i nast.; z dnia 29 grudnia 1994 r. – Państwo
i Prawo 1995, nr 7, s. 95 i nast.; A. Brzozowski, Glosa do uchwały SN 26 listopada 1991 r. – Państwo i Prawo 1992,
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i sądy4. Dyskusja koncentruje się przede wszystkim na kwestii dopuszczalności waloryzacji sumy
gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów. Bez względu na ocenę dopuszczalności
waloryzacji sumy gwarancyjnej, trzeba przyznać, że nie stanowi ona rozwiązania systemowego,
które służyłoby wszystkim poszkodowanym w przypadkach, gdy suma gwarancyjna okazała się
niewystarczająca. Przesłanką stosowania mechanizmu waloryzacyjnego jest bowiem nadzwyczajna zmiana stosunków, która ex definitione zdarza się wyjątkowo. W olbrzymiej większości
przypadków poszkodowany pozostanie więc bez odszkodowania, jeżeli globalna kwota wypłat
przekroczy sumę gwarancyjną.
Do typowych przypadków, w których osoba poszkodowana może pozostać bez należnego jej
odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy zaliczyć przede wszystkim:
 sytuację, gdy koszty leczenia, rehabilitacji i utrzymania osoby ciężko poszkodowanej okazują
się być bardzo wysokie – w szczególności wskutek zastosowania wysokospecjalistycznych
procedur, które nie są refundowane ze środków publicznych, a także gdy następstwa wypadku utrzymują się przez wiele dziesięcioleci;
 sytuację, gdy poszkodowanym jest osoba, której dochody przed wypadkiem były bardzo
wysokie, zaś wskutek wypadku osoba ta straciła zdolność do osiągania tychże dochodów;
 sytuację, gdy skutkiem jednego wypadku drogowego są obrażenia ciała lub śmierć wielu
osób.
Osoba poszkodowana w każdej ze wskazanych wyżej sytuacji, może oczywiście dochodzić
świadczeń od posiadacza pojazdu mechanicznego oraz od kierującego. W większości przypadków efektywność dochodzenia tych roszczeń jest jednak znikoma.
Polskie prawo ubezpieczeniowe pozwalając na zastrzeżenie w umowie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosunkowo niskiej sumy gwarancyjnej
odnoszonej do skutków jednego zdarzenia – bez względu na liczbę poszkodowanych – godzi
się na pozbawienie niektórych poszkodowanych należnych im odszkodowań. Jednocześnie
– w ślad za regulacjami europejskimi – wprowadza się potrzebne i słuszne ułatwienia w dochodzeniu roszczeń. Jest to przejawem braku konsekwencji polegającego na dbaniu o ułatwienia
w procedurach bez gwarancji, że wszystkim poszkodowanym wypłacone będzie odszkodowanie i że będzie ono miało odpowiednią wysokość. Postulat stworzenia regulacji, dzięki której
poszkodowany będzie miał gwarancję uzyskania świadczenia odszkodowawczego, służy więc
przywróceniu logiki ustawy, w myśl której najpierw powinno zapewniać się możność uzyskania
świadczenia, a dopiero później ułatwienia proceduralne.
nr 12, s. 117 i nast.; M. Nesterowicz, Glosa do uchwały SN 26 listopada 1991 r. – Przegląd Sądowy 1993, nr 7–8,
s. 81 i nast.; T. Wiśniewski (w:) G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia – Zobowiązania,
t. 1, Warszawa 2002, s. 33 – 34; M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia – Art. 805–834 KC – Komentarz, Warszawa
2004, s. 210 –213; E. Kowalewski, M. Serwach, Klauzula rebus sic stantibus a podwyższenie sumy gwarancyjnej
w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2006, nr 1, s. 7 i nast.; E. Kiziewicz,
Wyczerpywalność sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Monitor Ubezpieczeniowy 2009, nr 38, s. 22 i nast.; E. Kiziewicz, Problem wyczerpywania się sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Rozprawy Ubezpieczeniowe 2009, nr 7, s. 65 i nast.; Ł. Węgrzynowski, Dopuszczalność sądowej modyfikacji
sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC na żądanie poszkodowanego, Przegląd Sądowy 2009, nr 2.
4
Por. m.in.: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1991 r., III CZP 122/91, Państwo i Prawo 1992, nr
12; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 1994 r., III CZP 74/94; uchwała składu siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z dnia 29 grudnia 1994 r., III CZP 120/94, OSNC 1995, nr 4, poz. 55; wyrok Sądu Najwyższego z dnia
13 stycznia 2000 r., II CKN 644/98; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2001 r., II CKN 266/99; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2008 r., III CZP 140/07, LEX nr 359439.
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Należy podkreślić, że w preambule do dyrektywy 2009/103/WE5 zapisano, że „minimalna
suma gwarancyjna za szkody na osobie powinna zostać obliczona w taki sposób, aby stanowiła
pełne i sprawiedliwe odszkodowanie dla wszystkich poszkodowanych, którzy odnieśli bardzo
ciężkie obrażenia (...)”. Trudno jednak uznać, że obowiązujące prawo polskie realizuje zasadę
pełnego i sprawiedliwego odszkodowania dla wszystkich ofiar wypadków komunikacyjnych.
Ewentualne od niej wyjątki mogą mieć miejsce tylko wówczas, gdyby zapewnienie im odszkodowań łączyłoby się z koniecznością ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów społecznych.
Nie jest dopuszczalne, by luki w zakresie ochrony poszkodowanych były skutkiem przeoczenia,
błędu legislacyjnego, niedostatecznego rozpoznania materii ustawowej lub też nadmiernego faworyzowania interesów gospodarczych ubezpieczycieli. Nawet bowiem wówczas, gdy wyjątki
od zasady realizacji pożądanych społecznie wartości nie są dotkliwe dla dużych grup, samo ich
istnienie niweczy ochronną funkcję prawa. To właśnie pewność, że prawo w każdym przypadku,
konsekwentnie stanie po stronie osoby, której pomoc jest potrzebna i że ze względu na jakiekolwiek przypadkowe i niezależne od zainteresowanego okoliczności ustawowa gwarancja nie
zostanie zniweczona, jest źródłem stabilności i zaufania do systemu prawnego i instytucji przez
system ten powoływanych do życia.
Zapewne problem wyczerpania sumy gwarancyjnej z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych nie przybiera obecnie rozmiarów masowych. Należy jednak dostrzec, że problem ten powinien być rozwiązany zanim stanie się odczuwalny w szerokim zakresie, bowiem
chodzi w nim przede wszystkim o świadczenia rentowe, które wypłacane są poszkodowanym
przez wiele lat. Tak więc konieczne jest działanie uprzedzające – zanim wydarzą się na polskich
drogach wypadki masowe lub brzemienne w szkody osobowe znaczących rozmiarów.
2. Sposoby zapewnienia ofiarom wypadków komunikacyjnych pełnego odszkodowania
Istnieje kilka sposobów rozwiązania problemu wyczerpywania sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Pierwszym możliwym rozwiązaniem byłoby określenie w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, że minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do szkód osobowych
będzie ustanawiana nie na jedno zdarzenie szkodowe (wypadek komunikacyjny), ale na jednego
poszkodowanego. Rozwiązanie takie zostało zaakceptowane przez art. 9 ust. 1 lit. a dyrektywy
2009/103/WE i było stosowane w Polsce od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
Drugie możliwe rozwiązanie to istotne podniesienie minimalnych sum gwarancyjnych wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ponad poziom obecnie
obowiązujący. Dzięki ustawodawstwu UE polski prawodawca przestał ustalać minimalne sumy
gwarancyjne na poziomie drastycznie zaniżonym. Nie wolno jednak zapominać, że dyrektywy
nie wskazują rozsądnego poziomu sum gwarancyjnych, lecz jedynie poziom minimalny, który
może być uznany za adekwatny tylko w niektórych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Pamiętając o tym, że koszty utrzymania w Polsce w niewielkim stopniu różnią się od tych, które trzeba ponosić w krajach Europy Zachodniej, a zarazem stosunkowo wąski jest zakres usług
medycznych rzeczywiście finansowanych przez publiczny system opieki zdrowotnej, polski
ustawodawca nie powinien uznawać za wystarczające sumy gwarancyjne na minimalnym dopuszczonym przez dyrektywę poziomie.
5
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i obowiązku
egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności, Dz. Urz. UE L263/11.
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Najtragiczniejsze skutki wywołują na polskich drogach wypadki z udziałem ciągników siodłowych oraz samochodów służących do przewozu większej ilości osób (autobusów i busów).
Dlatego słuszną decyzją ustawodawcy byłoby zróżnicowanie sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC posiadaczy różnych kategorii pojazdów poprzez znaczące podniesienie minimalnych
sum gwarancyjnych w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy ciągników
siodłowych, autobusów i innych pojazdów służących do przewozu większej ilości osób.
Rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia interesów osób poszkodowanych byłoby wprowadzenie zasady nielimitowanego pokrycia ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych. Nie jest to idea pozbawiona związku z realiami biznesu ubezpieczeniowego w Polsce, skoro rozwiązanie takie funkcjonowało w Polsce przed rokiem 1990.
W dyskusji o wyżej opisanych sposobach rozwiązania problemu wyczerpania sumy gwarancyjnej
przedstawiciele branży ubezpieczeniowej podkreślają często, że podniesienie poziomu lub całkowite zniesienie sum gwarancyjnych wiąże się nieuchronnie z koniecznością podniesienia poziomu
składek ubezpieczeniowych oraz trudnościami w znalezieniu przez ubezpieczycieli reasekuracji na
nielimitowane ryzyka w ubezpieczeniu OC. Argumenty te przemawiają do ustawodawcy, bowiem
nie zdecydował się on na wprowadzenie żadnego z przedstawionych systemowych rozwiązań
problemu wyczerpywania sumy gwarancyjnej. Problem ten jest więc rozwiązywany w sposób
niesystemowy – doraźny i niedający się z góry przewidywać i kontrolować – poprzez wspomnianą wcześniej sądową waloryzację świadczeń. Ubezpieczyciele po wyroku waloryzacyjnym muszą
płacić odszkodowanie, którego wysokości nie mogli z góry przewidzieć, jego kosztów nie mogli uwzględnić przy kalkulowaniu składki i określaniu pokrycia reasekuracyjnego. W sytuacji, gdy
roszczeń o zapłatę odszkodowań jest niewiele, podejście niesystemowe wciąż ubezpieczycielom
się opłaca. Gdy problem obejmie znacznie szerszy krąg podmiotów, okaże się, że brak regulacji
prawnej stanowi istotny problem ekonomiczny również dla ubezpieczycieli.
3. UFG jako najwłaściwszy podmiot do wypłaty odszkodowań ponad sumę gwarancyjną
Alternatywnym do wyżej opisanych sposobem rozwiązania problemu wyczerpywania sumy
gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych może
być wprowadzenie odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za szkody
na osobie w sytuacjach, gdy wyznaczona w umowie ubezpieczenia suma gwarancyjna uniemożliwia pełne zaspokojenie roszczeń poszkodowanego.
Należy podkreślić liczne zalety takiego rozwiązania. Ma ono charakter systemowy i nie pozwala na to, by jakakolwiek osoba poszkodowana na osobie pozostała bez pełnego należnego jej
odszkodowania. Odpowiedzialność UFG, a nie konkretnego ubezpieczyciela oznacza, że de facto
ciężar wypłaty odszkodowania w zakresie przewyższającym sumę gwarancyjną rozłożony jest na
wszystkich ubezpieczycieli działających na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Nie powoduje to żadnych trudności reasekuracyjnych, ani nie wypacza konkurencji poprzez eliminowanie
mniejszych graczy, którzy nie mogą na własnym ryzyku oferować ubezpieczenia OC z pokryciem
nieograniczonym sumą gwarancyjną.
Obciążenia ubezpieczycieli z tytułu finansowania dodatkowego zadania UFG byłyby z pewnością
niewielkie – zapewne znacznie niższe niż z tytułu finansowania zadań obecnie wykonywanych.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest zapewne podmiotem najbardziej predestynowanym do objęcia swą odpowiedzialnością szkód przekraczających sumy gwarancyjne, bowiem
to właśnie UFG jest „instytucją uzupełniającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”6.
6

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 września 1994 r., III CZP 104/94, OSNC 1995, nr 2, poz. 25.
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Uzupełnienie systemu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest przy tym
konstrukcją gospodarczą (to znaczy służącą zwiększeniu dochodów ubezpieczycieli), lecz narzuconą rynkowi przez państwo konstrukcją społeczną. UFG to emanacja rynku ubezpieczeń
komunikacyjnych, a zarazem instrument prawny służący wspólnemu finansowaniu zaspokajania
roszczeń poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którzy nie mogą skorzystać z systemu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ustawodawca statuując UFG i narzucając mu określone
funkcje społeczne narzuca ubezpieczycielom solidarne zachowania względem poszkodowanych,
w zakresie wykraczającym poza obowiązki wynikające z przepisów prawa cywilnego. Zakres
obowiązków odszkodowawczych wypełnianych przez UFG ustawicznie się rozszerza. W roku
1995 UFG przejął częściowo funkcje Funduszu Ochrony Ubezpieczonych (w zmienionym jednak
zakresie), kolejne zadania zostały dodane w roku 2003 (poprzez uchwaloną wówczas ustawę
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK) i w roku 2007. Dążeniem ustawodawcy jest
więc to, by UFG uzupełniał obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów w sposób coraz doskonalszy. Ważnym etapem tego procesu może być przejęcie przez UFG funkcji wypłaty
odszkodowań poszkodowanych po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej.
4. Szczególny charakter obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych
Wśród osób kwestionujących konieczność narzucenia UFG wypłaty odszkodowań po przekroczeniu sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych podnoszone bywają często dwa argumenty:
 argument, zgodnie z którym wypłata przez UFG odszkodowań ponad sumę gwarancyjną spowoduje, że zastrzeganie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC straci swój jurydyczny sens;
 argument, zgodnie z którym wypłata przez UFG odszkodowań ponad sumę gwarancyjną w przypadku szkód na osobie w wypadkach komunikacyjnych otworzy drzwi do stosowania podobnych rozwiązań w pozostałych obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.
Pierwszy z argumentów jest oczywiście nietrafny z tego powodu, że UFG wypłacając odszkodowanie nie spełnia świadczenia z umowy ubezpieczenia OC, lecz wykonuje swój obowiązek
wynikający wprost z ustawy. Proponowana konstrukcja nie prowadzi więc do tego, że ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela poprzez zastrzeżenie sumy gwarancyjnej straci swój
sens. Przeciwnie, ograniczenie to będzie lepiej wypełniało swoją funkcję. Wprowadzenie nowej
funkcji UFG spowodowałoby nieuchronnie, że sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC przestałyby być waloryzowane. Ubezpieczyciele zyskaliby absolutną pewność, że ich
odpowiedzialność w każdym wypadku jest limitowana sumą gwarancyjną. Suma gwarancyjna
odgrywałaby więc rolę ważniejszą niż obecnie.
Odpowiadając na drugi z argumentów trzeba zauważyć, że zarówno ustawodawstwo europejskie,
jak i polskie ustawodawstwo krajowe nadaje obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych charakter wyjątkowy – wyróżniający się spośród wszystkich innych rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych. Ustawodawca wyraźnie faworyzuje osoby poszkodowane w wypadkach
komunikacyjnych. W szczególności działalność instytucji ubezpieczeniowych takich jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych została ograniczona
ustawowo wyłącznie lub prawie wyłącznie do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Fakt, że UFG wypłaca odszkodowania, gdy osoba odpowiedzialna za szkodę komunikacyjną nie
została zidentyfikowana lub nie korzysta z ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z obowiązkowego
ubezpieczenia OC, w żaden sposób nie determinuje objęcia podobną ochroną podmiotów poszkodowanych przez adwokatów, notariuszy, szpitale czy organizatorów imprez masowych.
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Takie wyjątkowe traktowanie osób poszkodowanych przez ruch pojazdów ma swoje głębokie
uzasadnienie w skali zjawiska występowania szkód komunikacyjnych i w olbrzymich kosztach
społecznych, jakie są powodowane przez to zjawisko. Plaga wypadków drogowych jest najpoważniejszym zagrożeniem dla ludzkiego życia i zdrowia spośród wszystkich niebezpieczeństw
spowodowanych przez człowieka. Świadczą o tym przerażające statystyki wypadków drogowych.
Przejęcie odpowiedzialności za odszkodowania przewyższające sumę gwarancyjną powinno
więc ograniczać się wyłącznie do szkód na osobie wynikających z wypadków komunikacyjnych.
Nie należy przenosić go na inne obszary.
5. Kwestie konstrukcyjne proponowanego rozwiązania
Szczegóły konstrukcyjne rozwiązania polegającego na przejęciu przez UFG odpowiedzialności
za odszkodowania, które przewyższają sumę gwarancyjną, są wciąż przedmiotem dyskusji. Poniżej zostanie zaprezentowany jeden z wariantów regulacji prawnej. Jego cechą charakterystyczną
jest uwzględnienie słusznych interesów ubezpieczycieli, którzy nie powinni być obciążeni kosztami nowych unormowań w stopniu wyższym niż to konieczne.
Zasadniczym założeniem konstrukcyjnym proponowanej regulacji jest wprowadzenie
uprawnienia UFG do żądania zwrotu od osoby odpowiedzialnej za szkodę wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania. Nie chodzi więc o zabezpieczenie interesu posiadacza pojazdu
mechanicznego i kierującego pojazdem poprzez uwolnienie go od roszczeń, lecz jedynie o zagwarantowanie poszkodowanemu pełnego naprawienia poniesionej przezeń szkody.
Rozszerzony zakres odpowiedzialności UFG dotyczyłby również zadań, które UFG wykonuje
obecnie (w przypadku szkody, za którą odpowiedzialność ponosi niezidentyfikowany posiadacz
pojazdu lub kierujący, albo też, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu nie był ubezpieczony, jak
również w przypadku upadłości ubezpieczyciela). Oznacza to, że UFG utraciłby możliwość powoływania się na ograniczenie swej odpowiedzialności do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej.
W przypadku szkód, które miały miejsce poza granicami RP obowiązywałyby sumy gwarancyjne określone przez prawo państwa, na terytorium którego wydarzył się wypadek – bez
uzupełnienia przez świadczenie wypłacane przez UFG.
Czynności likwidacyjne w zakresie całego świadczenia wykonywałby ubezpieczyciel OC odpowiedzialnego posiadacza pojazdu bez angażowania administracji UFG. O zapłacenie części
odszkodowania ponad sumę gwarancyjną UFG mógłby być pozywany przed sądem właściwym
dla sprawy poszkodowanego przeciwko ubezpieczycielowi OC.
Odpowiedzialność UFG rozpoczęłaby się w dniu wejściu w życie stosownej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i dotyczyła wyłącznie zdarzeń mających
miejsce po tym dniu (gdy chodzi o odpowiedzialność UFG za szkody spowodowane przez niezidentyfikowanego lub nieubezpieczonego posiadacza pojazdu) lub zdarzeń, które są wypadkami
ubezpieczeniowymi w umowach zawartych po tym dniu (również gdy chodzi o świadczenia
z UFG wypłacane w razie upadłości ubezpieczyciela).
Ze względów społecznych byłoby uzasadnione nałożenie na UFG obowiązku wypłaty odszkodowań również w odniesieniu do zdarzeń wcześniejszych. W minionych latach sumy gwarancyjne
bywały określane na żenująco niskim poziomie. Jednak takie uregulowanie kwestii początku
odpowiedzialności UFG mogłoby się spotkać z zarzutem działania prawa wstecz. Wątpliwe jest
więc przyjęcie takiej regulacji przez Sejm.
Poszkodowani, którzy pozbawieni są (i zapewne będą również po ewentualnym przyjęciu
nowych regulacji) możliwości zaspokojenia swych roszczeń odszkodowawczych przed dniem
wejścia w życie nowelizacji lub gdy roszczenia te wynikają z umów ubezpieczenia OC zawartych
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przed dniem wejścia w życie nowelizacji, nie będą mogli skorzystać z dobrodziejstw ustawy.
Będą oni musieli liczyć na świadczenie kulancyjne ubezpieczyciela lub próbować dochodzić
swych roszczeń wobec odpowiedzialnego posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem.
Uwagi końcowe
Trudno dziś przewidzieć, czy proponowane przez Rzecznika Ubezpieczonych rozwiązania zyskają akceptację ustawodawcy. O tym, że ich wprowadzenie jest niezbędne przekonujemy się bez
mała każdego dnia śledząc serwisy informacyjne pełne wiadomości o tragicznych w skutkach,
masowych katastrofach drogowych. Jeśli prawo ubezpieczeniowe ma spełniać istotne funkcje
społeczne, musi ono narzucić ubezpieczycielom społeczną odpowiedzialność, której wyrazem
jest finansowanie rozszerzonych zadań UFG. Nowe regulacje mogą przy tym nie tylko przyczynić się do lepszego zabezpieczenia osób poszkodowanych, ale i do zmiany sposobu postrzegania
branży ubezpieczeniowej. Nic tak bardzo nie niszczy reputacji ubezpieczycieli jak wiadomości
o inwalidach, których pozbawia się odszkodowania wskutek wyczerpania sumy gwarancyjnej. Nic
tak reputacji nie poprawi jak wiadomość o tym, że na ubezpieczycieli można liczyć w potrzebie.

Dr Marcin Orlicki, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Summary of the arcle

Possible solutions to problems concerning the exhaustion of guarantee
sum in case of personal injury resulting from road accidents
Author of the article presents the problem of exhaustion of guarantee sum in compulsory
third party liability insurance of the owners of vehicles. This guarantee sum is the source of indemnification for people injured in road accidents.
The likelihood of exhaustion of guarantee sum in Poland is very high. This is mainly because
contracts of third party liability insurance of the owners of vehicles establish one sum referring
to a single accident no matter how many participants there are.
Exhaustion of guarantee sum may be a result of previous payments to an injured person (to
whom an insurer rejected to pay out indemnity due to the exhaustion of guarantee sum) but
also to other participants injured.
The above problem can be neutralized by including in the Act on compulsory insurances, the
Insurance Guarantee Fund and the Polish Insurance Bureau, a provision stating that the minimal
guarantee sum will not be fixed to a single loss event but rather to a single person injured. This
can also be accomplished by increasing the minimum guarantee sum established in the mentioned Act or introducing rules of unlimited insurance cover in third party liability insurance of the
owners of vehicles. Another possibility is to introduce Insurance Guarantee Fund’s liability for
personal injuries in cases where the height of loss amount hinders full satisfaction of claims.
The last solution seems to be the most appropriate one. The article contains several arguments supporting it.
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III. RECENZJE I NOWOŚCI WYDAWNICZE

Tadeusz Szumlicz (red.), „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego”, Oficyna
Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, 375 s. (Jan
Monkiewicz)
Rynek księgarski wzbogacił się ostatnio o szereg nowych pozycji z zakresu ubezpieczeń. Warto
w tym kontekście wspomnieć m.in. o książce Malwiny Lemkowskiej poświęconej problematyce
fuzji i przejęć na rynku ubezpieczeniowym, Dariusza Gołębiowskiego odnoszącego się do zagadnień audytu ubezpieczeniowego czy pracy zbiorowej pod redakcją Katarzyny Ludwichowskiej
traktującej o nowoczesnych metodach kompensacji szkód ubezpieczeniowych. Wszystkie z nich
zostały wydane przez Poltext umacniając pozycję wydawnictwa jako niekwestionowanego lidera
rynkowego. Tak wysoka żywotność problematyki ubezpieczeniowej w naszym kraju jest dowodem na rosnące zainteresowanie czytelników tym obszarem działalności. Jest także dowodem
na aktywność badawczą w tym zakresie na polskich uczelniach i innych ośrodkach badawczych.
Jest to ważna okoliczność pozwalająca patrzeć z optymizmem na bazę intelektualną dla funkcjonowania nowoczesnego przemysłu ubezpieczeniowego w Polsce.
Do szczególnie ważnych publikacji ostatnich miesięcy, kształtujących nasz odbiór ubezpieczeń
i nasze myślenie o nich, należy z pewnością książka „Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego” pod redakcją naukową Tadeusza Szumlicza. Została ona przygotowana przez liczny zespól
pochodzący z SGH, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz z Uniwersytetu Warszawskiego. Już samo zorganizowanie takiego zespołu należy
uznać za sukces i wielce użyteczny zabieg. Pełni on nie tylko rolę wewnętrzną, pozwalając przedstawicielom różnych ośrodków niejako bezpośrednio zmierzyć się z sobą, ale i zewnętrzną, pozwalając
czytelnikowi śledzić odmienności metodologiczne i techniczne różnych szkół naukowych w Polsce.
Jest to z reguły pouczające doświadczenie. Książka ukazała się z okazji 15–lecia działalności Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH i stanowi z jednej strony swoiste podsumowanie jej dorobku
a z drugiej jest pewną propozycją badawczą na następne lata. W obydwu wymiarach okazuje się,
że czas minionych lat nie został przez pracowników i współpracowników Katedry zmarnowany.
Książka o której mowa jest interesującym i pod wieloma względami nowatorskim opracowaniem. Łączy „pod jednym dachem” zagadnienia zwane potocznie ubezpieczeniami społecznymi
oraz prywatnymi. W szczególności pokazuje w umiejętny sposób jak można stosować metodę
ubezpieczenia dla ochrony przed różnymi rydzykami społecznymi, definiowanymi jako zagrożenia, które zaistniawszy powodują stratę w zasobach gospodarstwa domowego tych posiadanych
lub tych spodziewanych. Takie zintegrowane ujęcie kwestii ubezpieczeń społecznych w kontekście oferty płynącej z ubezpieczeń prywatnych nie jest bynajmniej kwestią prostą. Trudno jest
nam często porozumieć się wzajemnie z uwagi na przyjętą konwencję narracji w obydwu przypadkach, stosowany tam język czy też perspektywę analizy.
190

Praca konstrukcyjnie podzielona jest na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy stanowi fundament
teoretyczny dalszych badań. Napisany został głównie przez prof. Tadeusza Szumlicza oraz uzupełniony w części analitycznej przez M. Mierzejewską. Omówiona w nim została rola polityki
społecznej jako narzędzia zarządzania ryzykiem społecznym, kwestia możliwości użycia metody
ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego oraz wreszcie miejsce gospodarstwa domowego w perspektywie rynkowej ochrony ubezpieczeniowej. Rozdział drugi omawia i wyjaśnia
zastosowanie metody ubezpieczenia w zarzadzaniu szeroką paletą ryzyk społecznych. Zaliczono
do nich ryzyko choroby, ryzyko niezdolności do pracy, ryzyko śmierci jedynego żywiciela rodziny, ryzyko bezrobocia, ryzyko starości, ryzyko niedołęstwa starczego, ryzyko odpowiedzialności
cywilnej w życiu prywatnym, ryzyko utraty mienia oraz wreszcie ryzyko prowadzenia rolniczego
gospodarstwa domowego. Tak więc w katalogu rozpatrywanych zagrożeń znalazły się te z klasycznego katalogu zagrożeń społecznych jak i te, które nie są w nim jeszcze uwzględniane choć
nie widać dobrego uzasadnienia dla takiego stanu rzeczy. Jest on dziełem licznego grona autorów – profesorów: Jerzego Handschke i Romualda Holly, doktorów: Marcina Kawińskiego,
Wiesława Koczura, Krzysztofa Łyskawę, Małgorzatę Mierzejewską, Małgorzatę Osak, Joannę
Owczarek, Małgorzatę Serwach, Barbarę Więckowską oraz Dariusza Stańko.
Rozdział ten jest nader użyteczny w swojej warstwie informacyjnej. Przedstawia on w sposób
jednolity, w jednym miejscu, aktualny stan wykorzystania ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykami
społecznymi w Polsce. Co ważne ponadto – autorzy używają języka narracji nader przyjaznego Czytelnikowi. Widać, że z przyjemnością dzielą się wiedzą posiadaną z obserwacji otoczenia
a nie kryją się za murami niejasnych słów i zawiłych analiz. Ze szczególnym zainteresowaniem
przeczytałem w tym rozdziale opracowanie o ryzyku choroby autorstwa T. Szumlicza, R. Holly
oraz M. Osak. Jest to ciekawy tekst napisany z prawdziwym rozmachem erudycyjnym. Wymaga
tylko lekkiej naprawy pojęciowej (np. nie znalazłem wyjaśnienia na czym polega rozwiązanie
rynkowe, które wymienia się obok ubezpieczeniowego, nie ma wyjaśnienia pojęcia usługi medycznej typu concierge itp.). Ale te mankamenty są niewielkie w stosunku do ogólnego obrazu
jaki uzyskujemy
Chciałbym także skomplementować opracowanie poświęcone ryzyku starości przygotowane
przez T. Szumlicza, J. Owczarek oraz D. Stańko. Jest to znakomita, uporządkowana analiza rzeczywistości w tym zakresie. Może jedynie w części kapitałowej brakuje lekkiego podsumowania
dotyczącego samej koncepcji systemów kapitałowych. W szczególności oceny tego co wnoszą
one nowego, jakie są doświadczenia ostatnich lat (zwłaszcza wpływ wywierany na nie przez głęboki kryzys finansowy). Opracowanie to nabiera szczególnej aktualności w świetle toczącej się
obecnie w naszym kraju debaty na temat przyszłości OFE.
Trzeci rozdział poświęcony jest instytucjom rynku ubezpieczeniowego. Omawia się w nim
zagadnienia ochrony konsumenta usług ubezpieczeniowych w UE oraz w Polsce, zagadnienia
bezpieczeństwa finansowego rynku ubezpieczeń, instytucje mikroubezpieczeń, społeczne znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz wreszcie społeczne aspekty przeciwdziałania
przestępczości ubezpieczeniowej. Zawiera on opracowania doktorów: Marcina Kawińskiego,
Anny Kufel Siemińskiej, Marka Monkiewicza oraz prof. Jerzego Handschke. Wszystkie są ważne
i stosunkowo słabo zbadane w naszej literaturze. Warto więc do nich zajrzeć.
Jak wynika z powyższego przeglądu, mamy do czynienia z dziełem niebanalnym. Mam wrażanie, że nie zostało ono poczęte dlatego, że skłaniało do tego 15–lecie aktywności Katedry
ale dlatego, że autorzy mieli coś do przekazania i rzeczywiście to przekazali. Nie sposób jest
odnieść się szczegółowo do poszczególnych opracowań, gdyż zabrakłoby by nam miejsca na dogłębną analizę prezentowanej tam problematyki. Nadto możnaby wyrządzić krzywdę autorom,
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nie dość obszernie relacjonując ich wywody. Przeto ograniczmy się jedynie do pewnej ogólnej
refleksji. Otóż wydaje się, że autorzy mają absolutną rację upatrując szanse na dalszy rozwój
rynku ubezpieczeniowego poprzez wykorzystanie technik i metod ubezpieczeniowych w zabezpieczeniu społecznym. Z drugiej strony można powiedzieć, że nie da się rozwiązać coraz
dramatyczniejszych wyzwań polityki społecznej bez wykorzystania instrumentarium i instytucji
ubezpieczeniowych. Świat dzisiejszy jest inny niż świat, w którym budowano klasyczne modele
zabezpieczenia społecznego. Coraz mniej przystają one do dzisiejszej rzeczywistości i jesteśmy
w przededniu wielkich i ważnych zmian. O ich kształcie i kolorycie mówi recenzowane dzieło.
Jestem przekonany, że warto po nie sięgnąć. Odnosi się to nie tylko do studentów, specjalistów,
ludzi ubezpieczeń i szerzej finansów, ale także do zwykłych zjadaczy chleba. A autorów opracowania zachęcam do dalszych eksploracji podjętej problematyki.

Prof. zw. dr hab. Jan Monkiewicz, Zakład Finansów i Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału
Zarządzania Politechniki Warszawskiej
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Magdalena Szczepańska, „Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, 416 s. (Marcin Orlicki)
Uwagi ogólne
Nie ma chyba żadnego innego tematu związanego z prawem ubezpieczeń gospodarczych, który byłby tak słabo opracowany w literaturze jak ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym (u.f.k.). Mimo, że w ostatnich latach umów takich zawierano bardzo
wiele, brak było wciąż refleksji teoretycznej ich dotyczącej. Nie tylko nie powstawały monografie
poświęcone tej tematyce, ale nawet w opracowaniach ogólnych dotyczących prawa ubezpieczeń lub umowy ubezpieczenia, pomijane były umowy ubezpieczenia z u.f.k.
Nie oznacza to jednak, że prawnicy umów ubezpieczenia z u.f.k. nie dostrzegali. Mam wrażenie, że tematyka ta budziła u nich obawy, bowiem umowa ubezpieczenia z u.f.k. jest tak dalece
niepodobna do innych kontraktów ubezpieczeniowych, że trudno znaleźć ich wspólną istotę.
Napisanie monografii o umowie ubezpieczenia na życie z u.f.k. wymagało nie tylko wiedzy
ubezpieczeniowej, znajomości instrumentów finansowych i prawnego otoczenia procesów
inwestycyjnych, ale i odwagi w głoszeniu sądów odbiegających od utrwalonych schematów,
w szczególności zaś od utrwalonych praktyk rynkowych. Znakomicie się więc stało, że znalazła
się osoba, która podjęła się tego trudnego zadania i zadanie to wypełniła. Osobą tą jest dr Magdalena Szczepańska – adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego.
1. Charakter prawny umowy ubezpieczenia na życie z u.f.k.
Autorka niniejszej recenzji wielokrotnie miała okazję uczestniczyć w toczonych w zaciszu
uniwersyteckich murów dyskusjach dotyczących charakteru prawnego ubezpieczenia na życie
z u.f.k. Prawie w każdej z nich padało stwierdzenie, że ubezpieczenie to w istocie swej ubezpieczeniem nie jest, bowiem praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia z u.f.k. nie można
w żadnym razie sprowadzić do matrycy określonej w art. 805 k.c. Ubezpieczenie z u.f.k. jest
przede wszystkim instrumentem inwestycyjnym, nie zaś instrumentem ochrony przed ryzykiem,
trudno więc z przekonaniem twierdzić, że chodzi tu o ubezpieczenie we właściwym tego słowa znaczeniu. Dyskusje te mijały bez echa, zaś żaden z ich uczestników nie zdecydował się na
podpisanie się pod monografią lub choćby artykułem, w którym wyżej wspomniana teza o charakterze prawnym ubezpieczenia z u.f.k. byłaby ujęta.
Dlatego właśnie tak istotne jest to, czego dokonała M. Szczepańska w swej książce. Przyjęła
ona hipotezę, że „umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
występująca w obrocie, ukształtowana jako empiryczny typ umowy nie odpowiada essentialia
negotii umowy ubezpieczenia, określonych w art. 805 k.c.”1 W istocie więc autorka postanowiła
zweryfikować w swej książce śmiałą tezę, iż umowa ubezpieczenia z u.f.k. wbrew swej nazwie
nie jest umową ubezpieczenia, lecz stanowi empiryczny typ umowy nienazwanej.
W sytuacji, gdy brak jest standardów rynkowych, a regulacja prawna ubezpieczeń z u.f.k.
jest bardzo lakoniczna, bardzo trudno jest jednoznacznie ustalić na ile cechy badanego rodzaju
umów odpowiadają cechom typowym dla umów ubezpieczenia w ich standardowym rozumieniu. Rzetelna weryfikacja postawionej tezy nie mogłaby nastąpić, gdyby autorka monografii nie
była osobą o głębokiej znajomości praktyki stosowania prawa dotyczącego ubezpieczeń z u.f.k.
i zarazem obdarzoną umiejętnością dokonywania wykładni ustaw. Teza, która wydawała się ty1
M. Szczepańska, Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Warszawa
2011, s. 17.
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leż kusząca, co karkołomna, dzięki przeprowadzonej przez M. Szczepańską analizie i podanym
przez nią argumentom, stanie się zapewne dominującą.
2. Regulacja prawna umowy ubezpieczenia na życie z u.f.k.
Naczelna teza monografii M. Szczepańskiej na pierwszy rzut oka wydaje się destrukcyjna. Bo
jeśli ubezpieczenia na życie z u.f.k. to w istocie nie ubezpieczenia, to czy umowy takie mogą
być w ogóle zawierane, czy ich zawieranie mieści się w ramach działalności ubezpieczeniowej
prowadzonej przez zakłady ubezpieczeń, czy wreszcie można w jakimkolwiek zakresie stosować
w odniesieniu do takich umów skodyfikowane i wszechstronnie opisane w literaturze regulacje
prawne dotyczące umów ubezpieczenia?
Zasadniczą część pracy zajmują rozważania służące odpowiedzi na te pytania. Autorka prowadzi czytelników poprzez wszystkie istotne elementy regulacji prawnej umowy ubezpieczenia
i odnosi je do ubezpieczeń z u.f.k. Trafnie założono, że „do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym najwłaściwsza będzie metoda per analogiam, ponieważ
treść umowy i ukształtowane konstrukcje prawne stworzyły stan faktyczny, dla którego gotowe
wzorce ustawowe nie są w pełni adekwatne”2. Identyfikowanie treści norm prawnych, które
określają prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia z u.f.k. poprzez poszukiwanie analogii z przepisami ubezpieczeniowymi, okazało się bardzo efektywnym sposobem poszukiwania
treści regulacji prawnej. Gdyby bowiem odrzucić wszelkie powiązania między ubezpieczeniami
z u.f.k. i ubezpieczeniami w ścisłym tego słowa znaczeniu, wówczas nieuchronnie musiałyby
powstać bardzo skomplikowane problemy praktyczne. Przede wszystkim niesłychanie trudno
byłoby zagwarantować symetrię uprawnień stron umowy ubezpieczenia z u.f.k., gdyby jedynym
ograniczeniem dla swobody kształtowania treści takiej umowy były przepisy części ogólnej prawa cywilnego oraz części ogólnej prawa zobowiązań. Powiązanie (choćby tylko polegające na
analogicznym stosowaniu) ubezpieczeń z u.f.k. z ubezpieczeniami klasycznymi, daje szansę klientom ubezpieczycieli korzystającym z ubezpieczeń z u.f.k. na efektywną ochronę konsumencką.
Jest to wartość nie do przecenienia. Dlatego naczelna teza monografii M. Szczepańskiej powinna być uznana za trafną nie tylko ze względu na jej walory teoretyczne, ale również doniosłość
praktyczną.
3. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Autorka recenzowanej monografii analizuje ubezpieczenia z u.f.k. nie tylko przez pryzmat
prawa ubezpieczeń. Wiele uwagi poświęca również samemu ubezpieczeniowemu funduszowi
kapitałowemu jako immanentnemu elementowi umowy ubezpieczenia z u.f.k.
Autorka w sposób kompetentny i zarazem przejrzysty opisuje i analizuje status prawny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego – zarówno w aspekcie własności aktywów tworzących go,
uprawnień dotyczących strategii inwestowania, jak i ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Monografia obejmuje również szczegółowy opis poszczególnych rodzajów ubezpieczeniowych funduszy
inwestycyjnych, pojęcia jednostki uczestnictwa oraz pozycji prawnej beneficjenta funduszu.
Należy podkreślić, że zawarte w prawny M. Szczepańskiej rozważania dotyczące zagadnień
związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mają charakter pionierski. W niewielkim tylko stopniu mogły być one oparte na literaturze prawniczej poświęconej innego rodzaju
funduszom inwestycyjnym.

2

M. Szczepańska, op.cit., s. 66.
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4. Ogólna ocena
W mojej ocenie recenzowana monografia wnosi bardzo istotny wkład w naukę polskiego
prawa ubezpieczeniowego, w której od dłuższego już czasu brakowało kompetentnego i całościowego opracowania problematyki umów ubezpieczenia na życie z u.f.k.
Po raz pierwszy w polskiej literaturze prawniczej w obszernej pracy naukowej dokonano integracji wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeniowego i z zakresu prawa dotyczącego inwestycji
i rynków kapitałowych. M. Szczepańska zaproponowała sposób interpretacji regulacji ubezpieczeniowych w kontekście prawa o rynkach kapitałowych, a zarazem ukazała mechanizmy
ekonomiczne, które wpływają na kształt i skuteczność norm prawnych w tym obszarze.
Wysoka jakość i pionierski charakter recenzowanej monografii spowoduje zapewne, że będzie
ona traktowana jako punkt wyjścia do kolejnych opracowań teoretycznych dotyczących ubezpieczeń z u.f.k., zaś jeśli ustawodawca zdecyduje się na bardziej szczegółowe uregulowanie tej
problematyki, wówczas bazą dla jego działań będą tezy M. Szczepańskiej.

Dr Marcin Orlicki, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Nowości wydawnicze
(wybrane pozycje, które ukazały się w I poł. 2011 r. i uzupełnienie z lat 2009–2011)

I. Zagadnienia ogólne; finanse, prawo, ubezpieczenia
A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
B. Monografie i inne opracowania autorskie
1. Dorota Ambrożuk, Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, 285 s.
2. Dariusz Gołębiewski, Audyt ubezpieczeniowy: praktyczne metody analizy ryzyka, Poltext,
Warszawa 2010, 189 s.
3. Marcin Kawiński, Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej: skuteczność
i efektywność, C.H.Beck, Warszawa 2011, 284 s.
4. Joanna Kuźmicka–Sulikowska, Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, 518 s.
5. Wiesław Mądrzejowski (red.), Model współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a instytucjami państwowymi w zakresie działalności przeciwkradzieżowej, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Policji, Szczytno 2010, 121 s.
6. Wojciech Otto, Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2010, 132 s.
7. Wiesława Przybylska–Kapuścińska, Jerzy Handschke (red. nauk.), Rynki finansowe i ubezpieczenia: nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, 582 s.
8. Włodzimierz Szkutnik, Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010,
212 s.
9. Damian Walczak (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2010, 188 s.
C. Periodyki, zeszyty naukowe
1. Monitor Ubezpieczeniowy, nr 44; nr 45.
2. Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja, nr 1(168); nr 2(169); nr 3(170); nr 4(171); nr 5(172);
nr 6/7(173/174).
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II. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE
A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
B. Monografie i inne opracowania autorskie
1. Joanna Czarnowska, Karol Dziedziul, Ubezpieczenia na życie i komunikacyjne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010, 118 s.
2. Roman Garbiec (red.), Mechanizmy funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, 143 s. (Monografie / Politechnika
Częstochowska, nr 191).
3. Eugeniusz Kowalewski, Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010, 211 s.
4. Katarzyna Ludwichowska (red.), Kompensacja szkód komunikacyjnych – Traffic Accident
Modern Insurance Solutions, Poltext, Warszawa 2011, 260 s.
5. Aleksandra Małek, Reasekuracja. Klasyczne i alternatywne metody transferu ubezpieczeniowego, Poltext, Warszawa 2011, 240 s.
6. Jarosław W. Przybytniowski, Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturze
ubezpieczeń gospodarczych; Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wieś Jutra, Warszawa 2010, 195 s.
7. Wanda Ronka–Chmielowiec (red. nauk.), Ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, 243 s. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 105).
8. Magdalena Szczepańska, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, 416 s.
9. Stanisław Wieteska, Pożary jako element ryzyka w ubezpieczeniach upraw rolnych w Polsce w latach 2000–2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Łodzi,
Łódź 2009 (Zeszyty Naukowe WSFiZ, nr 12)
C. Periodyki, zeszyty naukowe
1. Prawo Asekuracyjne, nr 1(66) 2011; nr 22(67) 2011.
2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 04/2010; nr 01/2011.
III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
A. Zbiory przepisów, komentarze, orzecznictwo
1. Ewa Dziubińska–Lechnio, Jerzy Kuźniar (red.), Ubezpieczenia społeczne 2011, Wolters Kluwer Polska, Warszawa cop. 2011, 1214 s.
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2. Karolina Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, stan prawny: 1 stycznia 2011r.,
C.H.Beck, Warszawa 2011, 300 s.
3. Jarosław Klon, Piotr Bronny, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: czytanie wyroków
i orzeczeń, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała 2010, 192 s. (ParkPrawo)
4. Jacek Kropkowski (oprac.), Kodeks ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, kontrola: aktualne, ujednolicone przepisy prawne, zmiany w przepisach od stycznia 1999 r. oznaczone
indeksem i opisane, zmiany w 2010 r. oznaczone grubszym drukiem, stan prawny: styczeń
2011 r., Ośrodek Szkolenia – Wydawnictwo Jakro, Sztum 2011, 842 s.
5. Jacek Natorski, Ubezpieczenia społeczne: materiały dla studentów, Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych i Technicznych: Instytut Naukowo–Wydawniczy „Spatium”, Radom 2010,
162 s.
6. Prawo pracy i ubezpieczenia: ujednolicone przepisy, stan prawny: styczeń 2010 r., Legis,
Warszawa 2010, 384 s.
7. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych: poradnik dla płatników składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2010, 126 s.
B. Monografie i inne opracowania autorskie
1. Grażyna Aniszewska, Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2011 r., Difin, Warszawa 2011, 224 s.
2. Kamil Antonów, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, 366 s.
3. Roman Garbiec, Systemy ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. cz. 1; Politechnika
Częstochowska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, 190 s.
4. Teresa Nawrocka–Szczerbik (red.), Ubezpieczenia chorobowe (praca pod kier. Barbary
Wagner i Antoniego Malaki), Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Iwonicz
Zdrój 2010, 122 s.
5. Radosław Pacud, Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2011, 452 s.
6. Wanda Ronka–Chmielowiec (red. nauk.),Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody
aktuarialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010,
227 s. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 106).
7. Jadwiga Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, 426 s.

Opracowała mgr Barbara Sękowska
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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

X edycja Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz
Gazety Ubezpieczeniowej na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką (dyplomową)
i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (Piotr Budzianowski)
20 czerwca 2011 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w X edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką (dyplomową)
i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.
Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. W dziesięciu edycjach
Konkursu zgłoszonych zostało 445 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 155. W październiku 2010 r. została ogłoszona X edycja Konkursu; wpłynęły nań 44 prace obronione w roku
akademickim 2009/2010 w tym: 4 doktorskie, 28 magisterskich, 7 prac licencjackich oraz 5 podyplomowych.
X edycja została, jako już kolejna objęta patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
i Ministerstwa Finansów.
Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Uniwersytety Ekonomiczne: w Poznaniu, w Krakowie, w Katowicach;
Politechnika Warszawska, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia
w Piotrkowie Trybunalskim, Akademia Finansów w Warszawie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
Jury, pod przewodnictwem dr. Stanisława Rogowskiego, złożone z wybitnych przedstawicieli
nauki ubezpieczeń, oceniało prace w czterech kategoriach, przyznając dwie nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, dwie w kategorii prac licencjackich
oraz jedną w kategorii podyplomowych. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych, przewodniczący
Jury, prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Związek Banków Polskich, a także dr Bożena
M. Dołęgowska–Wysocka i Zofia Pawlak–Borsuk przyznali indywidualne wyróżnienia, za prace,
które nie zdobyły nagród, lecz osiągnęły wysoki poziom punktacji i zawierały interesujące ujęcie
ważnej problematyki.
A oto lista nagrodzonych:
– w kategorii prac doktorskich:
 I nagrodę otrzymała dr Joanna Owczarek za pracę pt. „Zakres redystrybucji dochodowej
w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym”. Promotorem pracy jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz, praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
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 II nagrodę otrzymała dr Anna Doś za pracę pt. „Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych”. Promotorem pracy jest prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka,
praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
– w kategorii prac magisterskich:
 I nagrodę otrzymał mgr Paweł Wojdyga za pracę pt. „Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych”. Promotorem pracy jest dr Dariusz Fuchs, praca została napisana na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 II nagrodę otrzymała mgr Maciej Grodzicki za pracę pt. „Redystrybucja dochodów w polskim systemie zabezpieczenia emerytalnego”. Promotorem pracy jest dr hab. Anna Ząbkowicz, praca została napisana na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 dwie III nagrody otrzymali mgr Magdalena Maćkowiak za pracę pt. „Konglomeraty finansowe w obliczu doktryny „too big to fail” na przykładzie grupy AIG”.
oraz
 mgr Piotr Dziel za pracę pt. „Wymogi kapitałowe stawiane przed zakładami ubezpieczeń
w kontekście dyrektywy Solvency II”.
Promotorem obu prac jest dr hab. Jacek Lisowski, prace zostały napisane na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu.
– w kategorii prac licencjackich:
Jury nie przyznało I nagrody a dwie równorzędne II nagrody otrzymali:
 Justyna Warszawska za pracę pt. „Analiza i ocena zarządzania ryzykiem operacyjnym na
przykładzie wybranej instytucji”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jan Monkiewicz, praca
została napisana na Politechnice Warszawskiej.
oraz
 Mariola Kwiatkowska za pracę pt. „Agent ubezpieczeniowy w świetle norm prawnych
i praktyki”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Tomasz Kruszewski, praca została napisana
w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (filia w Ostrowie Wielkopolskim).
W kategorii prac podyplomowych:
Jury przyznało jedną – II nagrodę, którą otrzymała:
 mgr Magdalena Cieśla za pracę pt. „Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne na tle zmian polskiej polityki zdrowotnej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Romuald Holly, praca została
napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Wyróżnienia indywidualne otrzymały następujące prace i ich autorzy:
 Nagrodę Związku Banków Polskich za pracę magisterską o tematyce łączącej problematykę
ubezpieczeń i bankowości pt. „Efektywność bancassurance w Polsce w perspektywie 2020
roku” otrzymała mgr Sylwia Rek. Promotorem pracy jest dr Anna Celczyńska, praca została
napisana na Uniwersytecie Łódzkim.
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Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych otrzymały:
 dr Kinga Stęplewska za pracę doktorską pt. „Czynniki kształtujące decyzje klientów rynku
ubezpieczeń na życie w województwie świętokrzyskim”, w której autorka podjęła ważną
tematykę konsumencką w perspektywie regionalnej. Promotorem pracy jest prof. dr hab.
Stanisław Wieteska, praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.
 Anna Małecka za pracę licencjacką pt. „Wyładowania atmosferyczne jako element ryzyka
w ubezpieczeniach majątkowo–osobowych”, w której autorka zadowalająco połączyła elementy teorii ryzyka z aspektem praktycznym. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Stanisław
Wieteska, praca została napisana na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymali:
 dr Wojciech Lewicki za pracę doktorską pt. „Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń
sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce”, w której autor w dojrzały i stojący na
wysokim poziomie merytorycznym sposób dokonał przedstawienia istotnej problematyki. Promotorem pracy jest dr hab. Jerzy Wronka, praca została napisana na Uniwersytecie
Szczecińskim.
 mgr Robert Tadeusz Kamiński za pracę magisterską pt. „Praktyki wiatykalne a ubezpieczenia
na życie”, w której autor podjął oryginalną i ważną dla konsumentów tematykę. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, praca została napisana na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymali:
 mgr Michał Kalata za pracę magisterską pt. „Roszczenia regresowe instytucji ubezpieczeń
społecznych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej z tytułu deliktów
o charakterze transgranicznym”, w której autor podjął istotną dla konsumentów i oryginalną
tematykę . Promotorem pracy jest prof. dr hab. Witold M. Góralski, praca została napisana
na Uniwersytecie Warszawskim.
 mgr Sylwester Kremiec za pracę podyplomową pt. „Rozwój polskiego rynku usług assistance”, w której autor podjął tematykę ważnego dla konsumentów rynku usług. Promotorem
pracy jest prof. dr hab. Romuald Holly, praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.
Wyróżnienie dr Bożeny Dołęgowskiej–Wysockiej – Redaktor Naczelnej „Gazety Ubezpieczeniowej” otrzymała mgr Magdalena Miśkiewicz za pracę magisterską pt. „Motywowanie
agentów ubezpieczeniowych”, w której autorka podjęła tematykę szczególnie istotną dla pośredników ubezpieczeniowych i konsumentów. Promotorem pracy jest dr Anna Celczyńska,
praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.
Prywatne wyróżnienie Zofii Pawlak–Borsuk – publicystki i dziennikarki – znawczyni problematyki ubezpieczeniowej – otrzymał mgr Jakub Stępień za pracę magisterską pt. „Zarządzanie
płynnością zakładu ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych”, w której
autor podjął udaną próbę przedstawienia istotnych rozwiązań dla gospodarki finansowej zakłaROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 10(1/2011)
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du ubezpieczeń w czasie kryzysu na rynkach finansowych. Promotorem pracy jest dr hab. Jacek
Lisowski, praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Oprócz nagród pieniężnych laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa: C.H. BECK, BRANTA i POLTEXT. Ponadto BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., Polskie Biuro
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ufundowali dla
zainteresowanych laureatów staże.
Ponadto Konkurs wsparły finansowo: Amplico Life, Compensa Vienna Insurance Group, Grupa
Concordia, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Związek Banków Polskich.
Członkom Jury, a także instytucjom, firmom i wydawnictwom, jak również wszystkim uczestnikom Konkursu, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
Przede wszystkim serdeczne gratulacje należą się laureatom i promotorom nagrodzonych
i wyróżnionych prac. Składając je, organizatorzy życzą im jednocześnie dalszych sukcesów w pracy naukowej i życiu osobistym.
Zapraszamy do udziału w XI edycji Konkursu (w latach 2011/2012). Regulaminy i inne informacje znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych – www.rzu.gov.pl
– w zakładce Konkurs Rzecznika na najlepsze prace.

Mgr Piotr Budzianowski, sekretarz Jury
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Sprawozdanie z konferencji „Zadośćuczynienia bez tajemnic”, Mszczonów, 15–16 marca 2011 r.
(Anna Dąbrowska)
W dniach 15–16 marca 2011 r. w Mszczonowie odbyła się konferencja zatytułowana „Zadośćuczynienia bez tajemnic”. Program konferencji zorganizowanej przez Insurance Meeting Point
zawierał wystąpienia osób reprezentujących różne segmenty polskiego rynku ubezpieczeniowego, opartych w dużej mierze o doświadczenia praktyczne autorów oraz przykłady z orzecznictwa
zarówno Sądu Najwyższego jak i sądów powszechnych.
Konferencję rozpoczął mec. Jakub Nawracała, który mówił o kryteriach szacowania wysokości
zadośćuczynienia za szkodę na osobie z art. 445 § 1 k.c., wskazując, iż Sąd Najwyższy w swoich
orzeczeniach podkreślał wielokrotnie, że na wysokość zasądzanego zadośćuczynienia składa się
szereg czynników, takich jak: rodzaj uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, ich nieodwracalny
charakter polegający zwłaszcza na kalectwie, długotrwałość i przebieg procesu leczenia, stopień
cierpień psychicznych i fizycznych, wiek poszkodowanego, jego szanse powodzenia na przyszłość
itp. Procentowy stopień uszczerbku na zdrowiu powinien być jedynie kryterium pomocniczym.
Następnie zaprezentowane zostały wyroki Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Prelegent zwrócił m.in. uwagę, iż mimo orzecznictwa Sądu Najwyższego wskazującego, np. iż kryterium
w postaci procentowego uszczerbku na zdrowiu powinno być stosowane wspomagająco wraz
z innymi czynnikami, sądy powszechne niejednokrotnie stosują to kryterium jako podstawowe. Sąd Najwyższy podkreśla konieczność indywidualnego rozpatrywania każdej sprawy, gdy
tymczasem w praktyce orzeczniczej sadów powszechnych dzieje się inaczej. Jakub Nawracała
przywołał w tym miejscu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10, mówiący o tym, że stopa życiowa poszkodowanego nie ma wpływu na wysokość zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.).
Na zakończenie swojego wystąpienia Jakub Nawracała zaproponował przykładowy model algorytmu, który mógłby być pomocny w wyliczeniu wysokości zadośćuczynienia. Wyliczenie takie
wymagałoby w szczególności odpowiedniego zakwalifikowania takich wskaźników jak: rodzaj
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wpływ następstw zdarzenia na dalsze życie, trwałość
negatywnych skutków zdarzenia, czy też rozmiar i uciążliwość doznanego cierpienia.
Następną prezentację przedstawiła Magdalena Barcicka, wiceprezes Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego, wskazując przede wszystkim na rozbieżności w ocenianiu krzywdy
doznanej przez bezpośrednio poszkodowanego na tle orzecznictwa sądowego i doświadczeń
Funduszu. Wskazała na źródła rozbieżności w orzecznictwie, wspominając m.in. o różnorodności czynników wpływających na kwotę zadośćuczynienia oraz niejednolitość podstaw opinii
biegłych. Podała również liczne przykłady z orzecznictwa sądowego w zakresie kwot przyznawanych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wybranych sprawach z udziałem UFG.
Stwierdziła m.in., że zadośćuczynienie za krzywdę ocenianą w porównywalnych sytuacjach,
nawet w przypadku postępowania sądowego różnią się nieraz wyraźnie i są uzależnione od indywidualnej oceny sędziego. Zdaniem prezes M. Barcickiej problemem jest stosowanie różnych
tabel uszczerbku i brak standaryzacji oceny w zakresie poniesionej krzywdy w przypadku szkód
na osobie.
Pierwszy dzień konferencji zamknął wykład dr Katarzyny Malinowskiej. Tematem prezentacji
było przyczynienie się poszkodowanego jako determinanta wysokości zadośćuczynienia. Wystąpienie odnosiło się do pięciu zasadniczych zagadnień: koncepcji przyczynienia poszkodowanego
w prawie polskim, przyczynienia w kontekście kategorii winy, czy też sprawstwa, sposobów dokonywania oceny przyczynienia, problematyki przyczynienia poszkodowanych małoletnich oraz
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wpływu przyczynienia na wysokość zadośćuczynienia. Prelegentka przedstawiła najważniejsze
orzeczenia sądowe w sprawach dotyczących przyczynienia i jego wpływu na wysokość zadośćuczynienia. Jako przykłady podawała m.in. spożycie alkoholu przez poszkodowanego wraz ze
sprawcą zdarzenia, nietrzeźwość poszkodowanego, odmowę podjęcia leczenia przez poszkodowanego, przyczynienie się zmarłego poszkodowanego, przyczynienie się pieszego, niezapięcie
pasów bezpieczeństwa. Omawiając ostatni przykład zaznaczyła, że wedle orzecznictwa niezapięcie pasów bezpieczeństwa nie oznacza automatycznie przyczynienia do powstania szkody.
Konieczna jest głębsza analiza konkretnych okoliczności sprawy.
Drugi dzień konferencji poświęcony został tematyce zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę
dla najbliższych członków rodziny zmarłego.
Jako pierwsza prezentację przedstawiła Anna Dąbrowska z Biura Rzecznika Ubezpieczonych.
Analizując dodany ustawą z 13 maja 2008 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny i niektórych innych
ustaw (Dz. U. nr 116, poz. 731) § 4 art. 446 k.c., wskazała w szczególności na wątpliwości związane ze stosowaniem nowego przepisu w kontekście braku przepisów przejściowych. Następnie
omówiła cechy zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny, kwestie zasad ustalania wysokości zadośćuczynienia, kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynienia czy wreszcie
relacje zadośćuczynienia z innymi świadczeniami. W tym miejscu zaznaczyła m.in., że zadośćuczynienie i stosowne odszkodowanie na podstawie art. 446 § 3 k.c. są to świadczenia odrębne,
które wzajemnie się nie wykluczają.
Wspomniała także, iż brak legalnej definicji najbliższego członka rodziny, rodzi pytanie, kto
faktycznie ma prawo do zadośćuczynienia po śmierci członka rodziny. Zaznaczyła, że zasadnym
jest tutaj sięgnięcie do poglądów doktryny i orzecznictwa dotyczącego art. 446 § 3 k.c. w zakresie wskazania kręgu osób uprawnionych do stosownego odszkodowania. Zauważyła również, że
w ostatnich latach wyraźnie dostrzegana jest tendencja zwyżkowa wysokości zadośćuczynień,
na co z pewnością mają wpływ: rosnąca świadomość społeczeństwa, istnienie wyspecjalizowanych podmiotów świadczących pomoc w dochodzeniu roszczeń, rola mediów oraz wzorce
z zagranicy.
Kolejnym prelegentem był Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników
Odszkodowawczych, a więc przedstawiciel podmiotów świadczących pomoc w dochodzeniu
świadczeń od zakładów ubezpieczeń. Omawiając temat zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego skupił się na zagadnieniach terminu obowiązywania art. 446 § 4 k.c. oraz
problemie przedawnienia roszczeń. Wskazał także na art. 448 k.c., również stanowiący podstawę prawną do zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny.
Konferencję zakończyła prezentacja Marty Rutkowskiej, reprezentującej Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group oraz PZM TU S.A. Vienna Insurance Group. Prowadząca w trakcie swojego wystąpienia starała się odpowiedzieć na pytania, kto jest najbliższym członkiem rodziny
i czy zadośćuczynienie przysługuje każdemu najbliższemu członkowi rodziny oraz w jakiej wysokości. Na koniec zajęła się zagadnieniem dotyczącym możliwości wzbogacenia się na śmierci
najbliższego członka rodziny. Opierając się na własnych doświadczeniach zawodowych prelegentka podawała przykłady, w których brak dokładnej analizy i indywidualnej oceny zgłaszanych
roszczeń mógłby doprowadzić do nieuzasadnionej wypłaty zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny.

Mgr Anna Dąbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Nowoczesne rozwiązania w zakresie
kompensacji szkód komunikacyjnych”, Warszawa, 21 marca 2011 r. (Iwona Szymańska)
W dniu 21 marca 2011 r. odbyła się konferencja, stanowiąca okazję do dyskusji na temat alternatywnych systemów kompensacji szkód w różnych systemach prawnych. W konferencji
obok prelegentów, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych wzięli udział przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, nauki polskiej i zagranicznej oraz przedstawiciele stowarzyszeń i kancelarii odszkodowawczych.
Patronat medialny objęły: „Dziennik Ubezpieczeniowy”, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”,
„Gazeta Ubezpieczeniowa”, „Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja”, „Prawo Asekuracyjne” oraz
„Rozprawy Ubezpieczeniowe”.
Blisko 150–osobową grupę uczestników konferencji powitali organizatorzy prof. dr hab.
Jan Monkiewicz, Franz Fuchs – prezes zarządu Stowarzyszenia Pro Motor i mec. Aleksander
Daszewski – prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej reprezentujący także Rzecznika Ubezpieczonych.
Merytoryczną część konferencji rozpoczął prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, który podzielił się swoimi przemyśleniami i uwagami w kwestiach związanych z kompensacją szkód komunikacyjnych. Profesor przywołał teorię paradoksu
dzisiejszych czasów polegającą na tym, że na kanwie potencjału szkodzenia i potencjału odszkodowawczego wzrasta napięcie pomiędzy dwoma tymi wielkościami. Aksjologia systemu oparta
na odpowiedzialności cywilnej zakłada, że sprawca zawsze będzie miał potencjał odszkodowawczy. Zdaniem Profesora jest to swego rodzaju iluzja. Jednym ze sposobów radzenia sobie z nią
jest pozostawienie obowiązkowego ubezpieczenia w takim kształcie w jakim mamy to ubezpieczenie dzisiaj. Innym jest odejście aksjologiczne od podwalin systemu odpowiedzialności
cywilnej i wprowadzenie modelu No–Fault.
Następnie wprowadzenie do problematyki koncepcji systemu No–Fault w kompensacji szkód
komunikacyjnych przedstawiła dr Katarzyna Ludwichowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Zwróciła uwagę, że nie ma jednoznacznej definicji ubezpieczenia No–Fault, jednak,
Jej zdaniem, najtrafniej ubezpieczenie to określiła Komisja do spraw odpowiedzialności cywilnej
i kompensacji szkód na osobie (tzw. Pearson Commision) utworzona w Wielkiej Brytanii w latach
siedemdziesiątych XX wieku, opisując No–Fault jako „termin odnoszący się do kompensacji uzyskiwanej bez dowodu winy i uzyskiwany poza systemem deliktowym”. Zaletą systemu, zdaniem
prelegentki, jest jego taniość i efektywność ze względu na niższe koszty administracyjne oraz
zapewnienie poszkodowanym szybszej i pewnej kompensacji poniesionych uszczerbków. Zastąpienie modelu deliktowego systemem No–Fault, wymagałoby w Jej opinii, przebudowy systemu
myślenia o kompensacji szkód. Przed podjęciem decyzji czy warto to zrobić i jaki model przyjąć
należałoby przeanalizować sposób działania modeli dotychczas funkcjonujących.
Następnie prof. Laureen Regan z Temple University w Philadelphii zaprezentowała przegląd
modeli likwidacji szkód w Stanach Zjednoczonych na przykładzie Nowego Jorku, Kansas i Pensylwanii. W USA każdy ze stanów może przyjąć swój własny system odszkodowawczy. Może to być
system deliktowy, według którego strona poszkodowana musi udowodnić, iż sprawca wypadku
doprowadził do wypadku w wyniku niedbalstwa. Kwoty odszkodowań są ograniczone finansowo
do 10 000 USD. Po przekroczeniu tego limitu o pokrycie dodatkowych kosztów poszkodowany
może pozwać sprawcę do sądu. W systemie deliktowym kompensacja ma być pełna ale otrzymują ją ci, którzy spełnili przesłanki odpowiedzialności deliktowej. Może to być również system
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No–Fault, w którym postępowania sądowe dotyczące roszczeń niefinansowych dotyczą tylko
tych spraw, które przekraczają pewien ustalony próg. Progi te mogą być werbalne lub monetarne. W systemie tym poszkodowani nie muszą udowadniać że zaszło rażące niedbalstwo ze
strony sprawcy wypadku, wszyscy otrzymują jakieś odszkodowanie. W niektórych stanach USA
przyjęty jest system dowolnego wyboru. Ubezpieczony w tym systemie sam decyduje według
jakiego modelu będzie likwidował szkodę. Przy wyborze konkretnego modelu likwidacji szkód
ubezpieczony nie zrzeka się możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.
Na temat kanadyjskich rozwiązań kompensacji szkód komunikacyjnych wypowiedziała się prof.
Barbara Billingsley z Universiti of Alberta Edmonton. W zróżnicowanej geograficznie i prawnie
Kanadzie kwestia rodzaju systemu ubezpieczeń zależy od jurysdykcji poszczególnych regionów.
Występują trzy rodzaje kompensacji: czysty No–Fault, system hybrydowy oraz element kompensacji deliktowej. Żaden z tych systemów nie jest jednak systemem czysto deliktowym, wszędzie
występują elementy No–Fault.
Następnie refleksjami na temat funkcjonowania szwedzkiego modelu kompensacji szkód
komunikacyjnych podzielił się z uczestnikami konferencji przedstawiciel Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Szwecji, Matss Nordell. W systemie szwedzkim odszkodowanie jest wypłacane
bez wyglądu na to czy ofiara przyczyniła się do spowodowania szkody. Rzetelnym zabezpieczeniem
roszczeń poszkodowanych zajmuje się komisja ds. orzeczeń wypadków drogowych. W ramach
swoich zadań przedstawia zakładom ubezpieczeń zalecenia, które są w większości realizowane.
Kompensacja jest zawsze ustalana tak jak przy odpowiedzialności deliktowej. Poszkodowany
musi jedynie udowodnić poniesienie szkody w wyniku wypadku drogowego. Ubezpieczyciel po
zgłoszeniu szkody zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z wypłatą odszkodowania.
Z kolei Roger Stenseth z Norweskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przedstawił zarys
norweskiego systemu kompensacji szkód komunikacyjnych. Norweski system ubezpieczeniowy
w aktualnej formie zawiera zarówno przepisy No–fault jak i deliktowe. Poszkodowany wszystkie
sprawy związane z wypadkiem załatwia u swojego ubezpieczyciela. Wysokość odszkodowania
za szkody na osobie jest nielimitowana. Poszkodowany ponosi odpowiedzialność za szkodę gdy
w sposób celowy lub bezmyślny przyczynił się do powstania szkody, gdy wiedział że pojazd był
skradziony a także, gdy pojazd był użyty w celu popełnienia przestępstwa. W takich sytuacjach
zakład ubezpieczeń może obniżyć lub odmówić wypłaty odszkodowania.
Duńskie rozwiązania systemu kompensacji szkód komunikacyjnych na podstawie praktycznych
rozwiązań przedstawiła Ginnie Vilberg z Duńskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
W Danii każda osoba odpowiedzialna za pojazd jest również odpowiedzialna za szkody nim
spowodowane. Odpowiedzialność cywilna dotyczy tylko szkód na osobie. Jeżeli do zdarzenia
doszło na skutek winy poszkodowanego, zakład ubezpieczeń może obniżyć lub odmówić wypłaty odszkodowania. Ciężar dowodu leży po stronie ubezpieczyciela. Duńskie przepisy dokładnie
precyzują w jakich sytuacjach poszkodowany ma prawo do odszkodowania za ból i cierpienie,
utratę dochodu czy utratę osoby bliskiej. Podobnie jak w Norwegii, w Danii powołana została Rada zajmująca się wyceną zdarzeń. Osoba niezadowolona z wyceny może odwołać się do
sądu.
Drugą część tematyczną konferencji poświęcono tematyce zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu śmierci osoby bliskiej.
Problematykę zadośćuczynienia z powodu cierpienia i bólu, gdy dochodzi do osamotnienia
i żałoby po śmierci bliskiego przedstawiła prof. dr hab. Ewa Bagińska z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Zdaniem prelegentki istnieją trzy podstawy roszczenia takiego zadośćuczynienia. Pierwsza przesłanka odnosi się do rodzaju krzywdy osoby trzeciej np. rozstrój psychiczny
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z tytułu śmierci, który będzie uznany za jednostkę chorobową. Druga – to czysta podstawa roszczenia: żałoba, smutek, uczucie osamotnienia. Trzecia podstawa roszczenia to naruszenie dóbr
osobistych w postaci więzi rodzicielskiej. Na dopuszczenie roszczenia przez sądy wpływa zachowanie sprawcy, rodzaj krzywdy, związek faktyczny ze zdarzeniem oraz rodzaj relacji osobistej
ze zmarłym. Do kręgu osób legitymowanych do otrzymania tego zadośćuczynienia wchodzą
osoby bliskie, jednak podstawowym kryterium jest więź emocjonalna z poszkodowanym. Krąg
osób legitymowanych określa się w trzech różnych modelach. W modelu zamkniętym lista osób
uprawnionych jest zamknięta i z góry wyklucza wszystkie inne. W modelu pośrednim mowa jest
o najbliższym członku rodziny. W modelu otwartym nie określa się pojęcia „bliskiego” a odszkodowanie może uzyskać każdy, którego więź emocjonalna została naruszona w wyniku śmierci
poszkodowanego. Kryteriami ustalania wysokości zadośćuczynienia jest nakaz uwzględniania
wszelkich okoliczności jak: rozmiar, trwałość i natężenie krzywdy, moc więzi emocjonalnej,
wspólne zamieszkiwanie, wiek zmarłego i pośrednio poszkodowanych. Wśród kryteriów nie
uwzględnia się natomiast sytuacji materialnej uprawnionego. Zdaniem prof. Bagińskiej zadośćuczynienie ma pełnić funkcję kompensacyjną, powinno być odpowiednie i stosowne do
rozmiaru krzywdy.
Kontynuując przemyślenia prof. Bagińskiej, Anna Dąbrowska oraz Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Ubezpieczonych starali się odpowiedzieć na dwa najistotniejsze dla praktyki kwestie
tzn. komu przysługuje zadośćuczynienie z art. 446 § 4 oraz jak ustalić jego wysokość.
Zdaniem A. Dąbrowskiej w kręgu uprawnionych do zadośćuczynienia powinny się znaleźć te
osoby, które należy uznać za najbliższe w odniesieniu do stosownego odszkodowania. Normy
art. 446 § 3 i 4 należy interpretować z uwzględnieniem sytuacji społeczno–kulturowej. Przepisy
te, szczególnie art. 446 § 4 daje pewną wskazówkę mówiącą o tym, iż kwestią istotną z punku
widzenia zaliczenia konkretnej osoby do grona uprawnionych powinno być stwierdzenie istnienia rzeczywistych więzi ze zmarłym, a w szczególności stosunków uczuciowo–emocjonalnych.
W doktrynie dyskusyjne było prawo do odszkodowania dla konkubentów i ich dzieci jednak,
zdaniem prelegentki, jeżeli w konkretnym przypadku związek nieformalny miał trwały charakter
a partnerzy od dłuższego czasu funkcjonowali jako małżeństwo to wydaje się że można konkubinę czy konkubenta uznać jako najbliższego członka rodziny w rozumieniu art. 446 § 4 kc.
A. Dąbrowska przytoczyła przykłady z orzecznictwa, które mówią kogo można uznać za członka rodziny używając pewnych kryteriów odwołujących się do sytuacji prowadzenia wspólnego
gospodarstwa a także przykłady stanów faktycznych pochodzących z postępowań skargowych
Rzecznika Ubezpieczonych, w których zakłady ubezpieczeń zaliczały konkretne osoby do kręgu
uprawnionych do zadośćuczynienia.
Mec. Aleksander Daszewski próbował odpowiedzieć na pytanie jak określić wysokość zadośćuczynienia po śmierci najbliższego członka rodziny. Jego zdaniem w określeniu wysokości
zadośćuczynienia dla najbliższych pomocne mogą być katalogi kryteriów wypracowane przez
orzecznictwo. Są to katalogi uniwersalne mające wpływ na określenie wysokości zadośćuczynienia takie jak: długotrwałość cierpień i stopień bólu po śmierci bliskiego, poczucie osamotnienia,
straty, żalu, tęsknoty. Mogą to być również otwarte katalogi czynników zaburzających sytuację
rodzinną po śmierci bliskiego, czynników po stronie dzieci w związku ze śmiercią rodziców, po
stronie rodziców w związku ze śmiercią dziecka czy też po stronie małżonka w związku ze śmiercią współmałżonka. Zdaniem prelegenta przykłady zapadłych orzeczeń w których sąd rozpatrując
roszczenia przyznał stosowne zadośćuczynienia z art. 446 § 4 kc dają możliwość sformułowania
wniosków z których wynika, że nie do końca realizowany jest cel tego zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie powinno kompensować ból i cierpienie po śmierci najbliższego członka rodziny.
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Z punktu widzenia poszkodowanych zasadnym byłoby z jednej strony wprowadzenie pewnego minimum, gwarantującego adekwatny do rozmiaru krzywdy poziom finansowy świadczenia,
a z drugiej pozostawienie sądowi swobody orzekania, co pozwoliłoby na ustalenie zadośćuczynienia odzwierciedlającego elementy powstałej krzywdy w konkretnym przypadku.
Przy podjęciu prób zryczałtowania zadośćuczynień konieczny jest szereg prokonsumenckich
rozwiązań m.in. utworzenie niezależnych od zainteresowanych komisji nadzorowanych przez
państwo z udziałem wybitnych i dających gwarancję obiektywizmu specjalistów, wsparcie na
rzecz poszkodowanych ze strony profesjonalistów przy formułowaniu roszczeń, zwolnienia
poszkodowanych z kosztów postępowania sądowego, zawieranie ugody przed sądem czy wprowadzenie mechanizmów antyinflacyjnych.
Podsumowując konferencję prof. dr hab. Jan Monkiewicz podkreślił, że była ona dobrą okazją
do prześledzenia rozwiązań funkcjonujących w różnych krajach, z których można usiłować czerpać to co w polskiej rzeczywistości mogłoby się sprawdzić, a na pewno o których należy wiedzieć
wtedy, kiedy tą rzeczywistość się kształtuje.

Mgr Iwona Szymańska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z konferencji „Ubezpieczenie ochrony prawnej – prawnik dla przezornego
Polaka” Warszawa, 16 maja 2011 r. (Iwona Szymańska)
W dniu 16 maja 2011 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Edukacji
Ubezpieczeniowej oraz Naczelną Radę Adwokacką inicjująca debatę na temat ubezpieczenia
ochrony prawnej. W konferencji obok prelegentów – przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, UOKiK, KNF, UFG oraz Naczelnej Rady Adwokackiej I Naczelnej
Izby Lekarskiej wzięli udział przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, kancelarii prawnych, pośredników ubezpieczeniowych oraz ośrodków akademickich m.in: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Patronat medialny objęły: Rozprawy Ubezpieczeniowe, Gazeta Ubezpieczeniowa,
Dziennik Ubezpieczeniowy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Prawo Ubezpieczenia i Reasekuracja
oraz Rynek Odszkodowań. Blisko 250–osobową grupę uczestników konferencji powitali Halina
Olendzka – Rzecznik Ubezpieczonych oraz Andrzej Zwara – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Merytoryczną część konferencji rozpoczął Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości
który podzielił się informacjami o działaniach jakie podejmuje Ministerstwo w celu rozszerzenia
i upowszechnienia bezpłatnej pomocy prawnej dla społeczeństwa. Projekty realizowane przez
Ministerstwo mają za zadanie podnoszenie świadomości prawnej obywateli. Zdaniem resortu na szczególną uwagę zasługuje sytuacja ofiar przestępstw, dlatego podjęto szereg działań,
które zmierzają do wzmocnienia ich praw procesowych i pozaprocesowych. Są to m.in. prace
nad projektem pomocy poprzez możliwość zaliczkowej wypłaty odszkodowania na rzecz ofiar
wypadku komunikacyjnego, gdzie środki te mogłyby być wykorzystane na leczenie i rehabilitację nie czekając na często żmudne zakończenie postępowanie sądowego. Innym projektem jest
coroczne organizowanie międzynarodowych dni ofiar przestępstw w trakcie których udzielane
są informacje z różnych dziedzin prawa, świadczona jest pomoc psychologiczna czy pomoc z zakresu opieki społecznej. W ramach projektu „sieć pomocy ofiarom przestępstw” stworzono 16
ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Udzielana jest tam pomoc psychologiczna oraz prawna a koordynatorzy w ośrodkach starają się poszerzyć swoją ofertę poprzez
współpracę z innymi organizacjami pomocy publicznej. Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzono kampanię informacyjną z wykorzystaniem radia, telewizji i bilbordów pod
hasłem „Poznaj swoje prawa – pozwól sobie pomóc”. Celem kampanii było uświadomienie osobom pokrzywdzonym posiadania określonych praw a także przełamanie tkwiących w nich blokad
które nie pozwalały do tej pory skorzystać ze swoich uprawnień. Z myślą o ofiarach przestępstw
uruchomiona została strona internetowa www.pokrzywdzeni.gov.pl zawierająca informacje na
temat uprawnień i obowiązków w procesie karnym. Ministerstwo wraz z Prokuraturą Generalną
opracowało nowy formularz, wręczany podczas składania zawiadomienia o przestępstwie bądź
przesłuchania w charakterze świadka, zawierający pouczenia dla pokrzywdzonego o jego uprawnieniach i obowiązkach.
Resort sprawiedliwości wraz z resortem zdrowia, administracji i spraw wewnętrznych, przedstawicielami PIU oraz reprezantami organizacji pozarządowych opracowuje kartę praw ofiar
wypadku drogowego. Podobne opracowania mają dotyczyć również ofiar przestępstw seksualnych i ofiar przestępstw przeciwko mieniu. Najszerszym projektem realizowanym z funduszy
europejskich w celu podniesienia świadomości prawnej obywateli jest program edukacji prawnej. Pilotaż objął uczniów i studentów w wybranych uczelniach i szkołach na terenie całego
kraju. W oparciu o wyniki tego pilotażu Ministerstwo zwróciło się do Ministerstwa Edukacji
z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia elementów praktycznej nauki wiedzy o prawie
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jako elementu wiedzy o społeczeństwie albo dodatkowych zajęć dla młodzieży szkół średnich.
Drugi etap tego projektu objął wszystkie uczelnie wyższe nie mające kierunku studiów prawniczych na terenie Łodzi. Wnioski z realizacji programu na terenie tego miasta będą służyć do
zmiany podstawy programowej ministerstwa edukacji narodowej w całym kraju. Podejmując
działania w celu podnoszenia świadomości prawnej Ministerstwo Sprawiedliwości stara się aby
informacje były przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały a także by docierały tam gdzie
są one rzeczywiście potrzebne.
Następnie o koncepcji ochrony praw obywateli w ubezpieczeniu ochrony prawnej z punktu
widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich mówiła Katarzyna Łakoma – Dyrektor Zespołu Prawa
Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Główną rolą i zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest stanie na straży praw i wolności obywateli. Rzecznik
Praw Obywatelskich jest również organem antydyskryminacyjnym, odpowiedzialnym za monitorowanie wszystkich organów pod kątem tego czy w działaniach respektowana jest zasada
równości. Jednym z praw podmiotowych obywateli jest równy dostęp do sądów. Z analizy skarg
wpływających do Rzecznika wynika że skarżący to ludzie ubodzy z dalekich ośrodków w kraju, którzy czują się dyskryminowani ze względu na swoją sytuację finansową i materialną. Ze
skarg wyłania się problem nieznajomości prawa i procedur w postępowaniu sądowym. System bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce zapewnia pomoc tylko na etapie sądowym poprzez
pełnomocników przyznawanych przez sąd z urzędu lub poprzez ośrodki pomocy społecznej
w sytuacjach kryzysowych, rodzinnych czy karnych. Zdaniem prelegentki w Polsce brakuje bezpłatnej pomocy na etapie przedsądowym. Rzecznik Praw Obywatelskich korzystając ze swych
ustawowych kompetencji niejednokrotnie przystępuje do postępowań sądowych czy sądowo–
administracyjnych i udziela informacji na temat przysługujących środków działania. Zauważając
konieczność kompleksowego uregulowania bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych
od wielu lat kierował w tej materii wystąpienia do ministra sprawiedliwości. Zdaniem Rzecznika
Praw Obywatelskich najbardziej wydajny byłby system biur obrońcy publicznego i stworzenie
instytucji gdzie prawnicy etatowi udzielaliby informacji prawnej a pomocy na etapie postępowania sądowego świadczyliby pełnomocnicy z urzędu. Projekt był popierany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, jednak ze względu na zmiany i cięcia budżetowe zaniechano dalszych prac.
W ostatnim czasie powstał drugi projekt o świadczeniu informacji prawnej dla osób najuboższych
ale, zdaniem prelegentki, nie jest tak satysfakcjonujący jeżeli chodzi o ocenę konstytucyjnych
praw i wolności obywatelskich.
Kolejnym nurtem działań Rzecznika Praw Obywatelskich było wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania usług prawniczych pro bono. Działania te będą nadal
kontynuowane. Zdaniem dyrektor Łakomy upowszechnienie ubezpieczenia ochrony prawnej
wydaje się być instytucją pożądaną aby każdy przezorny obywatel mógł uzyskać pomoc prawną
na etapie przedsądowym i sądowym. Upowszechnienie się ubezpieczenia ochrony prawnej nie
zwalnia jednak państwa polskiego od obowiązku stworzenia kompleksowego systemu dostępu
do bezpłatnej pomocy prawnej. Na koniec dyrektor wystosowała apel do zakładów ubezpieczeń
aby w trakcie tworzenia ofert ubezpieczeń ochrony prawnej wzięli pod uwagę skalę ubóstwa
i pozycję obywateli w różnych regionach Polski.
W kolejnym wystąpieniu Rzecznik Ubezpieczonych Halina Olendzka przedstawiła korzyści jakie
ubezpieczenie ochrony prawnej niesie dla konsumentów usług ubezpieczeniowych. Wzrastający poziom skomplikowania prawa, jego niestabilność powodowana poprzez częste zmiany ale
również na skutek publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego eliminujących z obrotu prawnego przepisy niezgodne z Konstytucją powoduje, że nawet profesjonalistom trudno nadążyć
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za zmianami dokonywanymi w przepisach. Wysoce sformalizowane, czasochłonne i kosztowne
procedury prawne, zarówno w pozasądowym dochodzeniu roszczeń jak i postępowaniu przed
organami administracji, postępowaniu sądowym (cywilnym, karnym i administracyjnym) oraz
egzekucja należności powoduje, że pomoc prawna za pośrednictwem ubezpieczenia staje się
przydatna. Zwiększające się tempo życia, sprzeczność interesów pomiędzy jednostkami, podmiotami gospodarczymi, a nierzadko również między jednostką a państwem, powodują konieczność
zabezpieczenia i ochrony własnych interesów na drodze prawnej. Ma to swoje przełożenie na
liczbę postępowań przed sądami. W tym stanie rzeczy ubezpieczenie ochrony prawnej przynosi
dla konsumenta usługi ubezpieczeniowej rozliczne korzyści.
Ubezpieczenie ochrony prawnej, za relatywnie niewielką cenę, przerzuca na ubezpieczyciela ryzyko związane z ciężarem ekonomicznym spowodowanym podejmowaną obroną prawną
ubezpieczonego i jego rodziny, w tym również w zakresie prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej. Refundacja ubezpieczonemu kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, kosztów sądowych, kosztów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego stanowi
dla niego nie tylko wymierną korzyść finansową, ale także pozytywny bodziec do podejmowania
starań zmierzających do zabezpieczenia własnych interesów na drodze prawnej. Ubezpieczenie
to obejmuje również ryzyko przegrania procesu sądowego, które dla przeciętnego konsumenta może stanowić poważną przeszkodę w realizacji konstytucyjnego prawa do sądu. Wysokie
koszty prowadzenia sporów sądowych są, obok ich czasochłonności, przewlekłości i stopnia
skomplikowania, jedną z najczęstszych przyczyn rezygnacji z obrony swoich interesów na drodze sądowej. Skorzystanie w ramach posiadanej ochrony ubezpieczeniowej z fachowej pomocy
prawnej nie tylko zwiększa szansę zakończenia postępowania sądowego albo pozasądowego
dochodzenia roszczeń w sposób dla konsumenta satysfakcjonujący, ale również – dzięki trafnej
poradzie lub opinii prawnej – może zapobiec przed powstaniem niekorzystnej z jego punktu
widzenia sytuacji, tym samym działając prewencyjnie i chroniąc jego dobra – zarówno osobiste,
jak i majątkowe.
Jak wskazała Rzecznik Ubezpieczonych obecnie Polacy rzadko korzystają z usług prawników,
zazwyczaj udając się po poradę w nadzwyczajnych i zaistniałych już sytuacjach kryzysowych. Nadal niewielki odsetek oskarżonych w postępowaniu karnym i stron w postępowaniu cywilnym
decyduje się na zaangażowanie obrońcy lub pełnomocnika. W dodatku nie istnieje zunifikowany
system pomocy prawnej z urzędu, zaś koszty takiej pomocy państwo pokrywa ze środków poszczególnych sądów. Dlatego – w jej ocenie – ubezpieczeniem, które jak się wydaje jest obecnie
niedoceniane, ale które – bez wątpienia – w przyszłości będzie odgrywać coraz szerszą rolę jako
skuteczne narzędzie zapewniające osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym profesjonalną pomoc prawną za atrakcyjną cenę, jest właśnie ubezpieczenie ochrony prawnej.
Z punktu widzenia Rzecznika Ubezpieczonych niezwykle doniosłą kwestią jest znaczenie ubezpieczenia ochrony prawnej dla ubezpieczonych i uprawnionych, którzy dochodzą swoich roszczeń
wynikających z umów ubezpieczenia, w tym również z umów ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej. Profesjonalna pomoc adwokata lub radcy prawnego w dochodzeniu roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia to znaczące wzmocnienie pozycji ubezpieczonego lub uprawnionego,
który bez takiego merytorycznego wsparcia jest zdecydowanie słabszą stroną stosunku obligacyjnego. Pomoc prawna świadczona na wysokim poziomie to także dosyć skuteczne remedium
na nieprawidłowości, które można często dostrzec w działaniu zakładów ubezpieczeń, w tym
również na brak obiektywizmu w ocenie związanej z należnymi świadczeniami ubezpieczeniowymi.
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Ubezpieczenie ochrony prawnej daje ponadto możliwość zaoszczędzenia przez poszkodowanych kwot, jakie zmuszeni byliby uiścić na rzecz swoich pełnomocników jako wynagrodzenia
w formie prowizji czy premii za osiągnięcie sukcesu. Możliwość skorzystania w toku likwidacji
szkody z usług adwokata lub radcy prawnego w ramach zawartej umowy ubezpieczenia ochrony prawnej oznacza także wzmocnienie konkurencji w tym obszarze. Daje poszkodowanemu
szerszy wybór, obejmujący nie tylko wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze, które dominują obecnie na tym rynku, ale także tradycyjne zawody prawnicze, które posiadają bardzo
ograniczone możliwości reklamowania swoich usług. Podsumowując, Rzecznik stwierdziła że
ubezpieczenie ochrony prawnej może wpłynąć nie tylko na wzrost świadomości prawnej, ale
także wzrost świadomości ubezpieczeniowej pośród konsumentów, co w ostatecznym rozrachunku będzie mieć pozytywny wpływ na cały rynek ubezpieczeniowy – zarówno ubezpieczycieli
jak i konsumentów ich usług.
Mec. Jakub Nawracała wraz z mec. Bartłomiejem Janygą z grupy Concordia Ubezpieczenia
zwrócili uwagę na istotę ubezpieczenia ochrony prawnej. Ubezpieczenie to chroni przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych, ale rozumianym jako ryzyko związane z ponoszonymi
kosztami prowadzenia sporów prawnych. Samo ubezpieczenie ma za zadanie pokryć wszelkie
koszty w tym zakresie. Przedmiotem ubezpieczenia, zdaniem prelegentów, jest pewien interes majątkowy – portfel ubezpieczonego. Podstawowym kosztem które pokrywa ubezpieczenie
ochrony prawnej jest wynagrodzenie prawnika rozumianego powszechnie jako adwokata czy
radcę prawnego. Klient ma prawo wybrać sobie kancelarię, która będzie go reprezentowała. Jeżeli klient nie potrafi tego zrobić, zakład ubezpieczeń może mu taką kancelarię polecić.
Zdaniem prelegentów, pomoc fachową dla klienta należy rozpocząć w momencie kiedy jego
spór nie jest zaawansowany. Czasem dobra, skuteczna i kompetentna porada prawna na etapie
powstania sporu może zapobiec dalszej jego eskalacji. Konsultacje prawne prowadzone są wyłącznie przez kancelarię radców prawnych bądź adwokatów. Droga sądowa jest zawsze pewną
ostatecznością. Ubezpieczyciel ocenia zasadność roszczeń ubezpieczonego tworząc odpowiednią opinię prawną. Opinia ta jest swoistą usługą dla klienta. Ocena braku szans pozytywnego
rozstrzygnięcia sprawy i odmowa na tej podstawie, dotyczy wyłącznie stwierdzenia że absolutnie nie ma żadnych szans na wygraną w świetle przepisów obowiązującego prawa oraz stanu
faktycznego. Jeżeli przedmiotem sporu jest stan faktyczny, ubezpieczyciel nie może odmówić
przyjęcia odpowiedzialności. Zapis ten niesie ze sobą niebezpieczeństwo naruszenia interesów
klienta, dlatego ubezpieczyciele w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia wprowadzają
instytucję drugiej opinii dokonywanej przez prawnika – adwokata, względnie radcy prawnego
z uprawnieniami, której treścią ubezpieczyciel jest związany.
Ubezpieczyciel nie pobiera żadnych prowizji od kwot uzyskanych od klienta w trakcie procesu
inicjowanego w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej. W przypadku pozytywnego zakończenia sprawy przed sądem, ubezpieczyciel nie otrzymuje z tego powodu żadnego dodatkowego
wynagrodzenia.
Ubezpieczenie ochrony prawnej w obrocie prawnym bywa mylone z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Między tymi dwoma ubezpieczeniami istnieją jednak zasadnicze różnice.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma spełnić zasadne roszczenia cywilne kierowane
przeciwko ubezpieczonemu i bronić ubezpieczonego przed roszczeniami nienależnymi. Ochrona prawna w zakresie odszkodowawczym daje możliwość dochodzenia własnych roszczeń od
sprawcy szkody bądź jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenia ochrony prawnej w bardzo dużym uproszczeniu można podzielić na 3 grupy.
Pierwszy rodzaj dotyczy szeroko pojętej sfery komunikacyjnej, drugi rodzaj dotyczy kwestii zwią212

zanych z życiem prywatnym (ochrona prawna rodziny), trzeci rodzaj jest kierowany wobec firm
(ochrona prawna dla biznesu). Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia każdemu ubezpieczonemu za niewygórowaną regularną składkę do dyspozycji fachowego pełnomocnika, adwokata
albo radcę prawnego, którego umiejętności weryfikują stosowne egzaminy państwowe i stosowne korporacje. Jest ważnym uzupełnieniem polskiego systemu prawnego.
Prelegenci wyrazili nadzieję że obywatele zaczną zauważać istnienie takiego ubezpieczenia
tym bardziej że wcale nie musi to być ubezpieczenie drogie, biorąc pod uwagę korzyści które
może potencjalnie przynieść.
Praktycznymi refleksjami na temat ubezpieczenia ochrony prawnej jako alternatywnego
sposobu uzyskiwania pomocy prawnej podzieliła się dr Małgorzata Serwach z Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zwróciła uwagę
na utożsamianie ubezpieczenia ochrony prawnej z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Utożsamianie to bierze się to stąd, że ubezpieczenia ochrony prawnej i odpowiedzialności
cywilnej dotyczą roszczeń odszkodowawczych. Jednak w przypadku ubezpieczeń OC chronimy
sprawcę, natomiast w ubezpieczeniu ochrony prawnej chronimy drugą stronę czyli stronę która
występuje ze swoimi żądaniami odszkodowawczymi do innego podmiotu. Ubezpieczenie ochrony prawnej, poza odpowiedzialnością cywilną bardzo szeroko rozumianą, bardzo często odnosi
się do ochrony na innych płaszczyznach z innych dziedzin prawa np. prawo pracy, ubezpieczeń
społecznych czy postępowania karnego i dyscyplinarnego. Może dotyczyć sfery prywatnej, rodziny, przedsiębiorcy, może odwoływać się do określonej dziedziny prawa np. ubezpieczenie
pracodawcy czy ubezpieczenie podatnika. Ochrona prawna w tym ubezpieczeniu działa również
w sytuacjach gdy jest podejrzenie popełnienia wykroczenia czy przestępstwa, gdy jest prowadzone postępowanie w związku z zatrzymaniem prawa jazdy, a także we wszystkich innych
sprawach które dotyczą pojazdu i jego kierowców.
Jaką alternatywę stanowi ubezpieczenie ochrony prawnej w stosunku do innych sposobów
uzyskiwania pomocy prawnej? Zdaniem dr Serwach warto podkreślić że ubezpieczyciel w ramach tego ubezpieczenia wykłada określone sumy pieniężne zamiast podmiotu który występuje
ze swoimi roszczeniami. Są to koszty procesu, koszty związane z wynagrodzeniem adwokata czy
radcy prawnego, opłaty sądowe, w tym wszystkie opłaty związane z postępowaniem sądowym
i egzekucyjnym ale też postępowaniem polubownym, ekspertyzy biegłych i wszystkie inne wydatki związane z fazą opiniowania, zwrot kosztów poniesionych przez przeciwnika jeśli takie było
orzeczenie sądu, opłaty i koszty przed organami administracji państwowej i samorządowej i dodatkowe koszty które pojawiają się sukcesywnie. Są to również koszty podróży klienta, która jest
niezbędna w związku z obroną jego praw za granicą, tłumaczenie na język obcy dokumentów potrzebnych do obrony interesów ubezpieczonego czy chociażby nieodpłatne konsultacje i porady
prawne. Zdaniem dr Serwach, ubezpieczenie ochrony prawnej bardzo kompleksowo uzupełnia
wszystkie luki jakie można wskazać przy poszczególnych sposobach uzyskiwania pomocy prawnej a przede wszystkim pozwala na zrównoważenie i zbilansowanie sytuacji ubezpieczeniowej.
Jeśli dynamicznie rozwija się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to równie dynamicznie
rozwijać się będzie ubezpieczenie ochrony prawnej.
Piotr Skorupa reprezentujący D.A.S Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. omówił kwestie dotyczące szkodowości w aspekcie korzystania z usług pomocy prawnej z punktu
widzenia tej firmy, która oferuje tego rodzaju ubezpieczenia już od 11 lat. Analiza danych statystycznych wykazała wzrost składki ubezpieczeniowej oraz niewielki wzrost odszkodowań
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i świadczeń wypłacanych osobom ubezpieczonym. Jak wskazał prelegent, na rynku polskim
następuje dziwna tendencja bardzo słabego wzrostu szkodowości, nie idącego w parze z ogólnym wzrostem składki przypisanej z rynku. Narasta dysonans pomiędzy wzrostem rynku a liczbą
osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie. Przyczynę widzi w sposobie
i modelu sprzedażowym w Polsce tego ubezpieczenia. W większości przypadków produkt ten
jest oferowany na rynku jako produkt dodany, który często ma zawężony zakres ubezpieczenia.
Specyfika oferowania produktów dodanych do różnych usług zarówno ubezpieczeniowych jak
i finansowych, charakteryzuje się nieadekwatną składką do oferowanego ryzyka. Podsumowując – prelegent stwierdził, że praktycznie nie istnieje świadomość tego ubezpieczenia wśród
prawie miliona posiadaczy tego produktu. Sprzedaż samodzielnych produktów ubezpieczeniowych z pełnym zakresem ubezpieczenia, zamiast formy produktów dodanych, przekładać się
może na szersze korzystanie z usług pomocy prawnej. Związane jest to ze świadomością osoby
ubezpieczonej, która podejmuje decyzję o zawarciu umowy tego ubezpieczenia znając wszystkie jego aspekty. Istotna jest świadomość tego ubezpieczenia oraz niezależność i specjalizacja.
Ubezpieczenie ochrony prawnej, zdaniem Piotra Skorupy, powinno gwarantować szeroki dostęp
do pomocy prawnej oraz asekurowanie ryzyka procesu sądowego co daje każdej osobie pewną
wygodę w prowadzeniu procesu, gdyż w wypadku przegranej sprawy nie będzie obciążany kosztami procesu.
W kolejnym wystąpieniu Zbigniew Strus, sędzia Sądu Najwyższego próbował odpowiedzieć
na pytanie jak podnosić świadomość obywatelską. W natłoku licznych kancelarii odszkodowawczych, adwokackich, mieszanych klient nie wie do kogo ma się zwrócić o pomoc. Funkcje
informacyjne mogą przejąć na siebie ubezpieczyciele prowadzący ubezpieczenia ochrony prawnej, wskazując wyspecjalizowanego prawnika. W relacji z ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej, ubezpieczenie ochrony prawnej jest, zdaniem sędziego, uzupełnieniem – drugą formą
zabezpieczenia klienta. W trakcie wystąpienia prelegent zastanawiał się nad bezpieczeństwem
umów ochrony prawnej. Jak wygląda kwestia lojalności adwokata czy radcy prawnego w stosunku do klienta poleconego przez zakład ubezpieczeń prowadzący te ubezpieczenia, jaki jest
podział kosztów, kiedy powstaje sytuacja obowiązku świadczenia ze strony ubezpieczyciela.
Zdaniem sędziego Strusa nad zwiększaniem świadomości prawnej obywateli przede wszystkim
powinni pracować sami ubezpieczyciele. Poza tym konstrukcja tego ubezpieczenia powinna być
zapisana w kodeksie cywilnym w tytule XXVII aby obydwie strony stosunku ubezpieczeniowego
wiedziały na jakiej płaszczyźnie zawierają tę umowę i jakie są dopuszczalne granice, których nie
może ani ubezpieczyciel ani klient przekroczyć.
Krzysztof Boszko – Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej w swoim wystąpieniu skoncentrował się na roli adwokata i radcy prawnego w ubezpieczeniu ochrony prawnej. Adwokat – to ten
przyzwany na pomoc pomocnik, który ma ratować w opresji. Zadaniem adwokata jest świadczenie pomocy prawnej, ochrona praw i wolności obywatelskiej. Jednym z takich praw jest prawo
do życia w bezpieczeństwie. Funkcje gwarancji prawa do sądu, bezpiecznego życia, prawa do
ochrony życia powinno pełnić państwo. Ponieważ państwo tej funkcji do końca nie pełni, luka
w tym zakresie jest wypełniana przez organizacje samorządowe, lokalne czy zawodowe a także
podmioty profesjonalne takie jak ubezpieczyciele czy adwokaci. Adresatem pomocy prawnej adwokatury, czy adwokatów wskazywanych jako kompetentnych przez ubezpieczycieli jest klient.
Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń samodzielnie i zwykle tak robi. Adwokat pojawia się
w sprawie ubezpieczeniowej zazwyczaj na etapie sądowym. Jak wskazał Krzysztof Boszko, trzeba położyć nacisk na umożliwienie korzystania z pomocy prawnej w zakresie ubezpieczeń na jak
najwcześniejszym etapie sporu. Skonstruowanie odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego
214

przy zróżnicowaniu potrzeb ludzi wymaga profesjonalnej pomocy prawnej. To jest moment kluczowy decydujący o tym czy zawarta umowa ubezpieczenia będzie martwa, tak jak występuje
to przy dodanych ubezpieczeniach znajdujących się przy produktach AC, kartach bankowych czy
innych produktach ubezpieczeniowych, o których rzadko który z posiadaczy takiego ubezpieczenia wie. Adwokat czy radca prawny często uświadamia potencjalnemu klientowi, że w ogóle
mu jakieś roszczenia przysługują. Profesjonalista może pomagać i asystować na etapie likwidacji
szkody, ustalania wysokości wynagrodzenia, postępowań pojednawczych, postępowań przedsądowych, czy postępowań arbitrażowych przewidzianych dla tego rodzaju roszczeń.
Negocjowanie warunków wypłaty odszkodowania pozbawione pomocy profesjonalnego radcy
prawnego czy adwokata jest często mało skuteczne. Koszty ubezpieczyciela ochrony prawnej są
znacznie mniejsze jeżeli postępowanie ubezpieczeniowe kończy się ugodą czy wręcz uznaniem
roszczenia ubezpieczeniowego niż te, które klient będzie musiał wydać w przypadku prowadzenia sporu cywilnego.
Rolą pełnomocników jest też wychwytywanie wszystkich zmian przepisów, które są dla
ubezpieczonego czy uposażonego korzystne. W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej
ubezpieczony ma komfort życia, poczucie bezpieczeństwa prawnego. Adwokaci mają świadczyć
pomoc prawną, chronić prawa i równości obywatelskie. Adwokat czy radca prawny nie ma żadnego innego tytułu do występowania w sprawie ubezpieczeniowej niż pełnomocnictwo klienta.
Wiążą ich reguły wykonywania zawodu spisane w zasadach etyki i godności zawodu. Adwokaci czy radcowie prawni mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, podlegają też odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kontrola sprawowania nadzoru wewnętrznego nad prawidłowością postępowania adwokatów i radców prawnych jest w rękach
najwyższego organu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
W ostatnim wystąpieniu Dr Marcin Orlicki – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego
i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawił ubezpieczenia ochrony prawnej jako czynnik poprawy jakości postępowań
likwidacyjnych. Zastanawiał się na ile ubezpieczenia ochrony prawnej mogą pomóc w kontaktach
z ubezpieczycielami. Czy ubezpieczyciele poprzez ubezpieczenie ochrony prawnej sami finansują
pełnomocnika przeciwko sobie? Czy w ogóle jest potrzebny udział fachowego pełnomocnika na
etapie postępowania likwidacyjnego czy postępowania wyjaśniającego? Postępowanie likwidacyjne to czynności podejmowane przez ubezpieczyciela w związku z otrzymaniem zawiadomienia
o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, mające na celu wyjaśnienie okoliczności koniecznych
do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości świadczenia. Powstaje pytanie
czy w postępowaniu wyjaśniającym ubezpieczyciel jest sędzią i decydentem. Czy pełnomocnik
mógłby pomóc na tym etapie likwidacyjnym? Dr Orlicki w swoich rozważaniach stwierdził, że
jeżeli ubezpieczyciel mając świadomość, że klient korzysta z pomocy pełnomocnika zdaje sobie
sprawę że istnieje realna obawa skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Formalnie ta groźba istnieje zawsze, w rzeczywistości jest ona mocno zawężona ze względu na bariery
związane z kosztami sądowymi oraz kosztami pełnomocnika. Jeżeli ubezpieczenie ochrony
prawnej tę barierę zniweluje a przynajmniej zmniejszy – podniesie to dostępność drogi sądowej
przeciwko ubezpieczycielom. Nie wszystkie ubezpieczenia ochrony prawnej dają pełną ochronę.
Są ubezpieczenia wysokiej i miernej jakości. Należy znać warunki tego ubezpieczenia zarówno
jeżeli chodzi o sumę ubezpieczenia oraz ryzyka jakie pokrywa. Kwestia roszczeń przeciwko ubezpieczycielowi jest jedną z najważniejszych, najpoważniejszych nad którą trzeba koniecznie się
pochylić, kształtując jego ramy prawne.
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W trakcie dyskusji podsumowującej konferencję zgodzono się z tym, że idea ubezpieczeń w tym
ubezpieczeń ochrony prawnej jest dobra, słuszna i konieczna. Dobre ubezpieczenia prawne to
te które są dopasowane do tego co klient chce kupić. Najlepszym zabezpieczeniem konsumenta
i klienta w ubezpieczeniach ochrony prawnej jest to, że osoba która prowadzi sprawy klienta
posiada własną etykę zawodową czyli system reguł formalnych, którymi dany zawód musi bezwzględnie się kierować. Zgodzono się z tym, że sprzedaż wiązana, gdy klient nie ma świadomości
jaki produkt ubezpieczeniowy kupuje, jest pewną patologią. Ubezpieczenia ochrony prawnej
powinny przybrać taką formę instrumentu, który obywatelowi zapewnia prawo do sądu i skuteczne dochodzenie obrony jego interesów prawnych. Niezbędne jest więc upowszechnianie
tych ubezpieczeń wszystkimi możliwymi sposobami mając nadzieję, iż ich oferenci nie kierują
się jedynie biznesowymi korzyściami ale głębszą ideą zwiększania świadomości prawnej i ochrony osób, które bez pomocy, w sytuacjach kryzysowych mogłyby same nie rozwiązać związanych
z tym problemów.

Mgr Iwona Szymańska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
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Sprawozdanie z konferencji „Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu
uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym”, Toruń, 19 maja 2011 r. (Michał Piotr Ziemiak)
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 19
maja 2011 r. odbyła się konferencja naukowa „Odszkodowanie za niemożność korzystania
z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym”. Konferencja była autorskim pomysłem
Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego oraz Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego. Tematyka
konferencji koncertowała się przede wszystkim wokół zagadnienia prawa do najmu pojazdu zastępczego przez poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym i refundacji kosztów tego najmu.
Współorganizatorami oraz partnerami konferencji były: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu oraz Polska Izba Ubezpieczeń. Patronat naukowy nad
konferencją objął Dziekan WPiA UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala. Patronat medialny sprawowała redakcja „Wiadomości Ubezpieczeniowych” w osobach prof. dr. hab. Tadeusza Szumlicza
oraz prof. dr. hab. Jerzego Handschke.
W ramach konferencji referaty zaprezentowali: prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, prof. dr
hab. Eugeniusz Kowalewski, dr Monika Wałachowska, dr Katarzyna Ludwichowska, dr Dariusz
Fuchs, dr Małgorzata Serwach, dr Piotr Majewski oraz mgr Michał P. Ziemiak.
Konferencja, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem (przybyło ponad 160 uczestników), zgromadziła znakomite grono przedstawicieli rynku, praktyki oraz nauki ubezpieczeń jak
i prawa cywilnego. Wśród uczestników znaleźli się m.in.: były zastępca Komendanta Głównego
Policji gen. Ryszard Siewierski, prof. dr hab. sędzia Sądu Najwyższego Mirosław Bączyk, prof. dr
hab. Tadeusz Szumlicz, prof. dr hab. Jerzy Handschke, prof. dr hab. Romuald Holly, dr hab. Ewa
Bagińska, dr hab. Jacek Lisowski, dr Stanisław Rogowski, dr Marcin Orlicki, dr Aleksander Raczyński, dr Małgorzata Szczepańska, dr Bartosz Kucharski, dr Mariusz Fras, wiceprezes zarządu
Polskiej Izby Ubezpieczeń Andrzej Maciążek, prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Jacek Kliszcz, mec. Aleksander Daszewski, mec. Bartosz
Wojno z Komisji Nadzoru Finansowego, wiceprezes Polskiej Izby Odszkodowań Andrzej Kesling, były prezes zarządu KUKE S.A. oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń Jerzy Jasiński, redaktor Zofia
Pawlak–Borsuk z redakcji „Prawa Asekuracyjnego”, redaktor naczelny „Dziennika Ubezpieczeniowego” oraz „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” Marcin Z. Broda. Licznie reprezentowane były
KNF, PIU, zakłady ubezpieczeń, środowisko brokerskie, adwokaci i radcowie prawni, kancelarie
odszkodowawcze, a nawet przedsiębiorcy prowadzący profesjonalne wypożyczalnie pojazdów
zastępczych.
Każdy uczestnik konferencji otrzymał m.in. książkę pt. „Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym” pod redakcją prof. Eugeniusza
Kowalewskiego. W tej pracy zbiorowej (dostępnej w księgarni internetowej TNOiK Toruń) szczegółowo omówiono tematykę poruszaną w czasie konferencji. Ponadto, uczestnikom wręczono
zaproszenia na kolejną konferencję „Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych.
Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa”, która odbędzie się na WPiA UMK dnia 4 października 2011 r.
Konferencję otworzył Dziekan WPiA UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala, który po uroczystym
powitaniu uczestników, wyraził swe zadowolenie, że kontynuowana jest na WPiA UMK tradycja
corocznych konferencji ubezpieczeniowych. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, który wprowadził zgromadzonych gości w arkana problematyki, której poświęcona była
konferencja. Wcześniej, gościom honorowym, wręczono okolicznościowe prezenty. Rozpoczęcie
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obrad poprzedziło odczytanie przez dr Monikę Wałachowską listów wystosowanych do organizatorów i uczestników konferencji m.in. przez: wicemarszałka sejmu RP Jerzego Wenderlicha,
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Sędziego Stanisława Dąbrowskiego, prezesa Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego, Sędziów Sądu Najwyższego Barbarę Myszkę oraz
Zbigniewa Kwaśniewskiego, prezesa PBUK Adama Sankowskiego oraz Ministerstwo Finansów
RP.
Część merytoryczną konferencji otworzył prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz wykładem pt.
„Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego (zasady,
przesłanki, granice)” (opracowanym wspólnie z dr Ludwichowską). Rozpoczynając od historycznych kontekstów wspomnianej odpowiedzialności, Profesor omówił węzłowe zagadnienia z nią
związane. Wystąpienie zamknęły postulaty de lege ferenda m.in. potrzeba odejścia od anachronicznej już zasady przyjętej w art. 436 § 2 k.c. o odpowiedzialności na zasadzie winy w przypadku
przewozu z grzeczności. Kolejny referat pt. „Odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego,
a najem pojazdu zastępczego” wygłosił prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski. Ubarwiając swą wypowiedź licznymi i celnymi przykładami, prof. Kowalewski postawił pytanie, czy zwrot kosztów
najmu zastępczego powinien stać się swoistym „standardem odszkodowawczym” (tj. powinien należeć się „zawsze i każdemu”). Szczególny nacisk profesor położył na aksjologię prawa
odszkodowawczego oraz kodeksowe zasady ustalania odszkodowania (art. 361 i nast. k.c.). Konkluzją wystąpienia było stwierdzenie, że przyjęcie jednolitych standardów odszkodowawczych
w omawianym zakresie byłoby błędne. Dr Monika Wałachowska, w wystąpieniu pt. „Utrata posiadania rzeczy jako szkoda, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdu mechanicznego” podjęła
szczególnie istotny problem, a mianowicie czy sama utrata możliwości korzystania z pojazdu
stanowi szkodę majątkową, kompensowalną w zgodzie z regułami k.c. Po przedstawieniu ogólnych zagadnień dotyczących posiadania oraz korzystania z rzeczy, dr Wałachowska wskazała, że
utarta możliwości korzystania z pojazdu nie jest szkodą majątkową samą w sobie, lecz szkodą
niemajątkową, z możliwymi – w zależności od konkretnego stanu faktycznego – uszczerbkami o charakterze majątkowym. Kolejny referat pt. „Odszkodowanie za niemożność korzystania
z pojazdu w ujęciu prawno–porównawczym” wygłoszony został przez dr Katarzynę Ludwichowską. Nawiązując do rozwiązań przyjętych w państwach takich jak np. Niemcy, Austria, Hiszpania,
Francja, Anglia, Grecja, Włochy, Szwecja, dr Ludwichowska poruszyła tak istotne problemy jak
kompensacja za tzw. „czystą utratę użycia” (pure loss of use) czy ograniczenia prawa do kompensacji kosztów najmu pojazdu zastępczego (m.in. kryterium niezbędności czy też uzależnienie
prawa do odszkodowania od sposobu wykorzystania pojazdu). W rezultacie uczestnicy konferencji mieli okazję poznać zróżnicowane praktyki europejskich ubezpieczycieli w omawianym
zakresie. Ostatni referat przed przerwą pt. „Stypizowane stany faktyczne, w których refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest adekwatna” wygłosili prof. dr hab. Eugeniusz
Kowalewski oraz mgr Michał P. Ziemiak. Autorzy przedstawili szereg sytuacji, w których narzucenie standardu odszkodowawczego w postaci każdorazowej refundacji kosztów najmu pojazdu
zastępczego byłoby co najmniej wątpliwe (np. w przypadku współodpowiedzialności i przyczynienia się poszkodowanego do szkody czy zajęcia komorniczego lub kradzieży auta). Wskazano
też na sytuacje, kiedy sprawca wypadku w ogóle nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu
OC lub nie zadośćuczynił obowiązkowi zawarcia umowy i związane z tym komplikacje odnośnie
najmu pojazdu zastępczego.
Po przerwie referat pt. „Poszkodowany w wypadku drogowym w kontekście ubezpieczenia
OC sprawcy, na tle pojęcia konsumenta usługi ubezpieczeniowej” (opracowany wspólnie z, nieobecnym na konferencji, dr. Władysławem Wojciechem Mogilskim) wygłosił dr Dariusz Fuchs
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z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po przedstawieniu pojęcia konsumenta (z uwzględnieniem specyfiki polskiego prawa ubezpieczeniowego w tym zakresie np.
art. 805 § 4 czy nieobowiązującego już art. 384 § 5 k.c.), również w ujęciu ustawodawstwa
wspólnotowego, dr Fuchs skupił się na relacji pozycji prawnej poszkodowanego i konsumenta. Podkreślono m.in., iż charakter instytucji actio directa jak i powszechna krytyka stanowiska
o umowie ubezpieczenia OC jako rodzaju pactum in favorem tetri (art. 393 k.c.) pozwalają bez
większych wątpliwości stwierdzić, że poszkodowany nie jest konsumentem w świetle art. 22¹
k.c. Tym samym próby „zrównywania” ich pozycji prawnej, a tym samym nadawania poszkodowanemu uprawnień stricte konsumenckich nie jest uprawnione. Dr Małgorzata Serwach
z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiła uczestnikom konferencji referat pt. „Pozbawienie możności korzystania z rzeczy w orzecznictwie sądowym i poglądach A. Szpunara”. Skupiając się
na orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz wyrokach sądów z okręgu warszawskiego, dr Serwach
wskazała, że w przeciwieństwie do stanowiska SN wyrażonego w wyrokach z lat 2002–2004,
w orzecznictwie sądów niższej instancji zagadnienie zwrotu kosztów pojazdu zastępczego pojawia się zarówno w odniesieniu do poszkodowanych wykorzystujących samochód w celach
służbowych, jak i prywatnych. Jednakże, o ile sądy te są zgodne co do zwrotu kosztów wynajmu
pojazdu zastępczego służącego działalności gospodarczej, o tyle przy pojeździe wykorzystywanym w życiu codziennym brak jest jednomyślności (przyjmuje się m.in., że problematyka czasowej
utraty możliwości korzystania z rzeczy to jedynie kwestia niewygody, która jako uszczerbek
o charakterze niemajątkowym nie podlega naprawieniu). Nawiązując do poglądów prof. Adama
Szpunara, dr Serwach przypomniała chociażby, że zdaniem profesora, poszkodowany nie może
domagać się kosztów wynajęcia pojazdu równorzędnego bez względu na to, jakim środkiem
komunikacji rzeczywiście się posługiwał. Jeżeli bowiem poszkodowany nie dokonał wydatku na
wynajęcie pojazdu zastępczego, nie poniósł żadnej szkody majątkowej. W wystąpieniu pt. „Polemika ze stanowiskiem niektórych instytucji i urzędów w kwestii uprawnień poszkodowanego do
najmu pojazdu zastępczego” mgr Michał P. Ziemiak odniósł się do argumentów podnoszonych
przez zwolenników standardowej refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego. Po omówieniu kluczowego, w opinii autora, orzeczenia SN w tym zakresie (tj. wyroku z dnia 8 września
2004 r., I CK 672/03), skoncentrowano się na zagadnieniu utraty możliwości korzystania z rzeczy
i kosztach najmu dobra zastępczego w przypadku, kiedy kosztów tych w ogóle nie poniesiono. Inaczej mówiąc, czy kompensować każdą utratę możliwości korzystania z pojazdu, nawet
w przypadku braku najmu pojazdu zastępczego? Mgr Ziemiak podkreślał, iż przyznanie takiego
uprawnienia poszkodowanym, prowadziłoby do zatarcia rozróżnienia pomiędzy szkodą majątkową i niemajątkową oraz de facto rezygnacji z klasycznych zasad ustalania szkody i jej rozmiarów.
Wreszcie wskazano, że utrata możliwości korzystania z pojazdu wykazuje pewne zbieżności
z utratą przyjemności ze zmarnowanego urlopu. Możliwa jest – ale nie rutynowa – koincydencja uszczerbków majątkowego (szkoda w pojeździe) i niemajątkowego (przejściowy dyskomfort
w życiu codziennym). Odwołując się do argumentów communis opinio doctorum oraz dissensus
doctorum, mgr Ziemiak wykazywał brak, domniemanej przez część zwolenników standardowej
refundacji, jednomyślności polskiej doktryny w omawianym zakresie. Wystąpienie zamknęły
uwagi o charakterze szczegółowym (dotyczące np. najmu pojazdu w przypadku szkody całkowitej czy odliczenia kosztów eksploatacyjnych zaoszczędzonych przez poszkodowanego).
Ostatnie wystąpienie pt. „Wypadki i kolizje drogowe jako czynnik generujący popyt na usługi
wynajmu pojazdu zastępczego” dr. Piotra Majewskiego z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu,
dotyczyło przede wszystkim ekonomicznych aspektów standardowej refundacji kosztów najmu
pojazdu zastępczego. Po przedstawieniu podstawowych danych statystycznych z okresu 2000–
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2010 (gęstości sieci dróg, ilości pojazdów, ilości kolizji i wypadków drogowych itp.), dr Majewski
omówił okoliczności wypływające na stan bezpieczeństwa na drogach. Następnie przedstawił
szczegółowy szacunek kosztów najmu pojazdów zastępczych. Przyjmując następujące założenia:
1) 500 000 zdarzeń w ciągu roku, 2) jednej kolizji odpowiada zapotrzebowanie na jeden pojazd
zastępczy, 3) z prawa do pojazdu zastępczego korzysta zaledwie 50% poszkodowanych, 4) średnia stawka wynajmu statystycznego pojazdu zastępczego to 150 PLN za dobę oraz 5) średni czas
naprawy statystycznego pojazdu trwa od 10 do 14 dni, dr Majewski wyliczył, iż „globalny” koszt
wynajmu pojazdów zastępczych w Polsce może wahać się od 375 000 000 od 1 050 000 000
złotych rocznie.
Część merytoryczną konferencji zamknęła dyskusja z udziałem referentów oraz uczestników
konferencji. Swoimi uwagami oraz poglądami podzielili się m.in. gen. Siewierski, dr hab. Ewa
Bagińska, dr Fras, dr Kucharski, mec. Daszewski, dr Rogowski oraz prezes Jacek Kliszcz. W trakcie
dyskusji poruszono szereg istotnych kwestii takich jak chociażby czy konieczne jest tworzenie
„proceduralnych” ułatwień dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych (nie tylko w wypadkach komunikacyjnych). Wiele uwagi poświecono też wspominanemu problemowi utożsamiania
poszkodowanego z konsumentem. Uczestnicy konferencji przekazali też organizatorom swoje
opracowania dotyczące m.in. likwidacji szkód komunikacyjnych. Szczególnie interesujące były
symulacyjne wyliczenia przekazane przez „S.S.H. – Polska” Przedsiębiorstwa Organizacyjnego do
Określania Szkód Pojazdów Sp. z o.o. Zgodnie z tymi wyliczeniami, przykładowo – w przypadku
pojazdu marki Seat (szkoda częściowa), łączny czas, w którym uszkodzony pojazd nie jest wykorzystywany przez poszkodowanego wynosi maksymalnie 21 dni.
Po zamknięciu konferencji, uczestnicy mieli okazję przy uroczystym obiedzie odpocząć od tematyki uprawnień poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.

Mgr Michał Piotr Ziemiak, Zakład Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sekretarz konferencji „Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym”
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Sprawozdanie z XIV Kongresu Brokerów „Broker a ubezpieczyciel – synergia czy konflikt
interesów?”, Ossa, 26–28 maja 2011 r. (Izabella Sapińska–Binda)
W dniach 26–28 maja 2011 r. obradował w Centrum Kongresowym w Ossie XIV Kongres Brokerów, zorganizowany – jak co roku – przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych.
Pierwszy dzień Kongresu był poświęcony niezwykle ważnym zagadnieniom związanym
z odpowiedzialnością cywilną i kurtażem. Wykłady „Odpowiedzialność cywilna brokera jako
odpowiedzialność zawodowa” oraz „Uszczegółowiona problematyka wynagrodzenia brokerskiego” wygłosił prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski (UMK Toruń).
Profesor rozpoczął od stwierdzenia, że niewiele jest dobrych opracowań na temat odpowiedzialności cywilnej zawodowej – luka ta będzie niebawem wypełniona przez prace doktorskie
młodych autorów. Następnie scharakteryzował rodzaje odpowiedzialności: kontraktową i deliktową, zaznaczając, że może wystąpić zbieg tych reżimów odpowiedzialności. Przypomniał, że
broker odpowiada na zasadzie winy, która podlega rygorystycznym kryteriom oceny: art. 355
k.c. § 2 mówi o mierniku szczególnej, podwyższonej staranności profesjonalisty i tak surowo
trzeba oceniać staranność brokera. Omówił niektóre obowiązki brokera: obowiązek kompetencji
(broker nie może tłumaczyć się np. nieznajomością przepisów prawa) oraz obowiązek udzielania klientowi wyczerpujących wskazówek i informacji. Wywody te prof. Kowalewski zobrazował
interesującymi przykładami z orzecznictwa sądowego, zwracając też uwagę na niejednoznaczny
charakter wielu sformułowań w ogólnych warunkach ubezpieczeń.
Mówiąc o problematyce wynagrodzenia brokerskiego1 prof. Kowalewski stwierdził, że wciąż
brak jest regulacji prawnych w tym zakresie. Kurtaż stanowi podstawowy składnik wynagrodzenia brokerskiego – istnieje zwyczaj, że jego płatnikiem jest zakład ubezpieczeń. Kurtaż to
wynagrodzenie za efektywne pośrednictwo w zawarciu umowy ubezpieczenia, a więc ubezpieczyciel oszczędza koszty związane z akwizycją ubezpieczenia – dlatego to on jest płatnikiem
(chociaż pojawiają się inne poglądy).
Według doktryny niemieckiej, z której poglądami zgadza się profesor, są dwa składniki kurtażu:
1) część akwizycyjna – należy się raz jednemu brokerowi (z wyjątkiem ubezpieczeń zdrowotnych i długoterminowych ubezpieczeń na życie);
2) część administracyjna (opieka nad polisą) – ruchoma, „przechodnia”, może należeć się innemu brokerowi, w przypadku zmiany brokera, który administruje umową.
Następnie prof. Kowalewski omówił niektóre zasady rządzące kurtażem. Najwięcej emocji
wzbudziła zasada niejawności kurtażu, czyli ujawniania jego wysokości tylko na życzenie klienta,
oraz zasada: kurtaż dzieli los premii (składki). Roszczenie o kurtaż staje się wymagalne w momencie zapłaty składki lub jej pierwszej raty. Poruszono także m.in. problem ratalności i zwrotu
kurtażu. Wreszcie prof. Kowalewski zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. W porozumieniu kurtażowym powinien być uregulowany zakres działania brokera na rzecz ubezpieczyciela.
Dziękując prof. E. Kowalewskiemu za wystąpienie prezes J. Kliszcz uznał za duży sukces to, że
trzy godziny wykładu utrzymało uwagę obecnych bez przerwy i zaznaczył, że wiele z postawionych tez wymagałoby odrębnych wykładów.

1
Problematyce kurtażu poświęcony był wykład profesora na XII Kongresie oraz artykuły, (w:) Prawo Asekuracyjne 2006, nr 4; Prawo Asekuracyjne 2007, nr 1; Prawo Asekuracyjne 2007, nr 4; Prawo Asekuracyjne 2008, nr 2.
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Oficjalnego otwarcia Kongresu dokonał 27 maja prezes zarządu Stowarzyszenia Brokerów
Jacek Kliszcz. Powitał zgromadzonych reprezentantów ubezpieczycieli, brokerów oraz gości.
Podkreślił, że w ciągu 13 lat, jakie upłynęły od pierwszego Kongresu, Stowarzyszenie ugruntowało swoją pozycję na rynku ubezpieczeń, że uczestniczy aktywnie w procesie tworzenia polskiego
prawa poprzez udział w pracach komisji sejmowych oraz w kształtowaniu europejskiego rynku ubezpieczeń współpracując z międzynarodową organizacją pośredników BIPAR. Ważną sferą
działalności Stowarzyszenia są szkolenia dla brokerów, organizowane we współpracy z wybitnymi autorytetami nauki i Wydziałem Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Istotna jest również
walka o lepsze postrzeganie brokerów przez uczestników rynku i dążenie do uznania zawodu brokera za zawód zaufania publicznego. „Hasło tegorocznego Kongresu jest przewrotne, ale myślę,
że możemy udowodnić wspólnie, że synergia wynikająca ze współpracy środowisk pośredników
i zakładów ubezpieczeń wpływa na coraz lepszy standard zapewniania bezpieczeństwa finansowego obywatelom naszego kraju”, stwierdził prezes Jacek Kliszcz.
Krótko wypowiedzieli się także niektórzy z zaproszonych gości: Bogusław Skuza (członek zarządu PZU), prof. dr hab. Jerzy Handschke (UE Poznań), Rita Schultz (redaktor naczelna „Polish
Market”), Magdalena Barcicka (UFG). W imieniu organizacji zaprzyjaźnionych i współpracujących
z brokerami głos zabrał dr Stanisław Nowak, prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. Miłym akcentem było wręczenie Nagrody Honorowej przyznawanej przez Izbę w kategorii
„Menedżer w ubezpieczeniach” – Juliuszowi Janczurowi, od początku związanemu ze Stowarzyszeniem – „z okazji wieloletniej działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeń, w tym
zwłaszcza na rzecz integracji środowiska pośredników ubezpieczeniowych”.
Nastąpił wreszcie uroczysty moment wręczania nagród Fair Play, poprzedzony prezentacją ankietowych badań, przeprowadzonych przez firmę AT Kearney. Spośród sześciu obszarów najlepiej
oceniono współpracę brokerów i ubezpieczycieli w zakresie komunikacji, a najgorzej narzędzia
IT. Pozytywnie odnoszono się do współpracy z opiekunami „delegowanymi” przez ubezpieczycieli do kontaktów z brokerami; nie wszystkie zakłady ich wyznaczają; więcej informacji na temat
wyników badań na stronie internetowej Stowarzyszenia i stronie AT Kearney.
Pierwsze miejsce w kategorii ubezpieczeń majątkowych zajęło Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji AXA S.A.– nagrodę odebrał Adam Dwulecki (członek zarządu), a w kategorii ubezpieczeń na życie –Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. – nagrodę odebrał prezes
zarządu Jarosław Parkot. Ponadto brokerzy wyróżnili STU Ergo HestiA S.A., TUiR Warta S.A., AXA
Życie TU S.A., PZU Życie S.A. oraz Warta TU na Życie S.A. w obszarach „przyjazności dla klienta
i przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk”.
Merytoryczną część obrad drugiego dnia Kongresu rozpoczął dr Maksymilian Marek Cherka
(adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji
UW) wykładem „Broker jako zawód zaufania publicznego”.
Nawiązał do konferencji na ten temat, zorganizowanej przez Stowarzyszenie i Fundację „Prawo
Ubezpieczeniowe” w październiku ub. roku. Przedstawił krótko historię samorządu, stwierdzając, że warunkiem sine qua non powołania samorządu brokerskiego jest uznanie zawodu
brokera za zawód zaufania publicznego i wydaje się, że zawód brokera ma większość cech takiego zawodu. Warunkiem drugim jest przekonanie ustawodawcy (w którego gestii leży powołanie
samorządu), że korporacja brokerska potrafi sama zarządzać swoimi sprawami w wymiarze publicznoprawnym, nie jako Stowarzyszenie, do którego przynależność jest dobrowolna, ale jako
samorząd, do którego przynależność jest powszechna z mocy samego prawa. Tylko wtedy ustawodawca może powierzyć takiemu samorządowi ważne funkcje, jak: nadawanie uprawnień do
wykonywania zawodu, organizacja szkoleń, egzekwowanie odpowiedzialności zawodowej, nad222

zór. Dużą rolę może tu odegrać „oddolne” dążenie środowiska, spoistość, zwartość korporacji,
przekonanie, że samorząd jest potrzebny.
Po wykładzie głos zabrał prezes Jacek Kliszcz, przedstawiając kolejne argumenty przemawiające za celowością powołania samorządu: m.in. dotychczasowy brak wpływu na sposób
przeprowadzania egzaminów brokerskich (zakres pytań niekompatybilny z tym, czego oczekuje
się od brokera), niebezpieczeństwo, że o istotnych dla brokerów sprawach będą decydowały
osoby nie znające specyfiki ubezpieczeń.
Kolejnym punktem programu było sześć spotkań panelowych, z udziałem przedstawicieli brokerów i ubezpieczycieli, nawiązujących do hasła Kongresu i pokazujących obszary, gdzie dochodzi
do konfliktu interesów między brokerem a ubezpieczycielem, ale i efekty wspólnych dążeń.
W pierwszym panelu „Granice ubezpieczalności ryzyka” udział wzięli: prof. dr hab. Jerzy
Handschke (UE Poznań) – moderator, Andrzej Liwacz (PZU), Maciej Poprawski (KUKE), Jarosław
Pieczko (Generali), Zbigniew Jęksa (Allianz), Witold Janusz (Lloyd΄s Polska), Dominika Kozakiewicz ( Marsh).
Tytułem wprowadzenia prof. J. Handschke stwierdził, że pojęcie ryzyka jest trojako rozumiane
w ubezpieczeniach: jako rodzaj zagrożenia, jako prawdopodobieństwo zrealizowania się tego
zagrożenia i jako przedmiot ubezpieczenia. W toku dyskusji zastanawiano się, jaka jest granica
ubezpieczalności ryzyka z punktu widzenia ekonomiki rynku ubezpieczeniowego. Stwierdzono,
że ubezpieczyciele muszą wrócić do prawdziwego underwritingu, a brokerzy powinni edukować
klientów, uświadamiać – jakie ryzyka mają w swoich firmach i jak nimi zarządzać, tłumaczyć, że
usługa ubezpieczeniowa polega nie na wypłacie odszkodowania, ale na ochronie i gotowości do
tej wypłaty.
Podkreślono ważną rolę underwritera, co jest szczególnie widoczne na rynku brytyjskim, gdzie
podstawą jest tradycyjna, ścisła współpraca, bez żadnych nacisków, brokera z underwriterem
przy szacowaniu ryzyka.
Zwrócono też uwagę na patologie rynku – brak właściwej oceny ryzyka w przypadku ubezpieczeń leasingowych i bancassurance, gdzie jedynym parametrem branym pod uwagę jest
wysokość składki.
Podsumowując prof. J. Handschke powiedział, że zbyt mało ubezpieczeń w Polsce przechodzi
przez „brokerski kanał dystrybucji”, a szkoda, bo daje to gwarancję rzetelnej oceny ryzyka. Im
szersza i uczciwsza będzie współpraca między brokerami i ubezpieczycielami, poparta wiedzą,
znajomością przepisów prawnych i branży, w jakiej prowadzi działalność klient (co wymaga od
brokerów i ubezpieczycieli ciągłego kształcenia), tym szybciej zawęzi się zakres nieubezpieczalnych ryzyk, rynek „zmięknie”, na czym skorzystają wszyscy.
Kolejny panel miał odpowiedzieć na pytanie „Ubezpieczenia zdrowotne – czy tu są pieniądze dla brokera?”, a w dyskusji uczestniczyli: Aleksandra Kurowska („Dziennik Gazeta Prawna”,
„Służba Zdrowia”) – moderator, dr Adam H. Pustelnik (Signal Iduna), Xenia Kruszewska (Media
Polska Ubezpieczenia Zdrowotne), Renata Ptak (Uniqa), Jacek Kliszcz (Stowarzyszenie Brokerów), Tomasz Kaniewski (EIB ).
Na pytanie postawione w tytule panelu Xenia Kruszewska opowiedziała twierdząco, że pieniądze są, i to duże, zachęcając brokerów do aktywnej działalności na tym polu i popularyzacji
ubezpieczeń zdrowotnych.
Dr Adam Pustelnik przedstawił stan prawny w tym zakresie (w trakcie dyskusji niektóre rozwiązania prawne zawarte w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
zostały skrytykowane). Zaznaczył, że nie ma definicji ubezpieczeń zdrowotnych, m.in. stąd rozROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 10(1/2011)
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wój „szarej strefy”, do której można zaliczyć abonamenty medyczne – paraubezpieczenia bez
nadzoru i gwarancji.
W dyskusji ścierały się dwa poglądy: według jednego – ubezpieczenia zdrowotne są „protezą do niewydolnego aparatu państwowego”, według drugiego – stanowią krok w kierunku
normalizacji sytuacji w systemie opieki zdrowotnej (chociaż trudno tu mówić o jakimkolwiek
systemie).
W trzecim panelu „Parametryzacja jakości usług ubezpieczeniowych elementem usługi brokerskiej” uczestniczyli: prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz ( SGH) – moderator, Piotr Narloch (Concordia),
Aleksander Daszewski (Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej), Michał Kiesiński ( EIB).
Wszyscy paneliści podkreślali konieczność stworzenia modelu konkurencji między ubezpieczycielami opartego nie tylko na cenie, ale przede wszystkim na jakości usługi ubezpieczeniowej,
ponieważ to jakość powinna kształtować cenę.
Aleksander Daszewski mówił o cennej inicjatywie, aby Rzecznik Ubezpieczonych bądź Polska
Izba Ubezpieczeń publikowali coroczne raporty oceniające ubezpieczycieli na podstawie sześciu
głównych parametrów: 1) liczba zawartych umów ubezpieczenia, 2) liczba zgłoszonych roszczeń,
3) liczba uznanych w całości lub w części oddalonych roszczeń, 4) liczba odwołań i skarg, 5) liczba
wytoczonych powództw, 6) średni czas rozpatrywania szkody. Cel tego przedsięwzięcia to m.in.
skupienie przekazu medialnego na konkurencji jakościowej, a nie cenowej, poprawa jakości
usług, obiektywna weryfikacja opinii o poprawie jakości likwidacji szkód, pomoc dla pośredników ubezpieczeniowych. Zostały już podjęte kroki, aby zapisać to w ustawie (więcej informacji
na ten temat – strona internetowa Rzecznika Ubezpieczonych).
„Szkodowość klienta – jak się ją liczy i dlaczego tak często się zmienia?” to temat czwartego
panelu, w którym udział wzięli: Jarosław Piątkowski (Ergo Hestia)– moderator, Adam Roman
(Ergo Hestia), Piotr Matuszewski (Ergo Hestia), Marek Porczyński (Marsh), Roman Czarnowski
(BIK Brokers).
W trudną problematykę pojęcia szkodowości, technicznego rachunku wyników ubezpieczyciela, pojęć składki zarobionej, rodzajów rezerw i metod ich tworzenia wprowadziła zebranych
prezentacja Piotra Matuszewskiego. Poprawne prezentowanie przebiegu szkodowości jest
fundamentalne, skutkuje prawidłową wyceną ryzyka, a z drugiej strony umożliwia elastyczne
podejście do klienta. Jest to ważne zarówno dla zakładu ubezpieczeń, który na tej podstawie
przygotowuje ofertę, jak i dla brokera, który jest zobowiązany ustawowo (art. 815 k.c.) do przekazania wszystkich znanych mu informacji dotyczących klienta, nawet niekiedy wbrew jego
interesom. Broker działa bowiem z poszanowaniem interesu mocodawcy, ale i ubezpieczyciela.
Istotne jest budowanie zaufania we wzajemnych relacjach i nie ma tu miejsca na ukrywanie czy
manipulowanie danymi.
Patologie są najbardziej widoczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych, gdzie szkoda jest
przypisana do pojazdu, a nie do kierowcy.
Podsumowując – brokerzy starają się przekazywać rzetelne i zweryfikowane w miarę możliwości dane i tego samego oczekują od ubezpieczycieli.
Na zakończenie tego szczególnie intensywnego dnia prezes J. Kliszcz zaprosił uczestników na
artystyczną część wieczoru. Zachęcił też do udziału w organizowanym wspólnie z Polską Izbą
Ubezpieczeń turnieju brydżowym, który jest także formą nie tylko integracji środowiska, ale
i promowania ubezpieczeń.
Program sobotniego, ostatniego dnia Kongresu obejmował dwa ciekawe panele, które cieszyły się dużym zainteresowaniem obecnych. Pierwszy dotyczył „Fair play w relacji ubezpieczyciel
– broker”, a dyskutowali prof. dr hab. Jacek Sójka (UAM Poznań) – moderator, Łukasz Zoń (EIB),
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Maciej Szczepański (Allianz), Robert Zapotoczny (ING), Rafał Kiliński (PZU), Rafał Hiszpański
(Warta), Bernard Rożek (Brokers Group).
Dyskusja była skoncentrowana na czterech zasadach wybranych ze zbioru „Zasady dobrej
praktyki oraz współpracy brokerów ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń”, przyjętego
przez brokerów i ubezpieczycieli na Kongresie w 2000 r. Dotyczyła zagadnień: czy broker powinien ujawnić informację istotną dla oceny ryzyka, jeśli ubezpieczyciel o to nie pytał; zakresu
umocowania brokera przez klienta; wielości pełnomocnictw; przestrzegania zasad etyki w relacjach między brokerami. Zaapelowano do brokerów, aby unikali przyjmowania pełnomocnictw,
gdy wiedzą o zaangażowaniu innego brokera.
W podsumowaniu panelu prof. Sójka stwierdził, że „etyka się opłaca”, a rozważania etyczne
mogą prowadzić do konkretnych wniosków, do lobbingu i poprawy prawa. W interesie branży
leży rozwiązanie spornych problemów i ułożenie stosunków między kanałami dystrybucji ubezpieczeń, zanim zrobi to legislator, bo samoregulacja jest zawsze lepsza i tańsza.
Ostatni, szósty panel był poświęcony problematyce segmentacji rynku ubezpieczeń i zatytułowany „Ryzyko klienta a segmentacja”, w dyskusji głos zabierali: Rita Schultz („Polish Market”)
– moderator, Grzegorz Kulik (Uniqa), Rafał Hiszpański (Warta), Grzegorz Komosa (Marsh), Arkadiusz Sulich ( Nord Partner).
Skomplikowane problemy związane z segmentacją rynku omówiono na przykładzie ubezpieczeń komunikacyjnych, koncentrując się na próbie określenia tego pojęcia, ocenie ryzyka i ceny
ubezpieczenia w poszczególnych segmentach oraz górnej granicy wzrostu stawek ubezpieczeniu
OC komunikacyjnym.
Każdy trochę inaczej rozumie pojęcie segmentacji. Z punktu widzenia zarządzania produktem
można wyróżnić: klientów indywidualnych, dealerów, floty samochodowe, firmy leasingowe.
Ten sam klient w różnych segmentach otrzymuje różne ceny. Sprawę komplikują interakcje między poszczególnymi kanałami sprzedaży. Jak zaznaczył Rafał Hiszpański – stworzenie jednolitej
oferty dla wszystkich segmentów jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. W przypadku indywidualnego klienta stosuje się szczegółową analizę ryzyka, w przypadku firmy dealerskiej musi
to być uproszczone, a w przypadku leasingu oferta musi być pakietowa. Skomplikowanej oferty
zawierającej różne klauzule i franszyzy wynegocjowane z brokerem nie można zastosować np.
w leasingu.
Ryzyko w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest liczone nie tylko metodami statystycznych
analiz, obejmuje wiele elementów, ale najistotniejszy jest fakt, że sprawcą szkód jest człowiek
– kierowca i to do niego powinna być przypisana szkodowość. Problem polega na tym, że w biznesie korporacyjnym klientem nie jest użytkownik pojazdu, lecz właściciel floty, firma dealerska
bądź leasingowa. Ta sytuacja rodzi różne patologie na rynku – na co zwrócił uwagę Jacek Kliszcz.
Ubezpieczony, czyli leasingodawca nie powinien uzyskiwać dodatkowych korzyści w postaci prowizji od ubezpieczenia na swoją rzecz. Jest to szerszy problem dotyczący stosunku prawnego,
który powstaje przy ubezpieczeniach w leasingu i bancassurance.
Wszyscy (również w czasie innych paneli) podkreślali znaczący wzrost cen w ubezpieczeniach
komunikacyjnych. Przyczynili się do tego zarówno ubezpieczyciele, konkurując między sobą
ceną, jak i brokerzy proponujący klientom częste zmiany ubezpieczycieli w pogoni za niższą
składką. Należy edukować klientów, informować, co składa się na cenę ubezpieczenia, co to jest
składka zarobiona, rezerwy ubezpieczeniowe. Istotnym elementem są wciąż rosnące odszkodowania i zadośćuczynienia. Warto uświadomić klientom, że sami mogą wiele zrobić, jeśli chodzi
o zarządzanie flotą, pracując nad obniżeniem szkodowości, stosując programy naprawcze i prewencyjne, np. szkoła jazdy w trudnych warunkach, systemy motywujące, jps, itp.
ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 10(1/2011)

225

***
W XIV Kongresie Brokerów wzięło udział 850 osób (373 brokerów, 344 reprezentantów towarzystw ubezpieczeniowych, 41 obserwatorów, 32 przedstawicieli firm okołorynkowych i 60
gości). Poruszono wiele interesujących i trudnych tematów, wiele problemów udało się rozstrzygnąć, wymienić poglądy i doświadczenia, co z pewnością przyczyni się do lepszej współpracy
brokerów z ubezpieczycielami.
Sukcesem jest utrzymanie przez 14 lat tak dużej imprezy w stadium modyfikacji i rozwoju.
Drugiego takiego forum środowiskowego, z udziałem tak wielu ludzi, o zróżnicowanym udziale
i roli w rynku, przy tak dobrej atmosferze – nie ma w Polsce – powiedział na zakończenie prezes
zarządu Stowarzyszenia Brokerów Jacek Kliszcz i zaprosił wszystkich na kolejny, wyjątkowy, bo
już XV Kongres, połączony z XX–leciem Stowarzyszenia Brokerów w przyszłym roku.
Obszerne sprawozdanie z Kongresu oraz niektóre wystąpienia są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Brokerów: www.polbrokers.pl.

Mgr Izabella Sapińska–Binda, sekretarz redakcji „Prawa Asekuracyjnego”
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Sprawozdanie z konferencji „Potencjalne i rzeczywiste standardy ochrony prawnej
konsumenta”, Wrocław, 27 maja 2011 r. (Robert Stefanicki)
Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego realizowany
jest od 2009 r. projekt ukierunkowany na problematykę ochrony prawnej konsumenta. W ramach zadań projektu pt. „Potencjał naukowo–dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowana została w dniu 27 maja 2011
r. międzynarodowa konferencja naukowa dotyczącą standardów ochrony prawnej konsumenta: potencjalnych – wyznaczonych prawem materialnym i proceduralnym, oraz rzeczywistych,
wyrażających się jego stosowaniem przez sądy i organy administracji publicznej. Forum skupiło
krajowych i zagranicznych ekspertów prawa konsumenckiego, przedstawicieli organizacji konsumenckich i przedsiębiorców oraz osoby reprezentujące poszczególne korporacje prawnicze.
Uczestników spotkania powitał JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marek Bojarski.
Rektor podniósł, że jest dumny z podejmowania tego rodzaju, sprawdzonych inicjatyw wymiany
myśli naukowej i doświadczeń praktyków. Witający następnie gości niniejszego forum Dziekan
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. Włodzimierz Gromski podniósł, że konferencja
stanowi spójną część realizowanego projektu i jest pierwszym tego typu doświadczeniem na Wydziale. Podkreślił też, że twórca projektu i zarazem prowadzący go jest osobą zdeterminowaną
w dążeniu do założonych celów i nie bojącą się przyjąć na siebie trudnych wyzwań. Następnie
kierownik projektu przybliżył cele realizowanego dwuletniego programu oraz formy służące
osiągnięciu założonych rezultatów takie jak: spotkania studyjne, staże krajowe i zagraniczne,
stypendia oraz konferencje naukowe. Podsumowując główne nurty pierwszej, zorganizowanej
również w ramach tego projektu konferencji1 wskazał, że wykłady i ożywioną wokół nich dyskusję
zdominowały oceny projektu dyrektywy z 8 października 2008 r. w sprawie praw konsumentów
oraz trudne problemy związane z wdrażaniem do krajowego porządku aktów prawnych opartych
o model zupełnej harmonizacji.
Konferencję co do meritum otworzył wykład prof. Wolfganga Kiliana na temat „Ochrona konsumenta w sektorze technologii informacyjno–komunikacyjnych – stan aktualny i potencjalne
tendencje”. Łączność elektroniczna jest obecnie jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin będących efektem współczesnego postępu cywilizacyjnego i technologicznego. Z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych wiążą się niewątpliwe korzyści dla
współczesnego obrotu ale i zagrożenia, którym prawo musi wychodzić naprzeciw. Ramy prawne
swobody komunikacji elektronicznej wyznacza – oprócz Traktatu – szereg aktów prawa wtórnego
o różnym zakresie i modelu regulacyjnym. Wciąż aktualne pozostają problemy ochrony prywatności nieprofesjonalnych uczestników rynku i zabezpieczenia danych osobowych. Prof. Wolfgang
Kilian położył punkt ciężkości na zasadę spójnego podchodzenia do materialnych standardów
ochrony prawnej potencjalnego usługobiorcy i odpowiadających im zabezpieczeniom procesowym. Podniósł szczególne znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w kształtowaniu europejskiego prawa i jednolitej jego wykładni. W przypadku daleko idącego
zbliżenia prawa konsumenckiego dyrektywami wyznaczającymi zupełne standardy w orzecznictwie Trybunału zauważa się bardziej restrykcyjną ich wykładnię.
Swoiste przęsło łączące obie konferencje oraz naukowe spotkania studyjne stanowią przedstawione na nich próby ekonomicznej analizy prawa. Analizy wpływu elementów ekonomicznych
1
Por. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, Wrocław,
8 kwietnia 2010 r., Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 2010, nr 8, s. 197–200 – przyp. red.
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towarzyszą każdej inicjatywie legislacyjnej na poziomie europejskim i powinny być także dokonywane ex post. Gościem obydwu konferencji była dr hab. Maria Lissowska – przedstawicielka
Komisji Europejskiej. W wykładzie na temat „Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim – ekonomiczna analiza prawa” wyszła od istoty i kierunków ekonomicznej analizy prawa. Podniosła,
że analizy te mają szczególne znaczenie w odniesieniu do aktów opartych o zasadę zupełnego
zbliżania standardów prawnych państw członkowskich w dziedzinie prawa prywatnego, ponieważ Komisja musi starannie uzasadnić swoją inicjatywę ustawodawczą zastosowanego modelu
harmonizacji. W głównym nurcie przedmiotowych rozważań autorki znalazły się czynniki generujące koszty transgranicznej wymiany w warunkach zróżnicowanych standardów prawnych
państw członkowskich oraz wymierne atuty ekonomiczne ujednolicania standardów prawnych. Chodzi tutaj o korzyści dla konsumentów oraz wspólnego rynku. Dr hab. Maria Lissowska
przedstawiła dwie główne, powiązane ze sobą płaszczyzny badania przewidywalnych skutków
niniejszej dyrektywy, tj. z punktu widzenia ochrony interesu ekonomicznego konsumenta, zwiększenia jego aktywności na transgranicznym rynku oraz bezpośrednich pozytywnych skutków dla
przedsiębiorców i rozwoju konkurencyjności. Zasadnie podniosła problem barier pozaprawnych
wywierających również wpływ na stosunki rynkowe i aktywność przedsiębiorców w wymianie
transgranicznej.
W europejskiej polityce ochrony konsumenta obserwujemy obecnie symptomy rewolucyjnego wręcz podejścia do kreowania zmian w istniejącym dorobku i otwierania się normodawcy
unijnego na nowe pola regulacyjne. Do tych m.in. kwestii odniosła się prof. Justyna Maliszewska–
Nienartowicz. W wykładzie na temat „Ewolucja prawa konsumenckiego Unii Europejskiej – stan
obecny i perspektywy rozwoju” wyszła od historycznego rozwoju koncepcji ochrony konsumenta
we Wspólnocie, aby następnie określić aktualny i przewidywalny kształt polityki unijnej w tym obszarze zarysowany w licznych dokumentach i projektach prawa, w tym tzw. Strategii Komisji na lata
2007–2013 oraz w Zielonej Księdze w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie
praw konsumenta z 2007 r. Ten ostatni dokument Komisji Europejskiej zdominowały propozycje
upraszczania i doskonalenia prawa konsumenckiego, głównie przez akty o charakterze horyzontalnym oraz model zupełnej harmonizacji określonych sfer przedmiotowego prawa. W toczącym
się dyskursie prawniczym na temat: rewolucja, stagnacja czy ewolucja europejskiego prawa konsumenckiego, prof. Justyna Maliszewska–Nienartowicz położyła akcent na powodzenie polityki
ewolucyjnego zbliżania standardów przy uwzględnianiu w procesie jego kształtowania krajowych,
sprawdzonych wzorców i wypracowanego konsensusu na rzecz wspólnych zasad.
Za ewolucyjnym dochodzeniem do wspólnych, europejskich standardów opowiedział się
również prof. Włodzimierz Szpringer. W wykładzie: „Konsument na rynku usług finansowych
– wybrane problemy” wyszedł od przedstawienia kluczowych dylematów regulacji ukierunkowanych na ochronę konsumenta na rynku, charakteryzujących się dużą złożonością i stopniem
ryzyka usług finansowych. Zestawił zagadnienie przejrzystości rynku i wymogów informacyjnych ciążących na usługodawcy z interesem nieprofesjonalnego usługobiorcy. Stwierdził, że
w aksjologicznym podejściu do regulacji prawa i wyznaczaniu ram prawnych swobody działań
przedsiębiorców w przedmiotowym obszarze, należy uwzględnić szczególną ochronę interesów
tzw. konsumentów wrażliwych, znajdujących się poniżej przeciętnego wzorca, nie osiągających wysoko ustawionej poprzeczki. Zasadnie podniósł, że nowe podejście do regulacji kredytu
konsumenckiego powinno być bardziej ukierunkowane na „obszary problemowe” (pożyczki krótkookresowe, transakcje powiązane i pakietowe itd.) i ich kontrolę oraz działania prewencyjne
służące zwłaszcza przeciwdziałaniu nadmiernemu zadłużeniu. Pogłębione i wielopłaszczyznowe
rozważania nad standardami ochrony konsumenta w obszarze usług finansowych powiązał z takimi instytucjami jak m.in. upadłość konsumencka. Regulację upadłości konsumenckiej uznał za
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niezwykle restrykcyjną. Czyni to tę instytucję – wbrew zakładanym celom ustawy – w praktyce
mało użyteczną.
W systemie mechanizmów prawnej ochrony konsumenta główny człon stanowią u nas instytucje i środki prawa prywatnego, wspomagane w pewnym zakresie regulacjami prawa publicznego,
dającymi podstawę działania uprawnionych organów w interesie publicznym. Na poprzedniej
konferencji dr Grażyna Rokicka zwróciła uwagę na zaprzepaszczenie w polskiej praktyce możliwości zintegrowania wymienionych mechanizmów ochrony konsumenta. Na obecnym forum dr
Dawid Miąsik, na wybranych przykładach decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz orzecznictwa sądowego, przedstawił zalety i wady dotychczasowej praktyki
publicznoprawnej ochrony zbiorowych interesów konsumentów. W prezentacji wybranych zagadnień prawnych wyszedł od procesu ewaluowania normatywnej koncepcji ochrony prawnej
konkurencji w kierunku uwzględnienia w niej, zwłaszcza w ostatnich latach, także ochrony zbiorowych interesów konsumentów (art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Wskazał
na trudności z definiowaniem niektórych ustawowych pojęć, w tym zwrotu „zbiorowy interes”
oraz z dookreśleniem przedmiotowych podstaw kwalifikowania naruszeń i charakteru wydawanych przez UOKiK zakazów. Zaletą prezentacji autorskiej było szerokie odniesienie do praktyki
stosowania przedmiotowych przepisów oraz dokonane analizy wydanych przez prezesa wymienionego urzędu decyzji.
Dzięki zróżnicowanym materiałom autorskim prezentowanym na niniejszej konferencji udało
się spójnie powiązać standardy ochrony konsumenta wyznaczone korpusem prawa materialnego
z prawem procesowym i wskazać na pewne punkty wymagające, być może, ingerencji ustawodawczej. Niektóre, ostatnie nowelizacje przepisów kodeksu postępowania cywilnego można
uznać za przeszkody w kształtowaniu wysokich standardów ochrony konsumenta określonych
prawem unijnym. W problematyce procesowej osadzony był wykład prof. Agnieszki Góry–Błaszczykowskej na temat „Zasada kontradyktoryjności i równości stron a ochrona konsumenta”.
Autorka w swojej prezentacji przedstawiła definicje kluczowych dla podjętego tematu pojęć,
krótką charakterystykę rodzajów postępowań z udziałem konsumentów oraz rozwinęła tytułowe zagadnienia. Jako procesualistka wyakcentowała funkcje fundamentalnych w postępowaniu
procesowym zasad. Podniosła konieczność bardziej spójnego podejścia do ochrony konsumenta
wyznaczonej prawem materialnym oraz procesowym. Mając jednak na uwadze fakt, że gwarancje formalnej równości stron postępowania nie muszą przekładać się na rzeczywistą równość
szans w postępowaniu procesowym, akcent położyła m.in. na powinności informacyjne ciążące na sądach wobec podmiotu działającego nieudolnie oraz na mające wyrównywać sytuację
procesową słabszej strony, uczestnictwo w procesie reprezentacji organizacji konsumenckich,
prokuratury oraz rzecznika praw konsumentów. Obecnie, bardzo ograniczona możliwość działania sądu z urzędu została w tej prezentacji ściśle skonfrontowana z formalnymi wymogami
kontradyktoryjności i równości postępowania procesowego.
Jednym z najważniejszych problemów w polityce ochrony konsumenta jest usuwanie faktycznych barier dostępu do sądu. Jest to problem nie tylko nasz, ale także państw zachodnich,
o czym świadczy bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz inicjatywy legislacyjne
Komisji Europejskiej. Za jedną z dróg ich usuwania uważa się instytucję pozwów grupowych.
Tych zagadnień dotyczył wykład prof. Wojciecha Katnera na temat „Wykorzystanie do ochrony
konsumentów powództwa grupowego na tle ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r.”. W przedstawionym materiale nawiązał on do doświadczeń amerykańskich w stosowaniu niniejszej instytucji
i wskazał na ewoluowanie jej koncepcji prawnej. W klarowny sposób przybliżył założenia ustawy,
niezbyt przejrzyście w niej określony podmiotowo – przedmiotowy zakres oraz budzące wątpliwości niektóre rozwiązania instytucjonalne. Prof. Wojciech Katner odniósł się także do prac nad
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ustawą, zmianami jej początkowej koncepcji w kierunku podmiotowo–przedmiotowego ograniczenia zakresu regulacji. Zasadnie podniósł, że instytucja pozwów zbiorowych stwarza dużą
szansę skutecznej ochrony konsumentów, ponieważ ich interesy są rozproszone, a często niewielka wysokość jednostkowej szkody w zestawieniu z kosztami postępowania i obsługi prawnej
staje się hamulcem wnoszenia pozwów. Prezentacja została wzbogacona przykładami stosowania nowej ustawy. O znaczeniu nowej regulacji przesądzi praktyka, zakres popularyzacji tej drogi,
wskazywanie na pozytywne przykłady jej skutecznego zastosowania. Za zmianami prawa musi
podążać zmiana mentalności beneficjentów nowych instytucji.
Omawiana tu konferencja stanowi, przynajmniej w pewnym zakresie, próbę podsumowania realizacji projektu. Jednym z zadań w nim przewidzianym było opracowanie przewodnika
dla przedsiębiorców. Z badań wynika, że profesjonaliści również wskazują na trudności ze zrozumieniem adresowanych do nich nietransparentnych norm powinnościowych. Finalizujący to
autorskie zadanie dr Igor Nestoruk i doktorant Mateusz Pietraszewski wskazali na zakładaną użyteczność takiej publikacji dla jej adresatów zważywszy na przedmiot opracowania odnoszący się
do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (UPNPR) oraz małą przejrzystość prawa w przedmiotowym zakresie. W graficznej prezentacji dr I. Nestoruk wskazał na źródła
materialnoprawnej regulacji, zakres unormowania, strukturę UPNPR i jej znaczenie dla stosowania przepisów w praktyce oraz przykłady zastosowań ustawy. Z kolei doktorant M. Pietraszewski,
w przedstawianych uwagach do przewodnika podniósł, że uczestniczy jako stypendysta projektu
w realizacji różnych zadań służących jego wykonaniu, w tym w forum internetowym, konferencjach oraz spotkaniach studyjnych, których istotnym elementem były oceny nowej ustawy,
w tym potencjalnego wpływu sposobu implementacji dyrektywy 2005/29, na zakładane nowym
prawem rezultaty. Te doświadczenia wywierają – zdaniem autora – niewątpliwy wpływ na przygotowywaną publikację.
W trakcie dyskusji nad przedstawionymi w sesji przedpołudniowej materiałami, kierownik projektu zwrócił uwagę na fakt, że nowe rozwiązania prawne muszą mieć czas na zakorzenienie się
w świadomości społecznej, a temu procesowi sprzyja transparentność i stabilność prawa oraz
przewidywalna praktyka jego wykonywania. Nie sprzyja budowaniu przejrzystych standardów
prawnych zróżnicowane podejście organów stosujących prawo do prawotwórczego charakteru decyzji odnoszących się do zakazów wydawanych przez urząd w sprawie zakazu stosowania
w umowach klauzul nieuczciwych. Zgodzić się należy ze stanowiskiem dr. Dawida Miąsika, że
implementacja postanowień materialnoprawnych dyrektywy 93/13 do naszego prawa nie sprzyja jednolitemu stosowaniu przepisów w praktyce oraz osiąganiu zakładanych nią minimalnych,
jednolitych standardów ochrony konsumenta.
Z kolei dr Krzysztof Górnicz wskazał na niedookreślony charakter ustawowego terminu (art. 24
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) odnoszącego się do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów. Zarówno z celów ustawodawstwa regulującego mechanizmy konkurencji,
jak i regulacji uczciwego wymiaru rywalizacji rynkowej (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) wynika, że ochrona na ich podstawie ma przede wszystkim charakter prewencyjny. Zatem
stosując art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie można zawęzić jego oddziaływania do rzeczywiście poniesionych przez konsumentów szkód, ale odnosić także do istotnych
zagrożeń. Takie stanowisko prezentowali również przedstawiciele UOKiK: z Gdańska – Małgorzata
Lenczewska–Michowska oraz z Łodzi – Andrzej Kędzia. Ostatni z wymienionych zwrócił uwagę
na szczególne zagrożenia dla słabszych uczestników rynku nieuczciwymi praktykami w zakresie
sprzedaży internetowej i konieczność skutecznej egzekucji naruszeń interesu kupującego. Dla
podnoszenia standardów ochrony polskiego konsumenta znaczenie mają doświadczenia zdobyte
w innych krajach odnośnie modeli regulacyjnych i skutecznych mechanizmów egzekucji prawa.
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Stażystka z niniejszego projektu dr Ewa Wójtowicz przedstawiła swoje doświadczenia z praktyki
we Francji, które zamierza następnie spożytkować w formie materiału autorskiego. Z perspektywy prawnoporównawczej nawiązała do rozwiązań przyjętych w ustawie o postępowaniu
grupowym. Zgłosiła wątpliwości co do zasadności – z punktu widzenia zakładanego przez normodawcę rozszerzania dostępu konsumentów do zbiorowych postępowań – wprowadzenia
dużych kompetencji dla reprezentanta grupy. Mimo krótkiego stosowania niniejszej ustawy zgłaszanych jest dużo krytycznych uwag. M.in. stażysta projektu z Belgii dr Maciej Skory wskazał na
różnego rodzaju problemy ujawniające się w praktyce jej stosowania. Posłużył się przykładem
wielomiesięcznego przygotowywania zbiorowego pozwu, które nie otworzyło drogi postępowania sądowego. Zdaniem doktoranta M. Pietraszewskiego brak jest u nas kultury negocjacyjnej
rozwiązywania sporów w ogóle, a w drodze postępowań grupowych w szczególności, ponieważ
jest to nowa instytucja. Z tym stanowiskiem zgodził się prof. Wojciech Katner zwracając uwagę na
potrzebę popularyzacji uczciwego procesowania, w tym rzetelności działań samych pełnomocników oraz przeciwdziałania nadużyciom prawa.
W dyskusji nad przedstawionymi materiałami autorskimi duży udział mieli praktycy, którzy standardy potencjalne zestawiali z faktycznymi. Zdaniem przedstawiciela UOKiK z Łodzi Andrzeja Kędzi
zbyt optymistycznie przedstawiony został udział organizacji konsumenckich i innych reprezentacji
w wyrównywaniu położenia słabszej strony w procesie. W każdym razie doświadczenia miejscowe nie potwierdzają aktywności stowarzyszeń konsumenckich i rzecznika na tym polu. Skuteczne
przeciwdziałanie tej sytuacji widzi w usprawnianiu systemu informacyjno–edukacyjnego z aktywną rolą w tym procesie organizacji konsumenckich i materialnym wzmocnieniem ich pozycji.
Z kolei dr Ewa Wójtowicz zgłosiła zapytanie o ochronę konsumenta w postępowaniu uproszczonym. W założeniu ustawodawczym wprowadzenie postępowania uproszczonego miało
m.in. służyć słabszej stronie w skutecznym dochodzeniu roszczeń. Odpowiadając na podniesione wątpliwości prof. Agnieszka Góra–Błaszczykowska stwierdziła m.in., że z postępowaniem
uproszczonym nie są związane bezpośrednio jakieś mechanizmy służące ochronie słabszej strony.
Gwarantuje ono szybkość, ale niekoniecznie wysokie standardy ochronne i wydanie słusznego
wyroku. Mamy tu więc do czynienia z pewnym kompromisem między sprawnością postępowania, a jakością jego rezultatów.
Podsumowując obrady, kierownik projektu podziękował wszystkim wykładowcom, jak również
uczestniczącym w poszczególnych sesjach innym ekspertom krajowym i zagranicznym, przedstawicielom organizacji konsumenckich i przedsiębiorców, reprezentantom różnych instytucji oraz
praktykom. Następnie stwierdził, że do likwidacji deficytu informacyjnego słabszych uczestników
rynku należy podchodzić rozsądnie, bowiem europejska strategia ochrony konsumenta przez informacje czasem przynosi skutki odwrotne do założonych. Nadmiar informacji zwiększa koszty
świadczeń informacyjnych, które ponoszą przedsiębiorcy oraz stwarza potencjalne zagrożenie
dla konsumentów. Ci ostatni z reguły nie czytają rozbudowanych komunikatów i mogą w związku
z tym podejmować nietrafne decyzje. Potrzeba równoważenia interesów obydwu stron ma także
wymiar aksjologiczny. Wyraził też nadzieję, że niniejsze forum zaowocuje większą aktywnością
teoretyków i praktyków prawa konsumenckiego i służyć będzie obalaniu funkcjonujących jeszcze
stereotypów, że wystarczy zmienić prawo, aby zmieniła się rzeczywistość.

Dr hab. Robert Stefanicki, Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik projektu pt. „Potencjał naukowo–dydaktyczny Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta”
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Sprawozdanie z V konferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, Rydzyna,
30 maja – 1 czerwca 2011r. (Marta Borda, Patrycja Kowalczyk–Rólczyńska)
W dniach 30 maja – 1 czerwca 2011 r. w Zamku w Rydzynie koło Leszna odbyła się już V
ogólnopolska konferencja naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”. Konferencja ta
organizowana jest corocznie, począwszy od 2007 r., jako efekt wspólnej inicjatywy i współpracy
pracowników dwóch Katedr Ubezpieczeń – z jednej strony najstarszej – z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a z drugiej strony jednej z najmłodszych – z Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Co roku jedna z wymienionych katedr zajmuje się organizacją konferencji. W bieżącym roku była to Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Komitet
Naukowy konferencji stanowili: prof. dr hab. Wanda Ronka–Chmielowiec – Kierownik Katedry
Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu oraz prof. dr hab. Jerzy Handschke, który kieruje Katedrą Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem konferencji jest umożliwienie
wymiany myśli i doświadczeń przedstawicielom środowiska naukowego zajmującym się ubezpieczeniami w różnych aspektach – społecznym, finansowym, prawnym, czy aktuarialnym,
a także integracja środowiska naukowego i praktyków z branży ubezpieczeniowej. Honorowy patronat nad tegoroczną konferencją objęli: J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu – prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor oraz J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu – prof. zw. dr hab. Marian Gorynia. Patronami medialnymi konferencji były uznane
czasopisma naukowe branży ubezpieczeniowej, a mianowicie: „Prawo Asekuracyjne”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” i „Wiadomości Ubezpieczeniowe”. W konferencji uczestniczyło blisko 100
osób, reprezentujących środowisko akademickie (w tym: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, SGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, UMK
w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki i wiele innych
uczelni wyższych), instytucje rynku ubezpieczeniowego (Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Rzecznik Ubezpieczonych), a także zakłady ubezpieczeń i biura
brokerskie. Obrady odbywały się w zabytkowych wnętrzach Zamku Rydzyńskiego.
Program konferencji obejmował cztery sesje plenarne oraz pięć sesji plakatowych. Podczas
obrad plenarnych wygłoszono 11 referatów. Poruszona tematyka, jak również towarzysząca jej
dyskusja dotyczyły bardzo szerokiego spektrum zagadnień, w tym m.in. omówiono problemy
związane ze zmianami regulacji prawnych dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego, kształtowaniem popytu na polskim rynku ubezpieczeniowym, aktywnością zakładów ubezpieczeń
jako podmiotów odpowiedzialnych społecznie, a także potrzebą uwzględnienia w działalności
zakładów ubezpieczeń majątkowych skutków efektu cieplarnianego. Podczas ożywionej dyskusji
wielokrotnie powracał wątek aktualnego wizerunku branży ubezpieczeniowej, spadku zaufania
do sektora ubezpieczeniowego w polskim społeczeństwie oraz działań (pozytywnych i negatywnych) wpływających na ten wizerunek podejmowanych przez ubezpieczycieli.
W trakcie sesji plakatowych uczestnicy konferencji zaprezentowali blisko 50 plakatów, które
były pogrupowane według zawartości merytorycznej w następujące sekcje:
 rynek ubezpieczeń;
 ubezpieczenia emerytalne i na życie;
 ubezpieczenia majątkowe,;
 metody ilościowe;
 finanse ubezpieczeń.
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Warto dodać, że organizacja sesji plakatowych miała miejsce po raz pierwszy w ramach tej
konferencji i spotkała się z aprobatą większości uczestników, którzy chwalili sobie możliwość
dokładnego zapoznania się z prezentowaną tematyką oraz uczestniczenia w ciekawych dyskusjach dotyczących aktualnych problemów badawczych. Sesjom plakatowym towarzyszyła
nie mniej ożywiona dyskusja niż sesjom plenarnym. Można było zauważyć zainteresowanie
szczególnie takimi tematami jak m.in.: funkcjonowanie systemów emerytalnych, w tym zastosowanie ubezpieczeń na życie w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym, ubezpieczenia
zdrowotne, ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, ubezpieczenia komunikacyjne, problematyka pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego, ustalania składek i szacowania rezerw,
bezpieczeństwo finansowe zakładów ubezpieczeń w świetle Solvency II oraz wpływ kryzysu finansowego na europejski rynek ubezpieczeń.
Wszystkie przestawione referaty, po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego, zostaną
opublikowane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Podsumowując, konferencja była bardzo ciekawym wydarzeniem naukowym z uwagi na różnorodność i aktualność poruszanych tematów oraz znakomitą okazją do nawiązania nowej
i poszerzenia już istniejącej współpracy między osobami zajmującymi się ubezpieczeniami zarówno w pracy naukowej jak i w praktyce.

Dr Marta Borda, adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dr Patrycja Kowalczyk–Rólczyńska, adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
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Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego
A.D. 2011”, Warszawa, 8 czerwca 2011 r. (Elżbieta Turkowska–Tyrluk, Krystyna Rychlica)
W siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 8 czerwca 2011 r. miała miejsce jubileuszowa bo już X konferencja naukowa pt. „Ubezpieczenia w polskim obszarze
rynku europejskiego A.D. 2011”. Organizatorami konferencji – jak od lat – były Izba Gospodarcza
Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a przedsięwzięcie – podobnie jak w kilku ubiegłych latach sponsorowała
Compensa Vienna Insurance Group.
Konferencję otworzył prof. Andrzej K. Koźmiński, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, która
to Szkoła w swojej siedzibie gościła konferencję wiele razy w latach ubiegłych. Prof. Koźmiński
podkreślił znaczenie konferencji i zwrócił uwagę na jej jubileuszowy charakter. Wskazał na rosnące znaczenie ubezpieczeniowego rynku w polskiej gospodarce oraz na fakt, że mimo kryzysu
finansowego jest on bezpieczny i wykazuje stabilny rozwój. Prof. życzył uczestnikom konferencji
rzeczowych i udanych obrad.
Porządek obrad konferencji został omówiony przez dr. Stanisława Nowaka, przedstawiciela Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, jednego z organizatorów konferencji. Dr
Stanisław Nowak zwrócił uwagę na rozpoczynającą się polską prezydencję UE, licząc na to, że
w czasie obrad uda się określić dla niej priorytetowe tematy w zakresie ubezpieczeń a następnie
rozpocząć prace w tym zakresie.
Dr S. Nowak przedstawił również wyniki prac Kapituły Nagród corocznie przyznawanych.
W tym roku Kapituła działająca pod przewodnictwem prof. dr. hab. Alojzego Nowaka i prof. dr.
hab. Jana Monkiewicza przyznała je:
 prof. dr. hab. Andrzejowi K. Koźmińskiemu – w kategorii „Osobowość w Ubezpieczeniach”
– za szczególne zasługi w współtworzeniu polskiej nauki o zarządzaniu (w tym ryzykiem
ubezpieczeniowym) oraz rozwój edukacji ubezpieczeniowej;
 prof. dr. hab. Tadeuszowi Szumliczowi – w kategorii „Lider Edukacji Ubezpieczeniowej”
– za znaczący wkład w kształcenie licznych kadr teoretyków i praktyków ubezpieczeń oraz
wkład do teorii i praktyki ubezpieczeniowej;
 dr Magdalenie Osak oraz dr Joannie Owczarek – w kategorii „Debiut Ubezpieczeniowy”
– za udany start w ubezpieczeniach łączący teorię z praktyką ubezpieczeniową.
Gość honorowy konferencji dyrektor Katarzyna Przewalska z Ministerstwa Finansów, zapoznała
zebranych z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi rynku ubezpieczeniowego, problemami wynikającymi z tych prac i z priorytetami w zakresie legislacji. Szczególną uwagę dyrektor
K. Przewalska skupiła na konieczności stworzenia nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej
wobec obowiązku implementacji do naszego prawa dyrektyw unijnych w zakresie Solvency II
i Omnibus a także innych spraw wskazanych jako istotne przez grupę ubezpieczeniową działającą
w ramach prac Rady Rozwoju Rynków Finansowych przy Ministrze Finansów. Zwróciła również
uwagę na ogrom prac stojących przed Ministerstwem Finansów zwłaszcza z powodu zbliżającej
się polskiej prezydencji UE i problemami z określeniem priorytetów tych prac. Zwróciła się do
zebranych i to zarówno pracowników naukowych jak też praktyków ubezpieczeniowych o pomoc
w tych działaniach oraz podziękowała za dotychczasową dobrą współpracę tych grup z Ministerstwem.
W kolejnej części obrad, moderowanych przez dr. Stanisława Nowaka, pierwszy wykład wprowadzający „Zarys uwarunkowań makroekonomicznych” wygłosiła prof. Halina Wasilewska
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– Trenkner. Szczególnie istotne i interesujące było omówienie prognoz o charakterze makroekonomicznym dotyczących 2012 r. Prognozy te, Jej zdaniem, nie są optymistyczne i w zasadzie
ten brak optymizmu charakteryzuje większość krajów. W istotny sposób wzrasta zadłużenie
finansów publicznych i występuje wyraźny brak równowagi finansowej. Rosną ceny żywności
i energii. Paradoksalnie, mając na uwadze ostatni japoński kataklizm, optymistycznie można rozważać prognozy dotyczące rozwoju Japonii, co może mieć pozytywny wpływ także na inne rynki,
szczególnie wschodnie.
Z kolei prof. Andrzej Sopoćko wygłosił wykład pt. „Nierówności dochodowe, źródło długofalowego kryzysu. Podkreślił rosnące zasoby finansowe nielicznych grup społecznych. Zwrócił
uwagę na malejącą konsumpcję i jej malejące znaczenie dla rozwoju gospodarczego państw.
Zdaniem profesora wyraźnie rosną nierówności dochodowe znacznych grup społecznych i to
nie tylko w Europie, co w perspektywie może rodzić niebezpieczne procesy o charakterze społecznym. Niektóre z nich już są widoczne. „Nożyce” dochodów w społeczeństwach wielu krajów
wyraźnie się rozwierają, co w konsekwencji prowadzi do niezadowolenia społecznego, czego
wyraźny dowód dają ostanie wydarzenia w niektórych krajach.
Następny referat „Ubezpieczenia po globalnym kryzysie finansowym” wygłosił prof. dr hab.
Jan Monkiewicz. Zdaniem profesora ostatni kryzys finansowy nie ominął rynków ubezpieczeniowych co zresztą w globalnej gospodarce byłoby niemożliwe. Należy jednak zauważyć, że kryzys
ten miał dość łagodny wpływ na polski rynek ubezpieczeń. Żaden z zakładów ubezpieczeń nie
utracił płynności finansowej a nawet wzrosły ich środki własne, co zwiększa bezpieczeństwo
ich funkcjonowania. Kryzys finansowy spowodował jednak pewne zmiany w funkcjach regulacyjno – nadzorczych różnych krajów, sprawowanych przez stosowne instytucje państwowe.
Zdaniem profesora J. Monkiewicza skutkiem kryzysu finansowego jest wyraźny wzrost roli państwa i częściowy odwrót od liberalnej doktryny ekonomicznej. Wzrasta także zdaniem profesora
gwarancyjna rola państwa oraz jej funkcje właścicielskie. Zmienia się architektura nadzorów
finansowych ich znaczenie i zakres działania. Wyraźnie widać wzrost roli banków centralnych
oraz tworzenie procedur i wymogów, prowadzących do podwyższania bezpieczeństwa instytucji
finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków i ubezpieczeń.
Prof. dr hab. Irena Jędrzejczak wygłosiła wykład pt. „Mechanizmy ubezpieczeń gospodarczych
i emerytalnych na różnych etapach funkcjonowania”. Pod pojęciem mechanizmy ubezpieczeniowe
rozumie się wszystkie rozwiązania instytucjonalne, finansowe i techniczno–organizacyjne służące
ochronie przed skutkami ryzyka. Istnieje wiele celów zmian mechanizmów ubezpieczeniowych.
Jednym z nich jest poprawa ich efektywności w kierunku lepszej ochrony ubezpieczonych. Kolejnymi – to poprawa rentowności działalności biznesowej prowadzonej w ramach mechanizmu
w interesie jego operatorów oraz poprawa dostępności zgromadzonych tu zasobów finansowych dla rynku kapitałowego. Ostatni zaś to otwarcie zasobów zgromadzonych w ich ramach dla
różnych grup interesariuszy – do wykorzystania na cele inne niż ubezpieczeniowe. Zmiany mechanizmów ubezpieczeń są dopuszczalne, gdy nie łamią zasady rozdzielności zasobów finansowych
pochodzących za składek ubezpieczeniowych. W części dotyczącej problematyki ZUS prof. Irena
Jędrzejczyk rozważała, czy ZUS jest „wrogiem publicznym”. Była także mowa o kontrowersjach
związanych z trójfilarnością systemu emerytalnego. Profesor zastanawiała się, czy rozwiązania
z OFE na pewno są korzystne. W tym wykładzie poruszony został także temat prywatyzacji systemu. Według niej rozwiązaniem na przyszłość jest produkt ochronno–inwestycyjny.
Laureat nagrody Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, prof. dr hab. Tadeusz
Szumlicz wygłosił wykład pt. „Różnorodność rozwiązań ubezpieczeniowych w systemach emeROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 10(1/2011)
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rytalnych”. Zwracając szczególną uwagę na ostatnie rozwiązania dotyczące OFE i ich wpływ na
przyszłych emerytów, podkreślił konieczność dalszych prac nad tworzeniem prostego i zrównoważonego systemu emerytalnego. Głębokiej i rzetelnej analizy wymaga aktualna sytuacja
emerytów i rencistów, ale zdaniem profesora szczególnie ważne jest stworzenie systemów
stymulujących oszczędzanie i przeznaczanie części środków finansowych społeczeństwa na zabezpieczenie przyszłości. Jest to tym istotne, że wzrasta liczba emerytów i wyraźnie wzrasta
długość życia w społeczeństwie. Aktualnie obowiązujące rozwiązania nie zachęcają do oszczędzania na przyszłość. Wysokość dzisiejszych emerytur nie pozwala emerytowi na godne życie
a prognozy dotyczące wysokości przyszłych emerytur są jeszcze gorsze.
Niejako rekapitulując problematykę emerytalną przedstawioną w poprzednich wykładach,
prof. Hanna Kuzińska wygłosiła wykład pt. „Warunki życia emerytów i rencistów na podstawie
badania budżetów domowych”. Przedstawiła w nim bardzo ciekawe dane dotyczące życia emerytów. Prezentowane dane statystyczne wskazują na rosnąca liczbę emerytów i rencistów i ich
powiększające się znaczenie w zakresie konsumpcji gospodarstw domowych. Zwrócono uwagę
na ciekawe uwarunkowania rządzące decyzjami zatrudnionych osób, które o ile tylko jest to
możliwe, wybierają przychody z zabezpieczenia emerytalnego jako bezpieczniejsze od dochodów z zatrudnienia.
W drugiej części konferencji trwały prace w zespołach dyskusyjnych. Problematyka obrad zespołu pierwszego dotyczyła ubezpieczeń gospodarczych, drugiego – ubezpieczeń emerytalnych.
Pierwszy zespół prowadzili moderatorzy: prof. Tomasz Michalski, prof. Kazimierz Ortyński
i prezes Elżbieta Turkowska–Tyrluk. Po interesującym wprowadzeniu, w wykonaniu dr. Adama
Śliwińskiego, na temat wyników finansowych polskiego rynku ubezpieczen w 2010 r i trendów
aktualnych1 rynku. Po nim wygłoszonych zostało 7 referatów”
 Cezary Orłowski – przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych – „Sytuacja prawna konsumenta usługi ubezpieczeniowej w opinii Rzecznika Ubezpieczonych”;
 prezes Ryszard Micyk – „Fundusze gwarancyjne (Historia i perspektywy)”;
 dr Grażyna Sordyl – „Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju”;
 dr Magdalena Osak – „Prywatyzacja opieki zdrowotnej a prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce”;
 prezes Wojciech Fallach – „Przegląd propozycji legislacyjnych działalności doradców odszkodowawczych”;
 dr Jarosław Przybytniowski – „Bariery rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce”;
 mec. Andrzej Chróścicki – „Zmiany w podatku VAT dla usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz ich skutki”.
W panelu drugim, moderowanym przez prof. Jerzego Handschke, prof. Tadeusza Szumlicza
i prezesa Tadeusza Lenarta, zatytułowanym „Dyskusja nad systemem ubezpieczeń emerytalnych
(uwarunkowania finansowe i behawioralne)”, gorąco analizowano problematykę polskiego systemu emerytalnego, jego stanu, braków i kierunków dalszego funkcjonowania. Podkreślano
przy tym potrzebę kontynuacji dyskusji, prac studialnych i praktycznych.

1
Tytuł prezentacji „Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych 2010 w ujęciu ekonomiczno-finansowym” (współautor prof. Tomasz Michalski).
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Od blisko 2 lat, z inicjatywy Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka rozpoczęto
wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego do którego dołączyły SGH,
a szczególnie Katedry prof. Tadeusza Szumlicza i prof. Tomasza Michalskiego oraz SGGW – prof.
Irena Jędrzejczyk, dyskusję nt „Uspołecznienie systemu emerytalnego” (seminarium w dniu
17.12.2009 r., na Wydziale Zarządzania UW o tym samym tytule). Z inicjatywy Izby został powołany „Ruch na rzecz uspołecznienia systemu emerytalnego”, którym kieruje prezes Tadeusz
Lenart. Wyniki tak rozpoczętej dyskusji znalazły swój wyraz m.in. w „Studiach Ekonomicznych”
oraz innych wydawnictwach w tym także na stronach internetowych Izby.
Kolejnymi wydarzeniami, na których te problemy były podnoszone to:
 konferencja naukowa „ Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2010”
– maj 2010 r.;
 konferencja naukowa 20–21 października 2010 r. zorganizowana wspólnie z SGGW i Wydziałem Zarządzania UW „Priorytet rozwoju konkurencyjnego rynku ubezpieczeń w świetle
prezydencji Polski w UE” – a której tezy w tej kwestii dotyczyły głównie:
– potrzeby dyskusji nad rosnącymi problemami w systemie emerytalnym;
– zainteresowanie organów UE w ramach polskiej prezydencji tą problematyką m.in. w ramach koordynacji państwowych systemów emerytalnych;
– seminarium naukowe odbyte na Wydziale Zarządzania UW 16 marca 2011 r. (we współpracy z Wydziałem Zarządzania UW, SGH, SGGW).
Dla prac panelu drugiego przygotowano następujące referaty:
– dr Stanisław Nowak – „Współczesne uwarunkowania przychodów w systemach emerytalnych (wprowadzenie do dyskusji)”;
– prezes Tadeusz Lenart – „Systemy emerytalne w zarządzaniu finansami osobistymi”;
– prezes Krzysztof Kontek – „Behawioralne aspekty ubezpieczeń i inwestycji emerytalnych”;
– dr Joanna Owczarek – „Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce a rozwój
dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego”;
– prezes Tadeusz Lenart – „Dochody pozatransferowe w systemach emerytalnych w opinii
studentów Wydziału Zarządzania UW”.
W podsumowaniu obrad (dr Stanisław Nowak) organizatorzy zapowiedzieli kontynuowanie
dyskusji nad problematyką podnoszoną w trakcie konferencji, m.in. na przewidywanej jesienią
konferencji dotyczącej problematyki ubezpieczeniowej w programie UE na lata 2014–2020. Organizatorzy przewidują edycję materiałów konferencyjnych i bliskich tematycznie.
Materiały konferencyjne gromadzone są na stronie internetowej Izby www.igu.org.pl.

Mgr Elżbieta Turkowska–Tyrluk, wiceprzewodnicząca Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi
Ryzyka
Krystyna Rychlica, członek zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka

ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 10(1/2011)

237

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Obowiązkowe, niekomunikacyjne ubezpieczenia OC
w Polsce”, Warszawa, 20 czerwca 2011 r. (Marcin Orlicki)
Dnia 20 czerwca 2011 r. odbyła się, zorganizowana przez Nadzwyczajną Komisję Sejmu RP
do Spraw Zmian w Kodyfikacjach, Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze
Sprawiedliwości oraz Polską Izbę Ubezpieczeń, konferencja naukowa pt. „Obowiązkowe, niekomunikacyjne ubezpieczenia OC w Polsce”. Konferencja zgromadziła w Sali Kolumnowej gmachu
Sejmu bardzo liczne grono przedstawicieli instytucji zaangażowanych w tworzenie prawa ubezpieczeniowego, świata nauki (zarówno prawa ubezpieczeniowego, jak i ekonomiki ubezpieczeń),
jak również zakładów ubezpieczeń.
Przewodniczącym Rady Programowej konferencji był prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zastępcą przewodniczącego – poseł Jerzy
Kozdroń – przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach.
Obowiązki sekretarza Rady Programowej konferencji pełnił dr Marcin Orlicki z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerem merytorycznym konferencji była kancelaria Hogan
Lovells, zaś partnerem medialnym – dziennik „Rzeczpospolita”.
Założeniem konferencji było ukazanie obowiązkowych ubezpieczeń OC (z wyłączeniem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) w trzech ujęciach. Po pierwsze, chodziło
o pokazanie bieżącej praktyki rynkowej i problemów, z jakimi zmagają się uczestnicy rynku pod
rządami obowiązujących obecnie regulacji ustawowych. Po drugie o nakreślenie perspektywy
międzynarodowej poprzez ukazanie sposobów unormowania ubezpieczeń obowiązkowych
w wybranych krajach europejskich. Na koniec, chciano sformułować oczekiwania wobec przyszłych regulacji prawnych ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce.
Każdemu z ujęć tematycznych poświęcona było osobna część konferencji. Po otwarciu konferencji przez przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP – dr. Józefa
Zycha, przygotowany przez siebie raport przedstawił ekspert PIU – Bogusław Piechula. Raport
dotyczył stanu regulacji prawnych i funkcjonowania rynku ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce. W ocenie autora, wiele ubezpieczeń obowiązkowych OC jedynie stwarza pozory ochrony
interesów poszkodowanych i ubezpieczonych. Powodem takiego stanu są przede wszystkim
nieadekwatne do skali rzeczywistych zagrożeń – i poprzez to zbyt niskie – sumy gwarancyjne,
obowiązek stosowania triggera act commited oraz brak regulacji prawnej dotyczącej klauzuli
szkód seryjnych. Niedoskonałości polskiego systemu ubezpieczeń obowiązkowych zostały przez
B. Piechulę zilustrowane na przykładach: ubezpieczenia OC udzielającego świadczeń opieki
zdrowotnej, ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy – stomatologów, ubezpieczeń OC notariuszy,
adwokatów i radców prawnych, a także ubezpieczenia OC architektów i inżynierów budownictwa.
Na problemach praktycznych związanych z ubezpieczeniami OC lekarzy i prawników skupił się
w swym wystąpieniu Andrzej Wasilewski – dyrektor Centrum Operacyjnego Likwidacji Szkód
PZU SA. Referent ten podkreślił, że szczególnym utrudnieniem dla sprawnego działania ubezpieczycieli w obszarze ubezpieczeń obowiązkowych jest niejednolitość i nieprzewidywalność
orzecznictwa sądowego.
Wiele wątpliwości pod adresem obowiązujących regulacji prawnych zgłosił kolejny mówca,
którym był Piotr Wójcik – dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej
AXA SA. Mówca ten pytał o rzeczywistą możliwość zawierania umów ubezpieczeń obowiązkowych OC z sumą gwarancyjną przekraczającą minimalną sumę gwarancyjną, wskazywał na
nieadekwatność triggera act commited, wadliwość regulacji ustawowych określających zakres
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podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia oraz regulacji wskazujących termin, w którym
powstaje ten obowiązek.
Znakomitym podsumowaniem pierwszej części konferencji było wystąpienie Jacka Kliszcza –
prezesa Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Na wielu przykładach
wskazał on niekonsekwencję ustawodawcy oraz brak systemowego i analitycznego podejścia do
zakresu i kształtu ubezpieczeń obowiązkowych obciążających różne kategorie podmiotów.
Druga część konferencji poświęcona była prezentacji zagranicznych regulacji prawnych w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC. Opracowany przez siebie raport przedstawiła mec. Beata
Mrozowska – Senior Associate w Kancelarii Hogan Lovells w Warszawie. Przykłady Niemiec,
Francji i Hiszpanii pokazują w jak bardzo odmienny sposób ustawodawcy europejscy podchodzą
do tematyki ubezpieczeń obowiązkowych. Systemy prawne, w których rodzajów ubezpieczeń
obowiązkowych jest szczególnie wiele i w których budzą one kontrowersje ze względu na brak
jasnych reguł wprowadzania obowiązku ubezpieczenia, tj. system francuski i hiszpański, przedstawili prawnicy kancelarii Hogan Lovells: Bénédicte Denis z Paryża oraz Joaquin Ruiz–Echauri
z Madrytu.
Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat Bernarda Tettamanti – dyrektora w koncernie
reasekuracyjnym SwissRe w Zurychu, który podjął się ogólnego zdefiniowania materii obowiązkowych ubezpieczeń OC z perspektywy globalnego reasekuratora.
Trzecia część konferencji została poświęcona postulatom co do kształtu ubezpieczeń obowiązkowych w przyszłości. Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu podkreślał, że właściwym miejscem dla regulacji prawej ubezpieczeń obowiązkowych
jest kodeks ubezpieczeń, zaś z instrumentu prawnego, jakim jest obowiązek ubezpieczenia ustawodawca powinien korzystać w sposób wstrzemięźliwy.
Kolejna referentka – prof. dr hab. Bogusława Gnela z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
skupiła się na wskazaniu, w jaki sposób powinien był chroniony ubezpieczający jako nieprofesjonalna strona umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Konkluzją rozważań było uznanie, że
brak jest powodów, by ubezpieczający w ubezpieczeniach obowiązkowych korzystał z jakichkolwiek szczególnych uprawnień idących dalej niż w innych rodzajach ubezpieczeń. Nie powinno
się jednak również w żadnym przypadku stwarzać dla niego żadnych dodatkowych uciążliwości
ponad te, które są niezbędne dla ochrony poszkodowanych.
Dr Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu starał się wskazać,
w swym referacie, komu powinny w przyszłości służyć ubezpieczenia obowiązkowe. Nie wystarczy bowiem stwierdzenie, że służyć one mają osobom poszkodowanym. Poszkodowanymi,
którzy zasługują na szczególną ochronę są przede wszystkim ci, którzy nie mogą sami zadbać
o swe, zasługujące na ochronę, interesy.
O kulisach procesu tworzenia prawa o ubezpieczeniach obowiązkowych mówiła w swym
wystąpieniu Katarzyna Przewalska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. Ubezpieczeniom obowiązkowym widzianym z perspektywy
organu nadzoru poświęcił swoje wystąpienie Marek Wędrychowski – dyrektor Pionu Prawno
– Legislacyjnego Komisji Nadzoru Finansowego. Referent ten stwierdził, że organ nadzoru finansowego oczekuje jednolitości, standaryzacji i przejrzystości regulacji prawnych określających
przypadki, w których występuje obowiązek ubezpieczenia, a także ustalających zakres podmiotów obciążonych obowiązkiem ubezpieczenia.
Z kolei o oczekiwaniach ubezpieczycieli względem unormowań ubezpieczeń obowiązkowych
mówił mec. Radosław Kamiński – dyrektor Departamentu Prawnego Allianz Polska S.A. Mówca
ten postulował, by w każdym przypadku, gdy ustanawiany jest nowy obowiązek ubezpieczeROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 10(1/2011)
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nia, ustawodawca uwzględniał również stronę podażową rynku ubezpieczeniowego. Rozsądne
regulacje mogą spowodować, że obowiązek ubezpieczenia wyeliminuje podmioty, których działalność jest szczególnie niebezpieczna dla potencjalnych poszkodowanych, zaś wprowadzanie
efektywnych procedur zarządzania ryzykiem stanie się opłacalne.
W dyskusji panelowej prowadzonej przez Andrzeja Maciążka – Wiceprezesa Polskiej Izby
Ubezpieczeń pojawiły się wszystkie istotne wątki referatów. Na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź prof. dr. hab. Michała Romanowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który zwrócił
uwagę na ekonomiczną analizę prawa jako instrument przydatny dla określenia obszarów, w których powinien być przez ustawodawcę nakładany obowiązek ubezpieczenia. Poprzez ustalenie,
jakie koszty i jakie korzyści płyną z obowiązku ubezpieczenia, można dokonać racjonalizacji powszechnie uznawanego obecnie za chaotyczny, systemu ubezpieczeń obowiązkowych.
Konferencję zamknęło wystąpienie prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego, który podsumował
rozważania i zarysował perspektywy regulacji prawnych w obszarze ubezpieczeń obowiązkowych.
Szczególną wartością konferencji było zapewne to, że postawiono w czasie jej trwania szereg
niezwykle istotnych pytań, na które polski rynek ubezpieczeniowy, nauka prawa ubezpieczeniowego i legislatorzy będą musieli odpowiedzieć w ciągu kilku najbliższych lat. Jestem przekonany,
że dorobek konferencji zostanie wzięty pod uwagę przy tworzeniu nowego sytemu ubezpieczeń
obowiązkowych.

Dr Marcin Orlicki, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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