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Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r. 

 

W I półroczu 2014 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 7960 pisemnych skarg 

zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych 

(Tabela nr 1, Wykres nr 1). Dla porównania w I półroczu 2013 r. odnotowano 8543 skargi – 

co oznacza, iż nastąpił spadek o 6,8%. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych nie oznacza to 

jednak, iż sytuacja na rynku ubezpieczeniowym uległa poprawie. Analizując pisemne skargi 

kierowane do Biura Rzecznika w indywidualnych sprawach nadal można zaobserwować 

pewne patologie występujące na rynku ubezpieczeniowym. Oznacza to, iż skala 

nierespektowania prawa przez część podmiotów rynku ubezpieczeniowego względem 

poszkodowanych jest nadal znacząca. Dodatkowo, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, 

spadek liczby pisemnych skarg wynika w szczególności ze spadku liczby kolizji i wypadków 

drogowych oraz spadku liczby zawieranych umów ubezpieczeń autocasco. 

Pomimo spadku liczby otrzymanych spraw w przedstawianym okresie sprawozdawczym 

zaobserwowano jednocześnie znaczny wzrost zainteresowania innymi bezpośrednimi 

formami kontaktów z Biurem Rzecznika Ubezpieczonych (poradnictwo telefoniczne, kontakt 

za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook). 

 

 

 

Tabela nr 1 

Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r. 

 

Lp. Podział skarg 

 

Liczba % 

1. Dział I - Ubezpieczenia na życie 

 

1999 25,1 

2. Dział II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia 

majątkowe 

5935 74,6 

3. Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 26 0,3 

4. Ogółem 

 

7960 100 

 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf


 

 

 

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych napływały zarówno bezpośrednio od osób 

ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia – 

5838 spraw (73,3%), jak też za pośrednictwem pełnomocników i innych podmiotów – 2122 

sprawy (26,7%) (Wykres nr 2). 
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Wykres nr 1 

Podział ryzyka według działów w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych 

w I półroczu 2014 r. w porównaniu do I półrocza 2013 r. 
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Wykres nr 2 

Źródło wpływu skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r. 



Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, 

najliczniejsza grupa skarg, odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 4015 skarg, co 

stanowiło 50,4% ogółu spraw. Dla porównania, w I półroczu 2013 r. liczba ta wynosiła 4319 

(50,6%). Oznacza to, iż nastąpił nieznaczny spadek udziału grupy skarg dotyczącej 

problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych o 0,2%. 

W I półroczu 2014 r. odnotowano wpływ 3242 skarg odnoszących się do 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Procentowy udział 

tych spraw wzrósł w stosunku do analogicznego okresu minionego roku (0,6%). 

Najczęściej zgłaszane zastrzeżenia dotyczyły uzyskania pełnej rekompensaty za wynajem 

pojazdu zastępczego oraz sposobu likwidacji szkody, poprzez nieuprawnione kwalifikowanie 

jej jako szkody całkowitej. Skarżący wskazywali, iż ubezpieczyciele często zaniżają wartość 

pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając 

jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę. Zgłaszane 

problemy dotyczyły również m.in. prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze 

części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli 

amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej 

pojazdu, kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdu, żądania przedstawienia 

faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych 

przy naprawie pojazdu oraz obniżania przez zakład ubezpieczeń stawek za roboczogodziny. 

Liczna grupa spraw dotyczyła oceny stanu faktycznego, którego Rzecznik Ubezpieczonych 

nie ma możliwości ustalenia. 

Natomiast w odniesieniu do szkód na osobie najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące 

ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach 

obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody – w tym mieszczą się zarówno zarzuty 

dotyczące zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, zbyt niskiej kwoty zadośćuczynienia za 

doznaną krzywdę oraz zaniżenia stosownego odszkodowania w przypadku znacznego 

pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej. 

Pomimo spadku liczby spraw odnoszących się do ubezpieczeń autocasco (o 1,6% 

w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego ubiegłego roku) – w I półroczu 

2014 r. nadal zajmowały one wysoką pozycję w zakresie liczebności skarg w grupie 

ubezpieczeń komunikacyjnych (547 spraw - 6,9%). 

Najczęściej podnoszone zarzuty w skargach dotyczyły sporu co do wysokości przyznanego 

odszkodowania, zapisów o.w.u. skutkujących całkowitą odmową wypłaty odszkodowania 

oraz interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Sprawy z tego zakresu odnosiły się także do 

problemów związanych z likwidacją skutków zdarzenia metodą szkody całkowitej, które 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf


często wynikały z mało starannego i profesjonalnego określenia wartości pojazdu przy 

zawieraniu umowy ubezpieczenia i przy likwidacji szkody. 

Ponadto część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym 

najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń 

odszkodowawczych – 53 skargi (0,7%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia 

obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (32 skargi – 0,4%). Łącznie procentowy udział tej grupy skarg w porównaniu 

do I półrocza 2013 r. wzrósł o 0,5%. 

Kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych – z uwagi na liczbę spraw – 

zajmowały skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 64 skargi (0,8%) 

oraz ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 43 skargi 

(0,5%). 

Pozostałe wystąpienia skarżących w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczyły 

ubezpieczeń assistance – 14 skarg (0,15%), ubezpieczeń Zielonej Karty – 9 skarg (0,1%), 

ubezpieczeń szyb samochodowych – 8 skarg (0,1%) oraz ubezpieczeń kosztów naprawy 

pojazdu – 3 skargi (Tabela nr 2). 

 

 

Tabela nr 2 

Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r. 
 

Tematyka skarg 

 
Liczba % 

DZIAŁ I – Ubezpieczenia na życie 
 

1999 25,1 

Ubezpieczenia zawarte przed 1989 r. (tzw. stary portfel) 

Ubezpieczenia zawarte po 1989 r.: 

 

- Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcją NNW) 

- Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

- Ubezpieczenia na życie 

- Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci 

- Ubezpieczenia rentowe 

- Brak danych 

11 

1988 

 

794 

770 

411 

5 

3 

5 

0,1 

25,0 

 

10,0 

9,65 

5,1 

0,1 

0,05 

0,1 

Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia 

majątkowe 

5935 74,6 



Ubezpieczenia komunikacyjne: 

- OC 

- AC 

- NNW kierowcy i pasażerów 

- Assistance 

- Zielona Karta 

- Ubezpieczenia szyb samochodowych 

- Ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu 

- Regres (dot. szkód komunikacyjnych) 

- UFG (dot. likwidacji szkód) 

- UFG (kary i regres) 

4015 

3242 

547 

43 

14 

9 

8 

3 

64 

53 

32 

50,4 

40,7 

6,9 

0,5 

0,15 

0,1 

0,1 

0,05 

0,8 

0,7 

0,4 

Ubezpieczenia OC (pozostałe): 

- OC przedsiębiorcy 

- OC w życiu prywatnym 

- OC wykonywanego zawodu 

- OC przewoźnika 

775 

669 

70 

27 

9 

9,7 

8,4 

0,9 

0,3 

0,1 

Ubezpieczenia mienia: 

- Ubezpieczenia mienia osób fizycznych 

- Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw 

- Assistance 

- Ubezpieczenia cargo mienie w transporcie 

396 

312 

77 

4 

3 

5,0 

3,9 

1,0 

0,05 

0,05 

Ubezpieczenia NNW: 

- Ubezpieczenia NNW 

- Ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej 

188 

143 

45 

2,4 

1,8 

0,6 

Ubezpieczenia rolne: 

- Obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego 

- OC rolników 

- Ubezpieczenia upraw 

- Ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych 

- Ubezpieczenia maszyn rolniczych 

- UFG (dot. likwidacji szkód) 

- UFG (kary i regres) 

122 

54 

 

52 

7 

3 

2 

2 

2 

1,5 

0,7 

 

0,65 

0,1 

0,05 

0,0 

0,0 

0,0 

Ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego i nowo zakupionego sprzętu 95 1,2 

Ubezpieczenia turystyczne: 

- Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą 

- Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży 

- Ubezpieczenia bagażu 

- Assistance 

62 

40 

12 

9 

1 

0,8 

0,5 

0,2 

0,1 

0,0 

Ubezpieczenia kredytu i innych produktów bankowych: 

- Ubezpieczenia kredytu 

- Ubezpieczenia kart płatniczych i kont osobistych 

55 

53 

2 

0,7 

0,7 

0,0 

Ubezpieczenia ryzyk finansowych 11 0,1 

Regresy (dot. pozostałych szkód) 9 0,1 

Ubezpieczenia ochrony prawnej 6 0,1 

Ubezpieczenia dziennego pobytu szpitalnego 5 0,1 

Ubezpieczenia maszyn budowlanych 4 0,05 

Ubezpieczenia zdrowotne 3 0,05 

Gwarancje ubezpieczeniowe 3 0,05 

Assistance (dot. pozostałych ubezpieczeń) 3 0,05 

Ubezpieczenia operacji 1 0,0 

Ubezpieczenia ryzyk budowlanych 1 0,0 

Casco statków powietrznych i morskich 1 0,0 



Ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych 1 0,0 

Brak danych 179 2,2 

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 26 0,3 

Ogółem 
 

7960 100 

 

 

W omawianej grupie ubezpieczeń znacząca liczba skarg odnosiła się do składek 

ubezpieczeniowych – 553 skargi (6,9%) (Tabela nr 3), co wskazuje na spadek o 0,9% – 

w odniesieniu do I półrocza 2013 r. 

Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na: występowanie tzw. podwójnego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; wezwanie do zapłaty przez zakład 

ubezpieczeń składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji, jak również przedawnionych 

składek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę; problemy z uzyskaniem 

zwrotu niewykorzystanej części składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych w następstwie zbycia pojazdu; wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf 

składek. 

W I półroczu 2014 r. – w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano 

spadek o 0,3% skarg związanych z tzw. podwójnym ubezpieczeniem OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych (w I półroczu 2013 r. – 3,1%, w I półroczu 2014 r. – 2,8%). 

W przedstawianym okresie sprawozdawczym na drugim miejscu, pod względem 

liczebności znajdowały się skargi dotyczące ubezpieczeń na życie – łącznie 1999 spraw, co 

stanowiło 25,1% wszystkich spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, które w tym 

okresie wpłynęły do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. W porównaniu do I półrocza 2013 r. 

w tej grupie spraw nastąpił wzrost o 2,2% (Wykres nr 1). 

W ramach tych skarg wyróżniamy umowy zawarte przed 1989 r. przez Państwowy 

Zakład Ubezpieczeń a realizowane obecnie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie 

S.A. (tzw. stary portfel), których problematyka wiąże się ze zbyt niską kwotą ustalonego 

świadczenia z tytułu ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci (tzw. ubezpieczenia posagowe) lub 

ubezpieczenia renty odroczonej. W niniejszej grupie skarg w I półroczu 2014 r. takich spraw 

odnotowano 11 (0,1%). 

Drugi rodzaj umów z zakresu skarg dotyczących ubezpieczeń na życie to umowy 

zawarte po 1989 r. – łącznie takich skarg odnotowano 1988 (25,0%). Najliczniejsza grupa 

spraw z omawianego zakresu dotyczyła ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych będących 

uzupełnieniem ubezpieczeń na życie – 794 sprawy (10,0%). Wysoka pozycja w tej grupie 

skarg dotyczyła ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – 770 

spraw (9,65%). Kolejne miejsce zajęły skargi dotyczące ubezpieczeń na życie – 411 spraw 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf


(5,1%), ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci – 5 spraw (0,1%) oraz ubezpieczeń 

rentowych – 3 sprawy. 

W ostatnich latach odnotowujemy znaczną tendencję wzrostową w grupie skarg 

dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 

w szczególności oferowanych kanałem bankowym i przez pośredników finansowych 

produktów de facto inwestycyjnych, obarczonych znacznym stopniem ryzyka 

inwestycyjnego, lecz opakowanych w terminową umowę ubezpieczenia na życie – które 

mimo swej specyfiki sprzedaje się osobom, do których nie są adresowane. Znaczny stopień 

skomplikowania tego rodzaju produktów powoduje również, że konsument mniej 

zorientowany (na ogół starszy wiekiem), nie jest w stanie dostrzec jakiej natury produkt 

nabył, często lokując w ten ryzykowny sposób oszczędności życia, a następnie czuje się 

oszukany, gdy na skutek różnych zdarzeń losowych dochodzi do rozwiązania umowy przed 

terminem w niej przewidzianym, co skutkuje z reguły utratą znacznej części wpłaconych 

składek w postaci wysokiej, mającej charakter kary finansowej, opłaty likwidacyjnej. 

W omawianym okresie sprawozdawczym w tej grupie skarg odnotowano wzrost o 1,55% 

w stosunku do I półrocza 2013 r. Dla porównania, liczba skarg dotyczących ubezpieczeń na 

życie z funduszem kapitałowym w I półroczu 2013 r. wynosiła 690 (8,1%), natomiast 

w I półroczu 2014 r. – 770 (9,65%). 

Spory w grupie spraw ubezpieczeń działu I dotyczyły również odmowy uznania 

roszczenia przez zakład ubezpieczeń, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieściło się 

w granicach ochrony gwarantowanej umową (np. nie wystąpił nieszczęśliwy wypadek wg 

definicji określonej w o.w.u.) lub z powodu zatajenia lub podania przez ubezpieczonego 

nieprawdziwych bądź niepełnych informacji o stanie jego zdrowia przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia. Pozostałe zarzuty podnoszone pod adresem zakładów ubezpieczeń odnosiły 

się m.in. do: wysokości świadczenia – w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu; zbyt 

niskiej wobec oczekiwań ubezpieczonego bądź całkowitej odmowy wypłaty tzw. wartości 

wykupu polisy, proponowanej osobom wypowiadającym umowy w czasie jej trwania (tzw. 

wykup polisy) czy sporów wynikających z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy 

ubezpieczenia, dotyczących przeważnie niewłaściwej oceny produktu przez 

ubezpieczających. 

 

Kolejne miejsce w badanym okresie sprawozdawczym, pod względem liczby skarg 

zajmowały sprawy odnoszące się do ubezpieczenia OC – 775 skarg (9,7%), w tym: OC 

z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia, OC w życiu prywatnym, OC 

z tytułu wykonywania zawodu oraz OC przewoźnika. Łącznie procentowy ich udział 

w ogólnej liczbie skarg w stosunku do I półrocza ubiegłego roku uległ zmniejszeniu o 0,2%. 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf


W skargach tych podnoszone były najczęściej zarzuty dotyczące odmowy wypłaty 

odszkodowania, motywowanej przez zakład ubezpieczeń brakiem ochrony ubezpieczeniowej 

wynikającej z zakresu zawartej umowy oraz zbyt niskiej kwoty ustalonego odszkodowania, 

wynikającej – zdaniem skarżących – z braku staranności w określaniu zakresu szkody, a także 

ze zbyt niskiej sumy gwarancyjnej. 

Następna grupa skarg w I półroczu 2014 r. zawierała zarzuty odnoszące się do 

ubezpieczenia mienia na wypadek kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń 

losowych – 396 skarg (5,0%). Procentowy udział tych spraw nie uległ zmianie w stosunku do 

analogicznego okresu sprawozdawczego ubiegłego roku. Znaczna liczba tych spraw odnosiła 

się do nieprawidłowości w działaniach zakładów ubezpieczeń w sprawie likwidacji szkód 

spowodowanych silnym wiatrem, intensywnymi opadami atmosferycznymi, a także szkód 

powstałych w okresie zimowym. Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład 

ubezpieczeń były najczęściej: brak ochrony ubezpieczeniowej będący konsekwencją zakresu 

ochrony wynikającej z zawartej umowy, wobec zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia 

oraz ustalenie przez zakład ubezpieczeń nieadekwatnej do rozmiaru szkody wysokości 

odszkodowania, co zdaniem skarżących wynikało z braku staranności w określaniu zakresu 

szkody. 

Kolejna grupa skarg dotyczyła ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków – 

łącznie 188 spraw (2,4%), w tym 45 spraw (0,6%) odnosiło się do ubezpieczeń następstw 

nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej. W porównaniu do I półrocza 2013 r. – 

procentowy udział w niniejszej grupie spraw nie uległ zmianie. 

Przyczyną tych skarg były najczęściej problemy dotyczące odmowy przyznania 

świadczenia z powodu braku odpowiedzialności za zdarzenie, gdy – zdaniem zakładu 

ubezpieczeń – nie mieści się ono w granicach określonych warunkami umowy ubezpieczenia 

oraz sporów o wysokość świadczenia – w tym zarzuty dotyczące zaniżenia rozmiaru 

procentowego uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia. 

W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano 122 sprawy (1,5%) odnoszące 

się do problematyki ubezpieczeń rolnych. W porównaniu do analogicznego okresu 

sprawozdawczego minionego roku odnotowano nieznaczny spadek tych spraw o 0,1%. Wśród 

nich najwięcej skarg dotyczyło umów obowiązkowego ubezpieczenia budynków 

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 54 sprawy (0,7%) – spadek o 0,1% w stosunku 

do I półrocza 2013 r. 

Pozostałe wystąpienia skarżących w zakresie ubezpieczeń rolnych dotyczyły: 

obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – 52 

skargi (0,65%) – wzrost o 0,05% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku; 

ubezpieczeń upraw – 7 skarg (0,1%) – w porównaniu do I półrocza 2013 r. procentowy udział 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf


tej grupy skarg utrzymał się na tym samym poziomie; ubezpieczeń mienia w gospodarstwach 

rolnych – 3 skargi oraz ubezpieczeń maszyn rolniczych – 2 skargi. 

Podobnie jak w przypadku skarg dotyczących ubezpieczenia mienia od kradzieży 

z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych, skargi w tej grupie spraw dotyczyły m.in. 

nieprawidłowości w działaniach zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do szkód 

spowodowanych silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami atmosferycznymi, a także 

szkód powstałych w okresie zimowym. 

Pozostałe 4 skargi z zakresu ubezpieczeń rolnych dotyczyły Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, w tym odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych 

roszczeń odszkodowawczych – 2 skargi oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia 

obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania 

gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego – 2 skargi. 

Kolejną grupę skarg stanowiły ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego i nowo 

zakupionego sprzętu – 95 spraw (1,2%). W porównaniu do analogicznego okresu roku 

ubiegłego nastąpił wzrost spraw z tego zakresu (o 0,5%). Najczęściej podnoszone zarzuty 

dotyczyły odmowy uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń z uwagi na brak wystąpienia 

okoliczności objętych ochroną ubezpieczeniową (w szczególności w sytuacji, gdy zaistniałe 

zdarzenie nie spełniało definicji nieszczęśliwego wypadku zawartej w o.w.u.). 

 

Pozostałe grupy skarg nie przekroczyły 1% ogółu spraw, które wpłynęły do Biura 

Rzecznika Ubezpieczonych w omawianym okresie sprawozdawczym (szczegółowe dane 

przedstawia Tabela nr 2). 

 

Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

W I półroczu 2014 r., podobnie jak w minionych latach, zdecydowanie dominowały 

zarzuty zawarte w poniższych grupach (Tabela nr 3): 

 oddalenie roszczenia zgłaszanego z tytułu umowy ubezpieczenia – 3065 skarg 

(38,5%). W porównaniu do I półrocza 2013 r. liczba skarg w tym zakresie wzrosła 

o 2,0%; 

 spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia – 2515 skarg 

(31,6%). W tej grupie skarg w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku odnotowano 

spadek o 0,1%; 

 sposób kształtowania taryf składek oraz zawartych w nich systemów zniżek i zwyżek 

(bonus/malus) zarówno w ubezpieczeniach obowiązkowych jak i dobrowolnych; 

rozliczenia tytułem zwrotu niewykorzystanych części składek; wezwania do zapłaty 

przez zakład ubezpieczeń składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji, 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf


występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak również przedawnionych składek 

ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę oraz dodatkowo 

w odniesieniu do umów ubezpieczeń na życie w szczególności z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym zwrot zainwestowanych środków pieniężnych, bez 

potrącania jakichkolwiek opłat – łącznie 1313 skarg (16,5%). W porównaniu do 

I półrocza 2013 r. procentowy udział skarg w tym zakresie wzrósł o 1,1%; 

 opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym – 490 skarg (6,2%). W porównaniu 

do I półrocza 2013 r. odnotowano spadek o 2,2%. 

 

  



Tabela nr 3 

Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r. 

 

Lp. Przyczyna skargi 

 

Liczba % 

1. Zaniżona wartość wykupu polisy  
Dział I 

61 0,8 

2. Nieprawidłowe zarządzanie polisą 
Dział I 

18 0,2 

3. Odmowa wykupu wartości polisy 
Dział I  

5 0,1 

4. Zmiana sumy ubezpieczenia 
Dział I 

2 0,0 

5. Opieszałość w wykupie polisy 
Dział I 

1 0,0 

6. Oddalenie roszczenia 
Dział I 

Dział II 

3065 
844 

2221 

38,5 
10,6 

27,9 

7. Spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia 
Dział I 

Dział II 

2515 
254 

2261 

31,6 
3,2 

28,4 

8. Opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym 
Dział I 

Dział II 

490 
37 

453 

6,2 
0,5 

5,7 

9. Składki: 

Dział I 

- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty, odmowa przejęcia opłacania składek 

Dział II 

- podwójne ubezpieczenie (dot. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) 

- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki (dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) 

- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki (dot. pozostałych ubezpieczeń) 

1313 

715 

 

598 

227 

326 

45 

16,5 

9,0 

 

7,5 

2,8 

4,1 

0,6 

10. Odmowa kontynuacji ubezpieczenia 
Dział I 

Dział II 

11 
6 

5 

0,1 
0,05 

0,05 

11. Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych 
Dział I 

Dział II 

57 
15 

42 

0,7 
0,2 

0,5 

12. Procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń 
Dział I 

Dział II 

155 
22 

133 

1,9 
0,3 

1,7 

13. Odmowa wglądu w akta 
Dział I 

Dział II 

75 
5 

70 

0,9 
0,0 

0,9 

14. Zmiana o.w.u. w trakcie trwania umowy 
Dział I 

Dział II 

5 
4 

1 

0,1 
0,0 

0,0 

15. Brak wyraźnej przyczyny skargi 
Dział I 

Dział II 

39 
7 

32 

0,5 
0,1 

0,4 

16. Inne przyczyny skargi 
Dział I 

Dział II 

17 
3 

14 

0,2 
0,0 

0,2 

17. Odmowa anulowania, zmniejszenia lub rozłożenia na raty kar i należności 

regresowych 
Dział II 

105 1,3 



18. Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 

 

26 0,3 

19. Ogółem 7960 100 

 

 

Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i wyniki interwencji 

 

W I półroczu 2014 r. w większości spraw kierowanych do urzędu tj. w 6865 sprawach 

(86,2%) Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję (Wykres nr 3). Procentowy ich udział 

w ogólnej liczbie skarg wzrósł o 4,7% w stosunku do I półrocza ubiegłego roku 

sprawozdawczego. Podjęcie interwencji w danej sprawie miało miejsce wówczas, gdy z 

posiadanego materiału wynikało, iż naruszone zostało prawo lub interes osób 

ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. 

Rzecznik Ubezpieczonych odmówił podjęcia interwencji w 840 przypadkach, co stanowiło 

10,6% wszystkich skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (w porównaniu do I półrocza 

2013 r. nastąpił spadek o 1,3%). Podstawową przyczyną niepodjęcia interwencji było 

kierowanie do Rzecznika spraw jako do kolejnego adresata („do wiadomości”), gdyż ich 

autorzy wyraźnie zaznaczali, iż chodzi im jedynie o zapoznanie Rzecznika z daną sprawą. 

Znaczna grupa spraw wymagała uzupełnienia o dodatkowe informacje, bez których dalsze 

badanie jej było niemożliwe. Nie podejmowano również interwencji w sprawach, w których 

stwierdzono, iż analiza posiadanych dokumentów nie wskazuje na naruszenia prawa bądź 

interesów osób, które Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje. Do zakresu spraw, w których 

nie podjęto interwencji zaliczono również przypadki braku właściwości Rzecznika 

Ubezpieczonych, wycofania skargi przez skarżącego, sprawy w których toczy się 

postępowanie przed sądem, zapadły już wyroki sądowe lub zawarto ugodę z zakładem 

ubezpieczeń, która zawierała zrzeczenie się przez skarżącego dalszych roszczeń. 

Wobec 3,2% skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r., 

nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny w postępowaniu wewnętrznym. Dopiero jego 

zakończenie pozwoli na podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2013r.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r. łącznie 

w odniesieniu do 1104 skarg nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego, co 

stanowiło 28,7% wszystkich spraw zakończonych, w tym 30 spraw zostało uznanych 

w drodze wyjątku (0,8%). W porównaniu do I półrocza 2013 r. skuteczność interwencji 

(efektywność) Rzecznika Ubezpieczonych uległa zmniejszeniu o 7,3%. Dokonując oceny 

wyniku interwencji Rzecznika, pomimo spadku w stosunku do I półrocza ubiegłego roku, 

należy stwierdzić, iż jest on nadal wysoki. Szczególnie w sytuacji, gdy interwencje Rzecznika 

Ubezpieczonych mają zasadniczo charakter mediacyjny oraz, że Rzecznik nie prowadzi 

odrębnego badania stanu faktycznego, który stanowi podstawową przyczynę coraz 

liczniejszej grupy skarg. Dodatkowo, w ocenie Rzecznika skuteczność interwencji uległa 

zmniejszeniu z powodu zaostrzenia polityki finansowej niektórych podmiotów rynku 

ubezpieczeniowego polegającej na maksymalnym ograniczaniu wysokości odszkodowań 

i świadczeń poprzez permanentne nierespektowanie przepisów prawa ubezpieczeniowego 

oraz ugruntowanej linii orzecznictwa. 

W I półroczu 2014 r. 2748 spraw zostało zakończonych wynikiem negatywnym, co 

stanowiło 71,3% wszystkich skarg, w których Rzecznik Ubezpieczonych zakończył 

postępowanie interwencyjne (Wykres nr 4). 
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Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych na poszczególne 

zakłady ubezpieczeń 

W omawianym okresie do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło łącznie 1999 

skarg odnoszących się do nieprawidłowości w dziale I, co stanowiło 25,1% wszystkich spraw. 

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku sprawozdawczego, w którym wpłynęło 1956 

skarg (22,9%), nastąpił wzrost o 2,2%. 

Na funkcjonowanie określonych zakładów ubezpieczeń działu I odnotowano 1963 

wystąpienia. W 25 przypadkach sprawy odnosiły się do funkcjonowania zagranicznych 

podmiotów, w 6 sprawach brak było wskazania nazwy zakładu ubezpieczeń na życie, którego 

dotyczyła skarga oraz 5 spraw dotyczyło Oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń 

w Polsce (Tabela nr 4). 

 

W I półroczu 2014 r. odnotowano łącznie 5935 skarg odnoszących się do 

nieprawidłowości w dziale II, co stanowiło 74,6% wszystkich spraw. W porównaniu do 

analogicznego okresu ubiegłego roku w którym wpłynęło 6546 skarg (76,6%), nastąpił 

procentowy ich spadek o 2,0%. 
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Na działalność poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II wpłynęło 5180 skarg. 

W odniesieniu do 35 wniosków skarżący nie określili nazwy zakładu ubezpieczeń działu II 

będącego podmiotem skargi; 558 spraw odnosiło się do działalności Oddziałów 

zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce; 89 skarg dotyczyło Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego; 32 skargi odnotowano na działalność zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń; w 40 przypadkach wystąpienia skarżących odnosiły się do funkcjonowania 

podmiotów ustanowionych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń jako reprezentantów do 

spraw roszczeń na terenie Polski nie będących zakładami ubezpieczeń oraz 1 sprawa 

dotyczyła działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Tabela nr 5). 

W pozostałych 26 sprawach brak było właściwości Rzecznika Ubezpieczonych (Tabela nr 1, 

Wykres nr 1). 

 



 

Tabela nr 4 

Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r. w związku z działalnością 

poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu I - w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na 31.03.2014 r.)* 

 

Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział I 
Liczba skarg 

% ogólnej 

liczby skarg 

Udział zakładu ubezpieczeń 

w rynku działu I w % 

(stan na 31.03.2014 r.)* 

 

1.  AEGON TU na Życie S.A.  38 1,901 3,273 

2.  TU Allianz Życie Polska S.A. 131 6,553 2,908 

3.  AVIVA TU na Życie S.A. 36 1,801 6,894 

4.  AXA ŻYCIE TU S.A. 62 3,102 4,733 

5.  BENEFIA TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 16 0,800 3,666 

6.  BZ WBK – AVIVA TU na Życie S.A. 3 0,150 2,065 

7.  TU na Życie Cardif Polska S.A.  15 0,750 0,983 

8.  TU na Życie Compensa S.A. Vienna Insurance Group 35 1,751 2,089 

9.  WTUŻiR Concordia Capital S.A.  6 0,300 0,187 

10.  STU na Życie Ergo Hestia S.A.  55 2,751 3,471 

11.  TU na Życie Europa S.A.  215 10,755 3,894 

12.  Generali Życie TU S.A. 85 4,252 3,274 

13.  ING TU na Życie S.A. 27 1,351 5,169 

14.  TU INTER – ŻYCIE Polska S.A. 1 0,050 0,032 

15.  MACIF Życie TUW 1 0,050 0,051 



Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział I 
Liczba skarg 

% ogólnej 

liczby skarg 

Udział zakładu ubezpieczeń 

w rynku działu I w % 

(stan na 31.03.2014 r.)* 

 

16.  METLIFE TUnŻiR S.A. (poprzednia nazwa PAPTUnŻiR Amplico Life S.A.) 42 2,101 7,144 

17.  Open Life TU Życie S.A. 280 14,007 9,046 

18.  PKO ŻYCIE TU S.A. (poprzednia nazwa Nordea Polska TU na Życie S.A.) 38 1,901 2,691 

19.  Polisa – Życie TU S.A. Vienna Insurance Group 31 1,551 0,848 

20.  PRAMERICA Życie TUiR S.A.  4 0,200 0,713 

21.  PZU Życie S.A. 

 Ub. zawarte przed 1989 r. (tzw. stary portfel) 

 Ub. na życie zawarte po 1989 r. 

709 

11 

698 

35,468 

0,550 

34,918 

30,631 

22.  TUW Rejent Life - - 0,049 

23.  Signal Iduna Życie Polska TU S.A.  5 0,250 0,171 

24.  Skandia Życie TU S.A. 25 1,251 1,670 

25.  TU SKOK Życie S.A.  12 0,600 0,318 

26.  UNIQA TU na Życie S.A.  15 0,750 0,847 

27.  TUnŻ WARTA S.A. (W dniu 30.12.2013 r. nastąpiło połączenie HDI-GERLING Życie 

TU S.A. z TUnŻ WARTA S.A. pod nazwą TUnŻ WARTA S.A. – spółką przejmującą jest HDI-

GERLING Życie TU S.A.) 

76 3,802 3,185 

28.  SOGECAP S.A. Oddział w Polsce 5 0,250 - 

29.  Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 25 1,251 - 

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale I, za: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2014, www.knf.gov.pl. 

 

http://www.knf.gov.pl/


 

Tabela nr 5 

Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r. w związku z działalnością 

poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II – w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na 31.03.2014 r.)* 

 

Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział II 

Liczba skarg 

% ogólnej 

liczby skarg 

Udział zakładu ubezpieczeń 

w rynku działu II w % 

(stan na 31.03.2014 r.)* 

 
Liczba skarg 

(ogółem) 

Liczba skarg 

(ubezpieczenia 

komunikacyjne) 

1. TUiR Allianz Polska S.A. 251 165 4,229 6,717 

2. AVIVA TU Ogólnych S.A. 75 62 1,264 1,231 

3. AXA TUiR S.A. 15 1 0,253 1,120 

4. BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group 70 65 1,179 0,860 

5. BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 63 57 1,061 0,684 

6. BZ WBK – AVIVA TU Ogólnych S.A. 14 - 0,236 0,746 

7. TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group 243 152 4,094 4,098 

8. D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A.  3 - 0,051 0,065 

9. STU Ergo Hestia S.A. 473 301 7,970 10,268 

10. TU Euler Hermes S.A. 3 - 0,051 1,291 

11. TU Europa S.A.  31 5 0,522 2,662 

12. Generali TU S.A.  322 227 5,425 3,526 

13. Gothaer TU S.A. 139 97 2,342 1,883 

14. TU INTER Polska S.A.  14 - 0,236 0,517 

0,00010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000

TU Allianz Życie Polska S.A. 

BENEFIA TU na Życie S.A. 

Commercial Union Polska TU na Życie S.A.

STU na Życie Ergo Hestia S.A. 

Generali Życie TU S.A.

TU na Życie ING Nationale-Nederlanden Polska S.A. 

MetLife TU na Życie S.A. 

Nordea Polska TU na Życie S.A.

PZU Życie S.A.

Sampo TU na Życie S.A.

TU na Życie SKOK S.A. 

Uniwersum - Życie TU S.A. 

Winterthur Życie TU S.A. 

Wykres nr 10b

Podjęcie interwencji w dziale I i wynik interwencji spraw zakończonych 

podejmowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych  w 2005r.

Podjęcie interwencji Uznanie zasadności skargiUznanie w drodze wyjątkuWynik negatywny



Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział II 

Liczba skarg 

% ogólnej 

liczby skarg 

Udział zakładu ubezpieczeń 

w rynku działu II w % 

(stan na 31.03.2014 r.)* 

 
Liczba skarg 

(ogółem) 

Liczba skarg 

(ubezpieczenia 

komunikacyjne) 

15. TU INTERRISK S.A. Vienna Insurance Group 399 196 6,723 4,017 

16. KUKE S.A.  - - - 0,167 

17. Link 4 TU S.A. 134 125 2,258 1,404 

18. MTU Moje TU S.A.  247 234 4,162 2,019 

19. TUiR Partner S.A. 1 - 0,017 0,012 

20. PTR S.A. - - - 0,788 

21. PZU S.A. 1379 918 23,235 32,431 

22. Signal Iduna Polska TU S.A. 24 - 0,404 0,286 

23. UNIQA TU S.A.  260 135 4,381 4,399 

24. TUiR WARTA S.A. 663 444 11,171 13,501 

25. TU ZDROWIE S.A. 3 - 0,051 0,104 

26. Concordia Polska TUW 22 11 0,371 0,683 

27. TUW Cuprum 1 - 0,017 0,944 

28. Pocztowe TUW 29 23 0,489 0,322 

29. TUW SKOK 36 - 0,607 0,480 

30. TUW TUW 152 99 2,561 1,865 

31. TUW TUZ 114 60 1,921 0,910 



Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział II 

Liczba skarg 

% ogólnej 

liczby skarg 

Udział zakładu ubezpieczeń 

w rynku działu II w % 

(stan na 31.03.2014 r.)* 

 
Liczba skarg 

(ogółem) 

Liczba skarg 

(ubezpieczenia 

komunikacyjne) 

32. Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce: 

 

- Ceska Pojistovna S.A. Oddział w Polsce (PROAMA) 

- Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA Direct) 

- Liberty Seguros S.A. Oddział w Polsce (Liberty Direct) 

- AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

- Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce 

- Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce 

- AGA International S.A. Oddział w Polsce 

- ACE European Group Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

- Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 

- BTA Insurance Company SE Oddział w Polsce 

- SOGECAP S.A. Oddział w Polsce 

- AEGON Ubezpieczenia Majątkowe, Oddział Zakładu 

Hungary Composite Insurance Ltd. Oddział w Polsce 

558 

 

237 

184 

93 

13 

8 

6 

5 

5 

3 

2 

1 

1 

498 

 

230 

173 

88 

4 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

- 

- 

9,402 
 

3,993 

3,100 

1,567 

0,219 

0,135 

0,101 

0,084 

0,084 

0,051 

0,034 

0,017 

0,017 

- 

33. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 32 5 0,539 - 

34. Reprezentanci do spraw roszczeń na terenie Polski nie będący ZU 40 39 0,674 - 

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II, za: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2014, www.knf.gov.pl. 

http://www.knf.gov.pl/


Tomasz Młynarski 

radca prawny, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych 

 

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela w procesie cywilnym– vademecum powoda – 

część 2 

 

W poprzedniej części omówiłem podstawowe zagadnienia wiążące się z wytoczeniem 

powództwa przeciwko ubezpieczycielowi przed sądem cywilnym, takie jak właściwość 

rzeczową i miejscową sądu, warunki formalne pozwu, wybrane tryby odrębne oraz koszty 

procesu. Poniżej chciałbym natomiast przedstawić dalsze przydatne w tej mierze informacje, 

skupiając się na tematyce reprezentacji powoda przed sądem, możliwości skorzystania przez 

niego z pomocy prawnej oraz kwestii ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym.  

 

Kto może reprezentować stronę przed sądem? 

 

Strona postępowania cywilnego działa przed sądem osobiście albo przez pełnomocnika, 

którym co do zasady może być tylko adwokat lub radca prawny. Pełnomocnikiem osoby 

prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również 

pracownik tej jednostki. W razie potrzeby do pozwu należy więc załączyć pełnomocnictwo, a 

także dowód uiszczenia opłaty skarbowej od niego w kwocie 17 zł. 

 

Natomiast osoba fizyczna nieposiadająca zdolności procesowej może podejmować czynności 

procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego. Takim przedstawicielem w 

przypadku osób małoletnich są rodzice (albo jedno z nich), względnie opiekun lub kurator. Z 

kolei przedstawicielem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest kurator, a całkowicie 

ubezwłasnowolnionej – opiekun. Dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie 

może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika, ustanawia się kuratora.  

 

Warto też wspomnieć o skutkach zawarcia umowy przelewu wierzytelności, zwanej także 

cesją. Na jej podstawie dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi wierzytelność ze swojego 

majątku do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza), choćby bez zgody dłużnika. Wraz z 

wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w tym roszczenie o 

zaległe odsetki. Przedmiotem cesji mogą być przede wszystkim wierzytelności, a zatem 

również świadczenie ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia. Umowa cesji stosowana jest 



m.in. przez niektóre wypożyczalnie samochodów zastępczych, które udostępniają 

poszkodowanemu taki pojazd w zamian za prawo do odszkodowania. Podmioty te nabywają 

wierzytelność na swoją rzecz i na własne ryzyko, więc gdy ubezpieczyciel nie pokryje 

pełnych kosztów najmu samochodu, mogą one samodzielnie dochodzić roszczeń 

odszkodowawczych w postępowaniu sądowym. Czym innym jest jednak zlecenie danemu 

podmiotowi (np. serwisowi dokonującemu naprawy uszkodzonego pojazdu) dokonywania 

czynności w ramach likwidacji szkód, obejmujące również upoważnienie go do odbioru 

odszkodowania (w ramach tzw. rozliczenia bezgotówkowego), ale bez przelewu prawa do 

odszkodowania. W takim przypadku umowa przewiduje zazwyczaj, że jeżeli ubezpieczyciel 

odmówi wypłaty odszkodowania lub przyzna kwotę niższą od wskazanej na fakturze, 

wówczas właściciel pojazdu zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów danej usługi. W 

takiej sytuacji to wyłącznie poszkodowany będzie uprawniony do wytoczenia powództwa 

przeciwko ubezpieczycielowi.  

 

Gdzie szukać bezpłatnej pomocy? 

 

Bezpłatnej pomocy w przygotowaniu pozwu może udzielić przede wszystkim powiatowy 

(miejski) rzecznik konsumentów, działający w ramach starostwa powiatowego (urzędu 

miasta) według miejsca zamieszkania osoby znajdującej się w sporze z przedsiębiorcą. 

Wyszukiwarka instytucji zajmujących się ochroną konsumencką, w tym także rzeczników 

konsumentów, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów.  

 

Ubezpieczających, ubezpieczonych, poszkodowanych, uposażonych i uprawnionych z 

umowy ubezpieczenia w dochodzeniu ich roszczeń na drodze postępowania sądowego 

wspierają także niektóre organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy 

ochrona konsumentów. Pomoc organizacji konsumenckiej przebiera różne formy – od 

napisania lub sprawdzenia poprawności pisma procesowego dla konsumenta, aż po 

wytoczenie powództwa na rzecz obywateli na podstawie art. 61 k.p.c. Szczególnie prężnie 

działa na tym polu Federacja Konsumentów – w celu uzyskania jej pomocy należy zwrócić 

się do najbliższego oddziału według miejsca zamieszkania. Ogólnopolską sieć punktów porad 

prawnych dla osób niezamożnych prowadzi także Fundacja Academia Iuris, warto ponadto 

wspomnieć o studenckich poradniach prawnych funkcjonujących przy uczelniach wyższych. 

http://uokik.gov.pl/kontakt.php
http://uokik.gov.pl/kontakt.php
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html
http://www.academiaiuris.pl/
http://www.fupp.org.pl/kliniki-prawa/kliniki-w-polsce


Bezpłatnych porad prawnych udzielają także inne organizacje społeczne, czy nawet biura 

poselskie. Dyżury radców prawnych funkcjonują z kolei często w urzędach gmin i miast. 

 

Rzecznik Ubezpieczonych może natomiast – już na etapie postępowania cywilnego – 

przedstawić sądowi oświadczenie zawierające istotny pogląd w danej sprawie. Dzieje się tak 

na wniosek ubezpieczonego (poszkodowanego) lub na żądanie sądu, przy czym 

przedstawienie poglądu przez Rzecznika jest fakultatywne (zob. szerzej J. Szczepańska, 

Pogląd w sprawie – dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych, 

Monitor Ubezpieczeniowy 2013,  nr 48, s. 18-27). 

 

Pełnomocnik z wyboru i z urzędu 

 

W każdym przypadku, a już zwłaszcza w odniesieniu do spraw skomplikowanych pod 

względem prawnym lub dowodowym, warto rozważyć celowość skorzystania z fachowej 

pomocy prawnej polegającej na reprezentowaniu strony przed sądem przez adwokata lub 

radcę prawnego. Pamiętajmy przy tym, że zakłady ubezpieczeń z zasady są reprezentowane 

właśnie przez profesjonalnych pełnomocników, często specjalizujących się w określonym 

typie spraw.  

 

W przypadku zawarcia umowy z adwokatem lub radcą prawnym z wyboru, zasady 

wynagrodzenia ustalane są z klientem indywidualnie. Co do zasady nie powinno być ono 

niższe niż stawka minimalna ustalona przez Ministra Sprawiedliwości. Stawki te w 

odniesieniu do większości spraw majątkowych wynoszą obecnie, w zależności od wartości 

przedmiotu sprawy: 

 do 500 zł – 60 zł,  

 powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł, 

 powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł,  

 powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł, 

 powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł, 

 powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł, 

 powyżej 200 000 zł –7200 zł. 

 

http://rzu.gov.pl/files/20949__5283__Joanna_Szczepanska___Poglad_w_sprawie_____dalszy_rozwoj_najnowszej_prerogatywy_Rzecznika_Ubezpieczonych___Monitor_Ubezpi.pdf
http://rzu.gov.pl/files/20949__5283__Joanna_Szczepanska___Poglad_w_sprawie_____dalszy_rozwoj_najnowszej_prerogatywy_Rzecznika_Ubezpieczonych___Monitor_Ubezpi.pdf
http://rzu.gov.pl/files/20949__5283__Joanna_Szczepanska___Poglad_w_sprawie_____dalszy_rozwoj_najnowszej_prerogatywy_Rzecznika_Ubezpieczonych___Monitor_Ubezpi.pdf


W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub 

rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat lub radca prawny może ustalić stawkę opłaty 

niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości. 

 

Przy wyborze pełnomocnika można posiłkować się m.in. wyszukiwarkami udostępnionymi 

przez samorząd zawodowy adwokatów i radców prawnych. 

 

Strona, która została zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może 

wnosić o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Zrobić to może także osoba 

fizyczna niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego 

wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego 

bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, natomiast osoba prawna lub inna 

jednostka organizacyjna – jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie 

kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy 

prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, 

na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się 

toczy. Sąd uwzględni wniosek tylko wówczas, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w 

sprawie uzna za potrzebny. 

 

Do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego osoba fizyczna dołącza 

oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i 

źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru, dostępnego w 

siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli wniosek 

ten jest składany łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, należy dołączyć 

tylko jedno oświadczenie. 

 

O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady 

adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych, która ma obowiązek uczynić to nie 

później niż w terminie dwóch tygodni, zawiadamiając o tym sąd. Jeżeli strona we wniosku 

wskazała konkretnego adwokata lub radcę prawnego, właściwa rada, w miarę możliwości i w 

porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy tego właśnie 

adwokata lub radcę prawnego. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd jest 

równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. Adwokat lub radca prawny z 

http://rejestradwokatow.pl/
http://rejestrradcow.pl/
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym


urzędu jest obowiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania, 

chyba że z postanowienia sądu wynika, iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej. 

 

Ciężar dowodu w postępowaniu sądowym 

 

Podejmując decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową należy mieć na uwadze, że 

zgodnie z art. 6 k.c. to na osobie powołującej się na okoliczności nieuwzględnione przez 

ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym spoczywa ciężar przeprowadzenia 

stosownego dowodu, w tym co do zasadności zgłoszonych roszczeń i podniesionych 

zarzutów. Strony są więc obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których 

wywodzą skutki prawne, sąd zaś może dopuścić dowód z urzędu jedynie w wyjątkowych 

sytuacjach. Stąd też do osoby występującej z żądaniem nieuwzględnionym przez 

ubezpieczyciela należy ocena, czy wysuwane pod adresem zakładu ubezpieczeń roszczenia i 

zarzuty znajdują potwierdzenie w posiadanym lub możliwym do zgromadzenia materiale 

dowodowym. 

 

Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla 

rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według 

własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Nie 

wymagają dowodu jedynie faty powszechnie znane, które sąd bierze pod uwagę nawet bez 

powołania się na nie przez strony, a także fakty przyznane w toku postępowania wprost lub w 

sposób dorozumiany przez stronę przeciwną. Sąd może ponadto uznać za ustalone fakty 

mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić 

z innych ustalonych faktów, co określa się mianem domniemania faktycznego.  

 

W obecnie obowiązującej procedurze należy zwrócić szczególną uwagę na to, by twierdzenia 

i dowody zgłaszać bez zbędnej zwłoki, a więc co do zasady już w pozwie. Wprawdzie 

bowiem okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia 

wniosków i twierdzeń strony przeciwnej strona może przytaczać aż do zamknięcia rozprawy, 

to jednak sąd pomija twierdzenia i dowody spóźnione, chyba że strona uprawdopodobni, że 

nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych 

twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, albo też gdy występują 

inne wyjątkowe okoliczności. Sąd pomija również twierdzenia i dowody, które zostały 

http://www.rzu.gov.pl/orzecznictwo/art-6-k-c-ciezar-dowodu
http://www.rzu.gov.pl/orzecznictwo/art-6-k-c-ciezar-dowodu


powołane jedynie dla zwłoki, albo też jeśli okoliczności sporne zostały już dostatecznie 

wyjaśnione.  

 

W postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu sąd musi oznaczyć nie tylko sam środek 

dowodowy, ale także fakt, który ma podlegać dowodzeniu, dlatego też wnioskując o 

dopuszczenie danego dowodu należy bezwzględnie wskazać, na jaką okoliczność ma on 

zostać przeprowadzony. Środkami dowodowymi mogą być: 

 dokumenty – dzielą się na dokumenty urzędowe (sporządzone w przepisanej formie przez 

powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich 

działania; korzystają z domniemania prawdziwości, stanowiąc dowód tego, co zostało w 

nich urzędowo zaświadczone) oraz dokumenty prywatne (stanowią dowód jedynie tego, 

że osoby, które je podpisały, złożyły określone oświadczenie); 

 zeznania świadków – strona powołująca się na dowód ze świadków musi nie tylko 

dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków 

stwierdzone, ale też wskazać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków, tak 

by możliwe  było ich wezwanie do sądu; 

 opinie biegłych – niezbędne we wszystkich wypadkach wymagających wiadomości 

specjalnych, a więc takich, które nie są dostępne dla przeciętnego człowieka; w takiej 

sytuacji nie jest wystarczająca prywatna opinia czy ekspertyza, sporządzona przed 

procesem na zlecenie strony, choćby jej wykonawcą była osoba wpisana na listę biegłych 

sądowych; 

 oględziny – polegają na bezpośrednim zbadaniu przez organ sądowy właściwości lub 

stanu osób, miejsca lub rzeczy; w sytuacji, gdy wymaga to posiadania wiadomości 

specjalnych, sąd może zarządzić oględziny z udziałem biegłego; 

 przesłuchanie stron – stosowane wyłącznie wówczas, gdy po wyczerpaniu innych 

środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla 

rozstrzygnięcia sprawy; 

 inne środki dowodowe – np. dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, 

rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo 

przenoszących obrazy lub dźwięki. 

 

Szereg dalszych informacji, które mogą okazać się przydatne w związku z dochodzeniem od 

ubezpieczyciela roszczeń na drodze sądowej, jest dostępnych na stronie internetowej 



Rzecznika Ubezpieczonych, w tym zwłaszcza w zakładkach Pytania i odpowiedzi, Artykuły 

pracowników i współpracowników, Orzecznictwo, czy wreszcie Wzory pism. Zachęcamy 

także do skorzystania z broszury Ministerstwa Sprawiedliwości pt. „Obywatel w 

postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki”. 

http://www.rzu.gov.pl/
http://www.rzu.gov.pl/najczestsze-pytania
http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow
http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow
http://www.rzu.gov.pl/serwis-prawny/orzecznictwo
http://www.rzu.gov.pl/serwis-prawny/wzory-pism
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/prawa_i_obowiazki/post_cyw/obywatel_w-post-cywilnym-calosc.pdf
http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/prawa_i_obowiazki/post_cyw/obywatel_w-post-cywilnym-calosc.pdf


1 

 

Bartłomiej Chmielowiec 

główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski 

 

 

Raport Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych – 

odziaływanie i reakcja rynku ubezpieczeniowego 

 

Cel raportu  

 

W grudniu 2013 r., Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport pt. „Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych”. Celem przedmiotowego raportu 

była praktyczna ocena przyjętych przez zakłady ubezpieczeń modeli likwidacji szkód 

komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych pod 

kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ukształtowanym 

orzecznictwem Sądu Najwyższego. W szczególności przedmiotem analizy były roszczenia 

dotyczące ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów, zwrotu kosztów 

najmu pojazdu zastępczego oraz utrata wartości handlowej pojazdu. Natomiast punktem 

odniesienia w zakresie badania zgodności praktyk likwidacyjnych z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa było m.in. następujące orzecznictwo Sądu Najwyższego:  

a) uchwała z dnia 17 listopada 2011 (sygn. akt III CZP 05/11 – najem pojazdu zastępczego), 

b) uchwała z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11 – potrącenia amortyzacyjne), 

c) postanowienie z dnia 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 85/11 – części oryginalne), 

d)  uchwała z dnia 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01 – utrata wartości 

handlowej). 

 

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, orzecznictwo Sądu Najwyższego ma decydujące 

znaczenie dla właściwego rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych i odpowiedniej wykładni 

prawa, bowiem do zadań Sądu Najwyższego w ramach sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości należy nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania, 

a także podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne (art. 183 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie 

Najwyższym). Dlatego też, z uwagi na konstytucyjne umocowania Sądu Najwyższego, Jego 

zadania oraz profesjonalny autorytet, w opinii Rzecznika Ubezpieczonych, punktem 

http://www.rzu.gov.pl/publikacje/raporty-i-opracowania/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych___Orzecznictwo_Sadu_Najwyzszego_a_praktyka_likwidacji_szkod_komunikacyjnych__21655
http://www.rzu.gov.pl/publikacje/raporty-i-opracowania/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych___Orzecznictwo_Sadu_Najwyzszego_a_praktyka_likwidacji_szkod_komunikacyjnych__21655
http://www.rzu.gov.pl/files/20619__5223__Uzasadnienie_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_w_sprawie_zwrotu_kosztow_najmu_pojazdu_zastepczego_dla_osob_fizycznych_nieprowadza.pdf
http://www.rzu.gov.pl/files/20619__5223__Uzasadnienie_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_w_sprawie_zwrotu_kosztow_najmu_pojazdu_zastepczego_dla_osob_fizycznych_nieprowadza.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/uchwala_amortyzacja.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/uchwala_amortyzacja.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/postanowienie_oryginalne.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/postanowienie_oryginalne.pdf
http://www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/uchwala__SN___z_dnia_2001_10_12____________________III_CZP_57_01__OSNC_2002_5_57_____740
http://www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/uchwala__SN___z_dnia_2001_10_12____________________III_CZP_57_01__OSNC_2002_5_57_____740
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022402052
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022402052
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odniesienia przy wykładni przepisów powszechnie obowiązującego prawa, powinna być 

wykładnia prawa dokonana przez Sąd Najwyższy. 

 

W przedmiotowym raporcie opisane zostały stosowane przez zakłady ubezpieczeń praktyki 

likwidacji szkód podczas rozpatrywania roszczeń poszkodowanych oraz sposób 

przestrzegania wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do zwrotu 

kosztów najmu pojazdu zastępczego, dopuszczalności stosowania potrąceń amortyzacyjnych, 

części potrzebnych do naprawy uszkodzonego pojazdu, oraz utraconej wartości handlowej.  

 

Raport został sporządzony na podstawie analizy ponad 2000 skarg osób poszkodowanych 

kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 2011–2013, zaś uzupełnieniem były 

załączniki, na które składały się wybrane stanowiska zakładów ubezpieczeń, kalkulacje 

kosztów naprawy sporządzane przez ubezpieczycieli oraz obrazy stron internetowych. Z 

uwagi na techniczne aspekty analizowanej problematyki, przedmiotowy raport był 

konsultowany z Polskim Związkiem Motorowym – Zespołem Rzeczoznawców Techniki 

Samochodowej i Ruchu Drogowego. 

 

Wyniki analizy oraz wnioski płynące z raportu  

 

Przeprowadzona przez Rzecznika Ubezpieczonych analiza skarg osób poszkodowanych, 

doprowadziła do następujących wniosków w poszczególnych obszarach tematycznych, 

objętych badaniem. 

 

1. Refundacja wydatków na najem pojazdu zastępczego 

 

Analiza skarg poszkodowanych w sprawach o zapłatę odszkodowania za wydatki na najem 

pojazdu zastępczego po wydaniu uchwały przez Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2011 r. 

(sygn. akt III CZP 05/11) wykazała, że ubezpieczyciele co do zasady refundują koszty najmu 

pojazdu zastępczego, jednakże wykształciły się modele likwidacji szkód, które w ocenie 

Rzecznika Ubezpieczonych w wielu przypadkach wyłączają lub ograniczają wysokość 

należnego odszkodowania. W ocenie Rzecznika za sprzeczne z treścią art. 361 § 2 k.c. i 

uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 05/11) (por. 

stanowisko Rzecznika w sprawie najmu pojazdu zastępczego) należało uznać praktyki 

polegające na: 

http://www.pzm.pl/mazowieckie/rzeczoznawstwo/warszawa
http://www.pzm.pl/mazowieckie/rzeczoznawstwo/warszawa
http://www.rzu.gov.pl/files/20619__5223__Uzasadnienie_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_w_sprawie_zwrotu_kosztow_najmu_pojazdu_zastepczego_dla_osob_fizycznych_nieprowadza.pdf
http://www.rzu.gov.pl/files/20619__5223__Uzasadnienie_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_w_sprawie_zwrotu_kosztow_najmu_pojazdu_zastepczego_dla_osob_fizycznych_nieprowadza.pdf
http://www.rzu.gov.pl/files/20619__5223__Uzasadnienie_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_w_sprawie_zwrotu_kosztow_najmu_pojazdu_zastepczego_dla_osob_fizycznych_nieprowadza.pdf
http://www.rzu.gov.pl/sprawy-biezace/Stanowisko_Rzecznika_Ubezpieczonych_w_sprawie_najmu_pojazdu_zastepczego_w_swietle_uchwaly_SN_z_dnia_17_listopada_2011_r___20845
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a) uzależnianiu refundacji wydatków na najem od udowodnienia, że poszkodowany 

wykorzystujący samochód do celów prywatnych poniósłby inną szkodę majątkową lub 

też że poszkodowany nie mógł zaspokoić swoich potrzeb konsumpcyjnych i życiowych 

poprzez skorzystanie z komunikacji publicznej; 

b) zwrocie wydatków na najem pojazdu zastępczego tylko za okres technologicznego czasu 

naprawy w przypadku szkody częściowej w pojeździe z pominięciem innych 

obiektywnych i niezależnych od poszkodowanego czynników, które w okolicznościach 

danej sprawy wpływały na łączny czas niemożności korzystania z własnego pojazdu; 

c) przyjmowaniu odpowiedzialności za wydatki na najem pojazdu zastępczego w przypadku 

szkody całkowitej w pojeździe tylko za okres od zgłoszenia szkody do dnia oględzin oraz 

7 dni na zagospodarowanie pozostałości powypadkowych, niezależnie od tego, czy 

poszkodowany rzeczywiście posiadał możliwość odtworzenia możliwości korzystania z 

rzeczy poprzez zakup innego pojazdu mechanicznego; 

d) pomniejszaniu wysokości należnego odszkodowania o nieudowodniony, dowolnie 

przyjęty procentowy wskaźnik zaoszczędzonych wydatków na eksploatację własnego 

pojazdu (np. 10%, 20%); 

e) pomniejszaniu wysokości należnego odszkodowania za wydatki na najem pojazdu 

zastępczego poprzez obniżenie dziennej stawki czynszu najmu do stawek najniższych na 

rynku lub do wewnętrznie przyjętych przez ubezpieczyciela, pomimo że stawka czynszu 

najmu poniesiona przez poszkodowanego była stawką rynkową. 

 

2. Amortyzacja części zamiennych 

 

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych praktyka rynkowa poszczególnych zakładów 

ubezpieczeń – pomimo uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III 

CZP 80/11) – polegająca na pomniejszeniu kwoty należnego odszkodowania poprzez 

dokonywanie tzw. potrąceń amortyzacyjnych od wyliczanych wartości nowych części 

zamiennych nie uległa zmianie.  

 

W szczególności jak wykazał Rzecznik w raporcie, argumentacja zakładów ubezpieczeń, iż 

tzw. „wskaźnik urealnienia”, który jest stosowany w kalkulacjach kosztów naprawy służy 

wyliczaniu średniej ceny części zamiennej w oparciu o ceny nowych części, a jego wysokość 

nie wynika z dokonywanych potrąceń amortyzacyjnych, a z faktu ilości oraz dostępności cen 

części alternatywnych (zamienników) na rynku, jest prawdziwa tylko w części spraw, tzn. w 

http://rzu.gov.pl/pdf/uchwala_amortyzacja.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/uchwala_amortyzacja.pdf
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tych, w których faktycznie w rzeczywistości na rynku występują i są dostępne części 

alternatywne, mogące zastąpić wszystkie uszkodzone w wyniku kolizji części oryginalne. 

Wówczas mamy do czynienia z tzw. amortyzacją rodzajową, czyli zastąpieniem części 

oryginalnych – zamiennikami. W przeważającej większości skarg analizowanych przez 

Rzecznika Ubezpieczonych, nie wszystkie uszkodzone części oryginalne mają swoje 

odpowiednie zamienniki części oryginalnych. Zatem pod pozorem zastępowania nowych 

części oryginalnych nowymi częściami alternatywnymi dokonywana była w rzeczywistości 

amortyzacja części, która przybrała postać amortyzacji mieszanej (amortyzacja części, 

połączona w przypadku występowania na rynku zamienników, zastąpieniem niektórych 

części oryginalnych częściami alternatywnymi) lub amortyzacji całkowitej (brak 

jakichkolwiek zamienników, potrącenia amortyzacyjne cen wszystkich części niezbędnych do 

naprawy uszkodzonego pojazdu). Zakłady ubezpieczeń pomimo wniosków Rzecznika nie 

potrafiły udowodnić i wykazać, jakiego rodzaju części poszkodowany mógłby zakupić po 

dokonaniu urealnienia, jakie podmioty są producentami części ujętych w kalkulacji kosztów 

naprawy, jak również od jakich producentów lub dostawców części oryginalnych w chwili 

ustalenia odszkodowania poszkodowany mógł nabyć części oryginalnie po cenie niższej o 

50%, 60% lub 70%. 

  

3. Rodzaje części zamiennych do naprawy pojazdu 

 

W odniesieniu do problematyki rodzaju części użytych do naprawy pojazdu, w opinii 

Rzecznika wskazania płynące z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r. 

(sygn. akt III CZP 85/11) na etapie postępowania likwidacyjnego nie zostały w żaden sposób 

przyjęte bądź wdrożone przez zakłady ubezpieczeń. Praktyki ubezpieczycieli nakierowane 

były głównie na zaniżenie świadczenia odszkodowawczego z ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych w oparciu o ceny części alternatywnych, nie pochodzących 

bezpośrednio od producenta pojazdu. Przy czym, nie były przedstawiane dowody i przesłanki 

uzasadniające zasadność stosowania cen części alternatywnych, pomimo wyraźnego 

wskazania w linii orzecznictwa Sądu Najwyższego, iż zasadą powinna być wypłata 

odszkodowania ustalonego na podstawie cen części oryginalnych pochodzących od 

producenta, a dopiero w innych, wyjątkowych wypadkach, świadczenie mogło zostać 

ustalone w oparciu o ceny części nieoryginalnych. Dodatkowo, zakłady ubezpieczeń 

bezpodstawnie warunkowały wypłatę całości kwoty należnego odszkodowania od 

udowodnienia faktu dokonania naprawy pojazdu. Ubezpieczyciele nie przedstawiali również 

http://rzu.gov.pl/pdf/postanowienie_oryginalne.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/postanowienie_oryginalne.pdf
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dowodów uzasadniających zaniżenie wysokości świadczeń na fakturach bądź kosztorysach 

przedstawionych przez poszkodowanych w toku procesu likwidacji szkody.   

 

W ocenie Rzecznika, zakłady ubezpieczeń dodatkowo stosowały niejednolite i rozbieżne 

kryteria przy ustalaniu kosztów naprawy, w zależności od faktu, czy szkoda miała charakter 

całkowity (tj. koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym) czy 

też częściowy (koszty naprawy są niższe niż wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym).  

 

4. Utrata wartości handlowej pojazdu 

 

Na podstawie zebranego i przeanalizowanego materiału Rzecznik Ubezpieczonych 

zaobserwował także zupełną dowolność w zakresie zajmowanego stanowiska o wypłacie bądź 

odmowie wypłaty odszkodowania z tytuły utraty wartości handlowej. W części z 

analizowanych spraw, ubezpieczyciele zmieniali stanowisko dopiero po interwencjach 

podejmowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych.  Jednocześnie, Rzecznik stwierdził brak 

realizacji rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie utraty wartości handlowej 

pojazdu, która zalecała zakładom ubezpieczeń przekazanie poszkodowanym niezbędnych 

informacji związanych z przedmiotowym roszczeniem (pismo KNF z dnia 31 stycznia 2012 

r., DLU/606/14/1/2012).  

 

5. Wnioski  

 

Rzecznik Ubezpieczonych w opisywanym raporcie zawarł także wnioski i postulaty, 

wskazując kierunki działań, które powinny zostać podjęte w celu zmiany zauważalnych 

nieprawidłowości w obszarze szkód komunikacyjnych. W szczególności Rzecznik 

wskazywał, że: 

a) składki w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

powinny być ustalone w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wykonanie 

wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania 

działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń; 

b) Komisja Nadzoru Finansowego w ramach swoich kompetencji powinna podjąć działania 

o charakterze administracyjno-prawnym; 

c) niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych, w ramach których stworzone zostałyby 

między innymi instytucje usprawniające działania sądów w sprawach cywilnych i dzięki 

http://www.knf.gov.pl/Images/stanowisko_ws_roszczenia_utraty_wartosci_handlowej_pojazdu_tcm75-29193.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/stanowisko_ws_roszczenia_utraty_wartosci_handlowej_pojazdu_tcm75-29193.pdf
http://www.knf.gov.pl/index.html
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którym w zdecydowanie krótszym czasie i być może uproszczonym dla poszkodowanych 

trybie rozstrzygane byłyby sprawy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych z 

wykorzystywaniem alternatywnych systemów pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution); 

d) konieczne jest wprowadzenie prawnego obowiązku publikowania przez zakłady 

ubezpieczeń danych statystycznych związanych z liczbą prowadzonych postępowań 

reklamacyjnych oraz procesów sądowych w celu wzmocnienia konkurencyjności 

jakościowej na rynku ubezpieczeń; 

e) uzasadnione byłoby ostateczne potwierdzenie konsumenckiego statusu poszkodowanego, 

w celu zapewnienia ze strony Prezesa UOKiK szerszej ochrony osób poszkodowanych, w 

tym podjęcia ewentualnych niezbędnych działań legislacyjnych mających na celu objęcie 

poszkodowanych ochroną konsumencką. 

 

Odziaływanie i reakcja rynku 

 

Przedmiotowy raport, Rzecznik Ubezpieczonych przekazał: Prezesowi Rady Ministrów, 

Ministrowi Finansów, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Komisji Nadzoru 

Finansowego, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, Przewodniczącemu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 

Przewodniczącemu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP oraz 

Przewodniczącemu Nadzwyczajnej Komisji do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP. 

Raport został także opublikowany i zaprezentowany na konferencji prasowej, a następnie był 

szeroko opisywany w mediach oraz prasie specjalistycznej. 

 

Po upływie ponad pół roku od opublikowania raportu, można pokusić się o pewne wnioski i 

spostrzeżenia, w jaki sposób raport wpłynął na działalność ubezpieczycieli oraz jaka była 

reakcja organów kontroli i nadzoru.  

 

W odniesieniu do praktyk likwidacyjnych zakładów ubezpieczeń, należy stwierdzić że w 

dalszym ciągu są stosowane modele likwidacji szkód komunikacyjnych, w ramach których 

nie są respektowane rozstrzygnięć podjętych przez Sąd Najwyższy : uchwała z dnia 17 

listopada 2011 (sygn. akt III CZP 05/11 – najem pojazdu zastępczego), uchwała z dnia 12 

kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11 – potrącenia amortyzacyjne), postanowienie z dnia 

20 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 85/11 – części oryginalne), uchwała z dnia 12 

http://www.rzu.gov.pl/files/20619__5223__Uzasadnienie_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_w_sprawie_zwrotu_kosztow_najmu_pojazdu_zastepczego_dla_osob_fizycznych_nieprowadza.pdf
http://www.rzu.gov.pl/files/20619__5223__Uzasadnienie_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_w_sprawie_zwrotu_kosztow_najmu_pojazdu_zastepczego_dla_osob_fizycznych_nieprowadza.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/uchwala_amortyzacja.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/uchwala_amortyzacja.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/postanowienie_oryginalne.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/postanowienie_oryginalne.pdf
http://www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/uchwala__SN___z_dnia_2001_10_12____________________III_CZP_57_01__OSNC_2002_5_57_____740


7 

 

października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01 – utrata wartości handlowej). Zakłady 

ubezpieczeń nie zmieniły swoich nieprawidłowych praktyk w zakresie likwidacji szkód 

komunikacyjnych.  

 

Jednocześnie należy wskazać, iż Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru nad 

działalnością zakładów ubezpieczeń, w piśmie z dnia 9 lipca 2014 roku (znak: 

DIU/078/25/31/2014) skierowała do konsultacji publicznych projekt „Wytycznych 

dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”  wskazując, iż jednym z 

powodów ich opracowania były nieprawidłowości sygnalizowane przez Rzecznika 

Ubezpieczonych. Należy zatem stwierdzić, iż raport Rzecznika w sposób pośredni będzie 

miał wpływ na to, w jaki sposób będzie w przyszłości wyglądał model likwidacji szkód 

komunikacyjnych w Polsce. Obecnie trwają konsultacje KNF z rynkiem ubezpieczeniowym 

w zakresie treści przedmiotowych Wytycznych, zaś sam organ nadzoru oczekuje, że 

standardy wskazane w Wytycznych będą zaimplementowane przez podmioty nadzorowane 

nie później niż do 31 marca 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych również otrzymał projekt 

Wytycznych celem ich zaopiniowania. W ocenie Rzecznika kierunek działań podjętych przez 

Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie rozwiązania problemów związanych z 

nieprawidłowościami występującymi w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych, w pełni 

zasługuje na poparcie, zaś sam projekt Wytycznych należy ocenić bardzo pozytywnie. W 

opinii Rzecznika, respektowanie zapisów Wytycznych przez zakłady ubezpieczeń 

niewątpliwe powinno zasadniczo wpłynąć na poprawę jakości prowadzonych postępowań 

likwidacyjnych. 

 

Na zakończenie należy wskazać, że Rzecznik Ubezpieczonych  przygotowuje II część raportu 

„Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych”, która 

zostanie poświęcona omówieniu problematyki szkody całkowitej, kosztów roboczogodziny, 

realizacji obowiązków informacyjnych oraz terminowości wypłaty odszkodowań.  

http://www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/uchwala__SN___z_dnia_2001_10_12____________________III_CZP_57_01__OSNC_2002_5_57_____740
http://www.knf.gov.pl/Images/pismo_wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-38468.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/pismo_wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-38468.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/Wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-38469.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/Wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-38469.pdf


Aleksander Daszewski 

r.pr koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 

 

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności zadośćuczynienia 

pieniężnego za śmierć osoby najbliższej na skutek zdarzeń powstałych przed dniem 3 

sierpnia 2008 r. 

 

Wydawało się, że judykatura Sądu Najwyższego w kwestii dopuszczalności dochodzenia 

zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej na skutek zdarzeń powstałych przed dniem 3 

sierpnia 2008 r. – w tym również od ubezpieczyciela sprawcy wypadku – była mocno 

ugruntowana, o czym świadczyły przemyślenia Sądu Najwyższego zawarte w uchwałach z 

dnia 22 października 2010 r. (sygn. akt III CZP 76/10), z dnia 13 lipca 2011 r. (sygn. akt III 

CZP 32/11), z dnia 7 listopada 2012 r. (sygn. akt III CZP 67/12) i z dnia 20 grudnia 2012 r. 

(sygn. akt III CZP 93/12). Pomimo tak bogatej i szeroko ukształtowanej linii orzeczniczej 

Sądu Najwyższego, po stronie części sądów powszechnych nadal istniały w tej mierze pewne 

wątpliwości, które są również widoczne w praktyce likwidacyjnej niektórych podmiotów 

rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym także czołowych jego graczy (PZU S.A. i TUiR 

Warta S.A.). Towarzystwa te, jak wynika z licznie prowadzonych przez Rzecznika 

Ubezpieczonych postępowań skargowych, w sposób niemal automatyczny oddalają 

roszczenia zgłaszane w imieniu osób pośrednio poszkodowanych, co stało się utrwalonym 

modelem ich działania. 

 

W odpowiedziach na liczne interwencje Rzecznika Ubezpieczonych zakłady ubezpieczeń 

wskazywały, iż wymienione wyżej uchwały podjęte przez Sąd Najwyższy dotyczą zagadnień 

prawnych występujących w indywidualnych sprawach, a tezy w nich przedstawione nie 

stanowią zasad prawnych i nie wiążą ubezpieczycieli w innych analogicznych przypadkach. 

Podobnie temat nagminnego kwestionowania przez największych ubezpieczycieli 

wytycznych płynących z ww. uchwał Sądu Najwyższego dotyczących zadośćuczynienia za 

zerwanie więzi rodzinnej z osobami zmarłymi w wyniku wypadków sprzed dnia 3 sierpnia 

2008 r. podnosili pełnomocnicy poszkodowanych. Z drugiej strony, przedstawiciele zakładów 

ubezpieczeń, którzy w ramach zarządzanych przez siebie spółek podkreślali, że dopiero jasne 

i precyzyjne wytyczne Sądu Najwyższego podjęte w składzie siedmioosobowym mogą być 

dla ubezpieczycieli cenne (por. R. Stankiewicz, Przewodniczący Komisji ds. Likwidacji 

http://www.rzu.gov.pl/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_22_pazdziernika_2010_roku__sygn__akt_III_CZP_76_10__niepublikowana__20545
http://www.rzu.gov.pl/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_22_pazdziernika_2010_roku__sygn__akt_III_CZP_76_10__niepublikowana__20545
http://www.rzu.gov.pl/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_13_lipca_2011_roku__sygn__akt_III_CZP_32_11__niepublikowana__20544
http://www.rzu.gov.pl/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_13_lipca_2011_roku__sygn__akt_III_CZP_32_11__niepublikowana__20544
http://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/13119
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2093-12.pdf
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2093-12.pdf


Szkód PIU, w rozmowie z red. Mariuszem Gawrychowskim w: Rzecznik Ubezpieczonych 

bierze pod lupę szkody osobowe, „Puls Biznesu” 2013, nr 191, s. 5). 

 

Wniosek Rzecznika do Sądu Najwyższego 

 

Obserwując praktykę niektórych zakładów ubezpieczeń, a także analizując głosy zarówno 

przedstawicieli branży ubezpieczeniowej jak i odszkodowawczej Rzecznik doszedł do 

wniosku, że najlepszym, a jednocześnie w pełni obiektywnym sposobem ostatecznego 

wyjaśnienia sprawy dopuszczalności omawianego roszczenia będzie ponowne skorzystanie z 

autorytetu Sądu Najwyższego. W tym celu w Biurze Rzecznika dokonaliśmy szeroko 

zakrojonej kwerendy orzecznictwa dochodząc do wniosku, że w judykaturze występują 

pewne rozbieżności powstałe na tle rozpatrywania roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu 

naruszenia dobra osobistego w wyniku utraty osoby najbliższej, co skutkuje szeregiem 

sporów, które obecnie toczą się w postępowaniach likwidacyjnych i coraz częściej trafiają na 

drogę postępowań sądowych. 

 

Te studia analityczne nad orzecznictwem umożliwiły nam na przygotowanie kolejnego 

wniosku do Sądu Najwyższego. We wniosku prosiliśmy Sąd Najwyższy o odpowiedź na 

pytanie: „Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci 

szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 

sierpnia 2008 r.?” 

 

Przypuszczając jakie ostatecznie stanowisko dotyczące wskazanej problematyki zajmie 

najprawdopodobniej po raz kolejny Sąd Najwyższy, skorzystaliśmy z nadarzającej się okazji i 

zdecydowaliśmy się również zachęcić Sąd, by ten odniósł się także do pewnych 

dodatkowych, acz niezmiernie istotnych wątpliwości, które wiążą się z tą skomplikowaną 

materią. Chodzi tutaj przede wszystkim o doprecyzowanie zasadniczych dla praktyki kwestii 

jak: 

 krąg osób uprawnionych do żądania zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c.; 

 doprecyzowanie dobra osobistego, które podlega ochronie; 



 dopuszczalność roszczenia po stronie osób, których bliscy wprawdzie przeżyli 

wypadek, ale z uwagi na tragiczny i nieodwracalny stan ich zdrowia, naruszone 

zostały dobra osobiste także pośrednio poszkodowanych osób najbliższych; 

 moment, właściwy do badania stanu krzywdy po stronie pośrednio poszkodowanych; 

 kwestie dowodowe istotne przy dochodzeniu zadośćuczynienia; 

 sposób miarkowania wysokości zadośćuczynienia; 

 możliwość uwzględniania w wysokości zadośćuczynienia z art. 448 k.c. otrzymanych 

kwot tytułem stosownego odszkodowania z art. 446 § 3 k.c.; 

 możliwość kumulacji roszczeń z art. 448 k.c. z tymi określonymi w art. 446 § 4 k.c. 

etc. 

 

Dodatkowo, aby w pełni naświetlić Sądowi Najwyższemu praktyczne oddziaływanie tego 

rozstrzygnięcia, nakreśliliśmy we wniosku skalę potencjalnych roszczeń i jej wpływ na 

działalność tych zakładów ubezpieczeń, których głównie finansowo dotyka omawiany 

problem. Wskazaliśmy również wyraźnie na podnoszony przez zakłady ubezpieczeń 

argument odnoszący się do konieczności powrotu do tego typu roszczeń po wielu latach od 

zakończenia okresu ubezpieczenia, czego wówczas nie byli w stanie przewidzieć. 

 

Formułując, a następnie kierując wniosek do Sądu Najwyższego liczyliśmy, że za jego sprawą 

Sąd Najwyższy w uchwale podejmowanej w rozszerzonym składzie (siedmioosobowym lub 

pełnej Izby Cywilnej, o co zabiegaliśmy) przedstawi jednoznaczne, jasne i precyzyjne 

wytyczne, które okażą się bardzo cenne dla praktyki i pomogą poszkodowanym, ich 

pełnomocnikom i ubezpieczycielom realizować w zgodzie z porządkiem prawnym 

zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, bez konieczności uciekania się w niemal każdej 

sprawie do drogi sądowej. Mieliśmy też nadzieję, że na skutek wytycznych płynących z 

potrzebnego w naszym odczuciu orzeczenia Sądu Najwyższego powszechny obecnie po 

stronie niektórych ubezpieczycieli automatyzm w odmowach zastąpi wnikliwa indywidualna 

analiza każdej sprawy (ad casum). 

 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z wniosku Rzecznika 

 

Co prawda Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały, przy czym w uzasadnieniu do 

postanowienia o odmowie podjęcia uchwały w sprawie zadośćuczynień sprzed 3 sierpnia 



2008 r. odniósł się merytorycznie do podniesionego zagadnienia jednoznacznie wskazując, że 

– biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo – najbliższym członkom rodziny zmarłego 

zadośćuczynienie przysługuje. Sąd uzasadniając postanowienie przytoczył szereg swoich 

dotychczasowych uchwał i orzeczeń sądów powszechnych, z których w jasny sposób wynika, 

że zadośćuczynienie najbliższym się należy. Przypomniał, iż „zagadnienie to zostało 

rozstrzygnięte uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r. (sygn. akt III CZP 

76/10), w której przyjęto, że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na 

podstawie art. 448 w zw. z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną przed 3 

sierpnia 2008 r. krzywdę, w następstwie naruszenia deliktem dobra osobistego, w postaci 

szczególnej więzi rodzinnej łączącej ją ze zmarłym. Sąd Najwyższy wskazał, że 

wprowadzenie art. 446 § 4 k.c. jest nie tylko wyrazem woli ustawodawcy potwierdzenia 

dopuszczalności dochodzenia zadośćuczynienia na gruncie przepisów obowiązujących przed 

wprowadzeniem tego przepisu, ale także dokonania zmiany w ogólnej regule wynikającej z 

art. 448 k.c. przez zawężenie kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynienia (...)”. Dalej w 

uzasadnieniu wymieniona jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r. (sygn. akt 

III CZP 32/11), podtrzymująca stanowisko zajęte uprzednio: "W tej uchwale Sąd Najwyższy 

wskazał dodatkowo, że dla domagania się zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej na 

podstawie art. 448 k.c. nie wystarczy wykazanie istnienia formalnych więzi rodzinnych ze 

zmarłym, lecz potrzebne jest także istnienie więzi emocjonalnych między zmarłym i 

dochodzącym zapłaty zadośćuczynienia. W konsekwencji uznał, że powód dochodzący 

roszczenia o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. jest bezpośrednio poszkodowany i 

musi udowodnić istnienie tak rozumianego dobra osobistego. Jeden czyn niedozwolony może 

wyrządzać różne szkody u różnych osób; w tym przypadku krzywdą uczynioną zmarłemu jest 

pozbawienie go życia, natomiast krzywdą wyrządzoną jego bliskim jest naruszenie ich dobra 

osobistego w postaci zerwania więzi emocjonalnej, szczególnie silnej w relacjach rodzinnych. 

W wymienionej uchwale Sąd Najwyższy podzielił pogląd dotyczący różnicy między art. 448 i 

art. 446 § 4 k.c. w zakresie ciężaru dowodu, jaki powód musi ponieść dla wykazania swojego 

roszczenia, art. 446 § 4 k.c. nie wymaga bowiem od dochodzącego zadośćuczynienia 

wykazywania jakichkolwiek innych przesłanek niż w nim wymienione (..)”. Dodatkowo 

przytoczył postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r. (sygn. akt IV CSK 

377/11, niepubl.) i z dnia 22 sierpnia 2013 r. (sygn. akt IV CSK 200/13, niepubl.) 

odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej, w której wniosek o przyjęcie jej do 

rozpoznania uzasadniano bytem istotnego zagadnienia prawnego dotyczącego 

dopuszczalności dochodzenia zadośćuczynienia w razie śmierci osoby bliskiej, jeśli doszło do 

http://www.rzu.gov.pl/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_22_pazdziernika_2010_roku__sygn__akt_III_CZP_76_10__niepublikowana__20545
http://www.rzu.gov.pl/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_22_pazdziernika_2010_roku__sygn__akt_III_CZP_76_10__niepublikowana__20545
http://www.rzu.gov.pl/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_13_lipca_2011_roku__sygn__akt_III_CZP_32_11__niepublikowana__20544
http://www.rzu.gov.pl/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_13_lipca_2011_roku__sygn__akt_III_CZP_32_11__niepublikowana__20544
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/IV%20CSK%20377-11.pdf
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/IV%20CSK%20377-11.pdf


niej przed wejściem w życie art. 446 § 4 k.c. Uzasadniając swoje stanowisko podkreślono 

dodatkowo, że stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w uprzednich uchwałach jest również 

zgodne z kierunkami wykładni orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

nakazującym interpretację dyrektyw komunikacyjnych w taki sposób, że obowiązkowe 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ruchu pojazdów mechanicznych 

musi obejmować zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe poniesione przez osoby bliskie 

poszkodowanych, którzy zmarli w wypadku, o ile zadośćuczynienie to jest przewidziane 

przez prawo krajowe (por. wyroki z dnia 24 października 2013 r., sygn.C-22/12 – Katarina 

Haasova przeciwko Rastislav Petrik; sygn. C 227/12 – Blanka Holingova oraz Vitalijs 

Drozdovs przeciwko Baltikums AAS). Dodatkowo Sąd Najwyższy stwierdził, iż analizując 

zapytanie Rzecznika zdiagnozował w rozpatrywanej sprawie cztery sformułowane w 

uzasadnieniu wniosku, odrębne lecz powiązane ze sobą problemy prawne jednocześnie 

uznając, że brak jest rozbieżności w orzecznictwie w tym zakresie, a zatem brak również 

podstawy do podjęcia uchwały. Omawiając pokrótce te problemy sąd wskazał tu kolejno na 

dopuszczalność żądania zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, gdy do śmierci 

osoby bliskiej, a przez to do naruszenia dobra osobistego dochodzącego zapłaty 

zadośćuczynienia doszło przed wejściem w życie art. 446 § 4 k.c., objęcie ochroną 

wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierujących 

pojazdami mechanicznymi obowiązku wypłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, 

jeżeli doszło do niej na skutek wypadku komunikacyjnego, co w konsekwencji skutkowałoby 

powinnością zapłaty zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela, wyznaczenie zakresu 

podmiotowego odpowiedzialności powstającej w związku ze śmiercią osoby bliskiej, tj. 

określenia podmiotów uprawnionych do domagania się wypłaty zadośćuczynienia, jeśli 

śmierć nastąpiła przed wejściem w życie art. 446 § 4 k.c., określenie rodzaju dobra osobistego 

chronionego przez prawo, którego naruszenie uzasadnia żądanie zapłaty zadośćuczynienia w 

razie śmierci osoby bliskiej; czy tym dobrem są wyłącznie więzi emocjonalne ze zmarłym, 

czy też niezbędne są ponadto więzi rodzinne. Reasumując te wyżej przywołane rozważania 

sądu nie ma wątpliwości, że jednoznacznie wskazano, że kwestia ta została już rozstrzygnięta 

w orzecznictwie Sądu Najwyższego i przestała budzić wątpliwości. Tym samym wydaje się, 

że omówione powyżej postanowienie Sądu Najwyższego kończy niemal czteroletnią dyskusję 

na temat dopuszczalności zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć osoby najbliższej na 

skutek zdarzeń powstałych przed dniem 3 sierpnia 2008 r. Analiza jego treści nie pozostawia 

jakichkolwiek wątpliwości, że najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje na 

podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-10/cp130144pl.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-10/cp130144pl.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-10/cp130144pl.pdf


krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 

2008 r.  

 

Uwagi praktyczne 

 

Postanowienie Sadu Najwyższego zamykając dyskusję zwraca też uwagę na praktyczne 

aspekty realizacji omawianego w nim świadczenia. Co wyjątkowo istotne dla praktyki 

rozpatrywania roszczeń o zadośćuczynienie, Sąd Najwyższy szczególnie zwraca uwagę na 

kluczową wagę kwestii dowodowych wskazując, że przy dochodzeniu zadośćuczynienia na 

podstawie art. 448 w zw. z art. 24 § 1 k.c., wskazując, że już w uchwale z dnia 13 lipca 2011r. 

uznane zostało, że dla domagania się zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej na podstawie 

art. 448 k.c. nie wystarczy wykazanie istnienia formalnych więzi rodzinnych ze zmarłym, lecz 

potrzebne jest wykazanie istnienia więzi emocjonalnych między zmarłym i dochodzącym 

zapłaty zadośćuczynienia, w konsekwencji uznając, że powód dochodzący roszczenia o 

zadośćuczynienie na ww. podstawie jest bezpośrednio poszkodowany i musi udowodnić 

istnienie tak rozumianego dobra osobistego. Sąd równie wyraźnie wspomniał o różnicach 

między art. 448 i art. 446 § 4 k.c. odnośnie ciężaru dowodu, jaki powód musi ponieść dla 

wykazania swojego roszczenia, przypominając, że art. 446 § 4 k.c. nie wymaga od 

dochodzącego zadośćuczynienia wykazania jakichkolwiek innych przesłanek niż w nim 

wymienione. Tym samym w razie skorzystania z ww. podstawy dochodzenia roszczenia, 

trzeba zdawać sobie sprawę, że na powodzie – zgodnie z art. 6 k.c. – spoczywa ciężar 

wykazania istnienia między nim a zmarłym stosunku prawnorodzinnego, więzi emocjonalnej 

(uczuciowej) oraz rodzaju i rozmiaru krzywdy doznanej na skutek śmierci bliskiego. 

Dodatkowo zwraca uwagę, że we wspomnianej lipcowej uchwale Sąd Najwyższy bardzo 

wyraźnie stwierdził, iż „Nie każdą więź rodzinną niejako automatycznie należy zaliczyć do 

katalogu dóbr osobistych, lecz jedynie taką, której zerwanie powoduje ból, cierpienie, rodzi 

poczucie krzywdy. Osoba dochodząca roszczenia na podstawie art. 448 k.c. powinna zatem 

wykazać istnienie tego rodzaju więzi, stanowiącej jej dobro osobiste podlegające ochronie”. 

Podobnie w uchwale z dnia 22 października 2010 r. Sąd podkreśla, iż przepis ten (art. 446 § 4 

k.c.) ułatwia dochodzenie zadośćuczynienia, gdyż umożliwia jego uzyskanie bez potrzeby 

wykazywania jakichkolwiek innych – poza w nim wymienionych – przesłanek. Z tych 

względów wychodząc z roszczeniami w oparciu o art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. 

szczególnie ważne będzie wykazanie naruszenia dobra w postaci utraty więzi rodzinnej 

rozumianej jako szczególna więź emocjonalna powstająca pomiędzy członkami rodziny, 



analizowana w kontekście wzajemnych relacji i układu stosunków rodzinnych, wzajemnej 

bliskości, wspólności osobistej i gospodarczej, zapewniającej członkom rodziny m.in. 

poczucie stabilności, wzajemne wsparcie obejmujące sferę materialną i niematerialną oraz 

gwarantujące wzajemną pomoc w wychowaniu dzieci i zapewnienie im możliwości 

kształcenia. Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne sądu w zakresie środków dowodowych na 

okoliczność utraty więzi rodzinnej przy dochodzeniu roszczeń musi pojawić się ich znacznie 

więcej – począwszy od oświadczeń członków rodziny, zeznań świadków (sąsiadów, 

przyjaciół, współpracowników, znajomych), poprzez albumy zdjęć i filmów ze wspólnych 

uroczystości rodzinnych, wyjazdów, zaświadczeń ukazujących wspólne spędzanie czasu, 

wspólne pasje, zainteresowania, etc., skończywszy na dokumentacji medycznej, opiniach 

medycznych obrazujących traumę po śmierci osoby najbliższej. Katalog dopuszczalnych 

dowodów będzie tutaj otwarty i zależny od konkretnego stanu faktycznego. 

 

Dodatkowo, na co również zwracam szczególnie uwagę pełnomocników poszkodowanych, 

ale także zakładów ubezpieczeń analizujących omawiane roszczenie z art. 448 k.c. w zw. z 

art. 24 § 1 k.c., należy je dokładnie przemyśleć oraz jego wysokość urealnić do trendów 

orzeczniczych, gdyż Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 14 stycznia 2010 r. wyraźnie 

stwierdził, iż co prawda art. 446 § 4 k.c. w relacji do art. 448 k.c. poszerzył możliwość 

uzyskania zadośćuczynienia, ale ma to także znaczenie dla rozmiarów przyznawanego 

zadośćuczynienia. Dlatego też wydaje się, że szczególnej ostrożności wymaga zarówno 

formułowanie ponad miarowych roszczeń, jak i – z drugiej strony – próby zaniżania 

przyznawanych kwot, bowiem w części spraw będzie to weryfikowane przez sądy 

powszechne poszukujące adekwatnych do krzywdy wartości. Analizując dotychczasowe 

wytyczne Sądu Najwyższego, a także sądów niższej instancji jestem przekonany, że 

pomocnymi kryteriami w prawidłowym i obiektywnym określeniu wysokości zadośćuczynień 

za naruszenie dobra osobistego w postaci utraty więzi rodzinnej będą: uprzednio występujący 

stopień bliskości, zażyłości, przyjaźni i wspólności pomiędzy uprawnionym a zmarłym, 

stopień i długotrwałość cierpień i bólu po śmierci najbliższego (na co bez wątpienia wpływa 

wiek uprawnionego do zadośćuczynienia), rozmiar zaburzeń psychicznych wyrażający się w 

nasileniu stanów depresyjnych, schorzeń psychiatrycznych w wyniku zerwania więzi 

emocjonalnej w rodzinie. Ponadto takimi czynnikami powstałymi na skutek utraty więzi 

rodzinnej będą: brak troski i opieki ze strony rodzica, brak pomocy w przyszłym 

wychowaniu, poczucie sieroctwa, poczucie niższej wartości wobec rówieśników, 

osamotnienie i trudności życiowe dziecka, które w okresie dorastania, a także w następnych 



latach nie będzie korzystało ze wsparcia jednego lub w dramatycznych przypadkach – obojga 

rodziców, poczucie bezradności życiowej, bezsilność wobec trudności życiowych, samotność 

i strach przed nią na przyszłość, czy też konieczność samodzielnego wychowania dzieci oraz 

związane z tym napięcia psychiczne, stopień krzywdy wynikający z utraty pomocy, wsparcia 

i opieki osoby bliskiej, niemożność realizacji planów, niekorzystne widoki i możliwości w 

przyszłości, konieczność układania sobie życia od nowa oraz inne okoliczności wpływające 

na poczucie krzywdy w postaci utraty więzi rodzinnej uzależnione od konkretnego stanu 

faktycznego, których trzeba będzie poszukiwać każdorazowo w indywidualnej sprawie. 

Oczywiście sugerowany powyżej katalog pomocowych kryteriów miarkowania 

zadośćuczynienia nie jest zamknięty, a czynników wpływających na poziom dochodzonych 

roszczeń w praktyce może być zdecydowanie więcej. 

 

 

 



Piotr Budzianowski 

główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 

 

 

Bezpośrednia likwidacja szkód  w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

 

W niniejszym opracowaniu przedstawię system bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) 

wprowadzony w dniu 1 czerwca 2014 r. w UNIQA TU S.A. Poniżej opisane procedury 

zostały zawarte w dokumentach dotyczących systemu bezpośredniej likwidacji szkód, które 

zostały dostarczone przez Ubezpieczyciela do Rzecznika Ubezpieczonych. 

 

Podstawy prawne, kwalifikacja szkód do procedury, zakres roszczeń 

 

BLS znajduje zastosowanie w sytuacji, w której ubezpieczony, posiadający w UNIQA TU 

S.A. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.), 

zgłasza do UNIQA TU S.A. szkodę spowodowaną w zdarzeniu drogowym przez sprawcę 

ubezpieczonego w ramach obowiązkowego OC p.p.m. w innym zakładzie ubezpieczeń, 

zlecając jednocześnie UNIQA TU S.A. wykonanie niezbędnych czynności 

ubezpieczeniowych wraz z wypłatą należnego odszkodowania. 

 

Bezpośrednia Likwidacja Szkód w UNIQA TU S.A. oparta jest o założenia wynikające z 

korelacji art. 3 ust. 4 pkt 2, art. 3 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.), a 

także na podstawie art. 509 k.c. Procedura BLS przebiega na zasadzie zlecania przez 

Poszkodowanego w zdarzeniu komunikacyjnym, posiadającego w UNIQA TU S.A. 

obowiązkowe ubezpieczenie OC, wykonania czynności likwidacyjnych, z jednoczesnym 

przelaniem na rzecz UNIQA TU S.A. prawa do wierzytelności powstałej względem zakładu 

ubezpieczeń sprawcy szkody. Roszczenia te będą dochodzone na podstawie art. 509 k.c. 

 

Rozpoczęcie procedury BLS może mieć miejsce, o ile na etapie przyjęcia zawiadomienia o 

szkodzie zostaną spełnione łącznie następujące kryteria: 

1) poszkodowany posiada w dniu zgłoszenia ubezpieczenie OC w UNIQA TU S.A. na 

pojazd stanowiący przedmiot szkody; 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241151
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2) pojazd poszkodowanego nie jest objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym w 

programie podlegającym Działowi Sprzedaży – Leasing; 

3) szkoda związana jest z uszkodzeniem/zniszczeniem pojazdu poszkodowanego; 

4) samochód poszkodowanego to pojazd osobowy lub osobowy z homologacją na 

ciężarowy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony); 

5) szkoda miała miejsce na terenie RP i sprawca posiada obowiązkowe ubezpieczenie 

OC zawarte w krajowym zakładzie ubezpieczeń; 

6) w zdarzeniu brało udział nie więcej niż dwa pojazdy; 

7) szkoda nie powstała w wyniku tzw. kolizji bezkontaktowej między pojazdami, np. 

bezkolizyjnego zajechania drogi; 

8) szkoda zgłoszona w pojeździe poszkodowanego nie została zgłoszona w innym 

zakładzie ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC lub AC; 

9) w zdarzeniu nie było szkód na osobie. 

  

W ramach BLS zrefundowane mogą zostać wszystkie szkody, które podlegałyby 

obowiązkowi odszkodowawczemu w przypadku przeprowadzenia czynności likwidacyjnych 

w ramach ubezpieczenia OC p.p.m. sprawcy. Zlikwidowane mogą zostać zarówno szkody 

częściowe, jak i całkowite. W zakres obsługiwanych roszczeń wchodzą m.in.: 

 odszkodowanie z tytuły naprawy pojazdu w przypadku szkody częściowej lub dopłata 

do wartości rynkowej pojazdu w przypadku szkody całkowitej; 

 koszty holowania; 

 koszty parkowania; 

 najem pojazdu zastępczego; 

 konieczność korzystania ze środków komunikacji zastępczej na okres braku 

możliwości użytkowania pojazdu; 

 koszty wynikłe z zastosowania środków podjętych w celu ratowania przedmiotu 

szkody oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszaniu jej rozmiarów, nawet gdyby 

okazało się, że działania te były nieskuteczne; 

 koszty dodatkowego badania technicznego wymagane przepisami prawa; 

 utracone korzyści. 

 

W zależności od okoliczności, w jakich klient przekazuje do UNIQA TU S.A. informację o 

chęci wystąpienia z roszczeniem z tytułu zaistnienia szkody na osobie, obowiązek 



poinformowania klienta o konieczności zgłoszenia roszczenia do zakładu ubezpieczeń 

sprawcy spoczywa na konsultancie Działu Telefonicznej Obsługi Klienta (w przypadku 

kontaktu poprzez Centrum Pomocy Grupy UNIQA) lub na likwidatorze merytorycznym (w 

przypadku zgłoszenia roszczenia osobie prowadzącej proces likwidacji szkody rzeczowej). 

 

Jeśli podczas zgłoszenia szkody klient nie będzie sygnalizował chęci występowania z 

roszczeniami dotyczącymi szkody na osobie, a po realizacji umowy zlecenia i wypłacie 

odszkodowania za szkodę rzeczową lub w trakcie obsługi szkody rzeczowej chciałby 

skorzystać z tego uprawnienia, otrzymane zgłoszenie roszczeń w tej części zostanie 

przekazane do zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody. 

 

Obowiązek przekazania zgłoszonych roszczeń z tytułu szkody na osobie do zakładu 

ubezpieczeń sprawcy szkody wraz z otrzymanymi załącznikami spoczywa na konsultancie 

Działu Telefonicznej Obsługi Klienta (w przypadku kontaktu poprzez Centrum Pomocy 

Grupy UNIQA) lub na likwidatorze merytorycznym (w przypadku zgłoszenia roszczenia 

bezpośrednio osobie prowadzącej proces likwidacji szkody rzeczowej). 

 

Rejestracja zgłoszenia szkody 

 

Podczas rejestracji szkody konsultant Działu Telefonicznej Obsługi Klienta zobowiązany jest 

do ustalenia, podczas wywiadu telefonicznego z klientem, czy nie zachodzą okoliczności, 

które wykluczają dalszą obsługę zgłaszanej szkody w ramach procedury BLS.  

 

W przypadku braku spełnienia wystarczających przesłanek do zakwalifikowania szkody do 

dalszej obsługi w ramach procedury, konsultant Działu Telefonicznej Obsługi Klienta 

zobowiązany jest do poinformowania osoby zgłaszającej szkodę o konieczności zgłoszenia 

roszczeń bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. 

 

Jeżeli szkoda spełnia łącznie kryteria wymagane przez procedurę BLS, konsultant Działu 

Telefonicznej Obsługi Klienta rejestruje w systemie informatycznym zgłoszenie szkody, ze 

szczególnym uwzględnieniem następujących elementów: 

 wskazanie właściwego kodu ubezpieczenia – „BLS – Bezpośrednia Likwidacja Szkód"; 



 uzyskanie numeru polisy OC p.p.m. sprawcy szkody zawartej w innym zakładzie 

ubezpieczeń, a w sytuacji, gdy klient nie dysponuje takim numerem, informacji o 

nazwie zakładu ubezpieczeń sprawcy; 

 pozyskanie numeru polisy własnej (OC p.p.m.) klienta zawartej w UNIQA TU S.A.; 

 sporządzenie opisu okoliczności zdarzenia i zakresu widocznych uszkodzeń mienia; 

 pozyskanie danych uczestników zdarzenia – tj. imię i nazwisko/nazwa podmiotu, numer 

PESEL/REGON, adres, dane kontaktowe; 

 pozyskanie danych o pojazdach uczestniczących w zdarzeniu drogowym; 

 zebranie informacji o jednostce policji lub innych służbach porządkowych obecnychna 

miejscu zdarzenia; 

 ustalenie miejsca oględzin i innych informacji istotnych z punktu widzenia procesu 

likwidacji szkody. 

 

W sytuacji, gdy zgłaszający szkodę nie jest w stanie w momencie rejestracji zgłoszenia 

przekazać danych osobowych sprawcy szkody i/lub danych identyfikacyjnych pojazdu, 

którym wyrządzono szkodę, operator zobowiązany jest do przyjęcia zgłoszenia i 

zamieszczenia stosownej informacji w opisie szkody. Brakujące informacje o sprawcy będą 

uzupełniane w toku procesu likwidacji szkody przez likwidatora merytorycznego. 

 

Oględziny mienia w przypadku procedury BLS mogą odbywać się w warsztatach 

współpracujących z UNIQA TU S.A., Punktach Obsługi Klienta lub w innym miejscu, gdzie 

zostaną wykonane przez rzeczoznawcę Towarzystwa. 

 

Po rejestracji szkody, konsultant Działu Telefonicznej Obsługi Klienta obligatoryjnie 

przekazuje zgłaszającemu: 

 nadany numer szkody; 

 jednostkę odpowiadającą za likwidację merytoryczną szkody; 

 listę podstawowych dokumentów wymaganych w procesie likwidacji szkody. 

 

W przypadku zgłoszenia przez poszkodowanego roszczenia o pojazd zastępczy na etapie 

zgłoszenia szkody, konsultant Działu Telefonicznej Obsługi Klienta postępuje zgodnie z 

procedurą obsługi programu wynajmu pojazdu zastępczego dla szkód zgłoszonych z 

ubezpieczenia OC p.p.m.  



 

Likwidacja techniczna 

 

W przypadku szkód obsługiwanych w ramach procedury BLS nie znajdują zastosowania 

uproszczone procedury likwidacji szkód, w związku z powyższym konieczne jest 

przeprowadzenie standardowej procedury likwidacji szkody z uwzględnieniem oględzin 

pojazdu uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego. Wstępne ustalenie z klientem miejsca 

wykonania oględzin oraz przekazanie szkody do dalszej obsługi przez Centrum Zarządzania 

Oględzinami pozostaje w obowiązkach konsultanta Działu Telefonicznej Obsługi Klienta. 

 

Oględziny mienia poszkodowanego wykonywane są: 

 przez likwidatora technicznego UNIQA TU S.A.; 

 przez rzeczoznawcę zewnętrznego współpracującego z UNIQA TU S.A. na mocy 

zawartych umów; 

 przez pracownika warsztatu współpracującego z UNIQA TU S.A. na mocy zawartej 

umowy. 

 

W przypadkach wykonywania oględzin pojazdu przez likwidatora etatowego bądź 

zewnętrznego, proces likwidacji technicznej przebiega zgodnie z zasadami określonymi w 

pismach dotyczących wytycznych do likwidacji szkód komunikacyjnych i kosztorysowego 

rozliczania szkód w pojazdach oraz zasad rozliczania i kwalifikacji szkód w pojazdach 

niezakwalifikowanych do naprawy (tzw. szkód całkowitych). W sytuacji stwierdzenia przez 

likwidatora technicznego wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe poszkodowanego 

zastosowanie znajduje procedura korzystania z platformy aukcyjnej AutoOnline. 

 

Likwidator techniczny zobowiązany jest do pozyskania w toku przeprowadzania oględzin od 

poszkodowanego, ubezpieczonego w UNIQA TU S.A., oryginałów następujących 

dokumentów niezbędnych do realizacji procedury BLS: 

 podpisanego przez klienta egzemplarza umowy zlecenia na wykonanie czynności 

ubezpieczeniowych i wypłatę odszkodowania; 

 podpisanego przez klienta egzemplarza umowy przelewu wierzytelności; 

 wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym podpisanym przez uczestników kolizji, 

jeśli zostało spisane. 



 

Likwidator techniczny zobowiązany jest do podpisania umowy zlecenia i umowy cesji 

wierzytelności z poszkodowanym w imieniu UNIQA TU S.A., zgodnie z udzielonym mu 

pełnomocnictwem. W przypadku braku możliwości uzyskania ww. dokumentów, likwidator 

techniczny ma obowiązek niezwłocznego mailowego powiadomienia likwidatora 

merytorycznego o konieczności przesłania do poszkodowanego druku umowy zlecenia i 

druku umowy przelewu wierzytelności. Kompletna dokumentacja fotograficzna dotycząca 

uszkodzeń pojazdu, a także wszystkie dokumenty przekazywane likwidatorowi technicznemu 

przez klienta, wraz z fotografiami umów zlecenia i umowy cesji wierzytelności gromadzone 

są w formie elektronicznej i załączane do elektronicznej teczki szkodowej. Oryginały umowy 

zlecenia i umowy cesji wierzytelności pozyskane od poszkodowanego likwidator techniczny 

zobowiązany jest przekazać do zarchiwizowania przez Jednostkę Skanująco-Indeksującą 

UNIQA TU S.A.  

W sytuacji wykonywania oględzin pojazdu poszkodowanego przez warsztat 

współpracujący z UNIQA TU S.A., dokumentacja o której mowa powyżej kompletowana jest 

przez warsztat współpracujący i przekazywana do Ubezpieczyciela. Jeżeli w dokumentacji 

przekazanej z warsztatu współpracującego brak jest umowy zlecenia lub umowy cesji 

wierzytelności likwidator techniczny zobowiązany jest do niezwłocznego mailowego 

poinformowania likwidatora merytorycznego o konieczności przesłania druków ww. umów 

do poszkodowanego. 

 

Likwidacja merytoryczna 

 

Likwidacja szkody w ramach procedury BLS odbywa się na zasadach analogicznych, jak w 

przypadku procesu likwidacji szkód w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC p.p.m. 

Oznacza to, że klient, posiadający w UNIQA TU S.A. ubezpieczenie OC p.p.m., uzyskuje 

status poszkodowanego, względem którego winny zostać zrealizowane wszystkie obowiązki 

wynikające z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a więc również 

obowiązki informacyjne i dotyczące terminów likwidacji szkód. 

 

Likwidator merytoryczny zobowiązany jest w pierwszej kolejności uzyskać informacje o 

istnieniu pokrycia ubezpieczeniowego sprawcy szkody, poprzez złożenie zapytania do 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152


Ośrodka Informacji UFG, ewentualnie poprzez uzyskanie od wskazanego zakładu 

ubezpieczeń potwierdzenia istnienia pokrycia ubezpieczeniowego. 

 

Likwidator merytoryczny zobowiązany jest do poinformowania zakładu ubezpieczeń, w 

którym posiadacz pojazdu, którym wyrządzono szkodę zawarł umowę obowiązkowego 

ubezpieczenia OC p.p.m., o przyjęciu zgłoszenia szkody. Jednocześnie likwidator 

merytoryczny informuje zakład bezpieczeń sprawcy, że poszkodowany wystąpił do UNIQA 

TU S.A. o przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego w graniach odpowiedzialności 

obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m., w tym wypłatę należnych stronie poszkodowanej 

świadczeń. 

 

Likwidator merytoryczny przesyła do poszkodowanego, nie później niż w następnym dniu 

roboczym od daty przypisania zgłoszenia szkody, pismo z informacją o rodzaju dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji szkody oraz druk umowy zlecenia wykonania 

przez UNIQA TU S.A. na jego rzecz czynności likwidacyjnych wraz z drukiem umowy 

przelewu wierzytelności, o ile dokumenty te nie zostały przekazane przez likwidatora 

technicznego. 

 

W przypadku, gdy pojazd stanowiący przedmiot szkody objęty jest leasingiem lub zastawem 

bankowym, likwidator merytoryczny przesyła ww. korespondencję do tych podmiotów, 

celem przeprowadzenia procedury BLS. 

 

Likwidator merytoryczny prowadzi czynności zmierzające do ustalenia odpowiedzialności i 

wysokości szkody, zgodnie z terminami przewidzianymi dla likwidacji szkód w ramach OC 

p.p.m. Jeżeli w toku postępowania likwidacyjnego likwidator pozyskał informacje o 

interwencji Policji na miejscu szkody, zobowiązany jest do wystąpienia, równolegle z 

wystąpieniem wysyłanym do sprawcy szkody, do właściwej jednostki Policji o przesłanie 

stosownego dokumentu sporządzonego na okoliczność przedmiotowego zdarzenia 

drogowego. 

 

Po zgromadzeniu niezbędnych informacji dotyczących zakresu odpowiedzialności 

odszkodowawczej i wartości należnego odszkodowania oraz pozyskaniu dokumentacji 

pozwalającej na dokonanie wypłaty odszkodowania wobec Poszkodowanego, likwidator 

merytoryczny zobowiązany jest do wydania decyzji. Decyzja kończąca postępowanie 



likwidacyjne wydawana jest przez UNIQA TU S.A. z przywołaniem podstawy umocowania 

zgodnie z treścią zawartych umów oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i 

PBUK. 

 

W sytuacji, gdy odszkodowanie wypłacane jest na rzecz poszkodowanego prowadzącego 

działalność gospodarczą i będącego jednocześnie zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, 

kwota należnego odszkodowania ustalana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w takich 

przypadkach. 

 

W sytuacji zgłoszenia przez poszkodowanego dodatkowych roszczeń majątkowych 

związanych z zaistniałą szkodą na pojeździe proces rozpatrywania roszczeń przebiega 

analogicznie, jak w przypadku szkód zgłaszanych do UNIQA TU S.A. z ubezpieczenia OC 

p.p.m. zawartego w UNIQA TU S.A., przy czym po zrealizowaniu każdej kolejnej wypłaty 

konieczne jest wystąpienie do zakładu ubezpieczeń o zwrot wypłaconej Poszkodowanemu 

kwoty. 

 

W razie odwołania się przez poszkodowanego od decyzji wydanej przez UNIQA TU S.A. 

dalsze postępowanie likwidacyjne przebiega zgodnie z instrukcją rozpatrywania wystąpień 

(odwołań i interwencji) w sprawach związanych z procesem likwidacji szkód kierowanych do 

UNIQA TU S.A. 

  

Postępowanie po wypłacie odszkodowania 

 

W momencie zgłoszenia szkody zawiadamia się zakład ubezpieczeń sprawcy o wszczęciu 

procedury likwidacyjnej, co determinuje konieczność ustanowienia rezerwy na poczet 

należności odszkodowawczej, która następnie dochodzona będzie przez UNIQA TU S.A. w 

ramach uprawnień regresowych przysługujących z mocy art. 509 k.c. 

 

Po zrealizowaniu wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego, likwidator 

merytoryczny wysyła do zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest pojazd, którym 

szkodę wyrządzono, informację o zakończeniu postępowania likwidacyjnego z jednoczesnym 

wezwaniem do zwrotu wypłaconego przez UNIQA TU S.A. świadczenia.  

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152


Podsumowanie  

 

Opisany powyżej schemat funkcjonowania usługi bezpośredniej likwidacji szkody w UNIQA 

TU S.A. jest kolejną odsłoną systemu BLS na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Podobnie jak w przypadku systemu wprowadzonego przez PZU S.A., zbyt krótki czas od 

wprowadzenia usługi w UNIQA TU S.A. nie pozwala na zaprezentowanie jak w praktyce 

wygląda ten proces (chociaż do Rzecznika Ubezpieczonych zaczynają już docierać pierwsze 

sygnały o problemach podczas korzystania z tego systemu likwidacji szkód).  

 

Jeżeli BLS ma z założenia konkurować jakością likwidacji szkody, brakuje mi informacji, że 

jako potencjalnemu klientowi UNIQA TU S.A., w sytuacji wyrządzenia szkody w moim 

pojeździe przez klienta ubezpieczonego w innym zakładzie ubezpieczeń, przysługiwało 

będzie odszkodowanie np. na kosztorys obejmujące w przypadku uszkodzenia części 

oryginalnych, części oryginalne, średnie stawki za roboczogodzinę na danym rynku, brak 

urealnienia na części zamienne, a także kiedy jest to celowo i ekonomicznie uzasadnione – 

pokrycie lub zorganizowanie najmu pojazdu zastępczego na cały okres naprawy 

uszkodzonego pojazdu. Reasumując, chciałbym aby w ramach BLS wyliczone 

odszkodowanie było adekwatne do poniesionej szkody, a sposób jego wyliczenia, zgodny z 

utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego. Żywimy nadzieję, że wprowadzenie BLS 

będzie momentem pewnego przełomu, bowiem jest doskonałą okazją do równoległego 

wdrożenia procedur likwidacyjnych spójnych z wytycznymi płynącymi z orzecznictwa Sądu 

Najwyższego w sprawach odszkodowawczych. 

http://mu.rzu.gov.pl/57/art-7.html


Mariusz Denisiuk 

starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 

 

Wybór OFE lub ZUS. Jak wybraliśmy? 

 

Znowelizowane zasady gromadzenia środków emerytalnych dały prawo do większego 

decydowania o sposobie oszczędzania na emeryturę w ramach obowiązkowego systemu 

emerytalnego. Członkowie otwartych funduszy emerytalnych mogli od 1 kwietnia do 31 lipca 

po raz pierwszy zdecydować o dalszym przekazywaniu składki emerytalnej na rachunek w 

otartym funduszu emerytalnym. 

 

Kto zatem mógł zdecydować o dalszych losach odprowadzanej od wynagrodzenia składki 

emerytalnej? Przede wszystkim były to osoby, które przystąpiły do otwartych funduszy 

emerytalnych. Należy jednak przypomnieć, iż niestety nie wszyscy. Mogły to być osoby, 

które mają więcej niż dziesięć lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zgodnie bowiem z 

nowymi przepisami, składka emerytalna przestaje być przekazywana przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych na rachunek do otwartego funduszu emerytalnego na dziesięć lat 

przed osiągnieciem wieku emerytalnego. W takiej sytuacji składka w całości jest 

przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jest ewidencjonowana na koncie i 

subkoncie każdego ubezpieczonego. Warto przy tej okazji powtórzyć, iż środki zgromadzone 

na subkoncie podlegają takim samym zasadom podziału i dziedziczenia jak środki 

zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.  

 

Wyboru należało dokonać poprzez wypełnienie oświadczenia członka otwartego funduszu 

emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o 

zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją 

dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych. Oświadczenie to można było złożyć osobiście w 

placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, a 

także przez internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (pue.zus.pl), za 

pomocą Profilu ePUAP lub Profilu PUE.  

 

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, iż oświadczenie o 

dalszym przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego przekazało 2 564 072 

osób. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego o rynku emerytalnym wynika, iż w dniu 31 

pue.zus.pl


lipca 2014 r. wszystkich członków otwartych funduszy emerytalnych było 16 673 615 osób. 

Według szacunków, uprawnionych do dokonania wyboru było ok. 14 mln osób, tym samym 

na dalsze przekazywanie środków do otwartego funduszu emerytalnego zdecydował się co 

piąty członek funduszu. 

 

W przypadku osoby, która zdecydowała się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 12,22% podstawy składki będzie ewidencjonowane na 

koncie w I filarze, a 7,3% na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast w 

przypadku osoby, która zdecydowała się na przekazywanie składki do otwartego funduszu 

emerytalnego, 12,22% podstawy wymiaru składki będzie trafiało do I filaru, 4,38% na 

subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a 2,92 % na rachunek w otwartym funduszu 

emerytalnym. 

 

Następna możliwość wyboru pojawi się między kwietniem a lipcem 2016 r. Kolejne wybory 

będą już dokonywane co cztery lata. W trakcie tych „okienek” decyzję o przystąpieniu do 

otwartego funduszu będą mogły podjąć także osoby, które dopiero zostały objęte 

ubezpieczeniem emerytalnym, ale nie zdecydowały się dotąd na przystąpienie do otwartego 

funduszu emerytalnego. 



Cezary Orłowski 

główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 

 

Sprzedawcy marzeń 

 

W niniejszym artykule pozwolę sobie bardziej przystępnym językiem niż dotychczas 

powiedzieć słów kilka na temat trudnej sytuacji związanej z rynkiem ubezpieczeniowym, a 

nawet szerzej - finansowym w Polsce, na którą to wpływ, moim zdaniem, ma nienajlepszy 

wizerunek banków i ubezpieczycieli kreowany przez ich samych, krótkowzroczną, pogonią za 

bieżącym zyskiem. Instytucje te w ostatnim czasie, mówiąc bez ogródek, zapomniały o swojej 

misji, podstawach i roli społecznej, doprowadzając do wypaczenia takich pojęć jak: instytucja 

zaufania publicznego czy też kontrakt najwyższego zaufania. Odchodząc bowiem od 

klasycznych ram swoich profesji, poświęcając zbyt dużo uwagi innym obszarom działalności, 

doprowadziły do kryzysu wizerunkowego branży.  

 

Proces poszukiwania „nowych obszarów sprzedaży” uzasadniany jest przez przedstawicieli 

świata finansów nowoczesnymi trendami, rozwiązaniami w sferze finansów, które niejako 

wymuszają „wchodzenie” przez instytucje finansowe w sfery działań dalekie od 

dotychczasowej profesji, lecz w jakimś stopniu z nimi związane.  

 

I tak ubezpieczyciele „wchodzą w buty” działalności maklerskiej, inwestycyjnej poprzez 

dystrybucję ubezpieczeń inwestycyjnych. Banki zaś zamieniają się w pośredników 

ubezpieczeniowych koncentrując swoją uwagę na „sprzedaży” ubezpieczeń. Jeszcze kilka lat 

temu zachowałbym ostrożność w swoich poglądach, z uwagi na nowatorskość tych rozwiązań 

i związane z tym problemy „wieku dziecięcego”. Dziś jednak po analizie znaczącej liczby 

umów ubezpieczeń bancassurance, setek skarg konsumenckich z tego obszaru,  nie boję się 

twierdzić, że w tym całym sojuszu bankowo-ubezpieczeniowym – niestety – klient 

(konsument) został zepchnięty na margines. Liczą się zaś marże, premie i prowizje, sieć 

sprzedaży, reklama. Ważny jest bowiem doraźny, szybki zysk i efekt obliczony na tu i teraz.  

 

Nie ważne jest, budowanie długotrwałych relacji z konsumentem po jego myśli i 

wyobrażeniu, lecz jeśli jest w ogóle mowa o kreowaniu dłuższych relacji to tylko takich, które 

„więżą” klientów w programach mających na celu zapewnienie stałego dochodu instytucjom, 

bez ryzyka jednocześnie przy minimalnym wysiłku. Niestety, to klient w łańcuszku tych 



powiązań ponosi przeważające ryzyko i to nie swojej działalności. Konsument wierzy i tego 

oczekuje od drugiego kontrahenta - uczciwości i profesjonalizmu. Zamiast tego często kupuje 

tylko marzenia, zaś jego dobrą wiarę skrzętnie wykorzystują instytucje finansowe. Czy 

wszystkie? Na pewno nie, lecz z punktu widzenia osoby analizującej skargi konsumenckie, 

przyznać z bólem muszę, że niestety większość naszego rynku poszła złą drogą rozwiązań, 

które w niedalekiej przyszłości, a w zasadzie już odbijają się czkawką.  

 

Dlaczego w postępowaniu instytucji finansowych nie dostrzegam myślenia 

perspektywicznego, dążenia do poprawy sytuacji? Przyjmując za początek dynamicznego 

rozwoju bancassurance w Polsce rok 2004 można dziś powiedzieć, że rozwój tego obszaru 

działalności ma ogromny wpływ na cały rynek. Dochody płynące z tego źródła generują 

znaczą część wyników zarówno banków i ubezpieczycieli. Patrząc z tej perspektywy można 

rzec, że jest to pozytywny kurs służący rozwojowi i stabilności rynku finansowego w Polsce. 

Ale czy ten rozwój i stabilność może stanowić uzasadnienie i aprobatę dla wielu 

nieprawidłowości na rynku konsumenckim? Za chwilę może się bowiem okazać, że owa 

stabilność jest tylko pozorna, gdyż w dłuższej perspektywie czasu liczba spraw spornych 

indywidualnych czy też zbiorowych sięgnie takiego pułapu, że bezpieczeństwo tych instytucji 

będzie „wisieć na włosku”. Lista postanowień umownych niedozwolonych wpisanych do 

rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK rośnie w zatrważającym tempie, zaś ja w swojej 

pracy cały czas dostrzegam te same, bądź podobne postanowienia funkcjonujące wciąż we 

wzorcach umownych. Zatem nie ma widocznego sprzężenia zwrotnego pomiędzy wpisem 

postanowienia do rejestru a samokontrolą ubezpieczycieli w tym zakresie. A przecież 

wystarczy niewiele dobrej woli, aby instytucja finansowa dokonała „prześwietlenia” 

własnych wzorców pod kątem występujących niedozwolonych postanowień umownych i 

oczyściła swoje „produkty” z nieuczciwych klauzul. Takiego działania, niestety obecnie nie 

dostrzegam.  Stąd też moje twierdzenie, że rynek sam z siebie nic nie zrobi ku sanacji tej 

wadliwej sytuacji, bądź co gorsza, nie chce zmian. 

 

Ponadto, analizując skargi wpływające w ostatnim czasie do Rzecznika Ubezpieczonych 

dochodzę do przykrych wniosków, że ubezpieczyciele nie chcą rozwiązywać spraw spornych 

na drodze polubownej albo w ogóle im na tym nie zależy. W moim odczuciu hasła, które co 

jakiś czas pojawiają się w mediach o indywidualnym podejściu do klienta, traktowaniu każdej 

sprawy indywidualnie, są tylko chwytem reklamowych bądź zasłoną dymną występujących 

powszechnie problemów. To tylko puste słowa, za którymi co najwyżej idzie dobry PR, brak 



jest zaś zdecydowanych i uczciwych działań zmierzających do ucywilizowania bądź 

oczyszczenia rynku z patologii.  

 

Niestety, zdecydowana większość interwencji Rzecznika Ubezpieczonych podjętych w 

materii bancassurance oraz ubezpieczeń inwestycyjnych nie przynosi oczekiwanego przez 

skarżących rezultatu. Ubezpieczyciele zdaje się, że „idą w zaparte” i zamiast polubownie, 

wolą rozstrzygać sprawy sporne przed sądami powszechnymi, które z kolei coraz częściej 

sygnalizują przeciążenie sprawami ubezpieczeniowymi.   

 

Na Bank of America nałożono 17 mld dolarów kary za sprzedaż "śmieci inwestycyjnych". W 

Polsce taka sytuacja, w stosunku do wprawdzie nielicznych nieuczciwych podmiotów, które 

psują także wizerunek całej branży, przynajmniej na razie w ogóle nie jest możliwa. Chociaż 

od wielu lat trwa sprzedaż ubezpieczeń inwestycyjnych o wątpliwej reputacji, to jednak sama 

branża przymyka na to oko, zaś nadzór nie wypracował sposobu na ucywilizowanie rynku w 

tym zakresie. Niestety, w ten sposób brak odpowiednich działań nadzorczych, brak regulacji 

ustawowych, sprawiają, że tylko droga sądowa jawi się, jako jedyne rozwiązanie dla 

konsumentów, a przecież nie powinno tak być.  

 

Sytuacja ta szczególnie jest widoczna na przykładzie umów inwestycyjnych, gdzie 

ubezpieczyciele zaostrzyli ton dyskusji i obecnie nie są skłonni do polubownego 

rozwiązywania spraw. Szacuje się, że Polacy (około 5 mln) zainwestowali w ubezpieczenia 

inwestycyjne blisko 50 mld złotych. Do Rzecznika Ubezpieczonych rok w rok wpływa ponad 

1000 skarg związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami 

kapitałowymi (dalej UFK). Z opisu licznych skarg wynikają często ludzkie tragedie związane 

z utratą dorobku całego życia. Są to zazwyczaj oszczędności na emeryturę, dla wnuków, 

dzieci. Sprzedawcy (banki, pośrednicy finansowi) wykorzystywali te istotne informacje 

związane z celem gromadzenia oszczędności na użytek sprzedaży często wyjątkowo 

nieetycznej. Ludzie zawierający lub przystępujący do takich umów nie wiedzieli bowiem, że 

proponowana im umowa nie jest ubezpieczeniem czy lokatą, lecz w rzeczywistości umową 

inwestycyjną obarczoną znacznym ryzykiem inwestycyjnym, na której mogą zyskać albo 

stracić, czasami nawet większą część zainwestowanych środków pieniężnych. Niestety, 

przeważający jest ten drugi wariant. Umowy są tak skonstruowane, że efektywność inwestycji 

obniżają liczne opłaty oraz wpływ sytuacji na rynkach kapitałowych. Dotychczas częstym 

sposobem wprowadzania w błąd konsumentów było wmawianie im umowy ubezpieczenia z 



UFK jako lokaty. Ostatnim czasy jednak, z uwagi na częściową likwidację OFE, klienci 

banków i ubezpieczycieli kuszeni są ofertą ubezpieczenia emerytalnego zastępującego OFE!, 

które po głębszej analizie okazuje się być UFK.  

 

Dostrzegamy także inne wyszukane metody pozyskiwania klientów na niekorzystne dla nich 

umowy inwestycyjne. Manipulacja polega na tym, że niektóre banki stosują tzw. sprzedaż 

wiązaną, np. jeden bank specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorców oferuje kredyt na start 

firmy lub pożyczkę po atrakcyjnie niskim oprocentowaniu, ale w zamian „wciska” 

ubezpieczenie inwestycyjne. Jak to działa? Warunek jest taki, że dostajemy kredyt albo 

pożyczkę, tylko wówczas gdy np. 30 - 40% z kwoty udzielonej pożyczki lub kredytu 

przeznaczone będzie na wykupienie ubezpieczenia, które potem okazuje się inwestycją 

opakowaną w ubezpieczenie. Założenie jest więc takie, że hipotetyczny i często nierealny 

zysk ma finansować spłatę rat kredytu, co w rzeczywistości nie następuje. Bank zaś zarabia 

podwójnie 1) na prowizji za sprzedaż ubezpieczenia oraz 2) oprocentowaniu kwoty 

podlegającej inwestycji - opłaconej składki. Ponadto, wszystko to nakręca spiralę długu, z 

której przedsiębiorcy (zazwyczaj początkujący) nie mogą się wydostać.  

 

W przypadku konsumentów schemat działania jest podobny. Umowę inwestycyjną „dorzuca 

się” do umowy kredytu mieszkaniowego albo też, do lokaty, która jest bardzo wysoko 

oprocentowana, w porównaniu do zwykłej lokaty bankowej, np. 4 -6%. Manipulacja polega 

na tym, że gdy wpłacamy do banku np. 10 000 zł to tylko 3000 zł przeznaczamy na lokatę, 

zaś reszta inwestowana jest w fundusze. Ten ostatni przykład jest szczególnie perfidny, gdyż 

podwyższone oprocentowanie lokat, banki finansują z prowizji uzyskanej od ubezpieczycieli 

za sprzedaż ubezpieczenia z UFK, prowizja ta pochodzi zaś z naszego wkładu. Doklejona w 

ten sposób inwestycja niestety nie przynosi zysku a dodatkowo zamraża zainwestowany 

kapitał na 10 - 15 lat! W tym łańcuszku zarabiają tylko ubezpieczyciel, bank, pośrednik 

finansowy, fundusz, zaś konsument jest na szarym końcu finansując wszystkich innych. 

Najlepiej wychodzą na tym pośrednicy w osobie banku albo firmy „doradczej”, które 

uzyskują niebotyczną prowizję, nawet w niektórych przypadkach sięgającą do 100% składki 

rocznej. W tym czasie ubezpieczyciel zarabia na opłatach za zarządzanie i administrowanie 

umową (10 -15 lat). 

 

Natomiast konsumenci coraz częściej tracą cierpliwość i kierują sprawy do sądów. Jak 

wynika z naszych analiz, sądy biorą konsumentów w ochronę przed nieuczciwymi 



inwestycjami i w zdecydowanej większości przyznają ubezpieczonym rację. Według naszej 

wiedzy w tej chwili możemy mówić o kilkudziesięciu sprawach rozstrzygniętych przez sądy, 

bądź jeszcze będących w toku. Jak dotychczas Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił 

kilkanaście poglądów dla sądów w sprawach z UFK. Rozstrzygnięcia prawie w 99% zapadły 

po myśli konsumentów.   

 

Na koniec chciałbym zakończyć powyższy tekst pozytywnym zdaniem, ale niestety nie 

znajduję „światełka w tunelu”. Wszelkie obecnie powstające „plany naprawcze” są już daleko 

spóźnione, ba część z nich jest  dopiero w fazie wdrożenia – karta produktu, czy też jeszcze 

oczekująca na wejście w życie – Rekomendacja U. Natomiast przyszłość regulacji ustawowej 

stoi pod znakiem zapytania z uwagi na „tarcia”, działania lobby finansowego o których 

wszyscy wiedzą tylko nikt o tym głośno nie mówi. 
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Anna Dąbrowska 

główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie 

 

Regulacje prawne  

 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie 

znajdują się w art. 812 § 4 k.c. oraz art. 830 k.c. 

 

Przepis zawarty w art. 812 § 4 k.c. wskazuje, że jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na 

okres dłuższy niż 6 miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w 

terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia 

zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z 

obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony 

ubezpieczeniowej. Odnosi się on nie tylko do umów ubezpieczenia na życie, ale także innych 

umów ubezpieczenia.  

 

Norma zawarta w art. 830 k.c. stanowi, iż przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może 

wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub 

ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Przepis zawiera również domniemanie, iż w braku odmiennego zastrzeżenia umowę uważa się za 

wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w 

terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, mimo uprzedniego 

wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Wezwanie skierowane do ubezpieczającego powinno określać skutki niezapłacenia składki. 

 

W przypadku umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel może ją wypowiedzieć jedynie w 

wypadkach wskazanych w ustawie.  
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W przypadku umów zawieranych z udziałem konsumentów należy wspomnieć o przepisach 

zawartych w jeszcze obecnie obowiązującej ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 

praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), którą od 25 grudnia 2014 r. zastąpi ustawa z dnia 30 

maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), również zawierająca podobne 

rozwiązanie. 

 

Odstąpienie do umowy na podstawie art. 812 § 4 k.c. 

 

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia w oparciu o art. 812 § 4 k.c. jest dopuszczalne w 

odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Z 

kontynuowania umowy ubezpieczenia rezygnować może ubezpieczający. Nie ma obowiązku 

podawać przy tym przyczyn swojej rezygnacji. Możliwość skorzystania z tego uprawnienia jest 

ograniczona czasowo. Odstąpienie może być zrealizowane w terminie 30 dni od zawarcia 

umowy, a gdy ubezpieczającym jest przedsiębiorca – w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Odstąpienie nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki ubezpieczeniowej za 

czas udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku odstąpienia 

przepisy nie przewidują żadnej kwalifikowanej formy jego złożenia. Zatem do skutecznego 

odstąpienia od umowy ubezpieczenia wystarczy więc złożenie przez ubezpieczającego 

stosownego oświadczenia drugiej stronie, niekoniecznie na piśmie.  

 

Problem związany z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia może pojawić się w przypadku 

umów ubezpieczenia zawartych na cudzy rachunek. Jak zostało już wspomniane zgodnie z 

bezwzględnie obowiązującą normą z uprawnienia tego może skorzystać jedynie ubezpieczający, 

strona umowy ubezpieczenia, nie może tego jednak uczynić ubezpieczony, na rachunek którego 

zawarto umowę i który zazwyczaj faktycznie finansuje składkę ubezpieczeniową. Fakt 

finansowania składki powinien się wiązać z prawem rezygnacji z umowy ubezpieczenia. Ogólne 

warunki ubezpieczenia (o.w.u.) niejednokrotnie przewidują, iż w przypadku umowy 

ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek ubezpieczony ma prawo do tzw. rezygnacji z 

ubezpieczenia. Należy jednak zaznaczyć, że warunki te nie mogą wymagać, aby oświadczenia o 

odstąpieniu, czy też rezygnacji z umowy były składane na określonych przez ubezpieczyciela 
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formularzach. W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. akt 

XXIV C 1126/11), Sąd zauważył, że wynikające z warunków ubezpieczenia wymogi co do 

formy i sposobu złożenia oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia wskazujące, że 

ubezpieczony może takie oświadczenie złożyć na formularzu określonym przez ubezpieczyciela i 

przekazanym za pośrednictwem ubezpieczającego jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco 

narusza jego interesy ubezpieczonego. Niezgodność z dobrymi obyczajami polegała tutaj, w 

ocenie Sądu, na nakładaniu na ubezpieczonego nadmiernych i nieuzasadnionych w świetle prawa 

wymogów co do sposobu złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z ubezpieczenia. Zgodnie z 

art. 61 § 1 k.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy 

doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Jak wynika z treści 

wskazanego przepisu dla skuteczności złożenia oświadczenia woli nie jest wymagane spełnienie 

żadnych dodatkowych warunków. Przepis art. 65 § 1 k.c. stanowi, że oświadczenie woli należy 

tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady 

współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Jeżeli z treści oświadczenia ubezpieczonego 

można w sposób wystarczający odczytać, iż nie jest on dalej zainteresowany trwaniem 

ubezpieczenia i zawiera ono wystarczające dane umożliwiające identyfikację ubezpieczonego, 

ubezpieczyciel nie może odmówić jego uwzględnienia. 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie na podstawie art. 830 k.c. 

 

Norma zawarta w art. 830 § 1 k.c. przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

osobowego przez ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w 

umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku braku stosownych unormowań w 

umowie, ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem 

natychmiastowym. Przepis nie wymaga dla skuteczności wypowiedzenia wskazywania jego 

powodów.  

 

W o.w.u. pojawiają się postanowienia wskazujące, iż ubezpieczający ma prawo do 

wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu, za jaki została zapłacona 

składka. Takie postanowienia  mogą być uznane jako chęć obejścia art. 813 § 1 k.c., dotyczącego 

prawa ubezpieczającego do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Ograniczają 

mailto:http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/art.$0020812$0020$00a7$00204/154505000007203_XXIV_C_001126_2011_Uz_2012-12-04_002
mailto:http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/art.$0020812$0020$00a7$00204/154505000007203_XXIV_C_001126_2011_Uz_2012-12-04_002
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również uprawnienie wynikające z art. 830 § 1 k.c., gdyż właściwie nie określają wyraźnie 

terminu wypowiedzenia umowy, lecz odnoszą go od okresu za jaki została opłacona ostatnia 

składka. Przykładowo w sytuacji opłacania składki rocznej, gdy wypowiedzenie nastąpiłoby w 

niedługim czasie po jej opłaceniu, zastosowanie omawianego postanowienia wypacza instytucję 

wypowiedzenia umowy. 

 

W § 2 art. 830 k.c. znajduje się regulacja, która dopuszcza domniemanie wypowiedzenia umowy 

ubezpieczenia osobowego, czy też tzw. milczące jej wypowiedzenie. Jeżeli z umowy lub o.w.u. 

nie wynika inaczej, umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego wówczas, gdy 

składka lub jej część nie została zapłacona w terminie określonym w umowie lub o.w.u., mimo 

uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w o.w.u. Ubezpieczyciel, 

wzywając do zapłaty składki lub jej raty, obowiązany jest podać ubezpieczającemu w wezwaniu 

informację o skutkach wynikających z niezapłacenia składki.  

 

Wydaje się, iż przepis ten ma na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej mimo opóźnienia 

w opłaceniu składki. Zgodnie z przepisem strony umowy ubezpieczenia maja prawo do 

odmiennego umówienia się co do skutku nieterminowego zapłacenia składki. Jednakże jeśli chcą, 

aby zdarzenie takie prowadziło do ustania odpowiedzialności ubezpieczyciela, to związane są 

regulacją art. 814 k.c. (B. Wojno, Znaczenie nowej regulacji umowy ubezpieczenia dla 

współpracy bankowo-ubezpieczeniowej, „Prawo Bankowe” 2007, nr 11, s. 59). 

 

W art. 830 k.c. § 3 przewidziano możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez 

ubezpieczyciela, przy czym możliwość ta została wyłącznie ograniczona do wypadków wyraźnie 

przewidzianych w ustawie.  

 

Uznanie, że umowa ubezpieczenia na życie zawsze ma charakter terminowy, prowadzi do tezy, 

że stosowanie przepisu art. 365
1
 k.c. jest wyłączone (M. Orlicki w: M. Orlicki, J. Pokrzywniak, 

Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Oficyna 2007, s. 134). 

Umowa ubezpieczenia na życie właściwie zawsze ma charakter terminowy. Żadna ze stron 

umowy ubezpieczenia na życie nie może więc powoływać się na swoje prawo wypowiedzenia 
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umowy wynikające z treści art. 365
1
 k.c. i nie może z tego tytułu skutecznie wypowiedzieć 

umowy. 

 

Odstąpienie konsumenta od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość  

 

Zgodnie z art. 16c ust. 1 i 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł 

na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając 

ubezpieczycielowi stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia poinformowania 

go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 16b ust. 3, 

jeżeli jest to termin późniejszy. 

 

Przykładowo, przy telefonicznym zawieraniu umów, jeśli to ubezpieczyciel wychodzi z 

inicjatywą zawarcia umowy, ma obowiązek wcześniej przesłać konsumentowi warunki umowy 

na piśmie lub na innym nośniku dostępnym dla konsumenta. Jeśli tego nie zrobił, termin do 

odstąpienia od umowy zaczyna biec dopiero od momentu, kiedy konsument dostanie 

potwierdzenie warunków zawartej umowy. Ubezpieczyciel jest zwolniony z tego obowiązku 

tylko wtedy, gdy inicjatywa zawarcia umowy wyszła od konsumenta, a używany środek 

porozumiewania się na odległość nie pozwala na doręczenie warunków umowy – wówczas 

termin do odstąpienia biegnie od zawarcia umowy podczas rozmowy telefonicznej.  

 

W przypadku umów ubezpieczenia, które będą zawierane na odległość od 25 grudnia 2014 r. 

zastosowanie znajdzie art. 40 ust. 2  ustawy o prawach konsumenta. Termin, w którym 

konsument może odstąpić od umowy będzie wynosił 30 dni od dnia poinformowania go o 

zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy, 

jeżeli będzie to termin późniejszy. Termin będzie uważany za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem oświadczenie zostanie wysłane.  
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Paweł Wawszczak 

główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 

 

Opłaty likwidacyjne w umowach ubezpieczenia na życie powiązanych z UFK w świetle 

orzecznictwa SOKiK – część 2 

 

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 7 

października 2011 r. w sprawie sygn. akt XVII AmC 1704/09, wyrokiem z dnia 1 września 2011 

r. w sprawie sygn. akt XVIII AmC 1941/11 oraz wyrokiem z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

sygn. akt XVII AmC 3669/10 uznał za niedozwolone i zakazał stosowania przez AEGON 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z/s w Warszawie w obrocie z konsumentami 

postanowienia o następującej treści: 

„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniżej: 

Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata 

likwidacyjna od środków wypłacanych z 

Subkonta Składek 

Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca 

procent środków wypłacanych z Subkonta 

Składek 

1 99% 

2 99% 

3 80% 

4 70% 

5 60% 

6 50% 

7 40% 

8 30% 

9 20% 

10 10% 

 

Postanowienie to w dniu 16 października 2012 r. i w dniu 23 października 2013 r. zostało 

wpisane do rejestru klauzul abuzywnych pod nr 3834. Klauzula ta była oceniana w trzech różnych 

postępowaniach, dlatego też poniżej zostaną one omówione oddzielnie. 

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_001704_2009_Uz_2011-10-07_001
http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_001704_2009_Uz_2011-10-07_001
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_003669_2010_Uz_2012-08-17_001
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_003669_2010_Uz_2012-08-17_001
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a) Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 października 2011 r. 

(sygn. akt XVII AmC 1704/09) 

 

W ocenie powódek postanowienie to wypełniało dyspozycję art. 385 1 oraz art. 3853 pkt 17 k.c. W 

świetle tego postanowienia umownego, jeżeli doszło do rozwiązania umowy w trakcie dwóch 

pierwszych lat jej obowiązywania wysokość opłaty likwidacyjnej wynosiła 99%, środków 

wpłaconych przez konsumenta ubezpieczycielowi. Wielkość ta zmniejsza się w każdym kolejnym 

roku obowiązywania umowy, aż do 10% w roku dziesiątym. Wysokość opłaty likwidacyjnej była 

zatem rażąco wygórowana i sprawiała, że w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia (np. w 

wypadku odstąpienia od umowy), ubezpieczony de facto pozbawiony został możliwości zwrotu 

wpłaconych uprzednio składek, które przepadały na rzecz pozwanego. Tak ukształtowana zasada 

,,odstępnego” konstytuowała regułę niezwracania ubezpieczającemu wpłaconych pieniędzy, 

prowadząc w ten sposób do ukształtowania stosunku zobowiązaniowego w sposób 

nierównorzędny i rażąco niekorzystny dla konsumenta. Wygórowana wysokość ,,opłaty 

likwidacyjnej” nie znajdowała jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego i nie mogła być 

traktowana jako zrównoważenie kosztów działalności ubezpieczyciela, które ponosił on w 

związku z wykonaniem umowy. Ubezpieczyciel za prowadzenie rachunku naliczał opłatę 

administracyjną za zarządzanie i ryzyko, która co do zasady stanowiła ekwiwalent kosztów 

związanych z administrowaniem kontem ubezpieczonego. W ocenie powódek kwestionowany 

zapis naruszał też art. 813 § 1 k.c. w zw. z art. 807 k.c., zgodnie z którymi w przypadku 

wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, 

ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony 

ubezpieczeniowej. 

 

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, iż 

kwestionowany wzorzec umowy (załącznik do o.w.u.) został doręczony powódkom już w 

momencie składania przez nie stosownych wniosków o zawarcie umowy. Już wówczas mogły 

one zapoznać się z jego treścią i miały czas na rozważenie wszystkich konsekwencji 

wynikających z zawarcia umowy, w tym skutków związanych z postanowieniami dotyczącymi 

opłat likwidacyjnych. Wszelkie postanowienia kształtujące stosunek umowny stron były 

powódkom znane, w tym kwestionowane postanowienie dotyczące opłaty likwidacyjnej, i na 

brzmienie każdego postanowienia powódki wyraziły zgodę składając stosowne oświadczenie. 

Ponadto zgodnie z zapisami o.w.u. ubezpieczający mógł odstąpić od umowy ubezpieczenia w 
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terminie 60 dni od zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie. W takim wypadku, 

umowa obligowała ubezpieczyciela do zwrotu ubezpieczającemu wartości jego rachunku, 

ustalonej według wyceny jednostek uczestnictwa najpóźniej z dziesiątego dnia wyceny i 

zwiększonej o pobrane opłaty wskazane w o.w.u. Skorzystanie z tego prawa odstąpienia nie 

rodziło obowiązku uiszczenia opłaty likwidacyjnej, podobnie było także w sytuacji rezygnacji 

konsumenta w dowolnym czasie, jeżeli w jego miejsce do umowy wstępowała wskazana przez 

niego osoba trzecia. 

 

Pozwany podkreślił również, iż umowa zawarta z powódkami była umową inwestycyjną, która 

była jednocześnie umową ubezpieczenia na życie. W ramach tej umowy ubezpieczający 

uzyskiwał specjalistyczny produkt inwestycyjny, który przy zaangażowaniu odpowiednich 

środków, umożliwiał mu w miarę upływu czasu, uzyskanie korzyści w postaci wzrostu wartości 

nabytych przez niego jednostek uczestnictwa, stanowiących prawo do udziału w zarządzanej 

przez pozwanego masie majątkowej. Przedmiotowa opłata likwidacyjna została dostosowana do 

poziomu kosztów, jakie ubezpieczyciel ponosił w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, 

przy założeniu pozostawania umowy ubezpieczenia w mocy przez planowany minimalny okres 

10 lat. Przedsiębiorca w stosowanym wzorcu umowy mógł przewidywać postanowienia 

określające zasady odpowiedzialności finansowej konsumenta w przypadku wcześniejszego 

wypowiedzenia umowy, byleby zasady tej odpowiedzialności pozostawały w związku z jego 

kosztami i ryzykiem. Z zapłaconych składek finansowane były w szczególności bardzo wysokie 

koszty związane z zawieraniem i odnawianiem umów ubezpieczenia (koszty akwizycji), 

obejmujące koszty bezpośrednie, w tym prowizje agentów, wynagrodzenia pracowników 

zajmujących się akwizycją, koszty wystawiania polis i włączania umowy do portfela, a także 

koszty pośrednie, w tym przypadające na daną umowę ubezpieczenia koszty reklamy i promocji 

produktów ubezpieczeniowych oraz koszty ogólne związane z badaniem wniosków i 

wystawianiem polis. Ponadto każdą umowę ubezpieczenia obciążały koszty likwidacji szkód i 

windykacji regresów, koszty działalności lokacyjnej (w tym koszty zarządzania lokatami, 

prowizje bankowe i prowizje towarzystw funduszy inwestycyjnych) oraz koszty administracyjne 

związane z inkasem składek, zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, umów reasekuracji 

oraz ogólnym zarządzaniem zakładem ubezpieczeń. 

 

Rozwiązanie umowy przed końcem okresu pobierania opłat likwidacyjnych wiązało się dla 

ubezpieczyciela z utratą korzyści, jakie spodziewał się uzyskać przy założeniu wykonywania 
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umowy ubezpieczenia przez planowany minimalny okres 10 lat. Kwestionowana opłata 

likwidacyjna nie miała charakteru kary umownej, była bowiem stosowana czasowo, po upływie 

określonego czasu ubezpieczający miał możliwość rozwiązania umowy bez negatywnych 

skutków finansowych. Nie można więc przyjąć, iż sporne postanowienie stanowiło klauzulę 

niedozwoloną w rozumieniu art. 3853 pkt 16 i 17 k.c. 

 

Pozwany podniósł także, iż kształtowanie stawek opłaty likwidacyjnej na poziomie zbliżonym do 

stosowanych przez niego było powszechnie stosowaną, uzasadnioną ekonomicznie i w pełni 

aprobowaną przez organ nadzoru i instytucje ochrony konsumentów praktyką ubezpieczycieli 

oferujących umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Schemat 

naliczania opłaty likwidacyjnej polegający na pobieraniu wyższych opłat w pierwszych latach 

wykonywania umowy był stosowany przez pozwanego od wielu już lat. W 2006 r. oferowane 

przez pozwanego o.w.u. zawierające analogiczne do kwestionowanych postanowienia, zostały 

skontrolowane przez UOKiK, który ich nie zakwestionował, ani w zakresie wysokości, ani też 

sposobu pobierania opłaty likwidacyjnej. Jednocześnie pozwany zaznaczył, iż inwestycyjny 

charakter stosunku zobowiązaniowego łączącego go ze stroną powodową ma znaczenie nie tylko 

dla oceny abuzywności kwestionowanego zapisu wzorca umownego, ale także dla oceny tego, czy 

powódki z uwagi na charakter ich działalności kontraktowej, winny być traktowane jako typowy 

konsument w rozumieniu art. 22 1 k.c. i korzystać z takiej samej ochrony jak tego typu konsument, 

będący stroną umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia 

codziennego. Wprowadzenie zaś opłaty likwidacyjnej nie miało za zadanie umożliwić 

pozwanemu uzyskanie dodatkowego zysku, a jedynie zminimalizowanie ryzyka poniesienia 

straty. 

 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pierwszej kolejności podkreślił, że twierdzenia 

pozwanego, iż inwestycyjny charakter stosunku zobowiązaniowego łączącego go ze stroną 

powodową ma znaczenie nie tylko dla oceny abuzywności kwestionowanego zapisu wzorca 

umownego, ale także dla oceny tego, czy powódki winny być traktowane jak o typowy konsument 

w rozumieniu art. 22 1 k.c. i korzystać z takiej samej ochrony jak tego typu konsument, nie miały 

wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Inwestycyjny charakter stosunku 

zobowiązaniowego nie ma znaczenia dla oceny czy powódki posiadają status konsumenta w 

rozumieniu art. 22 1 k.c., gdyż w myśl tego przepisu za konsumenta uważa się każdą osobę 

fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
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gospodarczą lub zawodową. Umowy zawarte na podstawie wzorca umowy, które zawarły z 

pozwanym powódki – jako osoby fizyczne – nie były związane bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub zawodową. Zgodnie zaś z o.w.u. umowę na podstawie tego wzorca 

mógł zawrzeć ubezpieczający – każda osoba fizyczna. Powódki były osobami fizycznymi i 

posiadały legitymację do wystąpienia z powództwem w niniejszej sprawie. 

 

W ocenie SOKiK zakwestionowane postanowienie było sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco 

naruszało interesy konsumentów, a przy tym nakładało na konsumenta, który odstąpił od umowy, 

obowiązek zapłaty rażąco wygórowanego odstępnego, w rozumieniu art. 3853 pkt 17 k.c. 

 

Zgodnie z zapisami o.w.u., jeżeli doszło do wygaśnięcia umowy ubezpieczenia np. na skutek 

upływu okresu wypowiedzenia umowy, to na podstawie zakwestionowanego postanowienia w 

okresie dwóch pierwszych lat obowiązywania umowy ubezpieczyciel pobierał opłatę 

likwidacyjną w wysokości 99% środków wpłaconych przez konsumenta – ubezpieczonego, – 

ubezpieczycielowi. Opłata ta pobierana była z subkonta składek regularnych poprzez umorzenie 

jednostek uczestnictwa przed całkowitą wypłatą środków zgromadzonych na rachunku 

prowadzonym przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego. Wysokość opłaty likwidacyjnej 

zmniejszała się w każdym kolejnym roku wykonywania umowy do 10% w roku 10, po czym 

opłata ta zanikała. 

 

SOKiK podzielił argumenty powódek, że wysokość tej opłaty zwłaszcza w początkowym okresie 

trwania umowy była rażąco wygórowana i powodowała, że w przypadku wygaśnięcia umowy 

ubezpieczony pozbawiony został możliwości uzyskania zwrotu wpłaconych przez niego 

uprzednio składek, które przepadały na rzecz pozwanego. Wygaśnięcie umowy w ciągu dwóch 

pierwszych lat od jej zawarcia, przy uwzględnieniu wysokości opłaty likwidacyjnej na poziomie 

99% oraz tego, iż stosownie do o.w.u. poza opłatą likwidacyjną pozwany pobierał także opłatę od 

wykupu w wysokości 1%, oznacza de facto, że ubezpieczony tracił całość środków (100%) 

wpłaconych przez niego uprzednio tytułem składek. Środki te przejmował pozwany a rozwiązanie 

to było przy tym całkowicie niezależne od wartości środków jakie wpłacił ubezpieczony. Takie 

ukształtowanie stosunku prawnego pomiędzy pozwanym jako ubezpieczycielem, a 

ubezpieczonym konsumentem trudno nie uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco 

naruszające interesy słabszej strony tego stosunku prawnego, tj. konsumenta. Rozwiązanie to 

naruszało wewnętrzną równowagę umowy i słuszność kontraktową, dyskryminując konsumenta. 
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W ocenie SOKiK przedmiotowa klauzula wypełniała dyspozycję przepisu 3853 pkt 17 k.c. Opłata 

likwidacyjna musi być bowiem traktowana jako odstępne – w ujęciu wskazanego przepisu – w 

sytuacji gdy ubezpieczony odstępuje od umowy ubezpieczenia, co prowadzi do jej wygaśnięcia. 

Zważywszy na podaną wyżej wysokość tego ,,odstępnego”, zwłaszcza w czasie dwóch 

początkowych lat obowiązywania umowy, nie sposób przyjąć aby nie było ono rażąco 

wygórowane. 

 

SOKiK podkreślił również, iż choć przedsiębiorca może stosować postanowienia wzorca 

umownego określające zasady odpowiedzialności finansowej konsumenta w przypadku 

wcześniejszego wypowiedzenia umowy, to jednak zasady tej odpowiedzialności muszą 

pozostawać w zawiązku z kosztami i ryzykiem przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 

dnia 19 marca 2007 r., sygn. akt III SK 21/06, OSNP 2008, z. 11-12, poz. 181). W niniejszej 

sprawie zdaniem SOKiK pozwany nie wykazał, aby przyjęte w przedmiotowej klauzuli 

uregulowanie zasad odpowiedzialności finansowej w przypadku wygaśnięcia umowy, na skutek 

wcześniejszego jej wypowiedzenia przez konsumenta, było uzasadnione ze względu na koszty i 

ryzyko ponoszone przez pozwanego.  

 

Twierdzenia pozwanego, iż kształtowanie stawek opłaty likwidacyjnej na poziomie zbliżonym do 

stosowanych przez niego było powszechnie stosowaną, uzasadnioną ekonomicznie i w pełni 

aprobowaną przez organ nadzoru i instytucje ochrony konsumentów praktyką ubezpieczycieli 

oferujących umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a nadto że w 

2006 r. stosowane przez niego o.w.u, zawierające analogiczne do kwestionowanych 

postanowienia, zostały skontrolowane przez UOKiK, który ich nie zakwestionował ani w zakresie 

wysokości, ani też sposobu pobierania opłaty likwidacyjnej nie miały w ocenie SOKiK znaczenia 

dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Powszechność zamieszczania w stosowanych przez 

ubezpieczycieli wzorcach umów regulacji podobnych do kwestionowanego w pozwie 

postanowienia nie może oznaczać samo przez się, że postanowienie to nie jest abuzywne. Wynik 

kontroli stosowanych przez pozwanego wzorców umów przez UOKiK nie ma zaś wpływu na 

niniejszą sprawę, która ma charakter sprawy cywilnej rozpoznawanej w postępowaniu sądowym. 
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Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie sygn. akt VI ACa 

87/12 oddalił apelację pozwanego. W ocenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie apelacja nie 

zasługiwała na uwzględnienie, albowiem ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd I instancji były 

prawidłowe i wystarczające, zaś ocena prawna w przeważającej części trafna i Sąd Apelacyjny ją 

podzielił oraz przyjął za własne z pewnymi zastrzeżeniami, które nie miały jednak wpływu na 

treść zaskarżonego wyroku.  

 

Zdaniem Sądu I instancji nałożenie przez pozwanego na konsumenta odstępującego od umowy 

opłaty likwidacyjnej w wysokości wynikającej z o.w.u. stanowiło niedozwolone postanowienie 

umowne określone w przepisie art. 3853 pkt 17 k.c. Przepis ten stanowi, iż w razie wątpliwości 

uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności 

nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek 

zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego. Sąd I instancji uznał opłatę 

likwidacyjną za rażąco wygórowane odstępne. 

 

Słusznie zarzucił apelujący, iż w świetle treści wzorca umowy, kwalifikacji przez Sąd pierwszej 

instancji opłaty likwidacyjnej stricte jako odstępnego nie sposób było podzielić. Zgodnie bowiem 

z przepisem art. 396 k.c. odstępne stanowi oznaczoną przez strony sumę, płatną przy złożeniu 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli strony zastrzegły możliwość odstąpienia od umowy 

za zapłatą tej sumy. Wzorzec umowy stosowany przez pozwanego rzeczywiście przewidywał 

prawo odstąpienia przez konsumenta (ubezpieczającego) od umowy ubezpieczenia. Zgodnie z 

o.w.u. ubezpieczający mógł odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 60 dni od zawarcia 

umowy, składając pozwanemu stosowne oświadczenie. W takim wypadku, umowa obligowała 

ubezpieczyciela do zwrotu ubezpieczającemu wartości jego rachunku, ustalonej według wyceny 

jednostek uczestnictwa najpóźniej dziewiątego dnia wyceny i pobranie opłaty. W 

postanowieniach o.w.u. dotyczących prawa odstąpienia służącego konsumentowi nie zostało 

jednak zastrzeżone, że konsumentowi wolno od umowy odstąpić wyłącznie za zapłatą oznaczonej 

sumy (odstępnego). Z powołanego zapisu o.w.u. wynikał wprost obowiązek zwrotu przez zakład 

ubezpieczeń na rzecz odstępującego od umowy konsumenta wszelkich wniesionych przezeń 

opłat, w tym opłaty likwidacyjnej, jeżeli zostałaby ona pobrana przez ubezpieczyciela — 

pozwanego. Skoro więc w o.w.u. nie zastrzeżono możliwości odstąpienia przez konsumenta od 

umowy ubezpieczenia za zapłatą oznaczonej sumy, to trafnie podnosił pozwany, iż tym samym 

stawki procentowe opłaty likwidacyjnej określone w kwestionowanym postanowieniu nie mogły 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
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zostać uznane za stawki procentowe odstępnego rozumianego zgodnie z jego definicją zawartą w 

art. 396 k.c. Sam pozwany jednak wskazał, iż świadczenie w postaci opłaty likwidacyjnej zbliża 

się do instytucji prawnej odstępnego i ma analogiczny do odstępnego charakter, nie jest jednak 

odstępnym w rozumieniu art. 396 k.c.  

 

Przedmiotowy wzorzec nie zawierał definicji opłaty likwidacyjnej, nie wyjaśniał jej charakteru 

ani funkcji. Postanowienia o.w.u. stanowiły jedynie, że ubezpieczyciel pobiera taką opłatę. 

Szczegółowe jej stawki zawierało zakwestionowane postanowienie o.w.u. Postanowienia o.w.u. 

określały, że opłata likwidacyjna ustalana była procentowo i pobierana z subkonta składek 

regularnych poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa oraz w razie wygaśnięcia umowy 

ubezpieczenia. W toku postępowania strona pozwana nie wskazała w sposób wyraźny za jakie jej 

świadczenia pobierana jest opłata likwidacyjna, tłumacząc konieczność jej pobierania z uwagi na 

„utratę spodziewanych korzyści”. W o.w.u. brak było jednak zapisu, który wskazywałby na 

funkcję kompensacyjną opłaty. Bezsporne było jedynie, iż opłata ta była stosowana czasowo. 

Nazwa „opłaty” i zapisy o.w.u., które dotyczyły zasad jej pobierania wskazywały, że opłata ta 

stanowiła świadczenie konsumenta, nie będące świadczeniem głównym za bliżej nieokreślone 

czynności pozwanego i pobierana była w razie wygaśnięcia umowy z powodu niedopełnienia 

obowiązków kontraktowych przez konsumenta bądź wypowiedzenia przez niego umowy.  

 

Z powyższego wynikało, iż ubezpieczyciel przewidział dla ubezpieczonego swoistą sankcję za 

rezygnację z dalszego kontynuowania umowy bez powiązania jej z realnie poniesionymi 

wydatkami, w przypadku zawarcia ubezpieczenia na rzecz konkretnej osoby, przy czym owo 

zastrzeżenie miało charakter uniwersalny, tzn. było całkowicie niezależne od wartości 

posiadanych przez ubezpieczonego jednostek uczestnictwa. Opłata likwidacyjna nie miała więc 

charakteru świadczenia odszkodowawczego, a zatem w drodze analogii można było uznać, iż 

zakwestionowane postanowienie wzorca podpadało jednak pod dyspozycję art. 3853 pkt 17 k.c. – 

tak jak przyjął to Sąd I instancji – zwłaszcza wobec faktu, iż katalog klauzul szarych zawartych w 

przepisie art. 3853 k.c. nie jest zamknięty. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie prawidłowe 

jest zatem ostatecznie uznanie przez Sąd pierwszej instancji, iż zakwestionowane postanowienie 

naruszało dobre obyczaje, gdyż sankcjonowało przejęcie przez ubezpieczyciela w pierwszych 

latach trwania umowy niemal całości wykupionych środków – w postaci opłaty likwidacyjnej, 

niezależnie od tego, czy zakwalifikowało się ją jako swojego rodzaju „odstępne”, czy też po 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
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prostu sankcję finansową – w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot 

wydatków. 

 

Pobranie opłaty likwidacyjnej przewidziane zostało nie tylko w sytuacji niedopełnienia przez 

ubezpieczającego obowiązków umownych, ale także w razie wypowiedzenia przez niego umowy, 

tj. skorzystania z przysługującego mu uprawnienia do rozwiązania umowy. Zatem uznanie, iż 

zakwestionowane postanowienie kształtowało prawa konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi 

obyczajami, rażąco naruszając jego interesy nie nasuwało wątpliwości. Wzorzec umowy 

przewidujący, że w razie rezygnacji przez ubezpieczonego z kontynuowania umowy 

ubezpieczenia traci on wszystkie środki uzyskane wskutek wykupu jednostek uczestnictwa, 

bezsprzecznie naruszał dobre obyczaje, gdyż sankcjonował przejęcie przez ubezpieczyciela 

całości wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych przez ten podmiot 

wydatków. Zapis taki rażąco naruszał interes konsumenta, gdyż prowadził do uzyskiwania przez 

ubezpieczyciela pewnych korzyści kosztem ubezpieczonego, zwłaszcza wówczas, gdy ten ostatni 

zgromadził na swoim rachunku osobistym aktywa o znacznej wartości. 

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie podkreślił również, iż sama istota opłaty likwidacyjnej nie była 

przez powódki kwestionowana, a ocena zaskarżonego wzorca umowy pod kątem jego 

abuzywności dotyczyła jedynie wysokości stawek procentowych tej opłaty, które nie znajdowały 

żadnego uzasadnienia w ponoszonych przez stronę pozwaną kosztach, ani nie pozostawały w 

związku z jej ryzykiem. Nie wystarczało tu ogólnikowe powołanie się na rzekomo powszechnie 

znany fakt, że koszt wykupu ulokowanych środków jest w pierwszych latach trwania umowy 

ubezpieczenia wyższy niż w następnych z uwagi na wyższe opłaty manipulacyjne. Nie stanowiła 

też dostatecznego usprawiedliwienia dla stosowania tak rygorystycznego automatyzmu 

okoliczność, że umowy ubezpieczenia na życie mają ze swej natury długoterminowy charakter. 

Znaczna część kosztów funkcjonowania pozwanej oraz jej ryzyko było bowiem pokrywane przez 

konsumenta w ramach szeregu innych opłat pobieranych przez pozwanego, o których mowa w 

o.w.u., takich jak opłata wstępna, opłata za zarządzanie, czy opłata administracyjna. Wysokość 

opłaty likwidacyjnej powinna być uzależniona jedynie od kosztów jakie pozwany ponosi w 

związku z wygaśnięciem umowy ubezpieczenia i wykupem jednostek uczestnictwa. Tymczasem, 

jak wskazywał pełnomocnik pozwanego, przy określeniu wysokości tej opłaty strona pozwana 

brała pod uwagę wszystkie koszty jej działalności, w większości już pokryte przez 

ubezpieczonego w ramach innych opłat. Zatem uzasadnione jest stanowisko, iż opłata 
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likwidacyjna w wysokości 99% środków wypłacanych z subkonta składek regularnych była 

niezwykle wygórowana, niezależna od poniesionych przez ubezpieczyciela kosztów, nadmiernie 

obciążająca konsumenta, a tym samym rażąco naruszająca jego interesy. 

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie podkreślił również, że w razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia 

w pierwszych dwóch latach po jej zawarciu, ubezpieczyciel obciążał konsumenta opłatami: 

likwidacyjną (99%) i od wykupu (1%), co w konsekwencji oznaczało, iż ubezpieczyciel 

zatrzymywał całość wpłaconych przez ubezpieczającego środków. Słuszny był zarzut powódek, iż 

niemożliwym było, żeby koszty związane z wygaśnięciem umowy uzasadniały zatrzymanie 100% 

środków zgromadzonych przez ubezpieczonego, tym bardziej, że w czasie obowiązywania 

umowy ubezpieczenia pobierane były także inne opłaty. Kwestionowany zapis rażąco naruszał 

interes konsumenta, gdyż prowadził do uzyskiwania przez ubezpieczyciela korzyści, kosztem 

ubezpieczonego, zwłaszcza wówczas gdy ten ostatni zgromadził na swoim rachunku osobistym 

aktywa o znacznej wartości. Słusznie zatem Sąd I instancji uznał, że przedmiotowa klauzula 

wypełniała dyspozycję przepisu art. 385 1 § 1 k.c.  

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie nie podzielił również twierdzenia strony pozwanej, iż mieści się w 

ramach dobrych obyczajów i równego traktowania stron umowy ubezpieczenia, aby opłata 

likwidacyjna nie tylko rekompensowała ubezpieczycielowi koszty własne, ale także miała na celu 

zapewnienie ubezpieczycielowi „godziwego” zysku. Takie twierdzenie pozostawało bowiem w 

oczywistej sprzeczności z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2007 r. (sygn. akt III SK 

21/06), a podzielenie stanowiska apelującego oznaczałoby, że „godziwym” zyskiem jest przejęcie 

praktycznie całości środków zgromadzonych przez konsumenta w razie wygaśnięcia umowy 

ubezpieczenia (w dwóch pierwszych latach), co w sposób oczywisty naruszało równowagę stron 

umowy. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
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Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne – część 3 – katalog roszczeń przysługujących 

poszkodowanemu 

 

W ostatniej części opracowania poświęconemu zagadnieniom prawnym związanym z 

wystąpieniem zdarzenia medycznego, postaram się przybliżyć rodzaje roszczeń 

odszkodowawczych, które mogą przysługiwać poszkodowanym w razie doznania szkody 

majątkowej bądź niemajątkowej na skutek wystąpienia zdarzenia medycznego. Oczywiście, 

zakres i wysokość roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego uzależnione będą 

każdorazowo od okoliczności faktycznych występujących w danej sprawie. W niniejszym 

opracowaniu o charakterze informacyjnym, przedstawię ogólną charakterystykę roszczeń 

odszkodowawczych należnych osobom poszkodowanym.  

 

Na skutek wystąpienia zdarzenia medycznego, poszkodowany może doznać  zarówno szkody 

niemajątkowej jak i majątkowej. Roszczenia, które przysługują poszkodowanemu 

uzależnione są od rodzaju powstałej szkody. Za szkodę niemajątkową uważa się najogólniej 

rzecz biorąc krzywdę wynikającą z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Na pojęcie 

krzywdy składają się zatem cierpienia fizyczne w postaci bólu bądź innych dolegliwości oraz 

cierpienia psychiczne, straty moralne. Szkoda majątkowa to natomiast każdy uszczerbek 

powstały w dobrach materialnych poszkodowanego. Na szkodę majątkową składa się 

rzeczywista strata (polega ona na zmniejszeniu majątku poszkodowanego, np. poniesienie 

kosztów leczenia, opieki osoby trzeciej) oraz utracone korzyści (spodziewane korzyści 

majątkowe, które uzyskałby poszkodowany, gdyby nie wystąpienie szkody, np. brak 

możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na skutek wypadku, utrata kontraktu).  

 

Rodzaje roszczeń przysługujących poszkodowanemu 

 

1. Zadośćuczynienie 

 

Podstawowym roszczeniem przysługującym poszkodowanemu w razie doznania szkody 

niemajątkowej jest zadośćuczynienie. Wyróżnić należy jednak zadośćuczynienie w razie 

rozstroju zdrowia (art. 444 w zw. z art. 445 § 1 k.c.) jak i zadośćuczynienie z tytułu śmierci 



poszkodowanego przysługujące najbliższym członkom rodziny zmarłego (art. 446 § 4 k.c.). 

Należy również zaznaczyć, że najbliżsi członkowie rodziny zmarłego przed dniem 3 sierpnia 

2008 r. mogą dochodzić roszczenia z tytułu zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. 

Stanowisko takie wynika z ugruntowanej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego.  

 

Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę bądź śmierć najbliższego członka rodziny ma 

charakter jednorazowy, kompensacyjny. Powinno ono stanowić przybliżony ekwiwalent 

pieniężny za doznane przez pokrzywdzonego cierpienia psychofizyczne, krzywdę, utratę 

radości z życia. Zadośćuczynienie powinno ułatwić poszkodowanemu przezwyciężenie 

ujemnych przeżyć psychicznych.  

 

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia na etapie przedsądowym zależy w praktyce od uznania 

podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody. Natomiast w toku postępowania sądowego, 

ostateczny kształt zadośćuczynienia ustala sąd rozpatrujący daną sprawę. O wysokości 

zadośćuczynienia decydują przede wszystkim takie kryteria jak: rozmiar doznanego 

uszczerbku, okres hospitalizacji, okres rehabilitacji poszkodowanego, wiek poszkodowanego, 

sytuacja życiowa poszkodowanego w jakiej znalazł się na skutek wypadku. Jak wskazuje się 

wielokrotnie w ustalonym i bogatym orzecznictwie, zadośćuczynienie ma mieć przede 

wszystkim charakter kompensacyjny, a w związku z tym, nie może ono stanowić zapłaty 

symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla 

poszkodowanego. Zadośćuczynienie musi być odpowiednie, a więc utrzymane w rozsądnych 

granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej 

społeczeństwa.  

 

Jeżeli na skutek zdarzenia medycznego nastąpi zgon poszkodowanego (np. niewłaściwie 

przeprowadzona operacja doprowadziła do śmierci pacjenta) to osoby najbliższe dla 

poszkodowanego mają czynną legitymację do wystąpienia z roszczeniem o zadośćuczynienie 

z tytułu śmierci osoby najbliższej. W takiej sytuacji, prawidłowo ustalone zadośćuczynienie 

powinno odpowiadać kryteriom indywidualnym, związanym z okolicznościami faktycznymi 

danej sprawy. Przykładowo można wyróżnić tutaj takie czynniki jak: długotrwałość cierpień i 

bólu po śmierci najbliższego, trauma, ogrom doznanego cierpienia; poczucie osamotnienia, 

cierpienia natury moralnej i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej; stopień 

krzywdy wynikający z utraty pomocy, wsparcia i opieki osoby bliskiej; poczucie straty, żalu, 

tęsknoty, silne przeżywanie żałoby po zmarłym; utrata czerpania przyjemności z życia 

http://www.rzu.gov.pl/orzecznictwo/art-448-naruszenie-dobra-osobistego/Naruszenie_dobra_osobistego__20226
http://www.rzu.gov.pl/orzecznictwo/art-445-zadoscuczynienie/Zadoscuczynienie__588
http://www.rzu.gov.pl/orzecznictwo/art-445-zadoscuczynienie/Zadoscuczynienie__588


rodzinnego; wiek uprawnionego do zadośćuczynienia; nagłe i brutalne rozerwanie więzi 

rodzica z dzieckiem, utrata prawa rodzica do wychowywania, obserwacji kolejnych etapów 

życia własnego dziecka; poczucie krzywdy i bólu, które wywołane jest utratą dziecka, stan 

psychiczny rodzica po zdarzeniu; pozbawienie możliwości radowania się z zakładanej przez 

dziecko rodziny, obserwowania dorosłości i samodzielności dziecka. Powyższe kryteria oraz 

zasady miarkowania zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w orzecznictwie sądów 

powszechnych zostały szerzej opisane w artykule r. pr. A. Daszewskiego pt. „Miarkowanie 

zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny z art. 446 § 4 k.c.” 

 

2. Koszty wynikające z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

 

Zgodnie z brzmieniem ustawowym określonym w treści art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia 

ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego 

szkody. Oznacza to zatem, iż poszkodowany ma prawo żądać od ubezpieczyciela bądź 

podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody zwrotu kosztów poniesionych m.in. na: 

opiekę ze strony osób trzecich, zakup medykamentów i innych środków medycznych, 

leczenie, zmianę żywienia, dostosowanie mieszkania w przypadku inwalidztwa, zakup protez, 

wózka inwalidzkiego, transportu poszkodowanego, tj. dojazdów na wizyty lekarskie, 

konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne, przewozu do szpitala, do domu bądź w inne uzasadnione 

potrzebami miejsca, konieczny transport najbliższych poszkodowanego w celu odwiedzin 

chorego w szpitalu, kosztów związanych z podjęciem nauki mającej na celu zmianę 

wykształcenia, kursy, szkolenia, zakup podręczników i innych pomocy naukowych 

niezbędnych do zdobycia nowego zawodu. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury, 

poszkodowany jest wyłącznie legitymowany do dochodzenia kosztów określonych w art. 444 

§ 1 k.c. nawet jeżeli koszty te zostały poniesione przez osoby trzecie.  

 

Warto również zaznaczyć, że na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia 

szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany 

stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. 

 

3. Renta i jej rodzaje 

 

Przesłanki do żądania przez poszkodowanego renty określone są bezpośrednio w treści art. 

444 § 2 k.c.  Poszkodowany zdarzeniem medycznym może żądać świadczenia okresowego w 

http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Aleksander_Daszewski___Miarkowanie_zadoscuczynienia_dla_najblizszych_czlonkow_rodziny_z_art__446____4_k_c____Monitor_Ube__20415
http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Aleksander_Daszewski___Miarkowanie_zadoscuczynienia_dla_najblizszych_czlonkow_rodziny_z_art__446____4_k_c____Monitor_Ube__20415


postaci renty, wówczas gdy na skutek wypadku poszkodowany utracił całkowicie lub 

częściowo zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły 

widoki powiedzenia na przyszłość. Renta wyrównawcza ma zadanie zrekompensować 

poszkodowanemu utratę dochodów powstałą w wyniku utraty całkowitej bądź częściowej 

zdolności zarobkowania.  Renta z tytułu zwiększonych potrzeb (tzw. renta na zwiększone 

potrzeby) ma na celu rekompensatę wydatków, które w przyszłości będzie ponosił 

poszkodowany na skutek doznanego uszczerbku fizycznego. Wydatki te mogą obejmować: 

koszty leczenia, wykonywania zabiegów, rehabilitacji, specjalnego odżywania, opieki osób 

trzecich. Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość obejmuje 

sytuacje, gdy na skutek wypadku  poszkodowany utracił możliwość zarobkowania przy 

wykorzystaniu szczególnych właściwości bądź kwalifikacji (utrata głosu przez zawodowego 

lektora, komentatora). Warto również zwrócić uwagę, że w orzeczeniu z dnia 24 września 

2009 r. (sygn. akt II PK 65/09) Sąd Najwyższy zaznaczył, że „Art. 442 § 2 k.c. reguluje trzy, 

oparte na różnych podstawach faktycznych, świadczenia rentowe: z tytułu utraty zdolności do 

zarobkowania, z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego oraz z tytułu zmniejszenia 

się jego widoków powodzenia na przyszłość. Każda z wymienionych w tym przepisie 

podstaw świadczenia rentowego stanowi samoistną przesłankę jej zasądzenia”. Istnieje 

również możliwość żądania renty tymczasowej w toku postępowania sądowego pod 

warunkiem, gdy w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić.  

 

Omawiając zagadnienie roszczenia o rentę nie sposób pominąć regulacji art. 447 k.c. Przepis 

ten dotyczy kapitalizacji renty. Norma ta stanowi, że z ważnych powodów sąd może na 

żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie 

jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a 

przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Mimo, 

że przepis ten jest adresowany do sądu i stanowi materialną prawną podstawę do żądania na 

etapie postępowania zasądzenia jednorazowej kwoty tytułem renty, to może on być 

stosowany również na etapie postępowania likwidacyjnego bądź w toku zawierania ugody z 

ubezpieczycielem czy podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody.  

 

Należy mieć na względzie, że w razie zgłoszenia żądania renty skapitalizowanej na podstawie 

art. 447 k.c. należy wykazać ważny powód leżący po stronie poszkodowanego uzasadniający 

możliwość zasądzenia świadczenia jednorazowego. W toku postępowania sądowego, sąd 

rozpatrujący sprawę bada czy w świetle okoliczności faktycznych sprawy ważny powód 

http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/II%20PK%2065-09-1.pdf
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/II%20PK%2065-09-1.pdf


wystąpił. Do ważnych powodów określonych w judykaturze zalicza się: zamiar wykonywania 

przez poszkodowanego w wypadku przy pracy nowego zawodu przez rozpoczęcie i 

prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek – pod warunkiem wszakże, że z 

okoliczności sprawy wynika, iż zostanie on zrealizowany; okoliczności istniejące w sprawie 

dają podstawę do wniosku, że przyszłe raty renty nie mogą być egzekwowane, a zatem prawo 

nie zostanie w ogóle zrealizowane (np. wyjazd dłużnika na stałe za granicę bez pozostawienia 

majątku w kraju); zakłócenia w bieżącym wypłacaniu renty, co wprost odbija się 

niekorzystnie na sytuacji uprawnionego.  

 

Nieco odmiennie kształtują się natomiast roszczenia odszkodowawcze osób uprawnionych w 

sytuacji, gdy poszkodowany zmarł na skutek zdarzenia medycznego. Poza wyżej opisanym 

roszczeniem o zadośćuczynienie z powodu śmierci osoby najbliższej, uprawnionym 

przysługują jeszcze roszczenia z tytułu wynikłej szkody majątkowej opisane w treści art. 446 

k.c.  

 

Fakultatywna i obligatoryjna renta „alimentacyjna” – stosownie do treści art. 446 § 1 k.c., 

jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć 

poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i 

pogrzebu temu, kto je poniósł. Na podstawie powyższego przepisu osoby, które pokryły 

koszty leczenia oraz pogrzebu mogą żądać od ubezpieczyciela bądź sprawcy refundacji ww. 

wydatków. Zgodnie natomiast z art. 446 § 2 k.c. osoba, względem której ciążył na zmarłym 

ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody 

renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i 

majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. 

Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale 

dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady 

współżycia społecznego. 

 

Powyższa norma, pozwala osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych od 

poszkodowanego wystąpić z żądaniem tzw. renty alimentacyjnej. Należy jednak wskazać, że 

legitymację czynną do wystąpienia z takim roszczeniem miałyby wyłącznie osoby, które 

rzeczywiście mogły skierować roszczenie alimentacyjne do zmarłego jeszcze za jego życia. O 

kręgu osób uprawnionych do alimentacji decydują przepisy art. 128, 131, 144 k.r.o. Drugi 

rodzaj renty wymienionej w przepisie art. 446 § 2 k.c. to renta fakultatywna, do której 



uprawnione są osoby, którym zmarłym dobrowolne i stale dostarczał środków utrzymania. 

Możliwość żądania takiej renty musi być uzasadniona zasadami współżycia społecznego. 

Przepis ten może mieć zastosowanie w sytuacji, gdy uprawnionego ze zmarłym łączył bliski 

stosunek osobisty (np. konkubent, partner). 

 

4. Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej  

 

Możliwość wystąpienia z takim roszczeniem wynika bezpośrednio z treści art. 446 § 3 k.c. 

Przepis ten przewiduje możliwość rekompensaty szkody majątkowej powstałej w związku ze 

znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego 

poszkodowanego. Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie, przepis ten powinien 

umożliwić naprawienie szkód majątkowych, również tych które są trudne do uchwycenia i 

wymierzenia oraz tych, które nie są uwzględnione przy zasądzeniu renty osobom 

uprawnionym. Przez sytuację życiową należy rozumieć ogół czynników składających się na 

położenie życiowe jednostki, a także trudno wymierzalne wartości ekonomiczne. Określając 

wysokość odszkodowania przyznanego najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej z 

powodu wypadku zawinionego przez inną osobę, jeżeli wskutek śmierci nastąpiło znaczne 

pogorszenie ich sytuacji życiowej, sąd jest obowiązany wziąć pod uwagę różnicę między 

stanem, w jakim znaleźli się członkowie rodziny zmarłego po jego śmierci, a przewidywanym 

stanem materialnym, gdyby zmarły żył, spoglądając jednak na te okoliczności przez pryzmat 

powyższego stanowiska. Nie można tu też tracić z pola widzenia, że zwrot „znaczne 

pogorszenie sytuacji życiowej” należy odczytywać nie tylko w materialnym aspekcie 

zmienionej sytuacji bliskiego członka rodziny zmarłego, ale w szerszym kontekście, 

uwzględniającym przesłanki pozaekonomiczne i niewymierne w pieniądzu, określające tę 

sytuację, takie jak pozbawienie uprawnionego do odszkodowania oczekiwania na pomoc i 

wsparcie członka rodziny, których mogła ona zasadnie spodziewać się w momentach tego 

wymagających (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt I 

ACa 697/13).  

Warto pamiętać o tym, że katalog roszczeń odszkodowawczych przewidzianych w 

kodeksie cywilnym jest niezwykle zróżnicowany. Możliwość dochodzenia określonych 

roszczeń odszkodowawczych uzależniona będzie od okoliczności faktycznych występujących 

w danej sprawie. Również o wysokości roszczeń należnych poszkodowanemu decyduje wiele 

zróżnicowanych czynników o charakterze indywidualnym. Należy również pamiętać o 

właściwym i rzetelnym udokumentowaniu roszczeń dochodzonych od ubezpieczyciela. W 

http://orzeczenia.poznan.sa.gov.pl/content/$N/153500000000503_I_ACa_000697_2013_Uz_2013-11-14_001
http://orzeczenia.poznan.sa.gov.pl/content/$N/153500000000503_I_ACa_000697_2013_Uz_2013-11-14_001


przypadkach skomplikowanych, gdy oszacowanie należnych roszczeń może okazać się 

utrudnione dla osoby nie posiadającej doświadczenia w tym zakresie, warto skorzystać z 

pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże w sposób należyty udokumentować 

roszczenia oraz sformułować wysokość roszczeń przez nas żądanych.  



Urszula Borowiecka 

specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 

 

 

 

Kilka słów o naszej nowej stronie internetowej 

 

 

 

Z radością chcielibyśmy poinformować Państwa, że od połowy września br. wystartowała 

nasza nowa strona internetowa (www.rzu.gov.pl). Chcieliśmy przede wszystkim,  by była ona 

bardziej przystępna i przyjazna dla odbiorców. Z tego względu najbardziej istotne w naszej 

opinii  zagadnienia zostały ,,wyciągnięte na wierzch”. 

 

Główne, w naszej opinii najbardziej przydatne dla Państwa informacje pojawiają się kolejno 

w slajderze umieszczonym na środku strony. Można tam znaleźć stałe pozycje, takie jak 

informacje dotyczące składania do nas skarg, wzory przydatnych podczas sporów z 

ubezpieczycielem pism, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, czy bazę orzecznictwa. 

W oknach, o których mowa będą także pojawiać się cyklicznie gorące, aktualne tematy.  

 

Szerzej na aktualne tematy można będzie poczytać również w zakładce ,,aktualności” i w 

informacjach prasowych z rynku.  

 

Z boku po lewej stronie znajdziecie Państwo między innymi odnośniki do naszych publikacji 

tj. raporty, opracowania, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”. Pod hasłem „Vademecum 

Ubezpieczonego” znajdziecie Państwo natomiast skonstruowane w przystępny sposób 

objaśnienia najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeniowego, w tym 

podstawowych  informacji dotyczących różnych rodzajów ubezpieczeń, czyli tak zwane ,,z 

czym to się je”. Odnośnik na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozwoli 

Państwu na szybką weryfikacje OC wybranego przez państwa samochodu. W zakładce 

,,nasze inicjatywy” przeczytać można natomiast m.in. o zasadach konkursu organizowanego 

corocznie przez Rzecznika Ubezpieczonych, można też dowiedzieć się szerzej o prowadzonej 

przez nas działalności edukacyjnej i zorientować się w naszej współpracy międzynarodowej.  

 

Po prawej stronie natomiast znajduje się odnośnik do naszego czasopisma wydawanego w 

formie elektronicznej – Monitora Ubezpieczeniowego. 

http://www.rzu.gov.pl/


 

Okienka na samej górze przekierowują Państwa między innymi do odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania, a także do danych teleadresowych naszej instytucji.  

 

Bardzo istotnym czynnikiem decydującym o zmianie witryny było również odświeżenie jej 

pod kątem wizualnym. Nowa szata graficzna sprawiła, że strona stała się bardziej przejrzysta i 

milsza w obsłudze.  

 

Żywimy nadzieję, że nowa odsłona strony internetowej będzie dla Państwa przyjazna w 

użyciu, że spełniliśmy Państwa oczekiwania pod względem zarówno merytorycznym, jak i 

graficznym.  

 

Życzymy miłego czytania   

 



Kalendarium 

 

23.06.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych gościł w swojej siedzibie delegację pracowników 

organizacji konsumenckiej z Białorusi. Na spotkaniu zostały zaprezentowane kompetencje  

i zasady funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce. 

 

26-28.06.2014 – Przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych, na zaproszenie Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT, wziął udział i wygłosił referat na 

Walnym Zgromadzeniu FIEA – Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych, 

które odbyło się w Poznaniu. 

 

08.08.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych zaprezentował raport Rzecznika Ubezpieczonych w 

sprawie skarg kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r. Jest to 

kolejne opracowanie statystyk skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie przekazując 

je m.in. do organu nadzoru oraz udostępniając do publicznej wiadomości. 

 

14.08.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych zaprezentował kolejne opracowanie poświęcone 

omówieniu klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej - Aneks do raportu 

Rzecznika Ubezpieczonych – Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej. Na 

początku 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych przygotował i opublikował raport – Klauzule 

abuzywne w działalności ubezpieczeniowej. 

 

09.09.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w spotkaniu z 

przedstawicielami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, poświęconemu prezentacji 

projektu „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”. 

 

09.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych gościł w swojej siedzibie Dyrektora Azerbaijan 

Institute for Democracy and Human Rights. Na spotkaniu zostały zaprezentowane 

kompetencje i zasady funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce. 

 

13.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych zaprezentował nowy wygląd swojej strony 

internetowej – www.rzu.gov.pl. Strona zyskała świeży, nowoczesny wygląd, zachowując 

funkcjonalność oraz treści przydatne dla konsumentów usług ubezpieczeniowych. 

 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2014r.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_I_polrocze_2014r.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/aneks_do_raportu_klauzule_abuzywne_2014.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/aneks_do_raportu_klauzule_abuzywne_2014.pdf
http://rzu.gov.pl/publikacje/raporty-i-opracowania/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych_poswiecony_klauzulom_abuzywnym_w_dzialalnosci_ubezpieczeniowej__20655
http://rzu.gov.pl/publikacje/raporty-i-opracowania/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych_poswiecony_klauzulom_abuzywnym_w_dzialalnosci_ubezpieczeniowej__20655
http://www.rzu.gov.pl/


18.09.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w konferencji 

naukowej pt. „Węzłowe problemy ubezpieczeń” zorganizowanej przez Fundację „Prawo 

Ubezpieczeniowe” oraz Kolegium Redakcyjne „Prawa Asekuracyjnego”. 

 

23.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich 

„Iustitia”, Polską Izbą Ubezpieczeń i Polską Izbą Motoryzacji zorganizował konferencję pt. 

„Praktyka likwidacji szkód w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym 

i przed sądem”. 

 

24.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych oraz przedstawiciele Biura Rzecznika 

Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji naukowej pt. „Nowy standard oceny rozmiaru 

szkody osobowej – system HBT Index” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo 

Medycyny Ubezpieczeniowej wraz z Polskim Towarzystwem Medycyny Sądowej i 

Kryminologii. 

 

25.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych gościł w swojej siedzibie delegację Rzecznika Usług 

Finansowych z Armenii. Na spotkaniu zostały zaprezentowane kompetencje i zasady 

funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce.   

 

 

 

Opracował: Piotr Budzianowski 


