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Raport Rzecznika Ubezpieczonych Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka 

likwidacji szkód komunikacyjnych – część 2 

 

W styczniu 2014 r. Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych, który szeroko omawiał problemy 

występujące w likwidacji szkód komunikacyjnych z obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w takich obszarach, jak: 

najem pojazdu zastępczego, amortyzacja części, rodzaj części potrzebnych do naprawy 

uszkodzonych pojazdów (oryginalne, nieoryginalne zamienniki) oraz utrata wartości 

handlowej pojazdu. Z uwagi na skalę występujących problemów nie udało się omówić innych 

nieprawidłowości, równie wyraźnie dostrzegalnych w praktyce likwidacji szkód. Aby ukazać w 

sposób kompleksowy pozostałe dostrzeżone problemy, Rzecznik – bazując na obserwacjach 

czynionych głównie podczas rozpatrywania postępowań skargowych – przygotował drugą 

część raportu, która zawiera analizę problematyki: kwalifikacji szkody jako całkowitej, 

wysokości stosowanych stawek za roboczogodzinę prac naprawczych, odmowy zwrotu 

wydatków poniesionych przez poszkodowanych na zlecenie sporządzenia ekspertyzy 

niezależnych rzeczoznawców, opieszałości w likwidacji szkód i niewywiązywania się przez 

zakłady ubezpieczeń z obowiązków informacyjnych (w tym utrudnień i odmów w dostępie do 

akt szkody), a także opieszałości w likwidacji szkód z powodu biernego oczekiwania na 

prawomocne zakończenie postępowania karnego lub w sprawie o wykroczenie – wraz ze 

szczegółową analizą nieprawidłowych praktyk zakładów ubezpieczeń zidentyfikowanych na 

podstawie prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych postępowań skargowych.  

Warto podkreślić, iż po publikacji pierwszej części raportu Rzecznika Ubezpieczonych 

zdecydowanemu przyśpieszeniu uległy działania nadzorcze mające na celu wyeliminowanie 

istniejących wcześniej nieprawidłowości, a także prace nad wprowadzeniem systemu 

bezpośredniej likwidacji szkód (BLS). Wydaje się, że zasadniczymi impulsami do tych inicjatyw 

stały się fundamentalne dla ubezpieczeń uchwały Sądu Najwyższego, podjęte na skutek 

zapytań Rzecznika Ubezpieczonych, a następnie raport Rzecznika. Z tych względów Rzecznik 

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


wyraża nadzieję, że obecnie prezentowana druga część raportu będzie kolejnym ważnym 

krokiem w sanacji praktyki likwidacyjnej. Należy zaznaczyć, iż głównym celem raportu jest 

kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości postępowań likwidacyjnych, które będą 

pozytywnie wpływały na budowę zaufania społecznego do instytucji ubezpieczenia.  

Ponadto z obserwacji podejmowanych w ostatnim czasie działań zakładów 

ubezpieczeń, a także z rozmów z przedstawicielami branży wynika chęć zmiany 

dotychczasowego, wysoce niekorzystnego, stanu rzeczy. Te zmiany kierunku działania 

Rzecznik przyjmuje z nieukrywaną radością, bowiem dają nadzieję na naprawę i 

przywrócenie normalności. Przykładem pozytywnych rozwiązań podejmowanych przez 

branżę ubezpieczeniową może być system BLS. Z perspektywy Rzecznika wprowadzenie 

systemu BLS jest doskonałą okazją do równoległego wdrożenia procedur likwidacyjnych 

spójnych z wytycznymi płynącymi z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach 

odszkodowawczych, o co Rzecznik zabiega od szeregu lat i co znalazło wyraz w wytycznych 

nadzorczych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Trzeba zwrócić 

uwagę, iż profesjonalne wdrożenie wytycznych SN – de facto powtórzonych w wytycznych 

nadzorczych KNF – do procedur likwidacyjnych, w dodatku wymuszane działaniami 

kontrolnymi i nadzorczymi, spowoduje konieczność przyjęcia jednolitych i zgodnych z 

porządkiem prawnym rozwiązań przez wszystkich ubezpieczycieli. Rzetelna, zgodna z 

orzecznictwem kompensata szkody, dająca znaczną przewagę konkurencyjną, pozwoliłaby w 

dłuższej perspektywie na zwiększenie udziału w rynku, co system BLS może tylko ułatwić. 

Równolegle zyskaliby na tym poszkodowani, którzy otrzymywaliby zgodne z przepisami 

świadczenia. Dodatkowo rozwiązanie to może zapewnić poszkodowanym szerszy niż 

dotychczas dostęp do placówek likwidacyjnych, co z perspektywy problemów zgłaszanych 

Rzecznikowi ważne jest szczególnie dla poszkodowanych z mniejszych miejscowości i wsi. 

Oczywiście system BLS dopiero startuje, trudno go zatem teraz ocenić i w pełni przewidzieć 

długofalowo jego skutki. Prawdziwy test przydatności, sprawności i użyteczności społecznej 

nowych rozwiązań niebawem wykonają sami poszkodowani, których spostrzeżenia znajdą się 

w kierowanych do Rzecznika skargach.  

Ponadto, co wielokrotnie Rzecznik podnosił, system BLS wymaga wsparcia ze strony 

instytucji nadzorczych, stąd też Rzecznik z satysfakcją odbiera i w pełni popiera kierunek 

działań podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie rozwiązywania problemów 

związanych w nieprawidłowościami w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych, który jest 



zgodny z wnioskami prezentowanymi przez Rzecznika w szeregu jego dotychczasowych 

wystąpień i opracowań. Wytyczne nadzorcze w pełni realizują wskazania judykatury Sądu 

Najwyższego, nakazując dostosowanie procedur likwidacyjnych do tychże wytycznych, a tym 

samym zmuszając do wprowadzenia powszechnych i jednolitych standardów. Respektowanie 

wytycznych nadzorczych przez zakłady ubezpieczeń niewątpliwe powinno wpłynąć na 

poprawę jakości prowadzonych postępowań likwidacyjnych, budując tym samym oczekiwaną 

przez Rzecznika, a zarazem zdrową konkurencyjność.  

Warto jednak zauważyć, że sprawną kontrolę realizacji wytycznych oraz badanie i 

zapewnienie adekwatności składki utrudnia niejednolitość po stronie ubezpieczycieli 

operujących na polskim rynku. Część z nich nie podlega bezpośredniemu nadzorowi KNF, co 

siłą rzeczy pociąga za sobą nierówne warunki prowadzenia działalności. Zachwianie 

konkurencyjności w tym obszarze jest poważnym problemem. Dobrze więc, że organ 

nadzoru, dostrzegając ten problem, stara się o możliwość sprawowania szerszej kontroli nad 

podmiotami dotychczas wyłączonymi spod jego kompetencji. Wydaje się, że dopiero 

symetryczne podejście nadzoru do wszystkich podmiotów oferujących ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych da większe możliwości działania na rzecz zapewnienia 

adekwatności składki. W innym przypadku podmioty wyjęte spod nadzoru przynajmniej w 

krótkich okresach będą zaniżać wysokość składki, agresywnie odbierając klientów pozostałym 

ubezpieczycielom. Reakcją na taką politykę sprzedażową są obniżki składki przez pozostałych 

graczy, co eskaluje wojnę cenową. Stan ten się pogłębia, z jednej strony generując potężne 

straty u ubezpieczycieli, z drugiej strony – wobec braku wystarczającej składki na pokrycie 

zobowiązań – powodując szereg nieuzasadnionych odmów bądź redukcji w wypłacanych 

świadczeniach. W ten sposób pętla się zamyka, co znacząco utrudnia normalne 

funkcjonowanie rynku. 

Ponadto nadzór powinien z całą stanowczością stosować przewidziane prawem 

sankcje za brak dostosowania procedur likwidacyjnych do przygotowanych wytycznych, 

będących właściwą interpretacją przepisów prawa odszkodowawczego. Dopiero bowiem 

realna, a nie pozorna kara, z którą dzisiaj mamy do czynienia, jest w stanie zapewnić 

praworządność w postępowaniu zakładów ubezpieczeń. Obecne sankcje nadzorcze dotyczące 

głównie nieterminowości w likwidacji szkód nie spełniają swojej funkcji, wręcz potęgując 

poczucie bezkarności. Jedynym wymiernym i pozytywnym skutkiem nakładanych kar jest 



napiętnowanie poszczególnych podmiotów w mediach, co jest dla zakładów ubezpieczeń 

niewygodne wizerunkowo. 

Prócz postulowanego urealniania składki potrzebne są równoległe działania 

edukacyjno-informacyjne. Chodzi o to, aby społeczeństwo rozumiało mechanizm 

funkcjonowania ubezpieczenia w kontekście cenowym, co oznacza przekazywanie 

jednoznacznej i czytelnej informacji, iż pełna, zgodna z wymogami prawa ochrona musi 

odpowiednio i adekwatnie do ryzyka kosztować. Trzeba cały czas uświadamiać 

ubezpieczającym, że mechanizm finansowania szkód wymaga, aby pozyskana z rynku składka 

wystarczyła na pokrycie wszystkich zobowiązań, a zakres odpowiedzialności w warunkach 

gospodarki rynkowej zdecydowanie ulega rozszerzeniu. Trzeba też wyjaśniać, iż wysokość 

składki musi odpowiadać obecnym ryzykom, a ochrona jest dziś zdecydowanie 

kosztowniejsza, niż miało to miejsce w przeszłości. Rzecznik od lat stara się takie informacje 

przekazywać społeczeństwu, ukazując mechanizmy finansowe rządzące ubezpieczeniami, jest 

bowiem zdania, że w odczuciu społecznym podwyżki wysokości składki zostaną 

zaakceptowane, jeżeli tylko będą się przekładać na znaczącą poprawę w wypłacaniu 

świadczeń oraz jakości świadczonych usług likwidacyjnych.  

Bez wątpienia potrzebna jest również naprawa wizerunku branży w oczach 

społeczeństwa. Trzeba jednak podkreślić, że nie dojdzie do niej na skutek kolejnych prób 

zaklinania rzeczywistości, samorządowych rekomendacji dobrych praktyk i innych pozornych 

działań. Zabiegi wizerunkowe, które nie będą poparte głębokimi wewnętrznymi działaniami 

sanacyjnymi, okażą się bezproduktywne. Próby zamazywania rzeczywistego obrazu i 

budowania pozytywnego wizerunku w obecnym stanie rzeczy nie mogą się udać, a wręcz 

mogą przynieść skutek odwrotny od zakładanego. W ostatnich latach, szczególnie w 

odniesieniu do usług finansowych, społeczeństwo stało się odporne na fałszywe przekazy i 

potrafi je porównać z rzeczywistością, która już tak pozytywnie nie wygląda. 

Wyjątkowo istotnym czynnikiem tworzenia warunków dla konkurencyjności 

jakościowej jest również transparentność i jawność prowadzonej działalności. Trzeba 

stworzyć mechanizmy zdrowej konkurencyjności między zakładami ubezpieczeń, które 

powinny skupiać się w swojej działalności na konkurowaniu nie ceną, a jakością świadczonych 

usług. W tym celu potrzebny jest pełny dostęp do danych z prowadzonych postępowań 

likwidacyjnych. Przedstawiane na bieżąco opinii publicznej informacje o prowadzonych 

postępowaniach reklamacyjnych, sposobie rozpatrywania skarg i odwołań, liczbie procesów 



sądowych, w tym wygranych i przegranych, wzmacniałyby siłą rzeczy dążenia poszczególnych 

zakładów ubezpieczeń do większej staranności w likwidacji szkód. Na podstawie tych danych 

powstawałyby różnego rodzaju rankingi i analizy pokazujące, które z zakładów ubezpieczeń 

stawiają na jakość prowadzonej działalności, a które są negatywnie oceniane przez 

korzystających z ich usług. Oczywiście przekładałoby się to na wybory dokonywane przez 

konsumentów i niezależnych pośredników ubezpieczeniowych, budując zdrową konkurencję 

na rynku. Rzecznik przedstawił tu swoje propozycje, które w pewnym stopniu w nowelizacji 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej uzyskały akceptację ze strony regulatora. Ponadto już 

w poprzednich sprawozdaniach rocznych Rzecznik publikował dane na temat prowadzonych 

postępowań likwidacyjnych. Warto podkreślić, że z roku na rok coraz więcej zakładów 

ubezpieczeń prezentuje te dane, dostrzegając w przedstawianiu szerszej informacji o swojej 

działalności wartość dodaną. Podobne projekty są realizowane przez inne podmioty. 

Przykładem jest konkurs organizowany przez warsztaty naprawcze, które wyróżniają 

przyjaznych dla branży motoryzacyjnej ubezpieczycieli, wręczając im nagrody „Złoty Zderzak”.  

Aby budować zdrową konkurencję, nieodzowne są również wspomniane wyżej 

jednolite standardy likwidacji, które obowiązywałyby wszystkie bez wyjątku zakłady 

ubezpieczeń. Wprowadzenie standardów zrównuje bowiem warunki konkurencyjne dla 

wszystkich graczy rynkowych i jest bardzo istotnym elementem budowy nowej jakości w 

likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Ponadto, co jest niezwykle istotne, 

standardy te muszą być maksymalnie zbieżne z wytycznymi Sądu Najwyższego, co zapewni 

pełną legalność procedur likwidacyjnych. Z tych względów na koniec Rzecznik ponawia apel 

do ubezpieczycieli o wspólne rozwiązywanie ważnych praktycznych problemów, które 

generuje rozbieżne orzecznictwo sądów powszechnych. W przypadku uzyskania takich 

sygnałów Rzecznik deklaruje pomoc poprzez skierowanie kolejnych zapytań do Sądu 

Najwyższego, którego uchwały zarówno ujednolicają orzecznictwo sądów powszechnych, jak i 

zapewniają przewidywalność, budując kolejne jednolite standardy likwidacji szkód. 

Doświadczenie bowiem już kilkukrotnie pokazało, że zapytania prawne Rzecznika 

Ubezpieczonych kierowane do Sądu Najwyższego, a następnie uchwały Sądu tworzyły mocne 

podstawy jednolitych standardów rynkowych. 
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Problemy ze szkodą całkowitą - Raport Rzecznika 

 

Pojęcie „szkody całkowitej”  

Powszechnie obowiązujące prawo nie definiuje pojęcia „szkoda całkowita”. Termin 

ten wykształcił się w praktyce likwidacji szkód zarówno z ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, jak i ubezpieczenia autocasco, a następnie został przyjęty przez 

orzecznictwo. Ze szkodą całkowitą w przypadku dochodzenia odszkodowania od 

ubezpieczyciela sprawcy mamy do czynienia wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim 

stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy w chwili ustalenia kwoty 

odszkodowania przekraczają wartość rynkową pojazdu w dniu szkody.  

 

Przykład: Wartość rynkowa samochodu przed szkodą wynosiła 40 000 zł, koszty 

naprawy uszkodzonego pojazdu wynoszą 50 000 zł. W takiej sytuacji występuje tzw. szkoda 

całkowita. 

 

W sytuacji gdy zaistniały przesłanki do określenia szkody całkowitej, wówczas 

odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

ustalane jest tzw. metodą dyferencyjną (zwaną również różnicową). Polega ona na ustaleniu 

wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie sprzed 

uszkodzenia o wartość pozostałości powypadkowych (wrak pojazdu). W przypadku szkody 

całkowitej o przywróceniu stanu poprzedniego mówimy wówczas, gdy suma wypłaconego 

odszkodowania oraz wartości wraku lub ceny uzyskanej z jego sprzedaży jest równa wartości 

rynkowej pojazdu sprzed szkody. Wtedy zostaje wówczas przywrócony stan praw 

majątkowych poszkodowanego zakłócony zdarzeniem, na skutek którego doszło do 

wyrządzenia szkody. 
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Przykład: Wartość samochodu przed szkodą wynosi 40 000 zł. Wartość pozostałości 

(uszkodzonego pojazdu) to 5000 zł. W związku z powyższym wysokość odszkodowania 

wynosi 35 000 zł. 

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego  

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się spory oraz rozbieżności interpretacyjne 

dotyczące określenia wysokości kosztów naprawy pojazdu, które w rozumieniu art. 363 § 1 

k.c. można by uznać za nadmierne dla zobowiązanego, a które tym samym pozwalałaby na 

oszacowanie przez zakłady ubezpieczeń szkody jako całkowitej. Obecnie orzecznictwo sądów 

w tej kwestii, przynajmniej w zakresie orzeczeń Sądu Najwyższego, jest jednolite i nie 

powinno rodzić jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych: w ramach likwidacji szkody z 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za nadmierne należy uznawać te 

koszty naprawy, które przekraczają 100% wartości rynkowej pojazdu sprzed powstania 

szkody. Można wskazać przynajmniej kilka orzeczeń SN, które potwierdzają powyższe 

stanowisko (wyrok z dnia 1 września 1970 r., sygn. akt II CR 371/70; wyrok z dnia 13 grudnia 

1988 r., sygn. akt I CR 280/88; wyrok z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. akt V CKN 682/00).  

Mając na względzie ostateczne rozstrzygnięcie pojawiających się w praktyce 

rozbieżności, Rzecznik Ubezpieczonych w dniu 6 lipca 2005 r. zwrócił się do Sądu 

Najwyższego z pytaniem prawnym o następującej treści: „Czy na podstawie przepisu art. 363 

§ 1 k.c. za nadmierne trudności lub koszty przywrócenia stanu poprzedniego można uznać 

koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, który nie jest równy lub nie przekracza 100 % jego 

wartości sprzed szkody?”. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. 

akt III CZP 76/05) Sąd Najwyższy wskazał, iż: „W obowiązkowym ubezpieczeniu 

komunikacyjnym OC ma zastosowanie zasada pełnego odszkodowania wyrażona w art. 361 § 

2 k.c., a ubezpieczyciel z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej wypłaca poszkodowanemu 

świadczenie pieniężne w granicach odpowiedzialności sprawczej posiadacza lub kierowcy 

pojazdu mechanicznego (art. 822 § 1 k.c.). Suma pieniężna wypłacona przez zakład 

ubezpieczeń nie może być jednak wyższa od poniesionej szkody (art. 8241 § 1 k.c.) i przede 

wszystkim na tym tle zachodzi potrzeba oceny, czy koszt restytucji jest dla zobowiązanego 

nadmierny (art. 363 § 1 zdanie drugie k.c.). Przyjmuje się, że nieopłacalność naprawy, będąca 

przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej, ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza 

wartość pojazdu sprzed wypadku. Stan majątku poszkodowanego, niezakłócony zdarzeniem 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://www.sn.pl/SitePages/Strona%20startowa.aspx
http://www.rzu.gov.pl/art-363-naprawienie-szkody/wyrok_SN______z_dnia_1970_09_01_____________________________________II_CR_371_70___OSNC_1971_5_93__830
http://www.rzu.gov.pl/art-363-naprawienie-szkody/wyrok______SN__z_dnia_1988_12_13___________________I_CR_280_88___niepublikowany__831
http://www.rzu.gov.pl/art-363-naprawienie-szkody/wyrok______SN__z_dnia_1988_12_13___________________I_CR_280_88___niepublikowany__831
http://www.rzu.gov.pl/art-363-naprawienie-szkody/wyrok_SN__z_dnia_2002_01_29___________________V_CKN_682_00______niepublikowany__833
http://www.rzu.gov.pl/files/213__61__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf
http://www.rzu.gov.pl/files/213__62__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf
http://www.rzu.gov.pl/files/213__62__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf
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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ubezpieczeniowym, wyznacza bowiem rozmiar należnego odszkodowania”. Ponadto w 

dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, iż w kwestii tzw. szkody 

całkowitej występuje jednolite stanowisko judykatury: „Za utrwalony należy zatem uznać 

pogląd, że koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, 

nieprzewyższający jego wartości sprzed wypadku, nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 § 

1 k.c.”. W uzasadnieniu swojego stanowiska Sąd Najwyższy odwołał się do powstałego w 

przedmiotowej kwestii bogatego dorobku jednolitej i ugruntowanej judykatury.  

 

Problemy występujące w skargach kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych 

Jeżeli chodzi o statystyczne ujęcie skarg dotyczących zastrzeżeń w zakresie likwidacji 

szkody całkowitej, to w 2012 r. na łączną liczbę 4907 skarg na postępowanie ubezpieczycieli 

przy wykonywaniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 558 dotyczyło problematyki szkody całkowitej. W 2013 r. skarg dotyczących 

szkody całkowitej było 592, na łączną liczbę 6900 skarg z zakresu ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, zaś w 2014 r. odpowiednio 517 w stosunku do 6135 

skarg ogółem.  

Można zatem zaobserwować utrzymującą się na tym samym poziomie liczbę skarg 

dotyczących szkody całkowitej, wahającą się w przedziale od 8 do 11% ogółu liczby skarg 

dotyczących problematyki dochodzenia roszczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych. Najczęściej skargi osób poszkodowanych obejmowały następującą 

problematykę: 

a) wyceny wartości rynkowej pojazdu przed szkodą, 

b) wyceny wartości rynkowej pozostałości (wraku) pojazdu, 

c) dokonywania pomniejszenia kwoty odszkodowania o hipotetyczną marżę 

(zysk), jaką mają uzyskać podmioty, które w drodze aukcji internetowej złożyły ofertę zakupu 

pozostałości (wraku) pojazdu poszkodowanego, 

d)  zawyżania kosztów naprawy pojazdu i stosowanie w kosztorysie odmiennych 

kryteriów, niż ma to miejsce przy szkodzie częściowej, w celu zakwalifikowania szkody jako 

szkody całkowitej.  

Jednym z najczęstszych zarzutów osób skarżących jest zaniżenie przez zakłady 

ubezpieczeń wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody. W szczególności zarzuty dotyczą: 

przyjmowania błędnych wersji modelu pojazdu, nieuwzględniania w wycenach wyposażenia 
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dodatkowego, dobrego stanu technicznego pojazdu oraz modyfikacji technicznych 

zwiększających wartość pojazdu, stosowania niezasadnych korekt zmniejszających wartość 

rynkową tego pojazdu czy też wreszcie nieuwzględniania rynkowych cen w ofertach 

sprzedaży pojazdów oraz wycen sporządzonych przez niezależnych rzeczoznawców 

samochodowych.  

W powszechnie obowiązujących przepisach prawa brak jest norm prawnych czy też 

wytycznych, które regulowałyby albo wskazywałyby, w jaki sposób należy dokonywać 

wyceny wartości rynkowej pojazdu sprzed szkody. W praktyce – zarówno przy wycenie 

wartości pojazdów w trakcie prowadzonych postępowań likwidacyjnych czy też postępowań 

cywilnych – najczęściej korzysta się z dwóch profesjonalnych narzędzi do wyceny pojazdów 

samochodowych, Eurotax oraz InfoEkspert, które zawierają aktualne wartości rynkowe 

używanych pojazdów, precyzyjny opis typów i modeli, zawierający podstawowe parametry 

techniczne oraz enumeratywne wyliczenie zastosowanych korekt.  

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 

57/01), w warunkach gospodarki rynkowej każda rzecz mająca wartość majątkową może być 

w każdym czasie przeznaczona na sprzedaż. Zbycie rzeczy jest takim samym uprawnieniem 

właściciela jak korzystanie z niej, wobec czego traci także znaczenie odróżnianie wartości 

użytkowej rzeczy od jej wartości handlowej. Miernikiem wartości majątkowej rzeczy jest 

pieniądz, a jej weryfikatorem rynek. Rzecz zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może 

osiągnąć na rynku. Niezależnie zatem od tego, czy ubezpieczyciel korzysta z pomocy 

specjalistycznych narzędzi (programów) do wyceny wartości rynkowej pojazdu, istotne jest, 

aby dokonując wyceny wartości pojazdu, w sposób prawidłowy ustalił wartość rynkową 

pojazdu w dniu szkody, zaś wysokość odszkodowania powinna w pełni kompensować 

poniesioną przez poszkodowanego szkodę.  

Analiza skarg osób poszkodowanych wskazuje, że w części spraw wartość pojazdu 

poszkodowanego przed powstaniem szkody została pierwotnie zaniżona, a dopiero po 

wniesieniu odwołania zakład ubezpieczeń dokonał ponownego przeliczenia tej wartości, 

skutkującego podwyższeniem wartości rynkowej pojazdu przed powstaniem szkody i w 

konsekwencji dopłatą odszkodowania. 

Podobne jak w przypadku wyceny wartości rynkowej pojazdu przed powstaniem 

szkody analiza skarg osób poszkodowanych wskazuje, że jednym z głównych problemów w 

przypadku likwidacji szkody całkowitej jest wycena wartości rynkowej pozostałości (wraku) 

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


5 

 

pojazdu. W szczególności skarżący podnoszą, że ubezpieczyciele zawyżają wartość rynkową 

pozostałości pojazdu, nie udzielają pomocy w zbyciu wraku czy też nie odkupują wraków po 

ustalonej przez siebie wartości. Ponadto pojawiają się zarzuty dotyczące powszechnego 

zaniżania kwoty odszkodowania poprzez pomniejszenie należnego świadczenia o 

hipotetyczną marżę (zysk), jaką mają uzyskać podmioty, które w drodze aukcji internetowej 

złożyły ofertę zakupu pozostałości pojazdu poszkodowanego. 

Analogicznie jak w przypadku wyceny wartości rynkowej pojazdu przed powstaniem 

szkody, wartość pozostałości (wraku) pojazdu powinna odpowiadać jego wartości rynkowej, 

jeśli rzeczywiście wrak posiada określoną wartość majątkową. Zakład ubezpieczeń, określając 

wysokość odszkodowania w trakcie kwalifikacji szkody całkowitej, jest zatem zobowiązany 

ustalić wartość rynkową pojazdu zarówno przed powstaniem szkody, jak i po szkodzie.  

W praktyce stosowane są dwa sposoby ustalenia wartości rynkowej pozostałości pojazdu: na 

podstawie wyceny sporządzanej w programie komputerowym oraz poprzez umieszczenie 

oferty sprzedaży wraku na platformie internetowej (aukcji).  

Pierwszy sposób, co pokazują skargi osób poszkodowanych, jest niejednokrotnie 

zawodny, wartość rynkowa wraku pojazdu ustalana jest przez ubezpieczyciela samodzielnie, 

na podstawie symulacji w programach eksperckich. Przy czym nie jest badane, za jaką 

rzeczywistą kwotę byłaby możliwa sprzedaż na rynku pozostałości pojazdu. Ponadto istnieje 

możliwość ingerencji w dane programu (np. poprzez współczynnik zbywalności 

wykorzystywany przy ustalaniu wartości rynkowej pozostałości pojazdu), co dodatkowo 

stwarza ryzyko nieuzasadnionej ingerencji w celu zawyżenia wartości rynkowej wraku 

pojazdu.  

Sposobem pozwalającym w sposób realny określić wartość rynkową pozostałości 

pojazdu jest zamieszczenie oferty sprzedaży wraku pojazdu na portalu „aukcyjnym”. Przy 

czym oferta ta jest zanonimizowana, bowiem nie są ujawniane wrażliwe dane osobowe 

właściciela pojazdu (poszkodowanego), jak również dane pozwalające na identyfikację 

uszkodzonego pojazdu (numer rejestracyjny). W opinii Rzecznika wycena wartości 

uszkodzonego pojazdu otrzymana w wyniku aukcji jest najbardziej obiektywną (rynkową) 

metodą wyceny. Ponadto pozwala na uniknięcie sytuacji, w której poszkodowany nie jest w 

stanie sprzedać uszkodzonego pojazdu za kwotę wskazaną w wycenie ubezpieczyciela. 

Jednocześnie poszkodowany sam decyduje, czy chce zbyć pojazd. Wówczas we wskazanym 

terminie może, choć nie ma takiego obowiązku, skontaktować się z podanym oferentem.  
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Analiza skarg osób poszkodowanych prowadzi do wniosku, że problem związany z 

wyceną wartości pozostałości pojazdu – pojawiający się przy rozliczaniu przez zakłady 

ubezpieczeń szkody jako całkowitej – dotyczy zawyżenia tej wartości w stosunku do kwoty, 

jaką poszkodowany może realnie uzyskać za uszkodzony pojazd w wyniku sprzedaży. W 

praktyce, jak wynika z adresowanych do Rzecznika skarg, poszkodowany często otrzymuje ze 

sprzedaży wraku niższą kwotę niż wartość, którą określił zakład ubezpieczeń, wyceniając 

pozostałości pojazdu; w konsekwencji w tych sytuacjach najczęściej dochodzi do 

niewłaściwej wyceny przez ubezpieczyciela wartości rynkowej pozostałości pojazdu. Pomimo 

kierowania przez poszkodowanych wniosków o dopłatę odszkodowania z tego tytułu, 

popartych stosownymi dowodami (oferty sprzedaży, umowa sprzedaży wraku), zdarza się, iż 

ubezpieczyciele oddalają roszczenie, twierdząc, że nie mogą ponosić odpowiedzialności za 

niekorzystne rozporządzanie własnym mieniem przez poszkodowanych. 

Jednocześnie w przypadku ustalania wartości rynkowej pozostałości przez 

ubezpieczycieli poprzez zamieszczanie ofert na portalach aukcyjnych Rzecznik 

Ubezpieczonych zaobserwował powszechną praktykę, która budzi uzasadnione wątpliwości 

w zakresie zgodności takowego postępowania z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności z treścią art. 361 § 2 k.c.  

Praktyka ta polega bowiem na tym, że do zgłoszonej najwyższej oferty zakupu 

ubezpieczyciele dodają sobie tylko znaną szacunkową wartość (marżę), jaką mają stosować 

firmy specjalizujące się w obrocie uszkodzonymi pojazdami. Określona w ten sposób wartość 

pozostałości ma w ocenie zakładów ubezpieczeń odpowiadać kwocie, za którą możliwe jest 

zbycie pojazdu bez korzystania z usług firm zajmujących się obrotem uszkodzonymi 

pojazdami. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej 

ustalane jest metodą dyferencyjną (wartość pojazdu przed szkodą pomniejszona o wartość 

jego pozostałości), w konsekwencji powoduje to pomniejszenie kwoty odszkodowania o 

szacunkową marżę, którą samodzielnie ustalił zakład ubezpieczeń. Przy czym ta hipotetyczna 

marża jest ustalana w różnej wysokości, w zależności od konkretnego zakładu ubezpieczeń.  

Jak wskazują w swojej argumentacji same zakłady ubezpieczeń, kwota marży jest 

określana szacunkowo. Ubezpieczyciele w sprawach będących przedmiotem postępowania 

skargowego nigdy nie przedstawili Rzecznikowi jakichkolwiek dowodów, które 

potwierdzałyby faktycznie, że oferenci nie są finalnymi nabywcami, tylko pośrednikami, i że 

marża, którą stosują, wynosi właśnie 10 lub 15% . Wprost przeciwnie: dane potencjalnych 
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oferentów w części spraw wskazują, że niejednokrotnie nabywcami uszkodzonych pojazdów 

są podmioty zajmujące się naprawą pojazdów, najprawdopodobniej zainteresowane 

wykorzystaniem uszkodzonych samochodów w charakterze źródła części zamiennych lub też 

ich wyremontowaniem i dalszą odsprzedażą. Zatem oferentami zainteresowanymi zakupem 

wraków nie są wyłącznie pośrednicy, którzy dokonują dalszej odsprzedaży pozostałości 

pojazdu z odpowiednią marżą. Nie znajduje zatem potwierdzenia argumentacja, że wszyscy 

oferenci są tylko pośrednikami, nie zaś finalnymi nabywcami pojazdów.  

Ubezpieczyciele nie przedstawiają ponadto jakichkolwiek dowodów na okoliczność, 

że poszkodowany mógłby samodzielnie zbyć wrak za kwotę wyższą o 10–15 % niż złożona 

oferta zakupu, a tym samym że faktycznie wartość rynkowa wraku jest wyższa o 10–15 % od 

tej ustalonej w drodze aukcji internetowej. Nie są też przedstawiane dowody na 

domniemany fakt, że poza podmiotami specjalizującymi się w skupie wraków istnieje rynek 

podmiotów nieprofesjonalnych zainteresowanych zakupem wraków po cenie wyżej np. o 

15% od ceny oferowanej przez podmioty uczestniczące w aukcji.  

Trudno jest zatem Rzecznikowi Ubezpieczonych uznać, iż praktyki zakładów 

ubezpieczeń są prokonsumenckie, skoro do ustalonej w drodze aukcji wartości rynkowej 

pozostałości doliczana jest arbitralnie ustalana marża, niepoparta żadnymi dowodami na 

okoliczność, iż wartości rynkowa pozostałości w rzeczywistości jest większa (zakład 

ubezpieczeń nie przedstawia oferty podmiotów nieprofesjonalnych, które mogłyby zakupić 

uszkodzony pojazd po wyższej cenie, przy założeniu iż poszkodowany samodzielnie zbywa 

pozostałość). W konsekwencji kwota należnego odszkodowania pomniejszana jest o tę 

właśnie marżę, ustaloną według metodologii znanej tylko ubezpieczycielowi. Biorąc pod 

uwagę fakt, że odszkodowanie za szkodę całkowitą wypłacane jest jako różnica pomiędzy 

wartością pojazdu w stanie sprzed szkody a wartością pozostałości, to naliczenie owej marży 

powoduje w konsekwencji zmniejszenie świadczenia należnego poszkodowanemu. 

Reasumując, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych powszechna praktyka polegająca na 

dodawaniu do najwyższej złożonej oferty zakupu wraku arbitralnie ustalonej marży, co 

prowadzi w konsekwencji do pomniejszenia kwoty odszkodowania, budzi uzasadnione 

wątpliwości w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w 

szczególności zachodzi podstawa do stawiania zarzutów o naruszeniu art. 361 § 2 k.c., czyli 

zasady pełnego odszkodowania. 
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Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpływają również skargi, w których 

poszkodowani zarzucają zakładom ubezpieczeń celowe zawyżanie kosztów naprawy, w 

szczególności w pojazdach starszych wiekiem, celem rozliczenia określonej szkody jako tzw. 

szkody całkowitej, czyli do kreowania stanu faktycznego, w którym koszty naprawy pojazdu 

są wyższe od jego wartości z dnia szkody. Poszkodowani w przedmiotowych skargach 

wskazują m.in., iż zakłady ubezpieczeń w kalkulacji kosztów naprawy przyjmują ceny nowych 

części oryginalnych, choć możliwa byłaby naprawa przy zastosowaniu części alternatywnych 

o porównywalnej jakości, zaś stawki za roboczogodzinę uwzględniane są według najwyższych 

stawek obowiązujących w autoryzowanych stacjach obsługi. 

W ocenie Rzecznika analiza skarg osób poszkodowanych potwierdza, iż w trakcie 

prowadzonych postępowań likwidacyjnych wypracowany został schemat postępowania, w 

którym standardem jest, iż zakłady ubezpieczeń przyjmują zupełnie odmienne kryteria 

ustalania wysokości kosztów naprawy w sytuacji, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo 

powstania szkody całkowitej. W szczególności ubezpieczyciele nie dokonują jakichkolwiek 

„urealnień cen części” (amortyzacji rodzajowej, mieszanej lub całkowitej – opisanej i 

przedstawionej w Raporcie Rzecznika z grudnia 2013 r.), lecz stosują ceny nowych 

oryginalnych części i materiałów zawartych w systemach Audatex i Eurotax, zaś stawki za 

roboczogodziny określane są na podstawie maksymalnych cen usług świadczonych przez ASO 

na terenie działalności jednostki organizacyjnej likwidującej szkodę.  

Zdaniem Rzecznika ustalanie kosztów naprawy kilkunastoletnich pojazdów według 

maksymalnych stawek w odróżnieniu od powszechnie przyjętych przez ubezpieczycieli 

odmiennych reguł wyliczania kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu przy wypłacie 

odszkodowania za szkody częściowe ma na celu wyłącznie zakwalifikowanie danej szkody 

jako całkowitej i w konsekwencji wypłatę odszkodowania w wysokości niższej, niż 

wynikałoby to z kalkulacji kosztów naprawy uwzględniającej tzw. urealnienie cen części.  

W ocenie Rzecznika, ustalając wysokość odszkodowania, należy kierować się 

obiektywnymi kryteriami wyboru rodzaju części zamiennych oraz wnioskami płynącymi z 

orzecznictwa Sądu Najwyższego. Powinny być stosowane zatem jednolite, zgodne z 

orzecznictwem Sądu Najwyższego zasady wyceny kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, 

niezależnie od tego, czy określona szkoda zostanie zakwalifikowana jako częściowa, czy 

całkowita. Rzecznik Ubezpieczonych nie znajduje jednocześnie podstaw prawnych oraz 

wytycznych płynących z orzecznictwa Sądu Najwyższego, które dopuszczałyby stosowanie 

http://www.rzu.gov.pl/publikacje/raporty-i-opracowania/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych___Orzecznictwo_Sadu_Najwyzszego_a_praktyka_likwidacji_szkod_komunikacyjnych__21655
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odmiennych kryteriów wyceny kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu w przypadku próby 

kwalifikacji szkody jako całkowitej. Opisane praktyki świadczą o wybiórczym i celowym 

dobieraniu przez zakłady ubezpieczeń parametrów wpływających na wysokość kosztów 

naprawy uszkodzonego pojazdu w celu kwalifikacji danej szkody jako całkowitej i wypłaty 

należnego odszkodowania w zaniżonej wysokości. Taki sposób likwidacji szkód 

komunikacyjnych podważa wiarygodność, rzetelność i profesjonalizm wycen dokonanych 

przez ubezpieczycieli. 

 



Piotr Budzianowski  

główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych   

 

 

Stawki roboczogodzin prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych – Raport Rzecznika  

 

Rzecznik Ubezpieczonych, analizując skargi poszkodowanych na działalność 

ubezpieczycieli, dostrzega nieprawidłowości w zakresie stosowanych stawek za 

roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych przy wyliczaniu 

odszkodowania za uszkodzony pojazd w sytuacji likwidacji szkody z ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Zgodnie z treścią art. 363 § 1 k.c. osoby poszkodowane mają wybór sposobu 

naprawienia szkody – bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego (restytucja), bądź przez 

zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (rekompensata pieniężna). Poszkodowani mogą 

zatem dochodzić zwrotu poniesionych lub wymagalnych kosztów remontu uszkodzonego 

pojazdu lub żądać wypłaty odszkodowania w takiej wysokości, która umożliwi dokonanie 

profesjonalnej naprawy. Istotnym składnikiem odszkodowania, obok cen części koniecznych 

do naprawy, jest koszt pracy zakładu naprawczego, jaki należy ponieść, aby pojazd 

przywrócić do stanu sprzed szkody. Koszt taki, niezależnie od sposobu naprawienia szkody 

(naprawa w zakładzie naprawczym, świadczenie pieniężne), to iloczyn czasu potrzebnego na 

dokonanie naprawy oraz stawki za jedną roboczogodzinę prac blacharskich, mechanicznych i 

lakierniczych.  

Stawka za roboczogodzinę pracy warsztatu naprawczego zależy natomiast od wielu 

czynników. Są to przede wszystkim: rodzaj warsztatu (autoryzowane stacje obsługi danej 

marki, warsztaty nieautoryzowane, warsztaty sieciowe), jego wielkość (powierzchnia, 

zatrudniona kadra i jej kwalifikacje, usługi dodatkowe) oraz wyposażenie w specjalistyczne 

urządzenia techniczne. Warsztaty naprawcze stosują różne metody ustalania cen 

roboczogodzin. Niezależnie od przyjętej metody muszą dysponować informacjami, które 

pomagają w ustaleniu właściwych stawek za świadczone usługi, co jest gwarancją 

rentowności prowadzonego biznesu. 

Niezależnie od powyższego w sytuacji wyboru przez poszkodowanego wypłaty 

odpowiedniej sumy pieniężnej niezbędnej do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed 



zdarzenia zakład ubezpieczeń musi określić czasochłonność naprawy i ustalić przy tym 

stawkę za roboczogodzinę, która zostanie zastosowana w kosztorysie naprawy.  

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego  

Niezwykle istotne w omawianym zakresie są określenie momentu powstania szkody, 

możliwość wyboru sposobu naprawienia szkody przez poszkodowanego oraz ustalenie kwoty 

za usługę naprawczą, jaką zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zwrócić poszkodowanemu.  

Jak słusznie stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III 

CZP 150/06), roszczenie uprawnionego i odpowiadający mu obowiązek ubezpieczyciela 

naprawienia szkody powstają z chwilą wyrządzenia szkody, tj. z chwilą nastąpienia wypadku 

komunikacyjnego w razie pojawienia się przesłanek przewidzianych w art. 436 k.c. 

Obowiązek naprawienia szkody nie jest więc uzależniony od tego, czy poszkodowany 

dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić, odszkodowanie ma bowiem 

wyrównać uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę, a 

uszczerbek taki istnieje już od chwili wyrządzenia szkody do czasu wypłacenia przez 

zobowiązanego sumy pieniężnej odpowiadającej wysokości szkody, ustalonej w sposób 

przewidziany prawem (art. 363 § 2 i art. 361 § 1 k.c.). Należy zatem wyraźnie odróżnić 

moment powstania obowiązku naprawienia szkody od daty ewentualnego naprawienia 

rzeczy (samochodu). Dla powstania odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela istotne 

znaczenie ma fakt powstania szkody, a nie fakt jej naprawienia. Fakt naprawienia rzeczy 

(samochodu) nie ma też znaczenia dla określenia wysokości odszkodowania 

ubezpieczeniowego przysługującego poszkodowanemu, ponieważ wysokość ta powinna 

odpowiadać kosztom wyrównania uszczerbku, który pojawił się w majątku poszkodowanego 

w wyniku wypadku komunikacyjnego, a więc kosztom przywrócenia pojazdowi wartości 

sprzed wypadku. 

W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał jednoznacznie na wybór sposobu 

naprawienia szkody przez poszkodowanego. W uchwale z dnia 15 listopada 2001 r. (sygn. akt 

III CZP 68/01) stwierdził, że obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej 

sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy 

poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić; odszkodowanie 

bowiem ma wyrównać uszczerbek majątkowy powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego 

szkodę, istniejący od chwili wyrządzenia szkody do czasu, gdy zobowiązany wypłaci 

http://www.rzu.gov.pl/files/213__150__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf
http://www.rzu.gov.pl/files/213__150__Wnioski_skierowane_przez_Rzecznika_Ubezpieczonych_do_Sadu_Najwyzszego.pdf
http://www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/Uchwala_SN_z_dnia_15_listopada_2001_r__sygn_akt_SN_III_CZP_68_01_OSNC_2002_6_74__1249
http://www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/Uchwala_SN_z_dnia_15_listopada_2001_r__sygn_akt_SN_III_CZP_68_01_OSNC_2002_6_74__1249


poszkodowanemu sumę pieniężną odpowiadającą szkodzie, ustaloną w sposób przewidziany 

prawem. Przy takim rozumieniu szkody i obowiązku odszkodowawczego nie ma znaczenia, 

jakim kosztem poszkodowany faktycznie dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle to uczynił 

albo zamierza to uczynić. Dlatego dla określenia wysokości należnego poszkodowanemu od 

zakładu ubezpieczeń odszkodowania za szkodę wynikającą z uszkodzenia pojazdu w wypadku 

komunikacyjnym nie ma znaczenia fakt, że poszkodowany nie wykonał jeszcze naprawy 

pojazdu. Niezależnie zatem od tego, czy poszkodowany naprawił uszkodzony w wypadku 

pojazd, należy mu się od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie ustalone według zasad art. 

363 § 2 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c., co oznacza, że wysokość odszkodowania ma 

odpowiadać kosztom usunięcia opisanej wyżej różnicy w wartości majątku poszkodowanego, 

a ściślej – kosztom przywrócenia pojazdowi wartości sprzed wypadku. 

Niezwykle istotna jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r. (sygn. akt 

III CZP 32/03), będąca rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd 

Okręgowy w Gdańsku. Sens tego zagadnienia prawnego sprowadzał się do określenia 

wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu od ubezpieczyciela w związku z 

naprawieniem pojazdu przez wybrany przez niego warsztat naprawczy. Zdaniem SN 

warsztaty mogą posługiwać się różnymi cenami tych samych lub podobnych prac 

naprawczych. Co więcej, ceny te mogą odbiegać w odpowiedniej skali od cen stosownych 

przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (np. na terenie określonego miasta 

lub gminy). W takiej właśnie sytuacji powstaje zagadnienie określenia wysokości 

omawianego odszkodowania przysługującego poszkodowanemu. Jak wskazał Sąd Najwyższy, 

za niezbędne koszty naprawy należy uznać takie koszty, które zostały poniesione w wyniku 

przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu technicznej używalności, istniejącego przed 

wyrządzeniem szkody, przy zastosowaniu technologicznej metody odpowiadającej rodzajowi 

uszkodzeń pojazdu mechanicznego. Kosztami ekonomicznie uzasadnionymi są według Sądu 

koszty ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat 

naprawczy dokonujący naprawy samochodu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że ceny te 

odbiegają (są wyższe) od przeciętnych cen rynkowych określonej kategorii usług 

naprawczych.  

 

Stawki za roboczogodzinę stosowane przez zakłady ubezpieczeń  

http://www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/uchwala__SN_z_dnia_2003_06_13______________________III_CZP_32_03__OSNC_2004_4_51____715
http://www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/uchwala__SN_z_dnia_2003_06_13______________________III_CZP_32_03__OSNC_2004_4_51____715


Jak wynika z analizy skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, ubezpieczyciele 

stosują następujące stawki za roboczogodzinę: 

- w przypadku kwalifikacji szkody jako całkowitej – od 80 zł do 150 zł netto, 

wskazując, że są to średnie stawki na danym rynku; 

- w przypadku kwalifikacji szkody jako częściowej, likwidowanej metodą 

kosztorysową – od 41 zł do 70 zł netto, wskazując również, że są to średnie stawki na danym 

rynku; 

- w przypadku dokonania naprawy i przedstawienia na to dowodu – ubezpieczyciele 

dokonują weryfikacji stawek za roboczogodzinę do poziomu od 90 zł do 100 zł netto, 

wskazując także, że są to średnie stawki na danym rynku; 

- w przypadku szkód likwidowanych z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco – 

ubezpieczyciele po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie naprawy dokonują 

weryfikacji stawek za roboczogodzinę do poziomu od 90 zł do 130 zł netto, wskazując, że są 

to średnie stawki na danym rynku. 

 

Stawki za roboczogodzinę na polskim rynku usług motoryzacyjnych 

Z analizy wysokości stawek za roboczogodzinę prac blacharskich i lakierniczych 

przedstawionej w prezentacji M. Mankiewicza Stawki za roboczogodzinę w warsztatach 

samochodowych, DEKRA Polska Sp. z o.o., prezentacja przedstawiona podczas 4. Forum 

Ubezpieczeń Komunikacyjnych w dniu 26 marca 2009 r. wynikają następujące kwoty: 

warsztaty nieautoryzowane – od 80 do 100 zł netto, warsztaty autoryzowane – od 120 do 

125 zł netto. Zestawienie wysokości stawek za roboczogodzinę w poszczególnych 

województwach w warsztatach zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych Związku 

Rzemiosła Polskiego pozwala określić stawki następująco: stawka minimalna, średnia dla 

wszystkich województw – 85 zł netto, stawka maksymalna, średnia dla wszystkich 

województw – 174 zł netto. Po przeanalizowaniu stawek stosowanych przez zakłady 

ubezpieczeń w kosztorysach napraw w przypadku szkód częściowych można zauważyć, iż 

stawki za roboczogodzinę zawarte w kosztorysach opracowywanych przez zakłady 

ubezpieczeń nie mają żadnego uzasadnienia w realiach rynkowych.  

 

Podsumowanie 



Analiza poszczególnych skarg dotyczących problematyki roboczogodzin  

w odniesieniu do stawek zaprezentowanych powyżej prowadzi do następujących wniosków: 

- W procesach likwidacji szkód komunikacyjnych metodą kosztorysową widoczny jest 

brak jakichkolwiek obiektywnych kryteriów określania stawek za roboczogodzinę prac 

blacharskich i lakierniczych. W przypadku kwalifikacji szkody jako całkowitej zakłady 

ubezpieczeń stosują stawki obowiązujące w autoryzowanych stacjach obsługi lub nawet 

właściwe dla pojazdów marek premium; w przypadku szkód częściowych ubezpieczyciele 

stosują stawki za roboczogodzinę znacznie odbiegające (mniejsze) od tych stawek. 

Ubezpieczyciele, pomimo zapewnień, że stosowane przez nich stawki są stawkami 

rynkowym, nie są w stanie przedstawić żadnych dowodów potwierdzających to stanowisko. 

- Rzecznik Ubezpieczonych dostrzega nieuprawnione działanie zakładów ubezpieczeń, 

polegające na uzależnianiu wypłaty określonej kwoty odszkodowania, w tym stosowanie 

wyższych stawek za roboczogodzinę, od dokonania naprawy i przedstawienia dowodów 

poniesienia wyższych kosztów, niż wyliczył zakład ubezpieczeń jako należne odszkodowanie. 

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych uzależnianie wypłaty wyższego odszkodowania od 

przeprowadzenia naprawy i udokumentowania tego faktu jest rażącym naruszeniem art. 363 

§ 1 k.c., a także ignorowaniem wytycznych płynących z orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

- Rzecznik Ubezpieczonych dostrzega także w działaniach ubezpieczycieli rażące 

naruszenie zasady pełnego odszkodowania (art. 361 § 1 k.c.), polegające na redukcji 

wysokości należnego odszkodowania, w tym stawek za roboczogodzinę prac blacharskich i 

lakierniczych w sytuacji, kiedy poszkodowany naprawia pojazd i przedstawia dokumenty 

potwierdzające wysokość kosztów naprawy. Wyjaśnienia ubezpieczycieli uzasadniające 

redukcję odszkodowania, w sprawach prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych, są 

lakoniczne i niepoparte żadnymi dowodami. Działanie takie stoi również w sprzeczności z 

utrwaloną linią orzecznictwa, w szczególności z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 

2003 r. (sygn. akt III CZP 32/03), w której Sąd stwierdził: „Za niezbędne koszty naprawy 

należy uznać takie koszty, które zostały poniesione w wyniku przywrócenia uszkodzonego 

pojazdu do stanu jego technicznej używalności istniejącej przed wyrządzeniem szkody przy 

zastosowaniu technologicznej metody odpowiadającej rodzajowi uszkodzeń pojazdu 

mechanicznego. Kosztami ekonomicznie uzasadnionymi są według Sądu koszty ustalone 

według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat naprawczy 

dokonujący naprawy samochodu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że ceny te odbiegają (są 

http://www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/uchwala__SN_z_dnia_2003_06_13______________________III_CZP_32_03__OSNC_2004_4_51____715
http://www.rzu.gov.pl/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/uchwala__SN_z_dnia_2003_06_13______________________III_CZP_32_03__OSNC_2004_4_51____715


wyższe) od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług naprawczych na rynku. Jeżeli nie 

kwestionuje się uprawnienia do wyboru przez poszkodowanego warsztatu samochodowego 

mającego dokonać naprawy, miarodajne w tym zakresie powinny być ceny stosowane 

właśnie przez ten warsztat naprawczy”. 

Rzecznik Ubezpieczonych pragnie także wskazać, że problematyka stawek za 

roboczogodzinę została dostrzeżona przez Komisję Nadzoru Finansowego, która 

opracowywała Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Przyjęte 

w dniu 16 grudnia 2014 r. Wytyczne… przewidują (wytyczna 14 i 15), że zakład ubezpieczeń 

powinien zapewnić uprawnionemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia 

wysokości świadczenia, a kalkulacja kosztów naprawy pojazdu zawierać ma informację m.in. 

o cenach części i stawkach roboczogodzin. W przypadku wystąpienia szkody częściowej 

zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów w wartości, która zapewni uprawnionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed 

zdarzenia wyrządzającego szkodę, a stawki za roboczogodzinę ustalone przez zakład 

ubezpieczeń mają odpowiadać cenom stosowanym przez warsztaty naprawcze działające na 

terenie miejsca zamieszkania, siedziby uprawnionego lub miejsca naprawy pojazdu, będące 

w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu 

poprzedniego. 

 

http://www.knf.gov.pl/Images/wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-40006.pdf


Paweł Wawszczak  

główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych  

 

 

Dostęp do informacji i dokumentów z akt szkody – Raport Rzecznika 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu albo 

osobie występującej z roszczeniem oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i 

dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub 

wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład 

ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii 

dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Na 

żądanie osób posiadających legitymację do uzyskania informacji i dokumentów 

gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia informacje i 

dokumenty powinny być przekazane w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania 

informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych 

informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i 

potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad 

uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz 

udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby 

nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju 

usług. 

Powyżej przywołany przepis ustawy o działalności ubezpieczeniowej wprowadza 

bardzo ważną instytucję, zaliczaną do podstawowych obowiązków informacyjnych 

ubezpieczyciela – dostępu do informacji i dokumentów gromadzonych przez ubezpieczyciela 

w celu ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia (dostępu do akt szkody). 

Celem jej wprowadzenia było zapewnienie transparentności postępowania likwidacyjnego 

oraz zagwarantowanie równości stron, poprzez możliwość szybkiej i skutecznej weryfikacji 

ustaleń faktycznych poczynionych przez ubezpieczyciela czy prawidłowości ocen zakładu 

ubezpieczeń sformułowanych na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. 
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Instytucja ta jest również potwierdzeniem faktu, że umowa ubezpieczenia zaliczana jest do 

kontraktów najwyższego zaufania (contractus uberrimae fidei). 

Na podstawie tego przepisu ubezpieczający, ubezpieczony albo osoba występująca z 

roszczeniem oraz poszkodowany mogą żądać:  

a) bezpośredniego wglądu w akta likwidacyjne, 

b) sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów z akt szkody, 

c) sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów z akt szkody za 

potwierdzeniem zgodności z ich oryginałem.  

Od dnia 11 lutego 2012 r. na żądanie osób uprawnionych informacje i dokumenty z 

akt szkody mogą być również przekazywane w drodze elektronicznej. To uprawnienie zostało 

wprowadzone przez zmianę art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej ustawą z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1210). 

Sposób udostępniania informacji i dokumentów nie może wiązać się z wykraczającymi 

ponad uzasadnione potrzeby utrudnieniami dla osób legitymowanych do dostępu do akt 

szkody. Koszty zaś sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w 

postaci elektronicznej nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów 

wykonywania tego rodzaju usług. Koszty te nie mogą być zatem ustanowione na takim 

poziomie, który ograniczałby konsumentom dostęp do akt szkody.  

Uprawnienie do udostępnienia informacji i dokumentów z akt szkody może być 

realizowane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo ma formę pełnomocnictwa ogólnego i 

powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 98 k.c. i art. 99 § 2 k.c.). 

Informację tę można by uznać wprawdzie za oczywistą, jednakże została wskazana, gdyż w 

przeszłości zdarzały się przypadki nieprawidłowości w udostępnianiu akt szkody poprzez 

żądanie od pełnomocników pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub w formie 

pisemnej z urzędowo lub notarialnie poświadczonymi podpisami. 

Zobowiązanie ubezpieczyciela do udostępnienia akt szkody nie jest obowiązkiem 

administracyjno-prawnym, lecz zobowiązaniem o charakterze cywilnoprawnym, związanym z 

wykonaniem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel powinien wykonać to zobowiązanie przy 

uwzględnieniu wytycznych wynikających z przepisu art. 354 § 1 k.c. (dłużnik powinien 

wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi 
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społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym 

zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom) oraz art. 355 

k.c. (obowiązek zachowania należytej staranności przy wykonaniu zobowiązania, przy 

uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej). 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia akt szkody. 

Okolicznościami usprawiedliwiającymi długi termin udostępnienia dokumentacji szkody nie 

mogą być zmiany organizacyjne, urlopy pracownicze czy opieszałość zewnętrznych firm 

archiwizujących dokumentację na zlecenie ubezpieczyciela albo podmiotów dokonujących w 

imieniu zakładu ubezpieczeń czynności likwidacyjnych.  

Zobowiązanie ubezpieczyciela do udostępnienia informacji lub dokumentów z akt 

szkody jest też zobowiązaniem bezterminowym (art. 455 k.c.: Jeżeli termin spełnienia 

świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie 

powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania), które aktualizuje 

się niezwłocznie po otrzymaniu żądania od osoby uprawnionej. Innymi słowy ubezpieczyciel 

zobowiązany jest udostępnić informacje i dokumenty z akt szkody niezwłocznie, zaś sam 

sposób udostępnienia informacji i dokumentów nie może wiązać się z wykraczającymi ponad 

uzasadnione potrzeby utrudnieniami dla osób legitymowanych do dostępu do akt szkody.  

Art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zasadniczo jest pozbawiony 

sankcji cywilnoprawnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez ubezpieczyciela 

zobowiązania do udostępnienia informacji i dokumentów z akt szkody. Od strony 

teoretyczno-prawnej do skutków niewykonania lub nienależytego wykonania tego 

zobowiązania można odnieść art. 471 k.c. (dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności 

nie ponosi). Przy czym przepis ten nie ma zastosowania do poszkodowanego dochodzącego 

roszczenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

W tym przypadku majątkowe skutki niewykonania przez ubezpieczyciela zobowiązania i jego 

odpowiedzialność z tego tytułu należy oceniać w świetle przepisu art. 361 § 2 k.c.  

W praktyce wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez ubezpieczyciela 

zobowiązania z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej szkoda majątkowa 

zazwyczaj nie powstaje lub trudno udowodnić istnienie związku przyczynowego pomiędzy 

szkodą a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tego zobowiązania. Dla przykładu 



trudno będzie zasadnie twierdzić, że szkodą majątkową jest wartość odszkodowania, którego 

nie uzyskał ubezpieczający lub poszkodowany w sytuacji, gdy sąd oddalił powództwo jako 

przedawnione. Ubezpieczony lub poszkodowany nie może się powoływać na okoliczności, że 

przed upływem terminu przedawnienia nie wytoczył powództwa, ponieważ ubezpieczyciel 

nie udostępnił mu akt szkody, a bez tych informacji i dokumentów nie mógł sformułować 

powództwa, uzasadnić swojego roszczenia oraz przywołać określonych dowodów, 

wskazujących, że ubezpieczyciel nienależycie wykonał swoje świadczenie główne. Co do 

zasady bowiem można wytoczyć powództwo bez tych informacji i dokumentów, wystąpić z 

wnioskiem o zobowiązanie przez sąd ubezpieczyciela do przekazania akt szkody, a następnie 

w zależności od ich treści modyfikować w toku procesu treść powództwa, twierdzeń w nim 

zawartych i przedstawionych dowodów. W kategoriach szkody majątkowej można natomiast 

ujmować wydatki poniesione na pomoc prawną w celu wyegzekwowania uprawnienia do 

uzyskania informacji i dokumentów z akt szkody (wynagrodzenie radcy prawnego lub 

adwokata). Jeżeli poszkodowany bezpośrednio nie mógł uzyskać od ubezpieczyciela 

informacji oraz dokumentów z akt szkody i potrzebna mu była pomoc prawna, to wydatki na 

nią poniesione mogą być kwalifikowane jako celowe i ekonomicznie uzasadnione, zwłaszcza 

gdy dzięki przeprowadzonej analizie i podjętym następnie działaniom udało się właściwie 

określić podstawę odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokość należnego 

odszkodowania. Tak poniesione wydatki mogą być oceniane jako szkoda majątkowa, 

podlegająca naprawieniu przez ubezpieczyciela. Przy czym w zależności od podmiotu 

uprawnionego do dostępu do akt szkody (strona umowy ubezpieczenia lub poszkodowany 

dochodzący roszczenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych) podstawą odpowiedzialności ubezpieczyciela za tego rodzaju wydatki będzie 

art. 471 k.c. lub art. 361 § 2 k.c. 

Zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakład ubezpieczeń 

jest zobowiązany do przechowywania akt szkody do czasu upływu terminu przedawnienia 

roszczenia z umowy ubezpieczenia. Przepis ten został wprowadzony z inicjatywy Rzecznika 

Ubezpieczonych, ponieważ w przeszłości dało się zaobserwować liczne przypadki niszczenia 

dokumentacji szkody, zanim upłynął termin przedawnienia roszczenia. Istotnie ograniczało to, 

a niekiedy wyłączało możliwość weryfikacji prawidłowości stanowiska ubezpieczyciela o 

uznaniu lub odmowie uznania odpowiedzialności albo o uznanej wysokości świadczenia, 

jeżeli odwołanie poszkodowanego od zajętego przez ubezpieczyciela stanowiska następowało 



przed samym upływem terminu przedawnienia. Sytuacje te były szczególnie dotkliwe w 

przypadku roszczeń dochodzonych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (termin 

przedawnienia wynosi wówczas 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa), a nowe roszczenia 

lub roszczenia uzupełniające były zgłaszane po upływie znacznego czasu od zajęcia przez 

ubezpieczyciela stanowiska wobec pierwotnie zgłoszonego roszczenia, ubezpieczyciel zaś nie 

dysponował już aktami postępowania likwidacyjnego, ponieważ je zniszczył. W takiej sytuacji 

poszkodowanym pozostawała jedynie droga sądowa – nie zawsze pewna z uwagi na zasadę 

kontradyktoryjności procesu cywilnego i obowiązki dowodowe powoda z tą zasadą związane. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej sądy, prokuratura, 

Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez 

ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub 

zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie 

sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia 

okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub 

świadczenia. Na mocy art. 25 ust. 2 tejże ustawy sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i 

instytucje, na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich 

wykonania, udzielają informacji w zakresie stanu sprawy oraz udostępniają zebrane 

materiały. Stosownie zaś do art. 25 ust. 3 tejże ustawy zakład ubezpieczeń ma obowiązek, na 

żądanie ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub 

poszkodowanego, udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub 

zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności 

wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia. 

Przywołany przepis art. 25 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej jest w 

przeważającej części powtórzeniem ustawowym art. 16 ust. 4, z tym jednak zastrzeżeniem, że 

stanowi wyraźne potwierdzenie, że również informacje i dokumenty uzyskane przez 

ubezpieczycieli od sądów, prokuratury, Policji i innych organów na potrzeby postępowania 

likwidacyjnego mieszczą się w zakresie informacji i dokumentów, które podlegają 

udostępnieniu w ramach uprawnienia poszkodowanego do dostępu do akt szkody. 

Ubezpieczyciel nie może odmówić przekazania tych dokumentów, powołując się np. na 

tajemnicę śledztwa lub dochodzenia. 



Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1210) 

poszkodowani dochodzący roszczeń od UFG i PBUK otrzymali uprawnienie do wglądu w akta 

szkody lub przekazania ich kopii – analogicznie jak poszkodowani lub strony umowy 

ubezpieczenia kierujący swoje roszczenia do ubezpieczycieli. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 lutego 2012 r., UFG 

ma obowiązek udostępniać poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty 

gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. Osoby 

te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez UFG udostępnionych informacji, a także 

sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z 

oryginałem przez Fundusz. UFG ma obowiązek udostępniać poszkodowanym i uprawnionym, 

na ich żądanie, informacje i dokumenty w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania 

informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych 

informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i 

potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad 

uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz 

udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby 

nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju 

usług. Na mocy zaś art. 14 ust. 6 tejże ustawy zobowiązanie do udostępniania akt szkody 

dotyczy również Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  

Wprowadzenie zobowiązania do udostępniania informacji i dokumentów z akt szkody 

dla podmiotów odpowiedzialnych gwarancyjnie za naprawienie szkody na gruncie ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, innych niż zakłady ubezpieczeń, nastąpiło w wyniku 

postulatów legislacyjnych Rzecznika Ubezpieczonych, które zostały wyrażone w pracach 

parlamentarnych nad wspomnianą nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

Inicjatywa legislacyjna Rzecznika była wynikiem negatywnej dla poszkodowanych praktyki 

UFG, ukształtowanej w latach 2008–2009, polegającej na odmawianiu im wglądu w akta 

szkody, choć zdaniem Rzecznika zasady wykładni ówcześnie obowiązującego art. 14 ust. 5 

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zezwalały Funduszowi na udostępnianie 

poszkodowanym akt szkody.  
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Powyżej przywołane przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych przyznają poszkodowanym uprawnienie dostępu do akt 

szkody. Wprowadzają jawność postępowania likwidacyjnego oraz umożliwiają uprawnionym 

weryfikację ustaleń faktycznych poczynionych przez ubezpieczyciela, UFG i PBUK w zakresie 

istnienia ich odpowiedzialności i wysokości odszkodowania. Pozwalają na skonfrontowanie 

prawdziwości twierdzeń ze zgromadzonym materiałem dowodowym, podjęcie stosownych 

czynności mających na celu właściwe określenie istnienia odpowiedzialności lub wysokości 

odszkodowania, bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

Umożliwiają również poszkodowanemu ocenę istnienia bądź nieistnienia stanu opóźnienia w 

spełnieniu świadczenia odszkodowawczego i odpowiednie ukształtowanie roszczenia o 

odsetki za opóźnienie. W razie zaś powstania i trwania sytuacji spornej informacje i 

dokumenty z akt szkody mogą poszkodowanemu ułatwić wytoczenie powództwa i stanowić 

dla niego istotny dowód w postępowaniu sądowym. 

Znaczenie instytucji dostępu do informacji i dokumentów z akt szkody dla praw osób 

poszkodowanych znalazło potwierdzenie w Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z 

ubezpieczeń komunikacyjnych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 

grudnia 2014 r. Zgodnie z wytyczną 11.4 zakład ubezpieczeń powinien bezzwłocznie 

udostępniać osobom uprawnionym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej na ich 

żądanie informacje i dokumenty, gromadzone w celu ustalenia swojej odpowiedzialności lub 

wysokości świadczenia. Wytyczne… KNF zatem powtarzają ustawowy obowiązek niezwłocznej 

realizacji żądania poszkodowanego do udostępnienia informacji i dokumentów z akt szkody. 

Ponadto zakład ubezpieczeń powinien utrwalać lub dokumentować każdorazowy fakt 

udostępnienia informacji i dokumentów z akt szkody oraz zakres tego udostępnienia 

(wytyczna 11.5). Wytyczna 13 odnosi się natomiast do technicznych aspektów dokumentacji 

szkody i oczekiwań organu nadzoru co do obligatoryjnych elementów, jakie ta dokumentacja 

powinna posiadać. 

Rzecznik Ubezpieczonych, analizując skargi uprawnionych do odszkodowania na 

proces udostępniania informacji i dokumentów gromadzonych przez ubezpieczycieli w celu 

ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania z tytułu umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zaobserwował przypadki 

następujących nieprawidłowości, skutkujących wyłączeniem lub istotnym ograniczeniem 

prawa poszkodowanego do dostępu do akt szkody: 

http://www.knf.gov.pl/Images/wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-40006.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-40006.pdf


 nieuzasadniona opieszałość w udostępnianiu akt szkody, 

 nieudostępnianie akt szkody z powodu ich zagubienia lub zniszczenia, 

przy czym opóźnienia w udostępnianiu informacji lub dokumentów z akt szkody miały 

charakter dominujący. 

Jeżeli chodzi o statystyczne ujęcie skarg na nieprawidłowe postępowanie 

ubezpieczycieli przy udostępnianiu informacji i dokumentów z akt szkody, to w 2013 r. na 

łączną liczbą 6900 skarg na zachowanie ubezpieczycieli przy wykonaniu umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 280 skarg ściśle 

dotyczyło ograniczenia uprawnienia poszkodowanego do uzyskania informacji i dokumentów 

z akt szkody. W 2014 r. skarg na sposób udostępniania akt szkody było 239 – na łączną liczbę 

6135 skarg. Statystyki te można zobrazować w postaci wykresu. 

 

Wykres: Liczba skarg z powodu ograniczania wglądu w akta szkody na tle łącznej 

liczby skarg na zachowanie ubezpieczycieli przy wykonywaniu umowy ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 

2013–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak wynika z przedstawionych powyżej danych statystycznych, w procesie likwidacji 

szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych nadal występują problemy z terminową realizacją uprawnień 

poszkodowanych do uzyskania informacji i dokumentów z akt szkody. Negatywnie wpływa to 

na możliwość szybkiej i skutecznej weryfikacji przez poszkodowanego prawidłowości 

stanowiska ubezpieczyciela o uznaniu bądź odmowie uznania odpowiedzialności albo o 

ustalonej wysokości odszkodowania. Niekiedy również niepotrzebnie wydłuża to proces 

wytoczenia powództwa.  

Problemy z dostępem do akt szkody – jeśli wziąć pod uwagę stosunek liczby skarg 

kierowanych do Rzecznika z tego powodu do łącznej liczby skarg na ubezpieczycieli w związku 

z likwidacją szkód komunikacyjnych – być może nie mają charakteru masowego, jednak 

występują w liczbie, która winna skłonić zakłady ubezpieczeń do zwiększenia kontroli nad 

procesem udostępniania akt szkody oraz wyeliminowania opóźnień w przyszłości.  

 

 



Mateusz Kościelniak  

starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski   

 

 

Nieterminowość w likwidacji szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych – Raport Rzecznika  

 

Rzecznik Ubezpieczonych na podstawie napływających skarg na likwidację szkód z 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stale obserwuje praktyki 

ubezpieczycieli, które polegają na nieterminowych wypłatach odszkodowań. W toku 

prowadzonej analizy Rzecznik Ubezpieczonych zaobserwował też, że oddziały zagranicznych 

zakładów ubezpieczeń również dopuszczają się rażących naruszeń w zakresie terminowości 

likwidacji szkód, a także nie udzielają Rzecznikowi odpowiedzi na nadsyłane zapytania w 

terminie określonym w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 

ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Nieprawidłowości te 

zaniepokoiły Rzecznika Ubezpieczonych oraz dały impuls po podjęcia działań o charakterze 

ogólnym.  

W celu szerszego i bardziej dokładnego przedstawienia praktyk oraz ukazania istoty 

problemu Rzecznik Ubezpieczonych postanowił sporządzić raport, w którym opisano 

okoliczności faktyczne spraw napływających do Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz zawarto 

komentarze Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące powyższych praktyk ubezpieczycieli.  

Należy zwrócić uwagę, iż zakłady ubezpieczeń są podmiotami profesjonalnymi, które 

powinny wykonywać działalność ubezpieczeniową z należytą starannością. Zakłady 

ubezpieczeń w toku likwidacji szkód z umów ubezpieczenia powinny zwracać szczególną 

uwagę na przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa oraz poszanowanie interesów 

prawnych i majątkowych osób poszkodowanych. Niestety, napływające do Biura Rzecznika 

Ubezpieczonych skargi na działalność zakładów ubezpieczeń pokazują, iż ubezpieczyciele nie 

przestrzegają terminów likwidacji szkód określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach oraz zasad wynikających z orzecznictwa Sądu Najwyższego.  

 

Zaobserwowane praktyki związanie z nieterminowością oraz niewykonywaniem 

obowiązków informacyjnych 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000290
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W toku prowadzonych postępowań wyjaśniających oraz w wyniku analizy 

dokumentacji napływającej do Biura Rzecznika Ubezpieczonych dostrzeżono, że 

ubezpieczyciele oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń naruszają terminy 

określone w art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nie wykonują obowiązków informacyjnych określonych w 

art. 14 ust. 3 tejże ustawy, a także nie wykonują obowiązku wypłaty kwoty bezspornej.  

Przeważająca liczba zarzutów kierowanych przez skarżących bądź ich pełnomocników 

w skargach napływających do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczy naruszenia terminów 

likwidacji szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (dalej: OC p.p.m.), określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa. Analiza spraw pozwala na stwierdzenie, że ubezpieczyciele przedstawiają w toku 

korespondencji z Rzecznikiem Ubezpieczonych różnorodne wyjaśnienia mające na celu 

usprawiedliwienie nieterminowości w wypłatach świadczeń odszkodowawczych z 

ubezpieczenia OC p.p.m. 

Roszczenia kierowane przez poszkodowanych do zakładów ubezpieczeń obejmują 

zarówno szkody majątkowe, jak i osobowe. W analizowanych sprawach skarżący występowali 

do ubezpieczycieli osobiście, jak również korzystali z usług profesjonalnych pełnomocników 

(adwokatów, radców prawnych) oraz tzw. kancelarii i doradców odszkodowawczych. Łączna 

liczba analizowanych na potrzeby raportu postępowań skargowych prowadzonych w latach 

2012–2014, a dotyczących nieterminowości w likwidacji szkód komunikacyjnych z 

ubezpieczenia OC p.p.m. przez zakłady ubezpieczeń oraz oddziały zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń wyniosła 200. 

Według danych statystycznych w 2012 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 

łącznie 4907 skarg związanych z likwidacją szkód z ubezpieczenia OC p.p.m., z czego 654 skarg 

dotyczyło opieszałości lub zwłoki w likwidacji, co stanowiło 13% ogółu skarg. W 2013 r. do 

Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 720 skarg na nieterminowość w likwidacji szkód z 

ubezpieczenia OC p.p.m., co stanowiło 10,4% ogólnej liczby skarg dotyczących likwidacji 

szkody w komunikacyjnym ubezpieczeniu OC. W 2014 r. liczba skarg na nieterminowość 

wyniosła 566, co stanowiło 9,2% ogólnej liczby skarg dotyczących nieprawidłowości w 

likwidacji szkód z ubezpieczenia OC p.p.m.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000392
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W wielu analizowanych sprawach ubezpieczyciele pozostawali po prostu bezczynni w 

procesie likwidacji szkody. Nie udzielali żadnych odpowiedzi w przedmiocie wypłaty 

świadczenia odszkodowawczego czy też podjętego stanowiska w sprawie. Nie informowali 

poszkodowanych o podejmowanych działaniach. Częstokroć przyczyną skargi złożonej przez 

poszkodowanego bądź pełnomocnika poszkodowanego był brak odpowiedzi ze strony 

zakładu ubezpieczeń na wezwanie do zapłaty roszczeń. Brak ten pojawiał się nawet wówczas, 

gdy poszkodowany lub jego pełnomocnik przesłali całość żądanej przez ubezpieczyciela 

dokumentacji w sprawie.  

Bierność w likwidacji szkody wiąże się również z niewykonaniem obowiązków 

określonych w normie art. 14 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przepis ten 

stanowi, że w razie przedłużenia terminu likwidacji ponad 30 dni od dnia zawiadomienia o 

szkodzie ubezpieczyciel zobowiązany jest zawiadomić poszkodowanego o przyczynach 

niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o 

przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska w przedmiocie roszczeń 

poszkodowanego. W znacznej części analizowanych postępowań skargowych zakłady 

ubezpieczeń nie realizowały przedmiotowego obowiązku informacyjnego, mimo że szkoda nie 

była likwidowana w terminie 30 dni określonym w art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych.  

Często również ubezpieczyciele, odmawiając wypłaty roszczeń poszkodowanych w 

całości lub części, podawali lakoniczne i niepełnie uzasadnienia. Działanie takie narusza 

normę art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zdaniem Rzecznika 

Ubezpieczonych faktyczne i prawne uzasadnienie odmowy uznania roszczeń, o którym mowa 

w art. 14 ust. 3 ustawy, powinno być transparentne oraz czytelne dla poszkodowanego. 

Przykładowo: Wskazanie przez zakład ubezpieczeń, iż poszkodowany przyczynił się do 

powstania szkody lub że wzajemne uszkodzenia pojazdów nie mogły powstać w 

okolicznościach podanych w zgłoszeniu szkody, bez szczegółowego uzasadnienia tych 

twierdzeń, jest nieczytelne i nie spełnia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczyciel powinien wskazać, na jakiej podstawie 

przyjął, w jakim stopniu poszkodowany przyczynił się do powstania szkody. Co więcej, 

ubezpieczyciel jako profesjonalista powinien oprzeć swoje twierdzenia na opinii sporządzonej 

przez biegłego lub inną osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje. Należy pamiętać o tym, że 

wobec zakładów ubezpieczeń zastosowanie ma przepis art. 355 § 2 k.c., który stanowi, że 



należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.  

Wśród analizowanych skarg można wyróżnić grupę, w której ubezpieczyciele 

wskazywali, iż nieterminowość w likwidacji szkody wynikała z: braku potwierdzenia 

okoliczności zdarzenia przez sprawcę, niemożności otrzymania notatki policyjnej bądź też z 

powodu oczekiwania na opinię biegłego. Odnosząc się do tego typu argumentacji, należy 

zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2011 r. (sygn. akt V CSK 38/11) 

gdzie zauważono, że ratio legis art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, podobnie 

jak i art. 817 k.c., opiera się na uprawnieniu do wstrzymania wypłaty odszkodowania w 

sytuacjach wyjątkowych, gdy istnieją niejasności odnoszące się do samej odpowiedzialności 

ubezpieczyciela albo wysokości szkody. Ustanawiając krótki termin spełnienia świadczenia, 

ustawodawca wskazał na konieczność szybkiej i efektywnej likwidacji szkody 

ubezpieczeniowej. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczyciel lub Fundusz – 

jako profesjonalista korzystający z wyspecjalizowanej kadry i w razie potrzeby z pomocy 

rzeczoznawców (art. 355 § 2 k.c.) – obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej 

odpowiedzialności, czyli samodzielnego i aktywnego wyjaśnienia okoliczności wypadku oraz 

wysokości powstałej szkody. Nie może też biernie oczekiwać na prawomocne rozstrzygnięcie 

sądu. Oczekiwanie przez ubezpieczyciela na wynik toczącego się procesu naraża go na ryzyko 

popadnięcia w opóźnienie lub zwłokę w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego. Rolą 

sądu w ewentualnym procesie może być jedynie kontrola prawidłowości ustalenia przez 

ubezpieczyciela wysokości odszkodowania. Warto również zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu 

Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 stycznia 2013 r. (sygn. akt I ACa 701/12), w którym Sąd 

podzielił powyższe stanowisko.  

Niewątpliwie praktyki zakładów ubezpieczeń oraz oddziałów zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń naruszające normy określające terminy likwidacji szkody z ubezpieczenia OC 

p.p.m. oraz nakładające na ubezpieczycieli określone obowiązki informacyjne w rażącym 

stopniu naruszają interesy prawne i majątkowe osób poszkodowanych oraz wymagają 

ujawnienia przez Rzecznika Ubezpieczonych w kompleksowym opracowaniu o charakterze 

raportu. Pozytywnie należy oceniać, iż ubezpieczyciele w części spraw przyznawali się do 

zwłoki lub opieszałości oraz dokonywali dopłaty odsetek z tego tytułu bez wezwania 

poszkodowanego. Jednakże liczba takich przypadków była znikoma w porównaniu z liczbą 

wszystkich spraw przeanalizowanych na potrzeby niniejszego raportu. 

https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/1296,v-csk-38-11
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Warto wskazać, iż poszkodowany, wobec którego zakład ubezpieczeń opieszale 

likwiduje szkodę, ma mocno ograniczone środki prawne na etapie postępowania 

przedsądowego, umożliwiające mu wpłynięcie na bierność ubezpieczyciela i uzyskanie 

świadczenia odszkodowawczego w terminie. Przede wszystkim poszkodowany powinien w 

takim przypadku wezwać ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia oraz zażądać od zakładu 

ubezpieczeń odsetek ustawowych za zwłokę lub opóźnienie. Zasadne byłoby na tym etapie 

złożenie również skargi do Rzecznika Ubezpieczonych celem podjęcia interwencji oraz do 

Komisji Nadzoru Finansowego w celu poinformowania organu nadzoru o dostrzeżonych 

nieprawidłowościach.  

Należy w tym miejscu wskazać, że organ nadzoru dysponuje określonymi wiążącymi 

instrumentami prawnymi, których użycie może realnie wpłynąć na polepszenie jakości 

procedur likwidacyjnych. Poza omawianymi w rozdziale 5 raportu Rzecznika karami 

pieniężnymi o charakterze administracyjnym organ nadzoru może również – stosownie do 

treści art. 209 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej – wydawać zalecenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń w celu 

zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub 

uprawnionych z umów ubezpieczenia, zaś w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie wykonuje 

w wyznaczonym terminie zaleceń, organ nadzoru może, w drodze decyzji, zobowiązać zakład 

ubezpieczeń do wykonania tych zaleceń. Dlatego też w realnych działaniach nadzoru należy 

upatrywać perspektyw na polepszenie jakości świadczonych usług likwidacyjnych. Rzecznik 

Ubezpieczonych natomiast stale monituje oraz opisuje praktyki ubezpieczycieli naruszające 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub sprzeczne z orzecznictwem Sądu Najwyższego 

i sądów powszechnych, a także wyciąga stosowne wnioski z zaobserwowanych praktyk, dając 

tym samym impuls do podjęcia dalszych działań przez organy ochrony prawnej, takie jak 

Komisja Nadzoru Finansowego czy UOKiK.  

Szczególnie istotne jest, aby nadzorem zostały objęte również oddziały zagranicznych 

zakładów ubezpieczeń. Jak wskazywano wcześniej, podmioty te dopuszczają się licznych 

nieprawidłowości na etapie likwidacji szkody oraz nie zwracają szczególnej uwagi na 

obowiązujące standardy w likwidacji szkód komunikacyjnych. Objęcie nadzorem tych 

oddziałów przywróci w pewnym stopniu równowagę na rynku oraz może zmniejszyć 

istniejącą wojnę cenową. Trzeba pamiętać, że zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej składka ubezpieczeniowa powinna być ustalona w wysokości, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000950
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która powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów 

ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu 

ubezpieczeń. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych dopiero szczegółowa kontrola 

prawidłowości wykonywania zobowiązań przez oddziały zagranicznych ubezpieczycieli 

zweryfikowałaby, czy składka ustalana w ramach ubezpieczenia OC p.p.m. jest adekwatna do 

przyjmowanego ryzyka. 

W przypadku przesądzenia, iż poszkodowany dochodzący odszkodowania w ramach 

ubezpieczenia OC p.p.m. jest konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, praktyki polegające na nieterminowej oraz nieprofesjonalnej likwidacji szkód 

komunikacyjnych będą mogły być traktowane jako naruszające zbiorowe interesy 

konsumentów oraz poddane analizie przez Prezesa UOKiK. Obecnie Sąd Najwyższy rozpatruje 

zapytanie prawne przekazane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w związku ze sprawą o sygn. 

akt VI ACa 1938/19. Sąd Apelacyjny zwrócił się do Sądu Najwyższego z następującym 

pytaniem: „Czy w świetle art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) za praktykę naruszającą zbiorowe 

interesy konsumentów może być uznane działanie ubezpieczyciela polegające na 

ograniczeniu zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec poszkodowanego będącego 

osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzącą roszczenia od 

ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych?”. W związku z powyższym Rzecznik Ubezpieczonych – działając na 

podstawie art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i 

emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych w zw. z art. 63 kodeksu postępowania 

cywilnego – skierował do Sądu Najwyższego istotny pogląd w sprawie, zgodnie z którym 

poszkodowany jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Rzecznik 

oczekuje też, iż w niedługim czasie powyższe zagadnienie zostanie rozstrzygnięte przez Sąd 

Najwyższy w sposób jednoznaczny, co stworzy okazję do bardziej efektywnego procesu 

naprawy procedur likwidacyjnych, m.in. w zakresie terminowej likwidacji szkód.  

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241153
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241153
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
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Koszty leczenia prywatnego – problemy w likwidacji szkód z obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  

 

Stosownie do brzmienia art. 444 § 1 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub 

wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu 

koszty. Ponadto 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. 

Z analizy orzecznictwa sądów powszechnych oraz postępowań skargowych 

prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych wynika, iż problemy w zakresie dochodzenia 

powyższych roszczeń dotyczą oznaczenia celowości poniesionych wydatków podlegających 

wyrównaniu. Zarówno jeśli chodzi o pokrycie poniesionych kosztów leczenia, jak i w sytuacji, 

gdy poszkodowany występuje z żądaniem wyłożenia z góry kwoty pieniężnej potrzebnej na 

leczenie, pojawia się problem, gdy leczenie lub rehabilitacja mają zostać lub zostały już 

przeprowadzone w prywatnych placówkach medycznych. 

Odmawiając pokrycia kosztów leczenia poniesionych w prywatnych placówkach 

medycznych, niektóre zakłady ubezpieczeń podnoszą na przykład, że skoro poszkodowanym 

przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinni oni 

korzystać z nich w pierwszej kolejności. Na poparcie swojego stanowiska ubezpieczyciele 

odwołują się niejednokrotnie do art. 15 ust. 1 tejże ustawy, zgodnie z którym 

świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, 

wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i 

jej ograniczanie. W ust. 2 tego przepisu wskazuje się natomiast zakres świadczeń 

gwarantowanych, które przysługują świadczeniobiorcy.  

http://www.rzu.gov.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000581
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000581
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Dodatkowo w postępowaniach skargowych Rzecznik spotyka się z problemem 

odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu leczenia lub rehabilitacji w prywatnej placówce 

medycznej, które uzasadniane są niedochowaniem obowiązku zapobieżenia zwiększeniu 

szkody, wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, i brakiem wykazania, że zostały wykorzystane wszelkie 

możliwości podjęcia leczenia i rehabilitacji w ramach usług finansowanych przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia (NFZ). Odmowa pokrycia kosztów leczenia w placówkach prywatnych jest 

przez niektóre zakłady ubezpieczeń uzasadniana także faktem, iż zdecydowana większość 

świadczeń medycznych oferowanych przez placówki prywatne, z których korzystają 

poszkodowani, mieści się w ramach usług finansowanych przez NFZ. W ten sposób niektórzy 

ubezpieczyciele odmawiają pokrycia wydatków na usługi medyczne, za które poszkodowani 

przedstawiają w postępowaniu likwidacyjnym rachunki i faktury, a które są dostępne w 

ocenie ubezpieczycieli w ramach publicznej służby zdrowia.  

Niektórzy ubezpieczyciele stwierdzają również, że korzystanie z placówki prywatnej 

uzasadnione jest wyjątkowo, tylko wówczas, gdy istnieją podstawy do przyjęcia, iż 

poszkodowany nie mógł w odpowiednim czasie skorzystać z takiej pomocy w publicznej 

placówce służby zdrowia, co przekładałoby się ujemnie na jego stan zdrowia lub efektywność 

dalszego leczenia.  

Ponadto zakłady ubezpieczeń wymagają niekiedy zaświadczeń, iż okres oczekiwania 

na usługi i zabiegi w ramach publicznej służby zdrowia jest długi. Tymczasem placówki 

świadczące usługi finansowane w ramach NFZ z różnych powodów – zapewne z obawy przed 

odpowiedzialnością lub kontrolą – odmawiają potwierdzenia na piśmie, że dana usługa jest 

niedostępna w określonym terminie, lub czynią to z wielkim oporem. Należy podkreślić, iż 

nie ma wyraźnej podstawy prawnej do żądania przez poszkodowanych tego typu 

zaświadczeń od placówek publicznej służby zdrowia. Poszkodowani mogą się co najwyżej 

zapisać na listę oczekujących, blokując miejsce innym pacjentom. Czasem nie mają w ogóle 

takiej możliwości, gdyż zapisy na dany rok są już wstrzymane albo trzeba byłoby się stawić 

danego dnia i ustawić w kolejce. 

Analogiczne argumenty ze strony niektórych ubezpieczycieli pojawiają się w 

odniesieniu do potrzeby podjęcia jak najszybszej rehabilitacji poza placówkami publicznymi. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000392
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000392
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000392
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Polski system prawny nie przewiduje roszczeń regresowych zakładu opieki 

zdrowotnej wobec sprawcy szkody czy też wobec odpowiadającego gwarancyjnie 

ubezpieczyciela, co w praktyce prowadzi do sytuacji, w której ubezpieczyciele uznają, że 

pokrywanie kosztów leczenia w zasadzie ich nie dotyczy. Wśród niektórych ubezpieczycieli 

panuje nieuzasadnione przekonanie, że skoro świadczenia zdrowotne są realizowane w 

ramach ubezpieczeń społecznych, to ubezpieczyciel nie musi pokrywać kosztów leczenia 

objętych zakresem ubezpieczenia społecznego. Z drugiej strony ubezpieczyciele absolutnie 

pomijają istotne fakty, iż konieczność pokrycia kosztów leczenia jest następstwem czynu 

niedozwolonego ubezpieczonego sprawcy, a celem stawianym przed ubezpieczeniem 

zdrowotnym nie jest ulżenie w odpowiedzialności sprawcy szkody czy redukcja zobowiązań 

jego ubezpieczyciela.  

Z jednej strony zakłady ubezpieczeń podkreślają konieczność szybkiego podjęcia 

leczenia poszkodowanego i zorganizowania efektywnej rehabilitacji, jako czynników znacznie 

zwiększających szanse powrotu do zdrowia i sprawności, z drugiej strony w praktyce 

likwidacyjnej wymagają od poszkodowanego, aby udokumentował, że leczenie lub 

rehabilitacja nie mogły się odbyć w ramach NFZ nieodpłatnie. Praktyka ubezpieczycieli 

zaprzecza deklaracjom i postulatom dotyczącym podejmowania wszelkich dostępnych 

środków niezbędnych do powrotu do zdrowia. Ubezpieczyciele przerzucają tym samym 

ciężar dowodu w zakresie wykazania ewentualnego przyczynienia się poszkodowanego do 

rozmiaru szkody.  

Część ubezpieczycieli, zdając sobie sprawę z niewydolności systemu publicznej 

ochrony zdrowia, we własnym zakresie organizuje placówki świadczące usługi lecznicze i 

rehabilitacyjne na rzecz swoich klientów oraz poszkodowanych, a także podpisuje z 

istniejącymi podmiotami umowy współpracy, co dodatkowo obrazuje znaczące utrudnienia 

w powszechnym dostępie do placówek publicznych i terminowo świadczonych usług, 

szczególnie rehabilitacyjnych. 

Badania CBOS ukazują, że prawie połowa Polaków korzysta z prywatnej opieki 

medycznej, a głównym powodem wymienianym przez badanych jest krótszy czas 

oczekiwania na wizytę u specjalisty. Mimo podejmowania prób poprawy sytuacji publicznej 

służby zdrowia bezpłatna opieka medyczna w Polsce nie jest realizowana w krótkim czasie i 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_047_12.PDF
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wystarczającym zakresie1. Raport NIK pokazuje, że dostęp do świadczeń zdrowotnych się 

pogarsza. Obecnie istnieje możliwość sprawdzenia czasu oczekiwania na dane świadczenia 

medyczne w ramach Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia 

Medyczne. W wielu przypadkach na wizytę u specjalisty trzeba czekać powyżej kilku 

miesięcy. 

Korzystanie z odpłatnych usług medycznych jest obecnie w Polsce dla znacznej części 

społeczeństwa standardem, co w dużej części wynika z przyczyn obiektywnych (większa 

dostępność, krótszy czas oczekiwania, lepszy sprzęt diagnostyczny, wyższy poziom obsługi 

pacjenta niż w przychodniach publicznych). Według raportu firmy badawczej PMR Research 

na leczenie w sektorze prywatnym Polacy wydali 33,8 mld zł. Jak z kolei wskazuje CBOS, 

ponad połowa Polaków deklaruje, że w ostatnim półroczu przynajmniej raz skorzystała ze 

świadczeń w całości opłacanych z własnej kieszeni lub z dodatkowego dobrowolnego 

ubezpieczenia. Najczęściej wymienianą przyczyną wyboru prywatnej służby zdrowia jest przy 

tym znacznie krótszy czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi (tak 66% respondentów). Nie 

można zatem czynić osobie poszkodowanej zarzutu, że skorzystała z prywatnej opieki 

medycznej, bo jak widać jest to w obecnych warunkach praktyką powszechną. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, iż obowiązek pokrycia 

„wszelkich kosztów” na podstawie art. 444 § 1 k.c. wymaga wykazania, iż były one celowe i 

niezbędne (por. wyroki SN z dnia 16 stycznia 1981 r., sygn. akt I CR 455/80, publ. OSNC 1981, 

nr 10, poz. 193; z dnia 14 maja 1997 r., sygn. akt II UKN 113/97, publ. OSNP 1998, nr 5, poz. 

163; z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. akt II CSK 425/07, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 3, s. 

116). Osoba domagająca się pokrycia tych kosztów powinna więc wykazać, że celowe jest, 

czy też było, zastosowanie określonych sposobów leczenia, zabiegów i środków, niezależnie 

od miejsca ich wykonania. Dodatkowo celowość ponoszenia wydatków może być związana 

                                                           
1 Mimo pojawiających się nieustannie zapowiedzi poprawy funkcjonowania publicznej służby zdrowia z 

informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli (informacja NIK z 28 października 2014 r. o wynikach 

kontroli: Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach planu finansowego na 2013 rok) wynika, 

iż NFZ nie doprowadził do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych. W wielu poradniach i oddziałach 

średni czas oczekiwania pacjenta na świadczenie uległ wydłużeniu. Poprawę dostępności świadczeń utrudniało 

nierównomierne rozmieszczenie szpitali, przychodni i sprzętu, problemy z szacowaniem ceny świadczeń oraz 

pozyskaniem wykwalifikowanych kadr medycznych. NIK zwróciła uwagę, że w ciągu najbliższych kilku lat 

zmniejszanie kolejek do lekarzy może być utrudnione z uwagi na wzrost kosztów leczenia osób starszych, tj. 

powyżej 65. roku życia. O ile ich udział w kosztach świadczeń ogółem w latach 2009–2013 wzrósł o blisko 3%, 

to w latach 2014–2018 wzrost ten, według szacunków Funduszu, może przekroczyć 5%. Trzeba pamiętać, że 

zmiany chorobowe u osób starszych związane są często z wykorzystaniem kosztownych procedur medycznych. 

Może to spowodować dalsze wydłużanie czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń lub ograniczenia we 

wprowadzaniu nowoczesnych technologii medycznych.  

http://kolejki.nfz.gov.pl/
http://kolejki.nfz.gov.pl/
https://www.pmrpublications.com/product/Rynek-prywatnej-opieki-zdrowotnej-w-Polsce-2013
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_035_12.PDF
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nie tylko z możliwością uzyskania poprawy stanu zdrowia, lecz także z potrzebą utrzymania 

tego stanu i jego niepogarszania (por. wyrok SN z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. akt IV CSK 

308/10, LEX nr 738127). 

Dla kwestii określenia celowości leczenia lub rehabilitacji po wypadku zasadnicze 

znaczenie ma wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. (sygn. akt I CSK 384/07), w 

którym Sąd wskazał, że uwzględnienie roszczenia poszkodowanego skierowanego przeciwko 

zobowiązanemu do naprawienia szkody o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na koszty 

leczenia jest niezależne od tego, czy poszkodowany dysponuje odpowiednimi środkami 

własnymi na pokrycie wskazanych wyżej kosztów oraz czy jest objęty systemem 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, chyba że strona 

zobowiązana do naprawienia szkody wykaże, że koszty leczenia poszkodowanego zostaną 

pokryte w całości ze środków publicznych, w tym także przyznawanych w ramach 

szczególnych procedur obejmujących także decyzje uznaniowe uprawnionych podmiotów. 

Przesłanką uwzględnienia żądania, o którym mowa w art. 444 § 1 zd. 2 k.c., jest więc 

wyłącznie wykazanie przez poszkodowanego, że suma, której wyłożenia z góry domaga się 

od zobowiązanego do naprawienia szkody, jest sumą potrzebną na koszty leczenia. 

Natomiast w kwestii ciężaru dowodu to zobowiązany do naprawienia szkody, chcąc 

skutecznie sprzeciwić się skierowanemu przeciwko niemu żądaniu wyłożenia z góry tej sumy, 

powinien przedstawić dowód na okoliczność, że nie jest ona potrzebna poszkodowanemu na 

koszty leczenia, ponieważ koszty te zostaną pokryte ze środków publicznych.  

Powyższe przemyślenia Sądu Najwyższego należy uznać za fundamentalne dla 

omawianej problematyki, gdyż wyraźnie wskazują na znaczenie unormowania art. 444 § 1 zd. 

2 k.c., nakreślając kierunki orzekania dla sądów niższych instancji, które nie powinny 

pozostawiać poszkodowanym możliwość korzystania wyłącznie ze świadczeń zdrowotnych w 

ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (M. Nestorowicz, Glosa aprobująca do wyroku SN z 

dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt I CSK 384/07, OSP 2009, nr 2, poz. 20). Ponadto, co jest 

wyraźnie widoczne w judykaturze, ciężar dowodu wystąpienia okoliczności sprzeciwiającej 

się uznaniu sumy żądanej z góry przez poszkodowanego na pokrycie kosztów leczenia za 

„sumę potrzebną” spoczywa na zobowiązanym do naprawienia szkody (por. uzasadnienie 

wyroku SN z dnia 16 kwietnia 2003 r., sygn. akt II CKN 1409/00, publ. OSNC 2004, nr 7–8, 

poz. 113 oraz wyrok SN z dnia 13 października 2004 r., sygn. akt III CK 41/04, publ. LEX nr 

182092). 
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Wiele rozstrzygnięć sądów powszechnych uznaje słuszność takiego podejścia do 

omawianego zagadnienia, a nawet idzie znacznie dalej. Niektóre sądy wskazują wprost, że 

poszkodowany ma prawo wyboru sposobu leczenia i nie ma obowiązku korzystania z 

publicznej służby zdrowia. Podkreślają, że poszkodowany ma prawo leczyć się tam, gdzie 

skuteczność leczenia będzie największa, i że takie leczenie należy uznać za celowe. Nie jest to 

nowe spojrzenie, bowiem już w latach 90. XX w. Sąd Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu z 

dnia 26 listopada 1991 r. (sygn. akt III APr 75/91, publ. OSA 1992/6/38) uznał, że prawa do 

żądania zwrotu kosztów leczenia bądź wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia 

nie pozbawia poszkodowanego okoliczność, że korzysta on z uzupełnionego lecznictwa, jeżeli 

tylko zostanie wykazane, że celowe jest stosowanie takich metod lecznictwa, zabiegów lub 

środków, które nie wchodzą w zakres leczenia uspołecznionego. Sąd ten wyraźnie podkreślił, 

że skorzystanie z art. 444 § 1 k.c. nie może być powiązane z potencjalną możliwością 

skorzystania z usług publicznej służby zdrowia. 

Fakt, iż bezpłatna opieka medyczna w Polsce nie jest realizowana w krótkim czasie i 

wystarczającym zakresie, jest powszechnie znany. Wskazuje się, że dostępność wizyt u 

specjalistów w ramach świadczeń publicznej opieki zdrowotnej jest w sposób istotny 

ograniczona liczbą świadczonych usług (limitami), a także ich odległymi terminami. 

Przesłanką uwzględnienia żądania pokrycia kosztów leczenia na podstawie art. 444 § 1 zd. 2 

k.c., powinno być wyłącznie wykazanie przez poszkodowanego, że jest ono celowe w tym 

sensie, iż poszkodowany zobowiązany jest wykazać potrzebę wydania określonej kwoty. 

Natomiast zobowiązany do naprawienia szkody, chcąc skutecznie sprzeciwić się 

skierowanemu przeciwko niemu żądaniu, powinien przedstawić dowód na okoliczność, że 

nie jest to suma potrzebna poszkodowanemu na koszty leczenia, ponieważ koszty te zostaną 

pokryte ze środków publicznych. Zobowiązany powinien też wykazać, że koszty te zostaną 

pokryte w odpowiednim ze względu na konieczność przeprowadzenia leczenia terminie. 

Samo stwierdzenie, iż leczenie mogło zostać pokryte w ramach ubezpieczenia społecznego, 

jest dalece niewystarczające.  

 



Cezary Orłowski 

główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych  

 

 

Zagadnienie szacowania ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu grupowym 

 

Już jakiś czas temu, przeglądając liczne akta postępowań skargowych związanych z 

ubezpieczeniami bancassurance, dostrzegłem powtarzający się problem pomijania przez 

ubezpieczycieli ankiety zdrowotnej przy zawieraniu bądź przystępowaniu do umów 

ubezpieczeń osobowych.  

Analizując poszczególne umowy ramowe zawierane pomiędzy ubezpieczycielami a 

ubezpieczającymi bankami, które to umowy co do zasady nie są dostępne dla osób 

ubezpieczonych, stwierdziłem, że zapisami umownymi wzbudzającymi największe 

zainteresowanie z mojej strony, a zarazem rodzącymi uzasadnione obawy o zgodność z 

prawem ubezpieczeniowym, są postanowienia dotyczące sposobu naliczania składki 

ubezpieczeniowej. W przeważającej części umów ubezpieczeń grupowych sposób naliczania 

składki ubezpieczeniowej nie jest skomplikowany, albowiem składka wyliczana jest jako 

określony procent sumy ubezpieczenia odpowiadającej zazwyczaj kwotom udzielanych 

ubezpieczonym kredytów hipotecznych. Przykład jednej z wielu takich taryf ilustruje poniższa 

tabela. 

 

Tabela nr 1. Taryfa składek Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców Kredytów 

Hipotecznych. Pięcioletni okres ubezpieczenia 

Świadczenie Taryfa brutto 

Zgon ubezpieczonego 1,980% 

Całkowita niezdolność do pracy  0,080% 

Razem składka 2,060% 

 

Na marginesie trzeba dodać, że również w ubezpieczeniach majątkowych spotkamy 

się z podobnym mechanizmem, np. przy ubezpieczeniu mieszkania lub domu związanym z 

kredytem hipotecznym udzielonym przez bank.  



Powyżej zaprezentowany sposób wyliczenia składki ubezpieczeniowej wskazuje, że 

ryzyko ubezpieczeniowe nie jest w tym przypadku przedmiotem dociekań ze strony 

ubezpieczyciela, skoro w algorytmie nie występuje czynnik demograficzny pozwalający ocenić 

prawdopodobieństwo zapadalności ubezpieczonych, rozumianych jako członków grupy, na 

określone rodzaje chorób podwyższających ryzyko ubezpieczeniowe, do których zaliczamy 

choroby zawodowe i cywilizacyjne. Ponadto powyższa kalkulacja nie uwzględnia czynnika 

czasu, który w ubezpieczeniu osobowym niewątpliwie wpływa na prawdopodobieństwo 

wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.  

Brak odwzorowania w taryfie tak kluczowych z punktu widzenia ryzyka 

ubezpieczeniowego parametrów wydaje się być działaniem wysoce nieadekwatnym wobec 

oczekiwanego od ubezpieczycieli profesjonalizmu w zakresie szacowania ryzyka 

ubezpieczeniowego. Ocena ryzyka w ubezpieczeniu grupowym oprócz wymienionych 

parametrów powinna odwoływać się także do kryterium podziału grupy ubezpieczonych na 

poszczególne podgrupy, np. zawodowe, i związane z nimi ryzyka pozwalające oszacować 

prawidłowo składkę ubezpieczeniową oraz wysokość sum ubezpieczenia. Ryzyko wystąpienia 

wypadku ubezpieczeniowego w poszczególnych grupach może być bowiem różne, jeśli wziąć 

pod uwagę przykładowo zwiększone ryzyko ubezpieczeniowe związane z pracą górników, 

narażonych w szczególności na pylicę płucną, wypadki przy pracy, choroby kręgosłupa, oczu, 

czy też znacznie mniejsze ryzyko związane z obowiązkami zawodowymi osób wykonujących 

prace biurowe. Poszczególne kryteria konkretyzujące wspólne cechy grup i podgrup 

umożliwiają prawidłowe skorelowanie wysokości składki z ryzykiem wystąpienia określonych 

w umowie ubezpieczenia zdarzeń. Należy pamiętać o tym, że naliczona w prawidłowy sposób 

składka ubezpieczeniowa zapewnia ubezpieczycielom godziwy zysk, a przede wszystkim 

gwarantuje rentowność danego produktu ubezpieczeniowego oraz realną gwarancję wypłaty 

świadczeń. 

Prawidłowe szacowanie składki ubezpieczeniowej ma także istotny wpływ na jakość 

umowy ubezpieczenia, w tym niwelowanie przypadków missellingu. Najczęściej bowiem 

ubezpieczyciele stosują tak daleko idące uproszczenia przy przystępowaniu ubezpieczonych 

do umowy, że przy wyliczeniu składki nie przeprowadzają underwritingu medycznego, w tym 

nie korzystają także z ankiet medycznych. Co gorsza, analizę, która powinna być podstawą 

decyzji o objęciu ochroną ubezpieczeniową bądź jej odmowie, ubezpieczyciele 

przeprowadzają dopiero ex post, tj. po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, z którym 



umowa łączy obowiązek spełnienia świadczenia ubezpieczeniowego. Stąd też częste 

przypadki przystąpień do umów ubezpieczeń osób, którym ochrona ubezpieczeniowa 

przewidziana w ogólnych warunkach ubezpieczenia w ogóle nie przysługuje. Wówczas 

dopiero na etapie rozpatrywania roszczenia ubezpieczeniowego ubezpieczony bądź jego 

spadkobiercy dowiadują się, że spełnienie świadczenia nie jest możliwe, bowiem 

ubezpieczony przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego chorował na 

chorobę przewlekłą, a w związku z tą okolicznością umowa ubezpieczenia nie przewiduje 

spełniania świadczenia ubezpieczeniowego. Powyżej opisany schemat odmowy wypłaty 

świadczenia jest niemalże powszechnie stosowany przez ubezpieczycieli. Obejmują oni więc 

ochroną ubezpieczeniową ubezpieczonych niejako w ciemno, nie oceniając w jakikolwiek 

sposób ryzyka, a ograniczając się tylko do formalnej procedury przystąpienia osób 

ubezpieczonych do umowy ubezpieczenia grupowego. 

Ten sposób postępowania potwierdzają też sami ubezpieczyciele, udzielając 

Rzecznikowi Ubezpieczonych takiej oto odpowiedzi, typowej przy opisanych powyżej 

nieprawidłowościach: „Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie stanowiskiem przy ocenie 

ryzyka w ubezpieczeniach grupowych analizie podlega grupa potencjalnych ubezpieczonych, 

a nie jej poszczególni członkowie. Cechą charakterystyczną tych ubezpieczeń jest uproszczona 

ocena ryzyka. Taka uproszczona ocena ryzyka umożliwia objęcie ubezpieczeniem osób, które 

ze względu na stan zdrowia nie miałyby szans na objęcie ochroną ubezpieczeniową lub 

składka ubezpieczeniowa byłaby ustalona w znacznie wyższej wysokości. Prowadzenie pełnej 

oceny ryzyka przez Towarzystwo w ubezpieczeniach grupowych skutkowałoby różnicowaniem 

składek lub zakresu ubezpieczenia w związku z ustalonym poziomem ryzyka 

ubezpieczeniowego, to zaś jest sprzeczne z ideą solidarności ryzyka w ubezpieczeniach 

grupowych. W przypadku ubezpieczonego takie działanie mogłoby spowodować odmowę 

przyjęcia do ubezpieczenia lub znaczne zwiększenie składki”. 

Powyżej opisany sposób postępowania ubezpieczycieli należy ocenić jako niezgodny z 

prawem. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) wysokość składek 

ubezpieczeniowych zakład ubezpieczeń ustala po dokonaniu oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego. Właściwe szacowanie ryzyka ma niezwykle istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa realizacji umów, gdyż prawidłowo ocenione ryzyko powinno rzutować na 

wysokość składki w sposób umożliwiający zapewnienie zakładowi ubezpieczeń wykonanie 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241151
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241151


wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej. Dlatego też odstępstwo od zasady szacowania ryzyka ubezpieczeniowego 

prowadzi do zaprzeczenia idei umowy ubezpieczenia, czyniąc ze stosunku ubezpieczeniowego 

umowę zbliżoną do zakładu bądź loterii. 

Błędne jest zatem twierdzenie znacznej części ubezpieczycieli, iż underwriting 

medyczny nie ma zastosowania w ubezpieczeniu grupowym. Przede wszystkim 

ubezpieczyciele w ten sposób przyznają się do braku weryfikacji adekwatności umowy 

ubezpieczenia do potrzeb ubezpieczonych, a więc do tego, że nie badają, czy proponowana 

ubezpieczonym ochrona ubezpieczeniowa spełnia ich oczekiwania co do zakresu oraz 

odpowiada ich sytuacji osobistej i zdrowotnej. Taki stan rzeczy prowadzi do sytuacji, w której 

ubezpieczeni obejmowani są ochroną ubezpieczeniową niezależnie od tego, czy w ich 

przypadku realizacja świadczenia nastąpi, czy też nie. Dlatego też dla wielu osób 

ubezpieczenie takie może okazać się puste czy też pozorne i de facto nie daje im żadnej 

ochrony pomimo finansowania przez nich składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel bowiem 

w ich przypadku niczego nie będzie świadczyć. Część z ubezpieczonych w ogóle się o tym nie 

dowie, gdyż wypadek ubezpieczeniowy nie zaistnieje, a pozostałą część lub ich 

spadkobierców spotka rozczarowanie dopiero na etapie wykonania umowy.  

Nie może budzić żadnych wątpliwości, że jedynie weryfikacja stanu zdrowia 

ubezpieczonych przed ich przystąpieniem do umowy ubezpieczenia umożliwia 

ubezpieczonym uświadomienie sobie istotności poszczególnych chorób dla skuteczności 

ochrony ubezpieczeniowej. Bez zastosowania trybu przewidzianego w art. 815 k.c., 

umożliwiającego stosowanie ankiet medycznych oraz zadawanie pytań dotyczących zdrowia, 

daty diagnozy i rodzaju schorzeń podlegających wyłączeniu spod zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej, konsument może nie mieć świadomości co do znaczenia przebytych 

chorób dla odpowiedzialności ubezpieczyciela w razie śmierci. 

Zastanawiająca, a zarazem niezrozumiała jest w takiej sytuacji postawa 

ubezpieczycieli, którzy udzielają ochrony ubezpieczeniowej grupie osób ubezpieczonych bez 

wiedzy na temat ich indywidualnej sytuacji mogącej rzutować na prawdopodobieństwo 

zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. W klasycznym – pracowniczym – ubezpieczeniu 

grupowym występuje specyficzna więź pomiędzy ubezpieczonymi i ubezpieczającym, którym 

jest zazwyczaj zakład pracy. Więź ta nie sprowadza się wyłącznie do kwestii ekonomicznych, 

lecz wyraża się również tożsamością grupy pracowników i ich wzajemnymi relacjami 



związanymi z wykonywaną pracą. Tymczasem w ubezpieczeniu grupowym kredytobiorców 

taka zależność nie występuje. Członkowie grupy nie znają się, nie mają wspólnego interesu 

pracowniczego, w praktyce są sobie obcy. Grupa ta ma charakter otwarty, jej skład osobowy 

jest zmienny. Brak wspólnego mianownika i różnorodność grupy uniemożliwiają prawidłowe 

szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego. Dlatego też ubezpieczyciele często powołują się na 

tzw. ryzyko statystyczne, na którego podstawie określana jest składka ubezpieczeniowa. Tylko 

jak w takiej sytuacji można ustalić owe ryzyko statystyczne, związane z grupą otwartą, której 

kształtu nie da się z góry przewidzieć?  

Wydaje się, że rynek ubezpieczeniowy poszedł drogą maksymalnych uproszczeń 

procedury zawierania umów ubezpieczeń, czy też przystępowania do nich. Pozwala to 

wprawdzie na maksymalizację zysków, lecz odbywa się kosztem zaniechania prawidłowego 

szacowania ryzyka, co generuje następnie problemy – szczególnie widoczne w segmencie 

umów ubezpieczeń dystrybuowanych przez banki (bancassurance). Ustawodawca przewidział 

jednak dążenie rynku ubezpieczeniowego do upraszczania procesu zawierania umów 

ubezpieczenia, czy też przystępowania do nich. Po to właśnie wprowadził bezwzględnie 

obowiązujący przepis art. 815 k.c., umożliwiający posłużenie się ankietą medyczną. Przyjęcie 

innego rozwiązania nie tylko jest niezgodne z prawem, lecz także, a może przede wszystkim, 

prowadzi do wspomnianych wcześniej nieprawidłowości. W szczególności problemy te 

widoczne są w sytuacji przystępowania ubezpieczonych do tzw. pustych umów, a więc w 

przypadkach klasycznego missellingu (niewłaściwej, złej sprzedaży). Bez wątpienia 

weryfikacja ryzyka przed przystąpieniem do umowy pozwoliłaby wyeliminować zjawisko 

pustych umów poprzez przysługującą ubezpieczycielom odmowę przyjęcia do ubezpieczenia. 

Natomiast wynikający z przedstawionej powyżej tabeli sposób naliczania składki, rzutujący na 

aspekt obejmowania ubezpieczonych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 

ubezpieczenia grupowego na życie, wskazuje, że realność ochrony ubezpieczeniowej ma dla 

ubezpieczycieli znaczenie drugorzędne i ustępuje miejsca maksymalizacji liczby 

nawiązywanych stosunków ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia grupowego. 

Świadczy o tym nie tylko uproszczony sposób przystępowania do umowy, lecz także zasada 

naliczania składki ubezpieczeniowej w oderwaniu od ryzyka, wyrażająca się zależnością od 

kwoty kredytu i liczby ubezpieczonych. 
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Ubezpieczyciele w relacjach z konsumentami 

 

Taki temat do przedyskutowania na jednym z paneli dość przewrotnie zaproponowali 

organizatorzy III Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń, który odbył się na początku maja 2015 

r. Jeśli sądzili, że usłyszą zgodnie brzmiący chór uczestników kongresu, z dumą informujący o 

wprowadzeniu na rynek kolejnych nowatorskich produktów ubezpieczeniowych lub o 

kolejnych usprawnieniach postępowań likwidacyjnych – bez oceny dokonanej przez 

odbiorców tych działań – to mogą poczuć rozczarowanie. Zdaniem osób reprezentujących 

interesy klientów ubezpieczycieli zaproponowany temat był dość ryzykowny, bowiem w 

powszechnej opinii relacje między ubezpieczycielami a konsumentami są dalekie od 

poprawności i wymagają działań naprawczych zarówno poprzez nowelizację prawa 

ubezpieczeniowego, jak i zwiększenie skuteczności instytucji nadzorujących rynek 

ubezpieczeniowy. Oczywiście dobrze wdziane są autorskie pomysły niektórych 

ubezpieczycieli zmierzające do poprawy relacji z klientami. Jednak kodeksy dobrych praktyk 

nie są w stanie zastąpić oczekiwanych zmian w powszechnie obowiązującym prawie. Panuje 

bowiem w społeczeństwie dość powszechne przekonanie o nadużywaniu przez 

ubezpieczycieli pozycji w relacjach z konsumentami. Analiza problemów sygnalizowanych 

przez konsumentów Rzecznikowi Ubezpieczonych wskazuje wręcz, iż wielu ubezpieczycieli 

kieruje się krótkowzroczna zasadą, w której podstawą jest doraźny zysk, bez programu 

budowania długoterminowych relacji z klientem, opartych na wzajemnej lojalności i 

uczciwości kupieckiej. By osiągnąć szybki zysk, ubezpieczyciele często wykorzystują luki 

prawne, interpretują prawo na niekorzyść konsumenta, a wreszcie działają wprost z 

pominięciem zasad prawa ubezpieczeniowego. Taka strategia w efekcie prowadzi do utraty 

zaufania do ubezpieczycieli i spowolnienia rozwoju całego rynku ubezpieczeniowego.  

Nieprawidłowości Rzecznik Ubezpieczonych odnotowuje zarówno w dziale ubezpieczeń 

na życie, jak i w ubezpieczeniach majątkowych. W odniesieniu do ubezpieczeń na życie 

przykładem takich działań jest masowe stosowanie w obrocie konsumenckim modelu 

ubezpieczenia grupowego, w którym stronami umowy są: zakład ubezpieczeń oraz 
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przedsiębiorca będący jednocześnie pośrednikiem ubezpieczeniowym pobierającym prowizję 

za zawarcie umowy. Ten rodzaj ubezpieczeń miał w swej istocie odformalizować proces 

zawierania ubezpieczenia, a przez to ułatwić objęcie ochroną określonej grupy 

konsumentów. Niestety, niedostatki regulacyjne wykorzystane przez niektórych 

ubezpieczycieli spowodowały, iż w rękach nieetycznie działających przedsiębiorców model 

ten stał się narzędziem niebezpiecznym dla konsumentów. Dzieje się to, na przykład, z 

powodu braku obowiązków informacyjnych po stronie ubezpieczającego, co sprawia, iż 

często zakres ochronny ubezpieczeń grupowych jest niedostosowany do potrzeb 

konsumentów, przez co korzyści ze składek ubezpieczeniowych odnosi wyłącznie 

przedsiębiorca. Nadto bywa i tak, iż ubezpieczony grupowo przez bank kredytobiorca 

(finansujący składkę) w praktyce pozbawiony zostaje prawa do sądu, gdyż nie będąc stroną 

umowy, nie może doprowadzić do wszczęcia postępowania sądowego wobec 

ubezpieczyciela, jeśli takiej woli nie ma po stronie ubezpieczającego. Rzecznik 

Ubezpieczonych od lat postuluje wprowadzenie zmian w kodeksie cywilnym w części 

regulującej umowy zawierane na rzecz osób trzecich, w tym również ubezpieczenia grupowe, 

by upodmiotowić konsumenta i przyznać mu faktyczne prawa do informacji i świadczenia. 

Kolejnym problemem przy oferowaniu ubezpieczeń grupowych towarzyszącym innym 

usługom sprzedażowym jest niedostosowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb 

konsumenta. Argumenty przedsiębiorców, iż ubezpieczenia grupowe charakteryzuje niska 

składka, a przez to większa dostępność, nie uzasadniają masowej sprzedaży tychże 

konsumentom w sytuacji, gdy ci ostatni otrzymują nieadekwatną do potrzeb ochronę, często 

iluzoryczną, bo o wąskim zakresie. Tym samym ubezpieczenia grupowe stają się 

niepełnowartościowym produktem – tzw. pustym ubezpieczeniem. Przykładem takich 

działań jest sprzedaż ubezpieczeń przy okazji usług oferowanych przez banki, czyli 

bancassurance, czemu niestety często towarzyszy nieprawidłowa sprzedaż, określana jako 

misselling, przynosząca korzyści bankom i ubezpieczycielom, a rozczarowanie konsumentom 

– w miejsce obiecanych profitów ponoszą oni pokaźne straty finansowe (raport Rzecznika 

Ubezpieczonych z 2007 r. Podstawowe problemy bancassurance w Polsce oraz Aneks do tego 

raportu wydany przez Rzecznika Ubezpieczonych w 2012 r.).  

Następnym przykładem nieprawidłowości w relacjach ubezpieczycieli z konsumentami 

jest masowa sprzedaż (od ok. 2005 r.) umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym (UFK), charakteryzujących się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, 

http://rzu.gov.pl/files/108__40__Raport_bancassurance.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Aneks_do_raportu_o_bancassurance_2012.pdf
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przerzucanym w całości na konsumenta, jak również wysokimi kosztami prowizji pośrednika 

– co także obciąża finansowo konsumentów. O tym wszystkim co do zasady konsumenci nie 

byli informowani przy zawieraniu tego rodzaju umów, a wybierali je często w miejsce 

dotychczas posiadanych lokat bankowych. Co istotne, konstrukcja tych produktów w 

praktyce oznaczała dla części ubezpieczonych utratę całej lub znacznej części kwoty 

wpłaconych składek w sytuacji wcześniejszej rezygnacji z umowy. Ten mechanizm de facto 

opłat karnych za wcześniejsze rozwiązanie umowy, z uwagi na ich wysokość oraz brak 

powiązania z realnymi kosztami ponoszonymi przez ubezpieczyciela, został wpisany przez 

Prezesa UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych. Tym nie mniej nie powstrzymało to 

niektórych ubezpieczycieli przed dalszą sprzedażą tych produktów, niemających wiele 

wspólnego z ochroną ubezpieczeniową. Należy bowiem zauważyć, iż umowy ubezpieczenia 

na życie z UFK charakteryzują się na ogół śladowym zaledwie elementem ochrony lub jego 

całkowitym brakiem, co wypacza istotę umowy ubezpieczenia na życie (raport Rzecznika 

Ubezpieczonych z 2012 r. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym). 

Nieprawidłowości stały się na tyle głośne – między innymi dzięki interwencjom 

Rzecznika Ubezpieczonych oraz mediom – iż doczekały się zdecydowanych działań ze strony 

organów państwa stojących na straży bezpieczeństwa obrotu na rynku ubezpieczeniowym.  

W 2014 r. zostały rozpoczęte, a w 2015 r. kontynuowane lub wdrażane są kolejne 

projekty: 

- W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, tak by między innymi wyeliminować nieprawidłowości na rynku 

ubezpieczeń na życie z UFK, poprzez zapewnienie ubezpieczonemu należytej informacji o 

warunkach umowy. W planach jest wprowadzenie zakazu pobierania przez ubezpieczającego 

wynagrodzenia w związku z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych w formie 

ubezpieczenia grupowego, ograniczenie wysokości opłat w przypadku rezygnacji z umowy, 

jak również upoważnienie Rzecznika Ubezpieczonych do pozasądowego rozstrzygania 

sporów konsumenckich dotyczących ubezpieczeń na życie z UFK. 

- Z inicjatywy UOKiK, we współpracy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem 

Sprawiedliwości, trwają prace nad nowelą ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

oraz kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany te mają na celu odpowiednie zwiększenie 

uprawnień UOKiK na rzecz ochrony konsumentów na rynku finansowym, w tym 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf
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ubezpieczeniowym, np. poprzez wprowadzenie instrumentów prewencyjnych (tzw. 

tajemniczy klient), ostrzegawcze komunikaty w mediach, zakaz sprzedaży skomplikowanych 

produktów przez telefon, szybszą i skuteczniejszą kontrolę wzorców umownych oraz 

eliminowanie z obrotu umów zawierających niedozwolone klauzule w drodze tzw. decyzji 

tymczasowych, możliwość przedkładania sądowi poglądu Prezesa UOKiK w sprawie. 

- W UOKiK trwają również prace nad wdrożeniem do polskiego prawa unijnej 

dyrektywy w sprawie ADR w sporach konsumenckich, poprzez przygotowanie projektu 

założeń do ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Założenia do tej 

ustawy przewidują m.in. poszerzenie struktury organizacyjnej Biura Rzecznika 

Ubezpieczonych o wydział do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów.  

- W 2014 r. KNF opracowała Rekomendację U, odnoszącą się do sprzedaży ubezpieczeń 

kanałem bankowym, a następnie Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji 

ubezpieczeń, mające na celu przywrócenie ładu prawnego na etapie sprzedaży ubezpieczeń, 

by uniknąć w przyszłości zjawiska missellingu i dostosować oferowane produkty do 

faktycznych potrzeb i możliwości finansowych konsumentów. Trudno dziś ocenić efekty tych 

działań, ale zdaniem Rzecznika mogą okazać się niewystarczające, by skutecznie chronić 

konsumentów przed chciwością niektórych ubezpieczycieli. 

- W Polskiej Izbie Ubezpieczeń aktualnie trwają prace nad projektem Dobre praktyki dla 

umów ubezpieczenia z UFK. Lepiej późno niż wcale, ale i tak nie powinno to spowolnić lub 

wstrzymać pracy na ustawowymi regulacjami dotyczącymi umów ubezpieczenia na życie z 

UFK.  

Ostatnio trochę mniej miejsca środowisko ubezpieczeniowe poświęca tematyce 

nieprawidłowości w likwidacji szkód z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.), skupiając się 

głównie na problematyce dystrybucji ubezpieczeń i zmianach w kształcie ubezpieczeń na 

życie z UFK. Jednakże poszkodowani w wypadkach nadal mają problemy z terminowym 

uzyskaniem właściwego odszkodowania, co można zaobserwować przez pryzmat skarg 

kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych.  

Odnosi się również wrażenie, że zamiast o problemach poszkodowanych w wypadkach 

ubezpieczyciele chcą rozmawiać o systemie BLS (Bezpośredniej Likwidacji Szkód), polegającej 

na możliwości likwidacji szkody z ubezpieczenia OC p.p.m. przez „własnego” ubezpieczyciela. 

Uważam, iż ewentualne korzyści dla poszkodowanych związane ze stosowaniem BLS będzie 

http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_U_tcm75-38338.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/Wytyczne_dystrybucja_ubezpieczen_24-06-14_tcm75-38337.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/Wytyczne_dystrybucja_ubezpieczen_24-06-14_tcm75-38337.pdf
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można ocenić dopiero po upływie odpowiedniego czasu, a nie na etapie aktualnie 

głoszonych deklaracji i zapewnień. To, że poszkodowany od „własnego” ubezpieczyciela 

otrzyma okrojone odszkodowanie, nie można nazwać wszak korzyścią wynikającą z BLS.  

Rzecznik Ubezpieczonych, dostrzegając problem nierespektowania prawa 

odszkodowawczego przez ubezpieczycieli, wykorzystuje swoje uprawnienie, jakim jest 

kierowanie zapytań do Sądu Najwyższego w sytuacji, gdy stwierdzi rozbieżną wykładnię 

prawa w orzecznictwie sądowym. Wniosków takich do SN do tej pory Rzecznik skierował 16, 

a uchwały i uzasadnienia SN posłużyły Rzecznikowi do opracowania zbiorczych raportów 

świadczących o braku szacunku dla orzecznictwa SN oraz następczym nadużywaniu przez 

ubezpieczycieli pozycji strony silniejszej, co pokazuje faktyczne relacje na linii ubezpieczyciel–

konsument. Raport z 2013 r. Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód 

komunikacyjnych szeroko omawiał takie problemy, jak: najem pojazdu zastępczego, 

amortyzacja części, rodzaj części użytych do naprawy, utrata wartości handlowej pojazdu. W 

części drugiej raportu, opublikowanej w maju 2015 r., poruszono kolejne problemy: 

nieprawidłowości w kwalifikacji szkody całkowitej, wysokość stawek za roboczogodzinę, 

zwrot kosztów opinii rzeczoznawców sporządzonych na zlecenie poszkodowanego, 

opieszałość w likwidacji szkód i niewywiązywanie się zakładów ubezpieczeń z obowiązków 

informacyjnych (w tym utrudnianie dostępu do akt szkody), a także opieszałość w likwidacji 

szkód z powodu biernego oczekiwania na prawomocne zakończenie postępowania karnego 

lub w sprawie o wykroczenie.  

Komisja Nadzoru Finansowego w wydanych w grudniu 2014 r. Wytycznych dotyczących 

likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych odniosła się do problemów wymienionych w 

obu raportach Rzecznika Ubezpieczonych. Nie tworząc nowych zasad prawa 

odszkodowawczego, organ nadzoru zebrał w Wytycznych... obowiązujące przepisy i reguły 

zawarte w utrwalonej linii orzeczniczej sądów, których stosowanie w relacjach z 

poszkodowanymi było obce większości ubezpieczycieli. KNF jako ostateczny termin 

implementacji Wytycznych... wskazała dzień 31 marca 2015 r. Rzecznik będzie uważnie 

śledzić poczynania ubezpieczycieli i w razie naruszeń zapisów Wytycznych... będzie 

informować KNF i inne organizacje chroniące konsumentów o dostrzeżonych 

nieprawidłowościach. Przestrzeganie norm prawa odszkodowawczego w ubezpieczeniach 

komunikacyjnych jest to o tyle ważne, iż – jak twierdzi wielu obserwatorów rynku – wszelkie 

nieprawidłowości w tej dziedzinie mają wpływ na negatywne postrzeganie ubezpieczeń 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_SN_2013.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_RU_SN_2013.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/raport_praktyka_likwidacyjna_orzecznictwo_sn_cz_II.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-40006.pdf
http://www.knf.gov.pl/Images/wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-40006.pdf
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gospodarczych jako całości oraz brak oczekiwanego rozwoju tego sektora, co negatywnie 

odbija się na innych segmentach rynku finansowego.  

Czas najwyższy, aby ubezpieczyciele mogli faktycznie zasłużyć na miano instytucji 

wysokiego zaufania publicznego, bo aktualnie takie określenie jest bliskie nadużyciu. 

Zapewne i ubezpieczyciele wskażą na zagrożenia ze strony konsumentów, jak choćby 

wstydliwy temat przestępczości ubezpieczeniowej czy coraz mocniej wybijający się w 

pracach legislacyjnych, zarówno w prawie europejskim, jak i krajowym, trend 

prokonsumencki. Sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy również przyjmują coraz częściej 

linię orzeczniczą zgodną z uzasadnionym interesem konsumenta, co skutecznie wykorzystują 

liczne kancelarie odszkodowawcze, podsycając, jak twierdzą niektórzy ubezpieczyciele, 

postawę roszczeniową konsumentów. Uważam, że przywrócenie właściwych relacji na linii 

konsument–ubezpieczyciel – gwarantujących bezpieczeństwo konsumentowi oraz 

przyzwoity zysk przedsiębiorcy – jest możliwą do osiągnięcia, a nie utopijną wizją przyszłości.  

 



Marcin Bielecki  

specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski 

 

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych po nabyciu 

pojazdu 

 

„Kupiłem samochód. Wiem, że przechodzi na mnie umowa ubezpieczenia OC i że 

mogę ją wypowiedzieć. W którym momencie umowa ulega rozwiązaniu?” – tego rodzaju 

pytania zdarzają się w nadsyłanych mailach czy w rozmowach telefonicznych prowadzonych 

podczas eksperckich dyżurów w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. 

Zasadniczo odpowiedź jest jasna. Wynika z trzech przepisów – art. 31 oraz 18 ust. 3 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa o 

ubezpieczeniach obowiązkowych) oraz art. 16a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej. Najprościej rzecz ujmując, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z 

chwilą, gdy zostanie wypowiedziana na piśmie przez nowego posiadacza pojazdu. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (dalej: OC p.p.m.) to w rozumieniu przepisów prawa po prostu oświadczenie 

woli. Przepisy przewidują, że takie oświadczenie można przekazać ubezpieczycielowi 

osobiście, przesłać (a jeżeli zrobi się to za pośrednictwem placówki pocztowej operatora 

wyznaczonego, to można uznać, że data złożenia oświadczenia jest taka sama jak data 

nadania) lub złożyć je u agenta ubezpieczeniowego współpracującego z tym 

ubezpieczycielem, z którym chce się rozwiązać umowę ubezpieczenia. 

Zdarzają się jednak sytuacje, w których ktoś chce zawczasu złożyć wypowiedzenie, a 

mimo to korzystać jeszcze przez jakiś czas z ochrony wynikającej z umowy ubezpieczenia 

zawartej przez poprzedniego posiadacza pojazdu. Przykładowo osoba, która kupiła 

samochód, wie, że jest roztrzepana, więc chce zawczasu złożyć wypowiedzenie, jednocześnie 

dając sobie kilka dni na zawarcie nowej umowy. Prostym sposobem jest zawarcie w 

oświadczeniu wysyłanym do ubezpieczyciela np. sformułowania „wypowiadam umowę 

ubezpieczenia z dniem XYZ”. W moim przekonaniu jest to dobre rozwiązanie. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000392
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000392
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000950
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000950


Jest jednak na rynku pewien ubezpieczyciel, którego praktyką jest informowanie osób 

składających wypowiedzenie w trybie art. 31 ust. 1 bądź art. 31 ust. 4 ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, że wskazanie w oświadczeniu woli o wypowiedzeniu 

umowy ubezpieczenia OC p.p.m. daty rozwiązania umowy odmiennej od daty wpływu 

oświadczenia do ubezpieczyciela (lub współpracującego z nim agenta ubezpieczeniowego czy 

daty nadania listu w placówce Poczty Polskiej) jest nieskuteczne. Ubezpieczyciel ten, 

ignorując treść takiego oświadczenia, przyjmuje, że umowa uległa rozwiązaniu z chwilą 

złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, twierdząc tym samym, że w okresie pomiędzy 

rzekomym rozwiązaniem umowy a datą zawarcia nowej umowy przez posiadacza pojazdu 

posiadacz ten nie ma ochrony ubezpieczeniowej i że jest to jego (posiadacza) kłopot, który 

tegoż ubezpieczyciela nie dotyczy. 

W efekcie do baz danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego raportowana 

jest przez tegoż ubezpieczyciela fałszywa informacja o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia 

(błędnie wskazująca datę rozwiązania umowy), czego jednym z efektów jest to, że UFG 

dochodzi od posiadaczy pojazdów opłat za niewywiązanie się z obowiązku zawarcia umowy 

ubezpieczenia za okres, w którym w istocie rzeczy umowa ubezpieczenia obowiązywała. 

Rzecz ma niebagatelne znaczenie, bo opłata taka może wynieść prawie 3500 zł w przypadku 

niezawarcia umowy w związku z posiadaniem samochodu osobowego, a nawet więcej w 

przypadku samochodów ciężarowych i autobusów, nie wspominając już o ewentualnych 

konsekwencjach wyrządzenia szkody w sytuacji braku ubezpieczenia… 

Z informacji zebranych w wyniku analizy przeprowadzonej w Biurze Rzecznika 

Ubezpieczonych wynika, że w zdecydowanej większości przypadków, gdy ubezpieczony 

zgłasza błąd temu ubezpieczycielowi w odnotowaniu prawidłowej daty rozwiązania umowy, 

uzyskuje odpowiedź – w moim przekonaniu – wprowadzającą go w błąd. Ubezpieczyciel 

informuje go bowiem, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie pozwalają na 

wskazanie odmiennej daty rozwiązania umowy od daty złożenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu. Ubezpieczyciel informuje również, że art. 31 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych stanowi wyjątek od reguł określonych w art. 89 i 116 k.c., czyli jakoby 

wyklucza możliwość składania oświadczeń woli pod warunkiem lub z zakreśleniem terminu. 

W tym miejscu chciałbym przypomnieć treść art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, bo dla oceny stanowiska tego ubezpieczyciela właśnie treść wspomnianego 

przepisu ma kluczowe znaczenie. „W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności 



pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało 

przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza 

wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na 

który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione 

prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się”. 

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 18 ust. 3 tejże ustawy: „W przypadku 

nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1–3, przesyłką listową, za chwilę jego złożenia 

uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego”. 

Oznacza to, że za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu należy uznać datę nadania 

listu w polskiej placówce Poczty Polskiej. 

Notabene, jeżeli oświadczenie o wypowiedzeniu nie jest przesyłane za pośrednictwem 

Poczty Polskiej, to za moment jego złożenia należy uznać datę dotarcia oświadczenia do 

ubezpieczyciela (art. 61 k.c.) bądź datę złożenia wypowiedzenia u agenta ubezpieczeniowego 

współpracującego z tym ubezpieczycielem (art. 16a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 

– zależnie które z tych zdarzeń miałoby miejsce wcześniej. 

W mojej ocenie, jeżeli w treści oświadczenia o wypowiedzeniu, o którym mowa w art. 

31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, wskazany jest inny moment w 

przyszłości (oczywiście w okresie trwania umowy ubezpieczenia), w którym umowa ma 

zostać rozwiązana, to właśnie tę datę należy uznać za datę rozwiązania umowy. 

W przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych można – moim zdaniem – 

dostrzec rozróżnienie, którego dokonał ustawodawca, pomiędzy dniem złożenia oświadczenia 

o wypowiedzeniu a dniem rozwiązania umowy. Z art. 31 ust. 1 tejże ustawy wynika, że 

umowa ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia, nie zaś z chwilą złożenia oświadczenia 

o jej wypowiedzeniu. Zatem za moment rozwiązania umowy należy uznać datę oznaczoną w 

składanym oświadczeniu woli. Gdyby zaś nie było tam wskazanej daty, należałoby uznać, że 

momentem rozwiązania umowy ma być moment złożenia oświadczenia. 

Uznanie za wiążącą daty rozwiązania umowy wskazanej w oświadczeniu (oczywiście 

jeśli jest ona późniejsza niż moment składania oświadczenia) jest zbieżne również z treścią 

art. 65 k.c.: „§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na 



okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone 

zwyczaje. § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, 

aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu”. 

Na ogół okoliczności składania wypowiedzenia umów ubezpieczenia OC p.p.m. ze 

wskazanym terminem rozwiązania umowy są takie, że posiadacz pojazdu składa zawczasu 

wypowiedzenie, licząc, że (zgodnie z obowiązującym prawem) przez określony czas będzie 

korzystał z ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia OC p.p.m. 

zawartej przez poprzedniego posiadacza pojazdu, aby ten czas wykorzystać na zorientowanie 

się w ofercie rynkowej i samodzielne zawarcie nowej umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie 

najpierw umowy ubezpieczenia OC p.p.m., a dopiero potem szukanie odpowiedniej oferty 

byłoby działaniem irracjonalnym i absolutnie sprzecznym z interesami posiadacza pojazdu, 

gdyż narażałoby go na ryzyko wnoszenia opłat na rzecz UFG z uwagi na niespełnienie 

obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC p.p.m. oraz – co istotniejsze – na brak ochrony 

ubezpieczeniowej i kosztowne konsekwencje w razie spowodowania szkody w związku z 

ruchem nowo nabytego pojazdu. Trudno zaś zakładać, że ktokolwiek intencjonalnie działałby 

wbrew swoim żywotnym interesom. 

Wypada również zauważyć, że wykładnia oświadczeń woli stosowana przez tego 

ubezpieczyciela jest sprzeczna także z zasadami współżycia społecznego, gdyż praktyczne 

skutki jej przyjęcia byłyby takie, że bez żadnego racjonalnego uzasadnienia dochodziłoby do 

narażenia zarówno sprawcy ewentualnych szkód, jak i poszkodowanych na ogromne 

trudności (odpowiednio z zapłatą i uzyskaniem prawidłowo ustalonego odszkodowania). 

Jednocześnie wykładnia taka jest szkodliwa również dla interesów ubezpieczyciela, gdyż 

powoduje skrócenie okresu ochrony ubezpieczeniowej, a zatem okresu, za który należy mu 

się przychód w postaci składki ubezpieczeniowej. Kreuje to zatem sytuację, w której wszyscy 

jej uczestnicy (ubezpieczony, ewentualny poszkodowany, ubezpieczyciel, a pośrednio cały 

krąg ubezpieczających w zakresie OC p.p.m.) są stratni, a nikt nie odnosi korzyści. Taka 

interpretacja zatem jest sprzeczna nie tylko z zasadami współżycia społecznego, lecz także z 

założeniem, że ustawodawca, tworząc przepisy, działa racjonalnie. 

Kończąc analizę relacji art. 65 k.c. do treści art. 31 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych w kontekście skuteczności oświadczeń woli o wypowiedzeniu, należy odnieść 

się do trzeciej przesłanki wskazanej w art. 65 § 1 k.c., mianowicie do spójności oświadczenia 

woli w danych okolicznościach z powszechnie ustalonymi zwyczajami. Z informacji, którymi 



dysponuję, wynika, że wspomniany ubezpieczyciel jest jedynym, który w szeregu stanów 

faktycznych posługuje się tak skrajnie niekorzystną dla konsumentów interpretacją. 

Incydentalnie zdarza się to jeszcze jednemu ubezpieczycielowi. Obrazuje to, jak wygląda 

powszechnie przyjęty obyczaj rynkowy. 

Opisana praktyka powtarza się w szeregu indywidualnych spraw, jednakże bywa, że 

ten ubezpieczyciel przyjmuje, że umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z datą wskazaną 

przez posiadacza pojazdu (czyli zgodnie z wyrażoną przez niego wolą). Od czego zależy, czy 

ubezpieczyciel postąpi zgodnie z wolą wypowiadającego umowę? Wygląda na to, że tak się 

dzieje, gdy posiadacz pojazdu zawiera nową umowę ubezpieczenia OC p.p.m. z tym samym 

ubezpieczycielem... 

W art. 22 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych opisana jest zasada, że w 

sprawach nieuregulowanych w tejże ustawie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego. 

Ponieważ ustawa ta nie odnosi się do kwestii składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu z 

zastrzeżeniem terminu, uznać należy, że taka możliwości istnieje. Istotą zaś argumentacji 

merytorycznej tego ubezpieczyciela jest właśnie twierdzenie, że nie można składać 

wypowiedzenia z zastrzeżeniem terminu. Brak takiej możliwości ma wynikać z treści art. 31 

ustawy. Trudno jednak nie zauważyć, że przepis ten w ogóle się do takiej sytuacji nie odnosi. 

W moim przekonaniu twierdzenie, że postanowienia art. 31 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych wyłączają możliwość złożenia oświadczenia woli z zakreślonym terminem, 

jest pochodną pierwotnego błędu ubezpieczyciela, tj. przyjęcia, że zawsze (poza przykładem 

opisanym powyżej) data złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia jest 

tożsama z datą wypowiedzenia (a więc datą rozwiązania umowy). 

Rzecznik Ubezpieczonych, chcąc skonfrontować swoją ocenę takiej praktyki, zwrócił 

się do Ministra Finansów z prośbą o wyrażenie stanowiska i ocenę zjawiska. Stanowisko takie 

zostało przedstawione przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Dorotę 

Podedworną-Tarnowską. Jest ono nie tylko zbieżne z ocenami wyrażanymi przez Rzecznika 

Ubezpieczonych, lecz także miejscami idzie dalej. O ile bowiem powyższe uwagi odnoszą się 

do wykładni literalnej przepisów obowiązującego prawa, o tyle Ministerstwo Finansów 

wskazuje również na wykładnię celowościową omawianych przepisów. Wskazuje bowiem, że 

jednym z głównych celów nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 19 

sierpnia 2011 r. było ułatwienie konsumentom dotrzymania ustawowego terminu 

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz rozwiązanie wątpliwości co do 



skutecznego doręczenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Intencją 

ustawodawcy było ułatwienie składania wypowiedzeń obowiązkowych umów ubezpieczeń, a 

nie narażanie konsumentów na poważne konsekwencje związane z nieświadomym 

przerwaniem ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia. 

Moja ocena opisywanej praktyki jest wysoce krytyczna. Praktyka owa jest w moim 

przekonaniu nie tylko sprzeczna z treścią przepisu i jego celem, lecz także naraża wszystkie 

strony sporu na kłopoty, nikomu nie przynosząc żadnej korzyści. Rzecznik Ubezpieczonych 

prowadzi postępowania skargowe w tego rodzaju sprawach, starając się przekonać 

ubezpieczyciela do zmiany praktyki. Niestety, jak dotąd stanowisko ubezpieczyciela jest 

nieprzejednane. Nie można jednak wykluczyć, że w nieodległej przyszłości Rzecznik 

Ubezpieczonych skorzysta również z innych możliwości działania, aby nakłonić tego 

ubezpieczyciela do zmiany stanowiska. 

 

 



Mariusz Denisiuk 

starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy – studium przypadku 

 

Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał szereg sygnałów od osób ubezpieczonych w 

ramach grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy o zaskakującym wypowiedzeniu 

umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego. Jak wynika z opisu zdarzeń, ubezpieczeni do 

ubezpieczenia przystąpili za pośrednictwem firmy Expander Advisors Sp. z o.o., która to 

firma oferowała produkt ubezpieczeniowy stworzony przez Towarzystwo Ubezpieczeń 

Europa S.A.  

Jak wskazali ubezpieczeni, firma Expander Advisors Sp. z o.o. zawiadomiła ich 

wszystkich o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia od utraty pracy przez TU Europa S.A. 

Powyższe posunięcie ubezpieczający tłumaczył uzyskanie od ubezpieczyciela informacji o 

okolicznościach, „które pociągnęły za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia 

zdarzenia ubezpieczeniowego”. Istotna zmiana prawdopodobieństwa zdarzenia 

spowodowała rekalkulację i podwyższenie składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczający, chcąc 

uchronić ubezpieczonych przed ryzykiem podwyższenia składki, wypowiedział umowę 

ubezpieczenia. Wypowiedzenie takie jest możliwe w trybie art. 816 k.c., zgodnie z którym w 

razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 

wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od 

chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu 

ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Konsekwencją wypowiedzenia 

umowy było uprawnienie do żądania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

Tym samym ubezpieczeni zostali postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Zostali pozbawieni 

ochrony ubezpieczeniowej bez poinformowania o powodach rekalkulacji składki, a także bez 

szansy zadecydowania o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji nowej wysokości składki.  

W związku z powyższym Rzecznik Ubezpieczonych podjął decyzję o wszczęciu 

interwencji w powyższych sprawach. Zwrócono się więc z prośbą o wykazanie przez TU 

Europa S.A. faktu zajścia okoliczności pociągających za sobą istotną zmianę 

prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego. W szczególności poproszono o 



wyjaśnienie, jakie okoliczności związane z grupą osób ubezpieczonych bądź jej 

poszczególnymi członkami wpłynęły na zwiększenie ryzyka ubezpieczeniowego oraz jakie 

okoliczności z punktu widzenia umowy ubezpieczenia mają wpływ na ocenę ryzyka 

ubezpieczeniowego. Poproszono więc o przedstawienie kopii umowy generalnej zawartej 

pomiędzy TU Europa S.A. a Expander Advisors Sp. z o.o., ze wskazaniem na postanowienia 

umowne precyzyjnie określające czynniki, które mają wpływ na zwiększenie 

prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego.  

Niezależnie od powyższych wątpliwości Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił uwagę, iż 

stosownie do postanowienia § 3 pkt 6 ogólnych warunków umowy grupowego 

ubezpieczenia w zakresie utraty stałego źródła dochodów dla klientów Expander Advisors Sp. 

z o.o. rozwiązanie umowy nie ma wpływu na ochronę ubezpieczeniową udzieloną 

poszczególnym ubezpieczonym, którzy złożyli deklaracje przystąpienia przed rozwiązaniem 

umowy, przy czym okres odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie trwał do końca bieżącego 

okresu ubezpieczenia bez możliwości kontynuacji na kolejny okres ubezpieczenia. Zgodnie z 

cytowanym postanowieniem pomimo wypowiedzenia umowy ochrona ubezpieczeniowa 

trwa do końca umówionego okresu.  

Wobec powyższego poproszono o przedstawienie powodów podniesienia składki 

ubezpieczeniowej oraz powodów, dla których ubezpieczyciel – wbrew postanowieniu § 3 ust. 

6 ogólnych warunków ubezpieczenia – zaprzestał udzielania ochrony ubezpieczeniowej.  

Ubezpieczyciel w swych wyjaśnieniach wskazał, iż: „[…] przed zawarciem umowy 

grupowego ubezpieczenia w zakresie utraty stałego źródła dochodów dla klientów Expander 

Advisors Sp. z o.o. Spółka dokonała kalkulacji składki w oparciu o dane statystyczne, 

szkodowość wynikającą z uprzednio zawartych przez Spółkę umów oferowanych na zasadach 

analogicznych do tych, na jakich miała być oferowana przedmiotowa umowa, jak również 

informacji otrzymanych od Expander Advisors Sp. z o.o. (tj. ubezpieczającego), a dotyczących 

potencjalnej grupy ubezpieczonych, którzy zgłoszeni zostaną do ubezpieczenia grupowego 

[…] dokonała bieżącej oceny ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o dane dotyczące 

szkodowości z tytułu zawartej już umowy ubezpieczenia z Expander Advisors Sp. z o.o. W 

trakcie bieżącej oceny ryzyka Spółka, oceniając poziom szkodowości, stwierdziła, że ujawniły 

się okoliczności nieznane Spółce na etapie kalkulowania składki, które pociągały za sobą 

istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w szczególności 

ubezpieczeniem objęta została inna niż podana do kalkulacji grupa osób ubezpieczonych. 



Okazało się także, iż ubezpieczeniem obejmowana jest grupa osób narażona na znacznie 

większe ryzyko utraty pracy niż grupa będąca przedmiotem oceny ryzyka na dzień zawarcia 

umowy”. Ubezpieczyciel dodał też: „Zapewniamy, że decyzję podjęto, poprzedzając ją bardzo 

dokładnymi analizami zarówno aktuarialnymi, jak i prawnymi, oraz zmiana ta podyktowana 

była również dotychczasowymi decyzjami KNF wydanymi w związku z niewykonywaniem 

przez zakłady ubezpieczeń obowiązku bieżącej oceny ryzyka ubezpieczeniowego”.  

Rzecznik Ubezpieczonych pozwolił sobie na polemikę z tym stanowiskiem. Wskazano, 

iż ubezpieczyciel nie wykazał w sposób rzeczowy powodów podniesienia składki 

ubezpieczeniowej. Ogólne wskazanie na dane statystyczne, szkodowość czy też informacje 

otrzymane od Expander Advisors Sp. z o.o., bez bliższego określenia, o jakie dane 

statystyczne konkretnie chodzi, przytoczenia liczb, przyjętych założeń szkodowości oraz przy 

braku opisania informacji przekazanych TU Europa S.A. przez ubezpieczającego nie może 

stanowić i nie stanowi pełnego wyjaśnienia podstaw, na których oparto twierdzenie o 

zwiększonym prawdopodobieństwie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. TU Europa S.A. nie 

wyjaśniło także, co kryje się pod pojęciem „potencjalna grupa ubezpieczonych”. Niewątpliwe 

grupę „potencjalnych ubezpieczonych” łączy jakiś wspólny mianownik, skoro następnie w 

udzielonych wyjaśnieniach ubezpieczyciel tłumaczy, iż „ubezpieczeniem obejmowana jest 

grupa osób narażona na znacznie większe ryzyko utraty pracy niż grupa będąca przedmiotem 

oceny ryzyka na dzień zawarcia umowy”. Skoro tak, to zadano pytania: Jakie cechy posiada 

owa „grupa” czy też jej poszczególni członkowie, pozwalające ocenić prawdopodobieństwo 

zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego? Co jest jej wspólnym mianownikiem? Jaka jest więź 

(np. ekonomiczna, prawna) łącząca poszczególnych członków grupy z ubezpieczającym? Jakie 

wreszcie czynniki ryzyka ubezpieczeniowego generuje ta więź? Z odpowiedzi ubezpieczyciela 

można było jedynie wyczytać, że czynnikiem usprawiedliwiającym rekalkulację składki 

ubezpieczeniowej był wzrost szkodowości. Ubezpieczyciel nie przytoczył jednak żadnych 

bliższych danych dotyczących podnoszonego wzrostu szkodowości, obrazującego jego 

zdaniem wzrost prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego i skutkującego 

rekalkulacją składki. 

Niezależnie od powyższych braków i niejasności wskazano, że prawdopodobieństwo 

wypadku ubezpieczeniowego nie może być mierzone samym wzrostem liczby wypadków 

ubezpieczeniowych. Wypadek ubezpieczeniowy jest bowiem skutkiem pewnych okoliczności, 

na które wpływ mają czynniki pozwalające w sposób prawidłowy ocenić 



prawdopodobieństwo jego zajścia. Zatem wpływu na powstanie wypadku 

ubezpieczeniowego nie może mieć sam wypadek bądź też jego wielokrotność, albowiem jest 

on skutkiem pewnych zdarzeń (czynników) składających się na ryzyko ubezpieczeniowe. Stąd 

też poznanie tych okoliczności jest niezmiernie ważne dla oceny ryzyka i ustalenia 

prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego. Dlatego też wzrost szkodowości nie 

może stanowić o zwiększonym prawdopodobieństwie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, 

tym bardziej że wypadek bądź jego wielokrotność już wystąpiły. Nie można zatem ze 

zwiększenia liczby szkód wywodzić zwiększenia prawdopodobieństwa powstania kolejnych. 

Tendencja może się bowiem równie dobrze odwrócić, tj. po zwiększonym okresie 

intensywności szkód może także nastąpić spadek liczby zdarzeń szkodowych. Powyższy 

przykład obrazuje najlepiej, że szkoda sama w sobie nie implikuje kolejnych, zaś istotą analizy 

prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego jest diagnoza czynników go 

determinujących. Owszem, podwyższona szkodowość wpływa na wynik techniczny 

ubezpieczyciela, jednakże problem rentowności umowy ubezpieczenia obciąża samego 

ubezpieczyciela, nie zaś ubezpieczających czy ubezpieczonych. Twierdzenie, że 

ubezpieczyciel nie przewidział zwiększenia szkód ponad zakładaną liczbę, jest w zasadzie 

przyznaniem się do błędu w projektowaniu ubezpieczenia oraz do przyjęcia niewłaściwych 

założeń dotyczących szacowania ryzyka ubezpieczeniowego na etapie planowania umowy. W 

umowie ubezpieczenia nie można czynić założeń, jaka będzie szkodowość w danej umowie, 

gdyż właśnie to jest elementem losowości i niepewności ubezpieczenia. Dlatego też tak 

istotne dla rentowności umowy ma właściwe szacowanie ryzyka. Poznanie czynników 

(okoliczności) wpływających na powstanie wypadku ubezpieczeniowego ma więc zasadnicze 

znaczenie dla bezpieczeństwa realizacji umów, gdyż prawidłowo ocenione ryzyko 

ubezpieczeniowe powinno rzutować na wysokość składki w sposób umożliwiający zakładowi 

ubezpieczeń wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów 

działalności ubezpieczeniowej. Dlatego też odstępstwo od zasad szacowania ryzyka 

ubezpieczeniowego, w tym poprzestanie jedynie na założeniach co do spodziewanej liczby 

szkód, prowadzi do zaprzeczenia idei umowy ubezpieczenia, czyniąc ze stosunku 

ubezpieczeniowego umowę zbliżoną do zakładu bądź loterii, co oczywiście nie jest jej 

przedmiotem. 



Wobec stanowiska ubezpieczyciela Rzecznik Ubezpieczonych zdecydował o 

przekazaniu sprawy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu ustalenia, czy nie 

doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. 



Tomasz Młynarski 

radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 

 

 

Pogląd Rzecznika Ubezpieczonych przedstawiony Sądowi Najwyższemu w sprawie zakresu 

uprawnień Prezesa UOKiK 

 

W dniu 9 kwietnia 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych – działając na podstawie art. 26 

ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz 

Rzeczniku Ubezpieczonych w zw. z art. 63 kodeksu postępowania cywilnego – skierował do 

Sądu Najwyższego istotny pogląd w sprawie o sygn. akt III SZP 2/15.  

Sprawa ta dotyczy wniosku Sądu Apelacyjnego w Warszawie o rozstrzygnięcie przez 

Sąd Najwyższy, czy w świetle art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może 

być uznane działanie ubezpieczyciela polegające na ograniczeniu zakresu jego 

odpowiedzialności wobec poszkodowanego będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, dochodzącą roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej 

ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rozpoznając apelacje wniesione przez zakład 

ubezpieczeń oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 września 2013 r. o sygn. akt XVII AmA 35/12, 

Sąd Apelacyjny powziął bowiem wątpliwości co do statusu prawnego poszkodowanego, gdyż 

– jak zaznaczył w swoim wniosku – możliwe do przyjęcia jest zarówno stanowisko, że posiada 

on status konsumenta, jak i że przymiotu takiego mieć nie może.  

Zaskarżona do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzja Prezesa UOKiK o nr 

RPZ 31/2011 została wydana w wyniku postępowania w sprawie stosowania praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu na podstawie informacji 

przekazanych przez Rzecznika Ubezpieczonych. Uwzględniając ten fakt, jak również 

doniosłość postawionego zagadnienia prawnego dla osób, których interesy Rzecznik 

Ubezpieczonych z mocy prawa reprezentuje, Rzecznik postanowił zasygnalizować Sądowi 
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Najwyższemu kilka problemów i argumentów, które zostały pominięte w uzasadnieniu 

wniesionego wniosku.  

Sąd Apelacyjny wskazał w uzasadnieniu swojego postanowienia, że w relacji z 

ubezpieczycielem poszkodowany nie dokonuje żadnej czynności prawnej, do czego wprost 

odwołuje się art. 221 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zdaniem Rzecznika pogląd ten nie 

przekonuje. Z chwilą wyrządzenia osobie trzeciej szkody na skutek zdarzenia objętego umową 

ubezpieczenia OC pomiędzy poszkodowanym, ubezpieczonym i ubezpieczającym nawiązuje 

się szereg powiązanych ze sobą relacji. W razie ziszczenia się wypadku objętego ochroną 

ubezpieczeniową, a więc z chwilą powstania odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, 

poszkodowany, mimo że nie jest stroną umowy, staje się wierzycielem ubezpieczyciela, a 

ubezpieczyciel jego dłużnikiem.  

Przepis art. 819 § 4 k.c. rozróżnia materialnoprawną czynność, jaką jest zgłoszenie 

zakładowi ubezpieczeń roszczenia, od czynności faktycznej, jaką jest zawiadomienie o zajściu 

zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Poszkodowany, który decyduje się dochodzić roszczeń 

od ubezpieczyciela, nie tylko informuje go o zaistniałym stanie faktycznym, lecz także wyraża 

(w sposób wyraźny lub dorozumiany) wolę uzyskania od niego odszkodowania 

(zadośćuczynienia), co uznać należy za materialnoprawną czynność zgłoszenia roszczenia. 

Poszkodowany wykonuje w ten sposób przysługujące mu prawo podmiotowe, gdyż 

roszczenie jest jedną z postaci tego prawa, polegającą na tym, że uprawniony może od 

konkretnej osoby żądać konkretnego zachowania. Poszkodowany składa ubezpieczycielowi 

oświadczenie woli zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych (zmiany 

stosunku prawnego), przede wszystkim w postaci powstania po stronie zakładu ubezpieczeń 

obowiązku wszczęcia i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zapłaty w 

odpowiednim terminie należnego mu odszkodowania, a ponadto przerwania biegu 

przedawnienia. Nie jest to zatem jedynie oświadczenie wiedzy, lecz jednostronna czynność 

prawna skierowana do ubezpieczyciela.  

Zgłoszenie roszczenia ubezpieczycielowi wykazuje istotne podobieństwa do opisanej 

w art. 455 k.c. instytucji wezwania do spełnienia świadczenia, które jest zazwyczaj uznawane 

za oświadczenie woli. Poza wszelkim sporem pozostaje zaś możliwość zawarcia pomiędzy 

zakładem ubezpieczeń a uprawnionym z umowy ubezpieczenia ugody, czyli dwustronnej 

czynności prawnej zawierającej zgodne oświadczenia woli o tym, że strony czynią sobie 

wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, 
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aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich 

wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać (art. 917 k.c.).  

Nawet gdyby przyjąć, iż poszkodowany nie dokonuje wobec ubezpieczyciela żadnej 

czynności prawnej, to i tak względem omawianego zagadnienia nie można byłoby poprzestać 

na jedynie literalnym brzmieniu art. 221 k.c. Wykładnia językowa nie może bowiem prowadzić 

do rozstrzygnięcia, które w świetle powszechnie akceptowanych wartości jest rażąco 

niesłuszne, niesprawiedliwe, nieracjonalne lub niweczące ratio legis interpretowanego 

przepisu.  

Konstytucja RP w art. 76 stanowi, iż władze publiczne chronią konsumentów przed 

działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed 

nieuczciwymi praktykami rynkowymi, przy czym zakres tej ochrony określa ustawa. Ochrona 

konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi jest zatem konstytucyjnym zadaniem 

władzy publicznej. Jej obowiązkiem jest zapewnienie określonych, minimalnych gwarancji 

ustawowych wszelkim podmiotom, w szczególności osobom fizycznym, które w relacjach z 

profesjonalnymi uczestnikami gry rynkowej zajmują słabszą pozycję – przede wszystkim, choć 

nie wyłącznie, ekonomiczną. Jakkolwiek relacje te kształtowane są na zasadzie autonomii 

woli, to jednak zachodzi konieczność wzmocnienia pozycji prawnej konsumentów, która 

wynika m.in. z zagrożeń, jakie wiążą się z nieuczciwymi, a nierzadko również agresywnymi 

praktykami rynkowymi stosowanymi przez przedsiębiorców. Konsument jest względem 

znacznie silniejszych ekonomicznie i organizacyjnie producentów oraz usługodawców stroną 

zdecydowanie słabszą. Uczestniczy w transakcjach i stosunkach kształtowanych niekiedy 

niemal jednostronnie przez przedsiębiorców, co w sposób istotny obniża jego bezpieczeństwo 

prawne. W tym stanie rzeczy konsument dysponuje skromnymi możliwościami faktycznej 

realizacji przysługujących mu praw.  

Jest tak również – a może nawet przede wszystkim – w ubezpieczeniach 

odpowiedzialności cywilnej. Uznanie, iż poszkodowany nie jest konsumentem, choć pozostaje 

względem zakładu ubezpieczeń w dużo słabszej pozycji, podczas gdy ubezpieczyciel nie ma 

wymiernego interesu w zachowywaniu właściwych standardów likwidacji szkód, jako że 

podstawowym kryterium wyboru jego usługi jest jedynie cena, skutkowałoby sytuacją, w 

której poszkodowany nie mógłby korzystać z ochrony przysługującej konsumentom nawet w 

przypadku stwierdzenia nagannych praktyk ze strony ubezpieczyciela. Co zaś istotne, ochrona 

konsumentów w ramach ubezpieczenia OC nie polega na umożliwieniu im uzyskania 
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wyższego odszkodowania lub zadośćuczynienia, niż jest im należne w świetle przepisów 

prawa cywilnego, lecz na podejmowaniu przez organy państwa stosownych działań 

zmierzających do zapewnienia, by otrzymali oni prawidłowo ustalone świadczenie we 

właściwym terminie. Ochrona ta pozwala zrealizować prawo przysługujące uprawnionemu do 

odszkodowania, nie zwiększając przy tym materialnoprawnego zakresu tego prawa. 

Analizowanego zagadnienia prawnego nie sposób także rozpatrywać z pominięciem 

kontekstu prawa Unii Europejskiej. Poszczególne dyrektywy przeważnie definiują konsumenta 

jako osobę fizyczną działającą w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, 

gospodarczą lub zawodową. Porównując definicje pojęcia „konsument” obowiązujące na 

gruncie prawa unijnego i krajowego, trudno nie dostrzec, iż implementacja dokonana przez 

polskiego ustawodawcę odbiega w pewnym zakresie od założeń przyjętych w dyrektywach 

konsumenckich. Definicja kodeksowa posługuje się bowiem kryterium czynności prawnej, 

mimo że dyrektywy odnoszą się jedynie do celu działania osoby fizycznej – bez 

jednoczesnego wymogu, by czynność tak miała charakter czynności prawnej. Tym samym 

ochrona konsumencka może obejmować zarówno zawieranie i wykonywanie umów, jak i 

etap przedkontraktowy, a nawet stosunki pozaumowne. Zawarta w kodeksie cywilnym 

definicja nie powinna być więc interpretowana nazbyt wąsko poprzez przyjęcie, że 

konsumentem może być tylko taka osoba, która zawarła umowę z przedsiębiorcą.  

Zagadnienie to należy uwzględnić przy interpretacji art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, który to przepis formułuje wprost zakaz praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów, jednocześnie je definiując. Z zakazem praktyk powiązana 

jest przy tym kompetencja Prezesa UOKiK do podjęcia postępowania w sprawie praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów i zakończenia go decyzją administracyjną, co z 

kolei stanowi implementację dyrektywy 2009/22/WE w sprawie nakazów zaprzestania 

szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów. Dlatego też Prezes UOKiK musi 

dysponować kompetencjami do prowadzenia postępowań w przedmiocie nakazu 

zaprzestania lub zakazu jakiejkolwiek szkodliwej praktyki naruszającej zbiorowe interesy osób 

objętych ochroną konsumencką. Wydaje się zatem, że kompetencje te powinny również 

dotyczyć praktyk zakładów ubezpieczeń związanych z rozpatrywaniem roszczeń zgłoszonych z 

tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przyjęcie odmiennego stanowiska 

prowadziłoby do niemożności udzielania adekwatnej ochrony słabszym uczestnikom rynku, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0030:0036:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0030:0036:PL:PDF


jakimi niewątpliwie są poszkodowani dochodzący roszczeń odszkodowawczych od zakładów 

ubezpieczeń.  

Warty podkreślenia jest fakt, iż konsument nie występuje w obrocie cywilnoprawnym 

wyłącznie w roli nabywcy towaru lub usługi. Stąd też mianem tym określa się nie tylko osoby 

fizyczne, które dokonują czynności prawnych, lecz także osoby, które są adresatami 

jednostronnych czynności dokonywanych przez przedsiębiorcę. Z podobnych powodów za 

naruszające zbiorowe interesy konsumentów uznawane są takie praktyki, jak stosowanie 

przez przedsiębiorcę nazwy wprowadzającej w błąd, niezamieszczanie na stronie 

internetowej przedsiębiorcy informacji wymaganej przepisami prawa czy emitowanie reklam 

wprowadzających w błąd, a więc sytuacje, w których pomiędzy konsumentem a 

przedsiębiorcą nie doszło ani do zawarcia umowy ani nawet do złożenia innych oświadczeń 

woli. Wzmacnia to słuszność tezy, iż status konsumenta przysługuje osobie fizycznej, do 

której są adresowane lub której dotyczą działania profesjonalisty w sytuacji niezwiązanej z 

prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą.  

Niezależnie zatem od tego, czy poszkodowany składa ubezpieczycielowi oświadczenie 

woli, oświadczenie takie składa zakład ubezpieczeń po zakończeniu postępowania 

likwidacyjnego, gdy wypłaca odszkodowanie (w wysokości równej zgłoszonemu roszczeniu 

lub innej) albo zapłaty tej odmawia. Najczęstszą podstawą wypłaty odszkodowania jest 

uznanie przez zakład ubezpieczeń roszczenia, a więc potwierdzenie swojej odpowiedzialności 

za szkodę i określenie w sposób kwotowy wysokości własnego zobowiązania. Uznanie przez 

zakład ubezpieczeń roszczenia w wyniku własnych ustaleń ustawodawca kwalifikuje jako 

oświadczenie woli, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej. Sama zresztą zapłata świadczenia pieniężnego stanowi w świetle 

dominującej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego czynność prawną.  

Możliwe są wreszcie sytuacje, w których poszkodowany, dochodzący roszczeń 

odszkodowawczych od ubezpieczyciela, jest równocześnie ubezpieczającym, a więc 

bezsprzecznie może być także konsumentem. W przypadku umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej zawartej na cudzy rachunek, jeśli ubezpieczony wyrządzi szkodę 

ubezpieczającemu, temu ostatniemu może przysługiwać roszczenie do ubezpieczyciela o 

naprawienie szkody. Ubezpieczyciel ponosi też odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z 

umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na 

osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z 
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kierowcą współposiadaczem tego pojazdu. Ograniczenie ochrony konsumenckiej wyłącznie 

do poszkodowanych będących jednocześnie ubezpieczającymi prowadziłoby niewątpliwie do 

nierównego standardu ochrony prawnej osób pozostających w analogicznej sytuacji.  

Nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność, iż w znacznej części przypadków w 

ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej przymiot konsumenta jest przynależny 

ubezpieczającym – osobom fizycznym, które zawierając umowę ubezpieczenia, działają w 

celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Niezasadna zaś 

odmowa wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego oraz nierzetelna czy 

nieterminowa likwidacja szkody przez zakład ubezpieczeń naruszają ciążące na nim obowiązki 

umowne, godząc pośrednio w interes ubezpieczającego (ubezpieczonego), do którego 

poszkodowany może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w razie braku naprawienia 

szkody przez ubezpieczyciela. 

Warto zwrócić uwagę, że już w przeszłości Prezes UOKiK prezentował stanowisko, iż 

sytuacja klientów zakładów ubezpieczeń nie powinna być uzależniona od tego, czy roszczeń z 

tytułu umowy ubezpieczenia dochodzi ubezpieczający będący jej stroną, czy też osoba 

trzecia, na której rzecz umowa ta została zawarta (ubezpieczony), bądź poszkodowany 

dochodzący odszkodowania na podstawie zasady actio directa. Wszystkie te podmioty 

zasługują bowiem na objęcie ochroną prawną przysługującą konsumentom. Dlatego też za 

praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów zostały prawomocnie uznane 

różnorodne działania zakładów ubezpieczeń w procesie likwidacji szkód objętych ochroną 

ubezpieczeniową w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Przedmiotowe zagadnienie prawne może mieć znacznie szerszy wymiar, niż wynika to 

wprost z postawionego przez Sąd Apelacyjny pytania. Skoro bowiem stronami umowy 

ubezpieczenia są wyłącznie ubezpieczyciel i ubezpieczający, negatywna odpowiedź na 

przedstawione Sądowi Najwyższemu pytanie mogłaby zostać poczytana za potwierdzenie 

poglądu, iż za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów nie mogą być również 

uznane jakiekolwiek zachowania ubezpieczyciela względem: poszkodowanych 

(uprawnionych) w ramach pozostałych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, 

ubezpieczonych, na których rachunek zawarto umowę ubezpieczenia (art. 808 k.c.), a także 

uposażanych w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie (art. 831 k.c.).  



Treść przyjętej przez Sąd Najwyższy uchwały może więc w praktyce wpłynąć na 

uznanie, czy Prezes UOKiK jest uprawniony do nakładania kar na ubezpieczycieli za 

nieuczciwe praktyki związane nie tylko z likwidacją szkód z obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, lecz także z pozostałych 

obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, dobrowolnych ubezpieczeń 

odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń na życie oraz wszystkich pozostałych umów 

ubezpieczeń majątkowych lub osobowych zawartych na cudzy rachunek. Z całą zaś 

pewnością tak znacząca liczba osób dochodzących świadczeń z umów ubezpieczenia nie 

powinna zostać pozbawiona rzeczywistej ochrony przed nieuczciwymi praktykami zakładów 

ubezpieczeń.  



Urszula Borowiecka  

 

starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych 

 

 

Ubezpieczenia turystyczne – możliwe problemy i komplikacje  

 

 

 Ubezpieczając wyjazd turystyczny, mamy na celu przede wszystkim uniknięcie 

zbędnych kosztów będących następstwem nieprzyjemnych zdarzeń. Posiadając polisę 

ubezpieczeniową, możemy spokojnie oddać się błogiemu relaksowi. Czy aby na pewno?  

 Na wstępie należy zaznaczyć, że ubezpieczenia turystyczne występują w dwojakiej 

formie. Pierwsza z nich to ubezpieczenia wyjazdów organizowanych przez biura podróży. Są 

to umowy zawierane przez touroperatorów i sprzedawane w pakiecie z wycieczką. Koszt 

takiego ubezpieczenia wliczany jest w cenę wycieczki. Nie mamy możliwości zrezygnowania z 

tej części oferty, ponieważ biura podróży mają obowiązek zawrzeć na rzecz swoich klientów 

umowę ubezpieczenia NNW oraz KLZ (kosztów leczenia za granicą). Trzeba jednak zaznaczyć, 

że biura podróży zazwyczaj zawierają umowy z minimalną sumą ubezpieczenia (w granicach 

10 tys. euro), co w praktyce oznacza, że możemy liczyć na zwrot kosztów leczenia 

maksymalnie do tej kwoty (jest to przybliżony koszt kilkudniowego pobytu w szpitalu w 

krajach Europy Zachodniej). Ponadto zakres takiego ubezpieczenia jest ograniczony, czyli 

ubezpieczyciel nie gwarantuje zwrotu wszystkich poniesionych przez nas wydatków. 

Nierzadko zdarza się, że wykupujący wycieczkę czy wczasy nawet nie wie, że jest 

ubezpieczony. Nie wie również, że może wykupić rozszerzoną wersję takiego ubezpieczenia, 

a wraz z doubezpieczeniem, czyli dokupieniem rozszerzonego wariantu ubezpieczenia 

turystycznego, z większą sumą ubezpieczenia oraz szerszym zakresem ochrony 

ubezpieczeniowej, rośnie prawdopodobieństwo zwrotu kosztów.  

  Możemy też wykupić polisę na własną rękę. Taka możliwość istnieje niezależnie od 

tego, czy na wypoczynek wybieramy się z touroperatorem, czy też wyjazd organizujemy 

samodzielnie.  

 Nie o formach umów ubezpieczeń turystycznych będzie tu jednak mowa. Moim 

celem jest przedstawienie problemów (na przykładzie skarg napływających do Rzecznika 

Ubezpieczonych), z jakimi borykają się właściciele polis, które, jak okazuje się post factum, 

nie gwarantują właściwego poziomu ochrony ubezpieczeniowej. Nie sposób przedstawić 



wszystkich kłopotów pojawiających się w procesie likwidacji szkód turystycznych, mam 

jednak nadzieję, że moja subiektywna relacja przybliży nieco temat.  

 Po pierwsze, jak wyżej wspomniałam, zwrot kosztów szkód poniesionych podczas 

wyjazdu może być znacznie ograniczony ze względu na zbyt niską sumę ubezpieczenia, która 

najzwyczajniej nie wystarczy na pokrycie całości wydatków, a także ze względu na liczne 

wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej zapisane w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia. Z powodu niewystarczającej sumy ubezpieczenia możemy być zobowiązani 

do dopłaty za pobyt w szpitalu, transport medyczny, transport do miejsca zamieszkania, 

lekarstwa itd.  

 Ze względu na wyłączenia odpowiedzialności zawarte w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia często można spotkać się z odmową wypłaty świadczenia z uwagi na rzekomą 

możliwość kontynuowania leczenia w kraju. Gros ogólnych warunków ubezpieczenia 

dotyczących kosztów leczenia za granicą zawiera punkt mówiący o tym, że w sytuacji, kiedy 

możliwy jest powrót do kraju, ubezpieczeni powinni kontynuować leczenie w Polsce. Jednak 

co zrobić, kiedy ubezpieczony znajduje się aktualnie na przykład w Stanach Zjednoczonych, a 

bilet powrotny wykupiony ma na – przypuśćmy – tydzień po pierwszym zabiegu. Czy wtedy 

koszty wcześniejszego transportu do kraju zostałyby zwrócone? Czy jest to w ogóle 

opłacalne? Wiadomo, że odpowiedź na powyższe zapytania jest przecząca. Po pierwsze, w 

sytuacji bólu i cierpienia ubezpieczony nie myśli o wcześniejszym powrocie do kraju w celu 

kontynuowania leczenia. Wykonuje polecenia lekarzy, mając nadzieję na szybki powrót do 

zdrowia. Po drugie, przebukowanie biletu z tak odległego zakątka świata stanowi problem 

natury finansowej, gdyż zazwyczaj takie działanie oznacza niebagatelny wzrost ceny biletu. 

Niestety, nie spotkałam się z przypadkiem, by ubezpieczyciel znalazł satysfakcjonujące 

rozwiązanie w takiej sytuacji. Odmowa wypłaty odszkodowania jednak ma miejsce, bo 

leczenie nie było kontynuowane w kraju. Często spotykamy się ze sformułowaniem, że 

koszty poniesione na leczenie za granicą przekraczają sumę kosztów niezbędnych, aby 

ubezpieczony osiągnął stan zdrowia umożliwiający mu powrót do kraju.  

 Jedną z wielu tego typu spraw napływających do Biura Rzecznika Ubezpieczonych jest 

skarga ubezpieczonej, która podczas podróży do Australii znalazła się w szpitalu na skutek 

zakażenia groźnymi bakteriami. Z udostępnionej nam korespondencji wynika, że 

ubezpieczyciel odmówił zwrotu kosztów niezbędnych badań, mających na celu ustalenie 

stanu zdrowia skarżącej wykonanych w szpitalu, twierdząc, że przekraczają one zakres 



pomocy niezbędnej do osiągnięcia przez skarżącą stanu zdrowia pozwalającego na powrót 

do kraju. Ubezpieczyciel nie rozpatrywał okoliczności faktycznych w szerszym kontekście, w 

ogóle nie wziął pod uwagę, że skarżąca przebywała w Australii, tj. że podróż do Polski 

wygenerowałaby znacznie wyższe koszty niż leczenie przeprowadzone na miejscu. Ponadto 

najważniejszym czynnikiem, jaki ubezpieczyciel powinien uwzględnić, był oczywiście stan 

zdrowia skarżącej, a ten nie pozwalał na odbycie podróży do Polski ze względu na zagrożenie 

życia i zdrowia. Na ostrym dyżurze stwierdzono zakażenie groźnymi bakteriami, a także 

częściowe odwodnienie organizmu. Podejrzewano zapalenie wątroby, w związku z czym 

skarżąca została skierowana na dodatkowe badania. Domniemywać zatem można, że 

wszystkie zalecone badania były niezbędne, by ustalić przyczynę złego stanu zdrowia, a także 

by stwierdzić, czy możliwy jest powrót do kraju. Ponadto przed wizytą w placówce 

medycznej skarżąca została poinformowana przez konsultanta infolinii ubezpieczyciela, że 

będzie mogła ubiegać się o zwrot kosztów, niemożliwe było bowiem rozliczenie 

bezgotówkowe.  

 Analogiczne było zdarzenie, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Skarżący 

wraz z żoną udał się w odwiedziny do córki. Po przybyciu na miejsce ubezpieczony zaczął 

odczuwać dolegliwości bólowe, w związku z czym skorzystał z pomocy amerykańskiej służby 

zdrowia. Nie mógł wrócić do Polski po pierwszej wizycie u lekarza, ponieważ założono mu 

cewnik, na którego usunięcie miał zgłosić się pięć dni później. Po usunięciu cewnika skarżący 

ze względu na dolegliwości bólowe ponownie trafił do szpitala, gdzie po raz drugi założono 

mu cewnik. Usunięto go czternaście dni później, jednak w dalszym ciągu skarżący nie czuł się 

dobrze. Z tego względu zmuszony był używać jednorazowych cewników. Z zaleceń lekarza 

wynikało, że skarżący ze względu na zły stan zdrowia nie mógł udać się w podróż powrotną 

do Polski. Roszczenie skarżącego o zwrot kosztów leczenia nie zostało uznane ze względu na 

fakt, iż udzielona pomoc medyczna wykraczała ponad zakres niezbędny, by doprowadzić 

skarżącego do stanu pozwalającego mu na odbycie podróży do Polski.  

 Kolejny przykład to odmowa zwrotu kosztów badania MRI (rezonansu 

magnetycznego), wykonanego przez austriacką klinikę. Z opisu skarżącej wynika, że badanie 

takie było niezbędne w celu potwierdzenia urazu, jakiego doznała podczas wypadku na 

nartach. Ubezpieczyciel otrzymał kartę z adnotacją austriackiego lekarza, że badanie MRI jest 

konieczne do potwierdzenia diagnozy. Mimo to ubezpieczyciel nie wyraził na to badanie 

zgody. Opinia lekarza dyżurnego orzekającego zaocznie w imieniu ubezpieczyciela stanowiła 



podstawę odmowy zwrotu kosztów przedmiotowego badania. Lekarza orzecznika nie było na 

miejscu, nie widział obrażeń, jakie poniosła skarżąca, jak więc mógł jednoznacznie stwierdzić, 

że badanie nie jest konieczne? Ponadto podczas konsultacji w austriackiej klinice skarżąca 

została poinformowana, że przedmiotowe badanie jest niezbędne ze względu na ewentualną 

konieczność operacji, którą trzeba by wykonać w ciągu dwóch dni od wypadku. Skarżąca nie 

byłaby w stanie dojechać do Polski w tak krótkim czasie, a tym bardziej wykonać takiego 

badania w naszych realiach. W opisywanej sytuacji nie można było zatem mówić o 

doprowadzeniu ubezpieczonej do takiego stanu zdrowia, który pozwoliłby jej na bezpieczny 

powrót do kraju i kontynuowanie leczenia w Polsce.  

 Jeśli chodzi o ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), nierzadko 

zdarza się, że odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest na podstawie 

najniższego wskaźnika zamieszczonego w tabeli znajdującej się w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia.  

 Przykładowo klient jednego z towarzystw ubezpieczeniowych domagał się wypłaty 

świadczenia w związku ze złamaniem kości lewej ręki. Ze złamaniem wiązały się liczne 

operacje i dziewięciomiesięczny okres zwolnienia lekarskiego. W odczuciu skarżącego, a 

także w opinii lekarzy prowadzących (co potwierdza dokumentacja medyczna) uszczerbek na 

zdrowiu został przez ubezpieczyciela znacznie zaniżony. Zaocznie orzeczono 4% uszczerbku 

na zdrowiu, mimo odczuwalnych przez skarżącego do chwili obecnej następstw niedowładu 

ręki. Ubezpieczyciel nie wyraził zgody na powołanie komisji lekarskiej, która mogłaby 

zweryfikować wydane zaocznie orzeczenie.  

 Podobna sytuacja miała miejsce w innym zakładzie ubezpieczeń, w którym również 

orzeczenie zostało wydane w trybie zaocznym i ubezpieczyciel nie wyraził zgody na 

powołanie komisji lekarskiej w celu weryfikacji stanu zdrowia skarżącej. Zdaniem 

ubezpieczonej orzeczenie 8% uszczerbku na zdrowiu przy utrzymujących się problemach z 

wydolnością stawu kolanowego połączonych z bólem i ograniczeniem ruchowym, mimo 

zakończonej rehabilitacji, to zdecydowanie za mało.  

 Aby w miarę możliwości zapobiec kłopotliwym sytuacjom na wyjeździe, warto przede 

wszystkim przed zakupem polisy zapoznać się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia. 

Należy dwa razy sprawdzić umowę, którą podpisujemy, ponieważ zdarza się, że możemy 

zostać wprowadzeni w błąd już na etapie wyboru ubezpieczenia. Pośrednicy ubezpieczeniowi 

nie zawsze bowiem zachowują się profesjonalnie – zdarza się, że proponują produkty 



ubezpieczeniowe nieadekwatne do potrzeb klientów. Zwracając się do agenta, ufamy, że 

zakupione przez nas ubezpieczenie będzie nas w pełni chronić podczas wyjazdu. Niestety, 

taki tok myślenia może okazać się błędny.  

 Niedawno do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęła skarga dotycząca odmowy 

wypłaty odszkodowania ze względu na fakt, iż zawarta przez skarżących umowa 

ubezpieczenia nie zawierała rozszerzonej opcji dotyczącej następstw nieszczęśliwych 

wypadków w sytuacji uprawiania sportów ekstremalnych. Jak wynika z korespondencji 

przesłanej do naszego Biura, ubezpieczeni zostali wprowadzeni w błąd przez agenta 

ubezpieczeniowego, który wiedząc, w jakim celu chcą wykupić ubezpieczenie, nie 

zaproponował im odpowiedniej oferty. Co więcej, ubezpieczeni wyraźnie zaznaczyli, że 

wybierają się w góry w celu uprawiania narciarstwa. Mimo tego nieświadomie zakupili 

ubezpieczenie bez opcji w ich sytuacji najważniejszej – dotyczącej ryzyka uprawiania sportów 

zimowych, w tym narciarstwa. Zatem koszty powstałe na skutek wypadku na stoku nie były 

objęte ochroną ubezpieczeniową i nie zostały zrefundowane. 

Adekwatnie do potrzeb klientów nie dostosował oferty również inny agent, który 

sprzedał skarżącym ubezpieczenie turystyczne NNW i KLZ, natomiast celem wyjazdu za 

granicę nie był wypoczynek, lecz kontynuowanie leczenia syna ubezpieczonych. Klienci, 

podobnie jak w poprzednim wypadku, wyraźnie zaznaczyli cel swojego wyjazdu. W 

momencie zawierania umowy skarżący dokładnie nakreślił agentowi cel i okoliczności 

towarzyszące wyjazdowi do Niemiec. Agent natomiast wyraźnie wprowadził klientów w błąd, 

sugerując zupełnie inny wariant umowy. Zachowanie agenta podyktowane było faktem, że w 

systemie nie można było zaznaczyć ikony „wyjazd na leczenie”, gdyż była nieaktywna. Agent 

zastąpił ją więc ikoną „cel turystyczny”. Ponadto chorobę nowotworową, na którą chorował 

syn skarżących, zamieniono na chorobę przewlekłą, aby dodać do polisy turystycznej pakiet 

rozszerzony o ryzyko dotyczące chorób przewlekłych. Wobec powyższego zakupiony przez 

skarżącego produkt zupełnie nie gwarantował ochrony ubezpieczeniowej podczas wyjazdu, 

którego celem było leczenie.  

Brak kompetencji można dostrzec nie tylko na etapie zawierania umów. Również po 

powstaniu szkody zauważyć można pewne nieprawidłowości.  

W celu pomocy ubezpieczonym przebywającym za granicą towarzystwa 

ubezpieczeniowe dysponują tzw. centrami alarmowymi. Ubezpieczyciele zobowiązują się za 

pośrednictwem centrów alarmowych kierować ubezpieczonych do określonych placówek 



służby zdrowia, organizować transport do kraju i udzielać wszelkich informacji odnośnie  

postępowania w razie zajścia zdarzenia szkodowego. Ubezpieczyciele powinni udzielać 

pomocy sprawnie i bez zbędnych komplikacji. Problemy jednak zaczynają się już w 

momencie kontaktu z centrum alarmowym. Po pierwsze, zdarza się, że klienci długo oczekują 

na przekazanie adresu wybranej placówki służby zdrowia, która ma zawartą umowę z 

ubezpieczycielem i może zająć się pacjentem w chwili, kiedy on tego potrzebuje. Po drugie, 

konsultanci nie informują szczegółowo o zakresie wykupionej przez ubezpieczonych umowy. 

Klienci nie są informowani o tym, czy mogą w ramach polisy dokonywać określonych działań, 

po czym okazuje się, że nie wszystkie poniesione koszty były objęte ochroną 

ubezpieczeniową. 

W jednej ze spraw ubezpieczony skarży się, że ubezpieczyciel odmówił zwrotu 

kosztów transportu taksówką ze szpitala do hotelu. Jak twierdzi skarżący, w rozmowach z 

centrum alarmowym zostało uzgodnione, że może z takiego transportu skorzystać, a koszty 

tegoż zostaną mu zwrócone. Z nagrania rozmowy telefonicznej wynika wprost, że 

konsultantka z centrum pomocy informuje o możliwości powrotu taksówką ze szpitala, a 

także o przysługującym zwrocie kosztów z tego tytułu. Ogólne warunki ubezpieczenia 

obejmują zaś jedynie transport ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do 

najbliższego szpitala albo placówki służby zdrowia. W konsekwencji ubezpieczony nie uzyskał 

zwrotu przedmiotowych kosztów. Gdyby skarżący został należycie poinformowany, mógłby 

zdecydować, czy ma skorzystać z usług taksówkarskich, wiedząc, że płaci za transport z 

własnej kieszeni.  

 Znacznym problemem wdaje się być także nieinformowanie klientów o szczegółach 

prowadzonego postępowania likwidacyjnego, czyli działanie wbrew przepisom ustawy z dnia 

22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności art. 16 ust. 1 i 2 tejże 

ustawy, zgodnie z którym ubezpieczyciel zobowiązany jest w ciągu 7 dni od otrzymania 

zawiadomienia o szkodzie podjąć postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego 

zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także poinformować 

osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła 

zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 

lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 

Ponadto jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie 

wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach 



niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną 

część świadczenia. 

 Powyższy materiał pokrótce ukazuje meandry praktyki ubezpieczeń turystycznych. 

Oczywiście nie każda sprawa kończy się w sposób niekorzystny dla klientów, jednak należy 

mieć na względzie, że nie zawsze wszystko pójdzie po naszej myśli. Zalecam zatem uważne 

czytanie umów, by nie być niemiło zaskoczonym w razie wystąpienia zdarzenia szkodowego.  

 

 

 

 

  

 



Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2015 r. 

 

W I kwartale 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 4058 pisemnych skarg 

zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych 

(Tabela nr 1, Wykres nr 1). Dla porównania w I kwartale 2014 r. odnotowano 4233 skargi – 

co oznacza, iż nastąpił spadek liczby spraw o 4,1%. 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 nieprawidłowości występujące na rynku ubezpieczeniowym. Oznacza 

to, iż skala nierespektowania prawa przez część podmiotów rynku ubezpieczeniowego 

względem poszkodowanych jest nadal znacząca. 

Pomimo spadku liczby otrzymanych spraw w przedstawianym okresie sprawozdawczym 

nadal obserwujemy duże zainteresowanie innymi formami kontaktów z Biurem Rzecznika 

Ubezpieczonych (poradnictwo telefoniczne, poradnictwo e-mailowe, strona internetowa oraz 

kontakt za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook). 

 

 

Tabela nr 1 

Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2015 r. 

 

Lp. Podział skarg 

 

Liczba % 

1. Dział I – Ubezpieczenia na życie 

 

1086 26,8 

2. Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia 

majątkowe 

2952 72,7 

3. Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 20 0,5 

4. Ogółem 

 

4058 100 

 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_I_kwartal_2014.pdf


 

 

W I kwartale 2015 r. skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych napływały zarówno 

bezpośrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i uprawnionych 

z umowy ubezpieczenia – 2872 sprawy (70,8%), jak też za pośrednictwem pełnomocników 

i innych podmiotów – 1186 spraw (29,2%) (Wykres nr 2). 
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Podział ryzyka według działów w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r. 

w porównaniu do I kwartału 2015 r. 
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Wykres nr 2 

Źródło wpływu skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2015 r. 



Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, 

najliczniejsza grupa skarg, odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 1906 skarg, co 

stanowiło 47,0% ogółu spraw. Dla porównania, w I kwartale 2014 r. liczba ta wynosiła 2109 

(49,8%). Oznacza to, iż nastąpił spadek udziału grupy skarg dotyczącej problematyki 

ubezpieczeń komunikacyjnych o 2,8 pkt proc. 

W I kwartale 2015 r. odnotowano wpływ 1588 skarg odnoszących się do 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Udział tych spraw 

uległ zmniejszeniu w stosunku do I kwartału ubiegłego roku o 1,2 pkt proc. 

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 oraz zadośćuczynienia 

pieniężnego za doznaną krzywdę przyznawanego najbliższym członkom rodziny zmarłego. 

Pomimo spadku liczby spraw odnoszących się do ubezpieczeń autocasco (o 1,2 pkt 

proc. w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego ubiegłego roku) – w I kwartale 

2015 r. nadal zajmowały one wysoką pozycję w zakresie liczebności skarg w grupie 

ubezpieczeń komunikacyjnych (240 spraw – 5,9%). 

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 
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często wynikały z mało starannego i profesjonalnego określenia wartości pojazdu przy 

zawieraniu umowy ubezpieczenia i przy likwidacji szkody. 

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

zajmowały skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 32 skargi (0,8%). 

Ponadto część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym 

najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń 

odszkodowawczych – 10 skarg (0,2%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia 

obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (11 skarg – 0,3%). Łącznie udział tej grupy skarg w porównaniu do 

I kwartału 2014 r. uległ zmniejszeniu o 0,6 pkt proc. 

Pozostałe wystąpienia skarżących w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczyły 

ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 14 skarg (0,3%), 

ubezpieczeń assistance – 4 skargi (0,1%), ubezpieczeń Zielonej Karty – 3 skargi (0,1%), 

ubezpieczeń szyb samochodowych – 2 skargi (0,05%) oraz ubezpieczeń kosztów naprawy 

pojazdu – 2 skargi (0,05%) (Tabela nr 2). 

 

 

Tabela nr 2 

Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2015 r. 
 

Tematyka skarg 

 
Liczba % 

DZIAŁ I – Ubezpieczenia na życie 
 

1086 26,8 

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 rentowe 

- Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci 

- Brak danych 

5 

1081 

 

467 

369 

235 

4 

3 

3 

0,1 

26,7 

 

11,5 

9,1 

5,8 

0,1 

0,1 

0,1 

Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia 

majątkowe 

2952 72,7 

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) 

1906 

1588 

240 

14 

4 

3 

2 

2 

32 

10 

11 

47,0 

39,1 

5,9 

0,3 

0,1 

0,1 

0,05 

0,05 

0,8 

0,2 

0,3 



Ubezpieczenia OC (pozostałe): 

- OC przedsiębiorcy 

- OC w życiu prywatnym 

- OC wykonywanego zawodu 

- OC przewoźnika 

- OC statków powietrznych i morskich 

351 

294 

35 

17 

4 

1 

8,6 

7,2 

0,9 

0,4 

0,1 

0,0 

Ubezpieczenia mienia: 

- Ubezpieczenia mienia osób fizycznych 

- Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw 

- Assistance 

180 

146 

32 

2 

4,4 

3,6 

0,8 

0,0 

Ubezpieczenia NNW: 

- Ubezpieczenia NNW 

- Ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej 

137 

106 

31 

3,4 

2,6 

0,8 

Ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego i nowo zakupionego sprzętu 117 2,9 

Ubezpieczenia rolne: 

- OC rolników 

- Obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego 

- Ubezpieczenia upraw 

- Ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych 

- Ubezpieczenia maszyn rolniczych 

- Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwach rolnych 

- UFG (dot. likwidacji szkód) 

89 

47 

31 

 

5 

2 

1 

1 

2 

2,2 

1,2 

0,8 

 

0,1 

0,05 

0,0 

0,0 

0,05 

Ubezpieczenia turystyczne: 

- Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą 

- Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży 

- Ubezpieczenia bagażu 

- Ubezpieczenia kosztów leczenia dla cudzoziemców 

36 

23 

6 

5 

2 

0,9 

0,6 

0,1 

0,1 

0,0 

Ubezpieczenia kredytu i innych produktów bankowych: 

- Ubezpieczenia kredytu 

21 

21 

0,5 

0,5 

Ubezpieczenia ryzyk finansowych 9 0,2 

Regresy (dot. pozostałych szkód) 7 0,2 

Gwarancje ubezpieczeniowe 4 0,1 

Ubezpieczenia dziennego pobytu szpitalnego 1 0,0 

Ubezpieczenia ochrony prawnej 1 0,0 

Ubezpieczenia maszyn budowlanych 1 0,0 

Ubezpieczenia ryzyk budowlanych 1 0,0 

Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwach domowych 1 0,0 

Ubezpieczenia lotnicze 1 0,0 

UFG dot. upadłości 1 0,0 

Brak danych 88 2,2 

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 20 0,5 

Ogółem 
 

4058 100 

 

 

 

 

 



W omawianej grupie ubezpieczeń znacząca liczba skarg odnosiła się do składek 

ubezpieczeniowych – 220 skarg (5,4%) (Tabela nr 3), co wskazuje na spadek o 1,1 pkt proc. 

w odniesieniu do I kwartału 2014 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; 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 kwartale 2015 r. – w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano 

spadek o 1,1 pkt proc. skarg związanych z tzw. podwójnym ubezpieczeniem OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych (w I kwartale 2014 r. – 2,6%, w I kwartale 2015 r. – 1,5%). 

W przedstawianym okresie sprawozdawczym na drugim miejscu, pod względem 

liczebności znajdowały się skargi dotyczące ubezpieczeń na życie – łącznie 1086 spraw, co 

stanowiło 26,8% wszystkich spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, które w tym 

okresie wpłynęły do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. W porównaniu do I kwartału 2014 r. 

w tej grupie spraw nastąpił wzrost o 0,7 pkt proc. (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 kwartale 2015 r. takich spraw 

odnotowano 5 (0,1%). 

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

zawarte po 1989 r. – łącznie takich skarg odnotowano 1081 (26,7%). Najliczniejsza grupa 

spraw z omawianego zakresu dotyczyła ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych będących 

uzupełnieniem ubezpieczeń na życie – 467 spraw (11,5%), co oznacza, iż w odniesieniu do 

I kwartału 2014 r. nastąpił ich znaczny wzrost o 2,1 pkt. proc. Wysoka pozycja w tej grupie 

skarg dotyczyła ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – 369 

spraw (9,1%). W stosunku do I kwartału ubiegłego roku (461 spraw – 10,9%) nastąpił spadek 

liczby skarg z tego zakresu o 1,8 pkt. proc. Kolejne miejsce zajęły skargi dotyczące 

ubezpieczeń na życie – 235 spraw (5,8%), ubezpieczeń rentowych – 4 sprawy (0,1%) oraz 

ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci – 3 sprawy (0,1%). 

Spory w grupie spraw ubezpieczeń działu I dotyczyły przede wszystkim 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 
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nieprawdziwych bądź niepełnych informacji o stanie jego zdrowia przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia. Dodatkowo w odniesieniu do umów ubezpieczeń na życie 

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w przypadku rezygnacji z umowy 

ubezpieczenia – stosowanie przez zakłady ubezpieczeń wysokich opłat likwidacyjnych. 

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 ich 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 – 351 skarg (8,6%), w tym: OC 

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

z tytułu wykonywania zawodu, OC przewoźnika oraz OC statków powietrznych i morskich. 

Łącznie ich udział w ogólnej liczbie skarg w stosunku do I kwartału ubiegłego roku uległ 

zmniejszeniu o 0,9 pkt proc. 

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 kwartale 2015 r. zawierała zarzuty odnoszące się do 

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

losowych – 180 skarg (4,4%). Udział tych spraw uległ zmniejszeniu w stosunku do 

analogicznego okresu sprawozdawczego ubiegłego roku o 0,5 pkt proc. Znaczna liczba tych 

spraw odnosiła się do nieprawidłowości w działaniach zakładów ubezpieczeń w sprawie 

likwidacji szkód zalaniowych, kradzieżowych oraz ogniowych. 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 137 spraw (3,4%), w tym 31 spraw (0,8%) odnosiło się do ubezpieczeń następstw 

nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej. W porównaniu do I kwartału 2014 r. – udział 

w niniejszej grupie spraw wzrósł o 1,1 pkt proc. 

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_I_kwartal_2014.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_I_kwartal_2014.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_I_kwartal_2014.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_I_kwartal_2014.pdf


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. 

Wysoką pozycję w zakresie liczebności skarg stanowiły ubezpieczenia sprzętu 

gospodarstwa domowego i nowo zakupionego sprzętu – 117 spraw (2,9%). W porównaniu do 

analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił znaczny wzrost spraw z tego zakresu o 2 pkt 

proc. 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.). 

W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano 89 spraw (2,2%) odnoszących 

się do problematyki ubezpieczeń rolnych. W porównaniu do analogicznego okresu 

sprawozdawczego minionego roku odnotowano wzrost tych spraw o 0,5 pkt proc. Wśród nich 

najwięcej skarg dotyczyło umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu 

posiadania gospodarstwa rolnego – 47 spraw (1,2%) – wzrost o 0,3 pkt proc. w stosunku do 

I kwartału 2014 r. 

Pozostałe wystąpienia skarżących w zakresie ubezpieczeń rolnych dotyczyły: 

obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 31 

skarg (0,8%) – wzrost o 0,2 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku; 

ubezpieczeń upraw – 5 skarg (0,1%) – w porównaniu do I kwartału 2014 r. procentowy udział 

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

rolnych – 2 skargi (0,05%), ubezpieczeń maszyn rolniczych – 1 skarga oraz ubezpieczeń 

zwierząt w gospodarstwach rolnych – 1 skarga. 

Pozostałe 2 skargi z zakresu ubezpieczeń rolnych dotyczyły Ubezpieczeniowego Funduszu 

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

roszczeń odszkodowawczych. 

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

Rzecznika Ubezpieczonych w omawianym okresie sprawozdawczym (szczegółowe dane 

przedstawia Tabela nr 2). 
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Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

W I kwartale 2015 r., podobnie jak w minionych latach, zdecydowanie dominowały 

zarzuty zawarte w poniższych grupach (Tabela nr 3): 

 oddalenie roszczenia zgłaszanego z tytułu umowy ubezpieczenia – 1688 skarg 

(41,6%). W porównaniu do I kwartału 2014 r. liczba skarg w tym zakresie znacznie 

wzrosła o 5,3 pkt proc.; 

 spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia – 1133 skargi 

(27,9%). W tej grupie skarg w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku odnotowano 

spadek o 3,7 pkt proc.; 

 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, 

występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dodatkowo w odniesieniu do umów 

ubezpieczeń na życie w szczególności z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

zwrot zainwestowanych środków pieniężnych, bez potrącania jakichkolwiek opłat – 

łącznie 551 skarg (13,6%). W porównaniu do I kwartału 2014 r. udział skarg w tym 

zakresie uległ zmniejszeniu o 3,7 pkt proc.; 

 opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym – 294 skargi (7,2%). W porównaniu 

do I kwartału 2014 r. odnotowano ich nieznaczny wzrost o 0,1 pkt proc. 
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Tabela nr 3 

Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2015 r. 

 

Lp. Przyczyna skargi 

 

Liczba % 

1. Zaniżona wartość wykupu polisy  
Dział I 

58 1,4 

2. Odmowa wykupu wartości polisy 
Dział I  

5 0,1 

3. Opieszałość w wykupie polisy 
Dział I 

3 0,1 

4. Oddalenie roszczenia 
Dział I 

Dział II 

1688 
465 

1223 

41,6 
11,5 

30,1 

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

Dział II 

1133 
130 

1003 

27,9 
3,2 

24,7 

6. Opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym 
Dział I 

Dział II 

294 
29 

265 

7,2 
0,7 

6,5 

7. 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) 

551 

312 

 

239 

61 

159 

19 

13,6 

7,7 

 

5,9 

1,5 

3,9 

0,5 

8. Odmowa kontynuacji ubezpieczenia 
Dział I 

Dział II 

13 
8 

5 

0,3 
0,2 

0,1 

9. Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych 
Dział I 

Dział II 

33 
19 

14 

0,8 
0,5 

0,3 

10. Procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń 
Dział I 

Dział II 

71 
12 

59 

1,7 
0,3 

1,4 

11. Odmowa wglądu w akta 
Dział I 

Dział II 

90 
31 

59 

2,2 
0,8 

1,4 

12. Zmiana sumy ubezpieczenia 
Dział II 

1 0,0 

13. Brak wyraźnej przyczyny skargi 
Dział I 

Dział II 

28 
9 

19 

0,7 
0,2 

0,5 

14. Inne przyczyny skargi 
Dział I 

Dział II 

24 
5 

19 

0,6 
0,1 

0,5 

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

regresowych 
Dział II 

46 1,1 

16. Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 

 

20 0,5 

17. Ogółem 4058 100 

 



Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i wyniki interwencji 

 

W I kwartale 2015 r. w większości spraw kierowanych do urzędu tj. w 3145 sprawach 

(77,5%) Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję (Wykres nr 3). Udział w ogólnej 

liczbie skarg uległ zmniejszeniu o 0,2 pkt proc. w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. 

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 381 przypadkach, co stanowiło 9,4% wszystkich skarg z zakresu 

ubezpieczeń gospodarczych (w porównaniu do I kwartału 2014 r. nastąpił spadek o 1,5 pkt 

proc.). 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 13,1% skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2015 r., 

nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny w postępowaniu wewnętrznym. Dopiero jego 

zakończenie pozwoli na podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania. 
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W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2015 r. łącznie 

w odniesieniu do 232 skarg nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego, co stanowiło 

25,0% wszystkich spraw zakończonych, w tym 8 spraw zostało uznanych w drodze wyjątku 

(0,9%). W porównaniu do I kwartału 2014 r. skuteczność interwencji (efektywność) 

Rzecznika Ubezpieczonych uległa zmniejszeniu o 2,8 pkt proc. Dokonując oceny wyniku 

interwencji Rzecznika, pomimo spadku w stosunku do I kwartału 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, a także znacznego wzrostu liczby skarg z zakresu 

ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie, 

gdzie oferowana konsumentom ochrona ubezpieczeniowa jest zazwyczaj iluzoryczna. 

W I kwartale 2015 r. 696 spraw zostało zakończonych wynikiem negatywnym, co 

stanowiło 75,0% 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 1086 

skarg odnoszących się do nieprawidłowości w dziale I, co stanowiło 26,8% wszystkich spraw 

(Tabela nr 1, Wykres nr 1). W porównaniu do I kwartału ubiegłego roku sprawozdawczego, 

w którym wpłynęło 1104 skargi (26,1%), nastąpił wzrost o 0,7 pkt proc. 

Na funkcjonowanie określonych zakładów ubezpieczeń działu I z siedzibą w Polsce 

odnotowano 1070 wystąpień; w 6 przypadkach sprawy odnosiły się do funkcjonowania 

zagranicznych podmiotów; w 6 sprawach brak było wskazania nazwy zakładu ubezpieczeń na 

życie, którego dotyczyła skarga oraz 4 sprawy dotyczyły Oddziałów zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń w Polsce (Tabela nr 4). 

 

W I kwartale 2015 r. odnotowano łącznie 2952 skargi odnoszące się do 

nieprawidłowości w dziale II, co stanowiło 72,7% wszystkich spraw (Tabela nr 1, Wykres 

nr 1). W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w którym wpłynęło 3118 skarg 

(73,6%), nastąpił ich spadek o 0,9 pkt proc. 
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Na działalność poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II z siedzibą w Polsce 

wpłynęło 2544 skargi; 325 spraw odnosiło się do działalności Oddziałów zagranicznych 

zakładów ubezpieczeń w Polsce; 21 skarg odnotowano na działalność zagranicznych 

zakładów ubezpieczeń; w 24 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 

(Tabela nr 5); 25 skarg dotyczyło Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a w 

odniesieniu do 13 wniosków skarżący nie określili nazwy zakładu ubezpieczeń działu II 

będącego podmiotem skargi. 

W pozostałych 20 sprawach brak było właściwości Rzecznika Ubezpieczonych (Tabela nr 1, 

Wykres nr 1). 

 



Tabela nr 4 

Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2015 r. w związku z działalnością 

poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu I – w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na 31.12.2014 r.)* 

 

Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział I 
Liczba skarg 

% ogólnej 

liczby skarg 

z zakresu działu I 

Udział zakładu ubezpieczeń 

w rynku działu I w % 

(stan na 31.12.2014 r.)* 

1.  AEGON TU na Życie S.A.  23 2,118 3,507 

2.  TU Allianz Życie Polska S.A. 39 3,591 2,705 

3.  AVIVA TU na Życie S.A. 15 1,381 7,191 

4.  AXA ŻYCIE TU S.A. 54 4,972 4,131 

5.  BZ WBK – AVIVA TU na Życie S.A. 1 0,092 1,289 

6.  TU na Życie Cardif Polska S.A.  13 1,197 1,005 

7.  Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 38 3,499 5,490 

8.  WTUŻiR Concordia Capital S.A.  6 0,552 0,196 

9.  STU na Życie Ergo Hestia S.A.  28 2,578 5,338 

10.  TU na Życie Europa S.A.  89 8,195 3,637 

11.  Generali Życie TU S.A. 68 6,262 3,283 

12.  ING TU na Życie S.A. 24 2,210 5,403 

13.  TU INTER – ŻYCIE Polska S.A. 5 0,460 0,034 

14.  MACIF Życie TUW - - 0,059 

15.  METLIFE TUnŻiR S.A. 23 2,118 7,367 



Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział I 
Liczba skarg 

% ogólnej 

liczby skarg 

z zakresu działu I 

Udział zakładu ubezpieczeń 

w rynku działu I w % 

(stan na 31.12.2014 r.)* 

16.  Open Life TU Życie S.A. 88 8,103 8,109 

17.  PKO ŻYCIE TU S.A. 20 1,842 2,970 

18.  Polisa – Życie TU S.A. Vienna Insurance Group 18 1,657 0,763 

19.  PRAMERICA Życie TUiR S.A.  3 0,276 0,711 

20.  PZU Życie S.A. 

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

 Ub. na życie zawarte po 1989 r. 

404 

5 

399 

37,201 

0,460 

36,741 

28,542 

21.  TUW Rejent – Life - - 0,051 

22.  Signal Iduna Życie Polska TU S.A.  2 0,184 0,191 

23.  Skandia Życie TU S.A. 66 6,077 1,524 

24.  TU SKOK Życie S.A.  4 0,368 0,320 

25.  UNIQA TU na Życie S.A.  7 0,645 0,797 

26.  TUnŻ WARTA S.A. 32 2,947 5,389 

27.  Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce: 

 

- SOGECAP S.A. Oddział w Polsce 

- CALI Europe S.A. Oddział w Polsce 

- Prevoir-Vie Groupe Prevoir SA Oddział w Polsce 

4 

 

2 

1 

1 

0,368 

 

0,184 

0,092 

0,092 

- 

28.  Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 6 0,552 - 

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale I, za: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2014, www.knf.gov.pl. 
 

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


Tabela nr 5 

Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2015 r. w związku z działalnością 

poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II – w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na 31.12.2014 r.)* 

 

Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział II 

Liczba skarg 
% ogólnej 

liczby skarg 

z zakresu działu II 

Udział zakładu 

ubezpieczeń w rynku 

działu II w % 

(stan na 31.12.2014 r.)* 
Liczba skarg 

(ogółem) 

Liczba skarg 

(ubezpieczenia 

komunikacyjne) 

1. TUiR Allianz Polska S.A. 144 98 4,878 6,727 

2. AVIVA TU Ogólnych S.A. 50 42 1,694 1,239 

3. AXA TUiR S.A. 8 - 0,271 1,213 

4. BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group 37 33 1,253 0,879 

5. BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 27 22 0,915 0,934 

6. BZ WBK – AVIVA TU Ogólnych S.A. 3 - 0,102 0,859 

7. TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group 87 49 2,947 4,161 

8. D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A.  1 - 0,034 0,070 

9. STU Ergo Hestia S.A. 296 203 10,027 13,118 

10. TU Euler Hermes S.A. - - - 1,150 

11. TU Europa S.A.  44 2 1,491 3,445 

12. Generali TU S.A.  215 150 7,283 3,332 

13. Gothaer TU S.A. 93 61 3,150 2,171 

14. TU INTER Polska S.A.  13 - 0,440 0,429 
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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 

z zakresu działu II 

Udział zakładu 

ubezpieczeń w rynku 

działu II w % 

(stan na 31.12.2014 r.)* 
Liczba skarg 

(ogółem) 

Liczba skarg 

(ubezpieczenia 

komunikacyjne) 

15. TU INTERRISK S.A. Vienna Insurance Group 181 73 6,131 3,845 

16. KUKE S.A.  - - - 0,186 

17. Link 4 TU S.A. 60 48 2,033 1,589 

18. TUiR Partner S.A. 3 2 0,102 0,011 

19. PTR S.A. - - - 0,647 

20. PZU S.A. 720 485 24,390 31,469 

21. Signal Iduna Polska TU S.A. 5 - 0,169 0,171 

22. UNIQA TU S.A.  86 52 2,913 4,106 

23. TUiR WARTA S.A. 297 157 10,061 12,761 

24. TU ZDROWIE S.A. 1 - 0,034 0,123 

25. Concordia Polska TUW 10 7 0,339 1,242 

26. TUW Cuprum - - - 0,278 

27. Pocztowe TUW 9 8 0,305 0,307 

28. TUW SKOK 16 - 0,542 0,556 

29. TUW TUW 72 35 2,439 1,840 

30. TUZ TUW 66 41 2,236 1,145 



Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział II 

Liczba skarg 
% ogólnej 

liczby skarg 

z zakresu działu II 

Udział zakładu 

ubezpieczeń w rynku 

działu II w % 

(stan na 31.12.2014 r.)* 
Liczba skarg 

(ogółem) 

Liczba skarg 

(ubezpieczenia 

komunikacyjne) 

31. 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 Ubezpieczenia) 

- AGA International S.A. Oddział w Polsce 

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

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

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

- BTA Insurance Company SE Oddział w Polsce 

- Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce 

325 

 

179 

75 

39 

12 

11 

3 

3 

2 

1 

289 

 

175 

75 

36 

- 

1 

- 

- 

2 

- 

11,009 

 

6,063 

2,540 

1,321 

0,406 

0,373 

0,102 

0.102 

0,068 

0,034 

- 

32. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 21 2 0,711 - 

33. Reprezentanci do spraw roszczeń na terenie Polski nie będący ZU 24 24 0,813 - 

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II, za: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2014, www.knf.gov.pl. 

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


13.03.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział debacie 

zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Jak powinny wyglądać 

dobre reklamy usług finansowych?”. 

 

16.03.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych sporządził i opublikował roczne sprawozdanie ze swej 

działalności za 2014 rok, które po przekazaniu w ustawowym terminie Prezesowi Rady 

Ministrów zostało podane do powszechnej wiadomości poprzez publikację na stronie 

Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl. 

 

24.03.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w konferencji 

„Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego – wczoraj, dziś i 

jutro”, zorganizowanej przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych oraz 

Ogólnopolską Izbę Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych. 

 

14.04.2015 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji 

naukowej „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”, 

zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. 

 

15.04.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w finale XI 

Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. 

 

23.04.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych wziął udział w konferencji naukowej „Dochodzenie 

zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów 

mechanicznych”, zorganizowanej przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula. 

 

29.04.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w spotkaniu z 

członkami Studenckiej Kliniki Finansów działającej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 

Uniwersytetu Łódzkiego, na którym to spotkaniu zaprezentował Urząd Rzecznika. 

 

06.05.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport w sprawie skarg kierowanych do 

Biura Rzecznika Ubezpieczonych w okresie I kwartału 2015 roku. Jest to kolejne opracowanie 

http://rzu.gov.pl/files/22005__5303__Sprawozdanie_Rzecznika_Ubezpieczonych_za_rok_2014.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_I_kwartal_2015.pdf
http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_I_kwartal_2015.pdf


statystyk skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie, przekazując je m.in. do organu 

nadzoru oraz udostępniając do publicznej wiadomości. 

 

6–7.05.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych wziął udział w III Kongresie Polskiej Izby 

Ubezpieczeń. 

 

13.05.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w spotkaniu ze 

studentami działającymi w Klinice Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, na którym to spotkaniu zaprezentował Urząd Rzecznika. 

 

 

 


