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Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych 

 

Obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany 

zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez siebie pojazdu. Co do zasady 

posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu 

mechanicznego (z wyjątkiem pojazdów historycznych i wolnobieżnych), ale nie później niż z 

chwilą wprowadzenia go do ruchu, jak również najpóźniej w dniu rozwiązania się 

dotychczasowej umowy. Obowiązek posiadania umowy ubezpieczenia trwa przez cały okres 

posiadania pojazdu. Szersze informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej 

Rzecznika Finansowego w zakładce „Znajdź odpowiedź na pytanie”. 

 

Przebieg kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych podlega kontroli, którą mogą przeprowadzić Policja, organy celne, 

Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu 

Drogowego, inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, Inspekcja Ochrony 

Środowiska oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Osoba kontrolowana przez 

uprawniony organ jest obowiązana okazać na żądanie uprawnionego organu dokument 

potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki 

za to ubezpieczenie. Jeżeli tego nie uczyni, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o 

tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub 

zakończenia kontroli.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
http://rf.gov.pl/tekst.php?kategoria=czesto-zadawane-pytania&kategoria2=ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-zasady-ogolne


Jak wskazano, kontrolę może przeprowadzić także sam Fundusz. Jeżeli w odpowiedzi 

na jego wezwanie osoba kontrolowana wykaże, że we wskazanym okresie zawarte 

ubezpieczenie OC było ważne albo że w ogóle nie podlegała obowiązkowi ubezpieczenia, 

Fundusz odstępuje od dalszych czynności. W przeciwnym zaś razie Fundusz wzywa do 

uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty w wysokości wskazanej w 

ustawie albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli 

obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli w terminie tym 

zobowiązany nie udokumentuje zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub nie 

wniesie do sądu powszechnego powództwa o ustalenie spełnienia obowiązku ubezpieczenia 

(na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych), opłata staje się 

wymagalna.  

 

Ustalenie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 

Spełnienie obowiązku ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu 

ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawionego 

ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń. Warto w związku z tym zaznaczyć, że 

ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia, 

co jest przewidziane w bezwzględnie obowiązującym przepisie art. 809 § 1 kodeksu 

cywilnego. Rodzaj i zakres dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego. Przewiduje ono, że potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego jest wydany przez zakład ubezpieczeń dokument ubezpieczenia w postaci 

polisy, dowodu potwierdzającego opłacenie składki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 

ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeśli 

zawiera on wymagane informacje. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej przewiduje z kolei w art. 26, że dokumenty związane z zawieraniem umów 

ubezpieczenia mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli będą w 

sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone, natomiast podpis 

osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy 

ubezpieczenia może być odtworzony mechanicznie.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000838
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000838
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000838
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241151
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241151


Przypomnieć w tym miejscu można także, iż kierujący pojazdem jest obowiązany mieć 

przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu dokument potwierdzający zawarcie 

umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

– Prawo o ruchu drogowym). Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie (art. 95 

kodeksu wykroczeń).  

 

Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 

Wysokość opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest 

uzależniona od rodzaju pojazdu, którego to dotyczy. W przypadku samochodu osobowego 

opłata stanowi równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 

odniesieniu do samochodu ciężarowego, ciągnika samochodowego i autobusu opłata 

stanowi równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, a w stosunku do 

pozostałych pojazdów jest to równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Drugim 

czynnikiem wpływającym na wysokość opłaty jest okres pozostawania bez ochrony 

ubezpieczeniowej. Jeśli wynosił on do 3 dni, wówczas opłata wynosi 20% pełnej opłaty, jeśli 

od 4 do 14 dni jest to 50%, a w razie okresu trwającego powyżej 14 dni nakładana jest pełna 

opłata.  

Podkreślić w związku z tym należy, iż Fundusz jest uprawniony, a jednocześnie 

zobowiązany, do nałożenia wskazanej opłaty nie tylko w razie braku zawarcia umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia OC, lecz także opóźnienia w tym zakresie trwającego 

chociażby jeden dzień. Od zasady tej ustawa nie przewiduje wyjątków. Warto też 

przypomnieć, że uiszczenie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia ubezpieczenia 

obowiązkowego. 

 

Egzekucja opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 

W razie nieuiszczenia opłaty przez zobowiązanego i niewystąpienia przez niego z 

powództwem do sądu powszechnego (albo też jeśli sąd ustalił prawomocnym orzeczeniem 

istnienie obowiązku ubezpieczenia) Fundusz wystawia tytuł wykonawczy, a następnie 

egzekwuje należność na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które określają m.in. środki przymusu służące 

doprowadzeniu do wykonania obowiązku przez zobowiązanego. W takim przypadku 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19660240151
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19660240151


zobowiązanego obciążają koszty egzekucyjne, których wysokość jest uzależniona od rodzaju 

czynności dokonanych przez organ egzekucyjny. Od postanowień wydanych przez Zarząd 

Funduszu w toku postępowania egzekucyjnego służy odwołanie do Rady Funduszu. Po 

wyczerpaniu środków zaskarżenia zobowiązany może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, co należy uczynić za pośrednictwem Funduszu w terminie 

30 dni od dnia doręczenia skarżącemu postanowienia Rady. Fundusz przekazuje skargę 

sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej 

otrzymania, przy czym w terminie tym może również uwzględnić skargę w całości.  

 

Umorzenie opłaty lub udzielenie ulgi w jej spłacie 

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w 

uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją 

materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może 

umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie. Tryb postępowania przy 

rozpatrywaniu tego typu spraw określa Statut Funduszu, zgodnie z którym wnioski w sprawie 

umorzenia bądź ograniczenia roszczeń w sprawach opłat rozpatruje powołana do tego celu 

Komisja. Wzór takiego wniosku znajduje się na stronie internetowej Funduszu 

(http://www.ufg.pl).  

Rozpatrując wniosek dłużnika, Komisja dokonuje oceny realnych przesłanek 

umożliwiających prowadzenie dalszego postępowania windykacyjnego oraz możliwości 

płatniczych dłużnika. Dochodzenie roszczeń od osoby fizycznej nie może skutkować 

pozbawieniem niezbędnych środków do życia dłużnika i osób prowadzących wspólne 

gospodarstwo albo pozostających na jego utrzymaniu. Komisja każdorazowo bada sytuację 

materialną i majątkową dłużnika oraz jego sytuację życiową. Przy dokonywaniu oceny 

możliwości spełnienia przez dłużnika roszczenia Fundusz uwzględnia w szczególności dochód 

uzyskiwany przez dłużnika oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

stan majątkowy dłużnika (majątek ruchomy i nieruchomy), stan rodzinny, realne możliwości 

zatrudnienia w miejscu zamieszkania dłużnika, sytuację zdrowotną dłużnika i osób bliskich, 

podejmowane przez dłużnika starania w celu spełnienia roszczenia oraz inne czynniki mające 

istotny wpływ na ocenę możliwości płatniczych dłużnika. Dane dotyczące sytuacji 

materialnej, majątkowej i życiowej dłużników pozyskuje się przede wszystkim z ośrodków 

https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009396
http://www.ufg.pl/


pomocy społecznej i zakładów pracy. Decyzje w sprawie umorzenia całości roszczeń 

Funduszu bądź ich ograniczenia, na wniosek Komisji, podejmuje Zarząd Funduszu.  

 

Brak uprawnień po stronie Rzecznika Finansowego w zakresie nałożenia opłaty za 

niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 

Na zakończenie niniejszego artykułu warta zaznaczenia jest jeszcze jedna istotna 

kwestia. Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dniem 11 października 2015 r. 

instytucja Rzecznika Ubezpieczonych została przekształcona w Rzecznika Finansowego, 

którego zakres zadań i uprawnień uległ istotnej modyfikacji. Do zadań Rzecznika 

Finansowego należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku 

finansowego, których interesy reprezentuje, w tym m.in. rozpatrywanie wniosków w 

indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez 

podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji lub dotyczących 

niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta. 

Podkreślić w związku z tym trzeba, że wprawdzie Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny jest podmiotem rynku finansowego w rozumieniu wskazanej ustawy, jednak 

zgodnie z jej art. 2 pkt 1 lit. b) klientem podmiotu rynku finansowego jest wyłącznie osoba 

fizyczna dochodzącą od Funduszu roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a więc dotyczących szkody wyrządzonej 

przez nieubezpieczonego lub nieznanego sprawcę. Natomiast osoba, na którą Fundusz 

nałożył opłatę za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, nie jest klientem 

podmiotu rynku finansowego, w związku z czym Rzecznik Finansowy nie jest uprawniony do 

podejmowania działań w tego typu sprawach, nie może zatem występować do Funduszu w 

celu ich zbadania. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001348
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001348


Piotr Budzianowski  

główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego  

 

 Od Rzecznika Ubezpieczonych do Rzecznika Finansowego 

 

Urząd Rzecznika Ubezpieczonych powstał w 1995 roku. Przepisy powołujące tę 

instytucję to ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks 

handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podjęcie 

działań legislacyjnych w celu powołania urzędu, którego zadaniem miało być wspomaganie 

konsumentów na różnych płaszczyznach konfliktów z zakładami ubezpieczeń, było 

podyktowane sytuacją gospodarczo-ekonomiczną, upadłością kilku zakładów ubezpieczeń, a 

także obserwacją doświadczeń państw zachodnich i skandynawskich. 

Idea funkcjonowania instytucji ombudsmanów w Europie Zachodniej i Skandynawii 

przyjęła się na stałe już w latach 70. XX wieku, zarówno w rozwiązywaniu problemów 

dotyczących materii administracyjnej, jak i bankowej czy ubezpieczeniowej. W państwach 

tych sama branża, czy to bankowa, czy ubezpieczeniowa, powoływała do życia instytucje, 

które mogły reprezentować interesy konsumentów korzystających z usług finansowo-

ubezpieczeniowych. W Polsce branża ubezpieczeniowa nigdy nie doprowadziła do powołania 

rzecznika. Aby zmienić tę sytuację, inicjatorzy powołania urzędu, do których należeli 

Aleksander Bentkowski, Jerzy Łańcucki, Eugeniusz Kowalewski oraz Stanisław Rogowski, 

doprowadzili do rozpoczęcia działań, które zakończyły się uchwaleniem ustawy, na mocy 

której powołana została instytucja Rzecznika Ubezpieczonych. Od tej pory stał się on 

reprezentantem konsumentów usług ubezpieczeniowych. Instytucja taka była niezbędna, 

gdyż w zobowiązaniach cywilno-prawnych, do których należą właśnie ubezpieczenia, poziom 

skomplikowania materii często przekracza zdolności poznawcze przeciętnego człowieka. 

Często także brak jest źródeł, z których można czerpać wiedzę na temat ubezpieczeń.  

Urząd Rzecznika Ubezpieczonych, a w szczególności przepisy prawne regulujące jego 

działalność, od 1995 r. zmieniał się kilkakrotnie. Pierwotnie przepisy dotyczące Rzecznika 

Ubezpieczonych zawarte były w ustawie o działalności ubezpieczeniowej znowelizowanej 

ustawą z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950960478
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950960478
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950960478
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ombudsman


podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja ta wprowadziła do przepisów ustawy 

o działalności ubezpieczeniowej rozdział 10b, o tytule „Rzecznik Ubezpieczonych”. W art. 90b 

ust. 1 można przeczytać, że interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia 

reprezentuje Rzecznik Ubezpieczonych. W nieobowiązujących już przepisach ustawodawca 

enumeratywnie przedstawił zadania, jakie Rzecznik Ubezpieczonych powinien realizować.  

Istotną zmianą w przepisach dotyczących Rzecznika Ubezpieczonych, było 

wprowadzenie ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji  

i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im 

podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw zapisów, które rozszerzały zakres 

podmiotowy działalności urzędu o reprezentowanie i ochronę interesów członków otwartych 

funduszy emerytalnych oraz reprezentowanie i ochronę interesów uczestników 

pracowniczych programów emerytalnych. 

Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego w oparciu o przepisy prawa, uchwalone w 

roku 1990 w jednym akcie prawnym, jakim była ustawa o działalności ubezpieczeniowej, z 

jego kolejnymi nowelizacjami, będącymi odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość 

ekonomiczno-gospodarczą spowodowało podjęcie na przełomie lat 1999 i 2000, działań 

prowadzących do zmiany prawa ubezpieczeniowego. Pomysłodawcy nowych rozwiązań oraz 

praktycy wskazywali na potrzebę dostosowania prawa ubezpieczeniowego do wyzwań 

nowoczesnej gospodarki oraz uproszczenia i odpowiedniego uporządkowania zapisów 

prawnych dotyczących funkcjonowania całego rynku ubezpieczeniowego. Niestety, pierwsza 

próba wprowadzenia tych zmian zakończyła się niepowodzeniem. Kolejna próba stworzenia 

kompleksowych rozwiązań prawnych i systemowych w prawie ubezpieczeniowym, została 

podjęta w roku 2002, kiedy to do laski marszałkowskiej został złożony rządowy projekt 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz rządowy projekt ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Druki sejmowe nr 544 i 543 z dnia 4 czerwca 2002 r.). W 

toku prac legislacyjnych zostały przedstawione jeszcze dwa rządowe projekty, projekt ustawy 

o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Druk sejmowy nr 585 z dnia 6 czerwca 2002 r.) i ustawy 

o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Druk 

sejmowy nr 584 z dnia 7 czerwca 2002 r.). Przepisy, nad którymi pracował parlament, zwane 

potocznie pakietem czterech ustaw ubezpieczeniowych, zostały ostatecznie zatwierdzone w 
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dniu 22 maja 2003 r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2003 r. z datą ich wejścia 

w życie od dnia 1 stycznia 2004 r. 

Od tamtej pory Rzecznik Ubezpieczonych funkcjonował w oparciu o przepisy ustawy o 

nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. 

Od początku funkcjonowania urzędu do dnia 9 listopada 2007 r. funkcję Rzecznika 

pełnił dr Stanisław Rogowski. Od 10 listopada 2007 r. do dnia 9 listopada 2011 r. urząd 

Rzecznika Ubezpieczonych sprawowała pani Halina Olendzka. Od dnia 10 listopada 2011 r. 

do dnia 10 października 2015 r. funkcję Rzecznika Ubezpieczonych pełniła dr Aleksandra 

Wiktorow. 

Zgodnie z art. 5 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku 

Ubezpieczonych Rzecznik reprezentował interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, 

uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, 

uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę 

kapitałową lub osób przez nie uposażonych. 

Wymieniona wyżej ustawa w art. 20 wskazywała, że Rzecznik Ubezpieczonych 

podejmuje działania w zakresie ochrony osób, których interesy reprezentuje, a w 

szczególności do jego zadań należy: 

1) rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika; 

2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych; 

3) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach 

dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych  

i pracowniczych programów emerytalnych; 

4) informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń i 

organizacji gospodarczych powszechnych towarzystw emerytalnych o dostrzeżonych 

nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, 

towarzystw emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i innych 

instytucji rynku ubezpieczeniowego; 

5) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między: 

- ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów 

ubezpieczenia a zakładami ubezpieczeń, 
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- ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów 

ubezpieczenia a agentami ubezpieczeniowymi, 

- ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów 

ubezpieczenia a brokerami ubezpieczeniowymi, 

- towarzystwami emerytalnymi a członkami tych towarzystw oraz wynikłych z 

uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych, w szczególności poprzez 

organizowanie sądów polubownych do rozpatrywania tych sporów; 

6) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie 

ochrony ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów 

ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych 

programów emerytalnych. 

 

Rzecznik Finansowy 

Przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, które weszły w życie w dniu 11 października 

2015 r., stanowią, że Rzecznik Ubezpieczonych z dniem wejścia w życie ustawy staje się 

Rzecznikiem Finansowym i rozpoczyna się jego czteroletnia kadencja. W zawiązku z tym, że 

w dniu wejścia w życie ustawy funkcję Rzecznika Ubezpieczonych pełniła dr Aleksandra 

Wiktorow, ona też została pierwszym Rzecznikiem Finansowym.  

U podstaw procedowania nad poselskim projektem ustawy o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym była chęć 

podwyższenia poziomu ochrony osób korzystających z usług finansowych poprzez 

jednoznaczne, ustawowe przesądzenie trybu i terminów rozpatrywania przez podmioty 

rynku finansowego składanych przez ich klientów reklamacji w ramach procedur 

skargowych. Tworzona instytucja Rzecznika Finansowego ma mieć na celu działanie na rzecz 

ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Zdaniem wnioskodawców projektu w 

obecnym stanie prawnym nie było podmiotu administracji publicznej, do którego każdy 

klient podmiotu rynku finansowego – po wyczerpaniu trybu rozpatrywania reklamacji – 

mógłby zwrócić się z wnioskiem bądź skargą o zbadanie indywidualnej, negatywnie 

rozpatrzonej reklamacji. Istotne jest przy tym założenie, że drogę sądową należy traktować 

jako ostateczne rozwiązanie, a Rzecznik Finansowy będzie stanowić szczególnego rodzaju 

instancję odwoławczą w trybie rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego. 
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Powołanie Rzecznika Finansowego miało niwelować pewną lukę w omawianym zakresie. 

Według projektodawców dotychczas w pewnym stopniu podobną funkcję sprawował 

Rzecznik Ubezpieczonych, jednak jego kompetencje ograniczały się do ochrony interesów 

osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów 

ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów 

emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych. 

Wymaga zatem podkreślenia, że zakres przedmiotowy działania Rzecznika Finansowego 

określony został w sposób relatywnie szeroki, obejmując wszystkie podmioty rozumiane w 

świetle ustawy jako podmioty rynku finansowego i ich klientów. Instytucja Rzecznika 

Finansowego będzie budowana w oparciu o instytucję Rzecznika Ubezpieczonych – Rzecznik 

Finansowy przejmie dotychczasowe kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych, przy czym jego 

obszar kompetencyjny będzie obejmował wszystkie sektory rynku finansowego. 

Ustawa w brzmieniu, w jakim weszła w życie w dniu 11 października 2015 r., 

przewiduje, że do zadań Rzecznika Finansowego należy podejmowanie działań w zakresie 

ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje, a w 

szczególności: 

1) rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek 

nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie 

rozpatrywania reklamacji; 

2) rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z 

reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta; 

3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

podmiotów rynku finansowego; 

4) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach 

dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego; 

5) informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych 

nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego; 

6) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie 

ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego. 

Rzecznik może wytoczyć powództwo na rzecz klientów podmiotów rynku 

finansowego w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych dotyczących 



działalności tych podmiotów, jak również za zgodą powoda wziąć udział w toczącym się już 

postępowaniu. W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze. 

Na podmiot rynku finansowego, który narusza obowiązki nałożone w art. 4 ust. 1, art. 

6-10, art. 30 i art. 31 ustawy, Rzecznik może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 100 000 zł. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień 

naruszenia przepisów, okoliczności tego naruszenia oraz możliwości finansowe podmiotu, 

który dokonał naruszenia. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 

Przy Rzeczniku prowadzone będą pozasądowe postępowania w sprawie 

rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami. 

Przepisy w tym zakresie wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.  

Rzecznik przeprowadza takie postępowanie na wniosek klienta podmiotu rynku 

finansowego. Rzecznik może także odmówić wszczęcia postępowania, jeśli: 

1) klient nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego; 

2) wniosek służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony; 

3) spór jest lub był rozpatrywany przez sąd, inny organ powołany do rozpoznania 

spraw danego rodzaju lub podmiot uprawniony do przeprowadzenia 

pozasądowego rozwiązywania sporów; 

4) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie skutecznego 

przeprowadzenia postępowania przy Rzeczniku; 

5) klient nie uiścił opłaty za postępowanie i nie został od niej zwolniony. 

Co istotne, udział podmiotu rynku finansowego w pozasądowym postępowaniu w 

sprawie rozwiązywania sporów jest obowiązkowy. 

W przypadku złożenia wniosku klient uiszcza opłatę w wysokości 50 zł na rachunek 

Rzecznika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik może zwolnić klienta z 

obowiązku uiszczania opłaty.  

W toku postępowania Rzecznik zapoznaje podmiot rynku finansowego z roszczeniem 

klienta, przedstawia stronom postępowania przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie 

oraz propozycję zakończenia sporu. W przypadku braku polubownego zakończenia 

postępowania Rzecznik sporządza opinię, w której musi zawrzeć w szczególności ocenę 

prawną stanu faktycznego w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Najistotniejsze zmiany 



Jedną z najistotniejszych różnic pomiędzy Rzecznikiem Ubezpieczonych a Rzecznikiem 

Finansowym jest rozszerzenie katalogu podmiotów, których interesy Rzecznik reprezentuje. 

Przypomnijmy, że Rzecznik Ubezpieczonych reprezentował interesy osób ubezpieczających, 

ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy 

emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących 

emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych. Rzecznik Finansowy reprezentuje 

natomiast interesy klientów podmiotów rynku finansowego, a zgodnie z ustawą o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, 

klient podmiotu rynku finansowego to: 

1) będący osobą fizyczną ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z 

umowy ubezpieczenia; 

2) osoba fizyczna dochodząca roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych od 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych; 

3) członek funduszu emerytalnego lub osoba uprawniona w rozumieniu ustawy z dnia 

28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, uczestnik 

pracowniczego programu emerytalnego lub osoba uprawniona w rozumieniu ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, oszczędzający 

lub osoba uprawniona w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego, osoba otrzymująca emeryturę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych; 

4) będący osobą fizyczną klient banku, członek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, klient instytucji płatniczej, klient biura usług płatniczych, klient instytucji 

pieniądza elektronicznego, klient oddziału zagranicznej instytucji pieniądza 

elektronicznego, klient instytucji kredytowej, klient instytucji finansowej, uczestnik 

funduszu inwestycyjnego, klient firmy inwestycyjnej i klient instytucji pożyczkowej. 

Pewnym ograniczeniem jest natomiast zawężenie kręgu uprawnionych do 

skorzystania z pomocy Rzecznika Finansowego tylko do osób fizycznych. 



Kolejna zmiana to możliwość nakładania przez Rzecznika Finansowego kar 

finansowych od wysokości 100 000 zł na podmioty rynku finansowego za określone 

naruszenia przepisów ustawy. 

Istotna kompetencja Rzecznika to możliwość prowadzenia pozasądowych 

postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku 

finansowego a tymi podmiotami, przy obowiązkowym udziale podmiotu rynku finansowego. 

Zmiana przepisów nastąpiła w zakresie obowiązku przekazywania treści umów 

zawieranych z klientami. Rzecznik Ubezpieczonych „nadzorujący” wąski wycinek rynku 

finansowego otrzymywał treść ogólnych warunków ubezpieczenia w wyniku nałożenia 

takiego obowiązku na zakłady ubezpieczeń. Obecnie podmiot rynku finansowego przekazuje, 

na wniosek Rzecznika Finansowego, wzorzec umowy o świadczenie usług, którym posługuje 

się w swojej działalności, oraz inne dokumenty i formularze stosowane przy zawieraniu i 

wykonywaniu tych umów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Bardzo ważna zmiana wprowadzona nową ustawą to obowiązek nałożony na 

podmioty rynku finansowego w zakresie informowania o jakości obsługi klientów. Jest to 

zmiana, o którą od wielu lat starał się Rzecznik Ubezpieczonych. Zgodnie z przepisami ustawy 

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, 

każdy podmiot rynku finansowego corocznie, w terminie 45 dni od zakończenia roku 

kalendarzowego, przekazuje Rzecznikowi sprawozdanie dotyczące rozpatrywania reklamacji 

oraz liczby wystąpień swoich klientów na drogę postępowania sądowego w wyniku 

nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z ich wolą, z uwzględnieniem: 

1) liczby reklamacji; 

2) uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z wniesionych reklamacji; 

3) informacji o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych 

prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym. 

 

Propozycje na przyszłość 

Pierwsze tygodnie działalności Rzecznika Finansowego nie pozwalają dokonać oceny 

skuteczności nowych przepisów. Jednak wydaje się, że już obecnie można pokusić się o 

propozycję zmian, które miałyby na celu jeszcze większe wzmocnienie ochrony słabszej 

strony w relacjach z podmiotami rynku finansowego.  



W pierwszej kolejności to możliwość rozstrzygania przez Rzecznika Finansowego 

sporów do określonej kwoty, np. 5000 zł – 10 000 zł, oczywiście z prawem odwołania się 

przez strony sporu do sądu powszechnego. 

Po drugie to możliwość wytaczania przez Rzecznika Finansowego powództwa przed 

sądem powszechnym w indywidualnej sprawie, gdy wymaga tego ochrona praw i interesów 

klientów podmiotów rynku finansowego. 

Propozycje te z pewnością wzmocniłyby pozycję klientów podmiotów rynku 

finansowego i wpisywałyby się w europejskie, prokonsumenckie trendy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mariusz Denisiuk 

starszy specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego  

 

 

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto 

wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego 

 

Uwarunkowania rynku pracy powodują, iż tylko niewielka grupa pracowników 

pozostaje u tego samego pracodawcy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zmiana 

pracodawcy zmusza osoby gromadzące oszczędności na cele emerytalne do rezygnacji z 

oszczędzania w formie PPE i wyboru dotyczącego sposobu dalszego oszczędzania. Przeważnie 

pracownicy ci decydują się na dokonanie wypłaty transferowej na indywidualne konto 

emerytalne, a następnie z czasem postanawiają dokonać zwrotu zgromadzonych tam 

środków. Wypowiadając umowę o IKE, stają przed koniecznością odprowadzenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Jak winien być taki podatek wyliczony? 

 

Pracowniczy program emerytalny – uwagi ogólne 

Grupową formą oszczędzania są pracownicze programy emerytalne (PPE), 

funkcjonujące na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 

emerytalnych. Pracowniczy program emerytalny tworzony jest przez zawarcie umowy 

zakładowej albo umowy międzyzakładowej, którą zawiera pracodawca z reprezentacją 

pracowników, a następnie rejestrowany przez organ nadzoru. Prawo do uczestnictwa w PPE 

przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony u danego pracodawcy nie krócej niż 3 

miesiące. Przystępując do PPE, uczestnik może wskazać osobę, której mają być wypłacone 

środki zgromadzone w programie w razie śmierci uczestnika. Programy mogą być 

prowadzone w formie: funduszu emerytalnego, umowy o wnoszenie przez pracodawcę 

składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, umowy grupowego ubezpieczenia na 

życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zarządzania zagranicznego.  

Składkę podstawową finansuje pracodawca. Kwota wpłacanej składki podstawowej 

nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia uczestnika. Wysokość składki podstawowej ustalana 

jest procentowo od wynagrodzenia, w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników, albo 
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procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości tej składki. 

Składka wpłacana na rachunek uczestnika PPE obliczana jest w stosunku do wysokości 

wynagrodzenia pracownika, jednakże składka ta – w odróżnieniu od wynagrodzenia – nie jest 

podstawą do odprowadzenia składki na ubezpieczenie emerytalne oraz nie jest od niej 

odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych. Ewentualna składka na 

ubezpieczenie emerytalne oraz ewentualny podatek opłacane są jedynie w przypadku 

przerwania gromadzenia oszczędności w PPE lub kontynuacji oszczędzania w formie IKE. 

Zgodnie z intencją ustawodawcy zachęcać ma to do konsekwentnego odkładania środków, 

które będą wykorzystane po osiągnięciu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i 

ukończeniu 55. roku życia. W przeciwnym wypadku środki te traktowane są jak forma 

wynagrodzenia za pracę, co rodzi obowiązek odprowadzenia składki na ubezpieczenie 

emerytalne. Uczestnik PPE może zadeklarować także składkę dodatkową, jeżeli umowa 

zakładowa tego nie zakazuje. Jej wysokość uczestnik określa w deklaracji. Możliwa jest także 

zmiana wysokości składki dodatkowej lub rezygnacja z jej wnoszenia. Suma składek 

dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego PPE w ciągu roku kalendarzowego nie 

może przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W przypadku gdy kwota 

ustalona w ten sposób będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku 

kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. 

Uczestnik może dokonać w każdym czasie wypowiedzenia udziału w programie przez 

złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia woli, przy czym okres wypowiedzenia 

przewidziany umową zakładową nie może być krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 3 

miesiące. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w programie środki dotychczas 

zgromadzone na rachunku pozostają na tym rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty 

transferowej lub zwrotu. Tym samym dokonanie wypłaty transferowej może nastąpić dopiero 

po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy, u którego prowadzony jest PPE. 

 

Indywidualne konto emerytalne – uwagi ogólne 

Indywidualne konta emerytalne (IKE) funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego. Założenie IKE jest dobrowolne. Konto może założyć każda 

osoba fizyczna mająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, która ukończyła 16 lat. IKE wyróżniają się zachętą podatkową – dochody uzyskane z 

tytułu lokowania środków emerytalnych są objęte zwolnieniem z podatku od dochodów 

kapitałowych, zwanego potocznie podatkiem Belki, w wysokości 19%. 

Każdy posiadacz IKE może w danym czasie gromadzić oszczędności tylko na jednym 

koncie. Niemożliwe jest wspólne gromadzenie środków przez małżonków na jednym koncie. 

IKE jest zakładane i prowadzone na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją 

finansową. Instytucją tą może być fundusz inwestycyjny, biuro maklerskie, zakład 

ubezpieczeń lub bank. Indywidualne konto emerytalne może przybrać formę funduszu 

inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim, ubezpieczenia na 

życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub lokaty bankowej. 

Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty 

odpowiadającej 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 

gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 r. limit ten został określony na poziomie  

11 877 zł. Dodatkowy limit wpłat przewidziano również dla osób małoletnich (pomiędzy 16. a 

18. rokiem życia), których wpłaty na IKE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez te 

osobę w danym roku z tytułu umowy o pracę. 

Warto pamiętać, że założenie IKE nie oznacza zobowiązania do comiesięcznych wpłat 

na konto aż do czasu przejścia na emeryturę. Częstotliwość wpłat określa się w umowie z 

instytucją finansową (np. kwartalnie, półrocznie czy nawet rocznie). Zwykle podawane są 

minimalne wysokości jednorazowych wpłat i minimalne sumy wpłat w ciągu roku. W 

większości przypadków nie trzeba się zobowiązywać do regularnego oszczędzania. Możliwy 

jest wybór takiego IKE, które nie wymaga obowiązkowego opłacania regularnej składki. 

Wówczas, gdy z określonych przyczyn nie będzie możliwe dokonywanie wpłaty na IKE (np. z 

powodu utraty pracy lub nieprzewidzianych wydatków), umowa o prowadzenie IKE nie 

wygaśnie, a zgromadzone środki będą dalej pomnażane. 

Środki gromadzone na IKE traktowane są jak indywidualne oszczędności i w przypadku 

śmierci posiadacza konta są przekazywane wskazanym przez niego osobom. W umowie o 

prowadzenie IKE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną 

wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. Dyspozycję tę można 

zmieniać w trakcie prowadzenia IKE. Jeżeli oszczędzający nie wskaże w umowie osób 

dziedziczących środki, wchodzą one do spadku. Inaczej może być w jedynie w przypadku 

umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – kwestie 



wypłaty środków po śmierci ubezpieczonego reguluje umowa z zakładem ubezpieczeń na 

życie. Osoba uprawniona do środków zgromadzonych na IKE zmarłego może dokonać wypłaty 

transferowej na swoje IKE lub do pracowniczego programu emerytalnego (czyli powiększyć 

swoje oszczędności emerytalne). 

Wpłatą na IKE jest wpłata środków pieniężnych dokonywana przez oszczędzającego na 

indywidualne konto emerytalne lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych 

zgromadzonych na IKE oszczędzającego. Nie jest więc wpłatą na indywidualne konto 

emerytalne transfer środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym. 

Dlatego też inaczej obliczane jest zobowiązanie podatkowe wynikające z rozwiązania umowy 

o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, jeżeli wszystkie środki zgromadzone na 

rachunku pochodziły z wpłat oszczędzającego i pochodzących od nich zysków, a inaczej 

liczone jest zobowiązanie podatkowe, jeżeli środki zgromadzone na rachunku pochodziły 

także z transferu środków z pracowniczego programu emerytalnego. W drugim przypadku 

całość środków transferowanych na indywidualne konto emerytalne traktowana jest jako 

dochód podatnika. 

Środki emerytalne zgromadzone na IKE można wypłacić po osiągnięciu 60 lat lub 

nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia i spełnieniu dodatkowych 

wymogów ustalonych przez ustawę. Wymogiem tym jest dokonywanie wpłat na IKE co 

najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości 

wpłat nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. 

W trakcie trwania umowy o prowadzenie IKE możliwe jest dokonanie częściowego 

zwrotu zgromadzonych środków. Taka sytuacja może nastąpić jedynie w przypadku 

niezachodzenia przesłanek do wypłaty lub wypłaty transferowej. Co istotne, częściowemu 

zwrotowi podlegają wyłącznie wpłaty dokonane na IKE. Częściowy zwrot środków z IKE 

powoduje obowiązek odprowadzenia należnego podatku dochodowego od zysków 

kapitałowych. Możliwe jest też dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na IKE, 

co wiąże się z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie IKE. Dokonanie częściowego zwrotu 

lub zwrotu wszystkich środków rodzi obowiązek podatkowy. W takim przypadku instytucja 

prowadząca IKE zobowiązana jest do odprowadzenia ryczałtowego podatku dochodowego od 

osób fizycznych w wysokości 19%. 

 

Zwrot środków  



Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o 

prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub 

wypłaty transferowej. 

W przypadku gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z PPE, 

instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez 

oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych 

do programu emerytalnego. Środki te stanowią przychody Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych i są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych. W takim przypadku zwrotu środków z IKE środki te również podlegają 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% dochodu. Dochodem jest 

różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie 

emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.  

Jak zostało wspomniane, ustawa przewiduje możliwość dokonania zwrotu, czyli 

wycofania całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź 

wypłaty transferowej. Zgodnie z treścią art. 37 ust. 3 ustawy o IKE, w przypadku gdy na IKE 

oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, instytucja 

finansowa przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez 

oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych 

do programu emerytalnego. Środki te stanowią przychody Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych.  

 

Opodatkowanie środków 

W przypadku zwrotu środków z indywidualnego konta emerytalnego, środki te, 

zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% 

dochodu. Zgodnie z art. 30 ust. 3a tejże ustawy dochodem jest różnica między kwotą 

stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą 

wpłat na indywidualne konto emerytalne.  

Zgodnie zaś z treścią art. 2 pkt 4 ustawy o IKE wpłatą na indywidualne konto 

emerytalne jest wpłata środków pieniężnych dokonywana przez oszczędzającego na 
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indywidualne konto emerytalne lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych 

zgromadzonych na IKE. Istnieje więc różnica w interpretacji przez organy skarbowe co do 

tego, czy jest wpłatą na IKE transfer środków zgromadzonych w PPE.  

Z jednej strony wypłata transferowa nie jest wskazana jako wpłata na IKE i żaden 

przepis ustawy w ten sposób jej nie traktuje. Taka logika wynikałaby z interpretacji Dyrektora 

Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 r. (sygn. IPPB2/415-532/10-2/MG). Jego 

zdaniem: „W przypadku zwrotu części środków zgromadzonych na IKE dochodem jest kwota 

zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego 

udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne (suma wpłat rozumiana jako wpłaty 

oszczędzającego na IKE, z którego dokonywany jest częściowy zwrot oraz wpłaty na IKE 

prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe). W sumie wpłat nie mogą być 

uwzględnione wpłaty w ramach pracowniczych programów emerytalnych, z których nastąpiły 

wypłaty transferowe do IKE, wypłaty transferowe z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej 

do wartości środków zgromadzonych na tym koncie według wartości w dniu realizacji 

zwrotu”.  

Należy przy tym jednak zwrócić uwagę, iż powyższa interpretacja dokonana została w 

odpowiedzi na pytanie instytucji prowadzącej IKE, które zawierało następujące problemy do 

rozstrzygnięcia: 

 „Czy w przypadku wykupu całkowitego z konta IKE, dochodem (podstawą 

opodatkowania) jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na 

koncie IKE a sumą wpłat na konto IKE? 

 Czy w przypadku wykupu częściowego z konta IKE, dochodem (podstawą 

opodatkowania) jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i 

wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na 

tym koncie? 

 Czy w przypadku kolejnego wykupu częściowego z konta IKE, dochodem 

(podstawą opodatkowania) jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn 

kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków 

zgromadzonych na tym koncie? 

 Czy w przypadku wykupu całkowitego poprzedzonego jednym lub kilkoma 

wykupami częściowymi z konta IKE, dochodem (podstawą opodatkowania) jest różnica 



między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na koncie IKE a sumą wpłat na 

indywidualne konto emerytalne?”. 

Jak wynika z cytowanych pytań, interpretacja nie została dokonana w celu udzielenia 

odpowiedzi na pytanie, czy środki wpłacone do pracowniczego programu emerytalnego, a 

następnie w ramach wypłaty transferowej przekazane na indywidualne konto emerytalne, 

powinny być traktowane jako wpłata na indywidualne konto emerytalne czy też nie, niemniej 

efektem takiej interpretacji jest traktowanie wpłat do PPE jako dochodu. 

Z drugiej strony jednak nie da się ukryć, iż wpłaty do PPE mają podobny charakter jak 

wpłaty na IKE. Takie założenie pojawiło się w interpretacji podatkowej wydanej także przez 

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-

599/13-2/MK). Interpretacja ta wydana została w związku z następującym pytaniem: 

„Czy do »sumy wpłat na IKE« w przypadku zwrotu oraz częściowego zwrotu zalicza się 

wszystkie wpłaty wnoszone do IKE, czyli środki: 

 wpłacone przez oszczędzającego na IKE, 

 wpłacone przez oszczędzającego na poprzednie IKE prowadzone przez inne 

instytucje finansowe, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty 

transferowej, 

 wpłacone na rachunek oszczędzającego w ramach PPE, które zostały następnie 

przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej, 

 otrzymane z wypłat transferowych z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE 

oszczędzającego, 

 otrzymane z wypłat transferowych z PPE zmarłego oszczędzającego na IKE 

oszczędzającego oraz, czy w związku faktem, iż ustawodawca nie zdefiniował »sumy wpłat na 

IKE« interpretacja tego pojęcia powinna być jednakowa niezależnie od rodzaju 

dokonywanego zwrotu”. 

W interpretacji tej Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż: „W przypadku zwrotu 

całkowitego środków zgromadzonych na IKE, wycofaniu ulegają wszystkie środki 

zgromadzone na IKE z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy o prowadzenie IKE zatem na 

»sumę wpłat na IKE« składają się: wpłaty dokonane przez oszczędzającego na IKE, 

przekazanie pożytków z papierów wartościowych, wpłaty dokonane na IKE oszczędzającego 

prowadzone przez inne instytucje finansowe, i przekazane od nich pożytki z papierów 

wartościowych, a także przeniesienie środków zgromadzonych w pracowniczych programach 



emerytalnych na konto oszczędzającego w IKE, tj. suma składek podstawowych wpłacanych 

do PPE i suma składek dobrowolnych wnoszonych przez oszczędzającego do PPE”. 

Podobne wnioski wypływają także z interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2006 r. 

Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku (sygn. BI/4117-0016/06) oraz z interpretacji 

indywidualnej z dnia 22 października 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. 

ILPB2/415-392/10/12-S/JK). 

 

Co robić? 

Jak zatem postąpić w sytuacji, gdy wyższa stawka podatku zostanie odprowadzona 

przez instytucję prowadzącą IKE? W takiej sytuacji z pomocą przychodzi przepis art. 75 § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nim, jeżeli podatnik 

kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, 

może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.  

Podatnik kwestionujący wysokość naliczonego i odprowadzonego podatku może 

skierować wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego, do którego płatnik podatku przesłał 

obliczony podatek. We wniosku należy wskazać przede wszystkim: kto składa wniosek 

(oznaczenie podatnika wraz z numerem PESEL lub NIP) i do kogo (naczelnik urzędu 

skarbowego). Następnie należy wskazać, iż podatnik zwraca się z wnioskiem o stwierdzenie 

nadpłaty w podatku od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z 

tytułu zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków 

zgromadzonych na tym koncie w wysokości (w tym miejscu należy określić nadpłatę). Po tym 

stwierdzeniu należy podać uzasadnienie wniosku, a zatem wskazać błędny sposób obliczenia 

podatku przez płatnika, który spowodował zapłatę podatku w wyższej wysokości, oraz 

wskazać alternatywny sposób obliczenia podatku zgodnie z powyższymi interpretacjami 

organów skarbowych, wraz z rzeczywiście należnym podatkiem. 
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Mateusz Kościelniak  

starszy specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego  

 

 

Skutki zmiany właściwości sądowej w sprawach o odszkodowanie z ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych 

 

W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dodano do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przepis art. 34a, który modyfikuje właściwość 

sądową w sprawach o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, ocenianą ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedziby 

poszkodowanego bądź też przed sąd miejsca zdarzenia. W przepisie tym wskazano również, 

że przelew wierzytelności nie będzie wpływać na właściwość sądu.  

Oceniając zmiany dotyczące właściwości sądu w sprawach o odszkodowanie z 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, trzeba zauważyć, że w art. 11 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 

cywilnych i handlowych wskazano, że ubezpieczyciel może być pozwany przed sąd miejsca 

zamieszkania ubezpieczyciela. Dodatkowo w art. 12 rozporządzenia wskazuje się, że w 

odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń może być 

pozwany przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie, z którego wynikła szkoda.  

Zgodnie więc z regulacjami wyżej wskazanego rozporządzenia w sprawach dotyczących 

odszkodowań z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych poszkodowany 

powinien mieć zagwarantowaną możliwość wytoczenia powództwa bądź to przed sąd 

właściwy ze względu na siedzibę ubezpieczyciela bądź miejsce zamieszkania 

poszkodowanego. Przywołana ustawa, która wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2016 r., 

ogranicza jednak możliwość dokonania wyboru sądu właściwego przez powoda pomiędzy 

sądem właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania albo siedzibę zakładu 

ubezpieczeń. Stanowi to ewidentny wyjątek od ogólnej zasady właściwości sądu w prawach 
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cywilnych (właściwość ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę pozwanego) 

określonej w art. 27 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 20 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, UFG i PBUK. Brzmienie przepisu art. 34a ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, UFG i PBUK wprowadzać będzie istotne utrudnienia przy szkodach 

transgranicznych (wyrządzonych np. przez ubezpieczonych w polskich zakładach 

ubezpieczeń, a mających miejsce poza terytorium RP) dla poszkodowanych, którzy mają 

miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim niż Polska. Poszkodowany, który 

będzie wytaczać powództwo przeciwko ubezpieczycielowi mającemu siedzibę w Polsce, 

będzie mógł dochodzić swych praw – według brzmienia art. 34a ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, UFG i PBUK – wyłącznie przed sądem swojego miejsca zamieszkania bądź 

miejsca zdarzenia. Stanowi to istotne ograniczenie prawa do wyboru sądu właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania pozwanego.  

Należy zaznaczyć, że przedmiotem znacznej ilości spraw sądowych przeciwko 

ubezpieczycielom są powództwa o zasądzenie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z 

ubezpieczenia OC sprawcy. Jednakże rozwiązanie problemu masowego napływu tych spraw 

do sądów mających właściwość dla Warszawy powinno polegać nie na zmianie właściwości 

sądu w sprawach z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a na 

przeorganizowaniu struktur administracyjnych tych sądów, które są najbardziej obciążone i 

w których okres oczekiwania na rozstrzygnięcie jest najdłuższy. Problem ma charakter 

systemowy, a jego rozwiązanie mogłoby polegać na podjęciu takich działań, jak 

uruchomienie dodatkowych wydziałów w sądach, powiększenie dotychczas istniejących 

struktur czy stworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej sądu zajmującej się głównie 

rozpatrywaniem spraw dotyczących zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z 

ubezpieczenia OC sprawcy.  

Mimo wszystko warto też zastanowić się nad wprowadzeniem odrębnej procedury o 

charakterze uproszczonym do rozpatrywania spraw o zwrot kosztów najmu pojazdu 

zastępczego. Należy wskazać, iż kodeks postępowania cywilnego pod pewnymi warunkami 

przewiduje możliwość wszczęcia postępowania w ramach procedur uproszczonych, takich 

jak: postępowanie upominawcze, nakazowe oraz uproszczone. Postępowania te są niezwykle 

często wykorzystywane w praktyce i stanowią pewne ułatwienie dla strony powodowej, 

szczególnie w przypadkach, gdy w sprawie nie występują skomplikowane zagadnienia 

dowodowe czy prawne.  
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Dlatego też pozbawienie możliwości wytaczania powództwa przed sąd właściwy dla 

siedziby ubezpieczyciela stanowi swoiste ograniczenie dla podmiotów dochodzących 

roszczeń od zakładów ubezpieczeń, nie tylko w sprawach o zwrot kosztów najmu pojazdu 

zastępczego, lecz także w innych sprawach, w których podmioty te dochodzą roszczeń 

odszkodowawczych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  

Kontrowersje budzi również zmiana polegająca na wprowadzeniu przepisu, który 

stanowić będzie, że przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu. Należy mieć na 

uwadze, że przelew wierzytelności określony w treści art. 509 k.c. powoduje, iż cesjonariusz 

wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki cedenta. Zgodnie z art. 509 § 2 k.c. wraz z 

wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa. Skutek ten rozciągać 

się będzie na prawa zarówno wynikające z przepisów materialnych, jak i procesowych. Jak 

wskazano w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 stycznia 2014 r. (sygn. akt I ACa 

780/13), celem i skutkiem przelewu wierzytelności (art. 509 k.c.) jest przejście wierzytelności 

na nabywcę i utrata jej przez cedenta – zbywcę. Przelew powoduje więc, że cedent przestaje 

być wierzycielem, a staje się nim cesjonariusz. Dotychczasowy wierzyciel zostaje wyłączony 

ze stosunku zobowiązaniowego, jaki go wiązał z dłużnikiem. W wyniku przelewu w 

rozumieniu art. 509 k.c. przechodzi na nabywcę ogół uprawnień przysługujących 

dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, 

jaki wiązał go z dłużnikiem. A zatem nawet przy dokonaniu przelewu wierzytelności nabywcy 

będzie przysługiwała możliwość zastosowania reguły właściwości przemiennej, określonej w 

art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, bądź postulowanej w art.34a 

ustawy. Cesjonariusz wstępuje bowiem w prawa zbywcy i bez przeszkód powinien korzystać 

z dotychczasowym norm regulujących właściwość przemienną. Powyższe potwierdza 

ujednolicone stanowisko Sądu Najwyższego gdzie wskazano, że cesjonariusz może powołać 

się na właściwość przemienną sądu określoną w art. 20 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, UFG i PBUK. W postanowieniu SN z dnia 21 kwietnia 2005 r. (sygn. akt III 

CZP 17/05) wskazano, że przepis art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 

uwzględnia w swej hipotezie nie tylko powództwa o roszczenia wynikające z umów 

ubezpieczeń obowiązkowych (bo te przysługują tylko stronie takiej umowy), ale także 

znajduje zastosowanie do powództw obejmujących roszczenia z tytułu ubezpieczeń 

obowiązkowych, które to roszczenia przysługują z mocy art. 19 ust. 1 ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych poszkodowanym niebędącym stroną umowy ubezpieczenia 
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obowiązkowego. Podobne stanowisko zostało wyrażone w postanowieniu SN z dnia 16 

listopada 2012 r. (sygn. akt III CZP 69/12), wyroku SN z dnia 3 września 1998 r. (sygn. akt I 

CKN 822/97) oraz postanowieniu SN z dnia 22 kwietnia 2010 r. (sygn. akt V CSK 367/09).  

Główną intencją ustawodawcy, który wprowadził powyższe przepisy do ustawy o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, było zmniejszenie ilości spraw i odciążenie sądów w 

Warszawie. Postulowane w ustawie zmiany mogą tylko połowicznie zmienić istniejący stan 

rzeczy i nie będą w pełni skutecznym środkiem.  

Dosyć kontrowersyjne jest natomiast twierdzenie, że zmiana właściwości sądów 

miałaby powodować faktyczną nierówność i niesprawiedliwość dla poszkodowanych, którzy 

dochodzą roszczeń z tytułu zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych. Rzecznik Finansowy, a uprzednio Rzecznik Ubezpieczonych, nie prowadził 

żadnych badań, które miałyby potwierdzić tezę, że właściwość sądu wpływa bezpośrednio na 

wysokość zadośćuczynienia przyznanego przez sądy. Należy mieć na uwadze, że z założenia 

sądy oraz sędziowie rozpatrujący daną sprawę są niezależni i niezawiśli, co oznacza, że w 

podejmowaniu rozstrzygnięć kierują się przede wszystkim przepisami prawa oraz 

doświadczeniem życiowym. W przypadku spraw dotyczących roszczeń za krzywdę z 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych rozstrzygnięcie dotyczące szkody 

niemajątkowej (rozstrzygnięcie o zasądzeniu i ustaleniu odpowiedniej wysokości 

zadośćuczynienia) pozostawione jest uznaniu sędziowskiemu. Powyższe wprost wynika z 

literalnego brzmienia przepisu art. 445 § 1 k.c., który stanowi, że sąd może przyznać 

poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 

krzywdę. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 

dnia 11 czerwca 2015 r. (sygn. akt I ACa 60/15), gdzie stwierdzono, że ustalenie, jaka kwota 

zadośćuczynienia w konkretnych okolicznościach jest odpowiednia, należy do sfery 

swobodnego uznania sędziowskiego. O jej wysokości decyduje przede wszystkim sąd 

pierwszej instancji. Korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia 

może nastąpić tylko wtedy, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy mających 

wpływ na jego wysokość jest ono niewspółmiernie nieodpowiednie, tj. albo rażąco 

wygórowane, albo rażąco niskie. 

W przypadku ustalania odpowiedniej sumy zadośćuczynienia w grę wchodzą 

różnorodne kryteria i okoliczności w zależności od stanu faktycznego. W orzeczeniu Sądu 

Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2015 r. (sygn. akt I ACa 198/15) trafnie 
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stwierdzono, że ustalanie wysokości zadośćuczynienia nie może ściśle odpowiadać –

właściwemu dla naprawienia szkody majątkowej – matematycznemu dostosowaniu kwoty 

odszkodowania do wielkości uszczerbku w prawnie chronionych dobrach i interesach 

poszkodowanego. W przypadku zadośćuczynienia do sądu orzekającego należy rozważenie 

znaczenia czynników, które pozostają doniosłe dla ustalenia zakresu obowiązku zapłaty 

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zmiana wysokości sum zadośćuczynienia zasądzonych 

przez sąd pierwszej instancji wchodziłaby więc w rachubę jedynie w razie rażąco błędnego 

określenia wysokości należnych kwot, tzn. ich istotnego zawyżenia albo zaniżenia. W świetle 

orzecznictwa nawet stopa życiowa społeczeństwa jest uznawana za całkowicie uboczne 

kryterium przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. W orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z dnia 19 czerwca 2015 r. (sygn. akt I ACa 1857/14) stwierdzono, że stopa życiowa 

społeczeństwa tylko pośrednio może rzutować na rozmiar zadośćuczynienia, w tym jego 

umiarkowany wymiar, i to bez względu na status społeczny i materialny pokrzywdzonego. 

Przesłanka stopy życiowej ma charakter uzupełniający i ogranicza wysokość 

zadośćuczynienia tak, by jego przyznanie nie prowadziło do wzbogacenia osoby 

uprawnionej; nie może jednak pozbawić zadośćuczynienia jego zasadniczej funkcji 

kompensacyjnej i eliminować innych czynników kształtujących jego wymiar. 

Podsumowując zatem, należy stwierdzić, że zmiana właściwości sądu jest pewną próbą 

odciążenia wymiaru sprawiedliwości, a praktyka pokaże, czy będzie ona efektywna i 

skuteczna. Trudno jest jednak formułować zarzut, że sąd w innym regionie Polski zasądzi 

odmiennie zadośćuczynienie w podobnej sprawie niż jego odpowiednik np. w Warszawie. 

Brak jest stosownych badań i analiz, które miałyby potwierdzać taki wniosek. Określenie 

wysokości zadośćuczynienia jest wszak pozostawione w gestii swobodnego uznania 

sędziowskiego.  
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główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego  

 

 

Odpowiedzialność rolnika za szkodę wyrządzoną przez psa 

 

W ostatnim czasie do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęło wiele skarg właścicieli 

pojazdów na ubezpieczycieli odmawiających uznania swej odpowiedzialności gwarancyjnej z 

tytułu umowy ubezpieczenia OC rolników za szkodę powstałą w wyniku zderzenia z psem 

należącym do rolnika. Warunki tego ubezpieczenia reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 50 ust. 1 powołanej ustawy z 

ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim 

we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym 

są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego 

gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem m.in. zniszczenia lub uszkodzenia 

mienia. Na podstawie tego przepisu zgłaszane są roszczenia o odszkodowanie za szkody 

poniesione w wyniku zderzenia z psem, poszkodowani przyjmują bowiem, iż rolnik ponosi 

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę przetrzymywane i wykorzystywane w 

jego gospodarstwie. W konsekwencji szkoda ta pozostaje w związku funkcjonalnym z 

posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa.  

Zakłady ubezpieczeń odmawiają jednak wypłaty odszkodowania podnosząc, iż szkoda 

nie miała związku z posiadaniem gospodarstwa, gdyż pies nie jest zwierzęciem 

gospodarskim. Zdaniem ubezpieczycieli jedynie szkoda powstała z udziałem zwierzęcia 

gospodarskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i 

rozrodzie zwierząt gospodarskich rodzi odpowiedzialność gwarancyjną zakładu ubezpieczeń. 

Ubezpieczyciele powołują przy tym wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 stycznia 

2015 r. (sygn. akt I ACa 656/14), w którym Sąd w analogicznym stanie faktycznym oddalił 

roszczenia poszkodowanej jako niezwiązane z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Sąd 

przyjął bowiem, iż pies nie jest zwierzęciem gospodarskim, a jego rola w gospodarstwie 

rolnym jest związana wyłącznie ze sferą życia prywatnego rolnika, co oznacza brak związku 

funkcjonalnego z posiadaniem gospodarstwa rolnego.  
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Stanowisko to może jednak budzić wątpliwości z kilku względów. 

Wynikająca z umowy ubezpieczenia OC rolnika odpowiedzialność zakładu 

ubezpieczeń ma charakter akcesoryjny i występuje wyłącznie wówczas, gdy istnieje 

odpowiedzialność rolnika za powstałą szkodę. Jak zostało wcześniej wskazane, stosownie do 

art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych niezbędną przesłanką powstania 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest to, by do szkody doszło w związku z 

posiadaniem gospodarstwa rolnego. Również w art. 51 ustawy ustawodawca zaznaczył, iż 

ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, 

która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej 

wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Za 

powołanym już wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. oraz wskazując 

poglądy doktryny, zakłady ubezpieczeń podnoszą, iż nie każda sfera życia rolnika podlega 

ochronie wynikającej z umowy ubezpieczenia OC rolnika, zatem szkody związane ze sferą 

życia prywatnego nie angażują odpowiedzialności ubezpieczyciela. Rzecznik Finansowy 

podziela tę opinię, gdyż ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych powołanymi wyżej 

przepisami ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela wyłącznie do szkód związanych z 

posiadaniem gospodarstwa rolnego, dlatego też kluczowe jest dokonanie każdorazowo 

analizy stanu faktycznego, w którym doszło do szkody i rozważenie, czy ma ona związek z 

posiadaniem gospodarstwa rolnego.  

W analizowanym stanie faktycznym do szkody dochodzi najczęściej w wyniku 

zderzenia z psem wybiegającym z gospodarstwa rolnego rolnika, który potwierdza, iż 

należący do niego pies był psem stróżującym. Mimo funkcji użytkowej psa zakłady 

ubezpieczeń ograniczają swą odpowiedzialność wyłącznie do szkód powstałych z udziałem 

zwierząt gospodarskich powołując przepisy ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich, zawierającej w art. 2 pkt 1 zamknięty – nieobejmujący psów – katalog 

zwierząt gospodarskich. Zgodnie z powyższym przepisem zwierzętami tymi są: 

a) koniowate – zwierzęta gatunków: koń (Equus caballus) i osioł (Equus asinus), 

b) bydło – zwierzęta gatunków: bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus 

bubalus), 

c) jeleniowate – zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny (Cervus elaphus), jeleń 

sika (Cervus nippon) i daniel (Dama dama), utrzymywane w warunkach fermowych w celu 



pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa 

w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej, 

d) drób, 

e) świnie (Sus scrofa), 

f) owce (Ovis aries), 

g) kozy (Capra hircus), 

h) pszczoła miodna (Apis mellifera), 

i) zwierzęta futerkowe. 

Powołując ten przepis, ubezpieczyciele podkreślają, iż „zwierzętami gospodarskimi są 

zwierzęta chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły 

pociągowej”. Z twierdzenia tego wynika zatem, iż – zdaniem ubezpieczycieli – niezbędną 

przesłanką ich odpowiedzialności jest wyrządzenie szkody przez zwierzę służące wyłącznie 

produkcji rolnej, a psa do tej grupy zaliczyć nie można. Zauważyć jednak należy, iż ustawa o 

ubezpieczeniach obowiązkowych ustanawia odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za 

szkody związane już z samym posiadaniem gospodarstwa rolnego, a nie wyłącznie z jego 

prowadzeniem, tj. uzyskiwaniem produkcji towarowej. Wynika stąd, iż w ustawie tej zakres 

odpowiedzialności ubezpieczyciela jest szerszy, bo związany już z samym posiadaniem 

gospodarstwa, nie tylko z jego prowadzeniem. Warto wspomnieć, iż potrzebę rozszerzenia 

zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela dostrzegł ustawodawca w 2003 r., w wyniku 

czego z dniem 1 stycznia 2004 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 

grudnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Stosownie 

do § 9 ust. 1 tego rozporządzenia z ubezpieczenia OC przysługiwało wówczas odszkodowanie 

w węższym zakresie, tj. wyłącznie wówczas, gdy szkoda miała związek z prowadzeniem 

gospodarstwa, a więc z uzyskiwaniem produkcji towarowej. Obecnie obowiązująca ustawa o 

ubezpieczeniach obowiązkowych znacznie zatem rozszerzyła zakres odpowiedzialności 

ubezpieczyciela, obejmując szkody związane już z samym posiadaniem gospodarstwa, a nie 

tylko z jego prowadzeniem. Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami odpowiedzialność 

zakładu ubezpieczeń nie jest uzależniona od prowadzenia w gospodarstwie produkcji rolnej i 

przetrzymywania w gospodarstwie zwierząt wykorzystywanych do tej produkcji.  

Mimo tak szerokiego określenia przez ustawodawcę zakresu odpowiedzialności 

wynikającej z umowy ubezpieczenia OC rolników ubezpieczyciele kwestionują swą 
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odpowiedzialność gwarancyjną za szkody powstałe z udziałem zwierząt, ograniczając ją 

wyłącznie do szkód wyrządzonych przez zwierzęta gospodarskie, a więc – w rozumieniu 

ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – służące produkcji rolnej. 

Stwierdzić jednak należy, iż stanowisko to jest błędne, ponieważ ustawa o ubezpieczeniach 

obowiązkowych nie tylko ustanowiła bardzo szeroki zakres odpowiedzialności 

ubezpieczyciela, lecz także – w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta – nie 

ograniczyła odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłącznie do zwierząt gospodarskich. Warto 

zauważyć, iż pojęcie „zwierzę gospodarskie” w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych w 

ogóle nie występuje, nadto żaden przepis tej ustawy nie nawiązuje ani też nie odsyła do 

pojęć i przepisów zawartych w ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich. Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich reguluje ona wyłącznie kwestie związane z hodowlą oraz zachowaniem 

zasobów genetycznych, oceną wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzeniem ksiąg 

hodowlanych i rejestrów, a także nadzorem nad hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich. 

Nie ma ona zatem żadnego odniesienia do kwestii związanych z ubezpieczeniem OC rolników 

i jego zakresem. W związku z tym przyjąć należy, iż również z tego względu nie znajduje 

podstaw ograniczanie przez zakłady ubezpieczeń odpowiedzialności wyłącznie do szkód z 

udziałem zwierząt gospodarskich, o których mowa w ustawie o organizacji hodowli i 

rozrodzie zwierząt. W konsekwencji każda szkoda wyrządzona przez zwierzę chowane w 

gospodarstwie w celu innym niż dla przyjemności i rozrywki, a więc także przez psa 

chowanego w celu pilnowania obejścia, winna być objęta odpowiedzialnością gwarancyjną 

zakładu ubezpieczeń. Przetrzymywanie psów w gospodarstwach rolnych jest praktyką 

zwyczajowo przyjętą i nagminną, która służy zapewnieniu bezpieczeństwa w gospodarstwie, 

przy czym psy te – będąc psami stróżującymi – są zazwyczaj przetrzymywane na uwięzi poza 

domem mieszkalnym. 

Tak jak zostało powiedziane, zakłady ubezpieczeń stanowisko odmowne uzasadniają 

wskazując opinię wyrażoną przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 13 stycznia 

2015 r., zgodnie z którym pies nie jest zaliczany do grupy zwierząt gospodarskich, w związku 

z czym szkody wyrządzone przez psy nie są szkodami powstałymi w związku z posiadaniem 

gospodarstwa. Zauważyć jednak trzeba, iż w swych rozważaniach Sąd nie odniósł się do 

zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i zakreślonej tam szeroko 

odpowiedzialności rolników. Sąd podzielił ocenę sądu pierwszej instancji (wyrok Sądu 



Okręgowego w Zamościu z dnia 14 lutego 2014, sygn. akt I C 1073/11), który – również nie 

odnosząc się do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ani nie uzasadniając ograniczenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wyłącznie do zwierząt gospodarskich w rozumieniu 

ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – wskazał jedynie, iż „pies 

pilnujący obejścia (lub kot) nie jest w rozumieniu ustawy [o organizacji hodowli – przyp. 

autora], zwierzęciem gospodarskim, tylko zwierzęciem domowym wykorzystywanym 

użytkowo ze względu na jego cechy”. Sąd powołał przy tym definicję zwierzęcia domowego 

zawartą w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Zgodnie z tą 

definicją, zwierzętami domowymi są „zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z 

człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza”. Jednocześnie Sąd ten zdefiniował psa 

stróżującego jako „zwierzę domowe wykorzystywane użytkowo”. Trzeba jednak zauważyć, iż 

pies stróżujący – chowany w gospodarstwie rolnym w celu pilnowania obejścia i zazwyczaj 

przetrzymywany na uwięzi – nie spełnia definicji zwierzęcia domowego, nie jest bowiem 

trzymany w charakterze towarzysza człowieka i w jego domu dla rozrywki. Samo zaś 

sformułowanie Sądu „zwierzę wykorzystywane użytkowo” może być rozumiane jako 

potwierdzenie istnienia związku funkcjonalnego pomiędzy posiadaniem gospodarstwa a 

przetrzymywaniem psa stróżującego w tym gospodarstwie, wykluczając tym samym 

rekreacyjny charakter posiadania przez rolnika tego psa.  

W tym miejscu należy przywołać wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 24 

września 2014 r. (sygn. akt I Ca 122/14), który – orzekając w drugiej instancji – w 

analogicznym stanie faktycznym uznał roszczenia poszkodowanego. Sąd wyraził przy tym 

opinię, iż mimo że pies nie stanowi części inwentarza, spowodowana przez niego szkoda 

związana jest z prowadzoną przez rolnika działalnością. W stanie faktycznym, na którego tle 

zapadł wyrok, pies był psem stróżującym, który zerwał się z łańcucha i wybiegł na drogę, 

doprowadzając do kolizji, w wyniku której doszło do uszkodzenia pojazdu, którym 

poszkodowany się poruszał. Sąd potwierdził zatem istnienie związku funkcjonalnego 

pomiędzy wykorzystywaniem w gospodarstwie psa stróżującego a posiadaniem przez rolnika 

gospodarstwa rolnego. Tym samym zakład ubezpieczeń został zobligowany do wypłaty 

odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia OC rolników.  
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Ubezpieczenia na życie 

 

Ubezpieczenie każdemu Polakowi posiadającemu podstawową wiedzę z dziedziny 

ekonomii kojarzy się z bezpieczeństwem i zaufaniem. To właśnie te cechy stanowią o 

przewadze umowy ubezpieczenia nad innymi kontraktami, które zawieramy w życiu 

codziennym. Co istotne, umowa ubezpieczenia wpływa na komfort naszego życia, ponieważ 

daje poczucie bezpieczeństwa. Świadomi zabezpieczenia finansowego, zarówno własnego, 

jak i całej rodziny, nie martwimy się o przyszłość i czujemy się spokojniejsi.  

 

Czym więc jest ubezpieczenie na życie? 

Gdybym miał opisać ubezpieczenie na życie własnymi słowami, abstrahując od języka 

prawniczego, to określiłbym je jako ten rodzaj ubezpieczenia, gdzie zasadnicze znaczenie ma 

punkt widzenia ubezpieczonego, którego interes jest chroniony. Ów punkt widzenia znajduje 

wyraz w dążeniu do zapewnienia pełnej realizacji świadczenia pieniężnego w przypadku 

wystąpienia sytuacji losowych związanych tak z życiem i zdrowiem ubezpieczonego, a więc 

chorób i wypadków, jak i z upływem czasu i osiągnięciem określonego w umowie wieku, 

skutkującego spełnieniem kolejnego świadczenia – z tytułu dożycia. Stąd też często 

spotykane w reklamie ubezpieczeniowej hasła „zapewnij spokój sobie i bliskim” czy „zadbaj o 

swoją przyszłość”. 

Musimy jednak pamiętać, że ubezpieczenie jest także, a może przede wszystkim 

umową posiadającą określoną treść. Umowa ta z uwagi na charakter i przedmiot powinna 

być napisana językiem prostym i przyjaznym dla konsumenta oraz być pozbawiona pułapek, 

czyli jednym słowem ma kojarzyć się z bezpieczeństwem i zaufaniem. Dlaczego akurat ten 

rodzaj umowy jest szczególny? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy nie tylko w przepisach 

prawa regulujących działalność ubezpieczeniową i umowę ubezpieczenia, lecz także w 

piśmiennictwie i poglądach doktryny określających umowę ubezpieczenia jako kontrakt 

najwyższego zaufania. 



To właśnie wyjątkowość treści umowy, związana z aspektem życia i zdrowia, 

powierzenie ubezpieczycielowi informacji wrażliwych związanych z osobą ubezpieczoną i 

objęcie w zamian ochroną ubezpieczeniową wskazują, iż podstawą tej umowy jest przede 

wszystkim zaufanie, i to obustronne. Wzmocnieniu tego zaufania służy zasada realności 

ochrony ubezpieczeniowej, wyrażająca się dążeniem do ograniczenia w treści umowy 

wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela i zapewnienia ubezpieczonemu pełnej ochrony 

ubezpieczeniowej. Oczywiście ubezpieczenie musi przynosić korzyści także 

ubezpieczycielom. Zysk związany z dystrybucją ubezpieczeń nie powinien być jednak 

jedynym, decydującym celem. Kluczowym kryterium jest społeczno-gospodarcza rola umowy 

ubezpieczenia. Zysk więc powinien być z jednej strony godziwy, z drugiej zaś nie może 

umniejszać społecznego znaczenia umowy. Ubezpieczanie będzie miało sens wówczas, gdy 

właściwe proporcje będą zachowane. 

 

Czy ubezpieczenie na życie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo? 

W ostatnim czasie na rynku ubezpieczeniowym pojawił się niepokojący trend 

związany z dystrybucją ubezpieczeń w każdym miejscu, gdzie jest to tylko możliwe. Zatem 

ubezpieczenie na życie możemy zawrzeć (uwaga ważne: nie kupić, gdyż ubezpieczenie jest 

umową – pamiętajmy o tym) nie tylko w placówce ubezpieczyciela albo u agenta 

ubezpieczeniowego, lecz także w banku, na poczcie, w supermarkecie, u teleoperatora, w 

zakładzie energetycznym, w zakładzie pracy, w trakcie rozmowy telefonicznej lub przez 

internet. Z jednej strony to dobrze, iż ubezpieczenia towarzyszą nam na co dzień, stanowią 

bowiem ważny czynnik nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim społeczny, z drugiej zaś 

strony tendencja do rozszerzania dystrybucji do granic możliwości zaburza wyjątkowość tej 

umowy – co dotyczy nie tylko jej postrzegania, lecz także jej jakości.  

Skoro była już mowa o treści umowy ubezpieczenia, należy zauważyć, że nie każde 

miejsce sprzyja zawieraniu tej umowy. Do zapoznania się z treścią niezbędne są bowiem 

spokój i czas, które to czynniki pomagają dokonać właściwego wyboru. Zawarcie umowy 

może zatem łatwo ulec zakłóceniu w miejscach, gdzie często występuje zgiełk lub hałas, 

niepozwalający się skupić na czytaniu tekstu umowy czy utrudniający właściwe jej 

zrozumienie. Dlatego też nie wyobrażam sobie zawierania umów ubezpieczenia na życie w 

markecie, w butiku czy na targu. Niestety, to właśnie chęć maksymalizacji zysków kieruje 

sprzedaż ubezpieczeń na nowe tory dystrybucji, generując w ten sposób liczne zagrożenia dla 



konsumentów. Pośpiech, presja czasu i zgiełk powodują, że konsumenci niechętnie 

spoglądają na ogólne warunki ubezpieczeń, a często nie czytają ich w ogóle, polegając 

jedynie na zapewnieniach sprzedawcy. Jak praktyka dowodzi, sprzedawcy dość często 

tytułujący się „doradcami klienta”, niejednokrotnie działają na niekorzyść konsumentów, 

doprowadzając do zawarcia (przystąpienia konsumenta do) umowy, która jest nieadekwatna 

do potrzeb i oczekiwań klienta.  

Drugim niepokojącym zjawiskiem związanym z dążnością do maksymalizacji zysków 

jest rozszerzenie „oferty produktowej” na nowe płaszczyzny, niekoniecznie związane z istotą 

umowy ubezpieczenia na życie. Stąd też obserwujemy wysyp rozwiązań hybrydowych, 

będących połączeniem ubezpieczenia na życie z umową inwestycyjną, lokatą. Niestety, w 

tym przypadku powinniśmy zapomnieć o przymiocie „bezpieczeństwa”, jaki towarzyszy 

klasycznej umowie ubezpieczenia na życie. Z punktu widzenia istoty działalności 

ubezpieczeniowej stało się coś zupełnie niezrozumiałego. Posłużono się ubezpieczeniem jako 

platformą do generowania zysków z działalności o innym charakterze, tj. maklerskiej, 

inwestycyjnej. Po części winien tej sytuacji jest ustawodawca dopuszczający taką możliwość, 

choć w pewnym sensie usprawiedliwia go to, że w tym zakresie korzystał z rozwiązań 

europejskich, które – jak czas pokazuje – nie zawsze powinny stanowić wzór do 

naśladowania. W przypadku ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym, gdy słyszymy 

o „oszczędzaniu na emeryturę” czy zyskach z „super lokaty ubezpieczeniowej”, nie dajmy się 

zwieść hasłom reklamowym i pamiętajmy o tym, że ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem 

tylko z nazwy, albowiem ryzyko inwestycji ponosi w tym przypadku konsument. Czasami dla 

pozoru lub jako zasłona dymna wykorzystywana jest argumentacja o występującym w 

umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym elemencie 

ochronnym, stanowiącym uzasadnienie traktowania tej umowy jako gwarantującej 

bezpieczeństwo. Jednakże jeśli cofniemy się do początku artykułu, zrozumiemy, na czym 

polega przewrotność tej tezy i jej fałsz. Nie sposób bowiem pogodzić twierdzenia o umowie 

ubezpieczenia jako o kontrakcie najwyższego zaufania z inwestycyjnym charakterem jej 

odpowiednika w postaci umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym. 

 

Jakie więc powinno być ubezpieczenie na życie? 



Ubezpieczenie na życie nie powinno być źródłem problemów, lecz winno kojarzyć się 

z bezpieczeństwem, pewnością i uczciwością. Ubezpieczenie na życie ma zapewniać jak 

najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej za przyzwoitą cenę. Treść umowy nie może być 

złożona, lecz prosta, jasna i czytelna. Jednym słowem ma to być umowa przyjazna 

konsumentom, w której przeważać powinien element ochronny bliski klasycznemu 

wariantowi tej umowy. Ubezpieczyciele i agenci ubezpieczeniowi co do powyższego powinni 

mieć absolutną jasność. Ubezpieczenia na życie mają wyrażać interes podmiotu, który jest 

chroniony, nie zaś ubezpieczycieli i podmiotów powiązanych z ich siecią sprzedaży!  
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Bartłomiej Chmielowiec  

główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego   

 

Postępowania reklamacyjne w polskim ustawodawstwie 

 

 Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego  

W dniu 11 października 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

(dalej: ustawa o Rzeczniku Finansowym). Przedmiotowa ustawa wprowadziła rozwiązanie 

istniejące już w polskim ustawodawstwie, zakładające, że silniejsza strona umowy zawartej z 

konsumentem, czyli przedsiębiorca, jest zobowiązana rozpatrzyć zastrzeżenia (skargę) klienta 

dotyczącą zawartej umowy. Ustawa o Rzeczniku Finansowym określa zasady rozpatrywania 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego, czyli przez:  

1) instytucję płatniczą, biuro usług płatniczych, instytucję pieniądza elektronicznego i 

oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

2) bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji 

kredytowej i instytucję finansową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe; 

3) towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 

4) spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 

listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; 

5) firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

6) krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń i oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń w 

rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej; 

7) fundusz emerytalny i towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

8) instytucję pożyczkową – podmiot będący kredytodawcą w rozumieniu ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1348/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1348/1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041461546
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041461546
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000855
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000855
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051831538
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051831538
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241151
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971390934
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971390934
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715
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9) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych. 

Natomiast osobami uprawnionymi do składania reklamacji są:  

1) będący osobą fizyczną ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z 

umowy ubezpieczenia; 

2) osoby fizyczne dochodzące roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych od Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

3) członkowie funduszu emerytalnego lub osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, uczestnicy 

pracowniczego programu emerytalnego lub osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, oszczędzający lub osoby 

uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, osoby 

otrzymujące emeryturę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych; 

4) będący osobą fizyczną klient banku, członek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, klient instytucji płatniczej, klient biura usług płatniczych, klient instytucji 

pieniądza elektronicznego, klient oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, 

klient instytucji kredytowej, klient instytucji finansowej, uczestnik funduszu inwestycyjnego, 

klient firmy inwestycyjnej i klient instytucji pożyczkowej. 

Reklamacja może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego 

obsługującej klientów, mianowicie: 

1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego 

obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe; 

2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w 

jednostce, o której mowa w ust. 1; 

3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku 

finansowego. 

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page?_afrLoop=7344118854836831&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=f9rgrxutm_4
http://pbuk.pl/pl/
http://pbuk.pl/pl/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031241152
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161207
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161207
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161205
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161205
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082281507
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082281507
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001529
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001529
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W przypadku złożenia reklamacji podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i 

udziela klientowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, 

uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, okres rozpatrywania reklamacji nie może 

przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania.  

Jedną z istotnych sankcji za niedotrzymanie terminu na udzielenie reklamacji jest 

domniemanie prawne zawarte w art. 8 ustawy o Rzeczniku Finansowym. Mianowicie w 

przypadku niedotrzymania terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację uważa się ją za 

rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Ponadto ustawa umożliwia Rzecznikowi Finansowemu, 

który reprezentuje klientów podmiotów rynku finansowego, nałożenie w drodze decyzji 

administracyjnej kary do wysokości 100 000 zł w przypadku naruszenia przez te podmioty 

obowiązków nałożonych ustawą. W szczególności Rzecznik może nałożyć karę w przypadku 

braku udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ustawowych terminach, braku 

uzasadnienia faktycznego i prawnego, a także braku wyczerpującej informacji na temat 

stanowiska podmiotu rynku finansowego lub pouczenia o możliwości wystąpienia z 

powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być 

pozwany, i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.  

 

 Postępowanie reklamacyjne zawarte w prawie przewozowym  

Zgodnie z treścią art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, 

przewoźnik co do zasady ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie 

przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w 

przewozie przesyłki. Kolejne normy prawne zawarte w przedmiotowej ustawie wskazują, że 

w przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, iż doznała ona ubytku lub 

uszkodzenia, przewoźnik powinien niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz 

okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien także wykonać te czynności na żądanie 

uprawnionego (odbiorcy lub nadawcy przesyłki), jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest 

naruszona. Przedmiotowe ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności 

uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym 

terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej 

czynności.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840530272
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Jeżeli po wydaniu przesyłki okaże się, że uprawniony ujawnił ubytek lub uszkodzenie 

niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik powinien ustalić stan przesyłki 

na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak 

niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Sam protokół podpisują osoby uczestniczące w 

ustaleniu stanu przesyłki, zaś w sytuacji, kiedy uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, 

może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie 

egzemplarz protokołu. 

Zgodnie z treścią art. 75 prawa przewozowego dochodzenie roszczeń w 

postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi 

reklamacji, a zatem aby móc skutecznie dochodzić roszczeń w postępowaniu sadowym, 

obligatoryjnym postępowaniem jest postępowanie reklamacyjne. Jednocześnie reklamację 

lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych 

należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty. 

Warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja lub wezwanie do zapłaty, a także 

tryb postępowania reklamacyjnego określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz 

postępowania reklamacyjnego. Stosownie zatem do uregulowań zawartych w 

przedmiotowym rozporządzeniu reklamację składa się w formie pisemnej. Powinna ona 

zawierać:  

1) datę sporządzenia reklamacji; 

2) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika; 

3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej 

reklamację; 

4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji; 

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego); 

6) wykaz załączonych dokumentów; 

7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji. 

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, 

oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu oraz potwierdzone kopie 

innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym 

poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. Reklamację można 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060380266
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060380266
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060380266
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złożyć w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej 

przez przewoźnika jako właściwa do załatwiania reklamacji.  

Na zakończenie należy wskazać, że bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres 

od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na 

reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak 

na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.  

 

 Normy obowiązujące w kodeksie cywilnym  

Zgodnie z ogólna zasadą zawartą w art. 556 kodeksu cywilnego, sprzedawca jest 

odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną 

(rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, zaś w 

szczególności uznaje się, że rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w 

umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym 

przedstawiając próbkę lub wzór; 

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu 

umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

W sytuacji, kiedy rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o 

obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez 

nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo 

wadę usunie. Natomiast jeżeli kupującym jest konsument, może on zamiast 

zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad 

albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do 

zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby 

nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.  

W celu m.in. zdyscyplinowania sprzedawców w zakresie wyrażenia stanowiska 

odnośnie do zgłoszonej niezgodności przez kupującego, który jest konsumentem, 

ustawodawca przewidział specjalny tryb dochodzenia uprawnień. Mianowicie, zgodnie z 

treścią art. 5615 k.c.: „Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub 

usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
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być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, 

uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione”. Przedmiotowy przepis wprowadza zatem 

domniemanie prawne, zgodnie z którym brak stanowiska sprzedawcy co do zamierzonego 

przez kupującego konsumenta sposobu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w terminie 14 

dni oznacza milczącą akceptację wybranego sposobu przywrócenia przedmiotu sprzedaży do 

jego zgodności z umową, a jego żądanie za uzasadnione. 

 

 Rozpatrywanie reklamacji usług telekomunikacyjnych  

Zgodnie z treścią art. 106 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do rozpatrzenia 

reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Przedmiotowa ustawa w art. 106 ust. 2 – analogicznie 

jak w opisanej wyżej ustawie o Rzeczniku Finansowym oraz w kodeksie cywilnym – 

przewiduje domniemanie prawne wskazujące, że w sytuacji, kiedy reklamacja usługi 

telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa 

się, że została ona uwzględniona.  

Warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja, a także tryb postępowania 

reklamacyjnego określone są w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 

lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Stosownie zatem do 

uregulowań zawartych w przedmiotowym rozporządzeniu, reklamacja może być złożona w 

terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się 

przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została 

nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej 

nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Co 

istotne, reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa wyżej, tj. okresu 12 

miesięcy, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka dostawcy usług rozpatrująca 

reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego. 

Reklamacja może być złożona w każdej jednostce obsługującej użytkowników danego 

dostawcy usług. Sama reklamacja może być złożona: 

1) w formie pisemnej – osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce, o 

której mowa w ust. 1, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe; 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041711800
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000284
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000284
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2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty 

reklamującego w jednostce obsługującej użytkowników; 

3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez dostawcę usług. 

Jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na reklamację 

w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Dostawca usług potwierdza przyjęcie reklamacji oraz 

udziela odpowiedzi na reklamację na papierze. Za zgodą reklamującego, wyrażoną w 

reklamacji, w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w odrębnym 

oświadczeniu, dostawca usług potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na 

reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo 

z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji 

elektronicznej.  

Co istotne, prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniach 

mediacyjnych przed Prezesem UKE roszczeń określonych w ustawie Prawo 

telekomunikacyjne przysługuje użytkownikowi końcowemu po wyczerpaniu drogi 

postępowania reklamacyjnego, którą uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została 

uwzględniona lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie zapłacił 

dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja usługi 

telekomunikacyjnej została uwzględniona. 

 



Aleksander Daszewski  

radca prawny, koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych  

 

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego w sprawie charakteru prawnego opłaty 

likwidacyjnej oraz wartości wykupu 

 

W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwija się kompetencja Rzecznika 

Finansowego (poprzednio Rzecznika Ubezpieczonych) przedstawiania w toczących się 

postępowaniach sądowych istotnych poglądów w sprawach. W 2009 r. Rzecznik przedstawił 

16 poglądów, w 2010 r. – 11 poglądów, w 2011 r. – 33 poglądy, w 2012 r. – 76 poglądów, w 

2013 r. – 78 poglądów, w 2014 r. – 92 poglądy, a 2015 r. (do listopada) około 150 poglądów, 

głównie dotyczących ubezpieczeń inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym.  

Warto podkreślić, iż prezentowany przez Rzecznika w konkretnym postępowaniu 

istotny pogląd w sprawie ukazuje szersze prawne spojrzenie Rzecznika na sprawę (spór) lub 

problem prawny, a zarazem stanowi dla konsumenta wydatną pomoc na etapie procesu 

cywilnego. Pogląd prezentowany przez Rzecznika jest też naturalną kontynuacją 

postępowania skargowego i prezentowany jest w sporach, w których w ocenie Rzecznika 

istnieją korzystne rokowania co do zakończenia sprawy. 

Kilkuletnie doświadczenia ukazują również, że sądy przychylają się do stanowiska 

prezentowanego przez Rzecznika w 90% przypadków (przy czym znaczna część spraw jest 

jeszcze w toku). Szersze obserwacje pokazują również, że poglądy Rzecznika są pożytecznym 

materiałem stanowiącym merytoryczną pomoc dla sądów powszechnych. Poglądy są 

bowiem formułowane pod kątem uzasadnienia orzeczenia, przekazywane wewnątrz sądów 

w analogicznych sprawach, omawiane i wskazywane na portalach sędziowskich, a także 

coraz częściej sądy występują do Rzecznika z wnioskiem o stosowny pogląd. 

Podkreślenia również wymaga fakt, iż Rzecznik prezentuje poglądy zarówno w 

sprawach indywidualnych, jak również w powództwach zbiorowych oraz w kluczowych 

kwestiach, jak przykładowo w sprawie określenia „konsumenckiego” statusu 

poszkodowanego. Przykładem poglądu w kluczowej dla konsumentów usług 

ubezpieczeniowych kwestii jest ostatnio zaprezentowany przez Rzecznika istotny pogląd 

odnoszący się do charakteru prawnego opłaty likwidacyjnej oraz wartości wykupu.  

http://rf.gov.pl/pdf/poglad_SN_ufk_18.11.2015.pdf
http://rf.gov.pl/pdf/poglad_SN_ufk_18.11.2015.pdf


Wątpliwości prawne na tym tle powziął Sąd Okręgowy w Warszawie w trakcie 

rozpoznawania apelacji w sprawie o sygn. V Ca 568/15, dochodząc do przekonania, że 

powstało zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, i w trybie art. 390 k.p.c. 

przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia pytanie prawne o następującej treści: 

„Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku 

przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie wraz z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest  świad czeniem głównym, czy 

ubocznym?” .  

Rzecznik Finansowy – ze względu na doniosłość zagadnienia prawnego dla osób, 

których interesy reprezentuje na rynku usług ubezpieczeniowych, tj.: ubezpieczających, 

ubezpieczonych i uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia – zdecydował o 

przedstawieniu w toczącym się postępowaniu istotnego poglądu dla sprawy, odnosząc się do 

całokształtu zagadnień prawnych objętych zapytaniem prawnym.  

Rzecznik Finansowy w poglądzie odniósł się do kwestii kluczowych dla rozstrzygnięcia 

wątpliwości wyrażanych przez Sąd. Rzecznik stanął na stanowisku, iż:  

1. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest 

umową mieszaną, zawierającą elementy różnych umów, a w szczególności umowy o 

zarządzanie środkami na zlecenie (umowa typu asset management). 

2. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest 

umową z zobowiązaniem do świadczenia wzajemnego, jakim jest zarządzanie środkami na 

zlecenie. 

3. W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

ubezpieczyciel zobowiązuje się – w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego – spełnić 

świadczenie polegające na zapłacie określonej kwoty pieniężnej oraz spełnić świadczenie 

polegające na zarządzaniu środkami na zlecenie, a ubezpieczający zobowiązuje się spełnić 

świadczenie polegające na zapłacie składki i innego wynagrodzenia za zarządzenie środkami 

na zlecenie. 

4. Zarówno na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jak i nowo 

uchwalonej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej wartość wykupu stanowi odrębną kategorię prawną od świadczenia z 

umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

http://rf.gov.pl/pdf/poglad_SN_ufk_18.11.2015.pdf


5. Świadczenie z tytułu dożycia jest świadczeniem głównym w umowie ubezpieczenia 

na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o ile jego wysokość jest uzależniona 

od czynnika aktuarialnego. 

6. Wartość wykupu nie stanowi głównego świadczenia z umowy ubezpieczenia na 

życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a w szczególności nie jest świadczeniem 

w rozumieniu art. 353 k.c. 

7. Brak jest tytułu prawnego dla pomniejszenia środków zgromadzonych w 

ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym o jakiekolwiek kwoty w przypadku 

przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia, w szczególności w postaci opłaty 

likwidacyjnej. 

8. Na gruncie stosunków zobowiązaniowych opłata likwidacyjna nie jest dopuszczalna 

prawnie ze względu na brak ekwiwalentnego świadczenia po stronie ubezpieczyciela. 

9. Pomniejszenie procentowe wartości rachunku stanowi ukrytą opłatę likwidacyjną, 

co prowadzi do tożsamej konkluzji jak w przypadku orzecznictwa sądowego dotyczącego 

jawnej opłaty likwidacyjnej. 

10. Długotrwały charakter umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym nie należy do jej essentialia negotii, podobnie jak długotrwałe 

oszczędzanie środków pieniężnych nie stanowi normatywnego celu tej umowy. 

Ponadto w trakcie prac nad poglądem, a także z uwagi na doniosłość pytania 

prawnego Rzecznik Finansowy, chcąc zobrazować Sądowi Najwyższemu kształtującą się w 

ostatnim czasie linię judykatury, dokonał kwerendy orzecznictwa sądów powszechnych w 

sprawach dotyczących wartości wykupu i opłaty likwidacyjnej. Rzecznik liczył, że będzie ona 

pomocna dla Sądu w pełnej analizie rozstrzyganego zagadnienia prawnego.  

Rzecznik wyrażał też nadzieję, iż omawiane rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego 

zamknie dyskusje na temat charakteru prawnego opłaty likwidacyjnej oraz wartości wykupu 

w tysiącach obecnie toczących się postępowaniach sądowych. Opłata likwidacyjna i wartość 

wykupu to w ocenie Rzecznika dwie strony tego samego niedozwolonego mechanizmu, 

dzięki któremu w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ubezpieczyciele zatrzymywali całość albo 

znaczną część środków pieniężnych osób ubezpieczonych. 



Niestety w toczącym się postępowaniu Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na zapytanie 

Sądu Okręgowego czyli de facto nadal brakuje odpowiedzi na to kluczowe dla konsumentów 

uwikłanych w polisy ale też zainteresowanych rozstrzygnięciem zakładów ubezpieczeń pytanie.  

Motywując ustnie odmowę podjęcia uchwały SN stwierdził, iż pytanie prawne jest zbyt 

ogólne bez odniesienia się do konkretnej umowy. Można interpretować to stanowisko w ten sposób, 

iż nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie z uwagi na zróżnicowanie 

produktowe w tym segmencie rynku czyli prawdopodobnie przy niektórych produktach można 

mówić o świadczeniu głównym a innych nie. Sprawa więc jest dalece skomplikowana i trzeba 

indywidualnie podchodzić do każdego przypadku analizując treść konkretnej umowy. Będą to 

zapewne nadal robiły sądy powszechne w tysiącach indywidualnych postępowań. Rzecznik Finansowy 

będzie w tych postępowaniach aktywnie uczestniczył, przedstawiając istotne poglądy w sprawie 

zarówno w powództwach indywidualnych jak i zbiorowych. 

 

 

 



 

 

 

 

Anna Dąbrowska 

główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego  

 

Co dalej z umową ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych po 

sprzedaży pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu? 

 

Niektórzy leasingodawcy pozostawiają leasingobiorcom swobodę w zakresie wyboru 

ubezpieczyciela, inni zaś dają możliwość skorzystania z umowy ubezpieczenia zawartej przez 

leasingodawcę. W przypadku sprzedaży pojazdu będącego przedmiotem leasingu 

niejednokrotnie rodzą się wątpliwości, co się dzieje z umową obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej.  

W praktyce skorzystanie przez leasingobiorcę z umowy ubezpieczenia zawartej przez 

leasingodawcę nierzadko oznacza droższe ubezpieczenie, czyli wyższą składkę 

ubezpieczeniową, zwłaszcza w porównaniu z ofertami, które leasingobiorca mógłby uzyskać 

we własnym zakresie. Źródłem niechęci do korzystania z umowy zawartej przez 

leasingodawcę jest też często wysokość składki w kolejnych latach. Nie zawsze bowiem 

leasingodawca dba o to, aby wysokość składki ubezpieczeniowej pozostawała niezmienna 

przez cały okres trwania umowy leasingu. Nic więc dziwnego, że leasingobiorca, który kupuje 

pojazd – czy to jeszcze trakcie trwania umowy leasingu, czy też po jej zakończeniu – często 

chce zrezygnować z takiej umowy ubezpieczenia jeszcze przed jej zakończeniem, szczególnie 

gdy do tegoż zakończenia umowy pozostało jeszcze sporo czasu. 

Rodzi się jednak pytanie, czy w świetle przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa) zawsze będzie to możliwe. 

Omawiając to zagadnienie, z pewnością należy wskazać przepisy zawarte w art. 31 

ust. 1 i 4 ustawy. Pierwszy z nich stanowi, że 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 

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


 

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. 

Art. 31 ust. 4 ustawy przewiduje zaś, iż w razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego 

właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy 

ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz 

utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega 

rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu 

mechanicznego wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

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

Jeżeli do sprzedaży pojazdu przez firmę leasingową leasingobiorcy dojdzie już po 

zakończeniu umowy leasingu, wówczas można by zastosować art. 31 ust. 1 ustawy. 

Możliwość zastosowania tego przepisu może jednak komplikować fakt, iż posiadacz zależny 

pojazdu jest jednocześnie ubezpieczającym, a wskazany przepis mówi o sytuacji 

przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy do sprzedaży pojazdu 

leasingobiorcy dojdzie w trakcie obowiązywania umowy leasingu. Nie ziszczą się bowiem 

wówczas przesłanki zastosowania art. 31 ust. 4 ustawy ani też art. 31 ust. 1 ustawy, który 

mówi o przejściu praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia z tego posiadacza, który zawarł 

tę umowę, na posiadacza, na którego przechodzi prawo własności pojazdu. W omawianym 

przypadku jest to bowiem jedna i ta sama osoba, która jako ubezpieczający najpierw 

posiadała status użytkownika pojazdu, by potem stać się jego właścicielem.  

Jeżeli zastosowania nie znajdują ani przepis art. 31 ust. 1, ani przepis art. 31 ust. 4 

ustawy, wówczas działa klauzula prolongacyjna przewidziana w art. 28 ust. 1 wskazanej 

ustawy, co oznacza, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden 

dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o 

jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. 

Choć nie można wykluczyć, że ubezpieczyciel, do którego zostanie skierowane 

oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC, uzna jego skuteczność na 



 

podstawie art. 31 ust. 1, to jednak bardziej prawdopodobne wydaje się zajęcie stanowiska, iż 

do analizowanego przypadku nie można zastosować ani art. 31 ust. 1, ani też art. 31 ust. 4. 

W świetle argumentu a contrario należy bowiem przyjąć, iż skoro kupno przez leasingobiorcę 

aktualnie leasingowanego pojazdu nie wiąże się ze zmianą podmiotową po stronie 

posiadacza pojazdu (art. 31 ust. 1), ani też posiadacz pojazdu nie traci posiadania na rzecz 

właściciela (art. 31 ust. 4), to temu posiadaczowi (ubezpieczającemu) nie przysługuje 

uprawnienie do rozwiązania umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, a jedynie na jej 

koniec, według ogólnej reguły z art. 28 ust. 1 ustawy. 

Może jednak zdarzyć się w praktyce, iż dojdzie do tzw. podwójnego ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wówczas pozostaje możliwość skorzystania z art. 28a 

ustawy, który w sytuacji, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest 

ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z 

umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie 

ustawowej klauzuli prolongacyjnej, może on tę ostatnią wypowiedzieć na piśmie. W tym 

przypadku zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez 

który ponosił odpowiedzialność. Ponadto należy zauważyć, że w sytuacji, gdy doszło do 

zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu 

do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym 

zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka 

ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia. 

 



Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie od 01.01.2015 r. do 10.10.2015 r. 

 

W okresie od 01.01.2015 r. do 10.10.2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 

11 612 pisemnych skarg zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki 

ubezpieczeń gospodarczych (Tabela nr 1). 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. 

W przedstawianym okresie sprawozdawczym zaobserwowano również 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 okresie 01.01.2015 r. – 10.10.2015 r. 

 

 

 

W okresie 01.01.2015 r. – 10.10.2015 r. skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych 

napływały zarówno bezpośrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych 

i uprawnionych z umowy ubezpieczenia – 8097 spraw (69,7%), jak też za pośrednictwem 

pełnomocników i innych podmiotów – 3515 spraw (30,3%) (Wykres nr 1). 

 

 

 

 

 

 

Lp. Podział skarg 

 

Liczba % 

1. Dział I – Ubezpieczenia na życie 

 

3141 27,1 

2. Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia 

majątkowe 

8387 72,2 

3. Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 84 0,7 

4. Ogółem 

 

11 612 100 



 

 

Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, 

najliczniejsza grupa skarg, odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 5370 skarg, co 

stanowiło 46,2% ogółu spraw. Wśród nich najwięcej spraw odnotowano na obowiązkowe 

ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – 4419 skarg (38,1%). 

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. 

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 
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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. 

Wysoką pozycję w zakresie liczebności skarg w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych 

zajmowały ubezpieczenia autocasco (688 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 

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 – 89 skarg (0,8%). 

Ponadto część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym 

najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń 

odszkodowawczych – 29 skarg (0,2%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia 

obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (47 skarg – 0,4%). 

Pozostałe wystąpienia skarżących w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczyły 

ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 56 skarg (0,5%), 

ubezpieczeń assistance – 16 skarg (0,1%), ubezpieczeń Zielonej Karty – 12 skarg (0,1%), 

ubezpieczeń szyb samochodowych – 9 skarg (0,1%) oraz ubezpieczeń kosztów naprawy 

pojazdu – 5 skarg (Tabela nr 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 2 

Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. – 10.10.2015 r. 
 

Tematyka skarg 

 
Liczba % 

DZIAŁ I – Ubezpieczenia na życie 
 

3141 27,1 

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

Ubezpieczenia zawarte po 1989 r.: 

 

- Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcją NNW) 

- Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

- Ubezpieczenia na życie 

- Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci 

- Ubezpieczenia rentowe 

- Brak danych 

18 

3123 

 

1396 

936 

760 

13 

6 

12 

0,2 

26,9 

 

12,0 

8,1 

6,5 

0,1 

0,1 

0,1 

Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia 

majątkowe 

8387 72,2 

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) 

5370 

4419 

688 

56 

16 

12 

9 

5 

89 

29 

47 

46,2 

38,1 

5,9 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,8 

0,2 

0,4 

Ubezpieczenia OC (pozostałe): 

- OC przedsiębiorcy 

- OC w życiu prywatnym 

- OC wykonywanego zawodu 

- OC przewoźnika 

- OC statków powietrznych i morskich 

1075 

907 

103 

48 

15 

2 

9,3 

7,8 

0,9 

0,4 

0,1 

0,0 

Ubezpieczenia mienia: 

- Ubezpieczenia mienia osób fizycznych 

- Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw 

- Assistance 

- Ubezpieczenia cargo mienie w transporcie 

478 

406 

65 

6 

1 

4,1 

3,5 

0,5 

0,1 

0,0 

Ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego i nowo zakupionego sprzętu 413 3,6 

Ubezpieczenia NNW: 

- Ubezpieczenia NNW 

- Ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej 

339 

258 

81 

2,9 

2,2 

0,7 

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) 

- UFG (kary i regres) 

250 

130 

79 

 

26 

8 

3 

1 

2 

1 

2,2 

1,1 

0,7 

 

0,2 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 



Ubezpieczenia turystyczne: 

- Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą 

- Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży 

- Ubezpieczenia bagażu 

- Ubezpieczenia kosztów leczenia dla cudzoziemców 

- Assistance 

- Ubezpieczenia opóźnienia/odwołania lotu 

127 

71 

26 

22 

5 

2 

1 

1,1 

0,6 

0,2 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

Ubezpieczenia kredytu i innych produktów bankowych: 

- Ubezpieczenia kredytu 

- Ubezpieczenia kart płatniczych i kont osobistych 

59 

58 

1 

0,5 

0,5 

0,0 

Regresy (dot. pozostałych szkód) 29 0,2 

Ubezpieczenia ryzyk finansowych 29 0,2 

Gwarancje ubezpieczeniowe 11 0,1 

Ubezpieczenia dziennego pobytu szpitalnego 7 0,1 

Ubezpieczenia ochrony prawnej 5 0,0 

Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwach domowych 4 0,0 

Ubezpieczenia zdrowotne 3 0,0 

Casco statków powietrznych i morskich 2 0,0 

Ubezpieczenia maszyn budowlanych 2 0,0 

UFG dot. upadłości 2 0,0 

Ubezpieczenia ryzyk budowlanych 1 0,0 

Ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych 1 0,0 

Ubezpieczenia lotnicze 1 0,0 

Upadłość zakładów ubezpieczeń 1 0,0 

Brak danych 178 1,5 

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 84 0,7 

Ogółem 
 

11 612 100 

 

 

W omawianej grupie ubezpieczeń znacząca liczba skarg odnosiła się do składek 

ubezpieczeniowych – 580 skarg (5,0%) (Tabela nr 3). Ubezpieczający skarżyli się przede 

wszystkim na: wezwanie przez zakład ubezpieczeń do zapłaty składek powstałych na skutek 

ponownej kalkulacji; występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych; 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 przedstawianym okresie sprawozdawczym na drugim miejscu, pod względem 

liczebności znajdowały się skargi dotyczące ubezpieczeń na życie – łącznie 3141 spraw, co 

stanowiło 27,1% wszystkich spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, które w tym 

okresie wpłynęły do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. 

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 okresie od 01.01.2015 r. do 

10.10.2015 r. takich spraw odnotowano 18 (0,2%). 

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

zawarte po 1989 r. – łącznie takich skarg odnotowano 3123 (26,9%). Najliczniejsza grupa 

spraw z omawianego zakresu dotyczyła ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych będących 

uzupełnieniem ubezpieczeń na życie – 1396 spraw (12,0%). Wysoka pozycja w tej grupie 

skarg dotyczyła ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – 936 

spraw (8,1%). Kolejne miejsce zajęły skargi dotyczące ubezpieczeń na życie – 760 spraw 

(6,5%), ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci – 13 spraw (0,1%) oraz ubezpieczeń 

rentowych – 6 spraw (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 

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 – 1075 skarg (9,3%), 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. 

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 zawierała zarzuty odnoszące się do ubezpieczenia mienia na 

wypadek kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych – 478 skarg (4,1%). 

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. 

Wysoką pozycję w zakresie liczebności skarg stanowiły ubezpieczenia sprzętu 

gospodarstwa domowego i nowo zakupionego sprzętu – 413 spraw (3,6%). 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.). 

Kolejna grupa skarg dotyczyła ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków – 

łącznie 339 spraw (2,9%), w tym 81 spraw (0,7%) odnosiło się do ubezpieczeń następstw 

nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej. 

Przyczyną tych skarg były najczęściej problemy dotyczące odmowy przyznania 

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

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

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

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

W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano 250 spraw (2,2%) odnoszących 

się do problematyki ubezpieczeń rolnych. Wśród nich najwięcej skarg dotyczyło umów 

obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. 

Pozostałe wystąpienia skarżących dotyczyły: obowiązkowego ubezpieczenia budynków 

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczeń upraw, ubezpieczeń mienia 

w gospodarstwach rolnych, ubezpieczeń maszyn rolniczych oraz ubezpieczeń zwierząt 

w gospodarstwach rolnych. 

Ponadto część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym 

odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń 

odszkodowawczych oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia 

umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa 

rolnego. 

W grupie skarg odnoszących się do problematyki ubezpieczeń rolnych dominowały 

zarzuty dotyczące sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia, 

oddalenia roszczenia przez zakład ubezpieczeń w całości, opieszałości w prowadzonym 

postępowaniu likwidacyjnym, co prowadziło do nieterminowego zaspokajania roszczeń. 



Dodatkowo w odniesieniu do umów obowiązkowego ubezpieczenia budynków 

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyczyną skarg były m.in. nieprawidłowości 

w działaniach zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do likwidacji szkód huraganowych, 

zalaniowych oraz ogniowych. W tej grupie skarg, znacząca liczba spraw dotyczyła także 

pomniejszenia należnego odszkodowania o stopień amortyzacji budynku liczony przez 

ubezpieczycieli od dnia posadowienia budynku, nie zaś tak jak stanowi ustawa – o jego 

faktyczne zużycie, które powinno być liczone od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń do dnia powstania szkody. 

Kolejna pozycja w badanym okresie sprawozdawczym, pod względem liczby skarg 

odnosiła się do ubezpieczeń turystycznych – 127 (1,1%). Wystąpienia skarżących w tej grupie 

spraw dotyczyły: ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, ubezpieczenia 

kosztów rezygnacji z podróży, ubezpieczenia bagażu, ubezpieczenia kosztów leczenia dla 

cudzoziemców, ubezpieczenia assistance oraz ubezpieczenia opóźnienia/odwołania lotu. 

Z analizy postępowań skargowych wynika, iż przyczyną skarg w grupie ubezpieczeń 

turystycznych była najczęściej odmowa przyznania odszkodowania lub świadczenia, 

motywowana przez zakład ubezpieczeń brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej 

z zakresu zawartej umowy, spory odnośnie wysokości odszkodowania lub świadczenia, 

wynikające przede wszystkim ze zbyt niskiej sumy ubezpieczenia, a także opieszałość 

w prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym, co prowadziło do nieterminowego 

zaspokajania roszczeń. 

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

Rzecznika Ubezpieczonych w omawianym okresie sprawozdawczym (szczegółowe dane 

przedstawia Tabela nr 2). 

 

 

Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

W okresie od 01.01.2015 r. do 10.10.2015 r., podobnie jak w minionych latach, 

zdecydowanie dominowały zarzuty zawarte w poniższych grupach (Tabela nr 3): 

 oddalenie roszczenia zgłaszanego z tytułu umowy ubezpieczenia – 4980 skarg 

(42,9%); 

 spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia – 3359 skarg 

(28,9%); 

 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 1329 skarg (11,4%); 

 opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym – 727 skarg (6,3%). 

 

 

Tabela nr 3 

Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych 

wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. – 10.10.2015 r. 

 

Lp. Przyczyna skargi 

 

Liczba % 

1. Zaniżona wartość wykupu polisy  
Dział I 

190 1,6 

2. Nieprawidłowe zarządzanie polisą 
Dział I 

19 0,2 

3. Opieszałość w wykupie polisy 
Dział I 

8 0,1 

4. Odmowa wykupu wartości polisy 
Dział I  

8 0,1 

5. Oddalenie roszczenia 
Dział I 

Dział II 

4980 
1528 

3452 

42,9 
13,2 

29,7 

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

Dział II 

3359 
390 

2969 

28,9 
3,3 

25,6 

7. Opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym 
Dział I 

Dział II 

727 
67 

660 

6,3 
0,6 

5,7 

8. 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) 

1329 

671 

 

658 

160 

420 

78 

11,4 

5,8 

 

5,6 

1,4 

3,6 

0,6 

9. Odmowa kontynuacji ubezpieczenia 
Dział I 

Dział II 

35 
22 

13 

0,3 
0,2 

0,1 

10. Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych 
Dział I 

Dział II 

83 
35 

48 

0,7 
0,3 

0,4 

11. Procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń 
Dział I 

Dział II 

217 
38 

179 

1,9 
0,3 

1,6 

12. Odmowa wglądu w akta 
Dział I 

Dział II 

283 
133 

150 

2,4 
1,1 

1,3 

13. Zmiana sumy ubezpieczenia 
Dział I 

Dział II 

3 
2 

1 

0,0 
0,0 

0,0 



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

Dział II 

2 
1 

1 

0,0 
0,0 

0,0 

15. Brak wyraźnej przyczyny skargi 
Dział I 

Dział II 

57 
12 

45 

0,5 
0,1 

0,4 

16. Inne przyczyny skargi 
Dział I 

Dział II 

71 
17 

54 

0,6 
0,1 

0,5 

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

regresowych 
Dział II 

157 1,4 

18. Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 

 

84 0,7 

19. Ogółem 11 612 100 

 

Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i wyniki interwencji 

W okresie od 01.01.2015 r. do 10.10.2015 r. w większości spraw kierowanych do 

urzędu tj. w 10 241 sprawach (88,2%) Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję (Wykres 

nr 2). 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 1125 przypadkach, co stanowiło 9,7% 

wszystkich skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. 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. 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. Znaczna grupa spraw 

wymagała uzupełnienia o dodatkowe informacje, bez których dalsze badanie jej było 

niemożliwe. 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 2,1% skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie od 

01.01.2015 r. do 10.10.2015 r., nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny w postępowaniu 

wewnętrznym. Dopiero jego zakończenie pozwoli na podjęcie decyzji w sprawie dalszego 

postępowania. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych w okresie od 01.01.2015 r. do 

10.10.2015 r. łącznie w odniesieniu do 2008 skarg nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść 

skarżącego, co stanowiło 26,8% wszystkich spraw zakończonych, w tym 67 spraw zostało 

uznanych w drodze wyjątku (0,9%). 

W omawianym okresie sprawozdawczym, 5492 sprawy zostały zakończone wynikiem 

negatywnym, co stanowiło 73,2% wszystkich skarg, w których Rzecznik Ubezpieczonych 

zakończył postępowanie interwencyjne (Wykres nr 3). 
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Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń 

gospodarczych zakończonych w okresie 01.01.2015 r. - 10.10.2015 r. 



 

Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych na poszczególne 

zakłady ubezpieczeń 

W omawianym okresie do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło łącznie 3141 

skarg odnoszących się do nieprawidłowości w dziale I, co stanowiło 27,1% wszystkich spraw 

(Tabela nr 1). 

Na funkcjonowanie określonych zakładów ubezpieczeń działu I z siedzibą w Polsce 

odnotowano 3095 wystąpień; 20 spraw dotyczyło Oddziałów zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń w Polsce; w 17 przypadkach sprawy odnosiły się do funkcjonowania 

zagranicznych podmiotów (Tabela nr 4); w 9 sprawach brak było wskazania nazwy zakładu 

ubezpieczeń na życie, którego dotyczyła skarga. 

 

W okresie od 01.01.2015 r. do 10.10.2015 r. odnotowano łącznie 8387 skarg 

odnoszących się do nieprawidłowości w dziale II, co stanowiło 72,2% wszystkich spraw 

(Tabela nr 1). 

Na działalność poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II z siedzibą w Polsce 

wpłynęło 7245 skarg; 885 spraw odnosiło się do działalności Oddziałów zagranicznych 

zakładów ubezpieczeń w Polsce; 81 skarg odnotowano na działalność zagranicznych 

zakładów ubezpieczeń; w 54 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); 82 skargi dotyczyły Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 1 sprawa 

dotyczyła działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz 1 sprawa 

dotyczyła upadłego zakładu ubezpieczeń, a w odniesieniu do 38 wniosków skarżący nie 

określili nazwy zakładu ubezpieczeń działu II będącego podmiotem skargi. 

W pozostałych 84 sprawach brak było właściwości Rzecznika Ubezpieczonych (Tabela 

nr 1). 

 

 

 



Tabela nr 4 

Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. – 10.10.2015 r. w związku z działalnością 

poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu I – w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na 30.06.2015 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 30.06.2015 r.)* 

1.  AEGON TU na Życie S.A.  72 2,292 3,412 

2.  TU Allianz Życie Polska S.A. 100 3,184 2,956 

3.  AVIVA TU na Życie S.A. 44 1,401 7,630 

4.  AXA ŻYCIE TU S.A. 150 4,776 4,721 

5.  BZ WBK – AVIVA TU na Życie S.A. 6 0,191 0,888 

6.  TU na Życie Cardif Polska S.A.  29 0,923 0,748 

7.  Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 95 3,025 2,277 

8.  WTUŻiR Concordia Capital S.A.  30 0,955 0,202 

9.  STU na Życie Ergo Hestia S.A.  77 2,451 5,764 

10.  TU na Życie Europa S.A.  187 5,954 3,218 

11.  Generali Życie TU S.A. 193 6,145 4,807 

12.  TU INTER – ŻYCIE Polska S.A. 8 0,255 0,036 

13.  MACIF Życie TUW - - 0,057 

14.  METLIFE TUnŻiR S.A. 73 2,324 7,370 

15.  NATIONALE - NEDERLANDEN TUnŻ S.A. 
(poprzednia nazwa ING TU na Życie S.A.) 

57 1,815 4,994 



Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział I 
Liczba skarg 

% ogólnej 

liczby skarg 

z zakresu działu I 

Udział zakładu ubezpieczeń 

w rynku działu I w % 

(stan na 30.06.2015 r.)* 

16.  Open Life TU Życie S.A. 211 6,718 6,739 

17.  PKO ŻYCIE TU S.A. 69 2,197 4,039 

18.  POCZTOWE TUnŻ S.A. - - 0,003 

19.  Polisa – Życie TU S.A. Vienna Insurance Group 45 1,433 0,946 

20.  PRAMERICA Życie TUiR S.A.  9 0,287 0,757 

21.  PZU Życie S.A. 

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

 Ub. na życie zawarte po 1989 r. 

1176 

18 

1158 

37,440 

0,573 

36,867 

28,363 

22.  TUW Rejent – Life - - 0,054 

23.  Signal Iduna Życie Polska TU S.A.  11 0,350 0,221 

24.  Skandia Życie TU S.A. 180 5,731 2,662 

25.  TU SKOK Życie S.A.  21 0,669 0,223 

26.  UNIQA TU na Życie S.A.  16 0,509 0,574 

27.  TUnŻ WARTA S.A. 236 7,514 6,338 

28.  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 

20 

 

16 

3 

1 

0,637 

 

0,509 

0,096 

0,032 

- 

29.  Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 17 0,541 - 

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale I, za: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2015, www.knf.gov.pl. 
 

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


Tabela nr 5 

Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. – 10.10.2015 r. w związku z działalnością 

poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II – w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na 30.06.2015 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 30.06.2015 r.)* 
Liczba skarg 

(ogółem) 

Liczba skarg 

(ubezpieczenia 

komunikacyjne) 

1. TUiR Allianz Polska S.A. 424 293 5,055 6,420 

2. AVIVA TU Ogólnych S.A. 102 85 1,216 1,535 

3. AXA TUiR S.A. 28 3 0,334 0,931 

4. BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group 91 84 1,085 0,682 

5. BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 71 56 0,847 1,051 

6. BZ WBK – AVIVA TU Ogólnych S.A. 14 - 0,167 0,809 

7. TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group 233 127 2,778 3,700 

8. Credit Agricole TU S.A. - - - 0,014 

9. D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A.  4 - 0,048 0,064 

10. STU Ergo Hestia S.A. 780 489 9,300 13,220 

11. TU Euler Hermes S.A. 1 - 0,012 1,070 

12. TU Europa S.A.  147 4 1,753 2,663 

13. Generali TU S.A.  508 353 6,057 3,265 

14. Gothaer TU S.A. 262 172 3,124 2,149 



Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział II 

Liczba skarg 
% ogólnej 

liczby skarg 

z zakresu działu II 

Udział zakładu 

ubezpieczeń w rynku 

działu II w % 

(stan na 30.06.2015 r.)* 
Liczba skarg 

(ogółem) 

Liczba skarg 

(ubezpieczenia 

komunikacyjne) 

15. TU INTER Polska S.A.  28 - 0,334 0,451 

16. TU INTERRISK S.A. Vienna Insurance Group 514 216 6,129 3,173 

17. KUKE S.A.  - - - 0,150 

18. Link 4 TU S.A. 217 198 2,587 1,836 

19. TUiR Partner S.A. 3 2 0,036 0,006 

20. PTR S.A. - - - 2,273 

21. PZU S.A. 2241 1548 26,720 31,043 

22. Signal Iduna Polska TU S.A. 17 - 0,203 0,190 

23. UNIQA TU S.A.  242 128 2,885 3,999 

24. TUiR WARTA S.A. 845 450 10,075 14,046 

25. TU ZDROWIE S.A. 1 - 0,012 0,084 

26. Concordia Polska TUW 23 9 0,274 0,890 

27. TUW Cuprum 4 - 0,048 0,311 

28. Pocztowe TUW 36 27 0,429 0,280 

29. TUW SKOK 52 - 0,620 0,662 

30. TUW TUW 190 101 2,265 1,670 

31. TUZ TUW 167 103 1,991 1,363 



Lp. 
Zakłady ubezpieczeń 

dział II 

Liczba skarg 
% ogólnej 

liczby skarg 

z zakresu działu II 

Udział zakładu 

ubezpieczeń w rynku 

działu II w % 

(stan na 30.06.2015 r.)* 
Liczba skarg 

(ogółem) 

Liczba skarg 

(ubezpieczenia 

komunikacyjne) 

32. Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce: 

 

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

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

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

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

- AGA International S.A. Oddział w Polsce 

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

- Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce 

- BTA Insurance Company SE Oddział w Polsce 

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

- Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 

- SOGECAP S.A. Oddział w Polsce 

885 

 

465 

208 

112 

35 

25 

13 

10 

8 

6 

2 

1 

769 

 

449 

202 

106 

4 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

- 

10,552 

 

5,544 

2,480 

1,335 

0,417 

0,298 

0,155 

0,120 

0,095 

0,072 

0,024 

0,012 

- 

33. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 81 12 0,966 - 

34. Reprezentanci do spraw roszczeń na terenie Polski nie będący ZU 54 53 0,644 - 

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II, za: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2015, www.knf.gov.pl. 

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


07.08.2015 - Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport w sprawie skarg kierowanych do 

Biura Rzecznika Ubezpieczonych w okresie I półrocza 2015 roku. Jest to kolejne 

opracowanie statystyk skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie, przekazując je 

m.in. do organu nadzoru oraz udostępniając do publicznej wiadomości. 

 

7-8.10.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych oraz przedstawiciel Biura Rzecznika 

Ubezpieczonych wzięli udział w VII Kongresie Bancassurance pod hasłem „Bancassurance – 

reaktywacja” zorganizowanym przez Związek Banków Polskich. 

 

09.10.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w charakterze 

prelegenta w konferencji mediacyjnej „Mediacje z udziałem konsumenta” zorganizowanej 

przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem „Wrocławskie 

Centrum Mediacji”. 

 

11.10.2015 – Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1348), Rzecznik Ubezpieczonych został przekształcony w Rzecznika Finansowego. 

 

21.10.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił referat 

na konferencji „Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam 

konsumeryzm?” zorganizowanej przez Centrum Studiów Konsumenckich Wydziału 

Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, 

Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Stowarzyszenie Pro Motor. 

 

29.10.2015 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w szkoleniu 

„Postępowanie z dokumentacją w świetle nowelizacji ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach” organizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 

Państwowych. 

 

03.11.2015 - Rzecznik Finansowy, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazeta 

Ubezpieczeniowa ogłosili rozpoczęcie XV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, 

magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych  

i społecznych. 

 

http://rzu.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych_w_sprawie_skarg_w_I_polroczu_2015_roku__22117
http://rzu.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Ubezpieczonych_w_sprawie_skarg_w_I_polroczu_2015_roku__22117


17.11.2015 - Rzecznik Finansowy przedstawił istotny pogląd w sprawie zapytania prawnego: 

Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego 

rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym jest świadczeniem głównym, czy ubocznym?, jakie złożył Sąd Okręgowy w 

Warszawie w sprawie o sygn. V Ca 568/15 Sądowi Najwyższemu. 

 

19-20.11.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w Kongresie 

Consumer Finance współorganizowanym przez Gdańską Akademię Bankową i Konferencję 

Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. 

 

26-27.11.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział XII edycji 

Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych odbywającego się pod hasłem 

„Domki z kart czy polityka mieszkaniowa?” zorganizowanego przez Związek Banków 

Polskich. 

 

01.12.2015 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział oraz przedstawili 

referat podczas X edycji Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, 

zorganizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji. 

 

10.12.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział i wygłosił referat na 

konferencji naukowej „Co dalej z frankowiczami? Aktualne problemy prawne i ekonomiczne 

dotyczące tzw. kredytów walutowych” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe 

Rynku Finansowego „REK-FIN” działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 

 

   

 

Opracował: 

Piotr Budzianowski 


