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Szanowny Pan Senator 
Krzysztof Kwiatkowski 
Przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

Mając na uwadze projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych 
w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed 
dniem 1 stycznia 2006 roku  pragnę przedstawić poniższe uwagi. 
 
 
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pozytywnie odnosi się do zasadności podjętej 
przez Senat RP inicjatywy ustawodawczej.  
 
Opierając się na długoletnim doświadczeniu i reprezentując od 1958 roku polski rynek ubezpieczeniowy 
w Systemie Zielonej Karty obejmującym swoim zasięgiem  terytorialnym 48 krajów i  będącym zarazem 
jedyną umocowaną prawnie organizacją powołaną do zabezpieczania interesów poszkodowanych 
wskutek wypadków transgranicznych pragniemy zwrócić uwagę na poniższe kwestie. 
 

1. Podstawą przyznania szczególnych świadczeń dla osób objętych aktualnie obowiązującą ustawą 

o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy 

gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r., 

jak również świadczeń dla kręgu osób poszerzanego zgodnie z niniejszym projektem jest prawo 

polskie. 

 

2. Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji haskiej z 4 maja 1971 o prawie właściwym dla 

wypadków drogowych.  

 

Przepisy konwencji wprowadzają zasadę, zgodnie z którą prawem właściwym dla ustalenia kręgu 

osób poszkodowanych i uprawnionych do odszkodowania oceny roszczeń odszkodowawczych 

jest prawo wewnętrzne państwa, w którym nastąpił wypadek. Jednakże Konwencja przewiduje 

zastosowanie prawa uczestników wypadku (tj. w myśl projektowanej nowelizacji prawa 

polskiego) w sytuacjach wystąpienia szczególnych stanów faktycznych, takich jak 

wypadki z wyłącznym udziałem jednego bądź wielu pojazdów zarejestrowanych w Polsce. 

Udział  

w wypadku pojazdu zarejestrowanego poza Polską powoduje wyłączenie stosowania prawa 

polskiego. Należy zatem przyjąć, iż nowelizacja ustawy nie będzie miała zastosowania do 
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wszystkich poszkodowanych w wypadkach powstałych za granicą, w warunkach objętych 

hipotezą proponowanego art. 1a ustawy. 

 

3. Mając na uwadze przywołane wyżej postanowienia Konwencji haskiej należy w całości pomiąć 

ewentualne rozważania o dotyczące wpływu wysokości minimalnych sum gwarancyjnych 

obowiązujących w  państwach miejsca wypadku, których biura Narodowe są sygnatariuszami 

Porozumienia Wielostronnego (art. 2 ust. 1 pkt. 15-16 ustawy z dnia 23 maja 2003 r.  

o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK). 

 

4. Nowelizacja ustawy poprzez wprowadzenie proponowanych zapisów spowoduje poszerzenie 

kręgu osób, którym mogą być przyznane szczególne uprawnienia również na te ofiary wypadków, 

które zamieszkują za granicą, bez względu na to czy przysługują im z tego tytułu świadczenia 

przewidziane prawem państwa, w którym mają miejsce zamieszkania, bądź którego są 

obywatelami. Naszym zdaniem ustawa o charakterze specjalnym, której celem jest 

zabezpieczenie uzasadnionych interesów osób zagrożonych utratą świadczeń rentowych  

i obciążająca ubezpieczycieli kosztami ryzyk nieubezpieczonych powinna uwzględniać 

pomocniczy (subsydiarny) charakter świadczeń szczególnych. 

 

5. Dodatkowym aspektem wymagającym wyjaśnienia jest wzajemna relacja projektowanej 
nowelizacji z obowiązującym już obecnie art. 5 ustawy. A mianowicie niezbędnym jest zbadanie 
jakie miałoby mieć zastosowanie oraz jakie byłyby skutki wprowadzenia zasady wzajemności  
w zakresie zdarzeń określonych niniejszą nowelizacją.  
 

6. Pragniemy zarazem zauważyć, iż nowelizowana ustawa stanowi rozwiązanie szczególne  
w odniesieniu do obowiązującego systemu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Z tego też powodu jej zakres obowiązywania jest 
zakreślony i uzależniony od faktu wyczerpania minimalnej sumy gwarancyjnej określonej ustawą 
z dnia 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (-). 
 

7. W powyższym kontekście należy zauważyć, iż projektowana nowelizacja będzie obejmować 
wyłącznie zdarzenia, które miały miejsce od 1 stycznia 2004 roku (suma gwarancyjna 
350 000 euro na poszkodowanego) do 10 czerwca 2007 roku, kiedy to ustanowiona została 
minimalna suma gwarancyjna w wysokości 5 milionów euro na zdarzenie. 
 

8. W tym kontekście pragniemy dodatkowo zaznaczyć, iż obowiązujący wcześniej reżim prawny  
tj. przed 1 stycznia 2004 roku nie obejmował ryzyk zaistniałych poza granicami Polski. Zwierane 
wcześniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych w ruchu międzynarodowym miały charakter wyłącznie dobrowolny. 
 

9. Biorąc pod uwagę, iż nieznana jest obecnie ewentualna liczba poszkodowanych oraz wysokość 
potencjalnych świadczeń, które miałyby  być przedmiotem wydaje się, iż przewidziany termin 
vacatio legis jest krótki.  
 

Ubocznie pragniemy nadmienić, iż do tej pory nie wpłynęły do naszego Biura żadne zgłoszenia 
związane z koniecznością wypłat świadczeń, jakie są przedmiotem nowelizowanej ustawy. Nie 
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wyklucza to jednak sytuacji, iż tego rodzaju przypadki były zostały już zarejestrowane  
w zakładach ubezpieczeń, będących Członkami Biura. 
 

10. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest instytucją gwarancyjną rynku 
ubezpieczeniowego zrzeszającą zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność wyłącznie  
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  
i w odniesieniu do zdarzeń transgranicznych zaistniałych zarówno w kraju, jak i poza granicami 
RP. Mając jednak na uwadze szczególne potrzeby poszkodowanych, a także biorąc pod uwagę 
wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania szkód transgranicznych, jak również 
stosowne zaplecze kadrowe jesteśmy gotowi na podjęcie zadań określonych projektem 
nowelizacji, jeśli takie będzie postanowienie ustawodawcy. 
 

 
Z wyrazami szacunku, 

          

        Mariusz W. Wichtowski 

              Prezes Zarządu 

 

 


