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Warszawa, dnia 8 listopada 2021 r. 

WSA.0212.62.2021 

RF/146/2021 

 

Pan 

Krzysztof Kwiatkowski 

Przewodniczący Komisji 

Ustawodawczej 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 w odpowiedzi na pismo z dnia 20 października 2021 r. o sygnaturze 

BPS.DKS.KU.0401.29.2021, w którym zwrócono się do Rzecznika Finansowego z prośbą  

o sporządzenie opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy 

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

proszę o przyjęcie poniższego stanowiska. 

Na wstępie Rzecznik chciałbym podkreślić, iż rozszerzenie zakresu stosowania ustawy jest 

jak najbardziej godne rozważenia. Przedstawiony projekt wymaga jednak dodatkowej, pogłębionej 

analizy z uwzględnieniem wskazanych niżej regulacji. 

W projekcie ustawy proponuje się, aby w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych 

uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na 

podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1631)  

w art. 1 po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Przepisy ustawy stosuje się także do poszkodowanych z tytułu szkód, o których mowa 

w ust. 1, powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy zobowiązany do 

zaspokajania ich roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, był krajowy 

zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, i posiadający zezwolenie na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej.”. 

Celem przepisu jest objęcie ustawą obywateli polskich,  

którzy ucierpieli w wypadku komunikacyjnym spowodowanym także przez obywatela  

polskiego, objętego polskim ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Rzecznik Finansowy 

popiera takie rozszerzenie zakresu stosowania ustawy, jako społecznie usprawiedliwione. 

Rzecznik Finansowy pragnie jednak zwrócić uwagę, że przepisy ustawy odnoszą się do 

sytuacji  wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej w umowach ubezpieczenia, o których mowa  

w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 

poz. 62, z późn. zm. 1), oraz ustalonej w umowach ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 

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

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 i 2448 

oraz z 2019 r. poz. 125 i 730), zawartych przed dniem 1 stycznia 2006 r. (por. art. 1 ust. 1 ustawy, do 

którego odnosi się projektodawca w ust. 1a). 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie objętym ww. ustawą, ochroną wynikającą 

z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych były objęte 

szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego względu ustawa o szczególnych 

uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na 

podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. również objęła takie szkody, 

które miały miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów: 

- z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku  

z ruchem tych pojazdów (Dz. U. z 1992 r. Nr 96 poz. 475 ze zm.) oraz 

- z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku  

z ruchem tych pojazdów (Dz. U. z 2000 r. Nr26 poz. 310),  

https://sip.lex.pl/#/document/16793758?unitId=art(4)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17041156?unitId=art(4)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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określały ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

w związku z ruchem tych pojazdów. 

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

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

zgodnie z art. 25 w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2005 r., ubezpieczenie OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych obejmowało zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Obejmowało również, na zasadzie wzajemności, zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których 

biura narodowe były sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - 

Regulaminu Wewnętrznego. 

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych udzielana przez zakład ubezpieczeń dotycząca szkód 

powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej była więc określona przepisami ustawy.  

Zatem rozszerzając zakres stosowania ustawy o szczególnych uprawnieniach osób 

poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów 

obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. należałoby wziąć pod uwagę regulacje zawarte  

w tych przepisach. 

Proponowana zmiana ustawy powinna być w pełni spójna z zakresem terytorialnym 

oddziaływania ustawy, podczas obowiązywania której, zawarta została umowa obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Ponadto koniecznym jest zwrócenie uwagi, że na gruncie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r.  

o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. poz. 62, ze. zm.) funkcjonowały dwa pojęcia: 

zakład ubezpieczeń i zagraniczny zakład ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej poprzez główny oddział. Użyte w projekcie pojęcia: krajowy zakład ubezpieczeń  

i zagraniczny zakład ubezpieczeń zostały wprowadzone później i ze stopniową modyfikacją ich  

znaczenia. Powyższe kwestie należy uwzględnić w brzmieniu projektowanego przepisu.  

Co więcej, projekt ustawy pomija sytuacje, określone w art. 1 ust. 2 ustawy, czyli np. szkody 

wyrządzone przez nieubezpieczonego sprawcę. 

Dodatkowo Rzecznik Finansowy pragnie zasygnalizować dostrzeżoną w prowadzonych 

postępowaniach niekorzystną dla poszkodowanych praktykę Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. Fundusz wskazuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych 

uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na 
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podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1631), 

ustawa ta nie obejmuje przypadków, w których renty były płacone na podstawie uznania lub 

orzeczenia sądu i jednocześnie doszło do podwyższenia pierwotnej sumy gwarancyjnej. Fundusz 

podnosi, że ustawodawca nie zdefiniował braku zobowiązania po stronie zakładu ubezpieczeń jako 

wyczerpania się nowej sumy gwarancyjnej. Innymi słowy, ustawa według Funduszu nie obejmuje 

sytuacji, w których tak jak w jednej ze spraw zgłoszonych Rzecznikowi, sąd w wyroku orzekł  

w stosunku do ubezpieczyciela obowiązek płacenia renty na rzecz Poszkodowanego mimo 

wyczerpania ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej do 27.09.2019 r., tj. do dnia poprzedzającego 

dzień wejścia w życie omawianej ustawy. 

W ocenie Rzecznika Finansowego sformułowanie, którego użył ustawodawca „jeżeli zakład 

ubezpieczeń nie jest zobowiązany do jej wypłaty na podstawie orzeczenia sądu ustalającego inną 

wysokość sumy gwarancyjnej niż ustalona w umowie ubezpieczenia, o której mowa w art. 1  

ust. 1(…)” obejmuje sytuacje wyczerpania nowej sumy gwarancyjnej ustalonej na drodze sądowej, 

jeżeli wcześniej doszło do wyczerpania sumy gwarancyjnej określonej w umowie. Przepis  

art. 2 ww. ustawy, jako przesłankę do powstania roszczenia wskazuje bowiem brak zobowiązania 

zakładu ubezpieczeń do wypłaty renty na podstawie orzeczenia sądu ustalającego inną wysokość 

sumy gwarancyjnej niż ustalona w umowie ubezpieczenia, o której mowa w art. 1 ust. 1. Niemniej 

jednak Rzecznik pragnie zasygnalizować problem, poddając pod rozwagę kwestię potrzeby 

dokonania analizy przepisów ustawy pod kątem ich ewentualnego doprecyzowania. 

 

Łączę wyrazy szacunku, 
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