
Pan Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący
Komisji Ustawodawczej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na pismo Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
20 października 2021 roku (znak BPS.DKS.KU.0401.29.2021) w załączeniu przekazuję 
stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze realizację ustawowego zadania 
Komisji, wynikającego z ochrony interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych i 
uprawnionych z umów ubezpieczenia, dostrzega problem wynikający z niekorzystnych dla 
poszkodowanych skutków utrzymywania przed wejściem Polski do Unii Europejskiej sum 
gwarancyjnych na zbyt niskim poziomie i potrzebę równego ich traktowania bez względu na 
miejsce, w którym doszło do wypadku. 

Odnosząc się do procedowanych obecnie przez Senat zmian ustawy 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 poz.1631; dalej ustawy o tzw. rentach szczególnych) należy mieć jednak na 
uwadze także pewne kwestie o charakterze systemowym. 

Ustawa o tzw. rentach szczególnych przyznała poszkodowanym z tytułu szkód powstałych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej, ustalonej 
we wskazanych w niej umowach ubezpieczenia, możliwość roszczenia o wypłatę renty do UFG 
i nałożyła odpowiednio na UFG oraz zakłady ubezpieczeń nowe zadania w zakresie obsługi 
tych roszczeń oraz wypłaty nowych świadczeń, wynikających z tych roszczeń. Zgodnie 
z aktualną treścią art. 1 ust. 1 ww. ustawy o tzw. rentach szczególnych odpowiedzialność UFG 
dotyczy wyłącznie rent z tytułu szkód z ubezpieczeń objętych OC ppm oraz OC rolnika, 
uregulowanych przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 854 ze zm.; dalej: ustawa o ubezpieczeniach 
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obowiązkowych). Jednocześnie, roszczenie o wypłatę renty do UFG zostało ograniczone do 
wysokości ustalonej i obowiązującej na dzień zgłoszenia roszczenia sumy gwarancyjnej, o 
której mowa w art. 36 ust. 1 albo art. 52 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, co oznacza, 
że stanowi to górny limit odpowiedzialności UFG w trybie ustawy o tzw. rentach szczególnych.

Istotnym jest to, że ustawodawca ograniczył zakres odpowiedzialności UFG na podstawie 
ustawy o tzw. rentach szczególnych nie tylko w zakresie górnej wysokości i daty zdarzenia, 
z którego szkoda wynikła, ale ustanowił także kryterium terytorialne oraz rodzajowe 
(wyłącznie renty określone w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego tj. renty na zwiększone potrzeby, 
z tytułu utraconych możliwości zarobkowania, z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia 
na przyszłość), co w sposób dodatkowy uwypukla szczególny charakter tego świadczenia i jego 
odmienność od świadczeń należnych od zakładów ubezpieczeń na podstawie zawartych umów 
ubezpieczenia lub od Funduszu, w związku z jego działalnością podstawową (polegającą na 
zaspokajaniu roszczeń z tytułu szkód wynikłych z wypadków spowodowanych przez sprawców 
nieustalonych lub nieubezpieczonych albo objętych ochroną przez upadłe zakłady 
ubezpieczeń).

Odpowiedzialność Funduszu z tytułu omawianych świadczeń szczególnych nie dotyczy więc 
rent w szkodach z ubezpieczeń OC ppm i OC rolnika zaistniałych poza terytorium RP (art. 1 
ust. 1 ustawy o tzw. rentach szczególnych), a w przypadku poszkodowanych niebędących 
podmiotami polskimi lub podmiotami państw - sygnatariuszy Zielonej Karty może być przyjęta 
wyłącznie na zasadzie wzajemności (art. 5 ustawy o tzw. rentach szczególnych).

Aktualnie procedowana zmiana legislacyjna zmierza natomiast do rozszerzenia katalogu 
zdarzeń, do których zastosowanie mają mieć przepisy ustawy o tzw. rentach szczególnych, 
a mianowicie w proponowanym nowym przepisie art. 1 ust. 1a przewiduje się, że:

„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.”.

Zmiana ww. ustawy ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

W uzasadnieniu projektu wskazane zostało, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę 
na nieuregulowaną sytuację osób poszkodowanych z tytułu szkód powstałych poza terytorium 
naszego kraju. Do Biura RPO bowiem wpłynęła skarga obywatela polskiego, który ucierpiał 
w wypadku komunikacyjnym spowodowanym także przez obywatela polskiego, objętego 
polskim ubezpieczeniem od OC ppm. UFG odmówił jednak przyznania renty na zasadach 
określonych w ustawie o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych ponieważ ustawa 
o tzw. rentach szczególnych dotyczy wyłącznie osób poszkodowanych z tytułu szkód 
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powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według uzasadnienia projektu nie ma 
żadnych przesłanek uzasadniających wykluczenie grupy poszkodowanych w wypadkach, do 
których doszło za granicą, spod przepisów ustawy o szczególnych uprawnieniach osób 
poszkodowanych. Miejsce powstania szkody nie powinno przesądzać o braku możliwości 
ubiegania się o rentę szczególną.

Odnosząc się do proponowanej nowelizacji należy potwierdzić, że aktualna treść ustawy o tzw. 
rentach szczególnych rzeczywiście nie obejmuje skutków zdarzeń mających miejsce poza 
terytorium RP. Należy jednak zauważyć, że ustawa o rentach szczególnych miała co do zasady 
zabezpieczyć interesy osób poszkodowanych w okresie, w którym obowiązujące w RP sumy 
gwarancyjne, określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, nie zostały jeszcze 
dostosowane do limitów obowiązujących w UE. Zadania Funduszu w tym zakresie zostały 
określone w pewnym sensie analogicznie, jak zadania zakładów, które zobowiązane były do 
realizacji świadczeń przed wyczerpaniem sum gwarancyjnych. Ustawa o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, która odnosi się do zakresu odpowiedzialności za szkody z OC ppm i OC 
rolnika, wyraźnie wskazuje w art. 25 ust. 1, że ubezpieczenie OC ppm obejmuje zdarzenia 
powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie natomiast z ust. 2 ubezpieczenie 
OC ppm obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach 
państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, 
z zastrzeżeniem ust. 3, zgodnie z którym w przypadku zdarzeń, o których mowa w ust. 2, 
ubezpieczenie OC ppm zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez prawo 
państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od 
tego, który z tych zakresów jest szerszy.

Zgodnie natomiast z art. 36 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych za szkody 
spowodowane w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2, zakład ubezpieczeń odpowiada 
do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż 
suma określona w ust. 1.

Obowiązujące przepisy wskazują więc, że osoby poszkodowane w wypadkach za granicą, także 
tych spowodowanych przez polskich kierowców, ubezpieczonych przez działające w Polsce 
zakłady, są chronione umowami OCppm według zasad, które zapewniają im limity ochrony na 
poziomie co najmniej równym tym, które obowiązują dla wypadków na terytorium RP. 
Odpowiedzialność polskiego zakładu ubezpieczeń nie musi więc być limitowana sumami 
gwarancyjnymi obowiązującymi w Polsce na moment zajścia wypadku. Może być ona 
wyznaczona wysokością sum gwarancyjnych obowiązujących w kraju, gdzie doszło do 
zdarzenia, o ile były one wyższe od limitów obowiązujących w Polsce. Polski zakład 
ubezpieczeń jest zobowiązany odpowiadać do wysokości takich limitów, a dodatkowo, zgodnie 
z art. 3571 Kodeksu cywilnego osobie poszkodowanej przysługuje możliwość wytoczenia 
powództwa do właściwego sądu o ukształtowanie stosunku prawnego wynikającego z umowy 
ubezpieczenia i tym samym ustalenia sumy gwarancyjnej w nowej, wyższej wysokości.
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Z uzasadnienia projektu nie wynika, jakie w powoływanym przez RPO przypadku zastosowano 
sumy gwarancyjne i czy nie powinny być one inne, wyższe, w świetle powołanego wyżej art. 
36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych lub czy poszkodowany skorzystał z możliwości 
przysługującej mu na podstawie art. 3571 Kodeksu cywilnego. 

Wydaje się, że w toku prac legislacyjnych, zakładających przeniesienie obowiązku dalszej 
wypłaty świadczeń z zobowiązanego zakładu ubezpieczeń, który otrzymał przecież składkę za 
świadczoną ochronę ubezpieczeniową, na UFG jako instytucję gwarancyjną, powinna być 
wzięta pod uwagę możliwość zapewnienia niezbędnych świadczeń poszkodowanemu na bazie 
wspomnianych, obowiązujących już przepisów. 

Proponowana zmiana legislacyjna przewiduje rozwiązanie jak najbardziej potrzebne z punktu 
widzenia społecznego, jednak należy mieć na uwadze wskazane powyżej wątpliwości co do 
braku spójności proponowanych zmian z rozwiązaniami systemowymi przyjętymi w ustawie o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, w szczególności dotyczącymi sposobu ustalania zakresu 
odpowiedzialności z umów ubezpieczenia OC ppm zawartych z zakładami prowadzącymi 
działalność na terenie RP oraz zadań Funduszu określonych w ustawie o ubezpieczeniach 
obowiązkowych. Stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych do 
zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych 
powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kwestia ta powinna być przedmiotem szczególnej uwagi także ze względu na to, że Fundusz 
jest instytucją, która wypłaca obecnie świadczenia wynikające z ustawy o tzw. rentach 
szczególnych, ale przede wszystkim świadczenia wynikające z ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, ze składek pochodzących od wszystkich osób ubezpieczonych. Zwiększanie 
zakresu odpowiedzialności Funduszu wymaga więc zapewnienia tej instytucji odpowiednich 
środków i nie powinno prowadzić do zagrożenia zdolności do jego funkcjonowania. Niezbędna 
jest więc ocena skali potencjalnych nowych obciążeń wynikających z proponowanych 
regulacji.

Odnosząc się zaś do prośby Senatu o przedstawienie danych dotyczących świadczeń rentowych 
informujemy, że standardowa sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń nie obejmuje tak 
specyficznych informacji, jak dane o wyczerpywaniu się sum gwarancyjnych 
w ubezpieczeniach OC ppm z tytułu szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dodatkowo należy zauważyć, że zagraniczne zakłady ubezpieczeń działające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie podlegają obowiązkowi przedkładania sprawozdań 
oraz przesyłania danych do UKNF. 

Instytucją, która może dysponować niezbędnymi w tym zakresie danymi jest UFG, który 
dokonuje na bazie danych udostępnionych przez zakłady ubezpieczeń oszacowania swoich 
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytułu tzw. rent szczególnych według zakresu 
odpowiedzialności obowiązującego na bazie aktualnych regulacji. Do UFG mogą być też 
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kierowane wnioski o dalszą wypłatę świadczeń rentowych w przypadkach analogicznych, jak 
przywołany przez RPO, a więc ze zdarzeń, które miały miejsce poza terytorium RP.

Z poważaniem,

Jacek Jastrzębski
Przewodniczący 

Komisji Nadzoru Finansowego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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