
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 
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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Pani Ministrze! 

Zwracam się do Pana z prośbą o przeanalizowanie sprawy wniesionej przez moich wyborców, państwa D. 

i S. K., którzy w dniu 31 grudnia 1986 r. zawarli z poprzednikiem  firmy (…) SA umowę ubezpieczenia renty 

odroczonej według taryfy z podwyższonym urealnieniem renty w formie polis nr (…) i nr (…). Na mocy 

umowy, polisy książeczki rentowej dobrowolnego ubezpieczenia renty odroczonej, wpłacając kwoty po 

1.000.000,00 starych złotych mieli po osiągnięciu wieku 45 lat otrzymać, w związku z opłaconymi składka-

mi, rentę w wysokości odpowiednio 6.330 i 6.560 starych złotych. Jako uposażonych na wypadek śmierci 

państwo K. wskazali w polisie synów R. i P. K. Dodatkowo zawarli jeszcze klauzulę do polisy, na podstawie 

której renta miała być corocznie podwyższana o 24,5%. Na podstawie zawartych umów ubezpieczenia wyso-

kość rent miała zostać wypłacona zgodnie z taryfą XIIA. 

Z dokumentów przedłożonych przez państwa K. wynika, że (…) SA w dniu 17 września 1996 r. samo-

wolnie dokonała wpisów w dokumentach ubezpieczeniowych – zmiany ubezpieczenia renty odroczonej na 

rentę natychmiast płatną poprzez zmianę numeru polisy państwa K., nadanie im nowych numerów oraz 

zmianę taryfy z XIIA na XVIIIA. Pominięto także wskazanie jako uposażonych synów. Wysokość wypłaca-

nej renty określono na poziomie 39 zł dla D. K. i 40 zł dla S. K. Dokonane zmiany były niezgodne z zawartą 

przez strony umową ubezpieczenia – ubezpieczeniem renty odroczonej. Pominięta została klauzula zezwala-

jąca na coroczne oprocentowanie podstawy uzyskanych rent w wysokości 24,5%. Przyjęta przez ubezpie-

czalnię taryfa XVIIIA nie była uwzględniona w zbiorze taryf składek za jednostkowe ubezpieczenia rent 

wydanym przez ubezpieczyciela. Zgodnie z nim do ubezpieczenia odroczonej renty oszczędnościowej ze 

zwrotem składek odnosiła się taryfa XII i XIIA. Taryfa XVIIIA została nadana samodzielnie przez pracowni-

ków ubezpieczalni na podstawie wewnętrznego zarządzenia wydawanego przez centralę (…) SA dotyczącego 

zmiany rent odroczonych na natychmiast płatne. Zarządzenie było wewnętrznym dokumentem, który nie był 

przedstawiony do wiadomości klientów – nie został on udostępniony państwu K., co potwierdzili pracownicy 

ubezpieczalni w toku prowadzonych postępowań sądowych. 

W tej sytuacji jednostronna decyzja o zmianie taryfy XIIA na taryfę XVIIIA prowadząca do zmiany 

świadczenia należnego na podstawie umowy ubezpieczenia była działaniem bezprawnym ubezpieczyciela. 

Ubezpieczyciel naruszył podstawowe zasady kontraktowania oraz równości stron umowy. Państwo K. nigdy 

nie wyrazili zgody na dokonaną zmianę, którą traktowali jako podrobienie dokumentu. Prokuratura Rejonowa 

w Wałbrzychu prowadziła w tej sprawie postępowanie, które, wielokrotnie umarzane i wznawiane, prowa-

dzone było pod sygnaturami DS. 2234/06/5, 2 DS. 753/07/4, 2 DS 311/07/4/S oraz 2 DS. 829/08/4. 

Determinacja państwa K. jednoznacznie wskazuje na to, że nigdy nie uznali oni zmiany istotnych posta-

nowień zawartych przez siebie umów ubezpieczenia wprowadzonych jednostronnie przez pozwanego. Takie 

postępowanie (…) SA, będącego w procesie kontraktowania oraz wcześniejszych przełomów gospodarczych 

silniejszą stroną zawartej umowy, stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego. 

Przytoczone fakty jednoznacznie wskazują na to, że pozwany w trakcie realizacji zawartej umowy wyko-

rzystywał swoją pozycję w stosunku do powodów. Przywoływane już wcześniej zasady wykonywania zobo-

wiązań jednoznacznie wskazują, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią, w spo-

sób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. Państwo 

K. w dobrej wierze złożyli w ubezpieczalni wniosek o ubezpieczenie renty odroczonej według taryfy z pod-

wyższonym urealnieniem renty. Na jego podstawie zawarto umowy w formie polisy ubezpieczeniowej ozna-

czonej numerami (…) i (…). Warunki zawartych w ten sposób umów ubezpieczenia pozostawały takie same 

dla D. K. i S. K. 

Pomimo wykazania, że sądowi, który w 1997 r. dokonał waloryzacji sądowej świadczeń państwa K., (…) 

SA przedstawiła przerobione przez siebie dokumenty, państwo K. do tej pory nie są w stanie, pomimo pro-

wadzenia wielu postępowań sądowych i prokuratorskich, doprowadzić do uwzględnienia rzeczywistej treści 

polis ubezpieczeniowych oraz przypisanych do nich taryf przy wyliczeniu należnych im rent. Obecnie na 

skutek złożonej skargi kasacyjnej kolejna sprawa toczyć się będzie przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 



Wiem, że omówiony problem dotyczy znacznie szerszego grona osób niż wymienieni przeze mnie pań-

stwo K., jednak większość z nich nie miała w sobie tyle determinacji, aby dochodzić własnych praw i często 

godziła się z warunkami narzuconymi przez ubezpieczyciela. Takie postępowanie narusza jednak podstawo-

we zasady porządku demokratycznego państwa prawa i zaufanie obywateli do jego instytucji, a zatem winno 

wzbudzić zainteresowanie organów powołanych do zabezpieczania praworządności w Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Proszę o podjęcie interwencji w tej sprawie. 

Z poważaniem 

Aleksander Szwed 

 
 


