
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Góreckiego 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, wiceprezesa Rady Ministrów Jana Vincenta-

Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Chcę zwrócić Pana uwagę na nieskuteczność działań podejmowanych rzez Komisję Nadzoru Finansowe-

go w stosunku do firm ubezpieczeniowych, które naruszają art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych 

z dnia 22 maja 2003 r. 

Wspomniany artykuł określa terminy, w jakich zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłacenia od-

szkodowań. Jest to trzydzieści dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego 

lub osobę uprawnioną. W przypadku wystąpienia trudności z ustaleniem odpowiedzialności zakładu ubezpie-

czeń albo wysokości odszkodowania termin przedłuża się do dziewięćdziesięciu dni od zgłoszenia zawiado-

mienia o szkodzie. Te same terminy obowiązują ubezpieczyciela w przypadku, kiedy należy poinformować 

osobę występującą z roszczeniem o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysoko-

ści. 

Przepis ten jest nagminnie łamany. Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się poszkodowani, którzy 

czekają znacznie dłużej niż dziewięćdziesiąt dni na wypłatę odszkodowania lub informację o komplikacjach. 

Jedna z osób poszkodowanych opisała przypadek wyjątkowo prostej sprawy, w której sprawca kolizji jest 

znany – na miejscu wypadku przyznał się do winy i przyjął mandat. Funkcjonariusze Policji sporządzili od-

powiedni protokół, który został przekazany do ubezpieczyciela. Rzeczoznawca dwukrotnie oceniał straty, 

mimo to AXA DIRECT – firma, w której ubezpieczony był samochód sprawcy wypadku – wciąż przedłuża 

procedury i unika wypłacenia odszkodowania. Sprawa trwa już ponad dziewięćdziesiąt dni, przy czym trzeba 

zaznaczyć, że w tym przypadku trudności z ustaleniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysoko-

ści odszkodowania są sztucznie generowane przez ubezpieczyciela. 

Kary za przekroczenie ustawowego terminu wypłaty odszkodowania określa art. 212 ustawy o działalno-

ści ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. Wachlarz narzędzi dostępnych dla Komisji Nadzoru Finansowe-

go jest szeroki: od surowych kar finansowych aż po ingerencję w skład zarządu zakładu ubezpieczeń. Tym-

czasem kary nakładane przez komisję są rażąco nieproporcjonalne w stosunku do wykroczenia. Na przykład 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA zapłaciło w 2009 r. 30 tysięcy zł za niewypłacenie w 

ustawowym terminie sześćdziesięciu siedmiu odszkodowań! Licząc od 2009 r., na trzydzieści dziewięć decy-

zji o ukaraniu ubezpieczyciela tylko w siedmiu przypadkach kwota przekraczała 30 tysięcy zł. Takie symbo-

liczne kary z pewnością nie skłonią dużych firm ubezpieczeniowych do zaprzestania procederu wydłużania 

terminu wypłacania odszkodowań. 

Szanowny Panie Ministrze, dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego stosuje tak łagodne kary wobec nie-

solidnych ubezpieczycieli? Jakie są powody rezygnowania z bardziej stanowczych środków, które przewiduje 

ustawa w takich przypadkach? W interesie wszystkich poszkodowanych w podobnych sprawach proszę o 

wyjaśnienie tego problemu oraz ingerencję w tym zakresie. 

Ryszard Górecki 

 




