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W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (druk senacki nr 1065, druki sejmowe nr 3644, 3871 i 3871-A), Rzecznik 

Ubezpieczonych pragnie przedstawić Wysokiej Komisji następujące uwagi do procedowanej 

ustawy.  

W art. 18 ww. ustawy, w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych w dniu 8.09.2015 r. dodany został ust. 3, który w ocenie Rzecznika 

Ubezpieczonych, w sposób istotny ogranicza stosowanie norm zawartych w art. 18 ust. 1 i 2 i 

w przypadku umów zawieranych na cudzy rachunek będzie narażać ubezpieczonych na 

różnego rodzaju nadużycia ze strony niektórych ubezpieczających. Ubezpieczyciele w 

praktyce będą mogli mieć pośrednika, który zawrze umowę ubezpieczenia, jednak bez 

konsekwencji wynikających z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450 ze zm.). 
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W dotychczasowej praktyce częstym zjawiskiem było, że ubezpieczający jako strona 

umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jednocześnie otrzymuje od zakładu 

ubezpieczeń część składki określaną mianem różnego rodzaju opłat, natomiast będącą de 

facto odpowiednikiem prowizji, a więc wynagrodzenia wypłacanego pośrednikowi 

ubezpieczeniowemu. Taka praktyka w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych jest 

niedopuszczalna, gdyż nieuniknione jest wówczas wystąpienie konfliktu interesów: 

ubezpieczający jest bowiem z jednej strony zainteresowany wynagrodzeniem za 

doprowadzenie do zawarcia umowy, a z drugiej strony reprezentuje ubezpieczonych. 

 Podstawowa zasadą powinno być, iż ubezpieczający zawierający umowę na cudzy 

rachunek powinien być zainteresowany w ustanowieniu realnej i korzystnej ochrony 

ubezpieczeniowej dla ubezpieczonych. Doświadczenia Rzecznika pokazują, że otrzymywanie 

przez ubezpieczającego od zakładu ubezpieczeń jakiejkolwiek formy wynagrodzenia z tytułu 

pozyskania nowych ubezpieczonych powoduje, iż ubezpieczający działa przede wszystkim w  

interesie własnym oraz  ubezpieczyciela, zwiększając przypis składki ubezpieczeniowej. 

Mechanizm taki można również zaobserwować na gruncie działalności niektórych 

agentów ubezpieczeniowych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. Chodzi o sytuacje, kiedy ta sama osoba w oparciu o umowę agencyjną zawartą 

z zakładem ubezpieczeń oraz umowę ubezpieczenia (głównie na życie), w której występuje 

np. pod szyldem stowarzyszenia jako ubezpieczający i obsługuje utworzoną przez siebie 

grupę na zasadach uzgodnionych z ubezpieczycielem. Faktycznie dochodzi tutaj do łączenia 

roli pośrednika ubezpieczeniowego i jednej ze stron umowy ubezpieczenia 

(ubezpieczającego), co już samo w sobie wskazuje na istnienie konfliktu interesów.  

Co więcej, pośrednik ubezpieczeniowy na ogół działa wobec ubezpieczonych, 

przystępujących do umowy ubezpieczenia grupowego, wyłącznie jako ubezpieczający, bez 

równoczesnego wskazania, iż jest on agentem danego zakładu ubezpieczeń i bez dochowania 

obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.  

System wynagrodzenia ubezpieczającego powoduje, iż w interesie ubezpieczającego 

jest jak najmniejszy poziom świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela na rzecz 

ubezpieczonych oraz jak najniższy zwrot składek związany z wcześniejszym zakończeniem 

uczestnictwa ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym.  

Omówiona kwestia wiąże się nierozerwalnie z problemem zawierania umów na 

cudzy rachunek,  uregulowanym w polskim prawie w sposób bardzo ogólny w art. 808 k.c.  

Ubezpieczający ma w ramach ubezpieczenia zawartego  

na cudzy rachunek istotny wpływ na bieg tejże umowy, w szczególności związany z jej 
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zawarciem, rozwiązaniem, wypowiedzeniem czy zwrotem składki. Ubezpieczony 

(konsument), przystępując do umowy ubezpieczenia o kształcie nadanym przez strony 

umowy, nie ma żadnego wpływu na jej treść, akceptuje więc wszystkie postanowienia umowy 

w zakresie jakim dotyczą praw i obowiązków osoby ubezpieczonej. Niejasność i 

niejednoznaczność co do rzeczywistej roli ubezpieczającego, przyjmującego wynagrodzenie 

od ubezpieczyciela, narusza interes ubezpieczonych. Opisany sposób działania narusza dobre 

obyczaje, które powinny obowiązywać na rynku ubezpieczeniowym. 

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych pośrednik wykonujący czynności 

ubezpieczeniowe nie powinien działać w ramach stosunku ubezpieczenia jako 

ubezpieczający. Dodany w trakcie prac Sejmowej Komisji Finansów Publicznych ust. 3 w art. 

18 będzie jednak to umożliwiał, konserwując szereg występujących obecnie patologii. 

Jednocześnie Rzecznik popiera stanowisko i argumenty przedstawione w tej sprawie 

w piśmie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9.09.2015 r. kierowanego 

na ręce Przewodniczącej Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, sygn. 

DPPP/WOPIII/024/5/32/2015/BW/DL (w załączeniu). W piśmie tym Przewodniczący KNF 

również wskazuje na możliwe zagrożenia i skutki przyjętego przez Sejm przepisu zawartego 

w art. 18 ust. 3 ustawy. 

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na potrzebę zmiany przyjętego przez Sejm RP 

brzmienia art. 25 ustawy poprzez skreślenie pkt 3. Pozostawienie tego punktu wydaje się 

bezprzedmiotowe w świetle art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1348), zgodnie z którym podmiot rynku finansowego będzie zobowiązany zamieszczać 

w umowie zawieranej z klientem następujące informacje dotyczące procedury składania i 

rozpatrywania reklamacji: 

1)     miejsce i formę złożenia reklamacji; 

2)     termin rozpatrzenia reklamacji; 

3)     sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji. 

 








