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ORZECZENIA I GLOSY
ORZECZENIA I GLOSY

Wojciech Kamieñski

Glosa do wyroku S¹du
Okrêgowego w Warszawie
– S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z 16 czerwca
2008 r. (XVII AmC 111/07),
dotycz¹cego okreœlenia wartoœci
wykupu jako procentu rezerwy
matematycznej
Teza
„Wartoœæ wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadaj¹cej na dan¹
umowê g³ówn¹ z wy³¹czeniem rezerwy na œwiadczenie dodatkowe umowy g³ównej,
zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:
Liczba pe³nych lat
Wartoœæ wykupu jako procent rezerwy matematycznej
polisowych, za które
przypadaj¹cej na dan¹ umowê g³ówn¹ z wy³¹czeniem
op³acono wszystkie sk³adki
rezerwy na œwiadczenie dodatkowe umowy g³ównej
ca³kowite
2 lata

80% wartoœci wykupu

3 lata

85% wartoœci wykupu

4 lata

90% wartoœci wykupu

5 i wiêcej lat

95% wartoœci wykupu1

Wysokoœæ wartoœci wykupu oblicza siê wed³ug stanu rezerwy matematycznej przypadaj¹cej na umowê g³ówn¹ z wy³¹czeniem rezerwy na œwiadczenie dodatkowe umowy
g³ównej, na wczeœniejszy z dni (dalej: dzieñ wartoœci wykupu):
a) dzieñ nastêpuj¹cy po ostatnim dniu op³aconego okresu, tj. termin p³atnoœci sk³adki
ca³kowitej najdawniej wymagalnej albo
b) dzieñ rozwi¹zania lub wygaœniêcia umowy g³ównej.
1

W definicji wartoœci wykupu relacja równowa¿noœciowa zachodzi pomiêdzy „wartoœci¹ wykupu” (definiendum) a „rezerw¹ matematyczn¹” (definiens). Tymczasem tabela zawarta
w o.w.u. wydaje siê wskazywaæ na relacjê odwrotn¹: rezerwa matematyczna w danym roku stanowi okreœlony procent przypadaj¹cej na ten rok wartoœci wykupu (przyp. autora).
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Kompensacja szkód wynik³ych ze zdarzeñ medycznych.
Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa
Konferencja naukowa, Toruñ 4–5 paŸdziernika 2011 r.
W dniach 4–5 paŸdziernika 2011 r. odby³a siê w Toruniu konferencja naukowa poœwiêcona kompensacji szkód wynik³ych ze zdarzeñ medycznych, zorganizowana przez
Katedrê Prawa Cywilnego i Miêdzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Zak³ad Prawa
Ubezpieczeniowego, Zak³ad Prawa Medycznego (UMK) oraz TNOiK – „Dom Organizatora”. Asumptem do zorganizowania konferencji by³o uchwalenie 28 kwietnia 2011 r.
nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r.,
która od 1 stycznia 2012 r. wprowadza nowy pozas¹dowy system kompensacji szkód
z tytu³u zdarzeñ medycznych. Konferencjê rozpocz¹³ prof. dr hab. Andrzej Sokala,
dziekan Wydzia³u Prawa i Administracji UMK. Goœci przywita³ równie¿ prof. dr hab.
Eugeniusz Kowalewski (UMK).
Jako pierwsza g³os zabra³a Krystyna Barbara Koz³owska, Rzecznik Praw Pacjenta, która wyg³osi³a referat pt. Zdarzenia medyczne z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta, w którym scharakteryzowa³a ramy prawne i formy dzia³alnoœci urzêdu oraz
przedstawi³a zakres spraw kierowanych do Rzecznika.
Kolejnym prelegentem by³a dr Monika Wa³achowska (UMK), która wyg³osi³a referat (przygotowany wspólnie z prof. dr hab. Miros³awem Nesterowiczem) pt. Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu w zwi¹zku z nowym pozas¹dowym
systemem kompensacji szkód medycznych. Przedstawi³a ewolucjê zasad odpowiedzialnoœci za tzw. szkody medyczne oraz szczególnie widoczne od II po³. XX w. odchodzenie
od przes³anki winy jako warunkuj¹cej tê odpowiedzialnoœæ, czego wyrazem sta³o siê
d¹¿enie w wielu krajach do wprowadzania systemu no-fault compensation. Podkreœli³a,
¿e równie¿ w Polsce próbuje siê wprowadziæ nowy system kompensacji, jednak w¹tpliwe
jest, czy nowe uregulowania prawne spe³ni¹ oczekiwania przede wszystkim poszkodowanych pacjentów. Prelegentka omówi³a g³ówne za³o¿enia systemu podkreœlaj¹c, ¿e nie
jest to system no-fault, a raczej system wskazuj¹cy na winê lekarza (w ustawie jest
mowa o „niezgodnoœci z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹”). Krytyce podda³a zbyt niskie limity odszkodowawcze (zw³aszcza 100 tys. z³ dla pacjenta) postuluj¹c ich podwy¿szenie do
1 mln z³ (dla pacjenta), a tak¿e wadliwie zakreœlony kr¹g uprawnionych do œwiadczeñ
odszkodowawczych w razie œmierci pacjenta („spadkobiercy”). Wskaza³a, ¿e b³êdna jest
równie¿ m.in. koniecznoœæ zrzeczenia siê roszczeñ oraz zamkniêcie drogi s¹dowej,
a tak¿e maj¹ca obowi¹zywaæ „taryfikacja” œwiadczeñ dla ró¿nych uprawnionych.
Jako nastêpna g³os zabra³a dr Kinga B¹czyk-Rozwadowska (UMK), która przedstawi³a referat pt. No-fault compensation w Europie – szwedzki model NFPI i francuski
system kompensacji szkód medycznych. Przedstawi³a ogólne za³o¿enia systemów kompensacji szkód medycznych, oderwanych od przes³anki winy. Omówi³a zakres szkód objêtych kompensacj¹ oraz wysokoœæ œwiadczeñ, podkreœlaj¹c, ¿e systemy te nie wy³¹czaj¹
drogi s¹dowej.
Dr Jolanta Or³owska-Heitzmann, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej (Naczelna Izba Lekarska) wyg³osi³a referat pt. Nowelizacja ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, skupiaj¹c siê na relacji postêpowania przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych do postêpowania
w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej lekarza. Scharakteryzowa³a najwa¿niejsze przepisy znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta (m.in. dotycz¹ce zawieszenia
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Rezerwa matematyczna – analiza zmian ujêcia w ogólnych warunkach ubezpieczeñ
Mechanizm uœrednienia sk³adki

Opracowanie w³asne.

Poziom sk³adki, który odpowiada uœrednionemu za ca³y okres ubezpieczenia ryzyku, zale¿y od rodzaju ubezpieczenia, p³ci3 oraz wieku ubezpieczonego
w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz od oceny stanu jego zdrowia
przez ubezpieczyciela.
Przy opisie mechanizmu uœredniania sk³adki wa¿ne jest odniesienie do podzia³u ubezpieczeñ na ¿ycie, wynikaj¹ce ze specyfiki technicznej danych produktów ubezpieczeniowych. Istotnym kryterium, na podstawie którego
mo¿na dokonaæ takiego podzia³u tradycyjnych ubezpieczeñ na ¿ycie,
jest rodzaj œwiadczeñ ubezpieczeniowych:
• ubezpieczenia terminowe (na ¿ycie) – zapewniaj¹ ochronê ubezpieczeniow¹ (œwiadczenie tylko z tytu³u œmierci), gdzie sk³adka jest uœredniona,
a ubezpieczony nie mo¿e korzystaæ ze zgromadzonych œrodków;
• ubezpieczenia mieszane (na ¿ycie i do¿ycie) – oprócz zapewnienia ochrony
ubezpieczeniowej spe³niaj¹ dodatkowo funkcjê oszczêdnoœciow¹. W tym
przypadku, oprócz sk³adki za ryzyko, mamy równie¿ czêœæ „oszczêdnoœciow¹ sk³adki”.
W zwi¹zku z powy¿szym mechanizmem kalkulacji sk³adki w ubezpieczeniach na ¿ycie oraz ze wzglêdu na gromadzenie sk³adki oszczêdnoœciowej konieczne jest tworzenie rezerwy matematycznej, która pozwala na pokrycie przysz³ych zobowi¹zañ, wynikaj¹cych z umowy ubezpieczenia.
3

W œwietle nowych uregulowañ prawnych uwzglêdnienie p³ci jako czynnika wp³ywaj¹cego na
wysokoœæ sk³adki nie bêdzie mia³o zastosowania. Patrz B. Mrozowska, A. Tarasiuk-Flodrowska,
Implementacja zasady równoœci p³ci w ubezpieczeniach, Prawo Asekuracyjne 2012, nr 1,
s. 46.

PRAWO ASEKURACYJNE 2/2012 (71)

67

RECENZJE
RECENZJE

Ubezpieczenia obowi¹zkowe
Marcin Orlicki
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 562
Ubezpieczenia obowi¹zkowe wi¹¿¹ siê z wolnoœci¹, w³asnoœci¹, miêdzyludzk¹ solidarnoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ za podejmowane decyzje. Ich funkcjonowanie na rynku ma wymiar kulturowy, co uwidacznia siê w interakcji
z prawem. O ile powinnoœæ ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach odpowiedzialnoœci cywilnej nie budzi zastrze¿eñ z racji ochrony ofiar wypadków komunikacyjnych b¹dŸ innej dzia³alnoœci niebezpiecznej dla otoczenia, o tyle brakuje do
niej przekonania w ubezpieczeniach w³asnego mienia. Niemal powszechnie
uwa¿a siê, ¿e kwestia zabezpieczenia interesów maj¹tkowych jednostek, nawet
przed niszcz¹c¹ si³¹ ¿ywio³ów, powinna byæ pozostawiona ich w³asnej zapobiegliwoœci lub byæ przedmiotem œwiadczenia pomocy przez w³adze publiczne. Bez
jasnej odpowiedzi na pytanie o podstawowe wartoœci trudno bêdzie stworzyæ
spójn¹ wizjê systemu prawnego ubezpieczeñ obowi¹zkowych. Podjêcie siê próby udzielenia odpowiedzi na to pytanie œwiadczy o ambicjach Autora recenzowanej monografii.
Marcin Orlicki koncentruje siê na analizie przepisów polskiego prawa,
uwzglêdniaj¹c regulacje Unii Europejskiej, a jednoczeœnie czyni wzmianki na
temat ustaw wybranych pañstw obcych. Dogmatyczna analiza tekstów prawnych, przy u¿yciu narzêdzi jêzykowych i logicznych, zosta³a przeprowadzona
z wykorzystaniem dorobku piœmiennictwa polskiego i obcego. Jest to zgodne
z tradycyjn¹ metodologi¹ nauk prawnych – skoncentrowan¹ na historii prawa,
ustawodawstwie i systemach prawnych.
Praca rozpoczyna siê od opisu procesu kszta³towania siê ubezpieczeñ obowi¹zkowych w Polsce i innych pañstwach. Cenne s¹ rozwa¿ania poœwiêcone genezie systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych w pañstwach o tradycjach morskich i alpejskich, bowiem pozwalaj¹ one zrozumieæ stan obecny ubezpieczeñ
obowi¹zkowych w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Mniejsz¹ wartoœæ poznawcz¹ maj¹ wywody na temat zarysu dziejów ubezpieczeñ obowi¹zkowych na ziemiach polskich. Ten tekst by³by ciekawszy, gdyby Autor wyeksponowa³ trzy fale integracji polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej:
okres recepcji prawa zaborców, okres syntezy tego prawa po odzyskaniu przez
Polskê niepodleg³oœci i okres dostosowywania prawa polskiego do wymogów
acquis communautaire.
W rozdziale drugim zaprezentowane zosta³y pogl¹dy, które wyros³y na gruncie pozytywizmu prawniczego. Wyrazem tego jest eksponowanie podzia³u ubezpieczeñ obowi¹zkowych w oparciu o kryterium Ÿróde³ prawa i przepisów ustaw
lub umów miêdzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹
(nak³adaj¹cych na okreœlone podmioty obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczenia) i innych aktów prawnych – w tym rozporz¹dzeñ bez podstawy ustawowej,
nieratyfikowanych umów miêdzynarodowych i Ÿróde³ prawa tworzonych przez
instytucje Unii Europejskiej. Podzia³ oparty na tym kryterium ju¿ dawno siê
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Zakres i charakter zmian w dyrektywie w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego
j¹ce siê wynajmem samochodów), identyfikacjê, zarz¹dzanie i ograniczanie
konfliktów interesów, podniesienie poziomu harmonizacji sankcji i œrodków administracyjnych stosowanych w przypadku naruszenia regu³ sprzeda¿y, zwiêkszenie przydatnoœci i obiektywnoœci doradztwa, zapewnienie odpowiednich
kwalifikacji zawodowych osobom sprzedaj¹cym produkty, adekwatnych do z³o¿onoœci sprzedawanych produktów ubezpieczeniowych oraz uproszczenie
i zbli¿enie procedur umo¿liwiaj¹cych podejmowanie dzia³alnoœci transgranicznej na rynkach ubezpieczeniowych Unii Europejskiej.
Relacje zachodz¹ce pomiêdzy opisanymi wy¿ej grupami celów ilustruje poni¿szy schemat.

operacyjne

Rozszerzenie
zakresu
stosowania
IMD
na wszystkie
kana³y
dystrybucji

szczegó³owe
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zarz¹dzanie
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Ochrona konsumenta
Jasne regu³y prowadzenia dzia³alnoœci

Uproszczenie
i zbli¿enie
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Integracja
rynku

ród³o: Commissions Staff working document. Impact assessment. Accompanying the dokument. Directive of the European Parliamenl and of the Council on Insurance Mediation, Brussels,
3 July 2012, s. 26.

Przedstawione „drzewo celów” stanowi element procesu zarz¹dzania, wykorzystywany w planowaniu prac projektowych. Pozwala na sprawdzenie, czy
uzyskano spójnoœæ projektowanych celów i zasad postêpowania 6. W przypadku
omawianego w artykule wniosku nale¿y zatem sprawdziæ, czy wi¹zka celów opisanych powy¿ej ma szansê na realizacjê w oparciu o „œrodki” i „narzêdzia” zawarte w projekcie zmienionej dyrektywy w sprawie poœrednictwa ubezpieczeniowego.
6

A.K. KoŸmiñski, W. Piotrowski (red.), Zarz¹dzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2010, s.468.
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ARTYKU£Y I ROZPRAWY
teresu odbiorców okreœlonego rodzaju dóbr czy us³ug, których potrzeba ochrony jest powszechna, a pozostawienie w tym zakresie swobody osobom odpowiedzialnym za potencjalne szkody wyrz¹dzone u¿ytkownikom tych dóbr i us³ug
by³oby spo³ecznie zbyt ryzykowne. Powstaje przy tym kwestia, zasygnalizowana
w niniejszym artykule, ekwiwalentnoœci takiego ubezpieczenia wobec innych
form zabezpieczenia okreœlonej dzia³alnoœci (w szczególnoœci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych).
Trzeci wniosek nie ma charakteru normatywnego, lecz wi¹¿e siê ze zjawiskiem spo³ecznym, jakim jest zaufanie do zak³adów ubezpieczeñ czy ubezpieczeñ w ogóle, co stanowi istotn¹ determinantê rozwoju ubezpieczeñ w Polsce.
W zwi¹zku z ogólnym spadkiem zaufania do instytucji finansowych, wywo³anym kryzysem finansowym, obserwowany jest znacz¹cy spadek zaufania do
zak³adów ubezpieczeñ46. Powstaje pytanie, na ile do tego stanu przyczynia siê
brak jednoznacznie wyraŸnej koncepcji funkcjonowania ubezpieczeñ i rozumienia ich roli w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym, na co niew¹tpliwy wp³yw maj¹
zjawiska generowane przez budz¹ce w¹tpliwoœci interpretacyjne regulacje
prawne.
n
Artyku³ wyra¿a osobiste pogl¹dy autorów i nie mo¿e byæ uto¿samiany ze
stanowiskiem instytucji ich zatrudniaj¹cych.

Some Specific Cases of the Statutory Requirement of Insurance
Cover on the Example of Insurance of Payment Service Offices
The authors present a new legislative solution, namely the institution of insurance of payment
service offices. It was introduced on 24 October 2011 by the Act of 19 August 2011 about payment
services. The statutory regulation of the activity consisting in the provision of payment services is
the result of the implementation of the relevant directive of the European Parliament and the Council, so-called PSD Directive. The Act introduces a closed catalogue of entities entitled to provide payment services, i.e. payment service providers. This catalogue covers both the existing entities (such as banks or cooperative savings and credit institutions) and new regulated entities, i.e.
payment institutions and payment service offices. Payment service offices are subject to the obligation to protect entrusted cash received in order to make the payment transaction, its implication
is compulsory insurance. The insurance of payment service offices has been formed as one of the
ways of implementing compulsory protection. Furthermore, the authors discuss the nature of this
insurance (its objective and essence), including its place in the Polish obligatory insurance system. Although considerations presented in this article focus on insurance of payment service offices, they have a universal value in formulating the assessment of similar solutions related to the
obligation of other entities to have insurance cover as a form of securing claims of their contractors. Therefore, a special emphasis is placed on the analysis of current issues related to the introduction of this kind of compulsory insurance.
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Badania pokazuj¹, ¿e najni¿sze zaufanie do zak³adów ubezpieczeñ maj¹ bardzo wa¿ne grupy
spo³eczno-zawodowe: prywatni przedsiêbiorcy, pracuj¹cy w sektorze prywatnym oraz osoby
z wykszta³ceniem wy¿szym i policealnym; T. Szumlicz, Zaufanie spo³eczne do zak³adów ubezpieczeñ, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe 2011, nr 3.
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Interes ubezpieczeniowy w umowie
ubezpieczenia na cudzy rachunek
i na rzecz osoby trzeciej
Punktem wyjœcia dla rozwa¿añ w artykule jest historyczne ujêcie pojêcia interesu ubezpieczeniowego, jak równie¿ jego definicja. Przedstawiony zosta³ podzia³ interesu ubezpieczeniowego prezentowany przez doktrynê. Dla zrozumienia ró¿nicy pomiêdzy wskazanymi rodzajami interesu
ubezpieczeniowego pos³u¿ono siê licznymi przyk³adami. Nastêpnie udowodniono, ¿e interes
ubezpieczeniowy stanowi essentialia negotii umowy ubezpieczenia, a jego istnienie musi zostaæ
zbadane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Wskazano równie¿ znaczenie interesu ubezpieczeniowego jako granicy swobody zawarcia umowy ubezpieczenia. Kwestia odró¿nienia interesu
w³asnego od cudzego jest istotna w szczególnoœci w umowach ubezpieczenia na cudzy rachunek,
w których wystêpuje wieloœæ podmiotów ubezpieczonych, a jednym z nich jest ubezpieczaj¹cy. Podano przyk³ady tego rodzaju umów, w szczególnoœci umów ubezpieczenia procesu budowlanego,
jak równie¿ umów generalnych ubezpieczenia OC adwokatów i radców prawnych.
S³owa kluczowe: interes ubezpieczeniowy, interes w³asny, interes cudzy, umowa ubezpieczenia
na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej, wypadek ubezpieczeniowy.

1. Wprowadzenie
Problematyka zwi¹zana z pojêciem interesu ubezpieczeniowego jest jednym
z istotniejszych zagadnieñ dla rynku ubezpieczeniowego. W³aœciwe zdefiniowanie tego pojêcia ma znaczenie przede wszystkim dla oceny, czy mo¿liwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia, na czyj¹ rzecz umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta, czy te¿ kto jest uprawniony do uzyskania œwiadczenia od zak³adu ubezpieczeñ w przypadku zajœcia wypadku ubezpieczeniowego. Interes ubezpieczeniowy, podlegaj¹cy ochronie w ramach danego kontraktu, pozwala na prawid³owe sformu³owanie postanowieñ samej umowy oraz warunków ubezpieczenia, stanowi¹cych integraln¹ jej czêœæ.
Pojêcie interesu ubezpieczeniowego jest szczególnie wa¿ne w przypadku
umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Jego zdefiniowanie pozwala bowiem
na okreœlenie podmiotów objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach skonkretyzowanej umowy ubezpieczenia. Zgodnie z brzmieniem art. 808 § 1 zd. 2
k.c., ubezpieczony mo¿e nie byæ imiennie wskazany w umowie, chyba ¿e jest to
konieczne do okreœlenia przedmiotu ubezpieczenia. Brak indywidualnego
wskazania podmiotu objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ implikuje koniecznoœæ
oceny, czy dobra danej osoby zosta³y objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach umowy, tj. zbadania, czy dany podmiot posiada interes ubezpieczeniowy
w zawarciu konkretnej umowy ubezpieczenia. Stwierdzenie istnienia interesu ubezpieczeniowego jest szczególnie istotne w przypadku ubezpieczeñ
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