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Postêpowanie grupowe – aktualne
wyzwanie dla zak³adów ubezpieczeñ
Pozwy zbiorowe staj¹ siê coraz wiêkszym wyzwaniem dla zak³adów ubezpieczeñ, zw³aszcza dla
tych, które oferowa³y ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym i pobiera³y zwi¹zane z nimi op³aty likwidacyjne. Autorzy artyku³u podejmuj¹ próbê krótkiego omówienia, jakie sprawy (i przez kogo) mog¹ byæ dochodzone w postêpowaniu grupowym, a tak¿e przedstawiaj¹ praktyczne i prawne problemy wynikaj¹ce z zastosowania instytucji postêpowania grupowego na gruncie ubezpieczeñ. Sygnalizuj¹ aktualne orzecznictwo s¹dowe w tego typu sprawach,
a ponadto informuj¹ o najczêœciej pojawiaj¹cych siê typach naruszeñ interesów konsumenckich
w sprawach ubezpieczeniowych. Proponuj¹ równie¿ praktyczne rozwi¹zania, które mog¹ – w ich
ocenie – pomóc ubezpieczycielom zminimalizowaæ skalê ryzyka zwi¹zanego z pozwami
zbiorowymi.
S³owa kluczowe: postêpowanie grupowe, pozew grupowy, pozew zbiorowy, ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, polisolokaty.

1. Specyfika sektora ubezpieczeñ w kontekœcie grupowego
dochodzenia roszczeñ
Instytucja postêpowania grupowego (zwanego potocznie „pozwem zbiorowym”) wprowadzona zosta³a do polskiego systemu prawnego ustaw¹ z dnia
17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu grupowym1 (dalej:
u.d.r.p.g.). Zgodnie z uzasadnieniem projektu tej ustawy, celem postêpowania
grupowego jest m.in. stworzenie mo¿liwoœci rozstrzygniêcia wielu podobnych
spraw ró¿nych podmiotów w jednym postêpowaniu, u³atwiaj¹c dostêp do s¹du
w sytuacjach, w których dochodzenie roszczenia w takim postêpowaniu jest korzystniejsze dla zainteresowanego ni¿ indywidualne wystêpowanie z w³asnym
roszczeniem i dziêki temu zwiêksza efektywnoœæ ochrony s¹dowej2.
W obrocie gospodarczym zak³ady ubezpieczeñ wystêpuj¹ jako profesjonaliœci, którzy w zakresie swojego przedsiêbiorstwa przez umowê ubezpieczenia zobowi¹zuj¹ siê do spe³nienia okreœlonego œwiadczenia w razie zajœcia przewidzia3
nego w umowie wypadku za zap³at¹ sk³adki przez ubezpieczaj¹cego . Z uwagi
na wymogi zwi¹zane z prawid³ow¹ kalkulacj¹ sk³adki, zak³ady ubezpieczeñ
standaryzuj¹ warunki umów ubezpieczenia, tworz¹c formularze wniosków
1
2
3

Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44, z póŸn. zm.
Por. uzasadnienie projektu ustawy u.d.r.p.g., Sejm RP VI kadencji, nr druku: 1829.
Art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.
poz. 12, z póŸn. zm.): „Przez umowê ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowi¹zuje siê, w zakresie
dzia³alnoœci swego przedsiêbiorstwa, spe³niæ okreœlone œwiadczenie w razie zajœcia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczaj¹cy zobowi¹zuje siê zap³aciæ sk³adkê”.
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4

o zawarcie takiej umowy oraz ogólne warunki ubezpieczenia dla ka¿dego typu
ubezpieczenia.
Zarówno formularze, jak i same ogólne warunki ubezpieczenia tworzone
s¹ w sposób ogólny, mo¿liwie szeroki, w zamyœle reguluj¹cy wszystkie istotne
elementy i warunki maj¹cej zostaæ zawart¹ umowy ubezpieczenia danego
typu. Tym samym, z uwagi na skomplikowany proces kalkulacji sk³adki oraz
proces akceptacji poszczególnych ryzyk, w obrocie powszechnym coraz czêœciej nie ma ju¿ miejsca na indywidualne ustalanie i negocjowanie umowy
5
ubezpieczenia .
Zw³aszcza w zakresie obrotu z udzia³em konsumentów, czyli osób fizycznych zawieraj¹cych umowy ubezpieczenia niezwi¹zane bezpoœrednio z ich
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹6, standaryzacja ta przybiera obecnie tak wysoki poziom, i¿ mo¿liwe jest nawet automatyczne skalkulowanie
sk³adki na podstawie danych wprowadzonych online przez konsumenta i po
op³aceniu sk³adki automatyczne wygenerowanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej gotowej do pobrania bezpoœrednio z portalu danego zak³adu
ubezpieczeñ sprzedaj¹cego swoje produkty w kanale direct. Proces ten jest
zgodny z oczekiwaniami m³odszego pokolenia konsumentów, którzy chc¹
dokonywaæ zakupów towarów i us³ug w sposób coraz szybszy i bardziej bezpoœredni.
Tym samym, tak oferowane konsumentom ubezpieczenia przybieraj¹ postaæ gotowych wzorców umownych, niemal zawsze o charakterze umów adhezyjnych, które w pewnym uproszczeniu akceptuje siê takimi, jakie s¹, lub te¿ siê
do nich nie przystêpuje. Dostrzega to równie¿ ustawodawca, który wprost postanawia, ¿e przepisy o niedozwolonych postanowieniach umownych stosuje
siê odpowiednio do umów ubezpieczenia, je¿eli ubezpieczaj¹cym jest konsument7. W szczególnoœci dotyczy to wymogu, aby stosowany przez zak³ad ubez-
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Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jedn.
Dz.U. z 2013 r. poz. 950, z póŸn. zm.): „Ogólne warunki ubezpieczenia okreœlaj¹ w szczególnoœci: 1) rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot; 2) warunki zmiany sumy ubezpieczenia lub
sumy gwarancyjnej, je¿eli ogólne warunki ubezpieczenia tak¹ zmianê przewiduj¹; 3) prawa
i obowi¹zki ka¿dej ze stron umowy ubezpieczenia; 4) zakres odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ; 5) przy ubezpieczeniach maj¹tkowych – sposób ustalania rozmiaru szkody; 6) sposób
okreœlania sumy odszkodowania lub innego œwiadczenia, je¿eli ogólne warunki ubezpieczenia
przewiduj¹ odstêpstwa od zasad ogólnych; 7) sposób ustalania i op³acania sk³adki ubezpieczeniowej; 8) metodê i sposób indeksacji sk³adek, je¿eli ogólne warunki ubezpieczenia indeksacjê przewiduj¹; 9) tryb i warunki dokonania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na
czas nieokreœlony; 10) przes³anki i terminy wypowiedzenia umowy przez ka¿d¹ ze stron,
a tak¿e tryb i warunki wypowiedzenia, je¿eli ogólne warunki ubezpieczenia przewiduj¹ tak¹
mo¿liwoœæ”.
Wyj¹tkiem od takiej zasady s¹ np. umowy zawierane w celu ubezpieczenia ryzyk nietypowych
lub te¿ umowy zawierane w procesie zamówieñ publicznych.
1
Zgodnie z definicj¹ konsumenta z art. 22 k.c.: „Za konsumenta uwa¿a siê osobê fizyczn¹ dokonuj¹c¹ czynnoœci prawnej niezwi¹zanej bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub
zawodow¹”.
1
3
Art. 805 § 4 k.c.: „Przepisy art. 385 –385 stosuje siê odpowiednio, je¿eli ubezpieczaj¹cym jest
osoba fizyczna zawieraj¹ca umowê zwi¹zan¹ bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
lub zawodow¹”.
PRAWO ASEKURACYJNE 4/2014 (81)

Postêpowanie grupowe – aktualne wyzwanie dla zak³adów ubezpieczeñ
8

pieczeñ wzorzec by³ jednoznaczny i zrozumia³y dla przeciêtnie rozs¹dnego
9
konsumenta oraz aby nie kszta³towa³ uprawnieñ i obowi¹zków stron w sposób
10
11
jednostronnie niekorzystny dla konsumenta .
W zwi¹zku z tym ustawodawca daje konsumentom do rêki potê¿ny orê¿, jakim s¹ pozwy zbiorowe. Widz¹c w pozwach zbiorowych potencjalny skuteczny
instrument walki z przedsiêbiorcami, konsumenci doœæ szybko zaczêli organizowaæ siê w grupy w celu zbiorowego dochodzenia roszczeñ, zw³aszcza w zakresie tzw. polisolokat, jak potocznie nazywa siê ubezpieczenia na ¿ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym, oraz zwi¹zanych z nimi op³at likwidacyjnych. Na chwilê, w której piszemy to opracowanie, najaktywniejsze na tym polu
wydaje siê byæ Stowarzyszenie „Przywi¹zani do polisy”, którego cz³onkowie pozwali ju¿ w trybie pozwu zbiorowego kilka zak³adów ubezpieczeñ, a z informacji
prasowych wynika, ¿e przeciwko kolejnym tworzone s¹ pozwy. Ponadto grupa
ta sk³ada do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia o stosowaniu przez zak³ady ubezpieczeñ praktyk, które w ocenie Stowarzyszenia naruszaj¹ zbiorowe interesy konsumentów12.
Tym samym pozwy zbiorowe staj¹ siê aktualnym wyzwaniem dla zak³adów
ubezpieczeñ. St¹d te¿ w kolejnych rozdzia³ach artyku³u zaprezentujemy praktyczne i prawne problemy wynikaj¹ce z zastosowania tej instytucji na gruncie
ubezpieczeñ. Z uwagi na ograniczenia zwi¹zane z objêtoœci¹ artyku³u, opracowanie nie ma charakteru wyczerpuj¹cego, a jedynie sygnalizuje najwa¿niejsze
i praktyczne, zdaniem autorów, kwestie wykszta³cone w dotychczasowej praktyce stosowania przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu
grupowym oraz orzecznictwie.

8
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Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej: „Ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia powinny byæ formu³owane jednoznacznie
i w sposób zrozumia³y”.
Art. 385 § 2 k.c.: „Wzorzec umowy powinien byæ sformu³owany jednoznacznie i w sposób zrozumia³y. Postanowienia niejednoznaczne t³umaczy siê na korzyœæ konsumenta. Zasady wyra¿onej w zdaniu poprzedzaj¹cym nie stosuje siê w postêpowaniu w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone”.
Art. 12a ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej: „Postanowienia
sformu³owane niejednoznacznie interpretuje siê na korzyœæ ubezpieczaj¹cego, ubezpieczonego, uposa¿onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”.
1
Art. 385 k.c.: „§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wi¹¿¹ go, je¿eli kszta³tuj¹ jego prawa i obowi¹zki w sposób sprzeczny z dobrymi
obyczajami, ra¿¹co naruszaj¹c jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowieñ okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenia stron, w tym cenê lub wynagrodzenie, je¿eli zosta³y sformu³owane w sposób jednoznaczny. § 2. Je¿eli postanowienie umowy
zgodnie z § 1 nie wi¹¿e konsumenta, strony s¹ zwi¹zane umow¹ w pozosta³ym zakresie.
§ 3. Nieuzgodnione indywidualnie s¹ te postanowienia umowy, na których treœæ konsument
nie mia³ rzeczywistego wp³ywu. W szczególnoœci odnosi siê to do postanowieñ umowy przejêtych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. § 4. Ciê¿ar dowodu, ¿e postanowienie zosta³o uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto siê na to
powo³uje”.
Aktualna lista z³o¿onych i przygotowywanych pozwów oraz informacja o wyst¹pieniach do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje siê na stronie www.przywiazanidopolisy.pl.
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2. Pozew zbiorowy – charakterystyka
2.1. Ogólna charakterystyka postêpowania grupowego na podstawie
ustawy o dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu grupowym
Postêpowanie grupowe jest postêpowaniem cywilnym w sprawach, w których dochodzone s¹ roszczenia jednego rodzaju, przez co najmniej 10 osób,
oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (art. 1 u.d.r.p.g.). Postêpowanie grupowe nale¿y do w³aœciwoœci s¹du okrêgowego, który orzeka
w sk³adzie trzech sêdziów zawodowych.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.d.r.p.g., w postêpowaniu grupowym mog¹ byæ dochodzone roszczenia o ochronê konsumentów z tytu³u odpowiedzialnoœci za
szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny oraz z tytu³u czynów niedozwolonych, z wyj¹tkiem roszczeñ o ochronê dóbr osobistych. W postêpowaniu
grupowym dopuszczalne jest dochodzenie zarówno roszczeñ pieniê¿nych, np.
o zap³atê odszkodowania, jak i niepieniê¿nych, np. o ustalenie odpowiedzialnoœci pozwanego.
W sprawach o roszczenia pieniê¿ne postêpowanie grupowe dopuszczalne jest
tylko wtedy, gdy wysokoœæ roszczenia ka¿dego cz³onka grupy zosta³a ujednolicona
przy uwzglêdnieniu wspólnych okolicznoœci sprawy. W praktyce oznacza to, ¿e
cz³onkowie grupy musz¹ wyraziæ zgodê na rycza³towe okreœlenie roszczenia, z ja13
kim wystêpuj¹ . W przypadku braku mo¿liwoœci ujednolicenia roszczeñ w grupie, ujednolicenia mo¿na dokonaæ w podgrupach, licz¹cych co najmniej 2 osoby.
W sprawach o roszczenia pieniê¿ne powództwo grupowe mo¿e ograniczaæ siê do
¿¹dania ustalenia odpowiedzialnoœci pozwanego i w takim przypadku powód nie
jest obowi¹zany wykazywaæ ani interesu prawnego w ustaleniu, ani ujednolicaæ
wysokoœci dochodzonych roszczeñ (art. 2 u.d.r.p.g.).
Dochodzenie roszczeñ w postêpowaniu grupowym odbywa siê w grupach
nie mniejszych ni¿ 10 osób. Grupê stanowi¹ podmioty poszkodowane wskutek
jednego zachowania sprawcy, od którego dochodz¹ roszczeñ w postêpowaniu
14
grupowym . Powództwo wytacza reprezentant grupy, którym mo¿e byæ cz³onek
grupy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przys³uguj¹cych im uprawnieñ, a wiêc w przypadku rzecznika konsumentów – gdy
roszczenie dotyczy ochrony konsumentów.
Reprezentant grupy prowadzi postêpowanie w imieniu w³asnym, na rzecz
wszystkich cz³onków grupy, nie wy³¹czaj¹c siebie. Oznacza to, ¿e reprezentant
jest powodem, któremu w odniesieniu do roszczenia procesowego w postêpo15
waniu grupowym przys³uguje wy³¹czna legitymacja procesowa . Reprezentant
mo¿e dochodziæ dwojakich roszczeñ: w³asnych (je¿eli jest cz³onkiem grupy)
13

14

15

20

M. Sieradzka, Postêpowanie grupowe – kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony interesu wielu podmiotów w jednym postêpowaniu. Komentarz praktyczny, LEX nr 124224.
M. Sieradzka, Ustawa o dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu grupowym. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, wyd. internetowe.
T. Jaworski, P. Radzimierski, Ustawa o dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 149.
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oraz roszczeñ pozosta³ych cz³onków grupy. W pozwie musi znaleŸæ siê jego
oœwiadczenie o tym, ¿e dzia³a w charakterze reprezentanta.
Warto zaznaczyæ, ¿e dopuszczalna jest zmiana reprezentanta w toku prowadzonego postêpowania. Wniosek o tak¹ zmianê powinien zostaæ z³o¿ony do
s¹du przez wiêcej ni¿ po³owê cz³onków grupy. We wniosku nale¿y wskazaæ proponowanego reprezentanta oraz do³¹czyæ jego oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody
na bycie reprezentantem (art. 18 u.d.r.p.g.).
W postêpowaniu grupowym obowi¹zuje zastêpstwo powoda przez adwokata
lub radcê prawnego, chyba ¿e sam powód jest adwokatem lub radc¹ prawnym.
Obowi¹zkowe zastêpstwo powoda przez adwokata lub radcê prawnego dotyczy
tak¿e powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, bêd¹cego reprezen16
tantem grupy . Umowa reguluj¹ca wynagrodzenie pe³nomocnika mo¿e okreœlaæ wynagrodzenie w stosunku do kwoty zas¹dzonej na rzecz powoda, lecz nie
wiêcej ni¿ 20% jej wysokoœci (art. 5 u.d.r.p.g.).
Udzia³ cz³onków grupy w postêpowaniu grupowym ma charakter bierny,
tzn. cz³onkowi grupy nie przys³uguje w postêpowaniu grupowym legitymacja
procesowa, co jednak nie zmienia faktu, ¿e pozostaje on stron¹ stosunku materialnoprawnego bêd¹cego przedmiotem roszczenia procesowego17. Cz³onkowie
grupy mog¹ podejmowaæ nieliczne czynnoœci, do których zostali upowa¿nieni
w ustawie: indywidualnie, np. wyra¿enie zgody na osobê reprezentanta grupy
(art. 6 ust. 2 u.d.r.p.g.) oraz kolektywnie, np. z³o¿enie przez wiêcej ni¿ po³owê
cz³onków grupy wniosku do s¹du o zmianê osoby reprezentanta (art. 18 ust.1
zd.1 u.d.r.p.g.). Wskazaæ jednak nale¿y, ¿e cz³onkowi grupy nie przys³uguje
prawo do wnoszenia pism procesowych w toku postêpowania, prawo inicjatywy
dowodowej ani prawo wnoszenia œrodków odwo³awczych od orzeczeñ s¹du18.
2.2. Przebieg postêpowania grupowego
Skuteczne przygotowanie siê do wyst¹pienia grupy z powództwem zbiorowym wymaga zapoznania siê z poszczególnymi stadiami postêpowania grupowego, które cechuj¹ siê doœæ wysokim stopniem sformalizowania.
2.2.1. Postêpowanie w sprawie dopuszczalnoœci postêpowania
grupowego
Pozew w postêpowaniu grupowym, jak ka¿de pismo w postêpowaniu cywilnym, musi spe³niaæ szereg warunków formalnych, okreœlonych w przepisach
kodeksu postêpowania cywilnego19. Dodatkowo, musi równie¿ spe³niaæ warunki
szczególne, okreœlone w art. 6 u.d.r.p.g., w tym przede wszystkim zawieraæ
oœwiadczenie powoda o tym, ¿e dzia³a w charakterze reprezentanta grupy oraz
wniosek o rozpoznanie sprawy w postêpowaniu grupowym. Ponadto, w pozwie
nale¿y wskazaæ okolicznoœci, o których mowa w art. 1 ust. 1 u.d.r.p.g., a wiêc
16

17
18
19

Por. uchwa³a SN z 13 lipca 2011 r. (III CZP 28/11), OSNC 2012/1/9, www.sn.pl, Biul. SN
2011/7/8–9.
T. Jaworski, P. Radzimierski, op. cit., s. 151.
Ibidem, s. 152.
Por. art. 126 oraz art. 187 k.p.c. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z póŸn. zm.).
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jednorodzajowoœæ roszczeñ, wielkoœæ grupy (co najmniej 10 osób) oraz podobieñstwo podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia. Wskazanie podobieñstwa podstawy faktycznej jest o tyle istotne, i¿ decyduje o mo¿liwoœci rozpoznania sprawy w postêpowaniu grupowym, i na tym etapie podstawa faktyczna nie
ma wp³ywu ma merytoryczne rozstrzygniêcie.
Je¿eli pozwem dochodzone s¹ roszczenia pieniê¿ne, w pozwie nale¿y ponadto wskazaæ zasadê ujednolicenia wysokoœci roszczeñ grupy lub podgrup. Do
pozwu musi tak¿e zostaæ do³¹czone oœwiadczenie cz³onków grupy o przyst¹pieniu do grupy i wyra¿eniu zgody co do osoby reprezentanta grupy, a tak¿e umowa reprezentanta grupy z pe³nomocnikiem, która bêdzie okreœlaæ sposób wynagrodzenia pe³nomocnika.
S¹d rozstrzyga na rozprawie o dopuszczalnoœci postêpowania grupowego,
a je¿eli sprawa nie podlega rozpoznaniu w postêpowaniu grupowym – odrzuca
pozew. Je¿eli sprawa podlega rozpoznaniu w postêpowaniu grupowym, s¹d wydaje postanowienie, na które przys³uguje za¿alenie (art. 10 ust. 1 i 2 u.d.r.p.g. ).
Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 10 ust. 3 u.d.r.p.g., w przypadku wytoczenia
przez cz³onka grupy, w terminie 6 miesiêcy od dnia uprawomocnienia siê postanowienia o odrzuceniu pozwu, powództwa o roszczenie, które by³o objête powództwem w postêpowaniu grupowym, w odniesieniu do tego roszczenia zostaj¹ zachowane skutki wytoczenia powództwa w postêpowaniu grupowym.
Pozwany mo¿e ¿¹daæ, by s¹d zobowi¹za³ powoda do z³o¿enia kaucji na zabezpieczenie kosztów postêpowania grupowego (tzw. kaucja aktoryczna), której wysokoœæ nie mo¿e jednak mo¿e przekroczyæ 20% wartoœci przedmiotu sporu (art. 8 ust. 3 u.d.r.p.g.). Praktyka obrony w postêpowaniach grupowych pokazuje, i¿ pozwani stosunkowo czêsto wystêpuj¹ z takimi ¿¹daniami. Warto jednak wskazaæ na potencjalne ograniczenia takiego ¿¹dania, dostrze¿one przyk³adowo przez S¹d Apelacyjny w Krakowie20, który stwierdzi³, ¿e instytucja kaucji, jakkolwiek s³u¿y ochronie interesów pozwanego przed nieuzasadnionymi
powództwami, gdy stan maj¹tkowy powodów nie daje gwarancji ich pokrycia, to
nie mo¿e prowadziæ do nieproporcjonalnego obci¹¿enia strony powodowej dodatkowymi kosztami na etapie wszczynania takiego postêpowania.
2.2.2. Og³oszenie o wszczêciu postêpowania grupowego
Po uprawomocnieniu siê postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postêpowaniu grupowym, s¹d zarz¹dza og³oszenie o wszczêciu takiego postêpowania,
które umieszcza siê w poczytnej prasie o zasiêgu ogólnokrajowym, a w szczególnych wypadkach s¹d mo¿e zarz¹dziæ zamieszczenie og³oszenia w prasie o zasiêgu lokalnym (art. 11 ust. 1 oraz 3 u.d.r.p.g.).
Zgodnie z art. 11 ust. 2 u.d.r.p.g., og³oszenie o wszczêciu postêpowania grupowego powinno zawieraæ: wymienienie s¹du, przed którym toczy siê postêpowanie grupowe; oznaczenie stron postêpowania oraz oznaczenie przedmiotu
sprawy; informacje o mo¿liwoœci przyst¹pienia do grupy przez osoby, których
20

22

Postanowienie S¹du Apelacyjnego w Krakowie z 21 grudnia 2011 r. (I ACz 1845/2011),
www.krakow.sa.gov.pl.
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roszczenia mog¹ byæ objête powództwem grupowym poprzez z³o¿enie reprezentantowi grupy, w oznaczonym terminie, nie krótszym ni¿ jeden, a nie d³u¿szym ni¿ trzy miesi¹ce od daty og³oszenia, pisemnego oœwiadczenia o przyst¹pieniu do grupy; zasady wynagrodzenia pe³nomocnika oraz wzmiankê
o wi¹¿¹cym skutku wyroku wobec cz³onków grupy.
Og³oszenia o wszczêciu postêpowania grupowego mo¿na zaniechaæ wtedy,
gdy z okolicznoœci sprawy wynika, ¿e wszyscy cz³onkowie grupy z³o¿yli oœwiadczenia o przyst¹pieniu do grupy.
2.2.3. Formowanie grupy i wydanie przez s¹d postanowienia
co do sk³adu grupy
W terminie wskazanym przez s¹d w og³oszeniu o wszczêciu postêpowania
grupowego osoby uprawione powinny z³o¿yæ swoje pisemne oœwiadczenie
o przyst¹pieniu do grupy, okreœlaj¹c jednoczeœnie swoje ¿¹danie oraz wskazuj¹c okolicznoœci uzasadniaj¹ce ¿¹danie, a tak¿e przynale¿noœæ do grupy oraz
przedstawiæ dowody (art. 12 u.d.r.p.g. ). Zgodnie z art. 11 ust. 5 u.d.r.p.g.,
przyst¹pienie do grupy po up³ywie terminu wyznaczonego przez s¹d jest niedopuszczalne. W sprawach o roszczenia pieniê¿ne ciê¿ar udowodnienia przynale¿noœci cz³onka do grupy spoczywa na powodzie, w innych zaœ sprawach do
ustalenia przynale¿noœci cz³onka do grupy wystarcza uprawdopodobnienie
(art. 16 u.d.r.p.g.). Nale¿y wskazaæ, ¿e ocena, czy dany cz³onek mo¿e przynale¿eæ do grupy, polega na ka¿dorazowym porównaniu treœci oœwiadczenia o przyst¹pieniu do grupy z przedmiotem sprawy bêd¹cej przedmiotem postêpowania
grupowego – rodzaju dochodzonego roszczenia oraz jego podstawy faktycznej.
Pozwany mo¿e w terminie wyznaczonym przez s¹d, nie krótszym ni¿ miesi¹c, podnieœæ zarzuty co do cz³onkostwa okreœlonych osób w grupie lub podgrupach. Po up³ywie wyznaczonego przez s¹d terminu, nie krótszego ni¿ miesi¹c od dnia dorêczenia powodowi zarzutów co do cz³onkostwa, s¹d wydaje postanowienie co do sk³adu grupy. Po wydaniu postanowienia, oœwiadczenie
cz³onka grupy o wyst¹pieniu z grupy jest bezskuteczne (art. 17 u.d.r.p.g.).
2.2.4. Rozpoznanie istoty sprawy
Po zakoñczeniu formowania grupy i po wydaniu przez s¹d postanowienia co
do osobowego jej sk³adu, sprawa podlega rozpoznaniu w myœl przepisów kodeksu
postêpowania cywilnego. Prawomocny wyrok wydany w sprawie ma skutek wobec wszystkich cz³onków grupy. W sentencji wyroku s¹d wymienia wszystkich
cz³onków grupy lub podgrupy, a w wyroku zas¹dzaj¹cym œwiadczenie pieniê¿ne
ustala równie¿, jaka kwota przypada ka¿demu jej cz³onkowi (art. 21 u.d.r.p.g.).
2.3. Wskazówki dla sektora ubezpieczeniowego p³yn¹ce z dotychczasowego
orzecznictwa
Wydaje siê, ¿e najistotniejsz¹ kwesti¹ rozstrzygan¹ w przypadkach wniesienia pozwów zbiorowych jest dopuszczalnoœæ powództwa grupowego. Orzeczenie s¹du w tej kwestii w zasadzie warunkuje mo¿liwoœæ dalszego procedowania
w tym trybie.
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Kwestiê dopuszczalnoœci postêpowania grupowego w sektorze ubezpieczeniowym na skutek powództwa wniesionego przez podmioty niebêd¹ce konsumentami podda³ pod rozwagê np. S¹d Okrêgowy w Warszawie w wyroku
z 22 sierpnia 2013 r.21 W przedmiotowej sprawie powód wskazywa³, ¿e cz³onkowie grupy, bêd¹cy poœrednikami ubezpieczeniowymi, ponieœli szkodê na skutek
prowadzonej przez pozwanego w 2008 r. kampanii reklamowej, która – wed³ug
powoda – wp³ynê³a negatywnie na wizerunek agentów ubezpieczeniowych oraz
doprowadzi³a do zmniejszenia zainteresowania klientów zawieraniem umów
ubezpieczenia za poœrednictwem agentów ubezpieczeniowych. S¹d stan¹³ na
stanowisku, i¿ podstawa faktyczna roszczeñ oparta jest na fakcie naruszenia
dóbr osobistych agentów ubezpieczeniowych, a w konsekwencji postêpowanie
grupowe by³o niedopuszczalne. W ocenie s¹du, dochodzenie w przedmiotowej
sprawie zarówno ustalenia odpowiedzialnoœci pozwanego, ale tak¿e konsekwencji wynikaj¹cych z tego faktu, tj. odszkodowania za szkodê, obligowa³o powoda do wskazania zdarzenia wywo³uj¹cego szkodê oraz okolicznoœci uzasadniaj¹cych wymiar szkody, a tak¿e zwi¹zek przyczynowy miêdzy takim zdarzeniem a szkod¹, czego powód nie wykaza³.
Natomiast w przypadku pozwów zbiorowych, wnoszonych na podstawie roszczeñ o ochronê praw konsumentów, kwestia dopuszczalnoœci powództwa
w praktyce powinna budziæ mniej w¹tpliwoœci, zw³aszcza ¿e wiêkszoœæ takich
pozwów wnoszonych przez konsumentów dotyczy stosowania wobec nich podobnych lub to¿samych klauzul umownych, co przynajmniej w teorii powinno
u³atwiæ wykazanie zwi¹zku przyczynowego miêdzy zdarzeniem (stosowaniem
klauzuli) a poniesion¹ szkod¹. Niemniej jednak w praktyce stosowania
u.d.r.p.g. zapewne pojawiaæ siê bêd¹ zagadnienia prawne wymagaj¹ce wyjaœnienia. Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by postêpowanie w trybie grupowego dochodzenia roszczeñ w sektorze finansowym22, gdzie zarówno S¹d Okrêgowy
w £odzi, jak i S¹d Apelacyjny, dopuszczaj¹c powództwo grupowe, dookreœli³y
uprawnienia miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów w kontekœcie reprezentowania grupy. Z uwagi na pokaŸn¹ liczbê pozwów zbiorowych
wniesionych w zwi¹zku z op³atami likwidacyjnymi nale¿y spodziewaæ siê w niedalekiej przysz³oœci szeregu rozstrzygniêæ kwestii dopuszczalnoœci powództwa
w³aœciwych dla sektora ubezpieczeñ (pierwsze ju¿ nawet zapad³o).
Praktyka orzecznicza pokazuje równie¿, ¿e pozwy zbiorowe nie s¹ traktowane
przez konsumentów jako jedyna droga do dochodzenia swoich roszczeñ w stosunku do zak³adów ubezpieczeñ. Rozstrzygniêcie w sprawach indywidualnych
dotycz¹cych op³at likwidacyjnych zapad³o m.in. w nieprawomocnym wyroku
S¹du Rejonowego w Pile z 21 marca 2014 r.23, w którym s¹d uzna³ za zasadne
¿¹danie powódki stwierdzaj¹c, ¿e w danej sprawie opieranie wysokoœci op³aty lik21
22

23

24

Por. wyrok S¹du Okrêgowego w Warszawie z 22 sierpnia 2013 r. (XVI GC 595/11).
Por. postanowienie S¹du Okrêgowego w £odzi z 6 maja 2011 r. (II C 1693/10) oraz postanowienie S¹du Apelacyjnego z 28 wrzeœnia 2011 r. (I ACz 836/11) oddalaj¹cego za¿alenie pozwanego na postanowienie S¹du Okrêgowego.
Wyrok S¹du Rejonowego w Pile z 21 marca 2014 r. (I C 1441/13), od którego zosta³a z³o¿ona
apelacja.
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widacyjnej na kosztach ustalonych przez zak³ad ubezpieczeñ by³o sprzeczne
z dobrymi obyczajami i ra¿¹co narusza³o zbiorowe interesy konsumentów.
3. Przyk³adowe roszczenia, które mog¹ byæ dochodzone
w postêpowaniu grupowym na podstawie przepisów o ochronie
konsumenta i prawa konkurencji
Choæ zakres przedmiotowy stosowania u.d.r.p.g. nie jest ograniczony do roszczeñ o ochronê praw konsumentów, to sprawy o dochodzenie roszczeñ na tej
podstawie stanowi¹ obecnie wiêkszoœæ postêpowañ tocz¹cych siê w trybie postêpowania grupowego w sektorze ubezpieczeniowym. Natomiast oczywiœcie
z brzmienia art. 1 ust. 2 u.d.r.p.g. wyraŸnie wynika mo¿liwoœæ oparcia powództwa grupowego tak¿e na innych roszczeniach, w tym z tytu³u czynu niedozwolonego, za który mo¿e byæ uznane przyk³adowo naruszenie zakazów zwi¹zanych
z ochron¹ konkurencji i konsumentów, tj. art. 6 dotycz¹cego porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê lub art. 9 dotycz¹cego nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej, okreœlonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów24 (dalej: u.o.kik.)25.
Roszczenia o ochronê konsumentów mog¹ przede wszystkim wynikaæ z nastêpuj¹cych aktów prawnych: kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.
3.1. Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi
1
3
okreœlona w art. 385 –385 k.c.
Zgodnie z art. 3851 § 1 k.c., postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wi¹¿¹ go, je¿eli kszta³tuj¹ jego prawa
i obowi¹zki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra¿¹co naruszaj¹c jego
interesy (niedozwolone postanowienia umowne), o ile nie dotycz¹ one jednoznacznie sformu³owanych postanowieñ okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenia
stron, np. ceny. Przepis ten znajdzie zastosowanie przede wszystkim do wzorców umownych stosowanych przez przedsiêbiorców w umowach z konsumentami. Artyku³ 3853 k.c. zawiera otwarty katalog przyk³adowych klauzul umownych (tzw. klauzul szarych), które w razie w¹tpliwoœci uwa¿a siê za niedozwolo26
ne postanowienia .
Warto równie¿ wskazaæ na to, ¿e miêdzy ewentualnym postêpowaniem grupowym a postêpowaniem o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone mo¿e zachodziæ zwi¹zek o charakterze prejudycjalnym. Sprawy o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone nale¿¹ do w³aœciwoœci S¹du Okrêgo24

25

26

Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póŸn. zm. Por. ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – oraz ustawy Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 945), która wchodzi w ¿ycie 18 stycznia 2015 r.
Szerzej na temat mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ z tytu³u naruszenia prawa ochrony konkurencji patrz: M. Sieradzka, Pozew grupowy…, op. cit.
Tytu³em przyk³adu, za takie niedozwolone postanowienia umowne mog¹ byæ uznane choæby
postanowienia nak³adaj¹ce na konsumenta, który nie wykona³ zobowi¹zania lub odst¹pi³ od
umowy, obowi¹zek zap³aty ra¿¹co wygórowanej kary umownej czy te¿ odstêpnego lub uprawniaj¹ce kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez wa¿nej przyczyny
wskazanej w tej umowie.
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wego w Warszawie – S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK),
43
a zgodnie z art. 479 k.p.c. wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od
chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. W takim przypadku, w sytuacji wytoczenia powództwa grupowego opieraj¹cego siê na postanowieniu, wobec którego orzeka³ SOKiK, pozycja procesowa reprezentanta grupy mo¿e byæ uznana za korzystniejsz¹
ni¿ w przypadku wystêpowania z powództwem w razie braku wyroku SOKiK27,
z uwagi na zwi¹zanie s¹du wyrokiem SOKiK zgodnie z art. 365 k.p.c.
Obecnie w rejestrze znajduje siê szereg klauzul wpisanych do rejestru w odniesieniu do sektora ubezpieczeñ28 na skutek orzeczeñ wydanych przez SOKiK.
W tym kontekœcie warto równie¿ wskazaæ na wyrok S¹du Apelacyjnego w War29
szawie z 26 czerwca 2012 r. S¹d ten rozpatrywa³ apelacjê strony pozwanej od
wyroku SOKiK, uznaj¹cego za niedozwolone klauzule w zakresie op³at likwidacyjnych i uzna³, i¿ ukszta³towanie stosunku prawnego z konsumentem, w ramach którego, w razie wygaœniêcia umowy ubezpieczenia, w szczególnoœci
w pierwszych dwóch latach jej obowi¹zywania, konsument traci ca³oœæ œrodków
wp³aconych uprzednio tytu³em sk³adek – jest sprzeczne z dobrymi obyczajami
oraz ra¿¹co narusza interesy konsumenta.
Szereg klauzul ju¿ wpisanych do rejestru dotyczy podmiotów, wobec których zosta³y wniesione pozwy zbiorowe. St¹d te¿ istotna jest odpowiedŸ na pytanie, czy wyrok SOKiK, uznaj¹cy dane postanowienie za niedozwolone, bêdzie
korzysta³ z tzw. rozszerzonej prawomocnoœci, a tym samym bêdzie mia³ taki
sam skutek wobec innego przedsiêbiorcy, niebêd¹cego stron¹ postêpowania
o uznanie klauzuli za niedozwolon¹. Wydaje siê, ¿e dotychczas istniej¹ce
w¹tpliwoœci w tym zakresie zosta³y rozstrzygniête przez S¹d Najwy¿szy, który
30
w uchwale z 13 grudnia 2013 r. (III CZP 73/13) przychyli³ siê do pogl¹du, i¿
43
art. 479 k.p.c. nie mo¿e byæ rozumiany w ten sposób, ¿e powaga rzeczy os¹dzonej mo¿e prowadziæ do generalnego wy³¹czenia danej klauzuli z obrotu oraz
rozci¹gaæ siê na podobne lub nawet takie same postanowienia stosowane przez
innego przedsiêbiorcê we wzorcu umownym. W szczególnoœci S¹d Najwy¿szy
podkreœli³, ¿e wy³¹cznie SOKiK jest w³adny uznaæ dane postanowienie za niedozwolone, a kompetencja taka nie przys³uguje obecnie Prezesowi Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3.2. Ochrona konsumenta wynikaj¹ca z ustaw szczególnych oraz roszczenia
wynikaj¹ce z naruszenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
Roszczenia o ochronê konsumentów mog¹ wynikaæ tak¿e z ustaw szczególnych, maj¹cych zastosowanie do danej dzia³alnoœci lub w sposób ogólny odwo27

28

29
30

26

Por. M. Rejdak, P. Pietkiewicz, Ustawa o dochodzeniu roszczeñ w postêpowaniu grupowym.
Komentarz, Warszawa 2011, s. 86.
Por. przyk³adowe wybrane klauzule dotycz¹ce tzw. op³at likwidacyjnych, numery wpisów:
5608, 4633, 4632.
Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2012 r. (VI ACa 87/12).
OSNC 2014, nr 10, poz. 97.
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³uj¹cych siê do ochrony konsumenta jako takiej. Do ustaw szczególnych mo¿na
zaliczyæ przede wszystkim:
a) ustawê z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia³aniu nieuczciwym prakty31
kom rynkowym ;
b) ustawê z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpiecz32
ny , która traci moc z dniem 25 grudnia 2014 r.;
c) art. 24 ustawy u.o.kik. zakazuj¹cy stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, polegaj¹cych w szczególnoœci na stosowaniu postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ
wzorców umowy uznanych za niedozwolone, naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji;
d) oraz wchodz¹ca w ¿ycie 25 grudnia 2014 r. ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
33
o prawach konsumenta .
Dodatkowo, Ÿród³em roszczeñ dochodzonych w postêpowaniu grupowym
mog¹ byæ roszczenia z tytu³u czynu niedozwolonego, polegaj¹cego na naruszaniu
zakazu zawierania porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê, okreœlonego
w art. 6 u.o.kik. oraz zakazu nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej, okreœlonego
w art. 9 u.o.kik. Choæ w dotychczasowej praktyce stosowania u.d.r.p.g. brakuje
przyk³adów dotycz¹cych postêpowania grupowego opartego na naruszeniu
u.o.kik., to mo¿liwoœæ taka zosta³a potwierdzona przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci
34
w sprawie Manfredi , dotycz¹cej dochodzenia odszkodowania przez ubezpieczonych na skutek zawarcia niedozwolonego porozumienia w sektorze ubezpieczeniowym we W³oszech, polegaj¹cego na wymianie informacji umo¿liwiaj¹cych koordynacjê i ustalanie sk³adek ubezpieczenia komunikacyjnego OC.
4. Potencjalne œrodki obrony stosowane przez ubezpieczycieli
przed roszczeniami kierowanymi w postêpowaniu grupowym
W zwi¹zku z coraz czêstszymi przypadkami wystêpowania z pozwami grupowymi przez konsumentów przeciwko zak³adom ubezpieczeñ, jak równie¿ innym podmiotom oferuj¹cym szerokiemu krêgowi konsumentów swoje us³ugi,
niezwykle wa¿ne z punktu widzenia ochrony interesów potencjalnych pozwanych jest minimalizowanie ryzyk zwi¹zanych z wytaczaniem pozwów.
Dzia³ania, jakie mog¹ podejmowaæ podmioty, mo¿na podzieliæ na dwie kategorie. Pierwsz¹ z nich s¹ dzia³ania zaradcze podejmowane na szeroko rozumianym etapie przeds¹dowym, maj¹ce na celu unikniêcie i wyeliminowanie ryzyka
pozwania w postêpowaniu grupowym. Do tej kategorii dzia³añ nale¿y zaliczyæ
tak¿e te, które maj¹ na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji, jakie dla
reputacji potencjalnych pozwanych nios¹ za sob¹ pog³oski o mo¿liwym wyst¹pieniu z powództwem grupowym.
31
32
33
34

Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z póŸn. zm.
Dz. U. z 2012 r. poz. 1225, z póŸn. zm.
Dz. U. z 2014 r. poz. 827.
Por. wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci z 13 lipca 2006 r. w sprawie C-295/04 do C-298/04
Manfredi, ECR 2006.
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Drug¹ kategori¹ s¹ dzia³ania podejmowane ju¿ po skutecznym wytoczeniu
przez powoda powództwa grupowego, ogniskuj¹ce siê wokó³ formalnej i merytorycznej obrony przed roszczeniami kierowanymi w konkretnym postêpowaniu grupowym.
Do pierwszej z powy¿szych kategorii zaliczyæ mo¿na m.in.:
• monitorowanie i kontrola wzorców umów pod k¹tem wystêpowania w nich
klauzul niedozwolonych oraz eliminowanie praktyk, które mog¹ zostaæ uznane za naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów;
• monitorowanie informacji publikowanych w internecie dotycz¹cych planów
wyst¹pienia z pozwami grupowymi przez konsumentów;
• nawi¹zanie kontaktu z potencjalnymi cz³onkami grupy w celu polubownego
zakoñczenia sporu przed wszczêciem postêpowania grupowego.
Dzia³ania, jakie mog¹ zostaæ podjête przez pozwanego w toku procesu zainicjowanego pozwem grupowym, podzieliæ mo¿na na dzia³ania zwi¹zane z obron¹ formaln¹, takie jak:
• analiza, czy w danym przypadku spe³nione zosta³y przes³anki warunkuj¹ce
wszczêcie postêpowania grupowego, w tym oœwiadczeñ podmiotów o przyst¹pieniu do grupy;
• z³o¿enie najpóŸniej przy pierwszej czynnoœci procesowej wniosku o ustanowienie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu;
• zakwestionowanie dopuszczalnoœci postêpowania grupowego w konkretnym przypadku:
a) kwestionowanie tego, ¿e roszczenia kierowane pozwem grupowym s¹
jednego rodzaju,
b) kwestionowanie tego, ¿e roszczenia kierowane pozwem grupowym s¹
oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej;
• podnoszenie zarzutów zwi¹zanych z brakiem zwi¹zania wyrokiem w sprawie uznania za niedozwolone postanowieñ innych ogólnych warunków
ubezpieczenia;
• podnoszenie zarzutów co do cz³onkostwa okreœlonych osób w grupie lub
podgrupach, m.in. dok³adne porównanie oœwiadczeñ o przyst¹pieniu do
grupy oraz dowodów i okolicznoœci tam przytoczonych z rodzajem roszczenia dochodzonego w postêpowaniu grupowym i jego podstaw¹ faktyczn¹,
podnoszenie braku legitymacji czynnej powoda;
• dzia³ania maj¹ce na celu obronê merytoryczn¹ przez roszczeniami kierowanymi pozwem grupowym, które w du¿ej mierze zale¿¹ od przedmiotu postêpowania grupowego, a nastawione s¹ na wykazanie, ¿e w danym przypadku
roszczenie zawarte w pozwie grupowym nie jest uzasadnione i powinno zostaæ oddalone.
5. Samoregulacja i Rekomendacja U jako sposoby na minimalizacjê
ryzyka pozwów zbiorowych w przysz³oœci
Konsumenci zg³aszaj¹cy skargi dotycz¹ce produktów ubezpieczeniowych,
np. tzw. polisolokat, czêsto swoje ¿¹dania opieraj¹ na zarzutach braku zrozumienia skomplikowanego produktu, wprowadzenia ich w b³¹d przez osoby
sprzedaj¹ce takie produkty co do ich charakteru oraz kosztów rezygnacji z nie-
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Postêpowanie grupowe – aktualne wyzwanie dla zak³adów ubezpieczeñ
go po kilku latach (op³aty likwidacyjne). W zwi¹zku z tym Polska Izba Ubezpieczeñ (PIU) podjê³a próbê samoregulacji przyjmuj¹c 14 kwietnia 2014 r. rekomendacjê dobrych praktyk informacyjnych odnosz¹c¹ siê do ubezpieczeñ
z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym poprzez stworzenie karty produktu. Karta taka w sposób krótki i zwiêz³y charakteryzuje produkt, ryzyka oraz
wskazuje wszelkie op³aty z nim zwi¹zane. Podobne rozwi¹zania planowane s¹
równie¿ na poziomie europejskim (regulacje PRIPs)35.
Niezale¿nie od samoregulacji PIU, Komisja Nadzoru Finansowego przygo36
towa³a projekt Rekomendacji U , która reguluj¹c dobre praktyki w bancassurance w szczególnoœci odnios³a siê do zakresu przekazywania klientom rzetelnych i pe³nych informacji o oferowanych produktach.
Takie rozwi¹zania zaowocuj¹ zapewne w przysz³oœci. Tym niemniej na
chwilê obecn¹ s³u¿bom prawnym w zak³adach ubezpieczeñ pozostaje monitorowaæ docieraj¹ce z rynku sygna³y, dokonaæ wewnêtrznego sprawdzenia stosowanych wzorców umów pod k¹tem zakwestionowanych klauzul i przygotowaæ
plan postêpowania na wypadek wytoczenia powództwa zbiorowego przez grupê
zorganizowanych konsumentów. Mamy nadziejê, ¿e powy¿sza analiza bêdzie
w tym zakresie pomocna.
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Class Action – Current Challenge for Insurance Companies
Class action lawsuits are becoming more and more challenging for insurance companies, especially those which offered unit-linked life insurance and received liquidation fees related to them.
The authors of the article attempt to discuss briefly which matters and by whom can be sued in
class action lawsuits. Moreover, they present practical and legal problems arising from the application of the group proceedings in insurance. Furthermore, they refer to the relevant current case-law as well as inform about the most common infringements of consumer interests in insurance cases. Finally, they suggest practical solutions which, according to them, may help insurers to
minimize the scale of risks associated with class actions.
Keywords: group proceedings, collective lawsuit, class action, unit-linked life insurance, investment policies.
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Informacje o karcie produktu, w tym tekst rekomendacji oraz wzór samej karty znajduj¹ siê na
stronach PIU pod linkiem: http://piu.org.pl/aktualnosci/project/1614/pagination/1.
Ostatnia wersja projektu rekomendacji U z 29 maja 2014 r. dostêpna na stronach Komisji
Nadzoru Finansowego pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_U_tcm75-38338.pdf.
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