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Dzia³alnoœæ odszkodowawcza
Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ
europejskich
W artykule przeprowadzono analizê wybranych aspektów dzia³alnoœci odszkodowawczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na tle przyjêtych regulacji w prawie wspólnotowym, wybranych krajach EOG i Polsce. Autorzy omówili kierunki kszta³towania siê regulacji w zakresie realizacji roszczeñ z ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w dyrektywach unijnych oraz podstawowe zasady organizacji systemów odszkodowawczych
w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Na tym tle przedstawiono kszta³towanie siê regulacji
i praktyki orzeczniczej w Polsce, szczególnie w aspekcie szkód osobowych, zadoœæuczynieñ oraz
terminów przedawnienia.
S³owa kluczowe: odszkodowania i œwiadczenia z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zadoœæuczynienie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, przedawnienie roszczeñ, regulacje
i orzecznictwo s¹dowe.

1. Wprowadzenie
Zagadnienie wypadkowoœci w komunikacji i koniecznoœæ zapewnienia
realizacji roszczeñ w zwi¹zku z poniesionymi szkodami stanowi niezwykle
istotn¹ kwestiê ze wzglêdu na masowoœæ ruchu komunikacyjnego oraz skalê
i koszty wypadków drogowych. Wed³ug danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia, w samych tylko pañstwach cz³onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii na koniec 2010 r. zarejestrowanych by³o
ogó³em ok. 303 mln pojazdów mechanicznych, a w wypadkach komunikacyjnych zginê³o blisko 33 tys. osób1. Koszty wyp³aconych odszkodowañ i œwiadczeñ z ubezpieczeñ komunikacyjnych (OC i AC ³¹cznie) w EOG i Szwajcarii
w 2012 r. wynios³y ponad 94 mld euro, z czego wyp³aty wy³¹cznie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mo¿na szacowaæ na ok.
57 mld euro2.
W opracowaniu przeprowadzono analizê wybranych aspektów dzia³alnoœci
odszkodowawczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), na tle
przyjêtych w tym zakresie regulacji na poziomie wspólnotowym, w wybranych
1

2

World Health Organization, Global Status Report on road safety 2013. Supporting a decade of
action, obliczenia w³asne na podstawie s. 244–250 i 296–302.
o
European Insurance in Figures, Statistics N 48, Insurance Europe, February 2014, s. 51.
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krajach EOG (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) i w Polsce. Z uwagi na ramy
artyku³u, autorzy zwrócili uwagê jedynie na podstawowe kwestie dotycz¹ce systemu odszkodowañ i œwiadczeñ z tytu³u OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyznaczonego dyrektywami, zarówno z punktu widzenia zak³adów ubezpieczeñ, jak i funduszy gwarancyjnych. Celowo zatem zosta³y pominiête wa¿kie
kwestie zwi¹zane z transgranicznymi aspektami odszkodowawczymi (np. ca³a
sfera regulacji mechanizmu czwartej dyrektywy komunikacyjnej), jak równie¿
kwestie maj¹ce charakter pozaodszkodowawczy. W analizie tendencji kszta³towania siê dzia³alnoœci odszkodowawczej UFG podjêto g³ównie zagadnienie rozwoju szkód osobowych w zwi¹zku ze zmianami prawa i orzecznictwa, w tym
budz¹ce kontrowersje kwestie zadoœæuczynieñ oraz przedawnienia roszczeñ.
2. Tendencje w kszta³towaniu odpowiedzialnoœci odszkodowawczej
w œwietle dyrektyw komunikacyjnych
W chwili obecnej podstawowym aktem prawnym w Unii Europejskiej reguluj¹cym na poziomie wspólnotowym wybrane zagadnienia obowi¹zkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest tzw. ujednolico4
na dyrektywa komunikacyjna 2009/103/WE z dnia 16 wrzeœnia 2009 r. Nie
zawiera ona nowych rozwi¹zañ, a jedynie ujmuje w sposób uporz¹dkowany
wczeœniejsze postanowienia poprzednich dyrektyw. Nale¿y bowiem mieæ na
uwadze, ¿e proces uchwalania i implementacji regulacji wspólnotowych trwa³
ponad 30 lat, podczas których przyjêto piêæ kolejnych dyrektyw komunikacyj5
nych .
Ich postanowienia wskazuj¹, ¿e podstawowym celem regulatora wspólnotowego jest zbli¿enie prawa krajowego poszczególnych pañstw cz³onkowskich
3

4

5

Wybór krajów zosta³ podyktowany wielkoœci¹ rynków motoryzacyjnych (liczb¹ pojazdów zarejestrowanych) oraz wielkoœci¹ rynku ubezpieczeñ komunikacyjnych OC (wg kryterium sk³adki
przypisanej brutto). Z uwagi na objêtoœæ tekstu w rozwa¿aniach pominiêto W³ochy, których
potencja³ rynku motoryzacyjnego i OC komunikacyjne nale¿¹ do najwiêkszych w Europie.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 wrzeœnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowi¹zku ubezpieczania od takiej odpowiedzialnoœci.
Dyrektywa Rady z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e
w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowi¹zku ubezpieczania od
takiej odpowiedzialnoœci (72/166/EWG); Druga Dyrektywa Rady z dnia 30 grudnia 1983 r.
w sprawie zbli¿enia ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów silnikowych (84/5/EWG); Trzecia
Dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody
powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych (90/232/EWG); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/26 z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich odnosz¹cych siê do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniaj¹ca
dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG (Czwarta Dyrektywa w sprawie ubezpieczeñ komunikacyjnych); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/14/WE z dnia 11 maja
2005 r. zmieniaj¹ca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywê
2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz¹ce ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych.
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w zakresie obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych poprzez wprowadzenie minimalnych standardów obowi¹zuj¹cych w ca³ej
przestrzeni wspólnotowej. Analiza kolejnych dyrektyw komunikacyjnych pozwala stwierdziæ, ¿e ustawodawcê wspólnotowego od samego pocz¹tku cechuje
podejœcie prokonsumenckie, polegaj¹ce na konsekwentnym poszerzaniu
i wzmacnianiu praw osób ubezpieczonych i poszkodowanych.
W czêœci odszkodowawczej wyra¿a siê ono w formie wspólnotowych minimalnych standardów dotycz¹cych:
• wysokoœci minimalnej ochrony ubezpieczeniowej (tj. minimalnej sumy gwarancyjnej);
• zakresu ochrony podmiotowej;
• zakresu ochrony przedmiotowej.
Zagadnienie wspólnotowych standardów w zakresie poziomu wysokoœci
minimalnej ochrony ubezpieczeniowej z tytu³u OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapocz¹tkowane zosta³o w preambule Drugiej Dyrekty6
wy komunikacyjnej (1983 r.) . Regulator wspólnotowy podkreœli³ w niej bowiem, i¿ poprzez wprowadzenie minimalnej sumy gwarancyjnej jego intencj¹
jest zagwarantowanie poszkodowanym w zdarzeniach drogowych uzyskania odszkodowania, niezale¿nie od tego, w którym pañstwie cz³onkowskim mia³o
miejsce zdarzenie. W tym celu okreœlono wspóln¹ minimaln¹ wysokoœæ sumy
gwarancyjnej z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na poziomie 350 tys. euro (na poszkodowanego) lub 500 tys. euro (na zdarzenie) za
szkody osobowe oraz 100 tys. euro (na zdarzenie) za szkody maj¹tkowe lub te¿
przyjêcie jednego limitu 600 tys. euro (na zdarzenie) za szkody osobowe
i maj¹tkowe ³¹cznie7. Wskazano przy tym, ¿e przy szkodach spowodowanych
przez tzw. sprawców nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych, roszczenia
poszkodowanych bêd¹ pokrywane przez fundusz gwarancyjny, co najmniej
w granicach obowi¹zkowego ubezpieczenia8.
Problem minimalnej sumy gwarancyjnej zosta³ ponownie podjêty przez regulatora wspólnotowego po przesz³o 20 latach w ramach Pi¹tej Dyrektywy komunikacyjnej (2005 r.). Powo³uj¹c siê na koniecznoœæ uwzglêdnienia inflacji
oraz podkreœlaj¹c potrzebê zapewnienia zwiêkszenia ochrony poszkodowanych, regulator wspólnotowy postanowi³ radykalnie podwy¿szyæ minimalne
sumy gwarancyjne z tytu³u OC posiadaczy pojazdów mechanicznych9 do 1 mln
euro (na poszkodowanego) lub 5 mln euro (na zdarzenie) za szkody osobowe
oraz 1 mln euro (na zdarzenie) za szkody maj¹tkowe10. Jednoczeœnie automatyczny mechanizm koryguj¹cy w postaci Europejskiego WskaŸnika Cen Konsumpcyjnych (EICP) wprowadzi³ zasadê dostosowywania co 5 lat kwoty minimalnych sum obowi¹zuj¹cych na poziomie wspólnotowym o wielkoœæ stanowi¹c¹
6
7
8
9
10

Tiret 5 preambu³y, Druga Dyrektywa Rady z dnia 30 grudnia 1983 r…., op. cit.
Art. 1 ust. 2, ibidem.
Art. 1 ust. 4, ibidem.
Tiret 10 preambu³y, dyrektywa 2005/14/WE…, op. cit.
Art. 2, ibidem.
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zmianê procentow¹ wskazan¹ przez EICP za okres 5 lat poprzedzaj¹cych rewi11
zjê i zaokr¹glane do wielokrotnoœci 10 tys. euro .
Zgodnie z dokonanym przez Komisjê Europejsk¹ (KE) w 2010 r. pierwszym
przegl¹dem kwot minimalnych sum gwarancyjnych zosta³y one odpowiednio
podwy¿szone z 1 do 1,12 mln euro oraz z 5 do 5,6 mln euro12.
Kszta³towanie podmiotowego zakresu ochrony w OC komunikacyjnym przejawia³o siê w podejmowanych przez regulatora wspólnotowego
próbach przyjêcia i utrzymania szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i eliminowania klauzul wy³¹czaj¹cych, które mog³yby pojawiaæ siê w prawie krajowym lub praktyce zak³adów ubezpieczeñ. Celem tych dzia³añ by³o
zapewnienie osobom trzecim poszkodowanym w wypadkach prawa dochodzenia roszczeñ od zak³adu ubezpieczeñ, który ubezpieczy³ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ posiadacza pojazdu/kieruj¹cego pojazdem, a którego ruchem
szkoda zosta³a wyrz¹dzona i uzyskanie œwiadczenia w okreœlonych okolicznoœciach, przynajmniej w minimalnym zakresie (np. pokrycie tylko szkód
osobowych).
Wyrazem takiego podejœcia by³a Druga Dyrektywa komunikacyjna, w której
zakazano stosowania przepisów lub postanowieñ umownych w stosunku do roszczeñ osób trzecich poszkodowanych w wypadku, gdy szkoda zosta³a spowodowana przez: osoby nieposiadaj¹ce prawa jazdy uprawniaj¹cego je do prowadzenia takiego pojazdu lub osoby kieruj¹ce pojazdem niespe³niaj¹cym ustawowych
wymogów technicznych dotycz¹cych stanu i bezpieczeñstwa pojazdu lub te¿
osoby niebêd¹ce wyraŸnie ani w sposób dorozumiany upowa¿nione do prowadzenia tego pojazdu13. Jedyn¹ okolicznoœci¹ zwalniaj¹c¹ zak³ad ubezpieczeñ
z obowi¹zku pokrycia szkód w ww. okolicznoœciach mog³o byæ „przeniesienie”
tej odpowiedzialnoœci przez ustawodawcê krajowego na instytucje zabezpieczenia spo³ecznego lub na fundusz gwarancyjny w przypadku szkód wyrz¹dzonych
ubezpieczonym pojazdem skradzionym lub uzyskanym w drodze przemocy14.
Regulator wspólnotowy uzna³ tak¿e, ¿e nie jest w³aœciwe, by zak³ady ubezpieczeñ w pañstwach cz³onkowskich mia³y mo¿liwoœæ ca³kowitego wy³¹czenia
swojej ochrony ubezpieczeniowej OC wobec cz³onków rodziny ubezpieczaj¹cego lub kierowcy lub ka¿dej innej osoby ponosz¹cej odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za szkodê objêt¹ ubezpieczeniem15. Ponadto, podejmuj¹c fundamentaln¹
decyzjê o powo³aniu we wszystkich pañstwach cz³onkowskich funduszy gwarancyjnych, regulator wspólnotowy umo¿liwi³ poszkodowanym w wypadkach
11
12

13
14
15

Ibidem.
Opinions, European Commission, Notice regarding the adaptation in line with inflation of certain amounts laid down in the Motor Insurance Directive 2009/103.We (2010/C 322/01).
W Polsce obowi¹zuje minimalna suma gwarancyjna 5 mln euro na zdarzenie za szkody osobowe i 1 mln euro na szkody maj¹tkowe.
Art. 2 ust. 1, Druga Dyrektywa Rady z dnia 30 grudnia 1983 r…., op. cit.
Akapit 3, art. 2 ust. 1, ibidem.
Art. 3, ibidem.
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dochodzenie roszczeñ od tej instytucji, w sytuacjach gdy sprawca zdarzenia by³
osob¹ nieubezpieczon¹ lub niezidentyfikowan¹16.
W pi¹tej dyrektywie komunikacyjnej konsekwentnie kontynuowano zaprezentowane powy¿ej prokonsumenckie podejœcie do ochrony interesów osób poszkodowanych w wypadkach. Regulator wspólnotowy uzna³ bowiem, ¿e w ramach minimalnego standardu wspólnotowego, ubezpieczenie OC powinno
obejmowaæ ochron¹ szkody wyrz¹dzone pieszym, rowerzystom i innym niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu drogowego (jako najs³abszym stronom wypadku), je¿eli maj¹ oni prawo do odszkodowania zgodnie z krajowym prawem cy17
wilnym . Ponadto stan¹³ na stanowisku, ¿e nie mo¿na stosowaæ przepisów ani
umownych klauzul wy³¹czaj¹cych odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ wobec pasa¿erów pojazdu, którego ruchem spowodowano szkodê, je¿eli wiedzieli
oni lub powinni byli zauwa¿yæ, ¿e kierowca pojazdu, w którym przebywali
w chwili wypadku, by³ pod wp³ywem alkoholu lub innych œrodków odurza18
j¹cych . W ocenie regulatora wspólnotowego trudno bowiem wymagaæ, by pasa¿er by³ w stanie oceniæ (a ju¿ na pewno nie w ka¿dym przypadku) stopieñ
odurzenia kierowcy19.
Proces kszta³towania przedmiotowego zakresu ochrony na poziomie wspólnotowym zapocz¹tkowa³a Druga Dyrektywa komunikacyjna, w której wyraŸnie podkreœlono, ¿e ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych powinno pokrywaæ odpowiedzialnoœæ nie tylko za
20
szkody na osobie, ale równie¿ za szkody maj¹tkowe . Zobligowano
przy tym ustawodawców w pañstwach cz³onkowskich, aby implementowali do
swojego porz¹dku krajowego postanowienia zapewniaj¹ce, ¿e umowa ubezpieczenia OC pokryje szkody osobowe i maj¹tkowe poszkodowanych w wypadku osób trzecich, równie¿ w sytuacji, gdy szkoda zosta³a wyrz¹dzona przez kieruj¹cego pojazdem skradzionym/uzyskanym si³¹ lub przez kieruj¹cego nieposiadaj¹cego prawa jazdy lub kieruj¹cego pojazdem niespe³niaj¹cym ustawo21
wych wymogów technicznych . Regulator wspólnotowy dopuszcza³ odstêpstwo od ww. zasady, o ile ustawodawstwo danego kraju cz³onkowskiego przewidywa³o prawo poszkodowanego do uzyskania odszkodowania od instytucji
zabezpieczenia spo³ecznego lub gdy zak³ad ubezpieczeñ wykaza³, ¿e poszkodowany wsiad³ do pojazdu, którego ruchem spowodowano szkodê, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e jest on nieubezpieczony albo te¿ gdy decyzj¹ ustawodawcy krajowego szkody wyrz¹dzone ruchem pojazdu kradzionego/uzyskanego si³¹ pokry16
17
18
19

20
21

Art. 1 ust. 4, ibidem.
Art. 4, dyrektywa 2005/14/WE…, op. cit.
Art. 4, ibidem.
W regulacjach polskich przyjêto, ¿e ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody wynikaj¹ce z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w sytuacji jej wyrz¹dzenia przez kieruj¹cego
bêd¹cego pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych, z jednoczesnym stosowaniem regresu szczególnego do sprawcy zdarzenia. W przypadku odpowiedzialnoœci UFG w tego rodzaju okolicznoœciach regres kierowany jest do kieruj¹cego pojazdem sprawcy, jak i do nieubezpieczonego
posiadacza pojazdu, którym szkodê wyrz¹dzono (odpowiedzialnoœæ solidarna).
Art. 1 ust. 1, Druga Dyrektywa Rady z dnia 30 grudnia 1983 r…., op. cit.
Art. 2 ust. 1, ibidem.

106

PRAWO ASEKURACYJNE 3/2014 (80)

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
22

wa fundusz gwarancyjny . Wybór tej ostatniej opcji przez pañstwa cz³onkowskie pozwala³ na implementacjê zapisu obliguj¹cego fundusz gwarancyjny do
pokrywania zarówno szkód na osobie, jak i szkód maj¹tkowych, ale z mo¿liwoœci¹ zastosowania franszyzy redukcyjnej do wysokoœci 250 euro (za szkody
maj¹tkowe)23.
W odniesieniu do cz³onków rodziny ubezpieczaj¹cego, kierowcy lub ka¿dej
innej osoby, która ponosi odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za szkodê objêt¹ ubezpieczeniem, wprowadzona zosta³a zasada odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ
24
przynajmniej za szkody na osobie . Druga Dyrektywa komunikacyjna odnios³a
siê równie¿ do kwestii odpowiedzialnoœci cywilnej za szkodê wyrz¹dzon¹ przez
sprawcê/posiadacza pojazdu nieubezpieczonego lub niezidentyfikowanego. Regulator wspólnotowy uzna³, ¿e w tego rodzaju okolicznoœciach, w przypadku
szkód wyrz¹dzonych przez sprawcê nieubezpieczonego, osoba poszkodowana
w wypadku powinna mieæ prawo do zaspokojenia swoich roszczeñ od funduszu
gwarancyjnego zarówno za szkody na osobie, jak i szkody maj¹tkowe. W przypadku tej ostatniej kategorii szkód przyzna³ on pañstwom cz³onkowskim prawo
do wprowadzenia postanowieñ pozwalaj¹cych funduszowi gwarancyjnemu sto25
sowaæ franszyzê redukcyjn¹ do wysokoœci 500 euro . Natomiast jako minimalny standard wspólnotowy, przy wypadku spowodowanym przez sprawcê niezidentyfikowanego, okreœlono obowi¹zek zaspokojenia przez fundusz gwaran26
cyjny przynajmniej szkód na osobie .
Wê¿szy przedmiotowy zakres odpowiedzialnoœci funduszy gwarancyjnych
przy sprawcach niezidentyfikowanych podyktowany by³ obaw¹ wyst¹pienia zjawiska wy³udzenia odszkodowañ od funduszu gwarancyjnego. Dodatkowo nale¿y mieæ na uwadze, ¿e przy sprawcach niezidentyfikowanych fundusze gwarancyjne nie maj¹ szansy odzyskania poniesionych przez siebie kosztów, w zwi¹zku
z niemo¿noœci¹ wszczêcia postêpowania regresowego. Odrêbn¹ kwesti¹ by³o
pozostawienie decyzji przez regulatora wspólnotowego ustawodawcom pañstw
cz³onkowskich, czy odszkodowania wyp³acane przez fundusz gwarancyjny maj¹
27
charakter g³ówny czy te¿ pomocniczy (subsydiarny) .
Analogicznie jak przy zakresie ochrony podmiotowej Pi¹ta Dyrektywa komunikacyjna poszerzy³a oraz pog³êbi³a minimalne standardy wspólnotowe
w odniesieniu do zakresu ochrony przedmiotowej. Poszerzenie polega³o na uznaniu przez regulatora wspólnotowego, ¿e ochrona ubezpieczeniowa zapewniana przez zak³ad ubezpieczeñ z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia OC
w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim powinna bezwzglêdnie obj¹æ szkody na osobie i mieniu pasa¿era pojazdu, którego ruchem spowodowano wypadek, nawet
jeœli osoba kieruj¹ca tym pojazdem znajdowa³a siê pod wp³ywem alkoholu lub
innych œrodków odurzaj¹cych. Ponadto powinna pokryæ szkody na osobie
22
23
24
25
26
27

Art. 2 ust. 1 i 2, ibidem.
Art. 2 ust. 2, ibidem.
Art. 3, ibidem.
Art. 1 ust. 4, ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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i maj¹tkowe wyrz¹dzone s³abszym uczestnikom dróg (piesi, rowerzyœci i inni
28
niezmotoryzowani) . Pog³êbienie minimalnych standardów wspólnotowych
odnosi³o siê natomiast do zapisów dotycz¹cych funduszu gwarancyjnego.
W przypadku sprawców nieubezpieczonych objawi³o siê zakazem stosowania
franszyzy redukcyjnej za szkody maj¹tkowe, natomiast przy sprawcach niezidentyfikowanych – nakazem wprowadzenia przez ustawodawców pañstw
cz³onkowskich odpowiednich postanowieñ do prawa krajowego, które obligowa³yby fundusze gwarancyjne do pokrywania szkód na osobie oraz maj¹tkowych (z jednoczesn¹ mo¿liwoœci¹ stosowania franszyzy redukcyjnej do
500 euro zmniejszaj¹cej nale¿ne odszkodowanie), jeœli poszkodowany w tym
29
samym wypadku dozna³ tzw. znacz¹cych szkód na osobie . Równie¿ zdefiniowanie tego ostatniego terminu pozostawiono do decyzji ustawodawcom
krajowym.
3. Podstawowe zasady kszta³towania praktyki odszkodowawczej
w wybranych krajach Unii Europejskiej
Ujednolicona dyrektywa komunikacyjna wyznacza ogólne ramy przyznawania odszkodowañ, natomiast ka¿dy kraj EOG ma swoje wewnêtrzne regulacje,
które szczegó³owo normuj¹ kwestie zwi¹zane ze sposobem naprawienia szkody
oraz ustaleniem wysokoœci wyp³acanych kwot odszkodowania lub zadoœæuczynienia.
Niemcy
W Niemczech ustawa o ruchu drogowym (Strassenverkehrsgesetz, StVG)
30
stanowi, i¿ posiadacz pojazdu (Halter) odpowiada niezale¿nie od zasady winy.
Ustawa o ubezpieczeniu komunikacyjnym (Gesetz über die Pflichtversicherung
für Kraftfahrzeughalter, PflVG) przewiduje, ¿e posiadacz pojazdu musi zawrzeæ
umowê ubezpieczenia OC na rzecz swoj¹, w³aœciciela oraz kierowcy. Ochrona
31
ubezpieczeniowa dotyczy tak¿e odpowiedzialnoœci kierowcy nieuprawnionego .
Niemieckie ubezpieczenie OC obejmuje zaspokojenie uzasadnionych roszczeñ
odszkodowawczych, które wynikaj¹ z przepisów reguluj¹cych odpowiedzialnoœæ
cywiln¹, je¿eli u¿ycie ubezpieczonego pojazdu spowoduje œmieræ albo uszkodzenie cia³a, uszkodzenie, zniszczenie lub utratê rzeczy b¹dŸ szkody maj¹tkowe niezwi¹zane poœrednio ani bezpoœrednio ze szkodami w mieniu i na osobie. Ubezpieczyciel odpowiada w granicach odpowiedzialnoœci cywilnej do wysokoœci sumy
gwarancyjnej, której minimalna kwota wynosi 7,5 mln euro przy szkodach osobowych, 1,12 mln euro przy szkodach w mieniu oraz 50 tys. euro w przypadku po32
zosta³ych szkód maj¹tkowych . Od 2002 r. posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialnoœæ w stosunku do pasa¿erów za szkody na osobie na zasadzie ryzyka,
28
29
30

31
32

Art. 4, dyrektywa 2005/14/WE…, op. cit.
Art. 2, ibidem.
K. Ludwichowska, Odpowiedzialnoœæ cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe,
Toruñ 2008, s.18.
K. Ludwichowska, op. cit., s. 246.
http://www.4directive.org/en/index-module-compendium-compid-11.html
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33

niezale¿nie od charakteru przewozu . W przypadku uszkodzenia cia³a poszkodowany mo¿e ¿¹daæ odszkodowania, o ile dosz³o do naruszenia dóbr chronionych na podstawie § 253 ust. 2 Kodeksu Cywilnego (BGB). Ustawodawstwo
niemieckie nie przewiduje roszczeñ o zadoœæuczynienie dla poszkodowanego
ani osób bliskich po œmierci poszkodowanego, dlatego te¿ ich podstawê prawn¹
mo¿na znaleŸæ wy³¹cznie w niemieckim orzecznictwie34.
Za szkodê spowodowan¹ przez osobê nieposiadaj¹c¹ ubezpieczenia OC lub
nieznanego sprawcê odszkodowanie wyp³aca Niemiecki Fundusz Gwarancyjny
– Verkersopferhilfe e.V. (Stowarzyszenie Ochrony Ofiar Wypadków Drogo35
wych) . Prawo niemieckie wy³¹cza odpowiedzialnoœæ funduszu za szkody poniesione przez pasa¿era, który dobrowolnie wsiad³ do pojazdu maj¹c œwiadomoœæ, ¿e jego posiadacz nie dope³ni³ obowi¹zku ubezpieczenia pojazdu. Limity
sum gwarancyjnych s¹ takie same jak te przewidziane dla ubezpieczycieli.
Termin przedawnienia roszczeñ okreœlony w § 195 ust. 1 Kodeksu Cywilnego (BGB) jest taki sam w przypadku odpowiedzialnoœci zak³adów ubezpieczeñ
i Niemieckiego Funduszu Gwarancyjnego. Wynosi on 3 lata od koñca roku,
w którym roszczenie powsta³o. Termin ten stosuje siê do roszczeñ o odszkodowanie za szkody materialne z czynu niedozwolonego36. Do roszczeñ w szkodach
osobowych stosuje siê termin 10-letni, zgodnie z § 199 ust. 2 Kodeksu Cywilnego (BGB). W tym wypadku wiedza o szkodzie nie ma wp³ywu na termin
przedawnienia.
Francja
Obowi¹zek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej pojazdów
mechanicznych wynika z kodeksu ubezpieczeñ (Code des assurances), w myœl
którego ka¿da osoba fizyczna i prawna, która mo¿e ponieœæ odpowiedzialnoœæ
za doznan¹ przez osobê trzeci¹ szkodê w mieniu lub na osobie, w wyrz¹dzenie
której w³¹czony jest pojazd mechaniczny, jego przyczepa lub naczepa, obowi¹zany jest ubezpieczyæ odpowiedzialnoœæ. Jako osoby trzecie traktowani s¹
tak¿e cz³onkowie rodziny ubezpieczonego. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objêta
jest odpowiedzialnoœæ ka¿dej osoby, która prowadzi pojazd lub sprawuje nad
nim kontrolê. Zgodnie z Code des assurances, ubezpieczeniem OC objête s¹
wszystkie szkody majatkowe i na osobie, w których wyrz¹dzeniu bra³ udzia³ pojazd mechaniczny. Kodeks ubezpieczeñ okreœla tak¿e minimalne sumy gwarantowane przy szkodzie materialnej w wysokoœci 1,12 mln euro, zaœ szkody
osobowe s¹ nielimitowane37.
33
34

35

36
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K .Ludwichowska, op. cit., s. 44.
K. Ludwichowska (red.), Kompensacja szkód komunikacyjnych – nowoczesne rozwi¹zania
ubezpieczeniowe, Warszawa 2011.
D. Maœniak, Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych, Warszawa 2010,
s. 278.
Likwidacja miêdzynarodowych szkód komunikacyjnych w Europie, http://www.rzu.gov.pl/files/1364__340__Likwidacja_miedzynarodowych_szkod_komunikacyjnych_w_Europie.pdf
http://www.4directive.org/en/index-module-compendium-compid-11.html
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Odszkodowanie za szkody maj¹tkowe przy uszczerbku na zdrowiu obejmuje
wszystkie rzeczywiste koszty zwi¹zane z leczeniem, a tak¿e straty powsta³e
w maj¹tku poszkodowanego na skutek psychicznych i fizycznych nastêpstw odniesionych obra¿eñ. Zadoœæuczynienie przys³uguje poszkodowanemu, ewentualnie jego najbli¿szym. Podstaw¹ prawn¹ do przyznania zadoœæuczynienia dla
bliskich jest francuski kodeks cywilny oraz judykatura. W przypadku najbli¿szych krewnych krzywda po utracie osoby bliskiej jest domniemana. Uprawnionymi do zadoœæuczynienia s¹ wszystkie osoby, które ponios³y szkodê w wyniku
œmierci poszkodowanego. Stosunek pokrewieñstwa jest wystarczaj¹cy. W przypadku pozosta³ych osób konieczne jest wystêpowanie uczucia przywi¹zania
i faktyczne cierpienie po stracie. W porównaniu z prawem niemieckim, prawo
francuskie cechuje bardzo liberalne podejœcie do kompensacji szkód niemaj¹tkowych, tak¿e w przypadku zadoœæuczynienia dla bliskich poszkodowanego.
W ustalaniu wysokoœci odszkodowañ we Francji obowi¹zuj¹ œciœle okreœlone
normy, u¿ywa siê bowiem s¹dowych taryfikatorów, jednak¿e pomimo ich zastosowania nie mo¿na mówiæ o jednolitym orzecznictwie w zakresie wysokoœci
przyznanych odszkodowañ, gdy¿ sêdziowie dysponuj¹ znaczn¹ swobod¹ w zakresie doboru elementów, które s³u¿¹ do obliczania wysokoœci odszkodowania.
Za szkody spowodowane ruchem nieubezpieczonych pojazdów mechanicznych z tytu³u szkód osobowych i szkód na mieniu odpowiada Francuski Fundusz Gwarancyjny – Fonds de Garanties des assurances obigatoires des
dommages (Francuski Fundusz Gwarancyjny ds. Wypadków w Ruchu Drogo38
wym) . W przypadku sprawcy niezidentyfikowanego fundusz odpowiada za
szkody osobowe i maj¹tkowe pod warunkiem, i¿ kieruj¹cy i/lub pasa¿erowie odnieœli powa¿ny uszczerbek na zdrowiu. Odpowiedzialnoœæ za szkody maj¹tkowe
spowodowane przez pojazd niezidentyfikowany opiera siê na zasadzie winy, wobec czego fundusz mo¿e ograniczyæ lub odmówiæ odszkodowania, gdy poszkodowany przyczyni³ siê do zaistnienia szkody. Szkody powsta³e na skutek ruchu
pojazdów niesilnikowych, takich jak rowery czy rolki, równie¿ znajduj¹ siê w zakresie odpowiedzialnoœci Francuskiego Funduszu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnoœæ funduszu za szkody osobowe nie podlega ograniczeniom, natomiast
szkody maj¹tkowe poddane s¹ takim samym limitom jak w zak³adach
ubezpieczeñ.
W myœl art. 2270-1 Kodeksu Cywilnego (Code Civil) roszczenia dotycz¹ce
wypadków drogowych przedawniaj¹ siê z up³ywem 10 lat od chwili wyst¹pienia
39
szkody lub powziêcia o niej informacji . W sytuacji jednoczeœnie prowadzonego
postêpowania cywilnego i karnego okres przedawnienia zostaje skrócony do
3 lat. W przypadku szkód osobowych, co do zasady, bieg przedawnienia roszczenia dla Francuskiego Funduszu Gwarancyjnego wynosi 5 lat od daty zdarzenia
lub wezwania odpowiedzialnego za szkodê. W sytuacji, gdy odpowiedzialny za
szkodê jest znany, bieg przedawnienia wynosi 3 lata od daty zdarzenia i nie wiêcej ni¿ 1 rok od wydania prawomocnego wyroku s¹dowego orzekaj¹cego
38
39

D. Maœniak, op. cit., s. 280.
Likwidacja miêdzynarodowych…,.op. cit.
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o winie. Roszczenia do Funduszu z tytu³u szkód na mieniu ulegaj¹ przedawnieniu do 6 miesiêcy od powziêcia wiedzy o braku ubezpieczenia, nie d³u¿ej ni¿
1 rok od daty zdarzenia.
Wielka Brytania
W prawie angielskim obowi¹zek ubezpieczenia komunikacyjnego OC wynika z art. 143 Road Traffic Act 1988 (dalej: RTA). Ka¿dy, kto u¿ywa pojazd na
drodze lub w innym miejscu publicznym, jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci za œmieræ, uszkodzenie cia³a i szkodê w mieniu spowodowan¹ przez ten po40
jazd lub wynikaj¹c¹ z jego u¿ycia . Obowi¹zek ten obejmuje tak¿e osobê, która
sprawia, ¿e inna osoba u¿ywa pojazd lub pozwala na jego u¿ycie. U¿ycie pojazdu
w rozumieniu RTA polega na kontroli nad pojazdem, która ma miejsce tak¿e
wówczas, gdy samochód jest zaparkowany. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹
wszystkie osoby, które u¿ywaj¹ pojazdu, nawet jeœli nie s¹ uprawnione. Prawo
angielskie traktuje pasa¿erów jako poszkodowanych niezale¿nie od charakteru
41
przewozu . Minimalna suma gwarantowana przy szkodach maj¹tkowych wy42
nosi 1 mln funtów, natomiast przy szkodach osobowych jest nieograniczona .
Poszkodowanemu w wypadku samochodowym nale¿y siê pe³ne odszkodowanie za poniesion¹ szkodê maj¹tkow¹ i niemaj¹tkow¹, które wyp³acane jest
zazwyczaj w formie pieniê¿nej, restytucja naturalna wystêpuje niezwykle rzadko. Odszkodowanie za szkodê maj¹tkow¹ na osobie obejmuje zwrot wszelkich
wydatków zwi¹zanych z leczeniem, o ile pozostaj¹ w rozs¹dnych granicach.
Jako szkodê niemaj¹tkow¹ traktuje siê ból i cierpienie oraz tzw. utratê przyjemnoœci ¿yciowych (loss of amenities of life). Jeœli osoba bliska ponios³a w wypadku
samochodowym œmieræ, osobom uzale¿nionym od niej materialnie (dependants) przys³uguje roszczenie o naprawienie poniesionej i przysz³ej szkody
maj¹tkowej (actual and prospective pecuniary loss). Natomiast jeœli krewny
zmar³ego poszkodowanego domaga siê zadoœæuczynienia, nie musi udowadniaæ, ¿e dozna³ wstrz¹su psychicznego, Fatal Accidents Act przewiduje bowiem
skargê z tytu³u osamotnienia (bereavement claims), która ustanawia domniemanie istnienia ¿a³oby. Uprawnionemu przys³uguje sta³a suma w wysokoœci
43
10 tys. funtów .
W Wielkiej Brytanii nie ma oficjalnych taryfikatorów odszkodowañ, niemniej jednak angielscy sêdziowie mog¹ pos³ugiwaæ siê wydawanymi co dwa lata
44
przez Radê Studiów S¹dowych wytycznymi . Pomimo swobody sêdziowskiej
w okreœlaniu wysokoœci zadoœæuczynienia, w orzecznictwie nie ma zbyt du¿ych
rozbie¿noœci, z uwagi na fakt, i¿ tego typu sprawami zajmuje siê niewielka
liczba sêdziów.
40
41
42
43
44

K. Ludwichowska, Odpowiedzialnoœæ cywilna…, op. cit., s. 264.
Ibidem.
http://www.4directive.org/en/index-module-compendium-compid-11.html
Fatal Accident Act 1976 dostêpny pod adresem: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/30
E. Karner, Ustalanie zadoœæuczynienia za szkodê na osobie w wybranych zagranicznych systemach prawnych, Wiadomoœci Ubezpieczeniowe nr 62/2012, s. 69.
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Brytyjski Fundusz Gwarancyjny – Motor Insurance Bureau (MIB) – dzia³a
na podstawie porozumieñ zawartych z brytyjskim rz¹dem45. Na ich podstawie
MIB wyp³aca zaliczki przed zakoñczeniem postêpowañ s¹dowych, jako ¿e podstaw¹ nale¿nych œwiadczeñ odszkodowawczych s¹ wyroki s¹dów cywilnych. Zasad¹ jest, i¿ szkody osobowe niepoddane s¹ ¿adnym limitom, natomiast szkody
na mieniu MIB rekompensuje pod warunkiem identyfikacji pojazdu sprawcy
wypadku drogowego. Podobnie jak w Niemczech, MIB nie odpowiada za szkody
poniesione przez poszkodowanego, który dobrowolnie wsiad³ do pojazdu maj¹c
œwiadomoœæ, ¿e jego posiadacz nie dope³ni³ obowi¹zku ubezpieczenia pojazdu.
Szkody na osobie nie s¹ ograniczone ¿adnymi limitami, natomiast suma gwarancyjna w przypadku szkód na mieniu wynosi 250 tys. funtów. W przypadku
szkód w mieniu istnieje franszyza redukcyjna w wysokoœci 300 funtów.
W przypadku szkód osobowych okres przedawnienia wynosi 3 lata od daty
powziêcia wiedzy o okolicznoœciach zdarzenia, natomiast w przypadku szkód
maj¹tkowych 6 lat, przy czym w uzasadnionych sytuacjach s¹d mo¿e wyd³u¿yæ
ten okres. Analogiczne terminy i zasady obowi¹zuj¹ w realizacji roszczeñ przez
Brytyjski Fundusz Gwarancyjny.
4. Tendencje w kszta³towaniu praktyki odszkodowawczej
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
W Polsce system odszkodowawczy zwi¹zany z wypadkami komunikacyjnymi
oparty jest na odpowiedzialnoœci deliktowej i obowi¹zkowym ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za wypadki
komunikacyjne normuj¹ art. 435–437 k.c.46, co stanowi pewn¹ odrêbnoœæ
w stosunku do rozwi¹zañ krajów europejskich, w których odpowiedzialnoœæ za
wypadki komunikacyjne okreœlaj¹ ustawy szczególne. Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
okreœla ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych47. Jednoczeœnie powo³ana ustawa w art. 98 reguluje zakres
odpowiedzialnoœci UFG. Odszkodowanie za szkodê obejmuje wszelkie wynikaj¹ce z tego wypadku szkody maj¹tkowe i niemaj¹tkowe, straty rzeczywiœcie
poniesione przez poszkodowanego (damnum emergens), jak i korzyœci, które
móg³by osi¹gn¹æ, gdyby szkoda nie zosta³a wyrz¹dzona (lucrum cessans).
W przypadku wyrz¹dzenia szkody na osobie roszczenia mog¹ obejmowaæ: naprawienie szkody maj¹tkowej (art. 444 k.c. – zwrot poniesionych kosztów lub
zas¹dzenie renty), doznane szkody niemaj¹tkowe (art. 445 k.c. – zadoœæuczynienie pieniê¿ne), roszczenia osób poœrednio poszkodowanych (art. 446 k.c.
– o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, o rentê i stosowne odszkodowanie na wypadek pogorszenia siê sytuacji ¿yciowej osoby bliskiej)48.
45
46
47
48

D. Maœniak, op. cit., Warszawa 2010, s. 277.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z póŸn. zm.
Zob. K. Ludwichowska, Odpowiedzialnoœæ…,op. cit.
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Nale¿y nadmieniæ, ¿e zakres ochrony poszkodowanego i sprawcy nie jest to¿samy. Zakres odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela w stosunku do poszkodowanego
jest znacznie szerszy, bowiem w odniesieniu do ubezpieczonych sprawców stosowane s¹ wy³¹czenia z ochrony, np. gdy szkoda zosta³a wywo³ana przez kieruj¹cego pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych. Realizacja roszczeñ
nastêpuje g³ównie w drodze rekompensaty pieniê¿nej, natomiast restytucja naturalna jest mo¿liwa jedynie w przypadku szkód maj¹tkowych, a wysokoœæ od49
szkodowania powinna byæ okreœlona wed³ug cen z daty jego ustalenia . Przyjête
zakresy odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, warunkuj¹ce wysokoœæ roszczeñ, wynikaj¹ z uregulowañ dyrektyw komunikacyjnych i w odniesieniu do sum ubezpieczenia wynosz¹ obecnie 5 mln
euro na zdarzenie za szkody osobowe i 1 mln euro na szkody maj¹tkowe50.
Ograniczenia podmiotowe, przedmiotowe i wy³¹czenia za zdarzenia spowodowane w okreœlonych sytuacjach dotycz¹ g³ównie odpowiedzialnoœci Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, którego celem jest uszczelnienie
systemu odszkodowawczego zwi¹zanego z wypadkami komunikacyjnymi.
Z zakresu odpowiedzialnoœci Funduszu wy³¹czono szkody maj¹tkowe niepowi¹zane z powa¿nymi szkodami osobowymi, spowodowanymi przez niezidentyfikowanych sprawców, jak równie¿ przyjêto franszyzê redukcyjn¹ z tytu³u strat
maj¹tkowych w szkodach spowodowanych przez niezidentyfikowanych sprawców51. Wprowadzono równie¿ zasadê kompensacji szkody w pierwszej kolejnoœci
z równoleg³ego ubezpieczenia dobrowolnego i wy³¹czono z ochrony poszkodowane osoby zagraniczne, gdy szkodê wyrz¹dzi³ posiadacz bêd¹cy cudzoziemcem.
Zakres ochrony gwarancyjnej œwiadczonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny52 podlega zmianom regulacyjnym, które zachodz¹ w obszarze
ubezpieczeñ komunikacyjnych, jak równie¿ tendencjom kszta³towania orzecznictwa w sferze roszczeñ z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Znacz¹cy
wp³yw w zakresie zmian regulacyjnych i kszta³towania siê linii orzecznictwa odgrywaj¹ inicjatywy Rzecznika Ubezpieczonych53.
49

50
51
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Art. 363 § 2 dopuszcza uwzglêdnienie cen w innej chwili, je¿eli szczególne okolicznoœci wymagaj¹ przyjêcia takich cen.
Art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.
Franszyza redukcyjna w wysokoœci 300 euro odnosi siê do szkód w pojeŸdzie mechanicznym,
art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.
Zakres zadañ UFG reguluje art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, okreœlaj¹c tym
samym zakres jego odpowiedzialnoœci. Wiêcej na ten temat: E. Wanat-Po³eæ, G. Sordyl, Rola
UFG w zmieniaj¹cych siê warunkach rynku ubezpieczeniowego, Annales Uniwersitatis Mariae
Curie-Sk³odowska Lublin-PoloniaVOL.XLVII,3 sectio H, 2013, https://www.google.pl/?gws_rd
=ssl#q=rola+ufg+w+zmieniaj%C4%85cych+si%C4%99+warunkach+rynku+ubezpieczeniowego+lublin+rynek+finansowy; E. Wanat-Po³eæ, G. Sordyl, Skutki nowelizacji ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK dla przychodów i wydatków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Prawo Asekuracyjne 2011, nr 4, s. 14–24.
Przejawem aktywnoœci Rzecznika Ubezpieczonych jest np. wniosek z 2 stycznia 2014 r.
w sprawie dopuszczalnoœci zadoœæuczynieñ z art. 448 k.c. za zdarzenia sprzed 3 sierpnia
2008 r., czy te¿ wniosek z 23 maja 2013 r. Rzecznika Ubezpieczonych do S¹du Najwy¿szego
o podjêcie uchwa³y w sprawie terminu przedawnienia roszczeñ do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez nieustalonego sprawcê.
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Zmiany prawa dokonane w 2008 r., wprowadzaj¹ce do kodeksu cywilnego
art. 446 § 454, w myœl którego s¹d mo¿e przyznaæ cz³onkom rodziny zmar³ego
odpowiedni¹ sumê tytu³em zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê, co prawda nie stanowi¹ ca³kowitego novum w ochronie osób bliskich, niemniej jednak powoduj¹ znaczne u³atwienie w dochodzeniu roszczeñ. Cz³onkowie najbli¿szej rodziny zmar³ego, poprzez uprawnienie do zadoœæuczynienia
za doznan¹ w zwi¹zku z jego œmierci¹ krzywd¹, nie s¹ zobowi¹zani do przeprowadzania odrêbnego dowodu co do istnienia adekwatnego zwi¹zku przyczynowego miêdzy zaistnia³¹ szkod¹ a zdarzeniem bêd¹cym Ÿród³em szkody55. Tym
samym zosta³a osi¹gniêta spójnoœæ systemowa, przejawiaj¹ca siê w wspó³istnieniu komplementarnych œwiadczeñ56. Powy¿sze zmiany nie tylko zdominowa³y
orzecznictwo s¹dowe, ale i poprzez jego rozwój spowodowa³y zmniejszenie roli
regulacji prawnych w kszta³towaniu praktyki ubezpieczeniowej. Kreowanie
zmian prawnych przez orzecznictwo w ostatnich latach w znacznym stopniu
rozszerzy³o zakres uprawnieñ poszkodowanych z pominiêciem intencji ustawodawcy. Szczególnie widocznym przejawem takiej sytuacji jest kwestia przedawnienia roszczeñ poszkodowanego wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W swoim orzeczeniu S¹d Najwy¿szy wyrokiem z 29 paŸdziernika
2013 r. (III CZP 50/13) uzna³, i¿ okres przedawnienia w stosunku do UFG
w przypadku szkody spowodowanej przez nieznanego sprawcê wynosi 20 lat.
Podjêta przez doktrynê dyskusja w zakresie kwestii przedawnienia roszczeñ do
UFG57 ma istotne znaczenie, bowiem ukszta³towana linia orzecznicza mo¿e nie
byæ faktycznym odzwierciedleniem intencji ustawodawcy, zw³aszcza ¿e w innych krajach europejskich regulator w sposób œwiadomy ustanawia krótsze
okresy przedawnienia roszczeñ dla funduszu gwarancyjnego (przyk³adem
mo¿e byæ Francja).
Praktyka orzecznicza w zakresie zadoœæuczynieñ, wzrastaj¹ca liczba spraw,
jak i wielkoœci realizowanych roszczeñ, zaczynaj¹ wyznaczaæ kierunek rozwoju
szkód osobowych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tendencja zwy¿kowa w zas¹dzanych kwotach z tego tytu³u (czasami nieoczekiwanie silna),
któr¹ tworz¹ zarówno sk³ady orzekaj¹ce, jak i kancelarie prawne oraz odszkodowawcze ma charakter trwa³y, a przy znacznych uszczerbkach zapadaj¹
orzeczenia nie tylko na poziomie 200 tys. z³, ale nawet 500 tys. z³58. W dniach
7 maja 2013 r. i 11 czerwca 2014 r. S¹d Apelacyjny w Katowicach przyzna³
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Ustawa z dnia 1 sierpnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731).
G. Wolak, Zadoœæuczynienie pieniê¿ne za krzywdê doznan¹ wskutek œmierci najbli¿szego
cz³onka rodziny (art. 446 § 4 k.c.) a art. 445 § 3 k.c., Prawo Asekuracyjne 2014, nr 1, s. 20.
A. D¹browska, Zadoœæuczynienie z art. 446 § 4 k.c. i zadoœæuczynienie z art. 448 k.c. – Mo¿liwoœæ kumulacji, Monitor Ubezpieczeniowy nr 38, czerwiec 2009, http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/
Zob. M. Romanowski, A.M. Weber, W sprawie wyd³u¿enia terminu przedawnienia roszczeñ
poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Prawo Asekuracyjne 2013, nr 3, s. 3–27.
A. Daszewski, Zadoœæuczynienia za szkody niemaj¹tkowe z art. 445 § 1 k.c. oraz art. 446 § 4
k.c., http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/
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na rzecz poszkodowanej, w zwi¹zku z wypadkiem komunikacyjnym rodziny,
odszkodowanie w wysokoœci 2,4 mln z³, w którym 1,2 mln z³ stanowi³o zadoœæu59
czynienie dla osieroconego w wyniku wypadku dziecka .
5. Podsumowanie
Zmiany regulacyjne i kszta³towanie siê orzecznictwa, czy to w zakresie
wyd³u¿enia okresu przedawnienia, poszerzenia odpowiedzialnoœci w zwi¹zku
z utrat¹ mo¿liwoœci korzystania z uszkodzonego pojazdu mechanicznego, kwestii wyceny szkody przy zastosowaniu czêœci nowych, czy te¿ omówionej ju¿
kwestii zadoœæuczynieñ, wp³ywaj¹ i zapewne bêd¹ wp³ywaæ w coraz to wiêkszym stopniu na dzia³alnoœæ odszkodowawcz¹ zak³adów ubezpieczeñ oraz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego sytuacjê finansow¹. Niew¹tpliwie pojawia siê koniecznoœæ dokonania zmian w zakresie przyjêcia na
polskim rynku ubezpieczeniowym ogólnych standardów likwidacji szkód, ze
szczególnym uwzglêdnieniem szkód osobowych, bowiem wycena bólu, cierpienia, rozpaczy czy te¿ utraty prawa do ¿ycia w rodzinie jest wyj¹tkowo trudna60.
Trudnoœci w ocenie wysokoœci œwiadczeñ sk³aniaj¹ do wypracowania rozwi¹zañ, które godzi³yby adekwatnoœæ œwiadczeñ do rozmiarów krzywdy ze skutkami wzrastaj¹cych obci¹¿eñ w realizacji roszczeñ. Nale¿y bowiem pamiêtaæ,
¿e ka¿de poszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, skutkuj¹ce powiêkszeniem liczby i wartoœci wyp³acanych œwiadczeñ i odszkodowañ, w ostatecznym efekcie prowadzi do zwiêkszenia sk³adki, a tym samym obci¹¿enia wszystkich uczestników rynku, równie¿ ubezpieczonych. Zarówno regulator krajowy,
jak i wspólnotowy, czy w koñcu sk³ady sêdziowskie kreuj¹ce liniê orzecznicz¹,
nie mog¹ pozostawaæ wobec tego faktu obojêtne.
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2,4 mln z³ odszkodowania za wypadek, Dziennik Ubezpieczeniowy nr 3540 z 25.07.2014 r.
A. Daszewski, Trendy judykatury w miarkowaniu zadoœæuczynienia po œmierci najbli¿szych
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Compensatory Activity of the Insurance Guarantee Fund against
the Background of European Regulations
The text has been devoted to the analysis of the selected compensatory activity’s aspects of the
Insurance Guarantee Fund (UFG) against the background of the regulations implemented in this
area within EEA common law, selected EEA countries and Poland. The authors have discussed
directions of regulations’ development regarding claims satisfaction from motor TPL insurance
within EU directives and basic organisational rules of claims systems in Germany, France and the
UK. Having above in mind, regulations and judicial rulings practice development in Poland has
been presented, with special attention to personal injuries, claims for non-pecuniary losses and
limitation periods.
Keywords: compensations and benefits from motor TPL insurance, claim for non-pecuniary loss,
Insurance Guarantee Fund, claims limitation, regulations and judicial rulings.
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