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oraz ustawy o dzia³alnoœci
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1. Uwagi wstêpne
W dniu 11 lutego 2012 r.1 wesz³a w ¿ycie ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych
2
ustaw .
Znaczenie tego aktu prawnego wykracza poza kwestie zwi¹zane z ubezpieczeniami obowi¹zkowymi. W powo³anej ustawie ustawodawca zmieni³ bowiem
tak¿e ustawê o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, modyfikuj¹c pewne ogólne zasady odnosz¹ce siê do wszelkich umów ubezpieczenia. Wejœcie w ¿ycie wskazanej
wy¿ej ustawy powoduje przede wszystkim uproszczenie regu³ dotycz¹cych wymogów potwierdzania zawarcia umów ubezpieczenia oraz sk³adania oœwiadczeñ i zawiadomieñ w odniesieniu do tych umów.
Na gruncie ubezpieczeñ obowi¹zkowych zmodyfikowano zarówno przepisy
ogólne odnosz¹ce siê do wszelkich ubezpieczeñ obowi¹zkowych, jak i pewne
szczególne uregulowania dotycz¹ce tzw. powszechnych ubezpieczeñ obowi¹zkowych, tj. obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowi¹zkowego ubezpieczenia OC rolników oraz obowi¹zkowego
ubezpieczenia budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego. W odniesieniu do pierwszej grupy zagadnieñ warto zwróciæ uwagê na nowe ujêcie
definicji spe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia, now¹ regulacjê obowi¹zku podania przez ubezpieczaj¹cego informacji, o które ubezpieczyciel zapytywa³ przed
zawarciem umowy, czy te¿ zmienione zasady dotycz¹ce sk³adania zawiadomieñ
i oœwiadczeñ pozostaj¹cych w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia obowi¹zkowego.
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Z wyj¹tkiem przepisu art. 1 pkt 65 i art. 10, które wesz³y w ¿ycie 14 paŸdziernika 2011 r. oraz
art. 1 pkt 50 i art. 8, które wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1210).
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Z kolei w ramach tzw. powszechnych ubezpieczeñ obowi¹zkowych nale¿a³oby przeanalizowaæ sposób rozstrzygniêcia przez ustawodawcê problemu
odst¹pienia od umowy powszechnego ubezpieczenia obowi¹zkowego zawieranej na odleg³oœæ, zasady liczenia okresu, na jaki zawarto te umowy, czy te¿ now¹
regulacjê odnosz¹c¹ siê do obowi¹zku zwrotu sk³adki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia.
Niniejszy artyku³ stanowi nie tylko próbê odpowiedzi na pytanie o zakres
omawianej nowelizacji, ale równie¿ próbê jej wstêpnej oceny. W analizie ograniczono siê do najbardziej istotnych – zdaniem autora – kwestii praktycznych.
Z za³o¿enia pominiêto problematykê tzw. klauzuli prolongacyjnej, podwójnego
ubezpieczenia, jak i zmiany uprawnieñ i obowi¹zków UFG oraz PBUK – proble3
my te by³y ju¿ bowiem omawiane szerzej na ³amach Prawa Asekuracyjnego .
2. Nowe zasady ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
Analizê ustawy nowelizuj¹cej nale¿y rozpocz¹æ od jej art. 4, zmieniaj¹cego
ustawê o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Jak ju¿ bowiem wspomniano, zawarte
tu zmiany odnosz¹ siê nie tylko do umów ubezpieczenia obowi¹zkowego, ale do
wszelkich umów ubezpieczenia, zaœ ich wprowadzenie wi¹¿e siê z istotnym odformalizowaniem obowi¹zuj¹cych dot¹d regu³ dotycz¹cych potwierdzania
umów ubezpieczenia, jak i sk³adania dotycz¹cych tych umów oœwiadczeñ oraz
zawiadomieñ.
W treœci wprowadzonego w drodze nowelizacji art. 26 ust. 1a ustawy
o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej wskazano, ¿e podpis osoby reprezentuj¹cej
zak³ad ubezpieczeñ na dokumencie potwierdzaj¹cym zawarcie umowy ubezpieczenia mo¿e byæ odtworzony mechanicznie. Ustawodawca dokona³ w ten
sposób uproszczenia regu³ dotycz¹cych potwierdzania zawarcia umowy ubezpieczenia – w szczególnoœci dziêki unikniêciu koniecznoœci osobistego podpisywania dokumentu ubezpieczenia przez osoby uprawnione do reprezentowania
ubezpieczycieli. Nale¿y przy tym w pe³ni zgodziæ siê z ustawodawc¹, ¿e „norma
taka stanowi istotne u³atwienie dla zak³adów ubezpieczeñ œwiadcz¹cych us³ugi na odleg³oœæ lub drog¹ elektroniczn¹ w zakresie potwierdzania zawarcia
umów ubezpieczenia – zarówno obowi¹zkowych, jak i dobrowolnych. Ze wzglêdu na liczbê wydawanych dokumentów oraz sposób ich wystawiania, podpisywanie ka¿dego z dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentacji zak³adu ubezpieczeñ powodowa³oby znaczne opóŸnienia oraz nios³oby za sob¹
4
znacz¹cy wzrost kosztów po stronie ubezpieczycieli” .
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Por. zamieszczone w nr. 4/2011 Prawa Asekuracyjnego artyku³y autorstwa M. Orlickiego, Problem „podwójnego ubezpieczenia” w œwietle znowelizowanych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK, s. 4; E. Wanat-Po³eæ i G. Sordyl, Skutki nowelizacji
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK dla przychodów i wydatków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, s. 14 oraz M. Wichtowskiego, Wp³yw praktyki na
zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK, s. 25.
Por. uzasadnienie projektu ustawy – druk sejmowy nr 3960, dostêpny na stronie internetowej:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3960, s. 19.
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Istotnym novum jest wprowadzony do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej art. 16a ust.1, zgodnie z którym zawiadomienia i oœwiadczenia sk³adane
w zwi¹zku z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia agentowi ubezpieczeniowemu uznaje siê za z³o¿one zak³adowi ubezpieczeñ, w imieniu lub na rzecz którego
agent ubezpieczeniowy dzia³a. Regulacja ta stanowi bez w¹tpienia uk³on w stronê ubezpieczaj¹cych i ubezpieczonych, obawiaæ siê jednak nale¿y, ¿e spowoduje ona znacz¹ce utrudnienia w dzia³alnoœci ubezpieczycieli – g³ównie z uwagi
na koniecznoœæ zorganizowania sprawnego procesu przekazywania przez poœredników ubezpieczeniowych otrzymanych przez nich oœwiadczeñ i zawiadomieñ. W sytuacji, gdy ustawodawca nie na³o¿y³ na agentów obowi¹zku niezw³ocznego przekazania uzyskanych w ten sposób zawiadomieñ i oœwiadczeñ,
zak³ady ubezpieczeñ powinny d¹¿yæ do na³o¿enia takiego obowi¹zku w drodze
postanowieñ umownych ³¹cz¹cych je z dzia³aj¹cymi w ich imieniu agentami.
Negatywne konsekwencje braku powiadomienia ubezpieczyciela o z³o¿onym na
rêce agenta oœwiadczeniu lub zawiadomieniu obci¹¿aæ bêd¹ wy³¹cznie ubezpieczycieli. Warto te¿ podkreœliæ, ¿e wspomniany przepis nie ogranicza swojego
zastosowania wy³¹cznie do zawiadomieñ i oœwiadczeñ w formie pisemnej; zasada ta dotyczy wszelkich oœwiadczeñ i zawiadomieñ, równie¿ tych z³o¿onych
ustnie.
Na uwagê zas³uguje jednoczeœnie ust. 2 wprowadzonego przepisu, zgodnie
z którym zak³ad ubezpieczeñ nie mo¿e wy³¹czyæ ani ograniczyæ upowa¿nienia
agenta ubezpieczeniowego do odbierania wspomnianych wy¿ej oœwiadczeñ.
Przepis ten nie obejmuje mo¿liwoœci wy³¹czenia lub ograniczenia upowa¿nienia do odbierania zawiadomieñ. Jêzykowa wyk³adnia prowadzi zatem do przyjêcia, i¿ upowa¿nienia agenta do odbierania zawiadomieñ mo¿na wy³¹czyæ lub
ograniczyæ. Czy w istocie taka by³a wola ustawodawcy? Wzglêdy racjonalnoœci
przemawia³yby raczej za stosowaniem zasady przewidzianej w ust. 2 równie¿
w odniesieniu do zawiadomieñ, st¹d te¿ wielce prawdopodobne jest, i¿ mamy tu
po prostu do czynienia z brakiem jêzykowej konsekwencji legislatora.
3. Nowe zasady ogólne dotycz¹ce ubezpieczeñ obowi¹zkowych
Krokiem we w³aœciwym kierunku jest bez w¹tpienia precyzyjniejsze ujêcie
definicji spe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia. W dotychczas obowi¹zuj¹cym
stanie prawnym brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK (zwanej dalej „ustaw¹ o ubezpieczeniach obowi¹zkowych”)
sugerowa³o bowiem, ¿e warunkiem spe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia nie
jest objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ osoby, na której ci¹¿y obowi¹zek ubezpieczenia, lecz czynnoœæ zawarcia umowy ubezpieczenia5. Tym samym, jêzykowa
wyk³adnia wymienionego przepisu wskazywa³a na koniecznoœæ wyci¹gniêcia
sankcji przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zkowych wobec
osób, które, co prawda, korzysta³y z ochrony ubezpieczeniowej na warunkach przewidzianych w ustawie lub umowie miêdzynarodowej nak³adaj¹cej
5

M. Orlicki, O projekcie zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK raz
jeszcze, Prawo Asekuracyjne 2011, nr 1, s. 24–25.
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stosowny obowi¹zek – nie zawiera³y jednak umowy ubezpieczenia, korzystaj¹c
z umowy zawartej przez inn¹ osobê. Z racjonalnoœci¹ takiego ujêcia trudno by³o
siê zgodziæ, st¹d te¿ dotychczasowe brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych budzi³o uzasadnione w¹tpliwoœci. Nowelizacja pozwala na ich usuniêcie, stanowi¹c, ¿e dla spe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia
wystarcza zawarcie umowy ubezpieczenia, na podstawie której osoba obci¹¿ona tym obowi¹zkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, na warunkach
przewidzianych w ustawie lub umowie miêdzynarodowej nak³adaj¹cej obowi¹zek ubezpieczenia.
Nale¿y ¿a³owaæ, ¿e ustawodawcy zabrak³o konsekwencji we wprowadzaniu
tej zmiany. O ile bowiem znowelizowany art. 23 ust. 1a ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych mówi o tym, ¿e posiadacz pojazdu obowi¹zany jest posiadaæ ochronê ubezpieczeniow¹ – co w pe³ni odpowiada nowemu spojrzeniu na
kwestiê spe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia – o tyle nieobjête zakresem omawianej nowelizacji art. 23 ust. 1, art. 44 oraz art. 59 wspomnianej ustawy wskazuj¹ nadal, ¿e okreœlone w tych przepisach osoby obowi¹zane s¹ do zawarcia
umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia. Tê pozorn¹ sprzecznoœæ da siê jednak
wyjaœniæ w drodze wyk³adni systemowej, bowiem umiejscowienie zmienionego
art. 10 ust. 1 w przepisach ogólnych ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych
wskazuje na koniecznoœæ interpretacji sformu³owania „jest obowi¹zany zawrzeæ umowê obowi¹zkowego ubezpieczenia” z uwzglêdnieniem regulacji zawartej w tym przepisie.
Mieszane uczucia budzi treœæ dodanego art. 8a omawianej ustawy. Jej pozytywnym aspektem jest bez w¹tpienia wype³nienie istniej¹cej dot¹d luki w zakresie uchybienia obowi¹zkowi deklaracji ryzyka w ramach ubezpieczeñ obowi¹zkowych. Wy³¹czenie ochrony ubezpieczeniowej (w sytuacjach okreœlonych
w art. 815 § 3 k.c.) lub te¿ mo¿liwoœæ wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze
skutkiem natychmiastowym w razie ujawnienia okolicznoœci poci¹gaj¹cych za
sob¹ istotn¹ zmianê prawdopodobieñstwa wypadku (przewidziana w art. 816
k.c.) sta³y bowiem w sprzecznoœci z istot¹ ubezpieczeñ obowi¹zkowych, których
celem jest zapewnienie trwa³ej ochrony osobom poszkodowanym6. St¹d te¿ do
dnia wejœcia w ¿ycie znowelizowanego art. 8a analizowanej ustawy ubezpieczaj¹cy nie ponosili jakichkolwiek konsekwencji w razie niepodania przez nich
okolicznoœci, o które ubezpieczyciel zapytywa³ przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego, a które poci¹ga³y za sob¹ istotn¹ zmianê prawdopodobieñstwa wypadku. Zró¿nicowanie w tym zakresie sytuacji prawnej ubezpieczaj¹cych w ramach dobrowolnych i obowi¹zkowych ubezpieczeñ nie znajduje
przy tym jakiegokolwiek uzasadnienia.
Z drugiej jednak strony, w pewnych aspektach art. 8a nadal ró¿nicuje w sposób nieuzasadniony sytuacjê prawn¹ ubezpieczaj¹cych w obu rodzajach ubez6
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K. Ludwichowska, Przepisy kodeksu cywilnego a regulacje ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Rozprawy
Ubezpieczeniowe z. 5 (2/2008), s. 14; S. Reps, Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego
w ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Prawo Asekuracyjne 2005, nr 4, s. 15.
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pieczenia. Po pierwsze, wprowadzony ustaw¹ nowelizuj¹c¹ art. 8a nie wymaga,
aby skutki niepodania ubezpieczycielowi wszystkich okolicznoœci, o jakie zak³ad
ubezpieczeñ zapytywa³, dotyczy³y wy³¹cznie okolicznoœci zawartych w formularzu oferty lub innych pismach. Ograniczenie takie wynika tymczasem z treœci
art. 815 § 1 k.c. Po drugie, o ile w przypadku ubezpieczeñ dobrowolnych, w razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianê prawdopodobieñstwa wypadku, ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ odpowiedniej zmiany wysokoœci
sk³adki (art. 816 k.c.), o tyle art. 8a zastrzega tê mo¿liwoœæ wy³¹cznie dla ubezpieczyciela, uprawniaj¹c go do ¿¹dania jej zwiêkszenia. Ustawodawca wspomina tu bowiem wy³¹cznie o uwzglêdnieniu zwiêkszenia prawdopodobieñstwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okolicznoœci niepodanych do jego
wiadomoœci.
Nale¿y równie¿ wyraziæ zdziwienie, ¿e wprowadzaj¹c art. 8a pominiêto re1
gulacjê zawart¹ w art. 815 § 2 oraz § 2 k.c., zgodnie z którymi ubezpieczaj¹cy
powinien zawiadamiaæ o zmianie okreœlonych okolicznoœci w czasie trwania
stosunku ubezpieczenia, zaœ w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek omawiane powinnoœci obci¹¿aj¹ równie¿ ubezpieczonego. Nie ulega
przy tym w¹tpliwoœci, ¿e nie znajdzie tu zastosowania zasada przewidziana
w art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, zgodnie z któr¹ do
umów ubezpieczenia obowi¹zkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego. Z uwagi na koniecznoœæ ochrony
poszkodowanych, przewidziane w art. 815 § 3 k.c. konsekwencje naruszenia
art. 815 § 1–21 k.c. (w postaci wy³¹czenia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela) nie nadaj¹ siê bowiem do zastosowania w odniesieniu do ubezpieczeñ
obowi¹zkowych.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ust. 2 art. 8a ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Jego treœæ – zaczerpniêta z art. 815 § 1 k.c. in fine – budzi bowiem
pewne w¹tpliwoœci interpretacyjne w kontekœcie art. 5 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym zak³ad ubezpieczeñ posiadaj¹cy zezwolenie na wykonywanie
dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w grupach obejmuj¹cych ubezpieczenia obowi¹zkowe nie mo¿e odmówiæ zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego,
je¿eli w ramach prowadzonej dzia³alnoœci ubezpieczeniowej zawiera takie umowy. W odniesieniu do to¿samego sformu³owania, zawartego w treœci art. 815 § 1
k.c., wskazywano bowiem w literaturze, i¿ oznacza ono, ¿e „je¿eli ubezpieczaj¹cy nie udzieli³ odpowiedzi na wszystkie pytania, a mimo tego ubezpieczyciel zawar³ umowê ubezpieczenia, pominiête okolicznoœci uwa¿a
siê za nieistotne, a zatem nawet kiedy obiektywnie ich skutkiem by³
okreœlony wypadek ubezpieczeniowy, ubezpieczyciel nie bêdzie zwolniony od odpowiedzialnoœci”7. Treœæ znowelizowanego art. 8a ust. 2 sugeruje zatem, ¿e ubezpieczyciele uzyskali mo¿liwoœæ odstêpstwa od zasady przewidzianej w art. 5 ust. 2 ustawy i mog¹ odt¹d odmawiaæ zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego, jeœli ubezpieczaj¹cy nie odpowiedzia³ na poszczególne pytania.
7

W. Dubis (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2008, s. 1299.

PRAWO ASEKURACYJNE 1/2012 (70)

29

ARTYKU£Y I ROZPRAWY
Z uwagi na wskazany wy¿ej postulat zapewnienia trwa³ej ochrony osobom
poszkodowanym rozwi¹zanie takie by³oby nie do przyjêcia. Jedynym rozs¹dnym
sposobem interpretacji tego przepisu jest zatem uznanie, ¿e w sytuacji gdy
ubezpieczaj¹cy nie udzieli³ odpowiedzi na wszystkie pytania, w interesie ubezpieczyciela le¿eæ bêdzie zastosowanie wysokoœci sk³adki odpowiadaj¹cej mo¿liwie wysokiemu prawdopodobieñstwu wyst¹pienia wypadku8. Zawarcie umowy
(obligatoryjne dla zak³adu ubezpieczeñ w œwietle wskazanego wy¿ej art. 5 ust. 2
ustawy) – przy braku odpowiedzi na wszystkie pytania – prowadziæ bêdzie bowiem do przyjêcia, ¿e okolicznoœci te s¹ nieistotne, co z kolei wy³¹czy mo¿liwoœæ
¿¹dania przez ubezpieczyciela zmiany wysokoœci sk³adki. Dokonanie prawid³owej wyk³adni omawianego przepisu nie jest spraw¹ prost¹. Od ustawodawcy nale¿a³oby oczekiwaæ bardziej precyzyjnego formu³owania myœli – w szczególnoœci
zaœ jednoznacznego potwierdzenia, ¿e art. 8a ust. 2 ustawy nie stanowi wyj¹tku
od zasady przewidzianej w jej art. 5 ust. 2.
Bez w¹tpienia pozytywnym krokiem jest odst¹pienie od obowi¹zku sk³adania zawiadomieñ i oœwiadczeñ pozostaj¹cych w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia obowi¹zkowego na piœmie oraz dorêczania ich za potwierdzeniem odbioru
lub przesy³ania listem poleconym9. Rozwi¹zanie to pozwala bowiem na przyspieszenie komunikacji, unikniêcie zbêdnego formalizmu oraz odpowiada potrzebom rynku korzystaj¹cego w coraz wiêkszym stopniu z mo¿liwoœci komunikacji za pomoc¹ narzêdzi elektronicznych.
Krytycznie nale¿y jednak oceniæ dodanie w art. 18 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Przepis ten stanowi wyj¹tek od zasady zawartej
w art. 61 k.c., zgodnie z któr¹ oœwiadczenie woli, które ma byæ z³o¿one innej
osobie, jest z³o¿one z chwil¹, gdy dotar³o do niej w taki sposób, ¿e mog³a zapoznaæ siê z jego treœci¹. Ustawodawca przewidzia³ tymczasem w treœci znowelizowanego art. 18 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, ¿e w przypadku nadania oœwiadczenia o wypowiedzeniu lub odst¹pieniu od umowy
ubezpieczenia obowi¹zkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1–3 ustawy, przesy³k¹ listow¹, za chwilê jego z³o¿enia uwa¿a siê datê nadania oœwiadczenia
w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Zmiana ta dzia³a z pewnoœci¹ na korzyœæ ubezpieczaj¹cych i ubezpieczonych, pozwala bowiem na
wyd³u¿enie przys³uguj¹cego im terminu do wypowiedzenia lub odst¹pienia od
zawartej umowy. Uprawnienie takie znajdzie przy tym zastosowanie np. w sytuacjach okreœlonych w art. 28a lub art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych w brzmieniu nadanym omawian¹ nowelizacj¹. Pozostaje jednak podaæ
w w¹tpliwoœæ, czy ustawodawca rozwa¿y³ komplikacje, jakie wi¹zaæ siê bêd¹ dla
ubezpieczycieli z pozostawaniem w niepewnoœci co do trwania ochrony ubezpieczeniowej. Do czasu otrzymania informacji o wypowiedzeniu lub odst¹pieniu od umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciele nie bêd¹ wiedzieæ, czy zasadne
jest naliczanie sk³adki za okreœlony okres, nie bêd¹ te¿ mogli we w³aœciwy sposób oszacowaæ ci¹¿¹cego na nich ryzyka w zwi¹zku z brakiem wiedzy co do
8
9
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Przy uwzglêdnieniu pominiêtych przez ubezpieczaj¹cego okolicznoœci.
Wynika to z uchylenia obowi¹zuj¹cego dot¹d art. 18 ust. 1 ustawy.
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liczby obowi¹zuj¹cych umów ubezpieczenia. Powstaje zatem pytanie, czy postulat wiêkszej ochrony drugiej strony stosunku ubezpieczenia uzasadnia zamieszanie zwi¹zane z przesuniêciem zasad liczenia terminu wypowiadania lub
odstêpowania od umów ubezpieczenia obowi¹zkowego.
Dodatkowo, problematyczne staje siê wykonanie obowi¹zku ubezpieczycieli
przewidzianego w art. 28 ust. 1a znowelizowanej ustawy10. Mo¿e siê bowiem
zdarzyæ, ¿e zak³ad ubezpieczeñ – wskutek opóŸnienia dorêczenia przesy³ki
pocztowej zawieraj¹cej oœwiadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia
– zd¹¿y dorêczyæ ubezpieczaj¹cemu dokument ubezpieczenia. Nale¿y zarazem
rozstrzygn¹æ, czy w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 809 § 2 k.c., zgodnie z którym w razie w¹tpliwoœci umowê ubezpieczenia uwa¿a siê za zawart¹
z chwil¹ dorêczenia ubezpieczaj¹cemu dokumentu ubezpieczenia. Przyjêcie, i¿
dorêczenie dokumentu ubezpieczenia powinno byæ traktowane jedynie jako potwierdzenie przez ubezpieczyciela oœwiadczenia woli o przyjêciu oferty potencjalnego ubezpieczaj¹cego11 oraz ¿e przepis art. 809 § 2 k.c. ustanawia jedynie
regu³ê interpretacyjn¹ pozwalaj¹c¹ w razie sporu rozstrzygn¹æ, kiedy umowa
zosta³a zawarta12 – wskazuje na jednoznaczne odrzucenie tezy, i¿ z chwil¹ dorêczenia ubezpieczaj¹cemu dokumentu ubezpieczenia stosownie do treœci
art. 28 ust. 1a dochodzi mimo wszystko do zawarcia umowy. Bez w¹tpienia,
przepisem szczególnym bêdzie tu bowiem art. 18 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, a zatem do zawarcia nowej umowy nie dojdzie, jeœli
ubezpieczaj¹cy z³o¿y oœwiadczenie o wypowiedzeniu umowy w okreœlonym
w tym przepisie terminie. Wydaje siê zarazem, ¿e dla uchylenia ewentualnych
w¹tpliwoœci ubezpieczyciel powinien uniewa¿niæ dorêczony ubezpieczaj¹cemu
dokument ubezpieczenia. Potwierdza on bowiem zawarcie umowy, do której
w istocie nie dosz³o.
4. Nowe zasady dotycz¹ce powszechnych ubezpieczeñ
obowi¹zkowych13
Kolejnym krokiem ustawodawcy, zmierzaj¹cym do poprawienia sytuacji
ubezpieczaj¹cych i ubezpieczonych, jest umo¿liwienie ubezpieczaj¹cym odst¹pienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odleg³oœæ – w trybie przewidzianym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny14. Regulacja ta uchyla istniej¹ce w doktrynie w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci stosowania wskazanej wy¿ej ustawy w odniesieniu do umowy ubezpie10

11

12
13

14

O kwestii tej wspomina tak¿e M. Orlicki, Problem „podwójnego ubezpieczenia” w œwietle znowelizowanych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK, Prawo Asekuracyjne 2011, nr 4, s. 4.
Tak M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowi¹zañ
– czêœæ szczegó³owa, t. 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2004, s. 679.
M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz. Art. 805–834 K.C.,Warszawa 2004, s. 87.
Pod pojêciem „powszechnych ubezpieczeñ obowi¹zkowych” rozumieæ nale¿y ubezpieczenia,
których treœæ uregulowana jest przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, a zatem
ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1–3 tej ustawy.
Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.
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15

czenia obowi¹zkowego zawartej na odleg³oœæ . Dobrze siê przy tym sta³o, ¿e –
wbrew pierwotnym za³o¿eniom projektu ustawy – zrezygnowano z zamiaru
wy³¹czenia mo¿liwoœci odst¹pienia od umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego
w takiej sytuacji16, co stanowi zapewne rezultat zg³aszanych w tym zakresie za17
strze¿eñ doktryny co do zgodnoœci takiego rozwi¹zania z przepisami dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE18. Krokiem w dobrym kierunku
jest tak¿e doprecyzowanie, ¿e najpóŸniej w dniu odst¹pienia od umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego zawartej na odleg³oœæ powstaje obowi¹zek zawarcia
nowej umowy19, co gwarantuje ci¹g³oœæ istnienia ochrony ubezpieczeniowej.
Równie¿ i to rozwi¹zanie odpowiada zg³aszanym w literaturze postulatom20.
Krytycznie spojrzeæ nale¿y na znowelizowan¹ treœæ art. 26 ust. 2, art. 45
ust. 2 oraz art. 61 ust. 2 omawianej ustawy. Zgodnie z ww. przepisami, okres
12 miesiêcy, na jaki zawiera siê umowy powszechnego ubezpieczenia obowi¹zkowego, koñczy siê z up³ywem dnia poprzedzaj¹cego pocz¹tkowy dzieñ
okresu ubezpieczenia. Zdumienie budzi samo uzasadnienie projektu zmian,
w którym przeczytaæ mo¿na, ¿e „w praktyce ubezpieczeniowej stosowane jest
liczenie rocznego okresu ubezpieczenia np. od 1 stycznia do 31 grudnia danego
roku, a nie od 1 stycznia do 1 stycznia roku nastêpnego, tak jak to wynika
z art. 112 k.c. W konsekwencji, w zwi¹zku z brakiem w chwili obecnej normy
szczególnej w stosunku do art. 112 k.c., okres ubezpieczenia jest o jeden dzieñ
d³u¿szy ni¿ wynika to z potocznie przyjêtego na rynku sposobu obliczania
okresu 12 miesiêcy. W zwi¹zku z tym zaproponowano sposób obliczania
12-miesiêcznych okresów ubezpieczenia zgodnie ze stosowan¹ praktyk¹ rynkow¹, co spowoduje usuniêcie w tym zakresie istniej¹cych w¹tpliwoœci” 21. Nale¿y w tym miejscu ponownie przytoczyæ treœæ art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, zgodnie z którym do umów ubezpieczenia obowi¹zkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego. Wbrew twierdzeniom projektodawcy, brak normy szczególnej
w omawianym przypadku oznacza³ po prostu koniecznoœæ siêgniêcia do treœci
wspomnianego wy¿ej art. 112 k.c., zgodnie z którym okres ubezpieczenia powinien koñczyæ siê w dniu, który nazw¹ lub dat¹ odpowiada pocz¹tkowemu dniowi okresu ubezpieczenia. Jak widaæ, ustawodawca nie tylko postanowi³ usank15

16

17

18

19
20

21
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Na w¹tpliwoœci te wskazywa³ w szczególnoœci P. Filipiak, Dopuszczalnoœæ odst¹pienia przez
konsumenta od umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej na odleg³oœæ, Prawo Asekuracyjne 2009, nr 1, s. 36–51.
Por. art. 33 pkt 8), 49 pkt 6), 65 pkt 5) znowelizowanej ustawy oraz treœæ wczeœniejszego
projektu datowanego na dzieñ 23 stycznia 2009 r.
M. Orlicki, Uwagi do wybranych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK, Prawo Asekuracyjne 2009, nr 2, s. 95–96.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 wrzeœnia 2002 r., dotycz¹ca sprzeda¿y
konsumentom us³ug finansowych na odleg³oœæ oraz zmieniaj¹ca dyrektywê Rady
nr 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE, Dz. Urz. Wspólnot Europejskich L 271
z 9.10.2002, s. 16–24.
Art. 29 ust. 1 pkt 10), 47 ust. 6 pkt 2) oraz 63 ust. 5 pkt 2) ustawy.
M. Orlicki, Uwagi do wybranych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych…, op. cit., s. 96.
Por. uzasadnienie projektu ustawy – http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3960, s. 7.
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cjonowaæ, sprzeczn¹ ze wskazanym w art. 112 k.c. sposobem liczenia terminów, praktykê skracania o jeden dzieñ okresu ubezpieczenia22, ale tym samym
przyczyni³ siê w³aœnie do powstania w¹tpliwoœci w omawianym zakresie. Umiejscowienie omawianych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych
wskazuje bowiem, ¿e wynikaj¹ca z nich norma prawna znajduje zastosowanie
wy³¹cznie w odniesieniu do obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowi¹zkowego ubezpieczenia OC rolników oraz obowi¹zkowego ubezpieczenia budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego. Uznaæ zatem nale¿y, ¿e w odniesieniu do pozosta³ych ubezpieczeñ obowi¹zkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4 ustawy, norma ta nie znajdzie zastosowania, a zatem okres ubezpieczenia w ich przypadku powinien byæ liczony
w oparciu o zasadê przewidzian¹ w art. 112 k.c. Przyczyny innego sposobu
liczenia okresu ubezpieczenia w odniesieniu do powszechnych oraz pozosta³ych ubezpieczeñ obowi¹zkowych nie znajduj¹ uzasadnienia.
Ustawodawca zmodyfikowa³ równie¿ zasady zwrotu sk³adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Pozytywnie nale¿y oceniæ uchylenie art. 41 ust. 2,
art. 42, art. 56 ust. 2, art. 57 oraz art. 77 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. W dotychczas obowi¹zuj¹cym stanie prawnym wy³¹czano bowiem z jednej strony mo¿liwoœæ zwrotu sk³adki w sytuacji, gdy przed dniem rozwi¹zania
umowy ubezpieczenia dosz³o do szkody objêtej zakresem odpowiedzialnoœci
23
ubezpieczyciela . Z drugiej zaœ strony ustawodawca nakazywa³ – w sposób korzystny dla ubezpieczyciela – zaokr¹glanie wysokoœci zwracanej sk³adki do
24
pe³nego miesi¹ca niewykorzystanego okresu ubezpieczenia . Obecnie usuniêto zatem regu³y dyskryminuj¹ce ubezpieczonych w ubezpieczeniach obowi¹zkowych – dostosowuj¹c ich pozycjê prawn¹ do standardu przewidzianego
w art. 813 § 1 k.c..
W przeciwieñstwie do art. 813 § 1 k.c., w odniesieniu do obowi¹zkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz budynków rolniczych przewidziano, ¿e zwrot sk³¹dki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia w przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia nastêpuje niezw³ocznie, jednak nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia lub w przypadku odst¹pienia od umowy – od dnia z³o¿enia oœwiadczenia o odst¹pieniu lub od dnia powziêcia przez zak³ad ubezpieczeñ
wiadomoœci o rozwi¹zaniu umowy przed up³ywem okresu, na który zosta³a
25
zawarta .
Doceniaj¹c troskê ustawodawcy o ochronê interesów ubezpieczaj¹cego,
nale¿y podaæ w w¹tpliwoœæ, czy wype³nienie ww. normy bêdzie wykonalne
– zw³aszcza w kontekœcie znowelizowanego art. 16a ustawy o dzia³alnoœci ubez22

23

24

25

Tak te¿ M. Orlicki, O projekcie zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG
i PBUK raz jeszcze, op. cit., s. 26.
Art. 41 ust. 2 oraz art. 56 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych – obowi¹zuj¹cy do
dnia wejœcia w ¿ycie omawianej nowelizacji.
Art. 42, 57 oraz 77 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych – obowi¹zuj¹cy do dnia wejœcia
w ¿ycie omawianej nowelizacji.
Por. art. 41 ust. 4, art. 56 ust. 3 oraz art. 76 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.
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pieczeniowej, czy te¿ art. 18 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.
W ustawie nie sprecyzowano zarazem sposobu zwrotu ww. sk³adki. Je¿eli ubezpieczaj¹cym bêdzie zatem inny przedsiêbiorca, ubezpieczyciel – zgodnie
z art. 22 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej – powinien zwróciæ nale¿n¹ mu sk³adkê za poœrednictwem rachunku bankowego. W odniesieniu do
ubezpieczaj¹cych niebêd¹cych przedsiêbiorcami zastosowanie znajdzie zasada
art. 454 § 1 k.c., zgodnie z któr¹ œwiadczenie powinno byæ zrealizowane w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela (ubezpieczaj¹cego) w chwili
spe³nienia œwiadczenia. Œwiadczenie to nale¿eæ bêdzie do tzw. d³ugów oddawczych, zatem to d³u¿nik (ubezpieczyciel) powinien œwiadczenie dostarczyæ wie26
rzycielowi (ubezpieczaj¹cemu) , ponosz¹c na przyk³ad koszt przekazu pocztowego. Aby unikn¹æ potencjalnych w¹tpliwoœci zwi¹zanych ze sposobem
spe³nienia œwiadczenia wynikaj¹cego z obowi¹zku zwrotu sk³adki oraz dotrzymania terminu, o którym mowa w art. 41 ust. 4, art. 56 ust. 3 oraz art. 76 ust. 2
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, celowe bêdzie, aby ubezpieczyciele
zamieœcili w stosowanych przez siebie formularzach wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia pytanie dotycz¹ce sposobu zwrotu sk³adki.
5. Uwagi koñcowe
Omawianej w niniejszym artykule ustawy nowelizuj¹cej nie da siê
oceniæ w sposób jednoznaczny. Obok zmian, które zmierzaj¹ w dobrym kierunku – pozwalaj¹c na uproszczenie zbêdnych formalnych
rygorów lub te¿ wyjaœnienie wskazywanych od dawna w¹tpliwoœci
– ustawa zawiera tak¿e modyfikacje, których celowoœci pró¿no siê doszukiwaæ i które powodowaæ bêd¹ powstanie nowych problemów
interpretacyjnych.
Do pierwszej grupy zaliczyæ nale¿y bez w¹tpienia uproszczenie regu³ dotycz¹cych wymogów potwierdzania zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawiadomieñ i oœwiadczeñ pozostaj¹cych w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia obowi¹zkowego, nowe ujêcie definicji spe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia, czy te¿
rozstrzygniêcie przez ustawodawcê problemu odst¹pienia od umowy powszechnego ubezpieczenia obowi¹zkowego zawieranej na odleg³oœæ.
Do drugiej grupy nale¿¹ z kolei przepisy ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej ustanawiaj¹ce zasadê sk³adania oœwiadczeñ i zawiadomieñ dotycz¹cych
umów ubezpieczenia tak¿e wobec agentów ubezpieczeniowych oraz przepisy
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, reguluj¹ce chwilê sk³adania
oœwiadczeñ woli o wypowiedzeniu lub odst¹pieniu od umowy powszechnego
ubezpieczenia obowi¹zkowego, czy te¿ zasady liczenia okresu, na jaki umowy te
zawarto. De lege ferenda nale¿a³oby przede wszystkim doprecyzowaæ, czy zawarty w dodanym art. 16a ust. 2 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej zakaz
wy³¹czania lub ograniczania upowa¿nienia agenta dotyczy równie¿ odbierania
zawiadomieñ. Wydaje siê zarazem, ¿e wprowadzenie nowych zasad dotycz¹cych wypowiadania oraz odstêpowania od umowy ubezpieczenia obowi¹zko26
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wego, jak i liczenia okresu, na jaki umowy te zawarto, jest krokiem wstecz, co
przemawia³oby za powrotem do zasad obowi¹zuj¹cych dot¹d w tym zakresie.
Istnieje wreszcie w ustawie nowelizuj¹cej grupa przepisów, których cel nale¿y oceniæ jednoznacznie pozytywnie; sposób realizacji tego celu pozostawia
jednak pewien niedosyt. Tytu³em przyk³adu warto wskazaæ regulacjê dotycz¹c¹
deklaracji ryzyka. Ustawodawca powinien przede wszystkim jednoznacznie dookreœliæ, ¿e znowelizowany art. 8a ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych nie narusza zasady przewidzianej w art. 5 ust. 2 tej ustawy. Celowe by³oby
tak¿e wskazanie, ¿e ubezpieczaj¹cy oraz ubezpieczony powinni w czasie trwania stosunku ubezpieczenia zawiadamiaæ ubezpieczyciela o zmianie okolicznoœci wp³ywaj¹cych na ocenê ryzyka. W tym ostatnim przypadku nale¿a³oby tak¿e
rozwa¿yæ wprowadzenie regresu nietypowego wobec ubezpieczonego jako sankcji za uchybienie omawianemu obowi¹zkowi. Oczywiste jest bowiem, ¿e mo¿liwoœæ ¿¹dania zwiêkszenia sk³adki mo¿e byæ stosowana wy³¹cznie w odniesieniu
do ubezpieczaj¹cego.
Szkoda, ¿e ustawodawca rozwi¹zuj¹c czêœæ problemów, czyni to w sposób,
który powoduje powstanie nowych w¹tpliwoœci. Z uwagi na du¿¹ liczbê dotychczasowych nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych nale¿a³oby opowiedzieæ siê za opublikowaniem tekstu jednolitego tego aktu, co pozwoli³oby przynajmniej na unikniêcie niejasnoœci przy ustalaniu jego aktualnej treœci.
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Amendment to the Act on Compulsory Insurance, the Insurance
Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers’ Bureau and the
Insurance Activity Act
The present article aims at analysing and evaluating the Act of 19 August 2011 on the Change
of the Act on Compulsory Insurance, the Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor
Insurers’ Bureau and several other acts (Journal of Laws of 2011, No 205, item 1210), which
came into force on 11 February 2012. The text has been divided into three parts, in which the following issues have been analysed separately, namely the modification of the Insurance Activity
Act, the general principles referring to obligatory insurance, specific regulations related to the
compulsory motor liability insurance, obligatory farmers’ liability insurance and obligatory insurance of farm buildings. With reference to the first issue, the changes of the rules regulating the
confirmation of the conclusion of the insurance contract and making declarations and notifications related to these contracts have been presented. As far as the general principles of all obligatory insurance are concerned, the author has discussed a new definition of the fulfillment of the insurance obligation as well as a new regulation of the policyholder’s duty to disclose information requested by the insurer before the conclusion of the agreement and modified rules of making declarations and notifications related to the insurance contract. Moreover, on the grounds of common obligatory insurance, the particular attention has been paid to the legislator’s approach to the
issue of termination of the distance-selling insurance contract, the determination of the period for
which the contracts have been concluded as well as the new regulation imposing the duty to return premium for the unused insurance period.
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