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W sprawie wyd³u¿enia terminu
przedawnienia roszczeñ
poszkodowanego przeciwko
Ubezpieczeniowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu
Ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nie reguluje kwestii przedawnienia roszczeñ wobec UFG, odsy³aj¹c w tym zakresie do przepisów kodeksu cywilnego. Podstawowy termin przedawnienia roszczeñ za szkodê wyrz¹dzon¹ czynem niedozwolonym wynosi trzy lata. Je¿eli jednak
szkoda wynik³a ze zbrodni lub wystêpku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu
z up³ywem lat dwudziestu od dnia pope³nienia przestêpstwa. W praktyce obrotu powsta³ spór, czy
do roszczeñ poszkodowanego wobec UFG ma zastosowanie wyd³u¿ony, dwudziestoletni termin
przedawnienia. W artykule zosta³a postawiona teza, ¿e szczególny status UFG, jako d³u¿nika,
w œwietle konstrukcji cywilistycznej odpowiedzialnoœci za cudzy d³ug w kontekœcie przes³anki zastosowania art. 4421 § 2 k.c. – a w tym okolicznoœæ, i¿ UFG nie mo¿e byæ zasadnie traktowany tak
jak ubezpieczyciel kontraktowo obowi¹zany i wynagradzany za przejêcie ryzyka spe³nienia œwiadczenia na rzecz poszkodowanego z tytu³u szkody wyrz¹dzonej przez ubezpieczonego – uzasadniaj¹
pogl¹d, stosownie do którego do roszczeñ wobec UFG nie ma zastosowania wyd³u¿ony do dwudziestu lat termin przedawnienia. Za tak¹ wyk³adni¹ przemawiaj¹ tak¿e wzglêdy celowoœciowe, w tym
s³usznoœciowe, poniewa¿ pozostawanie przez UFG w tak d³ugiej niepewnoœci co do obowi¹zku zaspokojenia roszczeñ uprawnionego bezpoœrednio oddzia³uje na obni¿enie przewidywalnoœci gospodarki œrodkami zgromadzonymi w UFG.
S³owa kluczowe: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, przedawnienie roszczeñ wobec
UFG, superubezpieczyciel, ubezpieczenia komunikacyjne.

1. Wprowadzenie
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest osob¹ prawn¹ wykonuj¹c¹ zadania okreœlone w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych)1. Podstawowym zadaniem UFG jest ochrona osób poszkodowanych w sytuacji, gdy nie jest mo¿liwe ustalenie
to¿samoœci sprawcy szkody lub nie zosta³ dope³niony przez sprawcê obowi¹zek zawarcia
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów lub ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej rolników z tytu³u posiadania gospodarstwa rolnego. Innym wa¿nym zada1

Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 392.
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niem UFG jest dokonywanie wyp³aty œwiadczeñ w razie upad³oœci lub niewyp³acalnoœci
ubezpieczycieli.
Ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych nie reguluje kwestii przedawnienia roszczeñ wobec UFG, odsy³aj¹c w tym zakresie do przepisów kodeksu cywilnego. Stosownie
do art. 109a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych „Roszczenia poszkodowanego do Funduszu […] przedawniaj¹ siê z up³ywem terminu przewidzianego dla tych
roszczeñ w przepisach kodeksu cywilnego o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹
czynem niedozwolonym”.
Podstawowy termin przedawnienia roszczeñ za szkodê wyrz¹dzon¹ czynem niedozwolonym wynosi trzy lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedzia³ siê o szkodzie
i o osobie obowi¹zanej do jej naprawienia (art. 4421 § 1 zd. 1 k.c.). Je¿eli jednak szkoda
wynik³a ze zbrodni lub wystêpku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu
z up³ywem lat dwudziestu od dnia pope³nienia przestêpstwa bez wzglêdu na to, kiedy
poszkodowany dowiedzia³ siê o szkodzie i o osobie obowi¹zanej do jej naprawienia
(art. 4421 § 2 k.c.).
W praktyce obrotu ujawni³ siê spór, czy dwudziestoletni termin przedawnienia ma
zastosowanie do roszczeñ poszkodowanego przeciwko UFG. Rozstrzygniêcie tego sporu
ma donios³e znaczenie praktyczne z punktu widzenia stabilnoœci finansowej UFG,
a w konsekwencji jego zdolnoœci do wyp³aty œwiadczeñ na rzecz osób uprawnionych2.
Pozostawanie przez UFG w tak d³ugiej niepewnoœci co do obowi¹zku zaspokojenia roszczeñ uprawnionego w sposób bezpoœredni oddzia³uje na obni¿enie przewidywalnoœci
gospodarki œrodkami zgromadzonymi w UFG.
Istota problemu prawnego sprowadza siê do ustalenia szczególnego statusu UFG,
jako d³u¿nika, w œwietle konstrukcji cywilistycznej odpowiedzialnoœci za cudzy d³ug
w kontekœcie przes³anki zastosowania art. 4421 § 2 k.c., a w tym, czy UFG mo¿e byæ zasadnie traktowany tak jak ubezpieczyciel kontraktowo obowi¹zany i wynagradzany za
przejêcie ryzyka spe³nienia œwiadczenia na rzecz poszkodowanego z tytu³u szkody
wyrz¹dzonej przez ubezpieczonego.
Dla dokonania prawid³owej wyk³adni donios³e znaczenie ma tak¿e ustalenie, czy
wzglêdy s³usznoœci, w tym w kontekœcie szczególnego statusu UFG, maj¹ce wp³yw na
celowoœciow¹ wyk³adniê art. 4421 § 2 k.c. uzasadniaj¹ „¿yczliw¹” wyk³adniê tego przepisu na rzecz poszkodowanego, a nie na rzecz UFG i finansuj¹cych œrodki tworz¹ce UFG.

2. Jaka jest istota umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
oraz za co odpowiada ubezpieczyciel?
Niezale¿nie od ró¿nego podejœcia do definiowania umowy ubezpieczenia, analiza
prawna uzasadnia wniosek, ¿e mo¿na wyró¿niæ cztery, niesporne cechy umowy ubezpieczenia:
1) niepewnoœæ co do wyst¹pienia okreœlonego zdarzenia;
2) wola zabezpieczenia siê osoby zagro¿onej przez skutkami zdarzenia;
3) gotowoœæ osoby zagro¿onej do poniesienia kosztów redukcji negatywnych
prze¿yæ zwi¹zanych z niepewnoœci¹ oczekiwanego lub nieoczekiwanego
zdarzenia;
2
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Zob. ostatnio wniosek Rzecznika Ubezpieczonych z 23 maja 2013 r. do S¹du Najwy¿szego
o podjêcie uchwa³y w sprawie terminu przedawnienia roszczeñ do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez nieustalonego sprawcê
(www.rzu.gov.pl).
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4) gotowoœæ do udzielenia ochrony osobie zagro¿onej w zamian za wynagrodzenie.
Przedstawione cechy wyró¿niaj¹ce umowê ubezpieczenia uzasadniaj¹ pogl¹d, stosownie do którego celem umowy ubezpieczenia (dobrowolnego i obowi¹zkowego) jest
transfer skutków maj¹tkowych wyst¹pienia lub niewyst¹pienia zdarzenia okreœlonego
przez strony w umowie ubezpieczenia z ubezpieczaj¹cego lub innej osoby wskazanej
przez niego na ubezpieczyciela. W pewnym uproszczeniu chodzi tu zatem o przeniesienie na ubezpieczyciela okreœlonego ryzyka, które mo¿e dotkn¹æ osobê. Œwiadczenie
ubezpieczaj¹cego polega na zapewnieniu ochrony przed skutkami zwi¹zanymi z wyst¹pieniem lub niewyst¹pieniem zdefiniowanego w umowie zdarzenia. Œwiadczenie
ubezpieczyciela jest rozumiane potocznie, jako obowi¹zek pokrycia ryzyka ubezpieczonego. W konsekwencji ubezpieczyciel przejmuje na siebie ryzyko okreœlonego zdarzenia, a ubezpieczaj¹cy p³aci ubezpieczycielowi za przejêcie tego ryzyka.
W³aœciwe zrozumienie konstrukcji i natury umowy ubezpieczenia ma fundamentalne znaczenie dla rozstrzygniêcia analizowanego problemu prawnego. Niezale¿nie bowiem od tego, czy mamy do czynienia z umow¹ ubezpieczenia dobrowolnego, czy
z umow¹ ubezpieczenia obowi¹zkowego, obydwie strony umowy realizuj¹ swoje interesy
maj¹tkowe. Celem ubezpieczaj¹cego jest zabezpieczenie siebie lub osoby wskazanej
przez niego przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego, a wiêc transfer skutków finansowych wyst¹pienia takiego zdarzenia na
ubezpieczyciela, a co za tym idzie uzyskanie komfortu ekonomicznego (zaspokojenie
interesu maj¹tkowego). Celem ubezpieczyciela jest uzyskanie zarobku w zamian za
przejêcie ryzyka pokrycia skutków ekonomicznych wyst¹pienia zdarzenia ubezpiecze3
niowego .
Stosownie do art. 822 § 1 k.c. „Przez umowê ubezpieczenia odpowiedzialnoœci
cywilnej ubezpieczyciel zobowi¹zuje siê do zap³acenia okreœlonego w umowie odszkodowania za szkody wyrz¹dzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialnoœæ za
szkodê ponosi ubezpieczaj¹cy albo ubezpieczony”. Ochrona ubezpieczeniowa œwiadczona przez ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej (OC) sprowadza siê do zapewnienia wyp³aty okreœlonego œwiadczenia za szkody
wyrz¹dzone osobom trzecim, wzglêdem których odpowiedzialnoœæ za szkodê ponosi
ubezpieczaj¹cy albo ubezpieczony, czyli osoba, na rzecz której zosta³a zawarta umowa
ubezpieczenia. Zgodnie z art. 822 § 4 k.c. „Uprawniony do odszkodowania w zwi¹zku
ze zdarzeniem objêtym umow¹ ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej mo¿e dochodziæ roszczenia bezpoœrednio od ubezpieczyciela”. W odniesieniu do obowi¹zkowych
ubezpieczeñ OC identyczne rozwi¹zanie tej kwestii znajduje siê w przepisie art. 19
ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC
prowadzi zatem do przejêcia przez ubezpieczyciela zobowi¹zania do zaspokojenia roszczenia o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez ubezpieczonego. Ubezpieczyciel i ubezpieczony staj¹ siê zatem odpowiedzialni in solidum. O odpowiedzialnoœci in solidum
mo¿na mówiæ wówczas, gdy za tê sam¹ szkodê maj¹tkow¹ odpowiadaj¹ dwa podmioty,
jednak odpowiedzialnoœæ jednego z nich opiera siê na przepisach re¿imu deliktowego,
zaœ odpowiedzialnoœæ drugiego stanowi odpowiedzialnoœæ repartycyjno-gwarancyjn¹.
3

Chodzi tutaj o model umowy ubezpieczenia odwo³uj¹cy siê do sytuacji typowej, któr¹ jest
œwiadczenie us³ugi przez ubezpieczyciela dla zarobku. Konstrukcja TUW nie stoi w sprzecznoœci z prowadzonym wywodem, poniewa¿ brak nastawienia na zysk nie oznacza braku prowadzenia dzia³alnoœci zarobkowej oraz osi¹gania zysku. Rozwa¿ania na temat pojêcia dzia³alnoœci
zarobkowej TUW s¹ obojêtne z punktu widzenia celu artyku³u.
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Powstaje zatem w chwili wyrz¹dzenia szkody „sui generis trójstronny stosunek prawny
4
³¹cz¹cy ubezpieczonego, poszkodowanego i zak³ad ubezpieczeñ” . ród³em obowi¹zku
odszkodowawczego jest umowa ubezpieczenia OC, która wi¹¿e obowi¹zek œwiadczenia
przez ubezpieczyciela z zaistnieniem okreœlonego zdarzenia, tj. wyrz¹dzenia szkody
osobie trzeciej. Istnieje zatem bezpoœredni zwi¹zek funkcjonalny miêdzy czynem
wyrz¹dzaj¹cym szkodê a obowi¹zkiem œwiadczenia ubezpieczyciela. Przeprowadzona
analiza prowadzi do nastêpuj¹cych wniosków:
1) ubezpieczyciel na podstawie umowy ubezpieczenia OC odpowiada za cudzy czyn;
2) odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela ma charakter repartycyjno-gwarancyjny;
3) podstaw¹ obowi¹zku spe³nienia œwiadczenia przez ubezpieczyciela jest zobowi¹zanie, które przyj¹³ na siebie w umowie ubezpieczenia, w tym w umowie ubezpieczenia obowi¹zkowego OC;
4) ubezpieczyciel godzi siê przej¹æ ryzyko ekonomiczne naprawienia szkody wyrz¹dzonej przez ubezpieczonego, poniewa¿ liczy na zarobek;
5) ubezpieczyciel tak kalkuluje sk³adkê ubezpieczeniow¹, aby „op³aca³o” mu siê spe³niæ
œwiadczenie za osobê wyrz¹dzaj¹c¹ szkodê. W tym celu ubezpieczyciel dokonuje
oceny ryzyka wyrz¹dzenia szkody z uwzglêdnieniem masowoœci „produktu” wp³ywaj¹cego na wartoœæ otrzymanych sk³adek ubezpieczeniowych. Na tej podstawie decyduje o gotowoœci przejêcia jednostkowego (dotycz¹cego okreœlonej osoby) ryzyka
poniesienia skutków wyst¹pienia lub niewyst¹pienia okreœlonego zdarzenia ubezpieczeniowego za okreœlon¹ cenê, zwan¹ sk³adk¹ ubezpieczeniow¹;
6) w razie przedawnienia roszczenia z tytu³u wyrz¹dzenia szkody, ubezpieczyciel jest
beneficjentem konstrukcji przedawnienia na takiej samej zasadzie jak ka¿dy d³u¿nik. Korzyœæ ubezpieczyciela polega na wzbogaceniu siê (zak³adaj¹c bezspornoœæ roszczenia) kosztem wierzyciela wskutek d³ugotrwa³ej biernoœci wierzyciela w dochodzeniu zaspokojenia roszczenia, nosz¹cej cechy kwalifikowanego braku troski
o w³asne interesy.

3. Czy UFG jest superubezpieczycielem?
Stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG jest instytucj¹ powo³an¹ ustawowo do wyp³aty œwiadczeñ na rzecz osób poszkodowanych
w przypadkach i w granicach okreœlonych ustaw¹, je¿eli osoba poszkodowana nie mo¿e
otrzymaæ œwiadczenia z tytu³u poniesionej szkody od ubezpieczyciela. Brak mo¿noœci
otrzymania przez osobê poszkodowan¹ œwiadczenia od ubezpieczyciela wystêpuje
w trzech przypadkach:
1) gdy sprawca szkody jest anonimowy, co uniemo¿liwia ustalenie, czy by³ on ubezpieczony, a w konsekwencji, który z ubezpieczycieli jest obowi¹zany do spe³nienia
œwiadczenia na rzecz poszkodowanego w zastêpstwie sprawcy szkody, a zdarzenie
– które wywo³a³o szkodê – by³o objête zakresem przedmiotowym ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych;
2) gdy sprawca szkody nie by³ ubezpieczony mimo istnienia takiego obowi¹zku, co powoduje, ¿e nie jest mo¿liwe ¿¹danie spe³nienia œwiadczenia na rzecz poszkodowanego od konkretnego ubezpieczyciela;
3) gdy ubezpieczyciel jest niewyp³acalny.
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Wyrok SA w Poznaniu z 5 sierpnia 2009 r., I ACA 480/09, LEX nr 756599.
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Z punktu widzenia celu prowadzonych rozwa¿añ fundamentalne znaczenie maj¹
dwa podstawowe za³o¿enia ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych w zwi¹zku z ustanowieniem UFG:
1) poszkodowany powinien byæ w proporcjonalnym stopniu zabezpieczony
przed ryzykiem dysfunkcjonalnoœci systemu, tj. brakiem mo¿liwoœci ustalenia
ubezpieczyciela zobowi¹zanego do spe³nienia œwiadczenia nale¿nego poszkodowanemu z tytu³u poniesionej szkody;
2) obowi¹zek spe³niania œwiadczeñ na rzecz poszkodowanych przez UFG
stanowi substytut obowi¹zku spe³nienia œwiadczenia przez ubezpieczyciela.
Przejêcie przez UFG ryzyka dysfunkcjonalnoœci systemu ma granice wytyczone tym,
¿e UFG nie jest ubezpieczycielem, nie prowadzi dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz ¿e
w interesie potencjalnych beneficjentów UFG jest œcis³e interpretowanie obowi¹zków
UFG do wyp³aty œwiadczenia na rzecz poszkodowanego, poniewa¿ faktycznie finansuj¹cymi œrodki zgromadzone w UFG s¹ wszyscy ubezpieczyciele i ich klienci.
Przedstawione wy¿ej za³o¿enia celowoœciowe ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych w zwi¹zku z ustanowieniem UFG s¹ spójne z za³o¿eniami II Dyrektywy Komuni5
kacyjnej . Dyrektywa ta na³o¿y³a na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek utworzenia instytucji maj¹cej za zadanie wyp³acanie odszkodowañ co najmniej
w granicach obowi¹zkowego ubezpieczenia szkód maj¹tkowych i uszkodzeñ
cia³a spowodowanych przez pojazd niezidentyfikowany lub taki, w stosunku
do którego nie wype³niono obowi¹zku ubezpieczenia6.
Nawi¹zuj¹c do zadañ UFG nale¿y uznaæ, ¿e funkcja gwarancyjno-repartycyjna,
o której mowa w II Dyrektywie Komunikacyjnej, jest przez UFG realizowana. UFG,
jako osoba prawna, zosta³ „obarczony” ustawowym obowi¹zkiem wyp³aty na rzecz
poszkodowanych kwot, które otrzymaliby, gdyby sprawca szkody by³ znany lub posiada³ obowi¹zkowe ubezpieczenie OC. Ograniczenia wyp³at UFG na rzecz poszkodowanych dotycz¹ jedynie szkód na mieniu wyrz¹dzonych przez niezidentyfikowanego
sprawcê.
Obowi¹zek dokonywania wyp³at na rzecz poszkodowanych jest ustawowym obowi¹zkiem na³o¿onym na UFG w art. 98 ust. 1 i 1a ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, który zostaje „uruchomiony” w sytuacjach patologii funkcjonowania obowi¹zkowego systemu ubezpieczeñ komunikacyjnych, tj. w przypadku braku
ubezpieczenia sprawcy szkody lub braku ustalenia to¿samoœci sprawcy szkody. Powo³any przepis jest Ÿród³em samoistnego obowi¹zku UFG do wyp³acania na
rzecz poszkodowanych kwot, które by³yby równe kwocie otrzymanego odszkodowania, w sytuacji, w której nie dosz³oby do wskazanych patologii. Funkcja UFG jest pochodn¹ za³o¿enia aksjologicznego, stosownie do którego poszkodowany nie powinien
– co do zasady – ponosiæ negatywnych konsekwencji p³yn¹cych z niezastosowania siê
sprawcy szkody do przepisów prawa. Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e Ÿród³em patologii w postaci braku identyfikacji sprawcy lub braku jego ubezpieczenia zawsze jest bez5

6

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 wrzeœnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowi¹zku ubezpieczania od takiej odpowiedzialnoœci
(Dz. Urz. UE L 263, s. 11).
Pkt 14 preambu³y II Dyrektywy Komunikacyjnej: „Konieczne jest ustanowienie instytucji,
która zagwarantuje, i¿ poszkodowany nie zostanie pozbawiony odszkodowania w przypadku, kiedy pojazd, który spowodowa³ wypadek, jest nieubezpieczony lub niezidentyfikowany”.
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prawne zachowanie sprawcy szkody. W pierwszym przypadku powodem braku identyfikacji sprawcy najczêœciej jest ucieczka z miejsca zdarzenia (np. wypadku samochodowego), w drugim zaœ przypadku bezprawnym zachowaniem jest brak spe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia.
Brzmienie przepisu art. 98 wyraŸnie wskazuje, ¿e chodzi o samoistny obowi¹zek
ustawowy UFG do zaspokajania roszczeñ z tytu³u szkód w wysokoœci, w jakiej mia³oby to
miejsce w przypadku ich kompensacji z ubezpieczeñ obowi¹zkowych. UFG, zgodnie
z brzmieniem przepisu, nie odpowiada za cudzy czyn (czyn sprawcy szkody).
Jest to aksjologicznie spójne z systemow¹ funkcj¹ UFG, w myœl której Fundusz stoi na
stra¿y gwarancji kompensacji szkód w sytuacjach patologii systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych, jako podmiot „zewnêtrzny” wobec stosunku wytworzonego wskutek czynu
niedozwolonego miêdzy sprawc¹ szkody a poszkodowanym. Sam przepis nie stanowi, ¿e
Fundusz jest odpowiedzialny „za szkodê” – UFG odpowiedzialny jest jedynie za zaspokojenie roszczeñ w wysokoœci odzwierciedlaj¹cej szkodê. Elementem odró¿niaj¹cym sytuacjê UFG od sytuacji podmiotu odpowiedzialnego za cudzy czyn jest Ÿród³o obowi¹zku
odszkodowawczego. W przypadku odpowiedzialnoœci za cudzy czyn, Ÿród³em
obowi¹zku wyp³aty jest zaistnienie szkody w wyniku czynu sprawcy. Z kolei
Ÿród³em obowi¹zku wyp³aty UFG na rzecz poszkodowanego jest sama ustawa, która wi¹¿e ten obowi¹zek z wyst¹pieniem okreœlonych okolicznoœci
faktycznych.
Porównuj¹c zasady dokonywania przez UFG wyp³at na rzecz poszkodowanych z zasadami odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela wynikaj¹cymi z umowy ubezpieczenia OC,
nale¿y pamiêtaæ, ¿e ubezpieczyciel przejmuje zobowi¹zania odszkodowawcze ubezpieczonego (sprawcy) i powstaje „sui generis trójstronny stosunek prawny ³¹cz¹cy ubezpieczonego, poszkodowanego i zak³ad ubezpieczeñ”7. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ubezpieczyciel odpowiada za czyn cudzy (czyn ubezpieczonego). ród³a odpowiedzialnoœci
UFG i ubezpieczyciela OC s¹ zatem odmienne. Podczas gdy odpowiedzialnoœæ UFG posiada swoje Ÿród³o w ustawie, Ÿród³em odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela jest stosunek
kontraktowy ze sprawc¹ szkody statuuj¹cy odpowiedzialnoœæ za czyn sprawcy szkody
(ubezpieczony).
Rozstrzygniêcie analizowanego zagadnienia prawnego wymaga zatem w pierwszej
kolejnoœci ustalenia, czy UFG jest sui generis ubezpieczycielem, a mo¿e nawet superubezpieczycielem. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e nie wystêpuje prosta zale¿noœæ miêdzy
trafnym spostrze¿eniem, ¿e pañstwo ma obowi¹zek dbaæ o bezpieczeñstwo operacji
ubezpieczeniowych w razie niewyp³acalnoœci ubezpieczycieli oraz poszukiwaæ rozwi¹zañ zabezpieczaj¹cych interesy poszkodowanych w razie ich zagro¿enia – bêd¹cego
skutkiem uchybienia obowi¹zkom ubezpieczenia z tytu³u odpowiedzialnoœci cywilnej8
– a pogl¹dem, stosownie do którego UFG pe³ni funkcjê ubezpieczyciela. Nietrafne wydaje siê byæ stanowisko M. Orlickiego, który poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie o naturê
UFG dochodzi do wniosku, ¿e „Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest […] w swej
istocie emanacj¹ ubezpieczycieli, powo³an¹ do ¿ycia dla pe³niejszego realizowania
przez ubezpieczenia obowi¹zkowe za³o¿onych przez ustawodawcê funkcji”9. Cytowany
pogl¹d wywo³uje dwa podstawowe zastrze¿enia. Po pierwsze, nie jest uzasadnione sprowadzenie funkcji UFG wy³¹cznie do gwaranta spe³niania œwiadczeñ w ramach systemu
7
8

9

8

Patrz przypis nr 4.
Tak trafnie E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeñ gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian,
Bydgoszcz 1992, s. 110.
M. Orlicki, Ubezpieczenia obowi¹zkowe, Warszawa 2011, s. 492.
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W sprawie wyd³u¿enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego
ubezpieczeñ obowi¹zkowych. Po drugie, UFG nie jest emanacj¹ ubezpieczycieli, ale
osob¹ prawn¹, której podstawowym Ÿród³em dochodów przeznaczanych w zasadniczej
czêœci na wyp³atê – w przypadkach i granicach okreœlonych ustaw¹ – na rzecz poszkodowanych s¹ wp³aty od ubezpieczycieli. UFG nie ma statusu ubezpieczyciela (nie prowadzi dzia³alnoœci ubezpieczeniowej tak jak ubezpieczyciel) ani nie jest zwi¹zany z „produktem” ubezpieczeniowym. UFG jest tylko i a¿ gwarantem spe³nienia œwiadczenia pieniê¿nego na rzecz poszkodowanego w razie braku mo¿noœci ustalenia zobowi¹zanego ubezpieczyciela lub w razie niewyp³acalnoœci ubezpieczyciela.
UFG nie mo¿e byæ opisywany jako „emanacja ubezpieczycieli”, poniewa¿ s³owo
emanacja oznacza wydzielanie siê czegoœ z czegoœ, promieniowanie, uzewnêtrznianie
siê czegoœ. UFG nie wydziela siê ani nie stanowi uzewnêtrznienia ubezpieczycieli, ale
jest ca³kowicie autonomiczn¹ instytucj¹, która nie odgrywa roli superubezpieczyciela,
ale gwaranta stabilnoœci wyp³acalnoœci systemu ubezpieczeniowego. Cytowany wy¿ej
Autor stawia przed UFG ambitne, je¿eli – w ogóle mo¿liwe do spe³nienia zadanie –
zwi¹zane ze skuteczniejsz¹ ochron¹ interesów poszkodowanych w warunkach konkurencyjnego i zdemonopolizowanego rynku ubezpieczeniowego, na którym ochrona
ubezpieczeniowa ma swoje Ÿród³o w umowie ubezpieczenia zawartej ze swobodnie wybranym ubezpieczycielem10.
Za zbyt daleko id¹cy nale¿y uznaæ tak¿e pogl¹d M. Orlickiego, ¿e obowi¹zek finansowania przez ubezpieczycieli UFG, czyli w znacz¹cej czêœci przez klientów, którzy
p³ac¹ odpowiednio wy¿sze sk³adki ubezpieczeniowe, stanowi sprawiedliw¹ zap³atê za
stworzenie pod przymusem „potê¿nego” popytu na us³ugi ubezpieczeniowe11. Praktyka obrotu dowodzi, ¿e takie sztuczne kreowanie popytu na „produkty” ubezpieczeniowe wcale nie musi byæ po¿¹dane przez ubezpieczycieli. Autor zdaje siê nie dostrzegaæ,
¿e skoro uzasadnieniem UFG ma byæ zap³ata za stworzenie rynku klientów dla ubezpieczycieli, to zap³ata ta wp³ywa na koszty funkcjonowania ubezpieczycieli, a tym samym na wysokoœæ sk³adki p³aconej przez ubezpieczaj¹cych. Nie chodzi przy tym
o podwa¿anie zasadnoœci i funkcji ubezpieczeñ obowi¹zkowych, ale o unikanie generalizowania, ¿e ka¿de ubezpieczenie obowi¹zkowe jest czymœ pozytywnym dla ubezpieczycieli i rynku.
Przywo³ywany Autor trafnie dostrzega, ¿e mechanizm wyp³at UFG na rzecz poszkodowanych: ma charakter pozaubezpieczeniowy, jego zastosowanie powinno byæ limitowane, a wiêc nie mo¿e obejmowaæ wszystkich ubezpieczeñ obowi¹zkowych oraz ¿e nawet w odniesieniu do wypadków komunikacyjnych nie wszyscy poszkodowani mog¹
oczekiwaæ od UFG œwiadczenia uzupe³niaj¹cego ochronê, wynikaj¹c¹ z ubezpieczenia
obowi¹zkowego12.
O ograniczonych „ambicjach” UFG i pragmatyzmie ustawodawcy œwiadczy fakt, ¿e
zadania UFG obejmuj¹ w przewa¿aj¹cym stopniu ubezpieczenia obowi¹zkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników13. Rozwi¹zanie przyjête w Polsce jest korzystniejsze dla poszkodowanych w porównaniu do wielu innych systemów prawa ubezpieczeniowego w Europie, co potwierdza tezê o wyj¹tkowoœci pozaubezpieczeniowego
10

11
12
13

Tak nietrafnie M. Orlicki, op. cit., s. 492 oraz ten¿e, Uzupe³nienie ochrony osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych poprzez dzia³alnoœæ Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego, (w:) M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyñski, Obowi¹zkowe ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Bydgoszcz–Poznañ 2007, s. 133–135.
M. Orlicki, op. cit., s. 493.
M. Orlicki, op. cit., s. 493.
Tak trafnie M. Orlicki, op. cit., s. 493.
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14

systemu gwarancyjnego . Stosowane przez niektórych przedstawicieli doktryny okreœ15
lenie opisuj¹ce UFG jako instytucjê quasi-ubezpieczeniow¹ – choæ, jak siê wydaje, nieadekwatne do funkcji przypisywanej UFG – w istocie bardziej podkreœla, ¿e wyp³aty
z UFG nie s¹ œwiadczeniem ubezpieczeniowym, ale swoist¹ protez¹ systemow¹, która
nie zastêpuje ubezpieczycieli, ale w œciœle okreœlonych przez prawo przypadkach uruchamia mechanizm wyp³at gwarancyjnych.
Zagadnienie szczególnego charakteru UFG by³o przedmiotem dwóch wyroków Try16
buna³u Konstytucyjnego . Na szczególn¹ uwagê zas³uguje cytowany przez TK pogl¹d
Prokuratora Generalnego na temat statusu i natury UFG, który podkreœla³, ¿e cel
powo³ania UFG i jego zakres dzia³ania nadaj¹ mu cechy organu quasi-pañstwowego
o w³adczych uprawnieniach w zakresie kontroli przepisów o obowi¹zkowym ubezpie17
czeniu oraz uprawniaj¹ do egzekwowania op³at i wystawiania tytu³ów wykonawczych .
Prokurator Generalny okreœli³ UFG tak¿e jako fundusz celowy ex lege, którego celem
jest wyp³acanie odszkodowañ i œwiadczeñ z tytu³u ubezpieczenia obowi¹zkowego
w przypadkach œciœle okreœlonych w ustawie, a jego status jest zbli¿ony do bankowych
18
funduszy gwarancyjnych . Trybuna³ Konstytucyjny w obydwu cytowanych wyrokach
przyj¹³, ¿e UFG jest osob¹ prawn¹ powo³an¹ zw³aszcza w celu gwarantowania œwiadczeñ w okreœlonych przepisami przypadkach poszkodowanym, którzy nie nabyli prawa do œwiadczeñ ubezpieczeniowych. Trybuna³ Konstytucyjny trafnie dostrzeg³,
¿e UFG spe³nia na mocy ustawy œwiadczenie na rzecz poszkodowanego, który nie jest
objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹. Ocena Prokuratora Generalnego i Trybuna³u Konstytucyjnego dobrze ilustruj¹ szczególny i wyj¹tkowy charakter UFG.
UFG jest skonstruowany jako mechanizm gwarancyjny, a nie ubezpieczeniowy. UFG nie przejmuje bowiem – i nie zarabia na tym – ryzyka skutków
ekonomicznych wyst¹pienia okreœlonego zdarzenia (w ubezpieczeniach obowi¹zkowych zdarzenia, którym jest wypadek komunikacyjny), ale ma rekompensowaæ (³agodziæ) skutki braku ochrony ubezpieczeniowej. Fundusz nie
dzia³a przy tym w interesie konkretnego poszkodowanego, ale w interesie
ogó³u uczestników systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych. Ubezpieczyciel zawsze dzia³a w interesie konkretnej osoby, poniewa¿ pobiera sk³adkê za
ochronê interesu maj¹tkowego konkretnego beneficjenta umowy ubezpieczeniowej. St¹d te¿ Ÿród³em obowi¹zku wyp³aty przez UFG jest przepis ustawy, a Ÿród³em obowi¹zku wyp³aty ubezpieczyciela jest zobowi¹zanie z umowy ubezpieczenia (nie zmienia oceny prawnej przymus ubezpieczeniowy
wpisany w naturê ubezpieczeñ obowi¹zkowych).
Trafnie istotê UFG opisuje M. Monkiewicz zwracaj¹c uwagê, ¿e „[…] fundusze gwarancyjne w rzeczywistoœci przejmuj¹ funkcje odszkodowawcze systemów publicznych
i finansowane s¹ swoistego rodzaju spo³eczn¹ danin¹ systemu ubezpieczeniowego.
Mo¿na by to nazwaæ op³at¹ solidarnoœciow¹. […] podstawowym i nadrzêdnym celem
ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych jest zachowanie realnoœci ochrony
14

15

16

17
18
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A. Janusz, Ochrona roszczeñ ubezpieczeniowych w dobie integracji rynków ubezpieczeniowych w Europie, (w:) E. Kucka (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Olsztyn 2008,
s. 65–75.
Tak E. Kowalewski, Polski rynek ubezpieczeñ gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian,
Bydgoszcz 1992, s. 136.
Wyrok TK z 18 kwietnia 2000 r., K 23/99, OTK nr 3/2000, poz. 89 oraz z 23 kwietnia 2002 r. ,
K 2/01, OTK-A nr 3/2002, poz. 27.
Zob. uzasadnienie wyroku TK z 18 kwietnia 2000 r. (wyrok cytowany jw.).
Zob. uzasadnienie wyroku TK z 23 kwietnia 2002 r. (wyrok cytowany jw.).
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W sprawie wyd³u¿enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego
ubezpieczeniowej […]. Realnoœæ tej ochrony jest przy tym gwarantowana przez solidar19
ne finansowanie przez ca³¹ spo³ecznoœæ ubezpieczycieli […].” .
Przywo³ywany pogl¹d, i¿ UFG ma przyznane w³adcze uprawnienia w zakresie kontroli przepisów o obowi¹zkowym ubezpieczeniu oraz egzekwowania op³at i wystawiania
tytu³ów wykonawczych, wynikaj¹ce wprost z przepisów, pozostaje w spójnoœci z koncepcj¹ UFG jako swoistej op³aty solidarnoœciowej ubezpieczycieli na rzecz
funduszu celowego, jakim jest UFG.
Istotne znaczenie dla rozró¿nienia, przynajmniej z celowoœciowego punktu widzenia,
UFG i ubezpieczyciela ma fakt, i¿ UFG – w przeciwieñstwie do ubezpieczycieli – jest
20
osob¹ prawn¹ typu non-profit, a wiêc nienastawion¹ na zysk . Okolicznoœæ ta nakazuje
tak¿e ró¿nicowaæ sytuacjê prawn¹ UFG i ubezpieczycieli z punktu widzenia obowi¹zku
wyp³at na rzecz poszkodowanych. Ubezpieczyciel kalkuluje bowiem, w wykonaniu prze21
pisu art. 18 ust. 2 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej , ryzyko zwi¹zane z obowi¹zkiem spe³nienia œwiadczenia na rzecz poszkodowanego w wysokoœci sk³adki, bior¹c
pod uwagê statystyczne ryzyko powstania prawa beneficjenta ubezpieczenia do uzyskania
œwiadczenia w razie wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego. UFG nie ma takich mo¿liwoœci i kompetencji, poniewa¿ nie jest instytucj¹ ubezpieczeniow¹, ale powo³an¹ przez
ustawodawcê instytucj¹ gwarancyjn¹, której wyp³aty maj¹ charakter nadzwyczajny.
Zatem, o ile wyp³ata na rzecz poszkodowanego z UFG ma charakter
wyj¹tkowy (nadzwyczajny) i os³abia system gwarancyjny zmniejszaj¹c pulê
œrodków w nim zgromadzonych (co wymaga uzupe³nienia), o tyle wyp³ata dokonana przez ubezpieczyciela ma charakter typowy i stanowi naturalny
koszt wpisany w naturê „produktu” sprzedawanego przez ubezpieczyciela,
kszta³tuj¹cy cenê tego „produktu”. Ubezpieczyciel uzyskuje zarobek na tym,
¿e przejmuje ryzyko poniesienia skutków ekonomicznych zdarzenia ubezpieczeniowego wyrz¹dzaj¹cego szkodê beneficjentowi umowy ubezpieczenia, a wiêc na tym, ¿e statystycznie, co jakiœ czas, dokonuje wyp³at na rzecz
beneficjenta ubezpieczenia.
Nietrafny wydaje siê zatem pogl¹d S¹du Najwy¿szego wyra¿ony w uchwale z 6 wrze22
œnia 1994 r. , wed³ug którego UFG jest „instytucj¹ uzupe³niaj¹c¹ ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej”. W istotê mechanizmu gwarancyjnego nie jest bowiem wpisane
uzupe³nianie obowi¹zku spe³niania œwiadczenia ci¹¿¹cego na d³u¿niku, ale gwarantowanie, ¿e œwiadczenie zostanie spe³nione w razie uchybienia po stronie d³u¿nika albo
– tak jak w przypadku UFG – w razie braku d³u¿nika obligacyjnego.
Specyfika funduszy gwarancyjnych polega na tym, ¿e s¹ one gwarantem szczególnego rodzaju. W przeciwieñstwie do klasycznej gwarancji wystêpuj¹cej w prawie cywilnym, gdzie gwarant udzielaj¹c gwarancji zabezpiecza swoje interesy maj¹tkowe w relacji z d³u¿nikiem, d¹¿¹c do ograniczenia ryzyka wykonania gwarancji, fundusze gwarancyjne stabilizuj¹ce interes ekonomiczny uczestników regulowanego rynku finansowego
nie maj¹ takich mo¿liwoœci ochrony swoich interesów maj¹tkowych. St¹d te¿ obowi¹zek ustawowego funduszu gwarancyjnego nie mo¿e i nie powinien byæ
postrzegany jako proste, „lustrzane” odbicie obowi¹zku ubezpieczyciela czy
19

20

21

22

M. Monkiewicz, Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne na rynkach œwiatowych, Warszawa
2007, s. 45.
Tak trafnie M. Wichtowski, (w:) S. Rogowski (red.) Ubezpieczenia komunikacyjne, Warszawa
2006, s. 110.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 11, poz. 66, z póŸn. zm.).
Uchwa³a SN z 6 wrzeœnia 1994 r., III CZP 104/94, OSNC nr 2/1995, poz. 25.
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banku. Jak by³a mowa, UFG nie zastêpuje ubezpieczyciela, lecz ³agodzi skutki braku
ochrony ubezpieczeniowej. W doktrynie zwraca siê uwagê na w¹skie ujêcie grupy osób
poszkodowanych, które mog¹ byæ beneficjentami UFG23. Dodatkowe ograniczenia
– poza enumeratywnym wyliczeniem przypadków ustawowego obowi¹zku spe³nienia
œwiadczenia przez UFG – mo¿liwoœci skorzystania ze œrodków zgromadzonych w UFG
wynikaj¹ wprost z art. 106 i 107 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. UFG nie
ma obowi¹zku zaspokojenia szkody:
1) w mieniu w czêœci, w jakiej mo¿e byæ ona pokryta na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego poszkodowanego z uwzglêdnieniem utraty zni¿ki sk³adki lub prawa do takiej zni¿ki w przysz³oœci (art. 106 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych). Dodatkowo, ubezpieczycielowi, który pokry³ szkodê na podstawie
umowy ubezpieczenia dobrowolnego nie przys³uguje roszczenie do UFG o zwrot
wyp³aconych z tego tytu³u kwot (art. 106 ust. 2 ww. ustawy);
2) w mieniu i na osobie, w przypadku zaspokojenia roszczenia o naprawienie szkody
przez sprawcê szkody (art. 106 ust. 3 ww. ustawy);
3) w mieniu i na osobie spowodowanej przez ruch pojazdów przed ich rejestracj¹, pojazdów zarejestrowanych za granic¹, które nie zosta³y dopuszczone do ruchu na
terytorium Polski, pojazdów historycznych, je¿eli szkoda powsta³a, gdy pojazdy te nie
by³y wprowadzone do ruchu (art. 106 ust. 4 i 5 ww. ustawy);
4) w mieniu i na osobie wyrz¹dzone posiadaczowi pojazdu (poszkodowany) przez kieruj¹cego tym pojazdem (pojazdem poszkodowanego) oraz rolnikowi przez osoby pozostaj¹ce z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracuj¹ce w jego gospodarstwie rolnym (art. 106 ust. 6 ww. ustawy).
Przy wyk³adni przepisów okreœlaj¹cych obowi¹zek œwiadczenia przez UFG nale¿y
kierowaæ siê ogólniejsz¹ dyrektyw¹ interpretacyjn¹ wynikaj¹c¹ z normy-zasady, stosownie do której podstawowy cel systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych powinien byæ
osi¹gniêty przy mo¿liwie najmniejszym uszczupleniu œrodków zgromadzonych
24
w UFG . Stanowisko to uzasadniaj¹ nastêpuj¹ce rozwi¹zania ustawodawcy zawarte
w ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zkowych: okreœlona ustawowo grupa poszkodowanych uprawnionych do œwiadczenia z UFG; ograniczenie rodzajów szkód pokrywanych
przez UFG; ograniczenia wysokoœci kwot wyp³acanych przez UFG (art. 98 ust. 1 pkt 2
– franszyza redukcyjna; art. 98 ust. 2 pkt 2 – upad³oœæ lub niewyp³acalnoœæ ubezpieczyciela; art. 106 ust. 1 – ubezpieczenie dobrowolne poszkodowanego).
Preferencje ustawodawcy w „odczytywaniu” funkcji UFG jako instytucji spe³niaj¹cej
œwiadczenie w ostatecznoœci wynikaj¹ tak¿e z faktu, i¿ poszerzaj¹cemu siê katalogowi ubezpieczeñ obowi¹zkowych nie towarzyszy poszerzenie katalogu przypadków, w których UFG
dokonuje wyp³at. Niektórzy przedstawiciele doktryny oceniaj¹ to krytycznie formu³uj¹c zarzut, ¿e UFG nie obejmuje przypadków obowi¹zkowych ubezpieczeñ OC zwi¹zanych z wykonywaniem dzia³alnoœci gospodarczej lub zawodowej oraz ¿e ustawodawca ogranicza obowi¹zek wyp³aty przez UFG za szkodê na osobie w wypadkach komunikacyjnych do wysokoœci sumy gwarancyjnej25. Jednak¿e za³o¿enie, ¿e UFG mo¿e staæ siê „cudownym” remedium jest nierealne. ¯aden stworzony przez pañstwo system gwarancyjny nie zapewni
pe³nej ochrony interesów maj¹tkowych. System ubezpieczeñ obowi¹zkowych wcale nie wy23
24

25
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M. Orlicki, op. cit., s. 501.
D. Maœniak, Komentarz do art. 106 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
Komentarz, LEX 2010, pkt I.1.
M. Orlicki, op. cit., s. 505.
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W sprawie wyd³u¿enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego
musza, czego dowodzi istniej¹cy stan prawny, konstruowania mechanizmu gwarancyjnego
wyp³at na rzecz poszkodowanych w pe³nym zakresie i w pe³nej wysokoœci, zarówno z punktu widzenia zasady sprawiedliwoœci, jak i realnej oceny mo¿liwoœci stworzenia takiego idealnego systemu. Podzieliæ nale¿y pogl¹d, zgodnie z którym „Realizacja przez UFG jego funkcji gwarancyjnej powinna nastêpowaæ z mo¿liwie najmniejszym obci¹¿eniem ubezpieczy26
cieli, sk³adaj¹cych siê na pokrycie kosztów Funduszu” .
Praktyczna realizacja tego zas³uguj¹cego na aprobatê postulatu powinna wyra¿aæ siê
m.in. w takiej wyk³adni przepisów nak³adaj¹cych obowi¹zek spe³nienia œwiadczenia, która w razie w¹tpliwoœci nakazuje przyjmowaæ zasadê œcis³ej interpretacji obowi¹zków UFG
na rzecz ochrony zgromadzonego w nim maj¹tku w interesie stabilnoœci (efektywnoœci)
funkcji UFG w przypadkach niespornych, nie zaœ rozszerzania ustawowych zadañ UFG.
Jest to wyk³adnia nie tylko w interesie ubezpieczycieli, ale przede wszystkim ubezpieczaj¹cych, których sk³adki p³acone w ramach systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych i dobrowolnych w istocie staj¹ siê Ÿród³em finansowania maj¹tku zgromadzonego w UFG.
Œcis³a wyk³adnia obowi¹zków UFG chroni maj¹tek zgromadzony w UFG i realizacjê celu
gromadzenia tego maj¹tku. Nie wydaje siê zasadny pogl¹d, ¿e œcis³e podejœcie do interpretacji obowi¹zków UFG wp³ywa na dysfunkcjonalnoœæ systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych. System ten spe³nia bowiem swoj¹ funkcjê (zak³adaj¹c trafnoœæ obowi¹zku
ubezpieczenia) przez zmniejszenie ryzyka spowodowanego brakiem zdolnoœci sprawcy do
pokrycia szkody przez poszkodowanego oraz skrócenie okresu od chwili wyrz¹dzenia
szkody do chwili jej pokrycia na skutek ustawowego nakazu ubezpieczenia siê sprawcy
szkody i systemu przymusowego egzekwowania tego nakazu. Przypadki uchybienia obowi¹zkowi ubezpieczenia nie zwalniaj¹ poszkodowanych z zapobiegliwoœci w trosce
o w³asne interesy maj¹tkowe. Nale¿y promowaæ staranny model uczestnika obrotu dbaj¹cego o w³asne interesy. Nie chodzi przy tym o podwa¿anie koniecznoœci istnienia UFG, czy nawet dokonywania korekt jego zadañ, je¿eli zostanie wykazana taka potrzeba, ale o zachowanie najdalej id¹cej ostro¿noœci w przypisywaniu UFG funkcji ubezpieczyciela i kreowaniu przekonania, ¿e UFG mo¿e i powinien zastêpowaæ ubezpieczyciela. Jest wrêcz odwrotnie. UFG nie mo¿e i nie powinien zastêpowaæ ubezpieczyciela, a co wiêcej, nie ma takiej zdolnoœci, poniewa¿ nie prowadzi dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej. UFG jest instytucj¹ typu gwarancyjnego, ale dokonuj¹c¹ wyp³at
w œciœle oznaczonych przez prawo przypadkach. Tak jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny
nie jest emanacj¹ banków ani nie jest quasi-bankiem, tak i UFG nie jest instytucj¹ ubezpieczeniow¹, nie jest emanacj¹ ubezpieczycieli, ani nie jest quasi-ubezpieczycielem.

4. Termin przedawnienia roszczeñ poszkodowanego wobec UFG
4.1. Co wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych?
Zasady przedawnienia roszczeñ poszkodowanych wobec UFG, o których mowa
w art. 98 ust. 1 i 1a ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, zosta³y okreœlone
w art. 109a tej ustawy27. Zgodnie zatem z ustaw¹, ustalenie terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego wobec UFG wymaga odwo³ania siê do przepisów k.c.
26
27

M. Orlicki, op. cit., s. 506.
Zgodnie z brzmieniem § 1 tego przepisu: „Roszczenia poszkodowanego do Funduszu, o których mowa w art. 98 ust. 1 i 1a, przedawniaj¹ siê z up³ywem terminu przewidzianego dla tych
roszczeñ w przepisach Kodeksu cywilnego o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ czynem
niedozwolonym”.
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4.2. Czy do roszczeñ poszkodowanego wobec UFG ma zastosowanie
termin przedawnienia zawarty w przepisach k.c. o umowie ubezpieczenia
(art. 819 k.c.)?
Jak wspomniano wczeœniej, przepis art. 109a ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych w zakresie terminów przedawnienia dla roszczeñ poszkodowanego wobec UFG
odsy³a do przepisów k.c. o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ czynem niedozwo1
lonym. Wyprzedzaj¹c jednak analizê art. 442 k.c., który normuje terminy przedawnienia takich roszczeñ, dla kompletnoœci niniejszej analizy zasadne jest zbadanie, czy
w kontekœcie analizowanego zagadnienia ma zastosowanie art. 819 k.c. dotycz¹cy terminów przedawnienia roszczeñ z umowy ubezpieczenia.
Co do zasady, roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniaj¹ siê stosownie do
art. 819 § 1 k.c. z up³ywem lat trzech. Wyj¹tkiem od tej zasady s¹ zgodnie z art. 819 § 3
k.c. roszczenia poszkodowanego (a zatem osoby trzeciej wobec stosunku ubezpieczenia) do ubezpieczyciela o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez ubezpieczaj¹cego
(ubezpieczonego), na podstawie zawartej przez ubezpieczaj¹cego umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. Roszczenia takie przedawniaj¹ siê w takim terminie,
jaki przewidziany jest dla roszczenia odszkodowawczego, przys³uguj¹cego poszkodowanemu wobec sprawcy szkody. Odstêpstwo od zasady trzyletniego terminu przedawnienia zabezpiecza ochronê poszkodowanego poprzez wzmocnienie ochrony p³yn¹cej z instytucji actio directa, tj. instytucji przewiduj¹cej bezpoœrednie roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela. Dostosowanie terminu przedawnienia roszczenia poszkodowanego wobec ubezpieczyciela do terminu przedawnienia roszczenia poszkodowanego
28
wobec sprawcy jest zatem regulacj¹ uzupe³niaj¹c¹ ochronn¹ funkcjê actio directa .
W sytuacji, gdy roszczenie poszkodowanego wobec ubezpieczyciela wynika ze szkody wyrz¹dzonej niewykonaniem b¹dŸ nienale¿ytym wykonaniem zobowi¹zania, termin
przedawnienia wynikaæ bêdzie z przepisów reguluj¹cych dany stosunek prawny. Je¿eli
natomiast roszczenie poszkodowanego wobec ubezpieczyciela wynika z czynu niedo1
zwolonego, zastosowanie znajdzie art. 442 k.c.
Regulacja terminów przedawnienia z art. 819 k.c. odnosi siê do roszczeñ z umowy
ubezpieczenia. W art. 819 § 1 k.c. mo¿e zatem chodziæ jedynie o termin przedawnienia roszczeñ ze stosunku kontraktowego, istniej¹cego pomiêdzy
ubezpieczycielem a ubezpieczaj¹cym lub ubezpieczonym. Istnienie relacji kontraktowej miêdzy ubezpieczycielem a ubezpieczaj¹cym lub ubezpieczonym warunkuje
równie¿ zastosowanie terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 819 § 3 k.c., który
wyraŸnie wskazuje, ¿e chodzi o „roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela”.
W myœl powo³anego wy¿ej przepisu art. 805 § 1 k.c. ubezpieczycielem w rozumieniu
art. 819 § 3 k.c. jest taki podmiot, który pozostaje z ubezpieczaj¹cym lub ubezpieczonym
w takim stosunku kontraktowym, który wykazuje essentialia negotii umowy ubezpieczenia, tj. umowy nazwanej w k.c. Innymi s³owy, je¿eli brak jest umowy ubezpieczenia,
brakuje mo¿liwoœci stosowania terminów przedawnienia, o których mowa w art. 819
k.c. Z przyczyn omówionych wy¿ej nie jest mo¿liwe traktowanie UFG jako ubezpieczyciela w rozumieniu art. 819 k.c., co wyklucza zastosowanie tego przepisu w relacji miêdzy poszkodowanym a UFG.
28
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Por. szerzej T. Ereciñski, S¹dowe dochodzenie roszczeñ z tytu³u obowi¹zkowych ubezpieczeñ
komunikacyjnych, Warszawa 1976, s. 76.
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W sprawie wyd³u¿enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego
4.3. Czy do roszczeñ poszkodowanego wobec UFG znajduje zastosowanie
1
art. 442 § 2 k.c.?
Odes³anie zawarte w art. 109a ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych wskazuje
na to, ¿e do roszczeñ poszkodowanego wobec UFG, wynikaj¹cych z art. 98 ust. 1 i 1a k.c.
tej ustawy, zastosowanie maj¹ przepisy k.c. o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹
czynem niedozwolonym. Na gruncie k.c. przedawnienie roszczeñ o naprawienie szkody
wynikaj¹cej z czynu niedozwolonego reguluje art. 4421 k.c.
1
Zgodnie z treœci¹ art. 442 § 1: „Roszczenie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z up³ywem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedzia³ siê o szkodzie i o osobie obowi¹zanej do jej naprawienia. Jednak¿e termin ten nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ dziesiêæ lat od dnia, w którym nast¹pi³o zdarze1
nie wywo³uj¹ce szkodê”. Odmienny termin przedawnienia wprowadza art. 442 § 2 k.c.,
który stanowi, ¿e „Je¿eli szkoda wynik³a ze zbrodni lub wystêpku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z up³ywem lat dwudziestu od dnia pope³nienia
przestêpstwa bez wzglêdu na to, kiedy poszkodowany dowiedzia³ siê o szkodzie i o osobie obowi¹zanej do jej naprawienia”.
Wobec braku wyraŸnego odes³ania, powstaje pytanie, czy do roszczeñ poszkodowa1
nych wobec UFG ma zastosowanie art. 442 § 2 k.c. Nastêpuj¹ce argumenty przemawiaj¹ za brakiem mo¿liwoœci zastosowania terminu przedawnienia wynikaj¹cego
z art. 4421 § 2 k.c. do roszczeñ poszkodowanego wobec UFG:
1. Jak wskazano wy¿ej, UFG nie odpowiada za cudzy czyn. ród³em odpowiedzialnoœci UFG jest ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Odpowiedzialnoœæ UFG za zaspokojenie roszczeñ poszkodowanych ma charakter samoistny,
oderwany od czynu sprawcy. Jedynym zwi¹zkiem miêdzy odpowiedzialnoœci¹ UFG
a czynem sprawcy jest wysokoœæ szkody spowodowana czynem, jako ¿e UFG z mocy
ustawy przy zajœciu okreœlonych okolicznoœci jest obowi¹zany tê w³aœnie szkodê
zrekompensowaæ poszkodowanemu. Ze wzglêdu na brak zwi¹zku miêdzy czynem
sprawcy szkody a odpowiedzialnoœci¹ UFG wobec poszkodowanego, na termin przedawnienia nie mog¹ mieæ wp³ywu okolicznoœci dotycz¹ce sposobnoœci dokonania czynu i jego karnoprawnej kwalifikacji. Sformu³owanie „je¿eli szkoda wynik³a ze zbrodni
lub wystêpku”, u¿yte w art. 4421 § 2 k.c., odnosi siê do sytuacji, w której czyn
wyrz¹dzaj¹cy szkodê jednoczeœnie wype³nia znamiona zbrodni lub wystêpku. Chodzi
wiêc o sytuacje, kiedy niejako „dodatkowo” przy wyrz¹dzeniu szkody dochodzi do naruszenia regu³ postêpowania okreœlonych przez prawo karne. Kwalifikacja szkody jako
pochodz¹cej ze zbrodni lub wystêpku bêdzie zatem zawsze „dookreœla³a” sposób dokonania czynu. Wobec faktu, ¿e odpowiedzialnoœæ UFG nie bazuje na czynie sprawcy,
nie maj¹ znaczenia dla zakresu tej odpowiedzialnoœci czynniki takie, jak kwalifikacja
czynu jako zbrodnia lub wystêpek.
2. Orzecznictwo SN potwierdza, ¿e to samo zdarzenie, jakim jest czyn niedozwolony, mo¿e byæ ró¿nie oceniane w zale¿noœci od podmiotu, wobec którego kierowane jest
roszczenie odszkodowawcze. Na kanwie sprawy dotycz¹cej solidarnej odpowiedzialnoœci osób odpowiedzialnych za szkodê komunikacyjn¹ S¹d Najwy¿szy w wyroku z 11 lutego 2003 r.29 rozwa¿y³ stan faktyczny, w którym to samo zdarzenie stanowi¹ce podstawê
odpowiedzialnoœci z punktu widzenia jednego z podmiotów odpowiedzialnych solidarnie stanowi³o przestêpstwo, wobec drugiego zaœ by³o zwyk³ym czynem niedozwolonym
z trzyletnim terminem przedawnienia. SN w przywo³anym wyroku stwierdzi³, ¿e „Je¿eli
29

V CKN 1664/00, LEX nr 791115.
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kieruj¹cy pojazdem mechanicznym spowodowa³ szkodê czynem bêd¹cym przestêpstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z up³ywem 10 lat,
licz¹c od dnia pope³nienia przestêpstwa. Ten okres przedawnienia nie dotyczy posiadacza pojazdu ponosz¹cego z kierowc¹ odpowiedzialnoœæ solidarn¹, jeœli odpowiada za
czyn w³asny”. S¹d Najwy¿szy wyraŸnie rozró¿ni³ pomiêdzy sytuacj¹, w której odpowiedzialnoœæ podmiotu wspó³odpowiedzialnego solidarnie jest ukszta³towana jako odpowiedzialnoœæ za czyn cudzy a sytuacj¹, w której jest to odpowiedzialnoœæ za czyn w³asny. W konsekwencji, w pierwszej sytuacji istnieje to¿samoœæ czynu (zdarzenia) rodz¹cego odpowiedzialnoœæ w stosunku do ka¿dego z podmiotów odpowiedzialnych, zaœ w drugiej sytuacji takiej to¿samoœci brak, co uzasadnia odmienn¹ kwalifikacjê tego zdarzenia z punktu widzenia przepisów o przedawnieniu
1
(art. 442 § 2 k.c.).
Podobnie w przypadku odpowiedzialnoœci UFG oraz sprawcy czynu
wyrz¹dzaj¹cego szkodê brak jest to¿samoœci czynu rodz¹cego odpowiedzialnoœæ – UFG nie jest bowiem odpowiedzialny za czyn cudzy. Do UFG, który nie
odpowiada za cudzy czyn, nie mo¿e mieæ zastosowania wyd³u¿ony termin
przedawnienia w³aœciwy dla cudzego czynu, za który jest wspó³odpowiedzialny (subsydiarnie).
3. Przed³u¿enie terminu przedawnienia roszczeñ odszkodowawczych za szkody spowodowane przestêpstwami (zbrodnie i wystêpki) wynika z negatywnej oceny moralnej
takich zachowañ. Wyrz¹dzenie szkody innej osobie poprzez czyn niedozwolony jest naganne, a wyrz¹dzenie szkody zbrodni¹ lub wystêpkiem zas³uguje na surowsze potêpie30
nie w kontekœcie dalej id¹cej szkodliwoœci spo³ecznej . Dlatego ustawodawca uznaje, ¿e
„unikniêcie” odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za szkody spowodowane dzia³alnoœci¹ przestêpcz¹ nie powinno nastêpowaæ po up³ywie „standardowego” okresu przeda1
wnienia, o którym mowa w art. 442 § 1 k.c. Takie za³o¿enie aksjologiczne nie jest przy
tym bezdyskusyjne, o czym bêdzie mowa dalej przy omawianiu projektu uregulowania
tego zagadnienia w nowym kodeksie cywilnym. Bior¹c pod uwagê odczytywany de lege
lata aksjologiczny cel wyd³u¿onego terminu przedawnienia w odniesieniu do sprawcy
czynu, nie powinno ulegaæ w¹tpliwoœci, i¿ cel ten nie bêdzie spe³niony przy przyjêciu
1
zastosowania art. 442 § 2 k.c. do roszczeñ poszkodowanego wobec UFG, poniewa¿ to
nie UFG, ale sprawca czynu wyrz¹dzaj¹cego szkodê zachowa³ siê w sposób
moralnie naganny. Ponadto UFG odmawiaj¹c spe³nienia œwiadczenia na rzecz poszkodowanego po up³ywie podstawowego, czyli trzyletniego terminu przedawnienia nie
wzbogaca siê kosztem poszkodowanego, co z kolei odró¿nia wyraŸnie sytuacjê UFG od
sytuacji ubezpieczyciela, który zarabia na przejêciu ryzyka ekonomicznych skutków
wyrz¹dzenia szkody przez ubezpieczonego.
4. II Dyrektywa Komunikacyjna, której fragment zosta³ przywo³any powy¿ej,
„przewidzia³a” zarówno kompetencje pañstw cz³onkowskich do pewnych wy³¹czeñ
w zakresie odpowiedzialnoœci UFG, jak równie¿ ryzyko oszustw p³yn¹ce z istnienia
UFG. Jako instrument urzeczywistniaj¹cy ideê sprawiedliwoœci spo³ecznej UFG nie
„pretenduje” do funkcji instytucji kompleksowo, bez wyj¹tków „radz¹cej sobie” ze
s³aboœciami systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych. Oczywiste jest, ¿e w pewnych
okolicznoœciach subsydiarna odpowiedzialnoœæ UFG wobec poszkodowanych mo¿e nie prowadziæ do tak samo „idealnych” rezultatów jak odpowiedzialnoœæ ubezpieczycieli. Wniosek, ¿e poszkodowanemu przez niezidentyfikowa30
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W sprawie wyd³u¿enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego
nego albo nieubezpieczonego sprawcê bêdzie przys³ugiwa³ krótszy termin do dochodzenia roszczeñ, ni¿ poszkodowanemu przez zidentyfikowanego i ubezpieczonego
sprawcê, nie jest zatem automatycznie sprzeczny z funkcj¹ UFG. Nie sposób te¿ uznaæ, i¿ stanowi³oby to wyraz niesprawiedliwoœci wobec poszkodowanych, tym bardziej
¿e podstawowy termin do dochodzenia roszczeñ trudno uznaæ za niewystarczaj¹cy
z punktu widzenia obiektywnego modelu osoby wykazuj¹cej siê minimaln¹ starannoœci¹ w dbaniu o swoje interesy.
5. W odniesieniu do roszczenia poszkodowanego wobec UFG, wynikaj¹cego z braku
ubezpieczenia sprawcy, nale¿y wskazaæ, ¿e w przypadku, gdy czyn wype³nia znamiona
zbrodni lub wystêpku, poszkodowanemu nieprzerwanie przys³uguje roszczenie
wobec samego sprawcy, nawet gdy roszczenie wobec UFG siê przedawni.
6. Staranny poszkodowany mo¿e w zakresie szkód na mieniu skutecznie zabezpieczyæ swoje interesy korzystaj¹c z instytucji ubezpieczenia dobrowolnego, co wprost
przewiduje przywo³ywany i analizowany przepis art. 106 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.
31
1
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e SN w wyroku z 19 lipca 2012 r. uzna³, ¿e art. 442 § 2 k.c.
znajduje zastosowanie do roszczeñ poszkodowanych kierowanych do UFG. Stosownie
do pogl¹du SN, stwierdzenie, ¿e sprawca szkody pope³ni³ przestêpstwo stanowi prze1
s³ankê zastosowania terminu przedawnienia wynikaj¹cego z art. 442 § 2 k.c. do rosz32
czeñ poszkodowanego kierowanych do UFG . Stanowisko SN znalaz³o potwierdzenie
33
w wyroku s¹du ni¿szej instancji . Jest to stanowisko, które nie zas³uguje na aprobatê.
Przy ustalaniu, czy szkoda wynika ze zbrodni lub wystêpku, s¹d cywilny
zwi¹zany jest skazuj¹cym wyrokiem karnym (art. 11 k.p.c.). Prawomocny wyrok
1
karny nie jest jednak konieczny, by stwierdziæ „na potrzeby” zastosowania art. 442 § 2
k.c., ¿e szkoda wynik³a z przestêpstwa. Jak zauwa¿y³ SN w uchwale 7 sêdziów z 21 listo34
pada 1967 r. , jeœli sprawca nie zosta³ skazany prawomocnym wyrokiem karnym, s¹d cywilny mo¿e samodzielnie rozwa¿yæ, czy zachowanie sprawcy
szkody spe³nia znamiona przestêpstwa, stosuj¹c przepisy karne. Ocena, czy
dosz³o do pope³nienia przestêpstwa powinna obejmowaæ sprawdzenie, czy spe³nione s¹
nastêpuj¹cej przes³anki: 1) czyn zosta³ pope³niony przez cz³owieka, 2) jest zabroniony
ustaw¹, 3) jest bezprawny, 4) jest zawiniony, 5) jest spo³ecznie szkodliwy w stopniu wy¿szym ni¿ znikomy.
W orzecznictwie SN pojawi³ siê pogl¹d, zgodnie z którym zastosowanie wyd³u¿onego
terminu przedawnienia z art. 442 § 2 k.c. mo¿e mieæ miejsce w przypadku stwierdzenia
przez s¹d cywilny, ¿e dosz³o do pope³nienia czynu zabronionego. Czyn zabroniony wy31
32

33
34

II CSK 653/11, LEX nr 1228435.
SN w powo³anym wyroku stwierdzi³, ¿e „Nie budzi te¿ w¹tpliwoœci, ¿e art. 442 § 2 k.c. nie
ogranicza stosowania wyd³u¿onego terminu przedawnienia wy³¹cznie do przypadków odpowiedzialnoœci osoby, która pope³ni³a czyn karalny. Wskazuje na to wyraŸnie chocia¿by uregulowanie wynikaj¹ce z art. 429 i 430 k.c. Jest przy tym zrozumia³e, ¿e te przepisy nie odnosz¹ siê do odpowiedzialnoœci UFG, skoro jego odpowiedzialnoœæ nie ma charakteru odpowiedzialnoœci deliktowej. Wbrew stanowisku S¹du Apelacyjnego mo¿liwoœæ zastosowania
art. 442 § 2 k.c. do odpowiedzialnoœci innych podmiotów ni¿ sprawca deliktu nie jest uwarunkowana mo¿liwoœci¹ zastosowania art. 429 lub 430 k.c. Mo¿e ona wynikaæ tak¿e z innych
podstaw. Dotyczy to np. odpowiedzialnoœci zak³adu ubezpieczeñ ponosz¹cego odpowiedzialnoœæ za sprawcê szkody. To, ¿e odpowiedzialnoœæ UFG ma inny charakter ni¿ odpowiedzialnoœæ ubezpieczeniowa i wynika z odrêbnej regulacji, nie stanowi z kolei podstawy do oceny, ¿e
wy³¹cza to stosowanie art. 442 § 2 k.c.”.
Por. wyrok SA w Szczecinie z 17 sierpnia 2012 r., I ACa 427/12, LEX nr 1237849.
III PZP 34/67, LEX nr 1237849.
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35

czerpuje jedynie przes³anki 1) i 2) wskazane powy¿ej. W wyroku z 18 stycznia 2012 r.
SN przyj¹³, ¿e brak mo¿liwoœci przypisania sprawcy czynu zabronionego winy nie wyklucza wyd³u¿onego terminu przedawnienia z art. 442 § 2 k.c. W powo³anym wy¿ej wyroku
z 19 lipca 2012 r. SN wskaza³, ¿e przy ocenie mo¿liwoœci zastosowania wyd³u¿onego terminu przedawnienia do roszczeñ poszkodowanego wobec UFG, w przypadku gdy sprawca szkody jest niezidentyfikowany, z samej istoty wykluczone jest ustalenie winy36.
Rozszerzaj¹c¹, oderwan¹ od konkretnych okolicznoœci czynu wyk³adniê SN uzasadni³
uchwa³¹ 7 sêdziów z 21 listopada 1967 r.37, stosownie do której dla zastosowania
przed³u¿onego terminu przedawnienia (ówczesny art. 442 § 2 k.c.) nie jest konieczne
imienne wskazanie sprawcy. SN powo³uj¹c siê na przywo³an¹ uchwa³ê 7 sêdziów nie
uwzglêdni³, ¿e zapad³a ona na kanwie stanu faktycznego, który per se œwiadczy³ o tym,
¿e kr¹g potencjalnych sprawców jest ograniczony. Sprawc¹ szkody w przedmiotowym
stanie faktycznym móg³ byæ tylko jeden z pracowników zak³adu pracy. Mimo braku konkretnego, imiennego wskazania sprawcy, istnia³a wiêc daleko id¹ca pewnoœæ, ¿e czyn
spe³nia³ wszystkie przes³anki konieczne do ustalenia przestêpstwa. Ponadto, imienne
wskazanie sprawcy nie mia³o w omawianym stanie faktycznym znaczenia dlatego, ¿e
zak³ad pracy by³by odpowiedzialny za któregokolwiek z potencjalnych sprawców na podstawie art. 429 lub 430 k.c.
Nie jest mo¿liwe odniesienie powy¿szych wniosków wprost do sytuacji roszczeñ poszkodowanego wobec UFG, gdy sprawca szkody jest niezidentyfikowany, tak jak uczyni³
to SN w powo³anym wyroku z 19 lipca 2012 r. W szczególnoœci znaczenie ma fakt, ¿e
kr¹g potencjalnych sprawców wypadków komunikacyjnych jest faktycznie nieograniczony, poniewa¿ dostêp do ruchu drogowego jest nieograniczony. Ka¿dy bowiem
cz³owiek mo¿e wsi¹œæ do pojazdu mechanicznego, nawet nie maj¹c prawa jazdy i tytu³u
prawnego do prowadzenia pojazdu oraz spowodowaæ wypadek. Wydaje siê zatem, ¿e
brak identyfikacji sprawcy szkody powinien stanowiæ przeszkodê w zastosowaniu przed³u¿onego terminu przedawnienia z art. 4421 § 2 k.c. Rozszerzaj¹ca wyk³adnia przepisu
art. 4421 § 2 k.c., odrywaj¹ca siê od pojêcia przestêpstwa i zwi¹zanych z ustaleniem
1
przestêpstwa przes³anek, nie jest prawid³owa. Ustawodawca u¿y³ w art. 442 § 2 k.c. pojêæ okreœlaj¹cych rodzaje przestêpstwa, tj. „zbrodnia” i „wystêpek”. Tym samym zasad¹
jest, ¿e badaniu przez s¹d cywilny powinny podlegaæ przes³anki pope³nienia
przez sprawcê szkody przestêpstwa. Wyj¹tki od zasady, które nale¿y interpretowaæ zawê¿aj¹co, usprawiedliwiaj¹ jedynie wybrane sytuacje, do których zaliczyæ mo¿na stan faktyczny bêd¹cy przedmiotem ww. uchwa³y sk³adu 7 sêdziów SN z 21 listopada
1967 r.

5. Odmowa stosowania do roszczeñ poszkodowanego wobec UFG
1
art. 442 § 2 k.c. a wzglêdy s³usznoœci
Analiza podstawy zastosowania dwudziestoletniego terminu przedawnienia do
roszczeñ poszkodowanego przeciwko UFG wymaga tak¿e ustalenia, czy wzglêdy
35
36

37
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II CSK 157/11, LEX nr 1133803.
SN podniós³, ¿e „W takim przypadku zachodzi przeszkoda w przypisaniu mu indywidualnie
winy w pope³nieniu przestêpstwa. Nale¿y przyj¹æ, ¿e wówczas prócz stwierdzenia przedmiotowych cech przestêpstwa dla stwierdzenia jego pope³nienia wystarczaj¹ca jest taka ocena
okolicznoœci pope³nienia czynu karalnego, która przy uwzglêdnieniu jedynie kryteriów obiektywnych, pozwala na stwierdzenie, i¿ dzia³anie sprawcy by³o w tych okolicznoœciach zawinione”.
III PZP 34/67, LEX nr 15138.
PRAWO ASEKURACYJNE 3/2013 (76)

W sprawie wyd³u¿enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego
1

s³usznoœci uzasadniaj¹ w drodze wyk³adni celowoœciowej interpretacjê art. 442 § 2
k.c. na rzecz poszkodowanego w jego relacji z UFG. Kwestia ta by³a ju¿ sygnalizowana
we wczeœniejszych rozwa¿aniach, ale ze wzglêdu na wagê zagadnienia uzasadnione jest
szersze odwo³anie siê do podstawy instytucji przedawnienia, która bywa okreœlana jako
niemoralna wobec przyzwolenia w majestacie prawa na odmowê spe³nienia ci¹¿¹cego
na d³u¿niku zobowi¹zania. Ów brak moralnoœci wpisany w instytucjê przedawnienia
wynika z braku aprobaty, by system prawny uznawa³ za s³uszne uchylanie siê od „p³acenia” d³ugów. Odmowa „sp³acenia” d³ugu prowadzi bowiem do wzbogacenia siê d³u¿nika, który odniós³ korzyœæ maj¹tkow¹ kosztem wierzyciela. W dalszej czêœci artyku³u zostanie wykazane w oparciu o ogólne za³o¿enia dotycz¹ce instytucji przedawnienia, i¿
nietrafne by³oby wyprowadzanie wniosków, ¿e broniona teza, stosownie do której przedawnienie roszczeñ poszkodowanego przeciwko UFG nastêpuje z up³ywem trzech lat,
stanowi naruszenie s³usznego interesu poszkodowanych.
Zgodnie z art. 117 § 1 k.c., z zastrze¿eniem wyj¹tków przewidzianych w ustawie, roszczenia maj¹tkowe ulegaj¹ przedawnieniu. Zasad¹ jest zatem ograniczenie
w czasie mo¿liwoœci dochodzenia przez wierzyciela roszczeñ maj¹tkowych.
Praktycznej realizacji tej zasady s³u¿y koncepcja zobowi¹zania naturalnego (³ac. obligatio naturalis) wyra¿ona na podstawie art. 117 § 2 zd. 1 k.c., zgodnie z którym po up³ywie
terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przys³uguje roszczenie, mo¿e uchyliæ siê
od jego zaspokojenia, chyba ¿e zrzeka siê korzystania z zarzutu przedawnienia. Uzasadnienie aksjologiczne zasady przedawniania siê roszczeñ maj¹tkowych ma na celu stabilizacjê stosunków prawnych i gwarancjê pewnoœci prawnej, postrzegan¹ przede wszystkim z perspektywy postulatu ochrony d³u¿nika, jako strony ekonomi38
cznie s³abszej. Pogl¹d powy¿szy wyrazi³ S¹d Najwy¿szy ju¿ w 1991 r. , tu¿ po wejœciu
w ¿ycie nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 28 lipca 1990 r. Zdaniem SN, zasada przedawniania siê roszczeñ jest usprawiedliwiona tym, ¿e niepo¿¹dane by³oby pozostawanie stron przez dziesi¹tki lat w niepewnoœci co do swej sytuacji prawnej.
Na podstawie wspomnianej noweli uchylono § 3 art. 117 k.c., zgodnie z którym „S¹d,
pañstwowa komisja arbitra¿owa lub inny organ powo³any do rozpoznawania spraw
danego rodzaju uwzglêdnia up³yw przedawnienia z urzêdu. Mo¿na jednak nie
uwzglêdniæ jego up³ywu, je¿eli termin przedawnienia nie przekracza lat trzech, a opóŸnienie w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wyj¹tkowymi okolicznoœciami
i nie jest nadmierne”. Powo³ana zmiana nie powoduje jednak zupe³nego uchylenia mo¿liwoœci nieuwzglêdnienia zarzutu przedawnienia roszczenia, zgodnie
z zasad¹ promowania stabilnoœci i pewnoœci stosunków prawnych, bowiem obecnie
twierdzi siê, ¿e w pewnych sytuacjach podniesiony przez d³u¿nika zarzut przedawnienia mo¿e zostaæ unicestwiony przez powo³anie siê przez wierzyciela na zarzut nadu¿ycia przez d³u¿nika prawa podmiotowego, zgodnie z art. 5 k.c. Jako ratio legis instytucji
przedawnienia w doktrynie wskazuje siê w zasadzie jednolicie okreœlone wartoœci i po39
stulaty zas³uguj¹ce na ochronê. A. Wolter, J. Ignatowicz i K. Stefaniuk podkreœlaj¹ racjonalne i s³uszne uzasadnienie dla istnienia zasady przedawniania roszczeñ, jakim
jest: koniecznoœæ usuniêcia, po odpowiednio d³ugim czasie, stanu napiêcia
bêd¹cego skutkiem niezaspokojenia roszczenia; legalizacja stanu bezprawnego
w interesie publicznym, bowiem w miarê up³ywu czasu rosn¹ trudnoœci dowodowe,
które mog¹ uniemo¿liwiæ d³u¿nikowi prawid³ow¹ obronê i odkrycie przez s¹d prawdy
38
39

Wyrok z 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, OSNC 1992/7–8/137.
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czêœci ogólnej, Warszawa 1998 .,
s. 346.
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obiektywnej; brak uzasadnienia dla ochrony wierzyciela, który zaniedba³ realizacji roszczenia we w³aœciwym momencie.
40
S. Rudnicki wskazuje, ¿e przedawnienie jest instytucj¹ iuris cogentis, za pomoc¹
której prawo przedmiotowe realizuje porz¹dek prawny w stosunkach prawnych obywateli. Zdaniem A. Brzozowskiego41, stabilizacja stosunków cywilnoprawnych le¿y w interesie obrotu gospodarczego i porz¹dku prawnego. Up³yw czasu powoduje, ¿e d³u¿nik
przestaje siê liczyæ z koniecznoœci¹ œwiadczenia, a i wierzyciel w swoich kalkulacjach
gospodarczych nie bierze tego œwiadczenia pod uwagê. Ponadto z biegiem czasu pojawiaj¹ siê trudnoœci dowodowe w odniesieniu do podstaw i zasadnoœci roszczenia.
Z tego wzglêdu obowi¹zki wynikaj¹ce ze stosunków cywilnych powinny byæ wykonywane we w³aœciwym terminie, aby nie prowadziæ do zak³óceñ w procesach obrotu.
Podobnie B. Kordasiewicz42.
Dostrzegaj¹c to, ¿e jedn¹ z konsekwencji przedawnienia jest odmowa udzielenia
ochrony roszczeniu rzeczywiœcie istniej¹cemu, wskazuje siê, ¿e skoro uprawniony
przez d³ugi czas nie dochodzi³ swojego roszczenia, to najwyraŸniej nie zale¿a³o mu na jego realizacji. Zaniedbywanie w³asnych spraw jest natomiast
swego rodzaju win¹, zatem niedba³ego wierzyciela mo¿na pozbawiæ mo¿liwoœci dochodzenia „zapomnianego” roszczenia. Z powy¿szych wzglêdów, zdaniem B. Kordasiewicza, istotne dla oceny instytucji przedawnienia jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, któremu z argumentów podnoszonych na korzyœæ zjawiska przedawnienia nale¿y przypisaæ decyduj¹ce znaczenie? Czy kluczem dla uzasadnienia istnienia
przedawnienia jest funkcja publiczna, jak¹ pe³ni ta instytucja, czy te¿ ingerencja wprost
w relacje miêdzy d³u¿nikiem a wierzycielem? Autor podkreœla, ¿e doktryna polska przypisuje istotne znaczenie racjom o charakterze publicznym, m.in. zwi¹zanym z tym
aspektem pewnoœci prawa. Postulat ten i bêd¹ce jego nastêpstwem d¹¿enie do
unikania procesów s¹dowych po d³ugim czasie by³o silnie eksponowane ju¿ w kodeksie zobowi¹zañ, a w chwili obecnej dobrze harmonizuje z tendencjami doktryny konstytucyjnej, w której podkreœla siê, ¿e prawo pewne przyczynia siê do fundamentów tworzenia pañstwa prawa w nie mniejszym stopniu, ni¿ prawo sprawiedliwe. Prawid³owe
stosowanie prawa staje siê bowiem fikcj¹ bez mo¿liwoœci rzetelnego ustalenia stanu faktycznego, która maleje wraz z up³ywem czasu.
Podobne argumenty powo³uje A. Jedliñski43 wskazuj¹c, ¿e ratio legis instytucji
przedawnienia wynika z pewnych wartoœci, przyjêtych przez ca³y system prawa,
którego normy dzia³aj¹ niezale¿nie, a czasem nawet wbrew woli i interesom osób
uprawnionych, poprzez zmniejszenie ochrony przys³uguj¹cych uprawnionym praw
podmiotowych. Z punktu widzenia zasad pañstwa prawa, takich jak obiektywna
przewidywalnoœæ skutków zachowañ podmiotów prawa cywilnego oraz pewnoœæ i bezpieczeñstwo obrotu prawnego, instytucja przedawnienia zas³uguje
na uznanie przewa¿aj¹c nad jakimikolwiek mo¿liwymi w¹tpliwoœciami natury etycznej. Przedawnienie ma na celu mobilizacjê wierzyciela, by wykona³
swoje prawo podmiotowe, poprzez realizacjê przys³uguj¹cego mu roszczenia, doprowadzaj¹c tym samym do zgodnoœci stanu faktycznego z obowi¹zuj¹cym prawem.
40

41
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S. Rudnicki, (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêœæ ogólna, Warszawa 2007, s. 460.
A. Brzozowski, (w:) Kodeks cywilny, t. 1, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2005, s. 452.
B. Kordasiewicz, (w:) System prawa cywilnego, t. 2, pod red. Z. Radwañskiego, Warszawa
2002, s. 539 i n.
A. Jedliñski, (w:) A. Kidyba (red.), K. Kopaczyñska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliñski, T. Soko³owski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1,Czêœæ ogólna, LEX 2009.
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Niedochodzenie roszczenia przez wierzyciela przez bardzo d³ugi okres mo¿e u d³u¿nika wywo³aæ przeœwiadczenie, ¿e nast¹pi³o per facta concludentia zwolnienie go
z d³ugu, ewentualnie uznanie wierzytelnoœci za zaspokojon¹ w inny sposób, np. poprzez przyjêcie innego œwiadczenia.
Stanowisko prezentowane w judykaturze w kwestii ratio legis przedawnienia jest
zbie¿ne z tym zajmowanym przez przedstawicieli doktryny. Stosownie do wyroku SN
z 18 maja 2004 r. (II CK 270/03) „(…) celem przedawnienia w tradycyjnym ujêciu jest
g³ównie regulowanie w zwi¹zku z up³ywem czasu stosunków miêdzy zainteresowanymi podmiotami – a wiêc ochrona jednostek”. W œwietle wyroku SN
z 15 lipca 1999 r.(II UKN 44/99) przedawnienie stanowi instytucjê pe³ni¹c¹ funkcjê
„(…) rozwi¹zywania przed³u¿aj¹cych siê stanów niepewnoœci w stosunkach prawnych”. Zgodnie z wyrokiem S¹du Apelacyjnego w Poznaniu z 24 maja 2006 r. (I ACa
1345/05) „Przepisy o przedawnieniu maj¹ charakter stabilizuj¹cy stosunki prawne
i gwarantuj¹ ich pewnoœæ, dopuszczenie bowiem mo¿liwoœci realizowania roszczeñ bez jakiegokolwiek ograniczenia w czasie prowadzi³oby do sytuacji,
w której strony pozostawa³yby przez dziesi¹tki lat w niepewnoœci co do swej
sytuacji prawnej.”
Wobec faktu, ¿e ustawodawca jako zasadê wskazuje przedawnialnoœæ roszczeñ maj¹tkowych, jednoczeœnie piêtnuj¹c zachowania nieetyczne, niemoralne, nale¿y stwierdziæ, ¿e zasada przedawnialnoœci roszczeñ nie mo¿e
sama z siebie i z zasady byæ niemoraln¹. Gdyby tak by³o, racjonalny ustawodawca, stanowi¹cy spójny równie¿ pod wzglêdem aksjologicznym system
prawny, nie tworzy³by zasady wprost amoralnej, jednoczeœnie nakazuj¹c
moralne (tu: zgodne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego) postêpowanie i korzystanie z praw podmiotowych.
Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego stanowi¹ klauzulê generaln¹, przez któr¹ nale¿y
rozumieæ „(…) oceny moralne wyra¿one w postaci uzasadnionych przez te oceny norm
postêpowania (norm moralnych), reguluj¹cych postêpowanie jednych osób wobec innych. Ocena moralna to prze¿ycie polegaj¹ce na udzieleniu aprobaty lub dezaprobaty
jakiemuœ czynowi ludzkiemu ze wzglêdu na to, w jakim stopniu przyczynia siê on do
44
sprawiedliwego dobra innych ludzi” . ¯eby zatem zachowanie mog³o zostaæ uznane za
sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, to, ujmuj¹c rzecz w skrócie, musia³oby
byæ ocenione jako niemoralne wobec innych osób, które obejmuj¹ skutki tego zachowania w sposób dla nich niekorzystny.
Œcis³a wyk³adnia obowi¹zku wyp³aty przez UFG powinna polegaæ na zastosowaniu
nastêpuj¹cych kryteriów: obowi¹zek wyp³aty nie budzi ¿adnych, nawet najmniejszych w¹tpliwoœci; poszkodowanemu nie przys³uguj¹ inne œrodki ochrony albo
zosta³y one ju¿ wyczerpane.
Przy kreowaniu obowi¹zku wyp³at z UFG konieczny jest umiar i ostro¿noœæ.
Zbyt szerokie i liberalne jego stosowanie mo¿e prowadziæ do podwa¿enia stabilizacyjnej funkcji UFG i funkcji ochronnej beneficjentów UFG. Wyk³adnia przepisów o przedawnieniu roszczeñ wobec UFG nie powinna byæ traktowana jako furtka
umo¿liwiaj¹ca unikniêcie przez poszkodowanego-wierzyciela negatywnych
skutków przedawnienia. Szczególny status UFG oraz skutki dokonywanych wyp³at,
które zawsze prowadz¹ do os³abienia ochrony innych potencjalnych beneficjentów UFG
powoduje, ¿e wyd³u¿anie okresu przedawnienia musi mieæ szczególne, wyraŸne
44

P. Machnikowski, (w:) E. Gniewek, op. cit., s. 14.
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uzasadnienie merytoryczne i formalne, a zw³aszcza usprawiedliwienie w skonkretyzowanych regu³ach, g³ównie o konotacji etycznej. Nale¿y przy tym mieæ na uwadze, ¿e
w szczególnych sytuacjach poszkodowany mo¿e skorzystaæ z konstrukcji nadu¿ycia
przez UFG prawa podmiotowego z art. 5 k.c., d¹¿¹c do uchylenia negatywnych skutków
przedawnienia.
Poszukuj¹c wywa¿onego, a wiêc odpowiadaj¹cego zasadzie proporcjonalnoœci chronionych wartoœci (interes poszkodowanego i szczególny status UFG) rozwi¹zania, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e podniesienie przez UFG zarzutu przedawnienia podlega kontroli
s¹dowej w okolicznoœciach konkretnego przypadku przez pryzmat nadu¿ycia prawa
podmiotowego. Treœæ przepisu art. 5 k.c. wskazuje bowiem, kiedy czynienie ze swego
prawa u¿ytku nie jest uwa¿ane za wykonywanie prawa i nie zas³uguje na ochronê
prawn¹. Z przepisu tego wynika domniemanie, ¿e czynienie ze swego prawa
u¿ytku jest uwa¿ane za wykonywanie prawa i zas³uguje na ochronê prawn¹
tak d³ugo, jak d³ugo nie zostanie wykazane, ¿e jest sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. W konsekwencji, ¿eby odebraæ czynieniu ze swego prawa u¿ytku ochronê prawn¹ niezbêdne
jest wykazanie, ¿e jest ono sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem
tego prawa oraz z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Na istnienie tego domniemania
wskazuje S¹d Najwy¿szy w wyroku z 19 grudnia 2007 r. (V CKN 315/07), zgodnie z którym „(…) trzeba jednak uwzglêdniæ, ¿e przepis art. 5 k.c. ma charakter wyj¹tkowy, ¿e domniemywa siê, i¿ korzystaj¹cy ze swego prawa czyni to w sposób
zgodny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i dopiero istnienie szczególnych
okolicznoœci mo¿e obaliæ to domniemanie, i pozwoliæ na zakwalifikowanie
okreœlonego zachowania, jako nadu¿ycia prawa, niezas³uguj¹cego na poparcie z punktu widzenia zasad wspó³¿ycia spo³ecznego”.
Korzystanie z zarzutu przedawnienia jest z za³o¿enia w pe³ni moralne
i objête domniemaniem podlegania ochronie prawnej. Jednak owo domniemanie mo¿e byæ obalone.
Ocena s³usznoœciowa objêcia roszczeñ poszkodowanego przeciwko UFG wy³¹cznie
podstawowym, tj. trzyletnim okresem przedawnienia, wymaga podkreœlenia, ¿e zachowanie poszkodowanego w zakresie dochodzenia przys³uguj¹cych mu roszczeñ wobec
UFG podlega ocenie, czy poszkodowany zachowa³ roztropn¹ dba³oœæ o zapewnienie realizacji nale¿nych mu œwiadczeñ przy zak³adanej przez system prawny
œwiadomoœci niebezpieczeñstw p³yn¹cych z up³ywu czasu.
Mo¿na oczywiœcie postawiæ pytanie, czy ochrona poszkodowanego przed zarzutem
przedawnienia roszczeñ przeciwko UFG na podstawie art. 5 k.c. jest wystarczaj¹ca?
Odpowiadaj¹c na tak postawione pytanie nale¿y po pierwsze, podnieœæ, ¿e nie ma
wystarczaj¹cych racji, aby w odniesieniu do UFG stosowaæ przed³u¿ony termin przedawnienia. Nawet przyjmuj¹c, ¿e takie przed³u¿enie by³oby uzasadnione wobec ubezpieczycieli (pogl¹d ten jest tak¿e dyskusyjny zarówno de lege lata, jak i de lege ferenda),
to – jak ju¿ by³a mowa – szczególny status UFG, który nie jest typowym d³u¿nikiem i który nie wzbogaca siê kosztem poszkodowanego w razie odmowy spe³nienia œwiadczenia,
uzasadnia stanowisko, zgodnie z którym ogólny okres trzyletni przedawnienia wystarczaj¹co chroni s³uszne prawa poszkodowanego w relacji z UFG.
Po drugie, up³yw okresu przedawnienia nie oznacza, ¿e system prawny pozbawia poszkodowanego ochrony wynikaj¹cej z konstrukcji UFG. W przypadku poszkodowanego, który nie dochodzi swoich roszczeñ dopuszczaj¹c, aby uleg³y one przedawnieniu, to nie system prawny pozbawia go ochrony, ale on sam pozbawia
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W sprawie wyd³u¿enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego
siê ochrony prawnej dopuszczaj¹c – na skutek ra¿¹cej niedba³oœci o swoje
sprawy – do przedawnienia.
1
Po trzecie, teza, i¿ dwudziestoletni termin przedawnienia, przewidziany w art. 442
§ 2 k.c. dla dochodzenia roszczeñ o naprawienie szkody wynik³ej ze zbrodni lub wystêpku, jest sprawiedliwy nie zosta³a zaaprobowana przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego w ramach prac nad nowym kodeksem cywilnym. Komisja Kodyfikacyjna dzia³aj¹c w 2008 r. pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwañskiego zajê³a stanowisko,
stosownie do którego „W projekcie uwzglêdniono istniej¹ce obecnie uregulowanie, i¿ roszczenia odszkodowawcze zwi¹zane z pope³nieniem przestêpstwa przedawniaj¹ siê
z up³ywem 20 lat od momentu jego pope³nienia. W przeciwieñstwie jednak do obecnie
1
istniej¹cego stanu prawnego (chodzi o art. 442 § 2 k.c. – przyp. autora), roszczenie takie bêdzie podlegaæ podstawowemu terminowi przedawnienia (3 lata – dod. autora).
O ile uzasadnione wydaje siê przed³u¿enie obiektywnej odpowiedzialnoœci osoby, która
pope³ni³a przestêpstwo, o tyle brak jest podstaw do tego, aby w takiej sytuacji dodatkowo uprzywilejowywaæ poszkodowanego. Wydaje siê, ¿e trzyletni termin
na dochodzenie takich roszczeñ, liczony od chwili, w której poszkodowany
uzyska³ mo¿liwoœæ ich dochodzenia jest usprawiedliwiony”. Wynika st¹d, ¿e
analiza s³usznoœciowa doprowadzi³a Komisjê Kodyfikacyjn¹ do wniosku, ¿e
równie¿ w przypadku roszczeñ o naprawienie szkody wynik³ej z przestêp45
stwa zasad¹ powinien byæ trzyletni termin przedawnienia . Je¿eli wzglêdy
s³usznoœciowe uzasadnia³yby w okolicznoœciach konkretnego przypadku wyd³u¿enie
ochrony poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym ponad trzyletni okres przedawnienia, zasady korzystania z art. 5 k.c. szczegó³owo wypracowane w orzecznictwie polskiego S¹du Najwy¿szego, w sposób adekwatny formu³uj¹ kryteria uwzglêdniaj¹ce
s³uszne interesy poszkodowanego i UFG. Z analizy pogl¹dów formu³owanych w judykaturze wynika, ¿e nie jest mo¿liwe przes¹dzenie a priori o tym, w których przypadkach
podniesienie przez d³u¿nika zarzutu przedawnienia zostanie automatycznie uznane
przez s¹d za nadu¿ycie prawa. Rozstrzygniêcie s¹du w tym zakresie musi byæ ka¿do46
razowo poprzedzone analiz¹ stanu faktycznego konkretnej sprawy . Wynika
to z faktu, ¿e art. 5 k.c. jest skonstruowany w oparciu o klauzule generalne,
które ze swej istoty stanowi¹ pojêcia niedookreœlone, czyni¹c przez to wskazanie, w jakich okolicznoœciach podniesienie zarzutu przedawnienia stanowi naruszenie tych klauzul, a w jakich nie stanowi. Z praktyki orzeczniczej
wynika jednoczeœnie, ¿e je¿eli s¹dy przychylaj¹ siê do ¿¹dania wierzyciela
w postaci nieuwzglêdnienia zarzutu przedawnienia z powo³aniem siê na zarzut nadu¿ycia prawa podmiotowego, to czyni¹ to wtedy, gdy z „(…) ca³okszta³tu okolicznoœci rozpoznawanej sprawy, w tym i charakteru roszczenia,
przyczyn opóŸnienia w dochodzeniu roszczenia [tego – przyp. autora], czy by³o
45

46

Pozostawienie terminu 20-letniego w projekcie kodeksu cywilnego o przedawnieniu jest
zwi¹zane wy³¹cznie z przyjêt¹ konstrukcj¹, zgodnie z któr¹ roszczenia maj¹ podlegaæ podwójnemu terminowi przedawnienia. Termin podstawowy (krótszy – co do zasady 3 lata) nie rozpocznie swojego biegu, je¿eli uprawniony nie mo¿e dochodziæ przys³uguj¹cych mu roszczeñ w
chwili, gdy roszczenie sta³o siê wymagalne z przyczyn od siebie niezale¿nych. Termin ostateczny na dochodzenie roszczenia (d³u¿szy – co do zasady 10 lat od chwili zaistnienia zdarzenia
stanowi¹cego podstawê dochodzenia roszczenia) zak³ada, ¿e roszczenie ulega przedawnieniu
nawet, je¿eli uprawniony obiektywnie nie móg³ go dochodziæ.
Patrz m.in. wyrok SN z 17 lipca 2009 r., IV CSK 163/09; wyrok SN z 12 lutego 2009 r., III CSK
272/08; wyrok SN z 18 maja 2006 r., IV CK 367/05.
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47

ono spowodowane zachowaniem d³u¿nika, jego rozmiaru, nienadmiernoœci”
wynika taka koniecznoœæ.
W wyroku z 13 listopada 1997 r. (I CKN 323/97) S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d, ¿e
w okolicznoœciach konkretnego stanu faktycznego mo¿e byæ zasadne uznanie podniesienia przez d³u¿nika zarzutu przedawnienia za nadu¿ycie prawa podmiotowego w sytuacji, w której przekroczenie przez wierzyciela terminu przedawnienia roszczeñ jest nieznaczne. Stosownie do wyroku SN z 20 maja 2009 r.(I CSK 386/08),
podstaw¹ do uznania podniesienia przez d³u¿nika zarzutu przedawnienia za nadu¿ycie
prawa podmiotowego jest sytuacja, w której – choæ to wierzyciel, a nie d³u¿nik, jest
wy³¹cznie winien uchybienia terminowi przedawnienia – to uchybienie to wynika
z ra¿¹cych zaniedbañ pe³nomocnika procesowego ustanowionego przez wierzyciela. Z kolei z wyroku SN z 16 listopada 2005 r. (V CK 349/05), wynika, ¿e sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, a przez to uzasadniaj¹ce zastosowanie przez s¹d
art. 5 k.c., bêdzie powo³anie siê przez d³u¿nika na zarzut przedawnienia po tym, gdy
swoim dotychczasowym zachowaniem d³u¿nik zwodzi³ wierzyciela, powstrzymuj¹c go tym samym przed wniesieniem pozwu.
S¹d Najwy¿szy podkreœlaj¹c stale, ¿e nieuwzglêdnienie przedawnienia mo¿e mieæ
miejsce w wyj¹tkowych, rzadkich i ra¿¹cych okolicznoœciach i nale¿y wykazywaæ
daleko posuniêty rygoryzm co do wyj¹tkowoœci sytuacji usprawiedliwiaj¹cych nieuwzglêdnienie przedawnienia, dopuszcza zatem podnoszenie takiego zarzutu za nadu¿ycie
prawa podmiotowego.
Wyj¹tkowe i ra¿¹ce okolicznoœci pozwalaj¹ce na nieuwzglêdnienie zarzutu przedawnienia mog¹ oznaczaæ równie¿ ra¿¹co nieakceptowalne ze wzglêdów spo³ecznych (zasad wspó³¿ycia spo³ecznego) skutki up³ywu terminu przedawnienia, takie jak powo³ywane ju¿ pozbawienie chorego dziecka odszkodowania z powodu opiesza³oœci rodziców, ra¿¹co bezprawne wyzucie powoda z mieszkania, pozbawiaj¹ce go dachu nad
g³ow¹ i uniemo¿liwiaj¹ce mu korzystanie z tych wszystkich œrodków, które móg³by on
podnieœæ w wypadku wniesienia przeciwko niemu powództwa o eksmisjê z mieszka48
nia .
S¹d Najwy¿szy jednoczeœnie wyraŸnie zaznacza, ¿e nie mo¿na przyj¹æ, by samo pokrzywdzenie wierzyciela by³o wystarczaj¹c¹ przyczyn¹ dla uznania, ¿e skorzystanie
przez d³u¿nika z zarzutu przedawnienia jest sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecz49
nego . Przyjêcie takiej zasady oznacza³oby w istocie brak mo¿liwoœci uwzglêdniania zarzutu przedawnienia, „zatem generalna regu³a, zgodnie z któr¹ roszczenia maj¹tkowe
ulegaj¹ przedawnieniu, stanowi³aby fikcjê prawn¹”.
Analiza orzecznictwa pozwala na sformu³owanie ogólnych dyrektyw stosowania
przez s¹dy art. 5 k.c. do oceny zg³oszonego przez d³u¿nika zarzutu przedawnienia, które
w sposób w³aœciwy pozwalaj¹ wywa¿yæ tak¿e interes poszkodowanego i UFG z uwzglêdnieniem aksjologii systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych oraz funkcji UFG jako ochrony
ogó³u potencjalnie poszkodowanych, a nie tylko konkretnego poszkodowanego, który po
up³ywie trzech lat zg³asza roszczenia przeciwko UFG:
1) ocena powinna byæ dokonywana wyj¹tkowo wstrzemiêŸliwie, powœci¹gliwie, z umiarem i ostro¿noœci¹ przy wszechstronnej analizie (uwzglêdnienie ca³okszta³tu okolicznoœci danego przypadku); wszelkie w¹tpliwoœci rozstrzygane na rzecz instytucji
przedawnienia;
47
48
49
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Patrz wyrok SA w Katowicach z 28 paŸdziernika 2004 r., I ACa 628/04.
Wyrok SN z 22 lutego 1967 r., III CR 383/66, BSN 1967, nr 4–5, poz. 66.
Wyrok SN z 12 grudnia 2007 r., V CSK 334/07.
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W sprawie wyd³u¿enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego
2) punktem wyjœcia dla oceny jest konstatacja, ¿e wierzyciel uchybi³ terminowi na dochodzenie roszczeñ. Uchybienie to samo w sobie nie jest wyj¹tkow¹ okolicznoœci¹
uzasadniaj¹c¹ unicestwienie zarzutu przedawnienia roszczenia;
3) sam w sobie fakt poniesienia przez wierzyciela szkody nie jest okolicznoœci¹ wyj¹tkow¹. Szkoda wierzyciela jest wpisana w instytucjê przedawnienia roszczenia
wierzyciela;
4) szczególne okolicznoœci uzasadniaj¹ce uwzglêdnienie b¹dŸ odmowê uwzglêdnienia
zarzutu z art. 5 k.c. powinny przede wszystkim mieæ charakter obiektywny, np.: nadmiernoœæ opóŸnienia (im d³u¿sza opiesza³oœæ wierzyciela, tym mniejsze szanse na
uznanie tej opiesza³oœci za zas³uguj¹c¹ na ochronê);charakterystyka uczestników
obrotu (nakaz surowszego traktowania profesjonalistów);
5) szczególne okolicznoœci wp³ywaj¹ce na uwzglêdnienie b¹dŸ odmowê uwzglêdnienia
zarzutu z art. 5 k.c. mog¹ równie¿ mieæ charakter subiektywny, np.: stopieñ braku
starannoœci i ostro¿noœci ze strony wierzyciela; stan zdrowia, niezaradnoœæ wierzyciela (okolicznoœci po stronie wierzyciela jak przy instytucji wyzysku, w¹tpliwe dla
profesjonalisty-przedsiêbiorcy); umyœlne usypianie czujnoœci wierzyciela przez
d³u¿nika, wprowadzanie w b³¹d, aktywne „przeszkadzanie” w dochodzeniu roszczenia.

6. Wnioski
1. W kontekœcie rozwa¿añ dotycz¹cych prawid³owego okreœlenia terminu przedawnienia roszczeñ wobec UFG nale¿y braæ pod uwagê szczególny status UFG jako d³u¿nika sui generis. Skoro instytucja przedawnienia ma swoje aksjologiczne uzasadnienie
w ochronie interesów d³u¿nika, a nie – co oczywiste – wierzyciela, to dokonuj¹c
wyk³adni celowoœciowej przepisów o przedawnieniu roszczeñ wobec UFG nale¿y
uwzglêdniaæ szczególny status prawny i funkcje UFG oraz okolicznoœæ, ¿e wyp³ata dokonywana przez UFG jest w istocie wyp³at¹ dokonywan¹ na rachunek (na koszt) ubezpieczycieli i ubezpieczaj¹cych lub ubezpieczonych, którzy nie uzyskuj¹ wzbogacenia kosztem wierzyciela (tu: poszkodowanego), jak w przypadku rozliczeñ dotycz¹cych typowego stosunku obligacyjnego.
2. Podstawowy trzyletni termin przedawnienia roszczeñ poszkodowanego przeciwko UFG jest wystarczaj¹co d³ugi, aby poszkodowany zachowuj¹cy minimum dba³oœci
o w³asne sprawy zg³osi³ roszczenie przeciwko UFG. W przypadku poszkodowanego,
który nie dochodzi swoich roszczeñ dopuszczaj¹c, aby uleg³y one przedawnieniu, to nie system prawny pozbawia go ochrony, ale on sam pozbawia siê
ochrony prawnej dopuszczaj¹c – na skutek ra¿¹cej niedba³oœci o swojej sprawy – do przedawnienia.
1
3. Stosuj¹c wyk³adniê art. 442 § 2 k.c. na rzecz poszkodowanego stosujemy wyk³adniê przeciwko potencjalnym poszkodowanym os³abiaj¹c UFG.
1
4. Stosuj¹c wyk³adniê art. 442 § 2 k.c. na rzecz poszkodowanego w relacji z UFG
chronimy dodatkowo poszkodowanego, który zg³asza swoje roszczenia przeciwko UFG
po up³ywie trzech lat, a wiêc aprobujemy postawy ra¿¹cej niestarannoœci w ochronie
w³asnych interesów na koszt mechanizmu gwarancyjnego systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych.
5. Dylematy moralne zwi¹zane z instytucj¹ przedawnienia nie dotycz¹ relacji poszkodowanego i UFG z nastêpuj¹cych powodów:
a) UFG nie wzbogaca siê kosztem poszkodowanego,
b) na UFG nie ci¹¿y d³ug obligacyjny wobec poszkodowanego,
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c) w konsekwencji powo³anie siê przez UFG na up³yw terminu przedawnienia nie oznacza, i¿ UFG odmawia „sp³acenia” d³ugu,
d) zadaniem ustawowym UFG nie jest ochrona jednostkowego (konkretnego) interesu
poszkodowanego, ale interesu ogó³u poszkodowanych. Spe³nienie przez UFG œwiadczenia na rzecz konkretnego poszkodowanego w istocie jest realizacj¹ instrumentu
ochrony ogó³u poszkodowanych, a nie konsekwencj¹ wewnêtrznego stosunku obligacyjnego ³¹cz¹cego poszkodowanego i UFG. Funkcj¹ wszelkiego rodzaju funduszy
typu gwarancyjnego jest budowanie zaufania do systemu, a nie ochrona indywidualnego interesu. Fakt, ¿e skutkiem wyp³aty z funduszu jest indywidualna korzyœæ nie
stoi w sprzecznoœci z prezentowan¹ tez¹, poniewa¿ w demokratycznym pañstwie
prawnym interes ogó³u nigdy nie jest kategori¹ abstrakcyjn¹, ale ma s³u¿yæ ochronie
jednostek bez indywidualizowania ich co do to¿samoœci.
Instytucja nadu¿ycia prawa podmiotowego przez UFG (art. 5 k.c.) w sposób w³aœciwy pozwala wywa¿yæ interes poszkodowanego i UFG z uwzglêdnieniem aksjologii systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych oraz funkcji UFG jako ochrony ogó³u potencjalnie poszkodowanych, a nie tylko konkretnego poszkodowanego, który po up³ywie trzech lat
zg³asza roszczenia przeciwko UFG.
1
Wyd³u¿ony termin przedawnienia z art. 442 § 2 k.c. nie powinien byæ stosowany
wobec roszczeñ poszkodowanych kierowanych do UFG z nastêpuj¹cych powodów:
• UFG nie odpowiada za cudzy czyn, a Ÿród³em odpowiedzialnoœci UFG jest ustawa
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych;
• nale¿y odró¿niæ wspó³odpowiedzialnoœæ ukszta³towan¹ jako odpowiedzialnoœæ za
czyn cudzy od wspó³odpowiedzialnoœci ukszta³towanej jako odpowiedzialnoœæ za
czyn w³asny. Brak to¿samoœci czynu rodz¹cego odpowiedzialnoœæ uniemo¿liwia
„rozci¹gniêcie” skutków tego, ¿e jeden czyn warunkowa³ mo¿liwoœæ zastosowania
1
art. 442 § 1 k.c. – na czyn drugi. Do UFG, który nie odpowiada za cudzy czyn, nie
mo¿e mieæ zastosowania wyd³u¿ony termin przedawnienia w³aœciwy dla cudzego
czynu, za który jest wspó³odpowiedzialny (subsydiarnie);
• przed³u¿enie okresu przedawnienia roszczeñ odszkodowawczych za szkody spowodowane przestêpstwami (zbrodnie i wystêpki) wynika z negatywnej oceny moralnej
takich zachowañ, ale nie ma podstaw, aby dodatkowo obci¹¿aæ wynikaj¹cymi st¹d
konsekwencjami UFG;
• w odniesieniu do roszczenia poszkodowanego wobec UFG, wynikaj¹cego z braku
ubezpieczenia sprawcy, w przypadku gdy czyn wype³nia znamiona zbrodni lub wystêpku, poszkodowanemu nieprzerwanie przys³uguje roszczenie wobec samego
sprawcy, nawet gdy roszczenie wobec UFG siê przedawni.
W celu przeciêcia sporów doktrynalnych celowe by³oby rozwa¿enie okreœlenia terminu przedawnienia roszczeñ przeciwko UFG wprost w ustawie o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych ze wzglêdu na szczególny status Funduszu i naturê jego obowi¹zku wobec poszkodowanego. Stosowny przepis nowelizuj¹cy obecny art. 109a ust. 1 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych móg³by byæ zredagowany nastêpuj¹co:
„Termin przedawnienia poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu
n
Funduszowi Gwarancyjnemu wynosi trzy lata”.
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About the Extension of Period of Limitation for Claims
of the Injured against the Insurance Guarantee Fund
The Compulsory Insurance, Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers Bureau
Act does not regulate the question of limitation of claims against the IGF, referring in this respect
to the provisions of the Civil Code. The basic limitation period of claims for the damage caused by
tort shall be three years. However, if the damage has resulted from a crime or misdemeanor, the
claim for damages becomes barred after twenty years from the date of the offence. In practice, the
dispute regards the issue whether the extended twenty-year period of limitation applies to the claims of the injured against the IGF. The article puts forward the thesis that the IGF’s special status
as the debtor, in the light of the law of responsibility for someone else’s debt in the context of the
conditions for the application of article 4421 § 2 of the Civil Code justifies the view according to
which the extended twenty-year limitation period does not apply to the claims against the Insurance Guarantee Fund. Such an interpretation is also supported by teleological reasons, as well as reasonableness, because remaining of IGF in such a long uncertainty as to the obligation to meet claims has a direct impact upon decreasing the predictability of using funds collected in the IGF.
Keywords: Insurance Guarantee Fund, limitation for claims against the IGF, superinsurer, motor insurance.
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