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Praktyczne aspekty ochrony praw
konsumenta w przypadku ruchu
pojazdami nieubezpieczonymi
w zakresie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych na europejskim
obszarze Systemu Zielonej Karty
Celem opracowania jest analiza problemu nieubezpieczonych pojazdów/kierowców/posiadaczy
w kontekœcie spo³ecznym, jak równie¿ finansowym ze wskazaniem praktycznych skutków dla
wszystkich uczestników zaanga¿owanych w funkcjonowanie rynku, zaœ w szczególnoœci poszkodowanych w takich wypadkach. Przedstawiono równie¿ mo¿liwoœci przeciwdzia³ania zjawisku nieubezpieczonych pojazdów. Autor omawia praktykê ubezpieczeniow¹ w tym zakresie realizowan¹
zarówno na p³aszczyŸnie narodowej, jak i miêdzynarodowej. Jedynym koordynatorem tych dzia³añ
– na podstawie Rekomendacji nr 5 ONZ z 1949 r. oraz dyrektyw komunikacyjnych – jest Rada Biur
Systemu Zielonej Karty zrzeszaj¹ca biura narodowe reprezentuj¹ce poszczególne rynki ubezpieczeniowe w Systemie Zielonej Karty, jak i poszczególne fundusze gwarancyjne, organy odszkodowawcze i oœrodki informacji ze wszystkich pañstw cz³onkowskich. Jednym z istotnych zadañ Rady
Biur jest koordynowanie walki ze zjawiskiem pojazdów nieubezpieczonych, a co za tym idzie
– ochrona interesów konsumentów, którzy s¹ zazwyczaj ostatecznym p³atnikiem.
S³owa kluczowe: ruch pojazdów nieubezpieczonych, System Zielonej Karty, biura narodowe,
fundusze gwarancyjne, ochrona praw konsumentów, sumy gwarancyjne.

1. Wprowadzenie
Pocz¹tek motoryzacji wi¹za³ siê z koniecznoœci¹ zabezpieczenia interesów
uczestników ruchu drogowego i ofiar wypadków spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych. Na pocz¹tku, ze wzglêdu na interesy obu stron, zarówno
posiadacza/ kierowcy pojazdu, jak i poszkodowanego, a tak¿e z uwagi na zamo¿noœæ posiadaczy pojazdów problem sprowadza³ siê do zabezpieczenia interesów
poszkodowanych. Jednak¿e w stosunkowo krótkim czasie wzros³a liczba produkowanych i u¿ywanych pojazdów, co poci¹ga³o za sob¹ wzrost ryzyka. Ryzyko
ros³o znajduj¹c odbicie w zobowi¹zaniach sprawców zdarzeñ wobec poszkodowanych. To w³aœnie by³o (i pozostaje nadal) bezpoœrednim powodem zainteresowania siê problemem przez rynki ubezpieczeniowe w Europie i na œwiecie,
staj¹c siê ko³em zamachowym rozwoju wspó³czesnych ubezpieczeñ
powszechnych.
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Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e doœæ wczeœnie, bo ju¿ na pocz¹tku XX w.
ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz1
2
nych sta³o siê ubezpieczeniem obowi¹zkowym . Natura jego obowi¹zkowoœci
nie wynika³a jednak z chêci ochrony interesów gospodarczych towarzystw
ubezpieczeniowych, ale – podobnie jak obecnie – z potrzeby ochrony interesów
konsumentów.
Pomijaj¹c koleje rozwoju zasad odpowiedzialnoœci i jej skutków na poszczególnych rynkach zwróciæ nale¿y uwagê na cechy wspólne. Otó¿ niezbêdne sta³o
siê zabezpieczenie interesów obu stron mo¿liwego „konfliktu”, zarówno posiadaczy i kierowców, jak i osób poszkodowanych w wypadkach. Nie chodzi³o przy
tym o jakiekolwiek dzia³ania prewencyjne, lecz zabezpieczenie realnego prawa
i mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ przez poszkodowanego z tytu³u nastêpstw
wypadku spowodowanego ruchem pojazdu. Pojêcie realnoœci sprowadza³o siê
do kwestii nie tylko prawnej: czy poszkodowany w œwietle prawa ma mo¿liwoœæ
i w jakim zakresie dochodzenia swoich roszczeñ, ale równie¿ – co jest niemniej
istotne – czy maj¹c takie prawo ma zagwarantowan¹ mo¿liwoœæ uzyskania realnej wyp³aty odszkodowania. Bez obawy stwierdziæ mo¿na, ¿e – z wyj¹tkiem osób
dobrze sytuowanych – tylko nieliczni posiadacze pojazdów mechanicznych byliby w stanie wywi¹zaæ siê ze zobowi¹zañ wobec poszkodowanego bez uszczerbku
dla swojego maj¹tku.
Istot¹ powszechnoœci i obowi¹zkowoœci ubezpieczenia odpowiedzialnoœci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych by³a zatem i pozostaje nadal
kwestia zabezpieczenia strony materialnej zarówno posiadacza takiego pojazdu, jak i poszkodowanego w wypadku spowodowanym ruchem pojazdu mechanicznego.
2. Ryzyko zwi¹zane z brakiem ubezpieczenia
Rozwój gospodarczy i zwi¹zany z tym wzrost poziomu ¿ycia w Europie
w konsekwencji spowodowa³ istotny wzrost liczby pojazdów. W niektórych krajach (szczególnie tych, które po 2004 r. przyst¹pi³y do Unii Europejskiej) liczba
ta siê podwoi³a. Obecnie po europejskich drogach porusza siê ok. 430 milionów
pojazdów prywatnych i u¿ywanych do celów zawodowych. Mimo podejmowanych dzia³añ prewencyjnych i edukacyjnych roœnie równie¿ liczba kolizji
i wypadków.
Wzrost ryzyka by³ niejednokrotnie powodem interwencji pañstwa, a w chwili
obecnej jest jednym z podstawowych problemów we wszystkich krajach europejskich oraz na poziomie regulatora europejskiego. Maj¹c na uwadze drastyczny
wzrost ryzyka zwi¹zany z ruchem drogowym niezbêdne by³o okreœlenie minimal1
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W Polsce pos³ugujemy siê formalnie okreœleniem ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej
posiadacza pojazdu mechanicznego. Na potrzeby tego artyku³u przyjêto w stosunku do osób,
które nie dope³ni³y tego obowi¹zku, okreœlenie „nieubezpieczony kierowca”, zaœ w stosunku do
ryzyka: „nieubezpieczone pojazdy”.
W istocie istniej¹ ró¿ne formy realizowania tego obowi¹zku, które przejawiaæ siê mog¹ m.in.
w postaci ubezpieczenia posiadacza pojazdu – jak w wiêkszoœci krajów kontynentalnej Europy
b¹dŸ te¿ ubezpieczenia kierowcy – jak w systemie anglosaskim.
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nego zakresu gwarancji dla konsumentów. By³y one wprowadzane sukcesywnie
w poszczególnych krajach i sta³y siê jednym z warunków sine qua non cz³onkostwa w Systemie Zielonej Karty pocz¹wszy od jego powstania (1949), a nastêpnie
zosta³y równie¿ uregulowane na poziomie miêdzynarodowym (dyrektywy).
Pocz¹tkiem regulacji na poziomie ponadnarodowym by³a – w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki Unii Europejskiej – dyrektywa
72/166/EWG3, która wprowadzi³a zasadê obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich. Jednak mimo wprowadzenia jednolitej zasady obowi¹zkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoœci cywilnej oraz wieloletniego jej obowi¹zywania, czêœæ posiadaczy pojazdów nie realizuje tego obowi¹zku. Skutki takiego stanu obci¹¿aj¹ zarówno posiadacza takiego pojazdu, jak
i poszkodowanych w wypadkach spowodowanych ruchem tych pojazdów.
Ta sytuacja stanowi³a podstawê do kolejnych regulacji ponadnarodowych,
które zosta³y zrealizowane w ramach dyrektywy 84/5/EWG4 i przewidywa³y
ustanowienie organów, których zadaniem jest wyp³ata œwiadczeñ na rzecz poszkodowanych w sytuacji niespe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia przez posiadacza pojazdu, którego ruchem spowodowany zosta³ uszczerbek na mieniu lub
osobie. Poszczególne kraje cz³onkowskie utworzy³y stosowne fundusze gwarancyjne, które zarówno zaspokajaj¹ roszczenia poszkodowanych lub ich bliskich,
jak równie¿ zaanga¿owane s¹ w wielu przypadkach w przeciwdzia³anie patologii
w zakresie nieubezpieczania pojazdów.
Pomimo obowi¹zywania od wielu lat okreœlonych rozwi¹zañ prawnych na
poziomie Unii Europejskiej, jak i na poszczególnych 46 rynkach ubezpieczeniowych, bêd¹cych cz³onkami Rady Biur Systemu Zielonej Karty, poziom nieubezpieczonych pojazdów na przywo³anym obszarze jest znacz¹cy, choæ ma du¿¹
rozpiêtoœæ w ró¿nych krajach i waha siê pomiêdzy 0,01% do ponad 20% w krajach UE, a nawet powy¿ej tego poziomu poza UE. £¹czny koszt œwiadczeñ
w ostatnich latach wynosi ponad 1,2 miliarda euro rocznie5.
Jak z powy¿szego wynika jest to powa¿ny problem, a nieprzewidywalnoœæ
tego zjawiska wp³ywa równie¿ negatywnie na dzia³alnoœæ ca³ych poszczególnych rynków ubezpieczeniowych. Jednak, wbrew powszechnemu mniemaniu,
nie jest to wy³¹cznie problem rynku ubezpieczeniowego. Oczywiœcie zgodnie
z regulacjami narodowymi ubezpieczyciele s¹ zobowi¹zani partycypowaæ w kosztach dzia³alnoœci funduszy gwarancyjnych i biur narodowych zobowi¹zanych
do regulowania nastêpstw wypadków spowodowanych ruchem pojazdu nieubezpieczonego. Mimo ¿e zasada ta jest powszechna, to jednak w najmniej3

4

5

Art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstwa
pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej wynikaj¹cej
z u¿ytkowania pojazdów mechanicznych oraz obowi¹zku ubezpieczenia tej odpowiedzialnoœci
– Pierwsza Dyrektywa Komunikacyjna.
Art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady z 30 grudnia 1983 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstwa pañstw
cz³onkowskich dotycz¹cego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej wynikaj¹cej z u¿ytkowania pojazdów mechanicznych – Druga Dyrektywa Komunikacyjna.
Dane z raportu Rady Biur: Uninsured driving – Positionpaper.
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szym stopniu nie wp³ywa i nie mo¿e wp³ywaæ na sposób i zakres rozwi¹zania
problemu. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje fakt, i¿ koszty finansowania tej
dzia³alnoœci przenoszone s¹ na ubezpieczaj¹cych, którzy p³ac¹ sk³adki ubezpieczeniowe i w konsekwencji finansuj¹ szkody powodowane przez nieubezpieczonych kierowców.
Tolerowanie takiego stanu rzeczy powoduje negatywne skutki spo³eczne
i czêsto determinuje decyzje posiadaczy pojazdów dotycz¹ce rezygnacji z zawarcia stosownego ubezpieczenia. Jak wynika z analiz postêpowañ regresowych, tylko nieznaczna czêœæ posiadaczy pojazdów pozostaje nieubezpieczona
wskutek niezawinionego dzia³ania. Tym bardziej brak przeciwdzia³ania tej tendencji mo¿e powodowaæ eskalacjê problemu. Z punktu widzenia takiego posiadacza pojazdu wydatkowanie œrodków finansowych w celu zawarcia umowy
ubezpieczenia jest dla niego czyst¹ strat¹ do momentu zaistnienia potencjalnego zdarzenia generuj¹cego odpowiedzialnoœæ cywiln¹ tego¿ posiadacza. Negatywnym skutkiem spo³ecznym w tym przypadku jest równie¿ ingerencja w sferê
maj¹tkow¹ nieubezpieczonego, która w istocie dotyczy te¿ jego rodziny i bliskich oraz determinuje poziom ich ¿ycia.
W standardowej sytuacji, w przypadku zdarzenia spowodowanego ruchem
pojazdu mechanicznego, zak³ad ubezpieczeñ wstêpuje w prawa i obowi¹zki
osoby odpowiedzialnej w ramach prawa materialnego i przejmuje zobowi¹zania
6
maj¹tkowe wobec poszkodowanego . Spe³niona zostaje zatem podstawowa istota tego ubezpieczenia, tj. zabezpieczenie interesów maj¹tkowych obu stron:
sprawcy zdarzenia oraz poszkodowanego. Jeœli zaœ sprawca zdarzenia nie jest
ubezpieczony, stosowny fundusz gwarancyjny lub biuro narodowe s¹ zobowi¹zane z mocy prawa do przejêcia zobowi¹zañ z tytu³u nastêpstw wypadku i po
wyp³acie stosownego œwiadczenia realizuj¹ swoje prawa dochodzenia zwrotu
wyp³aconego œwiadczenia od sprawcy/posiadacza nieubezpieczonego pojazdu.
Roszczenie takie narusza zatem sferê maj¹tkow¹ sprawcy/posiadacza i tym samym nie jest spe³niona jedna z podstawowych zasad wynikaj¹cych z istoty
ubezpieczenia.
3. Aspekty finansowe problemu
Jak wynika z wczeœniejszych rozwa¿añ, kwestia powszechnoœci i obowi¹zkowoœci ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ma konkretny wymiar finansowy. Wprawdzie – jak wspomniano wy¿ej
– istot¹ tego ubezpieczenia jest przede wszystkim ochrona interesów konsumenta, tym niemniej jednak realizowane jest to poprzez konkretne dzia³ania biznesowe zak³adów ubezpieczeñ. Nie zachodzi tu sprzecznoœæ interesów,
a wrêcz odwrotnie – wszystkie zaanga¿owane strony winne byæ ¿ywotnie zainteresowane pozytywnymi wynikami ekonomicznymi prowadzonej przez ubezpieczycieli dzia³alnoœci. Maj¹c na uwadze, i¿ ten rodzaj ubezpieczenia jest najpo6
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Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z póŸn. zm.); podobnie w innych krajach EOG.
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wszechniejszy w ramach 46 zrzeszonych w Radzie Biur rynków ubezpieczeniowych, to wszelkie odstêpstwa od zasady powszechnoœci i obligatoryjnoœci mog¹
powodowaæ istotne problemy finansowe nie tylko dla poszczególnych zak³adów
ubezpieczeñ, ale i ca³ych rynków.
Skala tego problemu jest jednak ró¿na na poszczególnych rynkach ubezpieczeniowych i zale¿y bezpoœrednio (pomijaj¹c inne aspekty, jak: prawid³owoœæ
tworzenia rezerw, ustalania taryf, koszty administracyjne, koszty pozyskania ryzyka, przestêpstwa itp.) od liczby nieubezpieczonych. Rynki ubezpieczeniowe,
na których poziom nieubezpieczonych pojazdów jest niewielki (np. Niemcy,
Austria – ok. 0,01%) nie bêd¹ odczuwaæ finansowych skutków. Mo¿na jednak
zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e na rynkach, na których problem jest powa¿ny,
mo¿e mieæ on bezpoœredni wp³yw na stabilnoœæ ca³ego rynku.
Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, dzia³alnoœæ funduszy gwarancyjnych oraz biur
narodowych finansowana jest bezpoœrednio przez zak³ady ubezpieczeñ, które
na mocy prawa s¹ cz³onkami obu organizacji. Wysokoœæ sk³adki cz³onkowskiej
zale¿na jest od zapotrzebowania na œrodki finansowe niezbêdne do realizowania obowi¹zków ustawowych, tj. wyp³aty œwiadczeñ i odszkodowañ na rzecz poszkodowanych w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców. Liczba zdarzeñ i wysokoœæ wyp³acanych œwiadczeñ jest ca³kowicie niezale¿na od bezpoœrednio zaanga¿owanych podmiotów. Wynika z poruszania siê pojazdami nieubezpieczonymi. Im wy¿szy jest ich poziom, im wiêcej nieubezpieczonych, tym wiêksze ryzyko oraz zapotrzebowanie na œrodki finansowe. Analizuj¹c dane7 mo¿na stwierdziæ, ¿e liczba zdarzeñ na poszczególnych rynkach
jest w miarê stabilna i nie zmienia siê gwa³townie w miarê up³ywu czasu. Zatem
w przypadku wy¿szego poziomu nieubezpieczenia czêœæ potencjalnego ryzyka
przenoszona jest na fundusze gwarancyjne, co w konsekwencji powoduje ich
zwiêkszone finansowanie przez ubezpieczycieli8. Oczywiœcie zwykle fundusze
gwarancyjne i biura narodowe maj¹ zabezpieczon¹ prawn¹ mo¿liwoœæ dochodzenia zwrotu wyp³aconych œwiadczeñ odszkodowawczych od posiadaczy/sprawców zdarzeñ spowodowanych ruchem nieubezpieczonego pojazdu9. Praktyka
wielu rynków pokazuje jednak dobitnie, ¿e prawdopodobieñstwo odzyskania zaanga¿owanych œrodków jest ograniczone zarówno w czasie, jak i co do ich
wysokoœci.
7
8

9

Dane uzyskane z poszczególnych rynków zrzeszonych w Radzie Biur Systemu Zielonej Karty.
Na wszystkich rynkach ubezpieczeniowych zrzeszonych w Radzie Biur Systemu Zielonej Karty biura narodowe i fundusze gwarancyjne finansowane s¹ wprost przez cz³onków tych organizacji, czyli zak³ady ubezpieczeñ dzia³aj¹ce b¹dŸ posiadaj¹ce licencjê na wykonywanie dzia³alnoœci w dziale II grupa 10. Finansowanie to odbywa siê zazwyczaj poprzez p³atnoœæ sk³adki
cz³onkowskiej stanowi¹cej procent od sk³adki przypisanej/zainkasowanej, b¹dŸ te¿ w oparciu
o bud¿et dzielony na podstawie wysokoœci udzia³u w rynku. Sk³adka cz³onkowska op³acana jest
najczêœciej z góry, jednak¿e s¹ te¿ systemy przewiduj¹ce p³atnoœæ w miarê potrzeby b¹dŸ te¿
mieszane.
W wiêkszoœci krajów biura narodowe i fundusze gwarancyjne maj¹ prawnie zabezpieczon¹
mo¿liwoœæ dochodzenia zwrotu wyp³aconych œwiadczeñ i odszkodowañ oraz poniesionych
kosztów od bezpoœredniego sprawcy zdarzenia b¹dŸ te¿ posiadacza pojazdu – tak w Polsce
(vide: art. 110 i 129 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG
i PBUK).
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Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowi¹zuje jednolity rynek ubezpieczeniowy przy jednoczeœnie odmiennych wysokoœciach sum gwarancyjnych: od minimalnego poziomu wskazanego
10
w dyrektywie komunikacyjnej do gwarancji nielimitowanych. W rzeczywistoœci poziom wyp³acanych jednostkowych œwiadczeñ i odszkodowañ siêga milionów euro, zatem realna mo¿liwoœæ dochodzenia zwrotu wyp³aconych odszkodowañ jest w takich przypadkach w¹tpliwa.
Przy za³o¿eniu, ¿e wysoki poziom nieubezpieczonych pojazdów przek³ada
siê na zwiêkszone finansowanie organizacji powo³anych do realizacji zobowi¹zañ na rzecz poszkodowanych, a jednoczeœnie liczba zdarzeñ ogó³em rodz¹cych odpowiedzialnoœæ ubezpieczycieli na danym rynku jest stabilna, mo¿e
dochodziæ do takich sytuacji, ¿e dany rynek nie bêdzie w stanie pozyskaæ
sk³adki ubezpieczeniowej wystarczaj¹cej na pokrycie zobowi¹zañ w³asnych
zak³adów ubezpieczeñ wynikaj¹cych z zawartych umów. Jest to tym bardziej
dotkliwe, a nawet niebezpieczne dla poszczególnych rynków ubezpieczeniowych, gdzie wystêpuje eskalacja roszczeñ i gwa³towny wzrost wyp³acanych
œwiadczeñ. Zatem im mniej sk³adki i zarazem wy¿sze wyp³aty odszkodowañ,
tym wiêksza luka finansowa.
Maj¹c na uwadze opisany wy¿ej problem i œwiadomoœæ, ¿e dzia³alnoœæ wszystkich zaanga¿owanych podmiotów finansowana jest w konsekwencji ze sk³adek ubezpieczaj¹cych wydawa³oby siê logiczne, ¿e wystarczy³oby podnieœæ poziom taryf tak, aby przywróciæ stabilnoœæ finansow¹. Kwestia ta pozostaje jednak poza mo¿liwoœci¹ jej realizacji przez ubezpieczycieli. Zachodzi w¹tpliwoœæ,
czy ubezpieczaj¹cy gotowi s¹ ponieœæ, zarówno od strony finansowej, jak i moralnej, zwi¹zane z tym ryzyko? Czy taka polityka nie generowa³aby braku zaufania do instytucji ubezpieczenia w sytuacji przeniesienia kosztów na ubezpieczaj¹cych? Czy z uwagi na uwarunkowania polityczne, spo³eczne oraz ekonomiczne taki zabieg by³by w istocie mo¿liwy? Wydaje siê, ¿e pytania te nie wymagaj¹ dog³êbnej analizy, a potencjalne odpowiedzi s¹ przewidywalne. Skoro zatem zachodzi koniecznoœæ finansowego zbilansowania istniej¹cego problemu
zwi¹zanego z istnieniem nieubezpieczonego ryzyka, to pojawia siê koniecznoœæ
walki z tym zjawiskiem i ograniczeniem go do realnie niskiego poziomu.
4. Aspekt krajowy braku ubezpieczenia
Wprawdzie zakres ochrony jest niezmienny w ramach obowi¹zuj¹cego
w danym kraju prawa i zasad wyra¿onych w Dyrektywie Komunikacyjnej, to
jednak powstaje w¹tpliwoœæ co do specyficznych sytuacji, w których zachodzi
odpowiedzialnoœæ funduszy gwarancyjnych. Zgodnie bowiem z zasadami prawa
europejskiego fundusze te ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za wszystkie skutki wypadków spowodowanych ruchem pojazdów nieubezpieczonych oraz odpowiadaj¹
10
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Art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem
pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowi¹zku ubezpieczania od takiej odpowiedzialnoœci – dyrektywa skonsolidowana (D. Urz. UE L 263/11).
PRAWO ASEKURACYJNE 4/2014 (81)

Praktyczne aspekty ochrony praw konsumenta w przypadku ruchu pojazdami
za skutki wypadków wywo³anych ruchem pojazdów niezidentyfikowanych.
W niektórych zaœ przypadkach odpowiedzialnoœæ funduszy gwarancyjnych
mo¿e byæ wy³¹czona b¹dŸ te¿ mo¿e zostaæ ograniczona. Z uwagi na dzia³ania
o charakterze prewencyjnym pañstwa cz³onkowskie mog¹ bowiem wy³¹czyæ odpowiedzialnoœæ wobec poszkodowanych, którzy dobrowolnie wsiedli do pojaz11
du, którego ruchem szkoda zosta³a spowodowana . Tym samym poszkodowany, zale¿nie od charakteru szkody (maj¹tkowej czy te¿ osobowej), pozbawiony
zostanie prawa do ewentualnego œwiadczenia odszkodowawczego. Istnieje jednak mo¿liwoœæ wy³¹czenia b¹dŸ ograniczenia odpowiedzialnoœci funduszy
w odniesieniu do szkód maj¹tkowych spowodowanych przez pojazd niezidentyfikowany12. Odpowiedzialnoœæ taka nie mo¿e zostaæ wy³¹czona tylko wówczas,
je¿eli z tego samego zdarzenia zosta³o wyp³acone œwiadczenie z tytu³u znacz¹cej szkody osobowej, jednak¿e od uznania pañstw cz³onkowskich zale¿y jak
to pojêcie – „znacz¹ca”13 – zostanie zinterpretowane. Porównuj¹c rozwi¹zania
zastosowane przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie zauwa¿a siê spor¹
rozpiêtoœæ warunków, jakie musz¹ zostaæ w takim przypadku spe³nione.
Niezale¿nie od powy¿szego mo¿e zostaæ zastosowana franszyza nieprzekraczaj¹ca 500 euro w odniesieniu wy³¹cznie do wyp³aty odszkodowania za szkodê
maj¹tkow¹14. Te dodatkowe ograniczenia przy dochodzeniu roszczeñ z tytu³u
szkód maj¹tkowych w istocie s³u¿yæ maj¹ zmniejszeniu potencjalnej mo¿liwoœci
wy³udzania odszkodowañ, maj¹ jednak negatywnie skutki dla poszkodowanych
w wypadkach spowodowanych ruchem pojazdów niezidentyfikowanych.
Z powy¿szego wynika zatem jednoznacznie, ¿e prawa poszkodowanego wobec funduszu gwarancyjnego z tytu³u wypadków spowodowanych ruchem
pojazdów nieubezpieczonych b¹dŸ te¿ niezidentyfikowanych mog¹ byæ, b¹dŸ
te¿ s¹, ograniczone w stosunku do œwiadczenia odszkodowawczego, jakiego
mo¿e dochodziæ poszkodowany w wypadku spowodowanym ruchem pojazdu
ubezpieczonego. Wydaje siê, ¿e w znacznej czêœci przypadków ucieczki z miejsca zdarzenia s¹ wynikiem chêci unikniêcia odpowiedzialnoœci karnej z tytu³u
spowodowanego zdarzenia, jednak mo¿na zaryzykowaæ równie¿ twierdzenie, ¿e
s¹ one skutkiem braku wa¿nego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
i obawy przed ponoszeniem konsekwencji finansowych za skutki wypadku.
Ze spo³ecznego punktu widzenia ró¿nicowanie zakresu odpowiedzialnoœci
w zale¿noœci od podmiotu, który wyrz¹dzi³ szkodê wydaje siê niesprawiedliwe,
choæ z ekonomicznego punktu widzenia mo¿e byæ uzasadnione. Ograniczenie
b¹dŸ te¿ wy³¹czenie odpowiedzialnoœci winno byæ stosowane wy³¹cznie wobec
poszkodowanych, którzy œwiadomie godzili siê na podró¿ pojazdem nieubezpieczonym. Tego rodzaju ograniczenia mog¹ mieæ istotny wymiar prewencyjny.
Zatem mimo istnienia funduszy gwarancyjnych i ich odpowiedzialnoœci za
skutki wypadków spowodowanych ruchem pojazdów nieubezpieczonych oraz
11
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niezidentyfikowanych udzielana przez nie ochrona nie jest pe³na, zaœ rozwi¹zanie problemu jest ca³kowicie zale¿ne od wyeliminowania b¹dŸ istotnego
ograniczenia zjawiska nieubezpieczonych pojazdów.
5. Aspekt miêdzynarodowy
W ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Andorze, Serbii
i Szwajcarii obowi¹zuje zasada jednego obszaru ubezpieczeniowego, pozwalaj¹cego poruszaæ siê pojazdami zarejestrowanymi w jednym z tych krajów po
ca³ym tym obszarze. W zwi¹zku z tym ryzyko zwi¹zane z powstaniem szkód spowodowanych ruchem pojazdów nieubezpieczonych wykracza poza terytorium
pañstwa, w którym taki pojazd jest zarejestrowany lub domniemywa siê fakt
takiej rejestracji15.
Poruszanie siê w obrêbie tak znacznego obszaru wi¹¿e siê oczywiœcie z faktem wystêpowania na drogach pojazdów nieubezpieczonych pochodz¹cych
nie tylko z danego kraju, ale i innych krajów cz³onkowskich. Maj¹c na uwadze
16
szczególne unormowania unijne przewiduj¹ce wy³¹cznie kontrole wyrywkowe
w stosunku do pojazdów pochodz¹cych z innych pañstw wy¿ej wspomnianych,
które zasadzaj¹ siê na domniemaniu istnienia takiego ubezpieczenia na podstawie rzeczywistego zarejestrowania pojazdu i obowi¹zku zawarcia takiego ubezpieczenia, znaczna czêœæ nieubezpieczaj¹cych swoje pojazdy zak³ada – jak siê
okazuje ca³kiem s³usznie – niskie prawdopodobieñstwo wykrycia braku ubezpieczenia. Jednoczeœnie czêstym powodem jest równie¿ ró¿nica w poziomie
sk³adki ubezpieczeniowej pomiêdzy krajem pochodzenia a krajem pobytu.
Jedynie w stosunku do pojazdów pochodz¹cych z krajów trzecich zachodzi
mo¿liwoœæ regularnego sprawdzania dokumentów ubezpieczeniowych.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e takie niesystematyczne kontrole mog¹ byæ prowadzone pod warunkiem, ¿e nie s¹ dyskryminacyjne i s¹ dokonywane w ramach kontroli, której wy³¹cznym celem nie jest sprawdzenie ubezpieczenia.
Teoretycznie ujmuj¹c, domniemanie istnienia wa¿nego obowi¹zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
by³oby w pe³ni uzasadnione w sytuacji powszechnego spe³niania tego obowi¹zku. Niestety w rzeczywistoœci, jak to ju¿ wy¿ej wspomniano, w wielu krajach wystêpuje znaczny odsetek pojazdów nieubezpieczonych, co przy u³atwionej migracji w obrêbie pañstw cz³onkowskich przek³ada siê na fakt istnienia wypadków spowodowanych ruchem pojazdów nieubezpieczonych na terenie
pañstw odwiedzanych. Wspomniane wy¿ej domniemanie tworzy w tej sytuacji
jedynie prawn¹ podstawê dla dochodzenia przez poszkodowanych roszczeñ odszkodowawczych od biur narodowych Systemu Zielonej Karty (w ramach Porozumienia Wielostronnego)17.
15
16
17
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Art. 1 pkt 4 oraz art. 2 lit. a dyrektywy skonsolidowanej.
Art. 4 dyrektywy skonsolidowanej.
Art. 2 lit. a dyrektywy skonsolidowanej wraz z art. 11 Regulaminu Wewnêtrznego Rady Biur oraz
art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK.
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W sytuacji braku stosownego ubezpieczenia lub ustalenia, ¿e pojazd nie by³
ju¿ formalnie zarejestrowany w domniemanym kraju pochodzenia, ryzyko
z tym zwi¹zane przenoszone jest na biura narodowe b¹dŸ fundusze gwarancyjne kraju miejsca zdarzenia. Tym samym zobowi¹zania wynikaj¹ce z wypadku
spowodowanego ruchem nieubezpieczonego pojazdu zarejestrowanego lub
niezarejestrowanego w innym pañstwie cz³onkowskim – ponoszone s¹ nie przez
rynek ubezpieczeniowy kraju pochodzenia pojazdu, lecz przez biuro narodowe
b¹dŸ fundusz gwarancyjny kraju miejsca zdarzenia.
Inne specyficzne ryzyko transgraniczne zwi¹zane jest ze stosowaniem zasady przeniesienia ryzyka ubezpieczeniowego z kraju pochodzenia pojazdu do
18
kraju jego docelowego przeznaczenia przez okres 30 dni, liczony bezpoœrednio
od chwili przyjêcia pojazdu przez nabywcê, nawet jeœli pojazd taki nie zosta³ jeszcze zarejestrowany w pañstwie cz³onkowskim przeznaczenia. W sytuacji, gdy
ubezpieczenie takie zosta³o zawarte formalnie, to odpowiedzialnoœæ za skutki
wypadku spowodowanego takim pojazdem ponosi zak³ad ubezpieczeñ. Jednak¿e w przypadku braku stosownego ubezpieczenia ryzyko z tym zwi¹zane przechodzi bezpoœrednio na fundusz gwarancyjny kraju przeznaczenia, o ile zdarzenie rodz¹ce tak¹ odpowiedzialnoœæ wyst¹pi³o we wspomnianym wy¿ej okresie
30 dni. Je¿eli jednak zdarzenie takie nast¹pi³o po 30 dniach, to ryzyko zwi¹zane
z zaistnieniem odpowiedzialnoœci cywilnej wraca do kraju pochodzenia
i obci¹¿a biuro narodowe b¹dŸ fundusz gwarancyjny tego¿ pañstwa, zaœ opracowania roszczeñ poszkodowanego podejmie siê biuro narodowe kraju miejsca
wypadku.
Dodatkowe komplikacje w zakresie ustalania pokrycia ubezpieczeniowego,
jego braku, jak i podmiotów zobowi¹zanych do przejêcia roszczeñ poszkodowanych wi¹¿¹ siê z unormowaniami tzw. Czwartej Dyrektywy Komunikacyjnej19.
Odnosz¹ siê one do przypadków zaistnienia zdarzenia rodz¹cego odpowiedzialnoœæ cywiln¹ w kraju odwiedzanym przez poszkodowanego. Podstawowym
problemem jest ustalenie organu zobowi¹zanego do opracowania roszczenia
poszkodowanego i udzielenia mu stosownej odpowiedzi, jak równie¿ okreœlenie
zasad finansowego rozliczania wydatkowanych œrodków miêdzy w³aœciwymi
organizacjami poszczególnych krajów.
Je¿eli zdarzenie mia³o miejsce w kraju odwiedzanym przez poszkodowanego, a sprawc¹ wypadku jest kieruj¹cy nieubezpieczonym pojazdem umiejscowionym w tym samym kraju, roszczenie opracowane i wyp³acone zostanie
przez organ odszkodowawczy kraju miejsca zamieszkania poszkodowanego, ale
skutki finansowe poniesie ostatecznie fundusz gwarancyjny kraju zdarzenia.
18
19

Art. 15 dyrektywy skonsolidowanej.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/26/WE z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie
zbli¿enia ustawodawstw pañstw cz³onkowskich odnosz¹cych siê do ubezpieczeñ w zakresie
odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych
i zmieniaj¹ca dyrektywy Rady 73/239/EEC i 88/357/EEC (Czwarta Dyrektywa w sprawie ubezpieczeñ komunikacyjnych), obecnie art. 20–25 dyrektywy skonsolidowanej.
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Je¿eli jednak zdarzenie mia³o miejsce w innym kraju ni¿ kraj pochodzenia
pojazdu, jak i kraj zamieszkania poszkodowanego, to mo¿e on wybraæ jedn¹
z dwóch mo¿liwoœci:
1) mo¿e zwróciæ siê z roszczeniami do w³aœciwego dla miejsca zdarzenia biura
narodowego Systemu Zielonej Karty, które przejmie ca³¹ procedurê likwidacyjn¹ wraz z ewentualn¹ wyp³at¹ œwiadczenia, a nastêpnie dochodziæ bêdzie
zwrotu zaanga¿owanych œrodków od funduszu gwarancyjnego kraju umiejscowienia pojazdu (w przypadku jednak, gdy pojazd taki nie by³ ubezpieczony
i nie mo¿na ustaliæ jego umiejscowienia, w³aœciwym ostatecznym p³atnikiem bêdzie fundusz gwarancyjny kraju zdarzenia);
albo alternatywnie
2) mo¿e zwróciæ siê do organu odszkodowawczego w³aœciwego dla swojego
miejsca zamieszkania, który po dokonaniu stosownych procedur bêdzie dochodzi³ zwrotu wyp³aconego poszkodowanemu œwiadczenia odpowiednio
od funduszu gwarancyjnego kraju umiejscowienia pojazdu b¹dŸ te¿ od funduszu gwarancyjnego w³aœciwego dla miejsca zdarzenia.
Podstawow¹ zasad¹ jest zabezpieczenie interesów poszkodowanego niezale¿nie od potencjalnych problemów rozliczeniowych dla zaanga¿owanych w danym przypadku organizacji. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e w przypadku zdarzeñ spowodowanych nieubezpieczonym pojazdem zarejestrowanym w pañstwie trzecim, konsekwencje z nich wynikaj¹ce ponosi fundusz gwarancyjny
w³aœciwy dla miejsca zdarzenia.
6. Metody przeciwdzia³ania i ograniczania ryzyka
Nie ma jednego w³aœciwego i skutecznego systemu przeciwdzia³ania zjawisku nieubezpieczonych pojazdów. Opieraj¹c siê na doœwiadczeniach wielu rynków ubezpieczeniowych mo¿na wyodrêbniæ szereg potencjalnych mo¿liwych
rozwi¹zañ, zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej, jednak wszystkie one
bazuj¹ na œcis³ej wspó³pracy organów pañstwa i podmiotów dzia³aj¹cych na danym rynku ubezpieczeniowym. Zjawisko wystêpowania pojazdów nieubezpieczonych nie jest bowiem wy³¹cznym problemem rynków ubezpieczeniowych.
Pañstwo, wprowadzaj¹c przymus ubezpieczenia, powinno wyposa¿yæ stosowne
instytucje pañstwowe oraz organizacje rynku ubezpieczeniowego w narzêdzia
umo¿liwiaj¹ce realne reagowanie w takich sytuacjach.
Na podstawie rozwi¹zañ stosowanych na ró¿nych rynkach ubezpieczeniowych mo¿na wyró¿niæ przyk³adowy katalog sankcji:
1) karne i finansowe: grzywna, konfiskata pojazdu, op³aty karne za brak ubezpieczenia;
2) administracyjne: zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, zatrzymanie prawa
jazdy, punkty karne, zatrzymanie nieubezpieczonego pojazdu, zatrzymanie
tablic rejestracyjnych.
Niezale¿nie od kwestii zastosowania mo¿liwych sankcji niezbêdne jest dzia³anie prewencyjne, które mog³oby pozytywnie wp³yn¹æ na postrzeganie potrzeby zawarcia takiego ubezpieczenia, jak i ograniczenie konsekwencji finanso-
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wych oraz stosowanych sankcji. Wœród najistotniejszych mo¿liwych dzia³añ
nale¿y wymieniæ:
• uzale¿nienie rejestracji pojazdu od przedstawienia dowodu ubezpieczenia,
• automatyczne odnawianie umów,
• porównywanie danych z baz danych o polisach i baz zarejestrowanych pojazdów,
• wprowadzenie jednolitego systemu bonus-malus,
• elektroniczny format ubezpieczenia,
• baza danych o oszustwach ubezpieczeniowych,
• system winiet,
• wprowadzenie zagadnieñ do egzaminu na prawo jazdy,
• edukacja w szko³ach,
• szkolenie Policji i innych odpowiedzialnych s³u¿b,
• dzia³ania promocyjne w mediach.
Podane wy¿ej przyk³ady s¹ odzwierciedleniem praktyki na poszczególnych
rynkach i – jak mo¿na zauwa¿yæ – siêgaj¹ daleko w sferê materialn¹ nieubezpieczonych. S¹ one równie¿ wyrazem zainteresowania organów pañstwa omawianym zjawiskiem, jak i chêci¹ wspó³dzia³ania ze œrodowiskiem ubezpieczeniowym w celu ograniczenia negatywnych skutków tego zjawiska. Œwiadome pañstwo nie ingeruje bezpoœrednio w dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w tym – mimo poddania jej kontroli – w dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹. Jednak¿e nie nale¿y równie¿ zapominaæ o aspektach finansowych zainteresowania pañstwa. Rynek,
który generuje straty, nie jest p³atnikiem podatku dochodowego. Anga¿uj¹c siê
w rozwi¹zywanie problemu nieubezpieczonych pojazdów pañstwo dzia³a poœrednio w swoim dobrze pojêtym interesie finansowym. Wœród milionów pojazdów trudno jest przeprowadzaæ kontrole skuteczne i regularne. Mo¿liwoœci
kontrolne ka¿dego organu s¹ ograniczone. Istotne w tej mierze jest istnienie
wœród posiadaczy pojazdów œwiadomoœci dotycz¹cej koniecznoœci zawarcia
stosownego ubezpieczenia, jak i nieuchronnoœci poniesienia konsekwencji wynikaj¹cych z braku takiego ubezpieczenia.
7. Podsumowanie
W walkê ze zjawiskiem poruszania siê po drogach nieubezpieczonych pojazdów powinny byæ zaanga¿owane nie tylko odpowiedzialne biura narodowe
i fundusze gwarancyjne. Jest to wspólny problem zarówno tych instytucji, ich
cz³onków – zak³adów ubezpieczeñ, ale równie¿ innych podmiotów dzia³aj¹cych
na rynku ubezpieczeniowym. Maj¹c na uwadze, ¿e dominuj¹cymi kana³ami
sprzeda¿y produktów ubezpieczeniowych s¹ poœrednicy ubezpieczeniowi: tj.
brokerzy ubezpieczeniowi i agenci ubezpieczeniowi, to ich rola powinna byæ
znacz¹ca w przekazywaniu wiedzy w tym zakresie, równie¿ na temat konsekwencji uchylania siê od spe³nienia obowi¹zku ubezpieczenia. Istot¹ tego ubezpieczenia jest nie tylko zabezpieczenie interesów poszkodowanych, ale – jak ju¿
wy¿ej wspomniano – tak¿e ubezpieczaj¹cych poprzez uwolnienie ich od ciê¿aru
finansowego, zwi¹zanego z potencjalnymi skutkami wypadku spowodowanego
ruchem pojazdu mechanicznego. W szczególnoœci poœrednicy obs³uguj¹cy podPRAWO ASEKURACYJNE 4/2014 (81)
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mioty gospodarcze powinni zwracaæ swoim klientom uwagê na fakt, i¿ brak
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej mo¿e w istotny sposób zagroziæ ich
bezpieczeñstwu finansowemu. W przeciwieñstwie bowiem do wielu innych ryzyk prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia rodz¹cego odpowiedzialnoœæ
w ramach obowi¹zkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest bardzo
wysokie. Szczególnie wysokie ryzyko zwi¹zane jest z prowadzeniem dzia³alnoœci
na wielu rynkach, a przede wszystkim tam, gdzie odpowiedzialnoœæ za skutki
20
wypadków jest nielimitowana b¹dŸ te¿ wysokoœæ œwiadczeñ w szkodach
21
osobowych jest szczególnie wysoka .
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Consumer Rights Protection in the Traffic of Uninsured Vehicles
without Third-Party Motor Liability Insurance in the European
Green Card System
The aim of this article is to investigate the problem of uninsured vehicles/drivers/owners in a social as well as financial context, and indicate its practical effects on all the market participants,
especially on the victims of such accidents.
All presented considerations reflect the insurance measures implemented at both national and international levels. The only coordinator of these activities, according to the UN Recommendation
No. 5 adopted in 1949 and motor directives is the Council of Bureaux of the Green Card System
associating both national bureaux representing the individual insurance markets in the Green
Card System and particular guarantee funds, compensation bodies and information centres in all
Member States.
One of the essential tasks of the Council of Bureaux is the coordination of the fight against a phenomenon of uninsured vehicles, and consequently the protection of the interests of consumers,
who are usually the ultimate payers.
Keywords: traffic of uninsured vehicles, the Green Card System, national bureaux, guarantee
funds, consumer rights protection, the guarantee sums.
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