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Przegl¹d orzecznictwa s¹dowego
z zakresu prawa ubezpieczeñ
gospodarczych
1. Kwestia mienia wchodz¹cego w sk³ad gospodarstwa rolnego,
w zwi¹zku z którego posiadaniem odpowiedzialnoœæ objêta jest
ochron¹ ubezpieczeniow¹ z tytu³u obowi¹zkowego ubezpieczenia OC
rolników
Basen usytuowany w obrêbie nieruchomoœci, wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa rolnego i dostêpny dla osób zatrudnionych do pracy w gospodarstwie jest elementem tego gospodarstwa, co oznacza, ¿e odpowiedzialnoœæ zwi¹zana z jego posiadaniem objêta jest odpowiedzialnoœci¹ ubezpieczyciela w ramach obowi¹zkowego ubezpieczenia OC rolników (art. 50 ust. 1
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dalej: „u.o.u.o.”).
(wyrok S¹du Najwy¿szego z 24 stycznia 2017 r., V CSK 163/16, LEX nr 2278326)
Sprawa dotyczy³a roszczeñ zwi¹zanych z ciê¿kim, trwa³ym uszkodzeniem cia³a doznanym przez kilkuletniego powoda, który – towarzysz¹c matce zatrudnionej w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez ubezpieczonego – pozostawiony bez opieki wpad³
do basenu rekreacyjnego znajduj¹cego siê w obrêbie nieruchomoœci wchodz¹cej
w sk³ad gospodarstwa rolnego i uleg³ podtopieniu.
S¹d Okrêgowy zas¹dzi³ od pozwanych (posiadacza gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczyciela jego odpowiedzialnoœci cywilnej) na rzecz powoda kwotê zadoœæuczynienia
oraz rentê, uznaj¹c ¿e zaistnia³y przes³anki odpowiedzialnoœci deliktowej posiadacza
gospodarstwa rolnego oraz ¿e takie zdarzenie mieœci³o siê w granicach ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w art. 50 ust. 1 u.o.u.o. S¹d ten ustali³, ¿e posiadacz gospodarstwa akceptowa³ obecnoœæ dziecka i jego samodzielne poruszanie siê po terenie. Basen, do którego powód wpad³, by³ wykorzystywany do celów rekreacyjnych, natomiast
wiosn¹ wodê z basenu u¿ywano do podlewania roœlin. Basen nie by³ wydzielony, dzia³ka,
na której siê znajdowa³, by³a wykorzystywana do produkcji roœlin. W basenie k¹pali siê
równie¿ pracownicy zatrudniani do pracy w ogrodnictwie; mieli do niego swobodny dostêp. Basen nie by³ w ogóle zabezpieczony, mimo ¿e ze wzglêdu na usytuowanie stanowi³ zagro¿enie zw³aszcza dla dziecka.
S¹d Okrêgowy stwierdzi³, ¿e ubezpieczony, prowadz¹cy dzia³alnoœæ ogrodnicz¹ i zatrudniaj¹cy pracowników, powinien zapewniæ im bezpieczeñstwo pracy (art. 207 § 1
k.p.), a w razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mia³y dostêp osoby niebior¹ce
udzia³u w procesie pracy, zastosowaæ œrodki niezbêdne do zapewnienia tym osobom
ochrony ¿ycia i zdrowia (art. 304 § 4 k.p.). Dopuszczaj¹c do miejsca pracy ma³oletniego
powoda, powinien wiêc zapewniæ mu bezpieczeñstwo. S¹d Okrêgowy uzna³ tak¿e, ¿e
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w sprawie zosta³y spe³nione przes³anki odpowiedzialnoœci pozwanego ubezpieczyciela
okreœlone w art. 50 ust. 1 u.o.u.o.
S¹d Apelacyjny, oddalaj¹c apelacjê pozwanego, równie¿ stan¹³ na stanowisku, ¿e
szkoda zosta³a wyrz¹dzona powodowi w zwi¹zku z posiadaniem przez ubezpieczonego
gospodarstwa rolnego, o czym œwiadczy zarówno usytuowanie basenu z dala od domu,
w czêœci produkcyjnej, jak i okresowe wykorzystywanie zgromadzonej w nim wody do
podlewania kwiatów, czyli do dzia³alnoœci ogrodniczej.
S¹d Najwy¿szy oddali³ kasacjê, wskazuj¹c, ¿e – w odró¿nieniu od rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 1990 r., które pos³ugiwa³o siê pojêciem „odpowiedzialnoœci z tytu³u prowadzenia gospodarstwa rolnego” oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z 30 grudnia 1993 r. u¿ywaj¹cego zwrotu „w zwi¹zku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego” – ustawa z 2003 r. przewiduje, ¿e odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników
przys³uguje za szkodê wyrz¹dzon¹ „w zwi¹zku z posiadaniem” przez rolnika gospodarstwa rolnego. Oznacza to szersze ujêcie zakresu odpowiedzialnoœci z tytu³u ubezpieczenia OC, przede wszystkim poprzez wskazanie zwi¹zku funkcjonalnego z faktem posiadania sk³adników maj¹tkowych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego.
S¹d Najwy¿szy odniós³ siê tak¿e do kwestii u³omnoœci zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 4
u.o.u.o. definicji „gospodarstwa rolnego”, zgodnie z któr¹ jest to obszar gruntów. Poniewa¿ jest oczywiste, ¿e grunt sam przez siê nie jest g³ównym Ÿród³em zagro¿enia, uzasadniaj¹cym na³o¿enie na jego posiadacza obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, S¹d Najwy¿szy wyjaœni³, ¿e przy ocenie, czy szkoda zosta³a
wyrz¹dzona w zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa rolnego konieczne jest odwo³anie
3
siê do art. 55 k.c., definiuj¹cego „gospodarstwo rolne" jako grunty wraz z budynkami
lub ich czêœciami, urz¹dzeniami i inwentarzem, je¿eli stanowi¹, lub mog¹ stanowiæ,
zorganizowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹, oraz prawami zwi¹zanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
S¹d Najwy¿szy uzna³ tak¿e, ¿e dla przyjêcia, ¿e basen by³ sk³adnikiem gospodarstwa
rolnego, kwestia, czy czerpano z niego wodê do podlewania roœlin mia³a drugorzêdne
znaczenie. Basen by³ usytuowany w obrêbie nieruchomoœci wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa rolnego w pobli¿u tuneli foliowych i by³ dostêpny równie¿ dla osób zatrudnianych do pracy w ogrodnictwie, nie móg³ byæ zatem przedmiotem odrêbnego posiadania
poza posiadaniem gospodarstwa. Skoro do wypadku dosz³o na terenie gospodarstwa rolnego i w czasie wykonywania pracy w tym gospodarstwie, to znaczy, ¿e wypadek objêty
by³ ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach obowi¹zkowego ubezpieczenia OC rolników.

2. Odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela OC rolnika za szkodê
wyrz¹dzon¹ przez psa wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym*
Art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: „u.o.u.o.”) ma zastosowanie do szkód
wyrz¹dzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika u¿ytkowo w gospodarstwie rolnym.
(uchwa³a sk³adu 7 sêdziów S¹du Najwy¿szego z 20 czerwca 2017 r., III CZP 114/16,
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%20114-16.pdf)
*
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Zagadnienie to zosta³o omówione w artykule G. Wolaka „Odpowiedzialnoœæ za szkodê
wyrz¹dzon¹ przez psa wykorzystywanego przez rolnika u¿ytkowo w gospodarstwie rolnym
w œwietle przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych”, Prawo Asekuracyjne 2017,
nr 3, s. 41–56.
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Przegl¹d orzecznictwa s¹dowego z zakresu prawa ubezpieczeñ gospodarczych
Uchwa³a powy¿sza powziêta zosta³a po rozstrzygniêciu zagadnienia prawnego
przedstawionego przez Rzecznika Finansowego, który zwróci³ uwagê na niejednolitoœæ
orzecznictwa w tym zakresie. Zdaniem Rzecznika, pies wykorzystywany w gospodarstwie rolnym u¿ytkowo, tj. pilnuj¹cy maszyn, inwentarza, plonów przed dzikimi
zwierzêtami oraz nieupowa¿nionymi osobami trzecimi, jak równie¿ s³u¿¹cy zapewnieniu spokoju siedliska, stanowi element gospodarstwa rolnego, zatem szkody powsta³e
z jego udzia³em powinny byæ uznane za funkcjonalnie zwi¹zane z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e zgodnie z art. 50 ust. 1 oraz art. 51 u.o.u.o. odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników przys³uguje za szkodê wyrz¹dzon¹ w zwi¹zku
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z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 55 k.c., za gospodarstwo rolne uwa¿a siê grunty rolne wraz z gruntami leœnymi, budynkami lub ich
czêœciami, urz¹dzeniami i inwentarzem, je¿eli stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ zorganizowan¹ ca³oœæ gospodarcz¹, oraz prawami zwi¹zanymi z prowadzeniem gospodarstwa. Oznacza to, ¿e zwierzê trzymane w gospodarstwie rolnym jest jego sk³adnikiem, gdy tworzy z nim zorganizowan¹ ca³oœæ. Nie ma przy tym znaczenia, ¿e pies
nie jest w gospodarstwie utrzymywany jako zwierzê hodowlane, poniewa¿ ani ustawa
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, ani kodeks cywilny nie dziel¹ inwentarza na „towary” i „wyposa¿enie”.
Podstawê prawn¹ odpowiedzialnoœci rolnika stanowi art. 431 § 1 k.c., nak³adaj¹cy na ka¿d¹ osobê, która sprawuje w³adztwo nad zwierzêciem, obowi¹zek naprawienia wyrz¹dzonej przez nie szkody niezale¿nie od tego, czy zwierzê by³o pod nadzorem, czy te¿ zab³¹ka³o siê lub uciek³o, chyba ¿e ani posiadacz zwierzêcia, ani osoba, za któr¹ ponosi odpowiedzialnoœæ, nie ponosz¹ winy. Odpowiedzialnoœæ ta zachodzi wówczas, gdy zwierzê dzia³a z w³asnego popêdu, a wiêc w wyniku samoistnego,
niezale¿nego od cz³owieka zachowania siê, poniewa¿ w przypadku dzia³ania zwierzêcia kierowanego przez cz³owieka wchodzi w grê odpowiedzialnoœæ na zasadzie
winy. Samo zdarzenie bêd¹ce Ÿród³em szkody nie musi mieæ œcis³ego zwi¹zku
z dzia³alnoœci¹ gospodarstwa, wymaganie takie bowiem nie wynika z art. 50 u.o.u.o.
O tym, czy szkoda wyrz¹dzona przez psa mo¿e stanowiæ zdarzenie objête ochron¹
ubezpieczeniow¹ decyduje zatem zwi¹zek posiadania tego psa z posiadaniem gospodarstwa rolnego, bez koniecznoœci istnienia zwi¹zku zachowania siê tego psa z postêpowaniem cz³owieka. Je¿eli zwierzê to pe³ni u¿ytkow¹ funkcjê w gospodarstwie,
np. pilnuje inwentarza, zbiorów lub urz¹dzeñ wykorzystywanych w tym gospodarstwie, zapewniaj¹c jego bezpieczeñstwo, albo jako pies pasterski, to stanowi element
gospodarstwa niezbêdny do jego funkcjonowania, a wiêc pozostaje z nim w funkcjonalnym zwi¹zku. W konsekwencji, szkody przez nie wyrz¹dzone – w przeciwieñstwie
do szkód wyrz¹dzonych przez psy chowane dla przyjemnoœci – s¹ objête odpowiedzialnoœci¹ zak³adu ubezpieczeñ.

3. Odpowiedzialnoœæ regresowa wobec UFG posiadacza pojazdu,
który nie dope³ni³ obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej
1) Posiadaczem pojazdu mechanicznego, na którym spoczywa obowi¹zek
zawarcia umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC, mo¿e byæ tak¿e osoba,
która nie ma pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, je¿eli ma dostateczne
rozeznanie i jest zdolna w³asnym dzia³aniem nabyæ posiadanie.
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2) Brak œwiadomoœci obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC nie
wy³¹cza winy w niedochowaniu tego obowi¹zku i nie uwalnia od odpowiedzialnoœci z tego tytu³u na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej:
„u.o.u.o.”).
(wyrok S¹du Najwy¿szego z 24 stycznia 2017 r., V CSK 215/16, LEX nr 2252219)
Orzeczenie powy¿sze zapad³o na tle nastêpuj¹cego stanu faktycznego:
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wniós³ pozew o zwrot zap³aconego ofiarom
wypadku samochodowego odszkodowania przeciwko ma³oletnim posiadaczom pojazdu,
którzy nie dope³nili obowi¹zku zawarcia umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC. Pozwani, maj¹c po 16–17 lat, kupili, bez spisania umowy i bez odebrania dokumentów pojazdu, wyrejestrowany samochód, który nie by³ u¿ytkowany, a jego w³aœciciel nie mia³
zawartej umowy ubezpieczenia. Pozwani nie wiedzieli, ¿e posiadanie samochodu wi¹¿e
siê z obowi¹zkiem zawarcia takiej umowy. Kiedy wspólnie jechali tym pojazdem kieruj¹cy straci³ nad nim panowanie i spowodowa³ wypadek, w którym uszkodzenia cia³a
dozna³y osoby piesze. Jako podstawê prawn¹ dochodzonego roszczenia Fundusz wskaza³ art. 110 ust. 1 u.o.u.o.
S¹d Najwy¿szy oddalaj¹c skargê kasacyjn¹ pe³nomocnika pozwanych od wyroku
S¹du Apelacyjnego, zmieniaj¹cego wyrok pierwszej instancji poprzez uwzglêdnienie powództwa w czêœci, stan¹³ na stanowisku, ¿e ma³oletni bêd¹cy faktycznymi posiadaczami
pojazdu, ale nie maj¹cy œwiadomoœci obowi¹zku zawarcia umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC, mog¹ ponosiæ odpowiedzialnoœæ wobec UFG.
S¹d Najwy¿szy wyjaœni³, ¿e posiadaczem pojazdu w rozumieniu art. 23 ust. 1
u.o.u.o. jest ka¿da osoba, która sprawuje nad nim faktyczne w³adztwo, niezale¿nie od
tego, czy w³ada jako posiadacz samoistny, czy zale¿ny, w dobrej czy w z³ej wierze. Poniewa¿ posiadanie jest stanem faktycznym i nie dotycz¹ go ograniczenia ustawowe o charakterze podmiotowym ustanowione dla nabycia prawa, to posiadaczem mo¿e byæ tak¿e
osoba, która nie ma pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, o ile jest zdolna dzia³aæ
z dostatecznym rozeznaniem i jest zdolna w³asnym dzia³aniem nabyæ posiadanie.
Fakt, ¿e w chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu zdolnoœæ pozwanych do czynnoœci
prawnych by³a ograniczona, nie oznacza niemo¿noœci zawarcia umowy ubezpieczenia.
Gdyby taka umowa zosta³a zawarta przez któregokolwiek z pozwanych, istnia³a mo¿liwoœæ konwalidacji umowy zawartej w tym stanie, a ubezpieczyciel nie móg³by od niej
odst¹piæ bez wezwania przedstawiciela ustawowego do potwierdzenia umowy. W konsekwencji nale¿y przyj¹æ, ¿e pozwani mogli wykonaæ obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
Zwa¿ywszy, ¿e niedope³nienie obowi¹zku ci¹¿¹cego z mocy prawa na okreœlonym
podmiocie jest czynem niedozwolonym, w braku przepisu kszta³tuj¹cego odmienn¹ zasadê odpowiedzialnoœci sprawcy nale¿y stwierdziæ, ¿e osoba, która nie dope³ni³a tego
obowi¹zku ponosi odpowiedzialnoœæ na zasadzie winy. W przypadku pozwanych nale¿y
mówiæ o winie nieumyœlnej, poniewa¿ pozwani, licz¹cy ju¿ 16 i 17 lat, powinni zdawaæ
sobie sprawê, ¿e z posiadaniem samochodu wi¹¿¹ siê pewne obowi¹zki, zw³aszcza ¿e
osoby w tym wieku mog¹ ponosiæ odpowiedzialnoœæ karn¹, a w wieku 17 lat mog¹ tak¿e
uzyskaæ prawo jazdy.
Jacek Reps
adwokat
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