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Rozgraniczenie zakresu zastosowania norm kodeksu
cywilnego oraz tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych

do ubezpieczeñ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Kwesti¹ podstawow¹ dla w³a�ciwej wyk³adni przepisów normuj¹cych

problematykê ubezpieczeñ odpowiedzialno�ci cywilnej posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych, wymagaj¹c¹ analizy zarówno z teoretycznego, jak
i praktycznego wzglêdu jest zagadnienie relacji przepisów kodeksu cy-
wilnego do ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, a w konsekwen-
cji do regulacji ustawowej ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej po-
siadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta³e w zwi¹zku
z ruchem tych pojazdów. Powy¿sze stanowi podstawê do okre�lenia za-
kresu aplikacji przepisów kodeksu cywilnego do komunikacyjnych ubez-
pieczeñ obowi¹zkowych w rozumieniu ustawy1. Ultime, dla odpowie-
dzialno�ci ubezpieczyciela istotne jest tak¿e rozstrzygniecie w¹tpliwo�ci
odnosz¹cych siê do zakresów hipotez norm rozdzia³u 1 (przepisy ogólne)
do norm po�wiêconych ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych, szczególnie w odniesieniu do zakresu przestrzennego ochrony
ubezpieczeniowej, jak i relacji do innych aktów prawnych zaliczanych do
tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych z 2003 r.2

1 Na co zwraca interesuj¹co uwagê, zasadniczo w odniesieniu do rozdzia³u 1 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, S. Reps; zob. S. R e p s, Zastosowanie przepisów ko-
deksu cywilnego w ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Prawo Asekuracyjne 2005, nr 4, s. 4
i nast.
2 Ustawa o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. Nr 124, poz.

1151 ze zm. (dalej: ustawa o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej) ustawa o ubezpieczeniach
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1. Relacja przepisów kodeksu cywilnego do ustawy o ubezpie-
czeniach obowi¹zkowych

Co do pierwszego zagadnienia, to nale¿y stwierdziæ, ¿e prawodawca
potwierdzi³, i¿ regulacja w zakresie ubezpieczeñ obowi¹zkowych, zawarta
w ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, nie niweczy aplikacji np.
przepisów o umowie ubezpieczenia, zawartych w kodeksie cywilnym,
w artyku³ach 805-8343. Powy¿sza konstatacja jest szczególnie istotna
w przypadku ubezpieczeñ odpowiedzialno�ci cywilnej, którym ustawo-
dawca przyzna³ przymiot ubezpieczeñ obowi¹zkowych. W nawi¹zaniu do
tego, jako normê o charakterze w³a�nie informacyjnym nale¿y traktowaæ
art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, gdzie stwier-
dzono, ¿e �do umów ubezpieczenia obowi¹zkowego, w sprawach nie-
uregulowanych w ustawie, stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego�.
Niew¹tpliwie dla okre�lenia charakteru, zakresu przedmiotowego oraz
czasowego odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela oznacza to konieczno�æ,
jako lex generalis, stosowania dyspozycji zawartych w kodeksie cywil-
nym, w szczególno�ci w odniesieniu do instytucji ubezpieczenia odpo-
wiedzialno�ci cywilnej (por. art. 822).

 Jednak¿e nawet pomimo takiej regulacji, nie podlega³aby dyskusji
mo¿no�æ stosowania przepisów kodeksu cywilnego do materii ubezpie-
czeñ gospodarczych w zakresie nieuregulowanym przepisami szczegól-
nymi, a dotycz¹cym stosunków cywilnoprawnych, o których mowa
w art. 1 k.c.4, ze wzglêdu na powy¿ej przywo³an¹ regu³ê kolizyjn¹ lex

obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) dalej:
ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych); ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i eme-
rytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz.
1153); ustawa o po�rednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124,
poz. 1154 ze zm.).
3 Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm., do czego nawi¹zuje M. S e r w a c h, [w:] Prawo

ubezpieczeñ gospodarczych. Komentarz, red. Z. Brodecki, M. Serwach, Kraków 2005,
s. 802-805, a tak¿e: S. R e p s, Zastosowanie przepisów�, s. 5.
4 Por. S. D m o w s k i, S. R u d n i c k i, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga

pierwsza: Czê�æ ogólna, Warszawa 2002, s. 12; K. P i a s e c k i, [w:] Kodeks cywilny z ko-
mentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa 1989, s. 9-10; Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne
� czê�æ ogólna, Warszawa 2002, s. 6-7; K. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Kodeks cywilny, t. I:
Komentarz, Warszawa 2002, s. 26.
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specialis derogat legi generali przy poszanowaniu (co w omawianej sytuacji
tak¿e ma miejsce) zasady lex posterior derogat legi priori 5.

U¿yte przez ustawodawcê w art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych sformu³owanie nieostre w hipotezie: �do umów ubez-
pieczenia obowi¹zkowego� rodzi jednak teoretycznie uzasadnione w¹tpli-
wo�ci, nawet wówczas, gdy uznamy poprawno�æ powy¿szej argumen-
tacji i stwierdzimy, ¿e nawet przy braku art. 22 ust. 1, w zakresie
nieuregulowanym przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
w odniesieniu do okre�lenia konsekwencji prawnych wystêpuj¹cych w tej
sferze obrotu gospodarczego stosunków cywilnych stosujemy przepisy
kodeksu cywilnego. Wydaje siê, ¿e interpretacja powy¿szych s³ów mo¿e
prowadziæ do odmiennych wniosków, w zale¿no�ci od tego, jak¹ wy-
k³adni¹ siê pos³u¿ymy.

Wyk³adnia jêzykowa prowadzi do wniosku, ¿e stosowanie przepisów
kodeksu cywilnego odnosi siê do umów ubezpieczenia obowi¹zkowego,
ale ju¿ nie dotyczy zagadnieñ zwi¹zanych np. z obowi¹zkowym ubez-
pieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ale nieodnosz¹-
cych siê do problematyki zawarcia takiej umowy lub jej wykonywania.
Na poparcie takiego pogl¹du mo¿na przytoczyæ argument, ¿e gdyby wola
ustawodawcy by³a odmienna, to u¿y³by on w tym miejscu sformu³owania
bardziej ogólnego, odnosz¹c stosowanie przepisów kodeksu cywilnego
w zakresie nieunormowanym w ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zko-
wych, do ubezpieczeñ obowi¹zkowych. Je¿eli taka interpretacja jest
w³a�ciwa, to nale¿y o obowi¹zuj¹cym rozwi¹zaniu wypowiedzieæ siê
krytycznie, gdy¿ uznanie przez ustawodawcê w³a�ciwo�ci przepisów
kodeksu cywilnego w zakresie nieunormowanym ustaw¹ o ubezpiecze-
niach obowi¹zkowych jedynie w stosunku do umów ubezpieczenia
obowi¹zkowego jest zbyt w¹skie. Przecie¿ ostatecznie nie mo¿na równie¿
w pozosta³ym zakresie podleg³ym regulacji kodeksu cywilnego (np.
w odniesieniu do zobowi¹zañ pozaumownych), a zwi¹zanym z cywili-
styczn¹ problematyk¹ ubezpieczeñ obowi¹zkowych, odmówiæ mo¿liwo-
�ci stosowania norm kodeksowych.

Przy wykorzystaniu z kolei wyk³adni teleologicznej mo¿na uznaæ, ¿e
odniesienie verba legis stosowania kodeksu cywilnego w zakresie nie-

5 Por. J. N o w a c k i, Z. To b o r, Wstêp do prawoznawstwa, Warszawa 1994, s. 155.
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uregulowanym w ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zkowych jedynie do
umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego mia³o na celu podkre�lenie, i¿ kodeks
cywilny bêdzie mia³ zastosowanie do stosunków prawnych o charakterze
cywilnym, gdy¿ ubezpieczenia obowi¹zkowe tak¿e s¹ regulowane nor-
mami prawa publicznego (administracyjnego, karnego) co do stosunków
prawnych, które nie maj¹ charakteru cywilnego (np. rozdzia³ 6 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych). Tym samym, zak³adaj¹c racjonal-
no�æ ustawodawcy, potwierdzone zostaje, ¿e kodeks cywilny jako akt
o charakterze generalnym bêdzie stosowany, je¿eli akt szczegó³owy, jakim
jest ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, nie okre�la dyspozycji
dla stanów, które nale¿y zaliczyæ do stosunków cywilnoprawnych6.

Niezale¿nie od zastosowanej wyk³adni, jak powy¿ej podkre�lono,
znaczenie praktyczne przyjêtego stanowiska jest ograniczone, tym bar-
dziej, ¿e komentowany art. 22 ust. 1 nakazuje, s³usznie co do zasady,
stosowanie przepisów kodeksu cywilnego wprost. Powy¿sza aprobata
oczywi�cie nie oznacza, ¿e takie stosowanie wprost przepisów kodeksu
cywilnego powoduje, i¿ w zakresie materii w nim nieuregulowanej nie
bêd¹ mia³y zastosowania inne przepisy prawa cywilnego, na przyk³ad
zwi¹zane ze �wiadczeniem us³ug, w szczególno�ci � drog¹ elektroniczn¹7.

2. Zakres przestrzenny stosowania norm ustawy o ubezpie-
czeniach obowi¹zkowych oraz ustawy ubezpieczeniowej i jego
znaczenie dla odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e na przestrzenny zakres zastosowania ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, a co za tym idzie, kodeksu cywil-
nego, istotny wp³yw ma regulacja art. 3 ust. 28. Powy¿sza norma stanowi,

6 Ogólnie: Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne�, s. 26; takie stanowisko zdaje siê wyra¿aæ
B. Wo l i ñ s k a, [w:] Prawo ubezpieczeñ. Ustawy z komentarzem, red. S. Rogowski,
Warszawa 2004, s. 329.
7 Na co zwraca s³usznie uwagê M. S e r w a c h, [w:] Prawo ubezpieczeñ�, s. 802; por.

ustawa z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o elektronicznych instrumentach p³atniczych, Dz.U.
Nr 169, poz. 1385 ze zm.; ustawa z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym,
Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.
8 Na podstawie art. 162 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych wszed³ w ¿ycie

z dniem 1 maja 2004 r.
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¿e �je¿eli ryzyko objête obowi¹zkowym ubezpieczeniem odpowiedzialno-
�ci cywilnej w rozumieniu przepisów ustawy, jest umiejscowione w pañ-
stwie cz³onkowskim Unii Europejskiej, do tego ubezpieczenia stosuje siê
przepisy ustawy.�

Wniosek dotycz¹cy przestrzennego zakresu zastosowania kodeksu
cywilnego jest oparty o przywo³an¹ powy¿ej tre�æ art. 22 ust. 1 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Poniewa¿ art. 22 jest przepisem ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, to w zakresie nieuregulowanym
wprost t¹ ustaw¹ nale¿y stosowaæ przepisy kodeksu cywilnego. Je¿eli
zaakceptuje siê jakiekolwiek inne poza informacyjnym znaczenie art. 22
ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, to w³a�nie praktyczna
donios³o�æ uwidacznia siê w ustawowej dyrektywie zawartej w dyspo-
zycji art. 3 ust. 2 stosowania norm kodeksowych tak¿e do ubezpieczeñ
obowi¹zkowych, których ryzyko jest zlokalizowane (umiejscowione)
wewn¹trz Unii Europejskiej.

Prima facie ma to praktyczne znaczenie ze wzglêdu na zasadniczo
kogentny charakter kodeksowych przepisów o umowie ubezpieczenia
(por. art. 807 § 1), co powoduje, ¿e wymuszona norm¹ art. 3 ust. 2
w³a�ciwo�æ ustawy, dotycz¹ca ryzyk umiejscowionych na terytorium
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, powoduje zastosowanie rygo-
rystycznego systemu norm kodeksowych, które przede wszystkim przez
wzgl¹d na stan prawny, petryfikuj¹cy z nielicznymi wyj¹tkami rozwi¹-
zania przyjête w dacie wprowadzenia kodeksu cywilnego w ¿ycie, s¹
w istotnej czê�ci nieprzystaj¹ce do potrzeb wspó³czesnego obrotu praw-
nego. Oczywi�cie istotnym i zasadnym argumentem os³abiaj¹cym po-
wy¿sz¹ dolegliwo�æ jest de lege lata tre�æ art. 807 § 2, który stwierdza,
¿e � w ubezpieczeniach dotycz¹cych obrotu z zagranic¹ mog¹ byæ sto-
sowane warunki ubezpieczeñ odbiegaj¹ce od przepisów niniejszego ty-
tu³u�9. Z pewno�ci¹ w kontek�cie umów ubezpieczenia obowi¹zkowego
obejmuj¹cych ryzyka umiejscowione w pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej innych ni¿ Rzeczpospolita Polska nale¿y przyj¹æ, ¿e prze-
wa¿aj¹ca czê�æ takich umów bêdzie dotyczy³a miêdzynarodowego obrotu

9 Jego tre�æ zosta³a ustalona w przywo³anej postaci na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej, Dz.U. Nr 124, poz. 1151.
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prawnego, przez co strony ubezpieczenia bêd¹ mog³y stosowaæ przepisy
odbiegaj¹ce od rygoryzmu art. 805-834 k.c.

Powy¿sza konstatacja stanowi zarazem argument za utrzymaniem tre�ci
art. 807 § 2 k.c. Dodatkowo nale¿y podkre�liæ, ¿e o ile pañstwa cz³on-
kowskie UE zosta³y zobowi¹zane do wprowadzenia (implementowania)
generacji dyrektyw komunikacyjnych, to przecie¿ w pozosta³ym zakresie,
nieodnosz¹cym siê do obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, wystêpuje w wy¿ej wymienionych systemach
prawnych istotne zró¿nicowanie10. Tym samym nie bez znaczenia dla
stron umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
bêdzie konieczno�æ stosowania (albo niestosowania) przepisów ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, bo to poci¹ga za sob¹ kolejn¹ kon-
sekwencja (poprzez art. 22 ust. 1), tzn. konieczno�æ stosowania prze-
pisów polskiego kodeksu cywilnego, który mo¿e zawieraæ normy odbie-
gaj¹ce tre�ci¹ od rozwi¹zañ przyjêtych w innych pañstwach cz³onkowskich
UE, a tak¿e, poprzez art. 807 ust. 2, gwarantuje stronom umowy swobodê
materialnoprawn¹.

Powy¿sze rozwi¹zanie de lege ferenda ulegnie zmianie, a to ze wzglêdu
na projektowan¹ tre�æ nowelizacji art. 807 k.c., która zak³ada uchylenie
art. 807 ust. 2. Tym samym w³a�ciwo�æ prawa polskiego dla umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych bêdzie wy³¹czaæ
mo¿liwo�æ wskazania materialnoprawnego norm odbiegaj¹cych sw¹ tre-
�ci¹ od kogentnej regulacji polskiego kodeksu cywilnego o umowie
ubezpieczenia11.

Dodatkowo nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e je¿eli norma art. 3 ust. 2
wymusza w³a�ciwo�æ przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zko-
wych (ale jedynie wówczas, gdy mamy do czynienia z w³a�ciwo�ci¹
prawa polskiego dla takiej umowy)12 w zakresie nienormowanym przez
10 Wykaz relewantnych aktów prawa wspólnotowego, por. D. F u c h s, [w:] E. K o -

w a l e w s k i, D. F u c h s, W.W. M o g i l s k i, M. S e r w a c h, Prawo ubezpieczeñ gospo-
darczych, Bydgoszcz-Toruñ 2006, s. 534.
11 Por. projekt ustawy o zmianie ustawy � Kodeks cywilny, ustawy o dzia³alno�ci

ubezpieczeniowej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk sej-
mowy nr 353).
12 Por. M. P a z d a n, Prawo prywatne miêdzynarodowe, Warszawa 1993, s. 18-19

oraz 64-65; O. Lando zalicza do przepisów wymuszaj¹cych swoj¹ w³a�ciwo�æ tak¿e klau-
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ni¹, tzn. w przepisach kodeksu cywilnego, to nale¿y pamiêtaæ chocia¿by
o przepisach reguluj¹cych ochronê konsumenta zawartych w innych
przepisach kodeksu, a to przez wzgl¹d na art. 44911 wprowadzony ustaw¹
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoúci za
szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny13. Przywo³any artyku³
zakazuje umownego wy³¹czenia lub ograniczenia odpowiedzialno�ci za
produkt niebezpieczny � tak¿e w drodze wyboru obcego prawa.

Na marginesie nale¿y podkre�liæ, ¿e w literaturze europejskiej poprzez
przepisy wymuszaj¹ce swoj¹ w³a�ciwo�æ uznaje siê (szczególnie w od-
niesieniu do prawodawstwa wspólnotowego) przepisy, których stosowa-
nia strony nie mog¹ uchyliæ w drodze porozumienia14. Z tego powodu
nale¿a³oby (obok przepisów chroni¹cych tzw. dobro powszechne) uznaæ
regulacjê ubezpieczeñ komunikacyjnych w zakresie wynikaj¹cym z usta-
wy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych za taki w³a�nie zespó³ norm.

Je¿eli zastanowiæ siê nad �ród³em inspiracji wprowadzenia do polskie-
go systemu prawnego normy art. art. 3 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych dla naszego ustawodawcy, to nale¿y siêgn¹æ do uzasad-
nienia projektu rz¹dowego ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
w którym czytamy, ¿e norma art. 3 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych jest wzorowana na dyrektywie 88/357/EEC, tzn. na tzw.
dyrektywie drugiej generacji prawa ubezpieczeniowego, reguluj¹cej ubez-
pieczenia inne ni¿ ubezpieczenia na ¿ycie15. Bezpo�redni¹ podstaw¹ ure-

zulê porz¹dku publicznego lex fori oraz przepisy chroni¹ce dobro powszechne (ogólne):
Mandatory Rules Governing Insurance Contracts and Private International Law, [w:]
F. R e i c h e r t - F a c i l i d e s, H.U. Jessurun d�Olivera (red.), International Insurance Con-
tract Law in the EC, Deventer-Boston 1993, s. 101. Pojêcie dobra powszechnego w li-
teraturze polskiej charakteryzuje w odniesieniu do us³ug bankowych UE, co jednak¿e
zachowuje tak¿e aktualno�æ dla ubezpieczeñ gospodarczych W. S p r i n g e r, [w:] Podsta-
wy prawne integracji europejskiej, Nowy S¹cz 2000, s 283-284; por. tak¿e D. F u c h s,
Dobro powszechne (ogólne) jako wyznacznik ewolucji wspólnotowego prawa ubezpieczeñ
gospodarczych, [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red.
C. Mik, Toruñ 2002, s. 71 i nast.
13 Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.; por. D. F u c h s, [w:] Prawo o kontraktach

w ubezpieczeniach, red. Z. Brodecki, Kraków 2003, s. 24-25.
14 Zamiast wielu: O. L a n d o, Mandatory Rules Governing Insurance Contracts�,

s. 101.
15 Second Council Directive of 22 June 1988 on the coordination of Laws, regulations

and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and
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gulowania ma byæ norma art. 8 wy¿ej wymienionej dyrektywy (po
zmianach wprowadzonych art. 30 dyrektywy III Generacji 92/49/EEC)16,
dziêki czemu �w razie sprzeczno�ci pomiêdzy prawem pañstwa bêd¹cego
cz³onkiem UE, w którym umiejscowione jest ryzyko wynikaj¹ce z danego
ubezpieczenia z prawem polskim, zgodnie z którym dane ubezpieczenie
OC jest obowi¹zkowe� bêdzie mia³a zastosowanie taka norma kolizyjna17.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e wprost �ród³em uregulowania w ustawie o ubezpiecze-
niach obowi¹zkowych by³ art. 8 ust. c zezwalaj¹cy legislatorowi krajo-
wemu na wprowadzenie, jako wyj¹tek od regu³ dotycz¹cych okre�lenia
prawa w³a�ciwego dla umowy, a zawartych w art. 7 dyrektywy, i¿ prawem
w³a�ciwym dla umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego bêdzie prawo tego
pañstwa, które nak³ada taki w³a�nie obowi¹zek18. Jak widaæ z powy¿-
szego, w³a�ciwo�æ zgodnie z wol¹ prawodawcy europejskiego ma do-
tyczyæ wówczas ca³ego systemu danego pañstwa, a nie, tak jak uczyni³
to prawodawca rodzimy, jedynie jednej z jego ustaw, co powinno daæ
asumpt do dalszych prac legislacyjnych19. Dla ubezpieczeñ OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych uwidacznia siê, prawdopodobnie niezamierzo-
ny przez rodzimego prawodawcê, praktyczny aspekt art. 22 ust. 1 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Otó¿ na skutek wzmiankowania w nim
kodeksu cywilnego w zakresie okre�lonym powy¿ej, mo¿na zasadnie
przyj¹æ, ¿e w ten sposób rozbie¿no�æ z prawem wspólnotowym jest
ograniczona, gdy¿ w³a�ciwo�æ polskiego prawa w tym zakresie obejmuje,
co oczywiste, ustawê o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, a tak¿e: ko-

laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services
and amending Directive 73/239/EEC, Dz.Urz. UE L 172 z 4 lipca 1988 r., nazywana
dyrektyw¹ II Generacji, podzia³ na I, II, III Generacjê zgodnie z terminologi¹ przyjêt¹
w literaturze i czê�ciowo w jêzyku prawnym aktów wspólnotowych; por. L. B u t l e r,
Third Life and Now � Life Insurance Directives: has a Single European Market been
Achivened? JJLR 1996, nr 6, s. 180; t³um.: Przepisy koordynuj¹ce ustawodawstwo pañstw
cz³onkowskich EWG. Ubezpieczenia, red. E. Stroiñski, Warszawa 1991, s. 194 i nast.
16 Por. D. F u c h s, [w:] E. K o w a l e w s k i, D. F u c h s, W.W. M o g i l s k i, M. S e r -

w a c h, Prawo ubezpieczeñ�, s. 540-543.
17 Por. druk sejmowy nr 543 z dnia 4 czerwca 2002 r., s. 61.
18 Por. M. F a l l o n, The Law Applicable s. 116-117.
19 Dos³. �A Member State may, by the way of derogation from article 7, lay down

that the law applicable to a compulsory insurance contract is the law of the State which
imposes the obligation to take out insurance�.
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deks cywilny. Taka konstatacja nie os³abia zg³oszonego wniosku de lege
ferenda odpowiedniej, dalszej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obo-
wi¹zkowych.

Niestety, dla ustalenia zakresu odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela
w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie koñczy
to rodz¹cych siê w praktyce obrotu w¹tpliwo�ci. W art. 3 ust. 2 ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych u¿yto trzykrotnie s³owa �ustawa�
w odpowiednim przypadku dla okre�lenia:

1) katalogu ubezpieczeñ obowi¹zkowych OC,
2) �ród³a regulacji pojêcia �ryzyko objête obowi¹zkowym ubezpiecze-

niem� OC oraz
3) dyspozycji obowi¹zku stosowania niniejszej ustawy przy spe³nieniu

hipotezy, okre�lonej w art. 3 ust. 2 in capita.
O ile nie budzi w¹tpliwo�ci punkt 1, a powy¿ej starano siê wyja�niæ

konsekwencje wynikaj¹ce z dyspozycji tego przepisu, to bli¿szego przed-
stawienia wymaga pojêcie ryzyka i jego objêcie obowi¹zkowym ubez-
pieczeniem w my�l ustawy. Pierwszy problem to semantyka u¿ytego
w tym kontek�cie przez ustawodawcê pojêcia ustawy, którego wyk³adnia
jednak¿e, zgodnie z wol¹ ustawodawcy (wniosek z art. 1 oraz art. 2 in
capita), prowadzi do wniosku, ¿e nale¿y je odnosiæ wy³¹cznie do ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Je¿eli przepisy tej ustawy uznaj¹ dany
rodzaj ubezpieczenia za obowi¹zkowy, co staje siê w przypadku wpro-
wadzenia do polskiego systemu prawnego kogentnej normy nakazuj¹cej
zawarcie takiej umowy (byleby ten nakaz by³ realizowany przez normê
rangi ustawowej lub miêdzynarodowej; art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpie-
czeniach obowi¹zkowych)20, to wówczas umiejscowienie ryzyka chro-
nionego przez tak¹ umowê (podlegaj¹c¹ sk¹din¹d, np. na podstawie wyboru
prawa, prawu polskiemu) w dowolnym pañstwie cz³onkowskim Unii
Europejskiej decyduje ipso iure o w³a�ciwo�ci przepisów niniejszej usta-
wy. Dla ubezpieczeñ komunikacyjnych takie stwierdzenie jest w sposób
oczywisty dowodzone poprzez tre�æ art. 4 pkt 1 ustawy o ubezpiecze-
niach obowi¹zkowych.

20 Por. M. O r l i c k i, [w:] K. P r z e w a l s k a, M. O r l i c k i, Nowe prawo ubezpieczeñ
gospodarczych. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych. Kodeks cywilny po zmianach, Byd-
goszcz-Warszawa-Poznañ 2004, s. 244.
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Powy¿szy mechanizm nie bêdzie mia³ zastosowania (co nale¿y uznaæ
za takie w³a�nie ograniczenie) w przypadku odrêbnej od ubezpieczenia
odpowiedzialno�ci cywilnej kategorii, tj. ubezpieczenia mienia, gdy¿ nie
jest to rodzaj ubezpieczenia maj¹tkowego wymieniony w dyspozycji art. 3
ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. De lege lata oznacza
to (sk¹din¹d zreszt¹ s³usznie) niemo¿no�æ powo³ania siê na ustawê o ubez-
pieczeniach obowi¹zkowych w przypadku ubezpieczeñ budynków
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeñ
losowych (art. 4 ust. 3). Tym samym w kontek�cie powy¿ej przywo-
³anych ubezpieczeñ mienia brak jest relewancji pomiêdzy art. 3 ust. 2
a szczegó³ow¹ regulacj¹ tego¿ ubezpieczenia, zawart¹ w art. 59 i nast.
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych.

Dla ubezpieczeñ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych pierwszo-
rzêdne znaczenie ma jednak poszukiwanie definicji ryzyka, jego umiej-
scowienia oraz wzajemnej relacji pomiêdzy tak rozumianym ryzykiem
a �objêciem� go przez obowi¹zkowe ubezpieczenie.

Verba legis ustawodawca sugeruje brzmieniem art. 3 ust. 2, ¿e takie
definicje zawiera ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, przyk³ado-
wo w art. 2 stanowi¹cym sk¹din¹d s³owniczek ustawowy. Niestety
(z nieznanych autorowi powodów) tak nie uczyniono, co jest uzasadnie-
niem tezy, i¿ abstrahowanie od definicji �ryzyka� oraz jego lokalizacji
stanowi istotny brak regulacji ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych21.

Nale¿y przyj¹æ, zachowuj¹c postulat racjonalno�ci ustawodawcy oraz
przez wzgl¹d na fakt, ¿e ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych sta-
nowi czê�æ tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych, i¿ pojmowanie ryzyka
oraz jego umiejscowienia w ubezpieczeniach obowi¹zkowych OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych jest to¿same z rozwi¹zaniami wzorowa-
nymi na wspólnotowym prawodawstwie wtórnym, wprowadzonymi
w ustawie ubezpieczeniowej. Pojêcie ryzyka pojawia siê w definicji dzia-
³alno�ci ubezpieczeniowej, zawartej w art. 3ust. 1 ustawy ubezpieczenio-
wej: �Przez dzia³alno�æ ubezpieczeniow¹ rozumie siê wykonywanie czyn-
no�ci ubezpieczeniowych zwi¹zanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony
na wypadek ryzyka wyst¹pienia skutków zdarzeñ losowych�. Tym sa-
mym nale¿y przyj¹æ, ¿e ubezpieczyciel, który zawiera umowê ubezpie-

21 Por. D. F u c h s, [w:] Prawo ubezpieczeñ gospodarczych�, s. 1054.
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czenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia ochronê przed
ryzykiem wyst¹pienia skutków wypadków komunikacyjnych. A rebours
� innej ochrony udzieliæ nie mo¿e, gdy¿ art. 3 ust. 1 ustawy ubezpie-
czeniowej zakre�la dozwolon¹ sferê dzia³alno�ci gospodarczej dla ubez-
pieczycieli. Niestety tak¿e ustawa ubezpieczeniowa nie podejmuje siê
zdefiniowania ryzyka, wprowadzaj¹c jedynie kontrowersyjn¹ definicjê zda-
rzenia losowego22.

Konsekwentnie w celu prawid³owej wyk³adni pojêcia umiejscowienia
ryzyka nale¿y przywo³aæ prawo wspólnotowe, poniewa¿ jest to pojêcie
implementowane (gdy¿ pochodzi z art. 2 pkt d dyrektywy II Generacji
ubezpieczeñ nie na ¿ycie23) w prawie polskim w art. 154 ust. 10 polskiej
ustawy ubezpieczeniowej, który stanowi, ¿e przez pañstwo cz³onkowskie
umiejscowienia ryzyka rozumie siê pañstwo cz³onkowskie Unii Europej-
skiej, w którym:

1) znajduje siê nieruchomo�æ wraz z czê�ciami sk³adowymi i przy-
nale¿no�ciami oraz znajduj¹cym siê w niej mieniem, o ile mienie to jest
objête t¹ sam¹ umow¹ ubezpieczenia co nieruchomo�æ;

2) jest zarejestrowany pojazd mechaniczny, w przypadku gdy umowa
ubezpieczenia dotyczy pojazdu mechanicznego;

3) zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia, na okres nie d³u¿szy ni¿ 4
miesi¹ce, dotycz¹ca ubezpieczenia zwi¹zanego z podró¿¹ niezale¿nie od
grupy okre�lonej w za³¹czniku do ustawy;

4) ubezpieczaj¹cy bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ ma sta³e miejsce zamiesz-
kania;

5) ubezpieczaj¹cy bêd¹cy osob¹ prawn¹ ma siedzibê jednostki orga-
nizacyjnej objêtej umow¹ ubezpieczenia.

Nale¿y wobec tego przyj¹æ, ¿e w zakresie wyk³adni terminu lokalizacji
ryzyka nale¿y siêgn¹æ do ustawy ubezpieczeniowej, a nie do ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych. Oczywi�cie dla ubezpieczeñ komu-
nikacyjnych znaczenie fundamentalne ma pkt 2, który umo¿liwia loka-
lizacjê ryzyka, a w konsekwencji rozstrzygniêcie o zakresie przestrzen-
nym zastosowania przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych

22 Szczegó³y: D. F u c h s, Zakres obowi¹zku prewencji w prawie ubezpieczeñ gospo-
darczych. Uwagi na tle art. 826 k.c., Prawo Asekuracyjne 2004, nr 2, s. 43 i nast.
23 Por. przyp. 15.
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do ubezpieczeñ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Z powy¿szego
wynika, ¿e relewantnym dla ustaleñ praktycznych w tej materii bêdzie
okre�lenie miejsca rejestracji pojazdu mechanicznego. Z tego wzglêdu tak
istotna jest funkcja, któr¹ pe³ni na podstawie art. 102 ustawy o ubez-
pieczeniach obowi¹zkowych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako
o�rodek informacji, generuj¹c dane o umowach ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów.

Przy okazji prezentacji zakresu przestrzennego komunikacyjnych ubez-
pieczeñ obowi¹zkowych nale¿a³oby postulowaæ de lege ferenda, aby
ustawodawca, w odniesieniu do innych ubezpieczeñ obowi¹zkowych (gdy¿
nie stanowi to komplikacji w odniesieniu do ubezpieczeñ OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, jako ¿e wówczas rozstrzygaj¹cym jest ³¹cznik
miejsca rejestracji pojazdu) dopu�ci³ wprost ³¹cznik siedziby tak¿e w przy-
padku takich jednostek organizacyjnych, które zgodnie z prawem polskim
(por. art. 33 k.c.) nie posiadaj¹ osobowo�ci prawnej, bo dla przyk³adu
s¹ tzw. u³omnymi osobami prawnymi (art. 331 k.c., np. osobowe spó³ki
prawa handlowego oraz, wed³ug pogl¹dów czê�ci doktryny, wspólnota
mieszkaniowa), co by³oby zgodne z intencj¹ prawodawcy wspólnotowe-
go24.

Na zakoñczenie rozwa¿añ po�wiêconych zakresowi przestrzennemu
odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê, tak¿e
w kontek�cie art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
na jej art. 25. W ustêpie 1 ustawodawca stanowi, ¿e �[u]bezpieczenie
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powsta³e
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.�

Powstaje pytanie, o jakim zdarzeniu mówi prawodawca, a �ci�lej, jak
rozumieæ pojêcie zdarzenia, które dookre�la zakres przestrzenny odpo-
wiedzialno�ci ubezpieczyciela. Prima facie nale¿y przyj¹æ, ¿e rodzimy
prawodawca przyj¹³ dwie determinanty tak rozumianej odpowiedzialno-
�ci. Po pierwsze, stanowi o niej powy¿ej przybli¿ony art. 3 ust. 2, zgodnie
z którym, za pomoc¹ wyk³adni systemowej, dochodzimy do wniosku,
¿e polska ustawa o ubezpieczeniach obowi¹zkowych ma zastosowanie,
je¿eli pojazd mechaniczny, którego posiadacz ma zostaæ objêty ubezpie-

24 Por. D. F u c h s, [w:] Prawo ubezpieczeñ gospodarczych�, s. 1055 wraz z literatur¹
przedmiotu.
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czeniem OC, zosta³ zarejestrowany w pañstwie cz³onkowskim UE. Zarazem
odpowiedzialno�æ ubezpieczyciela na podstawie polskiej ustawy powstaje
(vide art. 25) w zakresie zdarzeñ powsta³ych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Niestety, tak¿e w tym przypadku pró¿no szukaæ w ustawie
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych definicji pojêcia zdarzenia. Zgodnie
z brzmieniem art. 22 ust. 1 nale¿y siêgn¹æ w pierwszym rzêdzie do regulacji
kodeksu cywilnego, w szczególno�ci po�wiêconej umowie ubezpiecze-
nia, z której to na pierwszy plan wysuwa siê art. 822, stanowi¹cy normê
generaln¹ w zakresie ubezpieczeñ odpowiedzialno�ci cywilnej. Tak¿e w tym
miejscu, chocia¿ ustawodawca u¿ywa zarówno identycznego pojêcia (art.
822 § 4), jak i nawi¹zuj¹cego do definicji umowy ubezpieczenia z art. 805
§ 1 k.c., tzn. wypadku, ani nie okre�la wzajemnych relacji pomiêdzy
zdarzeniem a wypadkiem, ani nie definiuje ¿adnego z nich25. Tym samym
nale¿y siêgn¹æ po raz kolejny do ustawy o dzia³alno�ci ubezpieczeniowej,
która pos³uguje siê w definicji dzia³alno�ci ubezpieczeniowej terminem
zdarzenia losowego, definiowanego w art. 2 ust. 1 pkt 18: �zdarzenie
losowe � niezale¿ne od woli ubezpieczaj¹cego zdarzenie przysz³e i nie-
pewne, którego nast¹pienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych
lub w dobrach maj¹tkowych albo zwiêkszenie potrzeb maj¹tkowych po
stronie ubezpieczaj¹cego lub innej osoby objêtej ochron¹ ubezpieczeniow¹.�
Poniewa¿ ubezpieczyciel, zawieraj¹c umowê ubezpieczenia obowi¹zko-
wego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie mo¿e tego czyniæ
w sprzeczno�ci z normatywn¹ definicj¹ dzia³alno�ci ubezpieczeniowej i w
konsekwencji zdarzenia losowego, do którego ustawodawca odsy³a, nale¿y
przyj¹æ, ¿e zdarzenie z art. 25 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹z-
kowych jest jednym z desygnatów nazwy zdarzenia losowego, które
zdefiniowano w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o dzia³alno�ci ubezpiecze-
niowej. Powy¿sze oznacza, ¿e co do zasady na podstawie art. 25 w zw.
z art. 3 ust. 2 oraz 34 ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno�æ na pod-
stawie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych wobec osób, których
dotknê³y skutki zdarzeñ losowych spowodowanych przez posiadacza
pojazdu lub kieruj¹cego, je¿eli pojazd zosta³ zarejestrowany w pañstwie

25 W literaturze ten problem nie zosta³ rozstrzygniêty, a przy wyk³adni art. 822 k.c.
czêsto przywo³ywane jest �powstanie szkody�, por. dla przyk³adu M. K r a j e w s k i, Umo-
wa ubezpieczenia. Art. 805-834. KC. Komentarz, Warszawa 2004, s. 169-170.
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cz³onkowskim UE, a zdarzenie wyst¹pi³o na terytorium RP. Odstêpstwo
jest mo¿liwe na zasadzie wzajemno�ci dla zdarzeñ powsta³ych �na tery-
toriach pañstw, których biura narodowe s¹ sygnatariuszami Jednolitego
Porozumienia miêdzy Biurami Narodowymi � Regulaminu Wewnêtrzne-
go� (art. 25 ust. 2), co powoduje rozszerzenie przestrzennego (teryto-
rialnego) zakresu ochrony, ergo odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela26.

Powy¿sze refleksje sk³aniaj¹ do wniosku postuluj¹cego dalsze prace
nad ustaw¹ o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, zasadniczo w celu har-
monizacji przyjêtych tam rozwi¹zañ z normami kodeksu cywilnego. W tym
kontek�cie nale¿y przywo³aæ pogl¹d prof. J. £opuskiego, który stawia
pytanie fundamentalnej natury o zasadno�æ utrzymywania w mocy od-
rêbnej ustawy reguluj¹cej sferê umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego
niezale¿nie od obowi¹zuj¹cej regulacji kodeksu cywilnego27. Wskazane
powy¿ej w¹tpliwo�ci dodatkowo wzmacniaj¹ znaczenie tego pogl¹du
i stawiaj¹ de minimis przed �rodowiskiem ubezpieczeniowym kwestiê
udzielenia umotywowanej odpowiedzi, a przed ustawodawc¹ � postulat
udoskonalenia w najbli¿szej przysz³o�ci regulacji ustawy o ubezpiecze-
niach obowi¹zkowych. Nie bez znaczenia by³oby przeprowadzenie po-
g³êbionej i ca³o�ciowej analizy relacji pomiêdzy ustaw¹ o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych a innymi aktami tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych
z 2003 r. (co przekracza ramy niniejszego tekstu), w szczególno�ci ustaw¹
ubezpieczeniow¹. Taka analiza by³aby niezbêdna tak¿e dla dostrze¿enia
przez ustawodawcê konieczno�ci pe³nej i prawid³owej absorpcji aquis,
na co wielokrotnie pisz¹cy te s³owa zwraca³ uwagê28.

26 Por. M. O r l i c k i, Roszczenie o zap³acenie sk³adki za czas, w którym nie by³a
�wiadczona ochrona ubezpieczeniowa, Prawo Asekuracyjne 2006, nr 1, s. 43, przyp. nr 5.
27 J. £ o p u s k i, Reforma cywilnego prawa ubezpieczeniowego: uwagi na marginesie

proponowanych zmian przepisów kodeksu cywilnego dotycz¹cych umowy ubezpieczenia,
maszynopis powielony (w druku, szczególnie s. 8-9).
28 Zamiast wielu pozycji: D. F u c h s, Pojêcie ryzyka i jego umiejscowienia (lokalizacji)

w prawie ubezpieczeñ gospodarczych, Zeszyty Prawnicze 2004, nr 4.2, s. 237 i nast.


