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1. Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie stanowi próbê przeprowadzenia analizy ekonomicznej i prawnej w odniesieniu do umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci. Wysokoæ wiadczenia zeñ wynikaj¹cego sta³a siê przedmiotem sporu pomiêdzy osob¹ uposa¿on¹ i ubezpieczycielem. Rozwa¿ania poni¿sze, dotycz¹ce specyficznej, choæ ci¹gle jeszcze nierzadkiej kategorii umów ubezpieczenia posagowego zawartych przed zmianami ustrojowymi, maj¹ szersze odniesienia. Zastosowane w nich metody mog¹ byæ z powodzeniem wykorzystywane w innych przypadkach podejmowania decyzji w sprawach anga¿uj¹cych problematykê ekonomiczn¹ i prawn¹. W ramach procesów zarz¹dzania s¹ to sytuacje wyj¹tkowo czêste.
Dzia³ania z zakresu polityki gospodarczej, które mia³y na celu urealnienie
wartoci pieni¹dza, jakie przeprowadzono na pocz¹tku polskiej transformacji ustrojowej, musia³y w efekcie równie¿ prowadziæ do koniecznoci przerachowywania wartoci zobowi¹zañ wyra¿onych w pieni¹dzu. Nieliczenie siê
przez uczestników ¿ycia gospodarczego z wyra¿on¹ w pieni¹dzu wartoci¹
poszczególnych stosunków zobowi¹zaniowych, jakie w przesz³oci mog³y
mieæ miejsce z uwagi na silny i powszechny charakter obecnoci pañstwa
w sferze gospodarczej, uleg³o zmianie. Jego wyrazem by³o warunkowane
orzeczeniem s¹dowym odejcie od zasady nominalizmu na rzecz stosowania
w okrelonych wypadkach waloryzacji wiadczeñ wynikaj¹cych z ww. zobowi¹zañ1.
Niniejsza praca powiêcona jest ustaleniu kryteriów, na których podstawie bêdzie mo¿na okreliæ zasady waloryzacyjne mo¿liwe do zaakceptowania
przez obie strony. Celem, który sobie postawilimy, by³o opracowanie podstawowych przes³anek mechanizmu waloryzacyjnego. Mechanizm ten, dziêki
1
Mo¿liwoæ taka zosta³a wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. (DzU nr
55, poz. 321) zmieniaj¹cej kodeks cywilny.
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zobiektywizowaniu zasad okrelenia wartoci zobowi¹zania, móg³by stanowiæ dla s¹du ekonomiczny punkt wyjcia w procesie ustalenia nale¿nej wartoci wiadczenia z ww. kategorii umów ubezpieczenia. Ustawodawca przyzna³ s¹dowi prawo okrelenia  na wniosek strony nieprowadz¹cej przedsiêbiorstwa, z którego prowadzeniem pozostawa³oby zwi¹zane wiadczenie 
zarówno wysokoci, jak równie¿ sposobu spe³nienia tego¿ wiadczenia. S¹d
rozwa¿a interesy stron zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i nie mo¿e
dowolnie kszta³towaæ wartoci zobowi¹zania. Oparcie siê w tym zakresie na
kategoriach niedookrelonych czy klauzulach generalnych, jako podstawach
dla moderowania wysokoci wiadczenia, mo¿e mieæ miejsce dopiero wtedy,
kiedy znana jest jego pierwotna wysokoæ, okrelona bez zastosowania przes³anek moderuj¹cych. Dopóki nie zostan¹ przedsiêwziête dzia³ania prowadz¹ce do okrelenia zasad waloryzacji wynikaj¹cych z regu³ ekonomii, dzia³ania na zasadzie przybli¿eñ mog¹ prowadziæ do rozwi¹zañ krzywdz¹cych któr¹ ze stron. Jak siê wydaje, nie w pe³ni jest tutaj zasadne wyra¿ane w orzecznictwie zdanie o w pe³ni zale¿nym od uznania s¹du orzekaj¹cego przyjêciu
kryteriów oceny zmiany si³y nabywczej pieni¹dza2. Przywo³ane orzeczenie
zdaje siê poszukiwaæ obiektywizuj¹cej dyrektywy kierunkowej w tym zakresie, wskazuj¹c, i¿ s¹d powinien poszukiwaæ podstaw do dokonania waloryzacji mo¿liwie zbli¿onych do natury zobowi¹zania.
Artyku³ 3581 kodeksu cywilnego nie zawiera zasad czy bezporednich
wskazówek co do doboru kryteriów oceny zmiany wartoci pieni¹dza, nie
powinno byæ to jednak interpretowane jako pe³na swoboda s¹du w tym zakresie. W procesie waloryzacji s¹d powinien wzi¹æ pod uwagê miary wartoci
uzale¿nione od rodzaju zobowi¹zania, w miarê mo¿noci okrelone obiektywnie, stanowi¹c dopiero podstawê dla uznaniowoci orzeczenia s¹du3. Jest to
tym wa¿niejsze, i¿ rzadko siê zdarza, aby zmiany cen zachowywa³y w pe³ni ich
wzajemne relacje, co wyklucza stworzenie jasnych kryteriów na poziomie
ustawowym.

2. Sytuacja prawno-gospodarcza w chwili zawierania umowy
W chwili zawarcia umowy organizacja systemu ubezpieczeñ maj¹tkowych
i osobowych oparta by³a na unormowaniach ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r.
o ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych [DzU nr 72, poz. 357]. Zgodnie
z jej postanowieniami do wykonywania dzia³alnoci ubezpieczeniowej w zakresie bezporednich ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych na zasadach
wy³¹cznoci powo³any by³ Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ PZU.
2

Wyrok S¹du Apelacyjnego w Gdañsku (I ACR 524/91). Wokanda z 1992 r. nr 4, s. 27.
Za wyborem kryterium powinny przemawiaæ przede wszystkim takie wzglêdy jak: charakter i cel wiadczenia podlegaj¹cego rewaloryzacji, ród³o powstania zobowi¹zania, z którego
nastêpnie wynika obowi¹zek wiadczenia, zamierzony przez uprawnionego sposób spo¿ytkowania wiadczenia. Te rozwa¿ania powinny determinowaæ s¹d do przyjmowania nie dowolnego
kryterium, lecz wskanika porównywalnoci mo¿liwie najbli¿szego naturze zobowi¹zania, z którego wiadczenie wynik³o, oraz celu, dla którego osi¹gniêcia wiadczenie mia³o i ma s³u¿yæ.
3
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Jako przedsiêbiorstwo pañstwowe, w chwili zawarcia umowy PZU nie
podlega³ przepisom ustawy o przedsiêbiorstwach pañstwowych, nie bêd¹c
w zwi¹zku z powy¿szym zwi¹zanym ustawowymi zasadami samodzielnoci,
samorz¹dnoci i samofinansowania4  jako jednostka gospodarki uspo³ecznionej mia³ za zadanie, racjonalnie gospodaruj¹c powierzon¹ mu czêci¹
mienia ogólnonarodowego, realizowaæ w sposób planowy zadania gospodarcze i spo³eczne5. Podejmowane przez niego dzia³ania mia³y miejsce w otoczeniu, na które sk³ada³y siê konstytucyjne zobowi¹zania organizacji pañstwowej do coraz lepszego zaspokajania potrzeb obywateli oraz urzeczywistniania zasad sprawiedliwoci spo³ecznej, likwidowania wyzysku cz³owieka
przez cz³owieka i przeciwdzia³ania naruszaniu zasad sprawiedliwoci spo³ecznej6. Wskazane wartoci urzeczywistniane by³y w stanowi¹cym podstawê
ustroju spo³eczno-gospodarczego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej socjalistycznym systemie gospodarczym, funkcjonuj¹cym na podstawie narodowego
planu spo³eczno-gospodarczego, którego zasadniczym celem mia³o byæ systematyczne polepszanie warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych spo³eczeñstwa7.
Zasady planowania gospodarczego, jakie zosta³y wskazane m.in. dla jednostek gospodarki uspo³ecznionej w ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu spo³eczno-gospodarczym (DzU nr 7 poz. 51), zak³ada³y, i¿ powinny one
okrelaæ kierunki swojej dzia³alnoci i rozwoju na podstawie:
 rachunku op³acalnoci ekonomicznej,
 pe³nej odpowiedzialnoci ekonomicznej za wyniki dzia³alnoci,
 zgodnie z zasadami samofinansowania,
 kieruj¹c siê przy sporz¹dzaniu swoich planów m.in. umowami z dostawcami i odbiorcami oraz innymi jednostkami lub wstêpnymi uzgodnieniami
w tym zakresie, a tak¿e za³o¿eniami wynikaj¹cymi z planów centralnych
i terytorialnych8.
Planowanie jako takie powinno siê opieraæ na analizie mo¿liwoci finansowych, analizie potrzeb spo³ecznych oraz mo¿liwoci ich zaspokojenia9.
Powy¿sze uwarunkowania pozwalaj¹ przyj¹æ, i¿ podstawowym celem dzia³ania PZU by³y cele i zadania o charakterze pozaekonomicznym. Dla przed4
Odpowiednie wy³¹czenie zosta³o skrelone zgodnie z postanowieniami art. 73 ustawy
z dnia 20 wrzenia 1984 r. o ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych (DzU nr 45, poz. 242),
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 1985 r.
5
Art. 13 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 roku (DzU z 1976
r. nr 7, poz. 36 z pón. zm.).
6
Art. 4 i 5 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 roku (DzU
z 1976 r. nr 7, poz. 36 z pón. zm.).
7
Art. 11 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 roku (DzU z 1976
r. nr 7, poz. 36 z pón. zm.).
8
Art. 18 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r., o planowaniu spo³eczno-gospodarczym (DzU nr 7,
poz. 51).
9
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu spo³eczno-gospodarczym (DzU nr
7, poz. 51). Plan zgodnie z przywo³anym przepisem powinien stanowiæ wypadkow¹ oparcia siê
na analizie potrzeb i mo¿liwoci.
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siêbiorstwa maksymalizacja zysku nie mia³a stanowiæ podstawowego celu
dzia³alnoci. W co najmniej równym stopniu uwarunkowania jego funkcjonowania w okrelonym otoczeniu gospodarczym stanowi³y przes³anki realizacji narodowego planu spo³eczno-gospodarczego oraz zaspokajanie potrzeb
spo³ecznych. Rola ta wymaga podkrelenia w kontekcie zajmowanej przez
Zak³ad monopolistycznej pozycji i co za tym idzie posiadanego na wy³¹cznoæ
prawa do oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych nieposiadaj¹cych bliskich substytutów.

3. Postanowienia umowy oraz dzia³ania stron poprzedzaj¹ce
zg³oszenie roszczenia

3 XI 1983 r.  jako umowa na rzecz osoby trzeciej  zosta³a zawarta przez
dwie osoby umowa ubezpieczenia dzieci na ¿ycie. Ubezpieczycielem by³ Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ, ubezpieczonymi za  rodzice dziecka, które
w wyniku postanowienia umowy ubezpieczenia stawa³o siê stron¹ uposa¿on¹. Suma ubezpieczenia wynosi³a piêædziesi¹t tysiêcy z³otych, sk³adka miesiêczna  czterysta piêædziesi¹t z³otych, a okres ubezpieczenia  trzynacie
lat. Ubezpieczyciel zobowi¹zywa³ siê wyp³aciæ:
a) [ ] podan¹ [ ] sumê ubezpieczenia, wzrastaj¹c¹ corocznie o 10,8%, tj. po up³ywie okresu ubezpieczenia uposa¿one dziecko otrzyma 120 200 z³,
b) rentê miesiêczn¹ w razie mierci jednego z ubezpieczonych w wysokoci 2%
aktualnie podwy¿szonej sumy ubezpieczenia do dnia pocz¹tku p³atnoci renty,
c) drug¹ rentê miesiêczn¹ w wysokoci 50% renty miesiêcznej ustalonej w dacie
zgonu pierwszego ubezpieczonego [cytaty z umowy].

W pozosta³ym zakresie do umowy zaopatrzenia dzieci znajdowa³y zastosowanie ogólne warunki PZU. Nie precyzowa³y one zasad indeksacji ani sk³adki, ani te¿ sumy ubezpieczenia. Przez dziesiêæ lat ubezpieczeni op³acali
sk³adki w wysokoci przewidzianej umow¹. Po up³ywie tego okresu prawny
nastêpca Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ  Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A. poinformowa³ ubezpieczonych, ¿e w zwi¹zku z przekszta³ceniem ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk³adkowe, nie wystêpuje
dalsza koniecznoæ wnoszenia sk³adki.
W trakcie trwania umowy, czyli do 3 XI 1996 r., nie zasz³y zdarzenia okrelone w punktach b) i c). Po up³ywie okresu ubezpieczenia, czyli po 3 XI 1996 r.,
zak³ad ubezpieczeñ nie zaproponowa³ spe³nienia ¿adnego wiadczenia wynikaj¹cego z umowy. Do wrzenia 1999 r. w sprawie zwi¹zanej z wykonaniem
umowy ¿adna ze stron nie podejmowa³a dzia³añ.

4. Analiza ekonomiczna umowy

Jak wspomniano, w czasie trwania stosunku ubezpieczenia nie nast¹pi³y
istotne z punktu widzenia zobowi¹zañ umownych zdarzenia. Roszczeniem,
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jakie wynika³o z umowy, sta³a siê wiêc wyp³ata sumy ubezpieczenia uposa¿onemu. Z ekonomicznego punktu widzenia podstawowym problemem jest
ustalenie jej wysokoci.
Analizê powiêcon¹ rozwi¹zaniu wskazanego wy¿ej zagadnienia nale¿y
rozpocz¹æ od konstatacji, i¿ wobec pojawienia siê wysokiej i nieoczekiwanej
inflacji w okresie nastêpuj¹cym po dacie zawarcia umowy oraz braku postanowieñ kontraktowych, jakie mog³yby byæ w takim wypadku zastosowane,
niemo¿liwe jest nominalne traktowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy.
Suma wyliczona w taki sposób wynosi³aby obecnie 12,02 z³ i stanowi³aby równowartoæ dwóch paczek papierosów. Z drugiej strony, proste przeliczenie
wartoci nabywczej sumy ubezpieczenia z roku zawarcia umowy na aktualnie
odpowiadaj¹c¹ mu wartociowo sumê pieniêdzy równie¿ nie by³oby uzasadnione w obliczu faktu, i¿ inflacja pomniejsza³a wartoæ nie tylko sumy ubezpieczenia, ale i wnoszonych w kolejnych okresach sk³adek.
Wobec wskazanych powy¿ej faktów zasadne wydaje siê byæ jedynie ustalenie wartoci roszczenia do ubezpieczyciela na podstawie realnej wartoci
wniesionych sk³adek w po³¹czeniu z za³o¿on¹ stop¹ zwrotu wynikaj¹c¹ bezporednio z umowy ubezpieczenia. Realn¹ wartoæ wniesionych sk³adek
oszacowaæ mo¿na poprzez odniesienie ich nominalnej wysokoci do aktualnej w momencie ich wnoszenia wysokoci redniej p³acy. W ten sposób, poprzez wyeliminowanie inflacji, mo¿liwe jest uzyskanie wielkoci mog¹cych
podlegaæ porównaniom. W efekcie powy¿szej operacji wyliczona zostanie
ostatecznie wartoæ roszczenia wyra¿ona jako wielokrotnoæ redniego wynagrodzenia. Jej ponowne przeliczenie na wartoci pieniê¿ne nie powinno
sprawiaæ wiêkszych k³opotów.
Tabela 1. ukazuje, jak kszta³towa³a siê si³a nabywcza sk³adki rocznej
w wysokoci 5400 z³otych10 w odniesieniu do bie¿¹cej redniej p³acy w kolejnych latach trwania umowy. Jej wartoæ realna mala³a szczególnie drastycznie w okresie nastêpuj¹cym po 1989 roku.

Tabela 1.

Wp³acone sk³adki jako czêæ redniej p³acy z okresu wp³aty
Lp.

Rok

rednia p³aca (z³)

Wp³ata jako czêæ redniej p³acy

1

1983

15 939

0,0847

2

1984

18 974

0,2846

3

1985

19 994

0,2701

4

1986

24 095

0,2241

5

1987

29 184

0,1850

6

1988

53 090

0,1017

10

W 1983 roku, który by³ pierwszym rokiem trwania umowy, wniesiona sk³adka by³a proporcjonalnie ni¿sza.
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Lp.

Rok

rednia p³aca (z³)

Wp³ata jako czêæ redniej p³acy

7

1989

206 800

0,0235

8

1990

1 029 600

0,0052

9

1991

1 756 300

0,0031

10

1992

2 438 600

0,0022

ród³o: GUS, obliczenia w³asne.

Problem oszacowania stopy zwrotu, wynikaj¹cej z umowy ubezpieczenia,
jest nieco bardziej skomplikowany. W procesie jej identyfikacji wskanik
10,8%, zapisany w punkcie a) umowy nie wydaje siê pomocny. W istocie stanowi on nie tyle wartoæ wyra¿on¹ w procentach, ile w punktach procentowych
pierwotnej sumy ubezpieczenia, czyli piêædziesiêciu tysiêcy z³otych. Wynika
to z faktu, i¿ planowana nadwy¿ka (stanowi¹ca ³¹cznie 70 200 z³) wartoci
sumy ubezpieczenia na koniec umowy w stosunku do pierwotnej sumy ubezpieczenia jest trzynastokrotnoci¹ 10,8% z pierwotnej sumy ubezpieczenia
(10,8% z 50 000 z³ równa siê 5400 z³, co pomno¿one przez 13 daje 70 200 z³.). Nie
by³oby wiêc poprawne metodologicznie u¿ycie tego wskanika przy ustalaniu
stopy zwrotu, wynikaj¹cej z umowy. Zamiast tego, pos³u¿yæ siê mo¿na ostateczn¹ sum¹ ubezpieczenia, czyli 120 200 z³ oraz wartoci¹ rocznych wp³at 
5400 z³ (dwunastokrotnoæ miesiêcznej sk³adki w wysokoci 450 z³). Zak³adaj¹c, ¿e mamy do czynienia z rocznymi wp³atami, koñcowa suma ubezpieczenia w wysokoci 120 200 z³ stanowi zaktualizowan¹ wartoæ corocznych wp³at
5400 z³ przez okres lat trzynastu. Wspó³czynnikiem dyskontowym w tym wypadku jest szukana stopa zwrotu (r), któr¹ nale¿y wyliczyæ, korzystaj¹c z powy¿szych danych.
Zapisuj¹c powy¿szy wniosek formalnie, otrzymujemy nastêpuj¹ce równanie:
5400·(1 + r)13 + 5400·(1 + r)12 +

+ 5400·(1 + r)2 + 5400·(1 + r)1 = 120 200 (1)

Przekszta³caj¹c je otrzymujemy równanie postaci:
13

å(1 + r )

i

= 22,2...

(2)

i =1

a nastêpnie:

(1 + r )13 - 1
= 22,2...
r

(3)

Rozwi¹zaniem tego równania jest wartoæ r na poziomie oko³o 8%. Alternatywnym sposobem jest zastosowanie tablic wartoci wspó³czynnika przysz³ej wartoci wyp³at annuitetowych (Future Value Interest Factor for Annuity
 FVIFA). W takim wypadku otrzymujemy równanie:
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FVIFA 13, r · 5400 = 120 200

(4)

a po przekszta³ceniu:
(5)11

FVIFA 13, r = 22,2

Z tablic zaktualizowanej wartoci przysz³ej odczytujemy, i¿ najbli¿szym
22,2 wynikiem dla trzynastu okresów jest stopa procentowa r = 8%.
Dysponuj¹c zidentyfikowan¹ stop¹ zwrotu oraz realn¹ wartoci¹ wp³at,
mo¿na wyliczyæ wysokoæ roszczenia wynikaj¹cego z umowy ubezpieczenia.
Powinno ono odpowiadaæ zaktualizowanej wed³ug wyliczonej stopy zwrotu
wartoci strumienia wp³at sk³adek na koniec okresu trwania umowy. Wyniki
wyliczenia zawarto w tabeli 2.

Tabela 2.
Zaktualizowane wartoci wp³at oraz ca³kowita wartoæ roszczenia w przeliczeniu na wysokoæ
redniego wynagrodzenia dla stopy zwrotu równej 8%
Lp.

Rok

Sk³adka jako czêæ
redniej p³acy

Wspó³czynnik dyskontuj¹cy

Zaktualizowana wartoæ wp³aty

kalendarzowy

umowy

(A)

(B)

A·B

1

1983

0

0,0847

2,7196

0,2304

2

1984

1

0,2846

2,5182

0,7167

3

1985

2

0,2701

2,3316

0,6298

4

1986

3

0,2241

2,1589

0,4838

5

1987

4

0,1850

1,9990

0,3698

6

1988

5

0,1017

1,8509

0,1882

7

1989

6

0,0235

1,7138

0,0403

8

1990

7

0,0052

1,5869

0,0083

9

1991

8

0,0031

1,4693

0,0046

10

1992

9

0,0022

1,3605

0,0030

Ca³kowite zobowi¹zanie wyra¿one jako czêæ redniej p³acy

2,6747

ród³o: obliczenia w³asne.

Przy wyliczaniu stopy zwrotu za³o¿ono, ¿e ca³a sk³adka mia³a charakter
kapita³owy. Jednak treæ umowy ubezpieczenia w przedstawionych na
pocz¹tku punktach b) i c) zak³ada³a równie¿ ochronê ubezpieczeniow¹ w razie mierci ubezpieczonych. Powinno z tego wynikaæ stwierdzenie, i¿ jedynie
czêæ sk³adki s³u¿yæ mia³a celom kapita³owym. Je¿eli jednak wspomniany
wy¿ej wniosek zostanie uwzglêdniony, nie powinno to w istotny sposób zmieniæ wartoci wyliczonego zobowi¹zania. Z jednej bowiem strony, wyliczona
11

W istocie równanie to jest to¿same z równaniem (3).
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na podstawie ni¿szych sk³adek stopa zwrotu by³aby wy¿sza, z drugiej jednak
 mniejsze by³yby wartoci wp³at i w efekcie wyliczone w ten sposób zobowi¹zanie przyjmowa³oby wartoæ zbli¿on¹.
W celu ostatecznego oszacowania wartoci roszczenia nale¿y wyraziæ j¹
w kategoriach pieniê¿nych. W tym celu przywo³aæ nale¿y wysokoæ redniej
p³acy dla momentu, w którym roszczenie to zostanie zg³oszone. Na pocz¹tku
roku 2000 wysokoæ ta wynosi³a 1856 z³12. Problem mo¿e jednak powodowaæ
metodologia wyliczenia tej kwoty. Wysokoci redniej p³acy, u¿yte w tabeli 1.
nie zawiera³y ani podatku dochodowego, ani sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, elementy te s¹ jednak zawarte w redniej p³acy podanej powy¿ej. Dla
okrelenia pieniê¿nej wartoci roszczenia nale¿y u¿yæ wielkoci netto, pomniejszonej o 18,36-procentow¹ sk³adkê ubezpieczenia spo³ecznego oraz podatek dochodowy wynosz¹cy 19% p³acy pomniejszonej o powy¿ej zdefiniowan¹ sk³adkê ubezpieczenia spo³ecznego. Tak wyliczone rednie wynagrodzenie netto wynosi 1273 z³. Ostateczna wartoæ pieniê¿na roszczenia z ekonomicznego punktu widzenia wed³ug stanu na pocz¹tek roku 2000 wynosiæ wiêc
bêdzie 2,6747 redniej p³acy netto w wysokoci 1273 z³, czyli 3404 z³.

5. Podstawowe uwarunkowania prawne umowy
Rozwa¿anie prawnych aspektów zagadnienia rozpocz¹æ nale¿y od okrelenia, czy roszczenie z rozwa¿anej umowy ubezpieczenia jest prawnie wymagalne pod koniec roku 1999. Poniewa¿ nie zaistnia³y przes³anki okrelone
w punktach b) i c), wiadczenie, zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt. a)
powo³anej umowy, sta³o siê wymagalne z dniem 4 XI 1996. wiadczenie zak³adu ubezpieczeñ powinno wiêc przyj¹æ postaæ jednorazowej wyp³aty. Roszczenie takie, zgodnie z postanowieniami ustawy obowi¹zuj¹cej w chwili zawarcia umowy, mog³oby byæ dochodzone przez okres lat trzech13. Po jej zast¹pieniu przez przepisy kodeksu cywilnego okres wymagalnoci zosta³ utrzymany
zgodnie z warunkami powy¿szymi. Temu ostatniemu rygorowi poddane by³yby równie¿ roszczenia wynikaj¹ce z zaistnienia przes³anek okrelonych
w punktach b) i c). Pomimo jednostronnego przekszta³cenia przez PZU analizowanej umowy w umowê ubezpieczenia bezsk³adkowego i wejcia w ¿ycie
regulacji dopuszczaj¹cej waloryzacjê niewykonanej czêci wiadczeñ wynikaj¹cych ze zobowi¹zañ umownych o charakterze pieniê¿nym powsta³ych od
dnia 30 padziernika 1950 r., nie mo¿na znaleæ podstaw do modyfikacji zasad
wymagalnoci ww. umowy. Niezale¿nie wiêc od zmiany treci stosunku
umownego, domniemywaæ nale¿y, i¿ wymagalnoæ wiadczenia powinna byæ
zwi¹zana z wyra¿eniem ¿¹dania wyp³aty wiadczenia przez osobê uprawnio12

rednia p³aca w okresie IXII 1999 (GUS).
Zob. art. 12 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 roku o ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych (DzU nr 72, poz. 357). Regulacjê tê podtrzymywa³y zmiany wynikaj¹ce z art. 71 ustawy
z dnia 20 wrzenia 1984 r. o ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych (DzU nr 45, poz. 242
z pón. zm.),
13
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n¹ do dnia 4 XI 199914. Dzia³ania podejmowane przez osobê uprawnion¹
z umowy przed up³ywem tej daty, polegaj¹ce na dokonaniu wezwania strony
zobowi¹zanej do zap³aty, przerwa³y up³yw wskazanego terminu, a wiêc
w okrelonej sytuacji analizowane roszczenie nie uleg³o przedawnieniu na
pocz¹tku 2000 i w pe³ni zasadne jest jego dochodzenie15.
Kolejn¹, podlegaj¹c¹ rozwa¿eniu kwesti¹ jest istnienie po stronie osoby
uprawnionej z umowy roszczenia w postaci chronionego prawem ¿¹dania
urealnionej wartoci wiadczenia, a nie wartoci umownej. W momencie
zawierania umowy w polskim prawie cywilnym bezwzglêdnie obowi¹zywa³a
zasada nominalizmu. Przy zastosowaniu stanu prawnego z chwili zawarcia
kontraktu nie by³oby mo¿liwe ¿¹danie zap³aty sumy innej ni¿ okrelona
w umowie. Z drugiej jednak strony wyranie ukierunkowana na dzia³anie
wsteczne16 nowelizacja kodeksu cywilnego z roku 1990 umo¿liwi³a domaganie siê wartoci realnej w sytuacji, gdy z roszczeniem wobec podmiotu gospodarczego wystêpuje podmiot nieprowadz¹cy dzia³alnoci gospodarczej w zakresie, w jakim wiadczenie pozostawaæ by mog³o w zwi¹zku z prowadzeniem
przedsiêbiorstwa17. Klauzula rebus sic stantibus, wprowadzona przed momentem wymagalnoci roszczenia, umo¿liwia, wobec nadzwyczajnej zmiany
okolicznoci, jak¹ w tym przypadku jest nieprzewidywalna inflacja, ¿¹danie
s¹dowej zmiany wartoci roszczenia. Obowi¹zuj¹ce regulacje pozwalaj¹ zatem na domaganie siê od strony zobowi¹zanej wysokoci wyp³aty innej ni¿
zapisana w umowie. Dokonywanie zmiany (waloryzacji) jest zatem mo¿liwe
ju¿ to na podstawie ugody stron, ju¿ to na podstawie orzeczenia s¹du, do którego z wnioskiem mo¿e wyst¹piæ strona nieprowadz¹ca przedsiêbiorstwa,
z którego prowadzenia roszczenie by wynika³o (art. 3581 § 4 kc)18. S¹d, po
14

Art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy  kodeks cywilny (DzU nr 55, poz. 321).
Obecne przedawnienia regulowane prawem cywilnym zawarte s¹ w postanowieniach art.
117125  zasady ogólne i art. 818 w odniesieniu do ubezpieczeñ. Ustawa z dnia 23 kwietnia
1963 r. kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z pón. zm.).
16
Art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z pón. zm.) stanowi, i¿ ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba ¿e wynika to z jej brzmienia lub celu.
17
Art. 3581 § 1. Je¿eli przedmiotem zobowi¹zania od chwili jego powstania jest suma pieniê¿na, spe³nienie wiadczenia nastêpuje przez zap³atê sumy nominalnej, chyba ¿e przepisy
szczególne stanowi¹ inaczej (zasada nominalizmu).
§ 2. Strony mog¹ zastrzec w umowie, ¿e wysokoæ wiadczenia pieniê¿nego zostanie ustalona
wed³ug innego ni¿ pieni¹dz miernika wartoci.
§ 3. W razie istotnej zmiany si³y nabywczej pieni¹dza po powstaniu zobowi¹zania, s¹d mo¿e
po rozwa¿eniu interesów stron, zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, zmieniæ wysokoæ
lub sposób spe³nienia wiadczenia pieniê¿nego, chocia¿by by³y ustalone w orzeczeniu lub umowie (waloryzacja).
§ 4. Z ¿¹daniem zmiany wysokoci lub sposobu spe³nienia wiadczenia pieniê¿nego nie
mo¿e wyst¹piæ strona prowadz¹ca przedsiêbiorstwo, je¿eli wiadczenie pozostaje w zwi¹zku
z prowadzeniem tego przedsiêbiorstwa.
§ 5. Przepisy § 2 i 3 nie uchybiaj¹ przepisom reguluj¹cym wysokoæ cen i innych wiadczeñ
pieniê¿nych.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z pón. zm.).
18
Wyrok S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia 04 listopada 1992 r., I ACr 392/92, OSNAP z 1994
roku, nr 1, s. 3.
15
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stwierdzeniu, i¿ po dacie powstania zobowi¹zania mia³a miejsce istotna
zmiana si³y nabywczej pieni¹dza, po rozwa¿eniu interesów stron, zgodnie
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, mo¿e zmieniæ wysokoæ lub sposób
spe³nienia wiadczenia pieniê¿nego, chocia¿by by³o ustalone w orzeczeniu
lub umowie (art. 3581 § 3 kc). Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, i¿
zmiana wysokoci wiadczenia pieniê¿nego, dokonana przez s¹d na podstawie art. 3581 § 3 kc, uwzglêdniaæ powinna interes obu stron stosunku prawnego. Wykluczona jest jednak waloryzacja dokonywana na zasadzie mechanicznego przerachowania wiadczenia19, polegaj¹ca zw³aszcza na stosowaniu raz
ustalonych mierników20. Nie mo¿e ona tak¿e polegaæ na ustaleniu wysokoci
tego wiadczenia w postaci u³amka lub procentu innego wiadczenia okresowego  taka konstrukcja zak³ada bowiem sta³¹ waloryzacjê na przysz³oæ,
czego nie przewiduje art. 3581 § 3 kc21.
Po wyjanieniu zagadnieñ natury ogólnej, umo¿liwiaj¹cych wysuniêcie
roszczenia, a tak¿e domaganie siê urealnionej wartoci wiadczenia, nastêpnym problemem zwi¹zanym z przyjêtymi rozwi¹zaniami powinna siê staæ
analiza poprawnoci metodologii ekonomicznej, zastosowanej do wyliczenia
wysokoci wiadczenia. Dwa problemy wydaj¹ siê w tym przypadku szczególnie istotne: okrelenie wysokoci redniego wynagrodzenia, u¿ytego do waloryzacji wiadczenia, oraz wysokoci stopy zwrotu.
Sprawa wysokoci przeciêtnego wynagrodzenia nie wymaga d³ugiej analizy. wiadczenie, o którym mowa, sta³o siê wymagalne w dniu 4 XI 1996. Do
dnia poprzedzaj¹cego up³yw daty przedawnienia osoba uposa¿ona nie zg³osi³a ¿adnego roszczenia. Z tych dwóch faktów wynika, ¿e do przeprowadzenia
waloryzacji nie jest w³aciwe zastosowanie redniej p³acy z chwili zg³oszenia
roszczenia, czyli pocz¹tku roku 2000. W jej miejsce powinno zostaæ u¿yte wynagrodzenie netto z roku 1996 w wysokoci 795 z³22. Niezg³oszenie wezwania
do zap³aty powinno prowadziæ do obci¹¿enia odpowiedzialnoci¹ za skutki
utraty wartoci pieni¹dza osoby uprawnionej do dzia³ania, która nie czyni ze
swego prawa u¿ytku. Zmniejsza to wartoæ roszczenia do wysokoci 2126 z³,
która nie podlega dalszej waloryzacji do chwili zg³oszenia roszczenia.
Problem zwi¹zany ze sposobem wyliczenia realnej stopy zwrotu ma charakter bardziej skomplikowany. Jak ju¿ wspomniano, w chwili zawierania
umowy obowi¹zywa³a zasada nominalizmu. Z powy¿szego wynika³oby, ¿e wyliczona w czêci ekonomicznej wysokoæ stopy zwrotu na poziomie 8% jest
19
Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 18 stycznia 1996 U I PRN 102/95, OSNAP z 1996 r., nr 14,
s. 200. Wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 wrzenia 1994 r. I ACr 221/94, wokanda
z 1995 r., nr 10, s. 46
20
Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 19 stycznia 1999 r., II CKN 202/98, OSNC z 1999 r., nr 6,
s. 121. Wyrok S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia 14 wrzenia 1994 r, I ACr 221/94, wokanda z 1995
roku, nr 10, s. 46. Wyrok S¹du Apelacyjnego w £odzi z dnia 22 padziernika 1992 I ACr 382/92
OSA z 1993 r., nr 8, s. 58.
21
Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 23 listopada 1993 r., III CRN 46/93, OSNC z 1994 r,. nr 4,
s. 93.
22
ród³o  dane GUS.
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w³aciwa. Z drugiej jednak strony, zasadê tê zanegowano w odniesieniu do
wyliczenia wysokoci wiadczenia. Poza tym, pomimo zasady nominalizmu,
podmioty zawieraj¹ce umowê musia³y mieæ wiadomoæ wystêpowania inflacji. Jej wysokoæ nie mog³a odpowiadaæ faktycznej wysokoci inflacji zaistnia³ej póniej (jest to zrozumia³e wobec niemo¿noci przewidzenia zasadniczo zmienionych warunków gospodarowania), ale musia³a byæ zwi¹zana
z aktualnymi warunkami gospodarczymi. Podstawow¹ wiêc kwesti¹ dla wyliczenia realnej stopy zwrotu jest identyfikacja stopy inflacji, któr¹ móg³ i powinien przyj¹æ zak³ad ubezpieczeñ w momencie podpisywania umowy.

Tabela 3.

Zaktualizowane wartoci wp³at oraz ca³kowita wartoæ roszczenia w przeliczeniu na wysokoæ
redniego wynagrodzenia dla stopy zwrotu równej 5%
Lp.

Rok

Wp³ata jako czêæ
redniej p³acy

Wspó³czynnik
dyskontuj¹cy

Zaktualizowana
wartoæ wp³aty

kalendarzowy

umowy

A

B

A·B

1

1983

0

0,0847

1,8856

0,1597

2

1984

1

0,2846

1,7959

0,5111

3

1985

2

0,2701

1,7103

0,4620

4

1986

3

0,2241

1,6289

0,3650

5

1987

4

0,1850

1,5513

0,2870

6

1988

5

0,1017

1,4775

0,1503

7

1989

6

0,0235

1,4071

0,0331

8

1990

7

0,0052

1,3401

0,0070

9

1991

8

0,0031

1,2763

0,0040

10

1992

9

0,0022

1,2155

0,0027

Ca³kowite zobowi¹zanie wyra¿one jako czêæ redniej p³acy
Ca³kowite zobowi¹zanie wyra¿one w pieni¹dzu (z³)

1,9817
2522

ród³o: obliczenia w³asne.

Jak ju¿ zosta³o wspomniane, w dniu podpisywania umowy gospodarka polska zarz¹dzana by³a na zasadzie planu, tak wiêc podstawowe dane makroekonomiczne, w tym wysokoæ inflacji, okrela³ plan spo³eczno-gospodarczy.
W dniu zawarcia umowy obowi¹zywa³ uchwalony przez Sejm 28 IV 1983 Narodowy Plan Spo³eczno-Gospodarczy na lata 1983198523. Zak³ada³ on, ¿e
w okresie obowi¹zywania pieniê¿ne dochody ludnoci wzrosn¹ o 49%, a produkcja towarów tylko o 24%. Wytwarza³o to lukê inflacyjn¹ na poziomie 919
mld z³. Luka ta w po³¹czeniu z ca³kowitym obiegiem pieniê¿nym na poziomie
23
Dane dotycz¹ce planu za: E., Bijak, Narodowy plan spo³eczno-gospodarczy na lata
19831985: program stabilizacji i rozwoju gospodarki narodowej; Wojskowa Akademia Polityczna
im. F. Dzier¿yñskiego, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1983.
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oko³o 5 bln z³otych wraz z za³o¿eniami dotycz¹cymi rozdysponowania rodków pieniê¿nych przez ludnoæ by³a przyczyn¹ zak³adanej inflacji na poziomie 3640% w okresie trzech lat planu. W przeliczeniu rocznym daje to inflacjê rzêdu 10,7911,86%.
Zidentyfikowany powy¿ej poziom inflacji jest zasadniczo wy¿szy ni¿ nominalna stopa zwrotu wynikaj¹ca z umowy. Oznacza to, ¿e zak³ad ubezpieczeñ
powinien zak³adaæ istnienie wy¿szej inflacji ni¿ zaoferowana w umowie stopa procentowa. Je¿eli tego nie zrobi³ i ustali³ stopê na poziomie zasadniczo
ni¿szym, mo¿na wnioskowaæ, ¿e zawarta umowa jest nieekwiwalentna i ma na
celu wyp³atê ca³kowitych nale¿noci co do wartoci ni¿sz¹ ni¿ wartoæ wniesionych sk³adek. W zaistnia³ej sytuacji mo¿na zasadnie twierdziæ, ¿e umowa
taka, jako sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, mo¿e zostaæ uznana
za niewa¿n¹ od momentu jej zawarcia (art. 58 § 2 kc)24. Uznanie umowy za niewa¿n¹ z uwagi na brak odpowiednich podstaw prawnych nie prowadzi jednak
do bezporedniego stwierdzenia, i¿ ww. wniosek powinien upowa¿niaæ do
¿¹dania zwrotu wp³aconych sk³adek wed³ug ich wartoci, zwaloryzowanych
rednim wynagrodzeniem z chwili zg³oszenia roszczenia, czyli z pocz¹tku
roku 2000 (damnum emergens) wraz z potencjalnymi po¿ytkami  zyskiem
utraconym (lucrum cessans). Dla stworzenia punktu odniesienia, niezbêdnego dla dalszych rozwa¿añ, wydaje siê mo¿liwe przyjêcie wskazanego wariantu za punkt wyjcia, jako zgodnego z poczuciem sprawiedliwoci. W takiej
sytuacji ponownie pojawia siê pytanie o sposób okrelenia stopy procentowej, odzwierciedlaj¹cej wysokoæ utraconych korzyci.
Jedyn¹ dostêpn¹ w ówczesnym czasie opcj¹ oszczêdzania w gospodarce
polskiej, która zapewnia³aby dodatni¹ realn¹ stopê zwrotu, by³y walutowe
lokaty terminowe PeKaO S.A. dla osób fizycznych. W okresie zawierania umowy oprocentowanie trzyletnich rachunków typu A by³o równe 11%. Przy
redniej inflacji w Stanach Zjednoczonych, wynosz¹cej w tym okresie oko³o
6%25, daje to w efekcie realn¹ stopê zwrotu na poziomie oko³o 5%.
Opieraj¹c siê na powy¿szych wnioskach, wyliczenie roszczenia powinno
zostaæ przeprowadzone na podstawie 5-procentowej stopy zwrotu oraz wysokoci redniej p³acy netto z pocz¹tku roku 2000, czyli 1273 z³. Wartoæ tak
wyliczonego roszczenia wynosi 2522 z³, a samo wyliczenie zawiera tabela 3.

6. Orzecznictwo
Dotychczas podejmowane przez polskie s¹dy próby okrelania wartoci
pieni¹dza w wiadczeniach o charakterze waloryzacyjnym, nie opiera³y siê
na jednolitych kryteriach. Pomimo ¿e w efekcie prowadzi³y one do dokony24
Niemo¿liwe jest domaganie siê uznania umowy za niewa¿n¹ z uwagi na okrelony dla
podniesienia ww. przes³anki niewa¿noci wzglêdnej termin lat dwóch od daty zawarcia umowy
(art. 388 kc).
25
D. Kamerschen, R. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ
Solidarnoæ; Gdañsk 1993.
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wania waloryzacji, nie by³y motywowane w pierwszym rzêdzie przes³ankami
ekonomicznymi  s¹dy, dzia³aj¹c na podstawie wskazañ art. 3811 § 4 kc, na
pierwszy plan wysuwa³y klauzulê zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Zgodnie
z tym podejciem uzasadniona jest ka¿da dokonana wyrokiem s¹du zmiana
wartoci wiadczenia, je¿eli nie sprowadza siê do zas¹dzenia pe³nej kwoty,
bêd¹cej wynikiem przeliczenia wiadczenia nale¿nego w odniesieniu do
wartoci redniej krajowej brutto i oprocentowania w wysokoci zadeklarowanej w umowie stopy procentowej. Takie mechaniczne przeliczenie, podobnie jak pe³ne zadoæuczynienie roszczeniom którejkolwiek ze stron umowy,
wydaje siê jednak byæ na podstawie powo³anego przepisu nieuzasadnione.
Poszukiwanie sprawiedliwoci musi mieæ odniesienie do konkretnych warunków i dopiero wtedy mo¿e byæ traktowane jako podstawa do uwzglêdniania interesów stron.
Indywidualne traktowanie ka¿dego przypadku nie wydaje siê zwalniaæ
s¹dów od formu³owania zasad, którymi rz¹dzi siê waloryzacja. Wewn¹trz ich
ram s¹d i tak pos³ugiwa³by siê kryteriami ocennymi, wynikaj¹cymi z poczucia
sprawiedliwoci. Ca³ociowe rozumowanie oparte by³oby jednak na metodologii naukowej, której przedmiotem s¹ m.in. rozwa¿ania na temat wartoci
ekonomicznej. W takiej sytuacji mo¿na by uznaæ, ¿e s¹dy, odpowiadaj¹c za
stronê prawn¹, uwolni³y siê od subiektywizmu, wyliczeñ przedstawianych
przez strony i przes³anek, na jakich zosta³y oparte przedstawiane przez nie
wyliczenia. W pewien sposób czêæ takich uniwersalnych zasad wskaza³ S¹d
Najwy¿szy w jednym z nowszych orzeczeñ26. Opieraj¹c siê na dotychczasowym dorobku orzeczniczym dotycz¹cym ww. problematyki, S¹d stwierdzi³, ¿e:
 nie jest prawid³owe dokonanie waloryzacji s¹dowej poprzez odniesienie
kwoty wynikaj¹cej z umowy wiadczeñ zak³adu ubezpieczeñ do wartoci
przeciêtnych wynagrodzeñ z daty zawarcia umowy i pos³u¿enia siê tak
uzyskanym wskanikiem jako mno¿nikiem dla przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej i nastêpnie wynikaj¹cego
z uwzglêdnienia interesów obu stron zas¹dzenia 65% otrzymanej w ten
sposób kwoty. Rozumowanie takie narusza art. 3581 § 3 poprzez nienale¿yte uwzglêdnienie interesu pozwanego;
 konieczne jest, przy ustalaniu praw i obowi¹zków stron, oparcie siê na
prawach i obowi¹zkach stron oraz odniesienie ich do zachodz¹cych zjawisk gospodarczych (inflacja);
 dla ustalenia wartoci nale¿nego wiadczenia konieczne jest przerachowanie w odniesieniu do przyjêtego miernika (wynagrodzenia) zarówno
wiadczenia, do jakiego w ramach umowy zobowi¹za³ siê zak³ad ubezpieczeñ, jak równie¿ dokonanie tego w odniesieniu do wiadczeñ ubezpieczaj¹cego. Takie dzia³anie, zdaniem SN, jest niezbêdne dla ustalenia relacji,
w jakiej zgodnie z umow¹ suma sk³adek pozostawa³a do kwoty nale¿nej
26
Wyrok S¹du Najwy¿szego, Izba Cywilna, z dnia 8 stycznia 1999 r. (I CKN 958/97), niepublikowany.
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ubezpieczonemu i która to relacja powinna byæ zasadniczo zachowywana
przy ustalaniu zwaloryzowanej nale¿noci podlegaj¹cej zas¹dzeniu.
Analiza orzeczenia stanowi¹cego swoiste podsumowanie dotychczasowego orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w tego typu sprawach nasuwa jednak
pewne zastrze¿enia. Trudno doszukaæ siê odpowiedzi na pytanie o wzajemne
relacje inflacji, jaka by³a zak³adana w narodowym planie spo³eczno-gospodarczym, ze spadkiem wartoci pieni¹dza, jaki zak³adany by³ przez strony
w umowie. Dopiero taka obserwacja sk³ania³by do wypowiadania siê o pozycji stron w ramach umowy, zw³aszcza o nastawieniu zak³adu ubezpieczeñ do
klienta, który nie by³ w stanie zakupiæ choæby zbli¿onego rodzajowo produktu
z uwagi na monopolistyczn¹ pozycjê ubezpieczyciela. Ustawodawca nie zawar³ w treci art. 3581 § 3 szczegó³owych przes³anek jego stosowania. Zosta³y
one pozostawione sêdziowskiemu uznaniu, opartemu na wszechstronnym
rozwa¿eniu okolicznoci konkretnej sprawy, przy stosowaniu ogólnych kierunkowych wskazañ zawartych w ustawie27. W pewien sposób S¹d Najwy¿szy
zatrzyma³ siê w pó³ drogi, uszczegó³awiaj¹c zasady, nie formu³uj¹c jednak
regu³ postêpowania ani nie wskazuj¹c metod, które mo¿na by³oby stosowaæ.

7. Przes³anki wyznaczaj¹ce strategiê zak³adu ubezpieczeñ

Jak siê wydaje, nie nale¿y liczyæ na jakiekolwiek dzia³ania podejmowane
przez podmiot zobowi¹zany do wiadczenia, czyli przez ubezpieczyciela.
Wynika to z ró¿nego typu uwarunkowañ. Przede wszystkim nie zosta³a zapewniona prawnie mo¿liwoæ jednorazowego, generalnego rozwi¹zania wskazanego problemu. Rozwi¹zanie takie, w postaci jednolitego, ustawowego przelicznika umo¿liwiaj¹cego waloryzacjê wszystkich tego typu zobowi¹zañ, spowodowa³oby szybkie rozwi¹zanie problemu. Jego brak powoduje, ¿e zobowi¹zany nie ma innej mo¿liwoci poza indywidualnym wykupywaniem czy
renegocjowaniem wiadczeñ dokonywanym na wniosek zainteresowanych.
Dodatkowo postêpowanie ugodowe, charakteryzuj¹ce siê wysokimi kosztami, prowadzi do mizernych efektów. Jakakolwiek aktywnoæ ubezpieczyciela
mog³aby równolegle prowadziæ do uwiadomienia w³acicielom polis ich
praw, których nie wszyscy s¹ wiadomi. W efekcie czêæ polis, mo¿liwych do
wykupienia niskim kosztem, zasadniczo powiêkszy³aby straty.
W sytuacji, w której przedsiêbiorstwo, dziêki okrelonemu sformu³owaniu
przepisu du¿ej klauzuli rebus sic stantibus, zosta³o wykluczone spomiêdzy
grona podmiotów uprawnionych do inicjowania postêpowania, s¹dy w ograniczonym stopniu zainteresowane s¹ stworzeniem klarownych ram orzeczniczych, co do pewnego stopnia ogranicza³oby ich swobodê ocenn¹. Nie mo¿na
mieæ wiêc pretensji do d³u¿nika ww. stosunków zobowi¹zaniowych, i¿, dzia³aj¹c zgodnie z w³asnym interesem, stara siê po pierwsze o nienag³anianie
tego typu spraw, po drugie za, ¿e w interesie w³asnym stara siê utrudniaæ
27
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ugodowe za³atwianie sporów, d¹¿¹c do rozstrzygniêæ s¹dowych. Równie¿
przyjête zasady sprawozdawczoci finansowej wydaj¹ siê sprzyjaæ temu w³anie sposobowi za³atwiania takich spraw.
Ogó³ opisanych uwarunkowañ prowadzi do obserwowalnego oczekiwania
ubezpieczyciela na samoistne rozwi¹zanie wspomnianych zagadnieñ w postaci przedawnienia roszczeñ wynikaj¹cych z zawartych umów b¹d te¿ wyp³aty
niskich odszkodowañ. Dodatkowymi czynnikami nasilaj¹cymi taki przebieg
procesu jest równie¿ ograniczony zasób informacji, jakie posiadaj¹ osoby
uprawnione z umów, a tak¿e dzia³ania zak³adu zmierzaj¹ce do utwierdzenia
ich w przekonaniu o koniecznoci bezwarunkowego zaakceptowania oferowanych niskich kwot, waloryzowanych na podstawie niejasnych przes³anek lub
przeliczonych na zdenominowany pieni¹dz wiadczeñ nominalnych.

8. Optymalne strategie zaanga¿owanych stron

Jak starano siê wykazaæ powy¿ej, w zale¿noci od przyjêtych za³o¿eñ i sposobu argumentacji zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym, uzyskaæ mo¿na ró¿ne wartoci pieniê¿ne roszczenia. Konkretne wartoci wraz
z warunkami, jakim zosta³y przypisane, podano w tabeli 4. Pierwszy wiersz
pokazuje nieopisan¹, najmniej uzasadnion¹ wielkoæ roszczenia opart¹ na
waloryzacji wed³ug wartoci brutto redniej p³acy na pocz¹tku roku 2000.
Tabela pokazuje równie¿ szacowane prawdopodobieñstwo uzyskania konkretnych sum w wyniku postêpowania s¹dowego. Wielkoci prawdopodobieñstw oparte s¹ na przeprowadzonej analizie zarz¹dczej.
Na podstawie powy¿szych ustaleñ mo¿na skonstruowaæ strategiê uzyskania wyp³aty z analizowanej umowy ubezpieczenia, jak równie¿ strategiê obrony zak³adu ubezpieczeñ. Ten ostatni, jak wynika z dotychczasowych rozwa¿añ, nie bêdzie podejmowa³ ¿adnych dzia³añ. Pierwszy wiêc ruch osoby uposa¿onej powinien polegaæ na zg³oszeniu wobec ubezpieczyciela roszczenia,
oznaczonego w tabeli jako wariant 1. ¯¹danie takie, jak pokazuje praktyka,
spotka siê z zanegowaniem zg³oszonej kwoty oraz propozycj¹ wyp³aty
odszkodowania, którego wysokoæ zazwyczaj w ¿aden sposób nie odpowiada
wartoci roszczenia. Postêpowanie ubezpieczyciela jest w tym przypadku racjonalne. Ma on nadziejê, ¿e osoba uposa¿ona nie zdecyduje siê na postêpowanie s¹dowe, a kwota przez ni¹ zg³oszona nie jest poparta w³aciwym rozumowaniem. Przekonanie to osoba uposa¿ona mo¿e os³abiæ poprzez dok³adne
umotywowanie wysokoci ¿¹danej kwoty. Z punktu widzenia ubezpieczyciela
przeci¹ganie postêpowania poprzez propozycjê wyp³aty sumy nieakceptowanej przez osobê uposa¿on¹ nawet w takim przypadku ma jednak sens 
odk³ada w czasie moment wyp³aty.
Kolejnym posuniêciem osoby uposa¿onej powinno byæ zg³oszenie roszczenia do rozstrzygniêcia s¹dowego. Nie powinno ono siê ró¿niæ co do wysokoci
od pierwotnego roszczenia zg³oszonego wobec zak³adu ubezpieczeñ. Odpowiedzi¹ ubezpieczyciela na pozew powinno byæ zanegowanie kwoty roszczenia przy jednoczesnym potwierdzeniu prawa do waloryzacji. Przes³anki tej¿e
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wed³ug ubezpieczyciela powinny sk³aniaæ s¹d do zastosowania w procesie
wyliczenia roszczenia przeciêtnego wynagrodzenia z chwili, gdy by³o ono
wymagalne. W takim wypadku wartoæ roszczenia pokazuje wariant 4. tabeli
4. Poza tym, w myl zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, zak³ad ubezpieczeñ powinien wnioskowaæ o zmniejszenie tej sumy z uwagi na fakt, i¿ ryzyko zjawisk
nieprzewidzianych, takich jak inflacja charakteryzuj¹ca gospodarkê polsk¹
na pocz¹tku przemian transformacyjnych, powinny ponosiæ obie strony umowy. W takim wypadku osoba uposa¿ona mo¿e próbowaæ zg³osiæ wniosek
o stwierdzenie niewa¿noci umowy i w¹tpliw¹ prawnie wyp³atê sumy wyliczonej w sposób 3. Ubezpieczyciel w tym przypadku mo¿e negowaæ czêæ roszczenia.

Tabela 4.
Wartoæ pieniê¿na roszczenia w zale¿noci od przyjêtych za³o¿eñ
Wariant

Za³o¿enia przyjête w procesie kalkulacji roszczenia
Waloryzacja

Stopa zwrotu

Prawdopodobieñstwo
wyp³aty*

Wartoæ
roszczenia

1.

redniego wynagrodzenia
brutto z pocz¹tku roku 2000

nominalne wartoci umowy

5%

4964 z³

2.

redniego wynagrodzenia
netto z pocz¹tku roku 2000

nominalne wartoci umowy

10%

3404 z³

3.

redniego wynagrodzenia
netto z pocz¹tku roku 2000

alternatywne mo¿liwoci
lokowania

50%

2522 z³

4.

redniego wynagrodzenia
netto z chwili wymagalnoci

nominalne wartoci umowy

35%

2126 z³

* Wartoci przyjête przez autorów arbitralnie, uprawdopodobnione przez analizê zawart¹
w artykule.
ród³o: obliczenia w³asne.

Mo¿liwe, ¿e postêpowanie s¹dowe mo¿e siê skoñczyæ na ka¿dym z opisanych powy¿ej etapów. Z drugiej jednak strony przeci¹ganie sprawy le¿y w interesie zak³adu ubezpieczeñ. Na pierwszy rzut oka wydawaæ by siê mog³o, ¿e
postêpowanie takie jest nieracjonalne  im póniej s¹d wyda wyrok, tym
wiêksze mog¹ byæ dodatkowe p³atnoci wynikaj¹ce z nale¿nych odsetek ustawowych, które przewy¿szaj¹ normaln¹ stopê rynkow¹. S¹d mo¿e jednak takowych nie przyznaæ, a jeli nawet, to wczeniejsze uznanie roszczenia wymaga³oby przyjêcia odpowiedzialnoci za decyzjê pozwalaj¹c¹ na ugodê. W przypadku orzeczenia s¹dowego odpowiedzialnoæ taka spada na czynnik wobec
ubezpieczyciela zewnêtrzny, je¿eli samo przedsiêbiorstwo podejmuje tak¹
decyzjê, zawsze istnieæ bêdzie wewnêtrzny podmiot, który mo¿na obci¹¿yæ
odpowiedzialnoci¹. Ocena ugody i poprzez to dzia³ania podmiotu podejmuj¹cego decyzjê nie bêdzie mia³a charakteru mened¿erskiego. Przedsiêbiorstwo, pomimo komercjalizacji, wci¹¿ w pewnych przypadkach dzia³a jak podmiot pañstwowy. Brak odniesienia do kosztów alternatywnych i u¿ywanie
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w analizie tylko zapisów ksiêgowych spowoduje, ¿e ugoda zawsze bêdzie postrzegana jako strata. Postêpowanie ubezpieczyciela w podobnych sprawach,
które dotychczas pojawi³y siê przed polskimi s¹dami, wydaje siê potwierdzaæ
powy¿sze rozumowanie.
Orzeczenie s¹du jest w rozwa¿anej sprawie trudne do przewidzenia. Jak
ju¿ wspomniano, s¹d kieruje siê poczuciem sprawiedliwoci i nie jest zwi¹zany rozstrzygniêciami wydanymi w podobnych sprawach. Nie istnieje obowi¹zek u¿ycia zaproponowanej w artykule metodologii. Z tych te¿ powodów
logiczne wydaje siê przyporz¹dkowanie zawartych w tabeli 4. prawdopodobieñstw zakoñczenia sprawy poszczególnym wariantom. Z takiego przyporz¹dkowania wynika te¿, ¿e w rozwa¿anej sprawie wartoæ oczekiwana roszczenia jest równa 2594 z³. Suma ta powinna byæ porównywana przez osobê
uposa¿on¹ z propozycj¹ ubezpieczyciela przy uwzglêdnieniu kosztów postêpowania s¹dowego. W zale¿noci od wyniku oferta ubezpieczyciela mo¿e zostaæ zaakceptowana b¹d nie. Z punktu widzenia ubezpieczyciela wartoæ
oczekiwana i sposób jej wyliczenia ma znaczenie w procesie okrelenia wysokoci rezerw s³u¿¹cych pokryciu wszystkich tego typu zobowi¹zañ.
Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e wartoæ oczekiwana roszczenia maleje, je¿eli
postêpowanie przebiega wed³ug zaprezentowanego scenariusza. Na kolejnych wyodrêbnionych etapach jej wartoæ wynosi odpowiednio 2469 z³ oraz
2359 z³. Wynika to z faktu zawê¿ania zbioru mo¿liwych orzeczeñ oraz przeskalowania wartoci prawdopodobieñstwa28. W pewien sposób zidentyfikowana zosta³a kolejna przes³anka przeci¹gania postêpowania przez zak³ad.

9. Podsumowanie

Artyku³ ma znaczenie nie tylko w opisanym przypadku jednostkowym, ale
tak¿e jako przyk³ad ³¹cznego zastosowania nauki ekonomii, prawa i zarz¹dzania w procesie formu³owania strategii w sytuacjach z ¿ycia mened¿era. Pokazuje on, ¿e roszczenie, w pe³ni uzasadnione ekonomicznie, mo¿e nie byæ
poparte dostatecznymi rodkami prawnymi, pozwalaj¹cymi na jego zaspokojenie. Równie¿ dzia³ania, wydaj¹ce siê generalnie nieracjonalnymi, s¹ racjonalne po uwzglêdnieniu ograniczeñ, z którymi styka siê podmiot podejmuj¹cy decyzjê.

28




Kolejno odpadaj¹:
wariant 1a; prawdopodobieñstwa zaistnienia pozosta³ych wariantów przyjmuj¹ wartoci 
2  11%, 3  53%, 4  37%.
wariant 2a; prawdopodobieñstwa wynosz¹: 3  59% i 4  41%.
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An Insurance PolicyCase Study of Legal and Economic Interactions in
Transforming Economy
The article is devoted to the specific case study of individual insurance policy
issued during the time of centrally planned economy but matured after the
beginning of the economic transformation of the 90-ties. The analysis of that
particular case seems to be very useful in understanding a much wider issue,
problems arising with continuation of contractual relations in the changing
economic and political environment in the post socialist countries. The text
describes the burden of systemic risk, which every investment in transition
economies (except perhaps the East-German) is associated with through the
example of individual case and solutions, which could be applied to it.
In 1989, due to the international and domestic situation Poland was able to initiate the change of its economic system. On January 1st, 1990 the overhaul of
the economy was started by introduction of a stabilisation package. In the new
economic conditions there was no place for the unbalanced relations between
firms and their customers. This altogether with the changes of the legal environment of business was the beginning of game of interests between the beneficiary and insurance entity, neither of them assuming to be responsible for
the burden of economic changes.
The article concerns the legal, financial and economic aspects of the judicial
analysis of conflict between policy owner and insurance entity. The result of
the consideration is a set of claims, which could be forwarded by the insured
person together with the strategy guidelines for the insurance company.
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