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Wstêp
Regres jest to instytucja prawa cywilnego. W prawie polskim brak
jest definicji normatywnej tego pojêcia. Wed³ug s³ownika wyrazów obcych s³owo „regres” pochodzi od ³aciñskiego s³owa regressus (powrót,
ruch wsteczny) i oznacza prawo do dochodzenia zwrotu sum wy³o¿onych na inn¹ osobê [S³ownik wyrazów obcych, 1974, s. 634]. Zgodnie z definicj¹ zamieszczon¹ w encyklopedii prawa regres jest to „dochodzenie
zwrotne, które ma miejsce wówczas, gdy d³u¿nik odpowiedzialny za
d³ug w dalszej kolejnoœci lub tylko czêœciowo zaspokoi wierzyciela, a nastêpnie dochodzi od wspó³d³u¿ników nale¿nych od nich czêœci d³ugu. Regres wystêpuje zw³aszcza w zobowi¹zaniach solidarnych” [Wielka encyklopedia prawa, 2000].
Mianem regresu ubezpieczeniowego okreœla siê przypadki roszczeñ
zwrotnych ubezpieczycieli. Regres ubezpieczeniowy powstaje w sytuacji,
kiedy zak³ad ubezpieczeñ wyp³aci³ odszkodowanie z tytu³u ubezpieczeñ
maj¹tkowych, a okolicznoœci towarzysz¹ce wypadkowi ubezpieczeniowemu uzasadniaj¹ prawo ¿¹dania roszczenia zwrotnego od sprawcy
szkody. Prowadzenie postêpowañ regresowych oraz postêpowañ windykacyjnych zwi¹zanych z wykonywaniem umów ubezpieczeñ zalicza siê
do czynnoœci ubezpieczeniowych na podstawie art. 4 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [ustawa, 2015, art. 4].
W polskim prawie i literaturze wyró¿nia siê dwa rodzaje regresu
ubezpieczeniowego: typowy (w³aœciwy) oraz nietypowy (szczególny,
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niew³aœciwy) [Sangowski, 1977, s. 5–25]. Podstaw¹ prawn¹ regresu
typowego jest artyku³ 828 Kodeksu cywilnego, który w § 1 stanowi „je¿eli
nie umówiono siê inaczej, z dniem zap³aty odszkodowania przez zak³ad
ubezpieczeñ roszczenie ubezpieczaj¹cego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do
wysokoœci zap³aconego odszkodowania” [ustawa, 1964, art. 828]. Zak³ad
ubezpieczeñ, wyp³acaj¹c odszkodowanie, wstêpuje w sensie prawnym
w prawa osoby poszkodowanej.
Charakter prawny regresu nietypowego jest ca³kowicie odmienny od
typowego regresu ubezpieczeniowego. Regres nietypowy wystêpuje tylko w systemie odpowiedzialnoœci cywilnej. Obejmuje sytuacje, w których
na podstawie szczególnego przepisu prawnego lub postanowienia OWU,
ubezpieczyciel, w œciœle oznaczonych wypadkach, posiada prawo dochodzenia wyp³aconego poszkodowanemu odszkodowania od strony umowy, czyli ubezpieczaj¹cego bêd¹cego jednoczeœnie ubezpieczonym 1.
W Polsce regres nietypowy wystêpuje jedynie w obowi¹zkowych
ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników z tytu³u posiadania gospodarstwa rolnego. Regres nietypowy zosta³
unormowany w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych [ustawa, 2003, art. 43]. Na mocy art. 110 ust. 1 tej samej ustawy tak¿e Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ma prawo dochodziæ zwrotu
wyp³aconych odszkodowañ spowodowanych przez kieruj¹cych, bêd¹cych sprawcami szkód, którzy nie dope³nili obowi¹zku zawarcia umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. UFG ma równie¿ prawo dochodzenia roszczeñ od kieruj¹cych sprawców szkód, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia [ustawa, 2003, art. 110].
W artykule skoncentrowano uwagê na regresie nietypowym wynikaj¹cym z obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych, z uwagi na zamkniêty katalog
zdarzeñ, z tytu³u których roszczenie przys³uguje. G³ównym celem opracowania jest analiza funkcji kompensacyjnej regresu oraz zbadanie, jakie
s¹ mo¿liwoœci zwiêkszenia wp³ywów z regresu nietypowego dla ubezpieczycieli prowadz¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ w Polsce oraz dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Opracowanie ma charakter teoretyczno-analityczny. Obok przegl¹du literatury naukowej oraz aktów
prawnych przeanalizowano dane statystyczne publikowane przez KNF,
UFG, EUROSTAT, GUS, Policjê oraz raporty PIU.
1

Wiêcej na ten temat zob. m.in. [Sowik, 2013].
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1. Funkcje regresu
Instytucja regresu ma na celu wykszta³cenie mechanizmu, który
uniemo¿liwia³by zwolnienie z odpowiedzialnoœci finansowej osoby odpowiedzialnej za wyrz¹dzenie szkody lub zwiêkszenie jej rozmiarów
w sytuacji, gdy poszkodowany posiada³ ochronê ubezpieczeniow¹ i uzyska³ ju¿ odszkodowanie od zak³adu ubezpieczeñ. Sprawca szkody np.
odpowiedzialny za uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy musi liczyæ siê
z tym, ¿e nie jest on wolny od wszelkiej odpowiedzialnoœci nawet wtedy,
gdy szkodê pokry³ ubezpieczyciel [Szpunar, 1994, s. 95].
Regres nietypowy s³u¿y przede wszystkim ochronie interesów osób
potencjalnie poszkodowanych. Aby obowi¹zkowe ubezpieczenia OC nie
straci³y swojego spo³ecznego i gospodarczego znaczenia, niezbêdne jest
bardzo istotne rozszerzenie zakresu kompetencji funduszy gwarancyjnych (w Polsce – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), albo utrzymywanie instytucji regresu nietypowego [Orlicki, 2011, s. 42]. M. Orlicki
zwraca uwagê, i¿ w niektórych wyraŸnie wskazanych w ustawie przypadkach ubezpieczenie OC mo¿e wrêcz pogarszaæ po³o¿enie ekonomiczne osoby ubezpieczonej, gdy¿ wierzycielem tej osoby zamiast poszkodowanego staje siê ubezpieczyciel, który wyró¿nia siê zwykle wy¿sz¹
skutecznoœci¹ w dochodzeniu roszczeñ [Orlicki, 2011, s. 42]. Jednak w literaturze dostrzega siê jeszcze inne zasadnicze funkcje regresu, takie jak:
kompensacyjn¹, represyjn¹ oraz prewencyjno-wychowawcz¹ [Warka³³o,
1972, s. 40; Sangowski i inni, 1979, s. 30].
Patrz¹c od strony sprawcy – sankcje ekonomiczne na niego na³o¿one
sprawiaj¹ mu okreœlon¹ dolegliwoœæ finansow¹, czêsto bardzo powa¿n¹.
Jest to przejawem funkcji represyjnej regresu. Wyniki badañ i przyk³ady
zagraniczne dowodz¹, ¿e bodŸce finansowe s¹ sprawiedliw¹ metod¹ karania tego rodzaju przestêpców, o wiele lepsz¹ i spo³ecznie tañsz¹ ni¿
osadzanie ich w wiêzieniach [Majewski, 2016, s. 32].
Natomiast funkcja prewencyjno-wychowawcza pomaga sk³oniæ
sprawcê szkody do zachowania wiêkszej starannoœci i zapobiegliwoœci
w dzia³aniach, które mog¹ prowadziæ do wyrz¹dzenia szkody [Kiziewicz,
2009, s. 39]. Sprawca szkody nie zostaje ca³kowicie uwolniony od odpowiedzialnoœci cywilnej pomimo zawartego skutecznie ubezpieczenia OC
[Rutkowski, 1977, s. 24]. Dziêki instytucji regresu zostaje utrzymana funkcja represyjna i prewencyjna samej odpowiedzialnoœci cywilnej, tak¿e
przy istnieniu ochrony ubezpieczeniowej [Sangowski i inni, 1977, s. 7].
Tak¿e niewykonanie obowi¹zku ubezpieczenia OC komunikacyjnego nie
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zwalania sprawcy zdarzenia z poniesienia konsekwencji zwi¹zanych z naprawieniem szkody. Regres na rzecz UFG pe³ni tak¿e funkcjê penaln¹.
Patrz¹c od strony ubezpieczyciela, regres pe³ni funkcjê kompensacyjn¹. Wp³ywy z tytu³u roszczeñ regresowych traktowane s¹ jako zwrot
(refundacja lub storno) wyp³aconych odszkodowañ i œwiadczeñ i/lub
zwrot poniesionych kosztów likwidacji szkód i windykacji regresów [Lament, Pi¹tek, 2008, s. 121]. Stanowi¹ one pewn¹ kompensatê wyp³aconych odszkodowañ, wp³ywaj¹ w okreœlonym zakresie na zmniejszenie
szkodowoœci i tym samym na poprawê wyniku finansowego ubezpieczyciela [£añcucki, 1997, s. 238]. Przy intensywnej akcji windykacyjnej
mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw na wyniki netto ubezpieczycieli maj¹tkowych, zw³aszcza w ubezpieczeniach transportowych, gdzie powstaj¹ liczne szkody z oczywistej winy przewoŸnika [Lament, Pi¹tek, 2008, s. 121].
Dochodzenia regresowe ubezpieczycieli s¹ bardziej skuteczne ni¿ dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych z powództwa cywilnego [Banasiñski,
1996, s. 102]. Regresy uzupe³niaj¹ wysokoœæ funduszu ubezpieczeniowego, co wp³ywa poœrednio na zmniejszenie ¿¹danej sk³adki ubezpieczeniowej obci¹¿aj¹cej ubezpieczaj¹cych [£añcucki, 1997, s. 238]. Próbê weryfikacji funkcji kompensacyjnej podjêto w czêœci empirycznej opracowania.

2. Uzasadnienie dla poszukiwania wp³ywów pozask³adkowych
Polski rynek ubezpieczeñ maj¹tkowych zdominowany jest przez
ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych (grupa 10) oraz ubezpieczenia autocasco (grupa 3) to
kluczowy obszar dzia³alnoœci wiêkszoœci zak³adów ubezpieczeñ maj¹tkowych. Sk³adki przypisane brutto z tytu³u tych ubezpieczeñ stanowi³y
w 2015 r. ponad po³owê wszystkich sk³adek dzia³u II. Warto odnotowaæ,
¿e z tytu³u samych ubezpieczeñ OC pozyskano sk³adki w wysokoœci ponad 8 mld z³ [Biuletyn kwartalny, 2015].
Ostatnie lata to okres bardzo ostrej konkurencji na rynku ubezpieczeñ komunikacyjnych oraz rosn¹cych odszkodowañ i œwiadczeñ. Z tego
powodu od 2007 r. obowi¹zkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sta³y siê dla ubezpieczycieli produktem nierentownym, przynosz¹cym rekordowe straty. W 2015 r. zysk na dzia³alnoœci
technicznej dzia³u II wyniós³ ponad 340 mln z³, a strata z tytu³u ubezpieczeñ OC posiadaczy pojazdów by³a na rekordowym poziomie ponad
1 mld z³ [Biuletyn kwartalny, 2015]. Nawet zakoñczenie „wojny cenowej”
nie sprawi, ¿e produkty te bêd¹ w najbli¿szym czasie rentowne. Bior¹c

9

Funkcja kompensacyjna regresu…

pod uwagê obecne wyniki finansowe oraz presjê akcjonariuszy na poprawê rentownoœci przedsiêbiorstw ubezpieczeniowych, wydaje siê zasadne
intensyfikowanie poszukiwañ pozask³adkowych mo¿liwoœci poprawy
wyników finansowych ubezpieczycieli. Jednym z nich jest dochodzenie
roszczeñ regresowych.
Zagregowane dane publikowane przez KNF pokazuj¹ jednoznacznie, ¿e choæ wartoœæ wyp³acanych odszkodowañ maj¹tkowych w latach
2011–2015 systematycznie ros³a, to spada³a jednoczeœnie wartoœæ wp³ywów z tytu³u regresów, odzysków i zwrotów odszkodowañ w badanym
okresie (tablica 1). Udzia³ regresów z tytu³u ubezpieczeñ OC posiadaczy
pojazdów w odszkodowaniach i œwiadczeniach wyp³aconych z tej grupy
jest jeszcze ni¿szy. W latach 2006–2009 stanowi³ on tylko nieco ponad 1%2.
Tablica 1. Wp³ywy z tytu³u regresów na tle wyp³aconych odszkodowañ
ubezpieczycieli dzia³u II w latach 2011–2015

Lata

Wp³ywy z tytu³u
regresów, odzysków
i zwrotów
odszkodowañ ZU
ogó³em
(w mln z³) (1)

Wartoœæ wyp³aconych
odszkodowañ na
udziale w³asnym
(w mln z³) (2)

Udzia³ regresów
w odszkodowaniach
(w %) (1) / (2)

2011

564,01

12 653,97

4,46

2012

515,89

12 843,04

4,02

2013

467,17

12 420,14

3,76

2014

427,02

12 426,97

3,44

2015

479,41

14 023,79

3,42

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Biuletyn kwartalny, 2011–2015].

W przypadku obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych katalog zdarzeñ uprawniaj¹cych ubezpieczyciela do
roszczenia zwrotnego ma charakter zamkniêty i obejmuje sytuacje, w których kieruj¹cy pojazdem [ustawa, 2003, art. 43]:
1) wyrz¹dzi³ szkodê umyœlnie, w stanie po u¿yciu alkoholu lub w stanie
nietrzeŸwoœci albo po u¿yciu œrodków odurzaj¹cych, substancji
psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdzia³aniu narkomanii;
2

Obliczenia w³asne na podstawie [Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005–2009, 2010,
s. 28–29].

10

Teresa H. Bednarczyk, Anna Jañska, Beata Krzyszczak

2) wszed³ w posiadanie pojazdu wskutek pope³nienia przestêpstwa;
3) nie posiada³ wymaganych uprawnieñ do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyj¹tkiem przypadków, gdy chodzi³o o ratowanie ¿ycia ludzkiego lub mienia albo o poœcig za osob¹ podjêty bezpoœrednio
po pope³nieniu przez ni¹ przestêpstwa;
4) zbieg³ z miejsca zdarzenia.
Na podstawie dostêpnych oficjalnych statystyk podjêto próbê przeanalizowania, które z wymienionych sytuacji mog¹ mieæ potencja³ do
zwiêkszenia wp³ywów z tytu³u regresu.

3. Potencjalne wp³ywy regresowe z tytu³u wypadków
drogowych spowodowanych przez nietrzeŸwych kierowców
NietrzeŸwi kierowcy s¹ sprawcami ok. 10% wszystkich wypadków
komunikacyjnych. Co roku z ich winy ginie w wypadkach prawie 500
osób. Analizuj¹c dostêpne dane statystyczne pod k¹tem potencja³u do
œci¹gania roszczeñ regresowych przez ubezpieczycieli, wyci¹gn¹æ mo¿na
rozbie¿ne wnioski. Z jednej strony liczba zarejestrowanych pojazdów
roœnie na przestrzeni ostatnich lat, co daje potencja³ do wzrostu liczby
ubezpieczeñ komunikacyjnych i generowania coraz wiêkszej wartoœci
sk³adek (rysunek 1). Wed³ug danych GUS w latach 2004–2014 wskaŸnik
liczby samochodów osobowych na 1000 mieszkañców rós³ systematycznie. W roku 2014 na 1000 mieszkañców przypada³o 519 pojazdów (wzrost
o 65% wzglêdem roku 2004) [WskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju…]. Z drugiej zaœ strony maleje liczba wypadków drogowych, przy jednoczesnym
spadku udzia³u wypadków spowodowanych przez kierowców bêd¹cych
pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych (rysunek 2). Mo¿e to
uprawniaæ do stwierdzenia, i¿ potencja³ do zwiêkszenia wp³ywów z regresów dla ubezpieczycieli w oparciu o sytuacje, w których kieruj¹cy
pojazdem wyrz¹dzi³ szkodê w stanie nietrzeŸwoœci, jest ograniczony.
Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e skutki tego rodzaju zdarzeñ mog¹
powodowaæ wysokie straty, co nawet przy malej¹cej liczbie zdarzeñ mo¿e
generowaæ wysokie potencjalne odszkodowania i roszczenia regresowe.
A zatem nie mo¿emy przekreœliæ definitywnie potencja³u do skutecznego
generowania wp³ywów regresowych z tego rodzaju zdarzeñ.
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Rysunek 1. Liczba zarejestrowanych pojazdów i liczba wypadków
drogowych w Polsce w latach 2009–2014

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Wypadki drogowe – raporty roczne, 2009–2014;
Park pojazdów zarejestrowanych w Polsce, 2015].

Rysunek 2. Liczba wypadków komunikacyjnych a udzia³ wypadków
spowodowanych pod wp³ywem alkoholu

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Wypadki drogowe – raporty roczne, 2011–2015].

Kolejn¹ przes³ank¹ do regresu nietypowego z ubezpieczeñ OC komunikacyjnych jest umyœlne wyrz¹dzenie szkody. Ustalenie winy kieruj¹cego oraz jej stopnia ma istotne znaczenie dla ustalenia ewentualnych
roszczeñ regresowych zak³adu ubezpieczeñ. Ze wzglêdu na interes
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poszkodowanego zak³ad ubezpieczeñ wyp³aca odszkodowanie nawet wtedy, gdy kieruj¹cemu, który spowodowa³ szkodê, mo¿na zarzuciæ dzia³anie umyœlne [Sowik, 2013, s. 76]. W 2013 r. a¿ 81,9% wypadków komunikacyjnych spowodowanych by³o z winy kieruj¹cego [Rynek ubezpieczeñ
komunikacyjnych w Polsce, 2014, s. 12]. Trudno jest natomiast dotrzeæ do
danych statystycznych wskazuj¹cych, które z tych wypadków by³y wyrz¹dzone z winy umyœlnej kieruj¹cego.

4. Kradzie¿e pojazdów mechanicznych w Polsce a potencja³ do
zwiêkszania wp³ywów z regresu nietypowego
Przes³ank¹ do regresu nietypowego z ubezpieczeñ OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych jest wyrz¹dzenie szkody przez kierowcê, który
wszed³ w posiadanie pojazdu wskutek pope³nienia przestêpstwa (kradzie¿y). W œwietle dostêpnych danych statystycznych mo¿na zaobserwowaæ, ¿e iloœæ kradzie¿y pojazdów mechanicznych wykazuje tendencje
malej¹c¹, chocia¿ dynamika tego spadku jest coraz mniejsza (rysunek 3).
W ci¹gu 7 lat liczba skradzionych samochodów spad³a prawie o po³owê,
z poziomu ponad 30 tys. w roku 2006 do oko³o 16 tys. w roku 2013 [Rynek
ubezpieczeñ komunikacyjnych w Polsce, 2014, s. 12]. Warto jednoczeœnie
odnotowaæ, ¿e wykrywalnoœæ tego typu przestêpstw przez policjê jest coraz wy¿sza [Wieteska, 2015, s. 115–126]. Chocia¿ nie wiadomo dok³adnie,
jak¹ wartoœæ odszkodowañ wyp³acaj¹ ubezpieczyciele z tytu³u szkód
pope³nianych przez kieruj¹cych skradzionymi pojazdami, to ju¿ sam fakt
zmniejszania siê iloœci skradzionych aut ka¿e przypuszczaæ, ¿e potencja³
do wzrostu wp³ywów regresowych z tego tytu³u jest raczej niewielki.
Analiza iloœci u¿ytkowników dróg kieruj¹cych pojazdami mechanicznymi bez posiadanych uprawnieñ jest utrudniona z uwagi na brak
aktualnych i dostêpnych danych statystycznych na ten temat. Wed³ug
Komendy G³ównej Policji kierowcy nieposiadaj¹cy prawa jazdy s¹ coraz
wiêkszym problemem na drogach. W ci¹gu szeœciu miesiêcy 2015 r. policjanci zatrzymali w kraju ponad 15 tys. osób, które prowadzi³y pojazdy,
chocia¿ nigdy nie mia³y prawa jazdy. Od maja do grudnia 2015 r. kieruj¹cy, którzy nigdy nie mieli prawa jazdy, pope³nili blisko 15,2 tys. naruszeñ [Zawadka, 2016]. Do liczby kieruj¹cych bez otrzymanych uprawnieñ
nale¿y doliczyæ kierowców, którzy stracili posiadane uprawnienia.
W 2015 r. 5,8 tys. razy orzeczono s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów
(w 2014 r. – blisko 5,9 tys.) [Zawadka, 2016]. Uwzglêdniaj¹c wybiórczy
charakter kontroli drogowych, rzeczywista iloœæ takich wykroczeñ jest
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z pewnoœci¹ znacznie wy¿sza. Taka iloœæ nieprzestrzegaj¹cych przepisów
prawa kierowców, nieposiadaj¹cych z ró¿nych przyczyn wymaganych
uprawnieñ do kierowania pojazdami mechanicznymi, przyczynia siê do
zwiêkszonej liczby wypadków, a dla ubezpieczycieli i UFG mo¿e stanowiæ podstawê prawn¹ i potencja³ dla roszczeñ regresowych z tego
tytu³u.
Rysunek 3. Liczba kradzie¿y aut w latach 2006–2012 oraz ich dynamika

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Crimes recorded by the police 2002–2012].

5. Potencjalne wp³ywy regresowe z tytu³u wypadków
spowodowanych przez kierowców zbieg³ych z miejsca
zdarzenia
Kolejny aspekt regresu nietypowego zwi¹zany jest z sytuacj¹ drogow¹, w której sprawca kolizji zbieg³ z miejsca zdarzenia. Dane tego
rodzaju w skali ogólnokrajowej nie by³y dostêpne dla autorek opracowania. Jednak analizuj¹c dostêpne statystyki, np. dla miasta sto³ecznego
Warszawy zaobserwowano niepokoj¹ce zjawisko rosn¹cej iloœci ucieczek
z miejsca zdarzenia, co mo¿e byæ bezpoœrednio zwi¹zane np. ze spadkiem
iloœci wypadków i kolizji spowodowanych pod wp³ywem alkoholu (tablica 2). Jest to o tyle niepokoj¹ce, ¿e w latach 2009–2013 udzia³ kolizji
spowodowanych przez sprawców, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia
w iloœci kolizji ogó³em, utrzymywa³ siê na stabilnym poziomie (15–16%).
Natomiast w roku 2014 tempo dynamiki tego udzia³u drastycznie siê
zwiêkszy³o. W tym czasie dynamika kolizji spowodowanych przez
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sprawców zbieg³ych z miejsca wypadku znacznie przewy¿szy³a dynamikê iloœci kolizji ogó³em (tablica 2).
Tablica 2. Kolizje z udzia³em kierowców, którzy bêd¹c sprawcami wypadku,
zbiegli z miejsca zdarzenia w latach 2010–2014
Kolizje
Kolizje
spowodowane
spowodowane Dynamika przez kieruj¹cych, Dynamika
Lata
przez
(w %)
którzy zbiegli
(w %)
kieruj¹cych (1)
z miejsca zdarzenia
(2)

Udzia³
(w %)
(1) / (2)

2009

1929

100

317

100

16

2010

1783

92

271

85

15

2011

1439

81

225

83

16

2012

1176

82

189

84

16

2013

1398

119

213

113

15

2014

1579

113

335

157

21

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Synteza raportu o stanie bezpieczeñstwa drogowego w mieœcie st. Warszawie, 2015].

Dodatkowym problemem dla ubezpieczycieli dochodz¹cych regresu
w sytuacji oddalenia siê sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia s¹ kwestie
prawne. Orzecznictwo k³adzie wyraŸny nacisk na koniecznoœæ ustalenia
konkretnej intencji sprawcy, który opuœci³ miejsce zdarzenia [uchwa³a,
1994; orzeczenie, 1998]. Mo¿liwoœæ regresowania w tym przypadku wymaga udowodnienia, i¿ sprawca kolizji drogowej opuœci³ miejsce wypadku œwiadomie, w celu unikniêcia odpowiedzialnoœci za wyrz¹dzon¹
szkodê, bez spe³nienia ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków. Takie orzecznictwo w wielu sytuacjach otwiera sprawcom kolizji wezwanym do regresu
mo¿liwoœæ skutecznej obrony.

6. Potencjalne wp³ywy regresowe z tytu³u wypadków
spowodowanych przez kierowców nieposiadaj¹cych
ubezpieczenia OC
W sytuacji szkody na osobie i/lub mieniu spowodowanej przez kieruj¹cego pojazdem bez wa¿nego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej, odszkodowanie i/lub œwiadczenie wyp³aca UFG, któremu przys³uguje roszczenie regresowe do sprawcy szkody. Z najnowszych szacunków
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UFG wynika, ¿e liczba pojazdów bez polisy OC w Polsce wynosi oko³o
150 tys. i wykazuje tendencjê spadkow¹ na przestrzeni ostatnich 25 lat.
Odsetek pojazdów bez OC w ogólnej liczbie ubezpieczonych pojazdów
spad³ do 0,7%. Z kolei wed³ug wyników kontroli drogowych policji szacuje siê, ¿e liczba nieubezpieczonych pojazdów rzeczywiœcie poruszaj¹cych siê po polskich drogach waha siê miêdzy 80 a 85 tys. Z analiz UFG
wynika, i¿ najczêstsz¹ przyczyn¹ braku OC (40% przypadków) jest nieop³acenie raty sk³adki ubezpieczeniowej i w efekcie wygaœniêcie umowy
ubezpieczenia. W 33% wykrytych przypadków braku OC powodem jest
wygaœniêcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu [Mniej pojazdów bez OC –
nowe szacunki UFG, 2016].
Z danych uzyskanych przez UFG wynika równie¿, ¿e ok. 20 tys.
kierowców musi zwróciæ odszkodowanie wyp³acone przez UFG osobom
poszkodowanym. UFG odnotowa³ w latach 2011–2015 znaczny wzrost
przychodów z tytu³u roszczeñ regresowych. Rok 2013 okaza³ siê prze³omowy, ze wzglêdu na rekordow¹ dynamikê przychodów z regresów
(200%) oraz przekroczenie 55% udzia³u tych przychodów w poziomie
wyp³aconych odszkodowañ (tablica 3).
Tablica 3. Przychody UFG z tytu³u roszczeñ regresowych i koszty
wyp³aconych odszkodowañ w latach 2011–2015
Przychody
z tytu³u
Lata
roszczeñ
regresowych
(w mln) (1)

Dynamika
(w %)

Koszty
wyp³aconych
odszkodowañ
(w mln) (2)

Dynamika
(w %)

Udzia³
regresów
w odszkodowaniach
(w %)
(1) / (3)

2011

15,5

100

51,8

100

30

2012

16,8

108

63,6

123

26

2013

33,4

200

61,2

96

55

2014

37,5

112

68,5

112

55

2015

50,7

135

89,5

131

57

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Raporty roczne UFG, 2011–2015].

Równie¿ w 2015 r. do UFG wp³ynê³o niemal 51 mln z³ przychodów
z tytu³u regresów, a ich dynamika by³a wy¿sza ni¿ dynamika kosztów
wyp³aconych przez UFG odszkodowañ [Raport roczny UFG, 2015, s. 18].
Analizuj¹c kwestie regresów œci¹ganych przez UFG w ujêciu iloœciowym,

16

Teresa H. Bednarczyk, Anna Jañska, Beata Krzyszczak

nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w latach 2009–2015 liczba zg³oszonych do UFG
szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców uleg³a niemal podwojeniu. W 2015 r. osi¹gnê³a poziom 6,8 tys. z³ (rysunek 4). Iloœæ
prowadzonych postêpowañ regresowych utrzymywa³a siê na bardziej
stabilnym poziomie (z wyj¹tkiem lat 2011–2012), co wynika m.in. z faktu,
i¿ postêpowanie regresowe prowadzone przez UFG jest wieloetapowe
i czêsto znacznie wyd³u¿a siê w czasie. Okres dochodzenia roszczeñ mo¿e
trwaæ od daty zdarzenia nawet do 20 lat3. Warto równie¿ odnotowaæ, ¿e
liczba nowych wyst¹pieñ regresowych skierowanych przez UFG w stosunku do nieubezpieczonych kierowców przekroczy³a 3,5 tys. w 2013 r.
Problem jest o tyle wa¿ny, ¿e koszty tego procederu ponosz¹ poœrednio
wszyscy ubezpieczeni kierowcy.
Rysunek 4. Szkody zg³oszone z OC komunikacyjnego spowodowane przez
nieubezpieczonych sprawców oraz iloœæ postêpowañ regresowych UFG w toku

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Raporty roczne UFG, 2009–2015].

Szkoda spowodowana przez kierowcê bez wa¿nej polisy OC skutkuje wyp³at¹ odszkodowania i œwiadczenia z UFG, co w konsekwencji sprawia, ¿e ubezpieczyciele s¹ zobowi¹zani odprowadzaæ wy¿sze kwoty sk³adek do UFG i przerzucaj¹ te koszty na klientów w formie wy¿szych
sk³adek. Dochodzi do b³êdnego ko³a, gdy¿ wy¿sze sk³adki ponownie
3

W pierwszej fazie UFG prowadzi postêpowanie, wzywaj¹c d³u¿nika do dobrowolnej
zap³aty. Druga faza polega na wszczêciu postêpowania przed s¹dem powszechnym. Je¿eli
d³u¿nik nie uregulowa³ zas¹dzonych kwot w terminie 3 miesiêcy od daty otrzymania wezwania, wówczas realizowana jest trzecia faza, czyli wszczynane jest postêpowanie komornicze.
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skutkuj¹ wzrostem liczby osób niekupuj¹cych obowi¹zkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

7. Perspektywy dla wzrostu wp³ywów z roszczeñ regresowych
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na wnioskowaæ, ¿e jest
pewien potencja³ do wzrostu znaczenia funkcji kompensacyjnej regresu
nietypowego z ubezpieczeñ komunikacyjnych. Jednak w tym przypadku
sukces jest wypadkow¹ dzia³añ wielu instytucji (lepsza wykrywalnoœæ
przestêpstw przez policjê, lepsza œci¹galnoœæ nale¿nych regresów przez
firmy windykacyjne, usprawnienie wymiany informacji pomiêdzy ubezpieczycielami). Ubezpieczyciele samodzielnie nie bêd¹ w stanie znacz¹co
zwiêkszyæ wp³ywów regresowych. St¹d optymistycznym sygna³em jest
pomys³ na zacieœnianie wspó³pracy, której przyk³adem jest system obs³ugi roszczeñ regresowych (SOPR).
Warto zatem odnotowaæ, ¿e w paŸdzierniku 2014 r. na wniosek
Komisji Likwidacji Szkód dzia³aj¹cej przy PIU zosta³ oddany do u¿ytku
system ukierunkowany na obs³ugê roszczeñ regresowych z ubezpieczeñ
komunikacyjnych. SOPR jest to szyfrowana platforma umo¿liwiaj¹ca bezpieczn¹ wymianê informacji i dokumentacji pomiêdzy zak³adami ubezpieczeñ. Nadzór nad platform¹, jak i dostêpnoœci¹ do danych, sprawuje
PIU. Wed³ug danych zamieszczonych na stronie internetowej PIU do
porozumienia przyst¹pi³y 23 zak³ady ubezpieczeñ. Sposób wystêpowania z roszczeniem regresowym oraz jego uznanie zale¿ne jest od kwoty
wyp³aconego odszkodowania. Do 2000 z³ ubezpieczyciel poszkodowanego przekazuje roszczenie regresowe wraz z tabel¹ zawieraj¹c¹ podstawowe dane o szkodzie. Przy kwotach powy¿ej 2000 z³, ale nie wiêcej ni¿
5000 z³, wymagane bêd¹ dodatkowe za³¹czniki. Przy kwocie powy¿ej
5000 z³, wniosek wraz z kompletnymi aktami szkody.
Ca³a korespondencja pomiêdzy ubezpieczycielami bêdzie prowadzona w sposób bezpieczny dla klientów. Porozumienie jest przysz³oœci¹
dla ubezpieczycieli, poniewa¿ zapewnia sprawne dochodzenie roszczeñ.
Dokumenty przekazywane s¹ za pomoc¹ szyfrowanej platformy, z towarzystwa, które przyst¹pi³y do porozumienia, dedykowane s¹ tak¿e osoby
do kontaktu, co u³atwia i przyspiesza ca³y proces. Funkcjonowanie systemu usprawnia zarówno proces rejestrowania, jak i uzyskiwania kwot
z regresów. Z drugiej strony pozostaje tak¿e dochodzenie roszczeñ regresowych od osób fizycznych czy prawnych niebêd¹cych zak³adami ubezpieczeñ.
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Zakoñczenie
W artykule zaprezentowano rozwa¿ania dotycz¹ce funkcji kompensacyjnej regresu nietypowego w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz potencja³u do zwiêkszenia w przysz³oœci wp³ywów z tego tytu³u. Pewne mo¿liwoœci zwiêkszenia wp³ywów z regresu
nietypowego wynikaj¹ z sytuacji, w których kieruj¹cy pojazdem zbieg³
z miejsca zdarzenia oraz gdy sprawca zdarzenia nie posiada³ wymaganych uprawnieñ do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyj¹tkiem
przypadków wymienionych w ustawie). Iloœæ kierowców, którzy dopuszczaj¹ siê kierowania pojazdem, mimo ¿e utracili prawo jazdy lub go nigdy
nie mieli, systematycznie roœnie. Z powodu wybiórczego charakteru
kontroli przez policjê iloœæ ta jest w rzeczywistoœci jeszcze wy¿sza, ni¿ wynika to z oficjalnych statystyk policyjnych. Znacznie mniejsze mo¿liwoœci
generowania wp³ywów z tytu³u roszczeñ regresowych dotycz¹ sytuacji,
w których sprawca wyrz¹dzi³ szkodê w stanie po spo¿yciu alkoholu lub
wszed³ w posiadanie pojazdu wskutek pope³nienia przestêpstwa, z uwagi na malej¹c¹ iloœæ tego rodzaju przestêpstw.
Z przeprowadzonych analiz wynika równie¿, i¿ istnieje pewien
potencja³ do zwiêkszenia wp³ywów ubezpieczycieli z tytu³u regresu
w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Jednak z uwagi na skomplikowan¹
naturê regresu nietypowego mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e skuteczne jego
egzekwowanie jest w tym przypadku wypadkow¹ dzia³añ wielu osób
i instytucji. Same zak³ady ubezpieczeñ maj¹ doœæ ograniczone pole
dzia³ania. Potrzebne jest tutaj wiêksze zaanga¿owanie spo³eczeñstwa,
a zw³aszcza œwiadków zdarzeñ drogowych we wspó³pracy z policj¹,
a tak¿e wiêksza wydolnoœæ s¹dów i firm windykacyjnych. Wa¿na jest tak¿e dobra wspó³praca z UFG, który dysponuje ogólnopolsk¹ baz¹ polis
komunikacyjnych. Dziêki niej mo¿liwa jest szybsza i bardziej skuteczna
identyfikacja posiadaczy pojazdów bez polisy OC ni¿ zwyk³a kontrola
drogowa wykonywana przez policjê. Konieczne staje siê usprawnienie
wspó³pracy oraz wymiany informacji pomiêdzy wszystkimi interesariuszami, a w szczególnoœci zacieœnienie wspó³pracy w zakresie obs³ugi
roszczeñ regresowych z ubezpieczeñ komunikacyjnych pomiêdzy samymi ubezpieczycielami oraz pomiêdzy UFG i zak³adami ubezpieczeñ. Zaprezentowane rozwa¿ania nie wyczerpuj¹ w pe³ni tematu, uzasadnione
jest prowadzenie dalszych badañ w tym zakresie.
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Streszczenie
W opracowaniu poruszono problematykê regresu nietypowego jako potencjalnego Ÿród³a zwiêkszania wp³ywów dla ubezpieczycieli oraz UFG.
W wyniku badañ zauwa¿ono, ¿e wystêpuje pewien potencja³ do zwiêkszenia
wp³ywów z regesu nietypowego w oparciu o sytuacje, gdy sprawca szkody zbieg³ z miejsca zdarzenia lub nie posiada³ wymaganych uprawnieñ do kierowania
pojazdem. Mo¿liwoœci zwiêkszenia wp³ywów z roszczeñ regresowych s¹ ograniczone w przypadkach, gdy sprawca kierowa³ skradzionym pojazdem lub
prowadzi³ go pod wp³ywem alkoholu, z uwagi na malej¹ce iloœci tego rodzaju
przestêpstw i wykroczeñ. Skuteczne egzekwowanie roszczeñ regresowych jest
wypadkow¹ dzia³añ wielu osób i instytucji. Wa¿na jest tutaj dobra wspó³praca
ubezpieczycieli z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz miêdzy
samymi zak³adami ubezpieczeñ.
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The compensation function of non- typical recourse claim in civil
liability insurance of motor vehicles owners (Summary)
The paper presents the issue of non – typical recourse claim as a potential
source of increasing revenues for insurers and the Insurance Guarantee Fund
(UFG). The authors point out that there is some potential to increase revenues
from non-typical recourse claim in the folloving circumstances; when the perpetrator of the damage ran from the scene of the accident or when he was not in the
possession of any required permissions to drive. Some other possibilities of increasing revenues from non-typical recours claims occur when the perpetrator
was a driver or he was under the influence of alcohol. However, these possibilities
are limited as proved by current statistical data due to the decreasing number of
such offences. The research findings scowed the enforcement of non – typical recourse claim is dependent on activities and behaviours of number of persons and
institutions, as well as effective co-operation between them.
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