
Oświadczenie złożone 

przez senatora Waldemara Sługockiego 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W tym oświadczeniu chciałbym zwrócić uwagę na nieprawidłowości w postępowaniu zakładów ubezpie-

czeń w likwidacji szkód komunikacyjnych oraz egzekwowanie Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. 

Przedmiotowy wątek był przeze mnie podnoszony w oświadczeniu senatorskim, złożonym w dniu 

31 stycznia 2018 r. na pięćdziesiątym piątym posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które skierowa-

łem do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Zbigniewa Ziobry. Jednakże otrzymuję ko-

lejne sygnały o występujących nieprawidłowościach, co w mojej ocenie zasługuje na natychmiastową inter-

wencję. 

Negatywna ocena sposobu wdrożenia Wytycznych może realnie wpłynąć na możliwości wypłaty dywi-

dend, dyscyplinując tym samym zakłady ubezpieczeń w zakresie stosowania się do Wytycznych. Badania 

przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości potwierdzają, iż na 180 badanych spraw sądowych 

o zaniżanie odszkodowań jedynie w 1 przypadku wyliczenia były prawidłowe, a tylko w samym 2017 r. ta-

kich spraw było 70 tysięcy. 

Zainteresowane strony alarmują, że od 2 lat nieprawidłowości w tym zakresie jest coraz więcej. Szanowna 

Pani Minister, prawdą jest, że część postulatów, które zostały zawarte w mojej interpelacji z 2012 r., została 

wdrożona. Pozostaje jednak jeszcze wiele kwestii, które należy uregulować jak najszybciej, ponieważ wywo-

łują one wiele nieprawidłowości i działają na szkodę osób starających się o uzyskanie świadczenia z ubezpie-

czenia OC. 

Dlatego też zwracam się do Pani Minister z prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy oraz o 

odpowiedź na następujące pytania. 

1. Czy kierowany przez Panią Minister resort dysponuje wynikami kontroli i nadzoru zakładów ubezpie-

czeń przez Komisję Nadzoru Finansowego? Jeśli to możliwe, proszę o udostępnienie tych informacji. 

2. Czy Ministerstwo Finansów dysponuje danymi statystycznymi mówiącymi o tym, w jakim procencie 

spraw sądowych o zaniżanie świadczeń odszkodowawczych zapadły wyroki stwierdzające, iż firma ubezpie-

czeniowa zaniżyła przyznaną kwotę? Jeśli tak, to proszę, o ile to możliwe, o upublicznienie tych danych. 

Z poważaniem 

Waldemar Sługocki 
 


