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Uprawnienia ustawowe i mo¿liwoœci

dzia³ania UFG w kontekœcie

przestêpczoœci ubezpieczeniowej

W artykule przedstawiono kompleksowe podejœcie do organizacji procesu identyfikacji i weryfika-

cji zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹ w Polsce. G³ówn¹ rolê w tym procesie,

w zakresie ubezpieczeñ komunikacyjnych, odgrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

dziêki nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-

rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U.

z 2011 r. Nr 205, poz. 1210). Dla osi¹gniêcia wysokiej skutecznoœci dzia³añ konieczne jest zaanga-

¿owanie zarówno zak³adów ubezpieczeñ, Policji, jak i prokuratury. Na UFG spoczywa obowi¹zek

takiego zorganizowania obiegu informacji, aby zak³ady ubezpieczeñ zmniejszy³y swoje straty

z tytu³u nienale¿nie wyp³aconych odszkodowañ, a organy powo³ane do œcigania przestêpstw zwiê-

kszy³y skutecznoœæ wykrywania i przeciwdzia³ania zjawisku.

Omówiono podstawy prawne uprawnieñ i ograniczeñ w organizacji procesu, proponuj¹c rozstrzy-

gniêcie wybranych w¹tpliwoœci interpretacyjnych, oraz uporz¹dkowano s³ownik pojêæ. W dalszej

kolejnoœci zaprezentowano kilka wa¿nych elementów procesu, takich jak metody identyfikacji czy

zorganizowanie bazy wiedzy, których wykorzystanie zapewni wysok¹ skutecznoœæ dzia³añ, a jedno-

czeœnie umo¿liwi poszanowanie s³usznych praw z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy

ubezpieczeniowej.

S³owa kluczowe: przestêpczoœæ ubezpieczeniowa, fraud, baza wiedzy, Ubezpieczeniowy Fun-

dusz Gwarancyjny.

1. Wprowadzenie

W Polsce organami pañstwowymi powo³anymi do œcigania przestêpstw s¹

Policja i prokuratura. Praca wymienionych organów nie mog³aby byæ efektyw-

na, gdyby nie by³a wspierana przez dzia³ania podejmowane przez obywateli i in-

stytucje posiadaj¹ce odpowiednie kompetencje. Na potrzebê takiej wspó³pracy

wskazuje art. 304 k.p.k., który w § 1 statuuje spo³eczny obowi¹zek zawiadomie-

nia prokuratora lub Policji o pope³nieniu przestêpstwa œciganego z urzêdu

przez ka¿dego, kto siê o tym dowiedzia³. Obowi¹zek ten ma charakter „spo³ecz-

ny”, co oznacza, ¿e w razie niewype³nienia nie gro¿¹ ¿adne sankcje prawne
1

.

Obowi¹zek zawiadomienia zyskuje jednak charakter bezwzglêdny w stosunku

do instytucji pañstwowych i samorz¹dowych, które w zwi¹zku ze sw¹ dzia³alno-

œci¹ dowiedzia³y siê o pope³nieniu przestêpstwa œciganego z urzêdu (art. 304

§ 2 k.p.k.). Rola tych instytucji jest szczególnie istotna w przypadku przestêpstw
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1
Warto zauwa¿yæ, ¿e w niektórych przypadkach mamy do czynienia z bezwzglêdnym obo-

wi¹zkiem zawiadomienia organów œcigania o przestêpstwie. Chodzi tu o przestêpstwa wymie-

nione w art. 240 § 1 k.k., tj. zabójstwo, ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu czy najciê¿sze przes-

têpstwa przeciwko pañstwu.



gospodarczych, które czêsto godz¹ nie w interesy pojedynczych podmiotów,

lecz w interes publiczny. Istniej¹ równie¿ organy i instytucje, na które na³o¿ono

szczególny obowi¹zek zawiadamiania o przestêpstwach. Przyk³adem mo¿e byæ

tu Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a w bran¿y ubezpieczeniowej

Polska Izba Ubezpieczeñ (dalej: PIU), która – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-

sami – ma wspieraæ przeciwdzia³anie przestêpczoœci ubezpieczeniowej poprzez

tworzenie odpowiednich baz danych
2

. Z kompetencji PIU zosta³o wy³¹czone

tworzenie baz zawieraj¹cych informacje o ubezpieczeniach dzia³u II grupy 3

i 10. W tym zakresie potrzeby informacyjne spe³niane s¹ przez Ubezpieczenio-

wy Fundusz Gwarancyjny (dalej: UFG)
3

. Na szczególn¹ uwagê w ustawie

o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK zas³uguje art. 102 ust. 7 doda-

ny w nowelizacji z 2012 r., który uprawnia UFG do przetwarzania zgromadzo-

nych danych w celu identyfikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹zanych z przes-

têpczoœci¹ ubezpieczeniow¹.

Mówi¹c o wspó³pracy i kszta³tuj¹c jej zasady nale¿y najpierw zdefiniowaæ jej

cel, u¿ywane pojêcia oraz role poszczególnych podmiotów. Jest to niezbêdne,

je¿eli uwzglêdni siê aktualn¹ sytuacjê prawn¹ i organizacyjn¹, w tym dorobek

nauki, brak spójnoœci u¿ywanych pojêæ, który prawdopodobnie jest zarówno

skutkiem, jak i przyczyn¹ braku konsensusu zainteresowanych podmiotów od-

noœnie do celu wspólnych dzia³añ, a tak¿e kszta³tuj¹cej siê praktycznej roli UFG

w kontekœcie identyfikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹

ubezpieczeniow¹.

W pierwszej kolejnoœci zostanie omówione zagadnienie sprawiedliwoœci,

maj¹ce istotne znaczenie w rozwa¿aniach o przestêpczoœci jako takiej. Nastêp-

nie zostanie przedstawiona analiza pojêæ u¿ywanych w kontekœcie przeciw-

dzia³ania przestêpczoœci ubezpieczeniowej, a w dalszej kolejnoœci analiza wy-

branych zagadnieñ prawnych wynikaj¹cych z interpretacji art. 102 ust. 7

u.o.u.o. Dodatkowo, zostanie omówiona kwestia wykorzystywania danych oso-

bowych, w szczególnoœci w kontekœcie niezbêdnoœci tych danych. Ponadto zo-

stanie zwrócona uwaga na zakres mo¿liwych dzia³añ oraz narzêdzia mo¿liwe do

wykorzystania przy identyfikacji i weryfikacji zjawisk przestêpczych. Jest to

wprawdzie ma³y wycinek analizowanego obszaru, jednak przedstawia ciê¿ar

wyzwania, przed którym stoi UFG przy wypracowaniu skutecznych i u¿ytecz-

nych dla bran¿y ubezpieczeniowej oraz organów œcigania mechanizmów iden-

tyfikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹.

2. Przestêpczoœæ ubezpieczeniowa jako przejaw niesprawiedliwoœci

i naruszenia porz¹dku publicznego

Punktem wyjœcia do rozwa¿añ na temat przestêpczoœci ubezpieczeniowej

powinna byæ kwestia sprawiedliwoœci rozumianej jako oddanie ka¿demu tego,

co siê mu nale¿y. Zakres tego, co siê nale¿y, wynika z tytu³u prawnego, którym
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2
Art. 220 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jedn.

Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z póŸn. zm.); dalej: u.o.d.u.
3

Art. 102 i 104 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-

niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst

jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z póŸn. zm.); dalej: u.o.u.o.



mo¿e byæ ustawa, umowa, regulaminy, zasady wspó³¿ycia spo³ecznego itd.,

w zale¿noœci od stosunku ³¹cz¹cego dane podmioty. Tak rozumiana sprawiedli-

woœæ mo¿e byæ uto¿samiana z pojêciem porz¹dku publicznego
4

. Porz¹dek pub-

liczny jest chroniony konstytucyjnie i jest to wartoœæ, która mo¿e usprawiedli-

wiaæ ograniczenie praw i wolnoœci obywatelskich.

Przyk³adowo w ubezpieczeniach tym, co siê nale¿y zak³adowi ubezpieczeñ

od ubezpieczonego jest przekazanie rzetelnej informacji o czynnikach ma-

j¹cych wp³yw na ryzyko zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego oraz zap³acenie

sk³adki. Ubezpieczonemu od zak³adu ubezpieczeñ nale¿y siê natomiast wyp³ata

œwiadczenia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przepisami ustaw regu-

luj¹cych obszar ubezpieczeñ, ogólnymi warunkami ubezpieczenia, zawart¹

umow¹, adekwatnie do poniesionej straty lub doznanego uszczerbku oraz sto-

sownie do sumy gwarancyjnej i sumy ubezpieczenia. To wszystko mo¿na uznaæ

za sk³adowe owego porz¹dku publicznego, czyli harmonijnego wspó³¿ycia spo-

³ecznego i gospodarczego. Przeciwdzia³anie jego zak³ócaniu jest zatem dzia-

³aniem jak najbardziej usprawiedliwionym. Przeciwdzia³anie nie polega wy³¹cz-

nie na dzia³aniu represyjnym, charakterystycznym dla instrumentów prawa

karnego, ale równie¿ na dzia³aniach prewencyjnych, na które sk³ada siê przede

wszystkim rzetelna informacja. Prewencja mo¿e stanowiæ naruszenie praw

i wolnoœci, w szczególnoœci, jeœli polega na zbieraniu informacji o osobach, dla-

tego czynnoœci tego typu powinny byæ wyraŸnie przewidziane w ustawie. Jak

wspomniano, wymiana informacji jest tak¿e elementem mechanizmu przeciw-

dzia³ania i wykrywania przestêpczoœci, w tym przestêpstw ubezpieczeniowych.

3. Sprawa pojêæ

W publikacjach PIU poœwiêconych przestêpczoœci ubezpieczeniowej u¿y-

wane s¹ zamiennie pojêcia: „przestêpstwo”, „przestêpczoœæ”, „wy³udzenie”,

„fraud”, „oszustwo”
5

. Powy¿szy katalog odzwierciedla s³ownik kluczowych po-

jêæ stosowanych w omawianym kontekœcie. Warto wiêc ustaliæ znaczenie po-

szczególnych pojêæ.

Przestêpstwem jest czyn zabroniony pod groŸb¹ kary przez ustawê obo-

wi¹zuj¹c¹ w czasie jego pope³nienia, bezprawny, zawiniony, spo³ecznie szkodli-

wy w stopniu wy¿szym ni¿ znikomy
6

. W powy¿szej definicji warto zwróciæ szcze-

góln¹ uwagê na nastêpuj¹ce elementy: winê i spo³eczn¹ szkodliwoœæ. W odnie-
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4
W wyroku z 12 stycznia 1999 r. (sygn. P. 2/98) Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e

„przes³anka porz¹dku publicznego, mimo jej dalece niedookreœlonego treœciowo charakteru

mieœci w sobie niew¹tpliwie postulat takiego ukszta³towania stanu faktycznego wewn¹trz

pañstwa, który umo¿liwia normalne wspó³¿ycie jednostek w organizacji pañstwowej. Doko-

nuj¹c ograniczenia konkretnego prawa lub wolnoœci, ustawodawca kieruje siê w tym przy-

padku trosk¹ o nale¿yte, harmonijne wspó³¿ycie cz³onków spo³eczeñstwa, co obejmuje zarów-

no ochronê interesów poszczególnych osób, jak i okreœlonych dóbr spo³ecznych, w tym i mienia

publicznego”. (OTK. Zbiór Urzêdowy, 1999, nr 1, s. 20).
5

P. Majewski, Przestêpczoœæ ubezpieczeniowa w latach 2001–2011. Analiza danych sporz¹dzo-

na dla Polskiej Izby Ubezpieczeñ, Warszawa 2013.
6

M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Koz³owska-Kalisz, M. Kulik, Komentarz do art. 1 Ko-

deksu karnego, Kodeks karny. Komentarz, LEX 2013.



sieniu do winy nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie podlega ona domniemaniu, lecz musi

byæ udowodniona w procesie karnym. Wykazanie sprawstwa czynu zabronione-

go, które równie¿ wymaga odpowiedniej procedury dowodowej, jeszcze nie

przes¹dza o winie, a tym samym o przestêpstwie. Analogicznie znikoma szkodli-

woœæ spo³eczna nawet czynu zabronionego i zawinionego zniweluje jego chara-

kter przestêpczy. Nie zag³êbiaj¹c siê dalej w rozwa¿ania z zakresu prawa karne-

go dotycz¹ce definicji przestêpstwa, nale¿y podkreœliæ, ¿e w kontekœcie oma-

wianego zagadnienia tylko niewielka czêœæ czynów stanowi przestêpstwo.

W literaturze przedmiotu mo¿na znaleŸæ okreœlenie „przestêpstwo ubezpie-

czeniowe” lub „przestêpstwo asekuracyjne” odnosz¹ce siê do art. 298 k.k.
7

, któ-

re jest jedynie „szczególnym rodzajem oszustwa ubezpieczeniowego”
8

. Definicje

odnosz¹ce siê do przestêpstwa ubezpieczeniowego s¹ w literaturze porz¹dko-

wane jako przestêpstwa ubezpieczeniowe sensu largo i sensu stricto. Do przes-

têpstw ubezpieczeniowych w szerokim znaczeniu zalicza siê ogó³ czynów go-

dz¹cych poœrednio lub bezpoœrednio w interesy zak³adów ubezpieczeniowych

oraz innych podmiotów uczestnicz¹cych w rynku ubezpieczeniowym. W tej de-

finicji mieszcz¹ siê równie¿ np. przestêpstwa okreœlone w art. 225–232 u.o.d.u.,

jak równie¿ art. 47–48 ustawy o poœrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22

maja 2003 r.
9

Do przestêpstw ubezpieczeniowych sensu stricto nale¿y zaliczyæ

przede wszystkim czyny stypizowane w art. 286 oraz 298 k.k.
10

Przestêpczoœæ z kolei oznacza zbiór czynów zabronionych pod groŸb¹

kary. Pojêcie przestêpczoœci jest zasadniczo powi¹zane z prawn¹ definicj¹ prze-

stêpstwa, jednak o ile przestêpstwo odnosi siê bardziej do czynu zindywiduali-

zowanego, o tyle przestêpczoœæ okreœla przestêpstwa jako ogó³ zjawisk makroe-

konomicznych
11

. Przestêpczoœæ oznacza przestêpstwo jako zjawisko spo³eczne,

bêd¹ce sum¹ czynów zabronionych przez prawo karne
12

. Konsekwencj¹ takiego

ujêcia jest to, ¿e w zakres pojêciowy przestêpczoœci wchodz¹ czyny zabronione

niezale¿nie od winy sprawcy i spo³ecznej szkodliwoœci. Dlatego w kontekœcie

ubezpieczeñ pojêcie to obejmuje bardzo szeroki zakres zdarzeñ, których wspól-

nym mianownikiem jest ustawowe zabronienie czynu, z pominiêciem strony

podmiotowej przestêpstwa (winy) oraz jego wymiaru materialnego (spo³ecznej

szkodliwoœci). Nie obejmuje natomiast dzia³añ lub zaniechañ, które choæ godz¹

w interesy podmiotów rynku ubezpieczeniowego, w szczególnoœci zak³adu

ubezpieczeñ, nie s¹ zabronione przez ustawê pod groŸb¹ kary, np. zastosowanie

przez agenta wiêkszej zni¿ki dla klienta, ni¿ wynika to z taryfy sk³adek zak³adu

ubezpieczeñ.
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M. Malinowski, Przestêpstwo oszustwa ubezpieczeniowego, Prokuratura i Prawo 2007, nr 10,

s. 69.
8

Uzasadnienie rz¹dowego projektu kodeksu karnego, (w:) Nowe kodeksy karne – z 1997 r.

z uzasadnieniami, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1997, s. 2010.
9

Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1450.
10

P. Falba, Dzia³alnoœæ na szkodê zak³adu ubezpieczeñ, cz. 2, Gazeta Ubezpieczeniowa,

22.11.2005 r.
11

A. Geldmacher, Frauen und Kriminalität – Sozialwissenschaftliche Erklärungsmodelle zur

geschlechtsspezifischen Delinquenz, Hamburg 2004, ss. 9–10.
12

G. Kaiser G., Kriminologie: ein Lehrbuch, Heidelberg 1996, s. 400.



Oszustwo w S³owniku jêzyka polskiego PWN zosta³o zdefiniowane jako

œwiadome wprowadzenie kogoœ w b³¹d lub wykorzystanie czyjegoœ b³êdu dla

w³asnej korzyœci
13

. Kodeks karny w art. 286 penalizuje oszustwo klasyczne

okreœlone jako doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporz¹dzenia

w³asnym lub cudzym mieniem w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej za po-

moc¹ wprowadzenia jej w b³¹d albo wyzyskania b³êdu lub niezdolnoœci do nale-

¿ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania w celu osi¹gniêcia korzyœci ma-

j¹tkowej. Kwalifikowan¹ form¹ oszustwa jest oszustwo ubezpieczeniowe, cza-

sem nazywane równie¿ asekuracyjnym, które w art. 298 k.k. jest zdefiniowane

jako powodowanie zdarzenia bêd¹cego podstaw¹ do wyp³aty odszkodowania,

w celu uzyskania takiego odszkodowania z tytu³u umowy ubezpieczenia. Zasad-

nicza ró¿nica miêdzy oszustwem klasycznym i ubezpieczeniowym jest taka, ¿e

w oszustwie ubezpieczeniowym brak jest znamion skutku w postaci rozpo-

rz¹dzenia mieniem oraz znamienia korzyœci maj¹tkowej. W przypadku oszu-

stwa klasycznego ochroniony jest ubezpieczyciel przed niekorzystnym roz-

porz¹dzeniem mieniem. Natomiast w przypadku oszustwa ubezpieczeniowego

s¹ to cele gospodarcze, jakim ma s³u¿yæ ochrona ubezpieczeniowa
14

.

Kolejnym pojêciem u¿ywanym w omawianym kontekœcie jest wy³udzenie,

które S³ownik jêzyka polskiego PWN definiuje jako przypadek uzyskania cze-

goœ, zw³aszcza pieniêdzy, w wyniku podstêpu, k³amstwa lub oszustwa
15

. Potocz-

ne rozumienie wy³udzenia odnosi siê zatem do przes³anek przestêpstwa okre-

œlonego w przytoczonym powy¿ej art. 286 k.k. Dos³ownie o wy³udzeniu kodeks

karny traktuje w art. 272, który odnosi siê do wy³udzenia poœwiadczenia niepra-

wdy przez podstêpne wprowadzenie w b³¹d funkcjonariusza publicznego lub in-

nej osoby upowa¿nionej do wystawienia dokumentu. To ujêcie jednak w kon-

tekœcie ubezpieczeñ ma co najwy¿ej drugorzêdne znaczenie.

Nadu¿ycie S³ownik jêzyka polskiego PWN ujmuje jako wykorzystanie cze-

goœ w niew³aœciwy sposób lub w nadmiernym stopniu
16

. Kodeks karny o nadu¿y-

ciu traktuje w wielu przepisach np. w kontekœcie stanowiska (art. 41 k.k. § 1),

stosunku zale¿noœci (art. 115 § 22 pkt 5 k.k., art. 199 § 1 k.k., art. 250 k.k.) itd.

W przypadku ubezpieczeñ pojêcie to odnosi siê g³ównie do nadu¿ycia upraw-

nieñ wynikaj¹cych ze stosunku ubezpieczeniowego i jego charakterystyki.

Umowa ubezpieczenia jest kwalifikowana jako kontrakt najwy¿szego zaufania

(contractus uberrimae fidei), co oznacza na³o¿enie na strony umowy wymogu

szczególnej starannoœci i lojalnoœci w wykonywaniu obowi¹zków
17

. Z tego wzglê-

du pojêcie nadu¿ycia odnosiæ siê bêdzie w g³ównej mierze do zaufania,
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http://sjp.pwn.pl/szukaj/oszustwo

14
P. Wawszczak, Konstrukcja przestêpstwa asekuracyjnego, Monitor Ubezpieczeniowy, kwie-

cieñ 2009, nr 3, s. 12.
15

http://sjp.pwn.pl/szukaj/wy³udzenie.
16

http://sjp.pwn.pl/szukaj/nadu%C5%BCycie
17

W. Uruszczak, Umowa ubezpieczenia, (w:) S. W³odyka (red.), Prawo umów w obrocie gospo-

darczym, Wydawnictwa Instytutu Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych, Kraków 1995,

s. 278.



bêd¹cego podstaw¹ stosunku ubezpieczeniowego miêdzy klientem i zak³adem

ubezpieczeñ.

Na koniec warto odnieœæ siê do czêsto u¿ywanego pojêcia fraud bezpoœred-

nio przejêtego z jêzyka angielskiego. Pojêcie to (³ac. fraudare – sprzeniewie-

rzaæ, przyw³aszczaæ, oszukaæ, naruszaæ
18

) posiada definicje legalne, zró¿nico-

wane w zale¿noœci od kraju. Na przyk³ad w Wielkiej Brytanii jest to dzia³anie

podjête w celu uzyskania korzyœci maj¹tkowej dla siebie lub osoby trzeciej, b¹dŸ

wyrz¹dzenie komuœ szkody lub wystawienie go na ryzyko poniesienia szkody

w formie: œwiadomego wprowadzenia w b³¹d co do faktu lub prawa, zatajenia

prawdy, do której wyjawienia istnieje prawny obowi¹zek oraz nadu¿ycia upraw-

nieñ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska
19

. W artyku³ach naukowych do-

tycz¹cych tego zjawiska przez fraud rozumiany jest czyn zabroniony przez usta-

wê, mo¿liwy do udowodnienia, którego celem jest osi¹gniêcie korzyœci maj¹tko-

wej od zak³adu ubezpieczeñ poprzez zg³oszenie bezpodstawnego roszczenia

b¹dŸ wprowadzenie w b³¹d
20

. W encyklopedii aktuarialnej fraud jest zdefinio-

wany jako forma zafa³szowania obrazu rzeczywistoœci w celu uzyskania niespra-

wiedliwej korzyœci
21

. Pojêcie to jako kalka jêzykowa jest chêtnie, choæ niejednoz-

nacznie wykorzystywane w jêzyku polskim na oznaczenie zbioru czynów go-

dz¹cych w interesy ubezpieczycieli. Nie ma bowiem precyzyjnego t³umaczenia

w jêzyku polskim i odnosi siê raczej do ró¿nych czynów, nie zawsze penalizowa-

nych przez polsk¹ ustawê, których wspólnym mianownikiem jest uzyskanie

korzyœci maj¹tkowej przez wprowadzenie w b³¹d. W tym sensie pojêcie to

bliskie jest oszustwu asekuracyjnemu z 298 k.k., jednak¿e jego zakres obejmuje

równie¿ inne czyny.

Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pojêcia:

oszustwo, nadu¿ycie, wy³udzenie odnosz¹ siê do pewnych aspektów przestêp-

czoœci ubezpieczeniowej i nie odzwierciedlaj¹ ca³ego zjawiska, choæ oszustwo,

w tym oszustwo ubezpieczeniowe, jest jednym z najbardziej dotkliwych czynów

godz¹cych w interesy zak³adów ubezpieczeñ. Zdecydowanie zaœ przestêpstwo

nie jest w³aœciwym okreœleniem, bowiem tylko niewielka czêœæ podejrzanych

przypadków koñczy siê wydaniem prawomocnego wyroku stwierdzaj¹cego po-

pe³nienie przestêpstwa. Jednoczeœnie angielski termin fraud ze wzglêdu na

wieloznacznoœæ (zale¿nie od jurysdykcji, u¿ycia naukowego lub prawnego itp.),

a tak¿e u¿ywany zarówno na oznaczenie konkretnego przestêpstwa, jak i ca³ego

zjawiska, nie posiada odpowiedniej precyzji znaczeniowej. Co prawda przestê-

pczoœæ odnosi siê do czynów zabronionych pod groŸb¹ kary, jednak mo¿na

przyj¹æ, ¿e stanowi najlepsze okreœlenie ca³ego zjawiska dezintegruj¹cego rynek

ubezpieczeñ. W ten sposób obejmuje tak¿e czyny sprzeczne z ogólnymi warun-

kami umowy, jak równie¿ z sam¹ istot¹ stosunku ubezpieczeniowego. Dlatego

u¿ywamy pojêcia przestêpczoœci ubezpieczeniowej w stosunku do szerokiego
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zakresu niekorzystnych zjawisk dla rynku ubezpieczeñ, które siê identyfikuje,

weryfikuje, w koñcu zwalcza i przeciwdzia³a ich wystêpowaniu. Takie podejœcie

znajduje odzwierciedlenie w przepisach ustawowych, w tym w art. 102 ust. 7

u.o.u.o. czy art. 19 ust. 2 pkt 22 u.o.d.u.

4. Wymiana informacji w sektorze ubezpieczeniowym

a ochrona danych osobowych i tajemnica ubezpieczeniowa

Wymiana i wykorzystanie informacji w sektorze ubezpieczeñ mo¿e wcho-

dziæ w kolizjê z niektórymi prawami i wolnoœciami obywatelskimi. Do konstytu-

cyjnie chronionych praw i wolnoœci nale¿¹ m.in. prawo do prywatnoœci (art. 47

Konstytucji) oraz prawo do ochrony danych osobowych (art. 51 Konstytucji).

Ochrona tych wartoœci nie ma jednak charakteru bezwzglêdnego. Zgodnie

z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytu-

cyjnych wolnoœci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy,

gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub

porz¹dku publicznego, b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci pub-

licznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Jak wskazaliœmy powy¿ej, przestêp-

czoœæ ubezpieczeniowa (w znaczeniu szerokim) jest naruszeniem porz¹dku

publicznego, istnieje zatem uzasadniona potrzeba ingerencji w sferê prywat-

noœci, w tym w szczególnoœci ochronê danych osobowych. Ingerencja ta jednak

powinna mieæ cechy, o których by³a powy¿ej mowa, tj.:

1) ograniczenia musz¹ wynikaæ z ustawy (w omawianym przypadku s¹ to prze-

pisy u.o.u.o. i u.o.d.u.), ich podstaw¹ nie mog¹ byæ wiêc przepisy ni¿szej

rangi ni¿ ustawa;

2) ograniczenia musz¹ byæ konieczne do ochrony okreœlonej wartoœci. Inny-

mi s³owy, ograniczenie to nie mo¿e wykraczaæ poza zakres niezbêdny do tej

ochrony;

3) z przepisów musi jasno wynikaæ wartoœæ, jaka jest w danym przypadku chro-

niona.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pierwsza i trzecia przes³anka w przypadku przepi-

sów u.o.u.o. i u.o.d.u. okreœlaj¹cych zasady ingerencji w prywatnoœæ i ochronê

danych osobowych s¹ spe³nione. Warto natomiast przyjrzeæ siê zakresowi i za-

sadom wykorzystania informacji w kontekœcie przes³anki „koniecznoœci” ogra-

niczenia lub ingerencji.

Przypomnijmy jednak na wstêpie podstawowe kwestie zwi¹zane z ochron¹

danych osobowych, uregulowane w ustawie o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r.
22

(dalej: u.o.d.o.). Dodatkowo, w omawianym zakre-

sie mamy do czynienia ze „wzmocnieniem” ochrony w postaci tajemnicy ubez-

pieczeniowej (art. 19 ust. 1 u.o.d.u.). Relacje miêdzy tymi dwiema regulacjami

mo¿na w skrócie wyjaœniæ nastêpuj¹co. Przedmiot ochrony jest tylko w pewnym

zakresie wspólny: tajemnica ubezpieczeniowa dotyczy poszczególnych umów

ubezpieczenia, a te s¹ zawierane nie tylko z osobami fizycznymi. W zakresie,

w jakim dotyczy innych podmiotów, nie pokrywa siê z ochron¹ przewidzian¹
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w ustawie o ochronie danych osobowych, która dotyczy wy³¹cznie informacji

o osobach fizycznych. Tam, gdzie tajemnica obejmuje informacje o osobach fi-

zycznych, a wiêc pokrywa siê z przedmiotem u.o.d.o., o pierwszeñstwie stoso-

wania decyduje regu³a wynikaj¹ca z art. 5 u.o.d.o., zgodnie z którym „je¿eli

przepisy odrêbnych ustaw [innych ni¿ u.o.d.o. – przyp. autorów], które odnosz¹

siê do przetwarzania danych, przewiduj¹ dalej id¹c¹ ich ochronê, ni¿ wynika

to z niniejszej ustawy, stosuje siê przepisy tych ustaw”. W praktyce oznacza to,

¿e nale¿y oceniæ, które z przepisów przewiduj¹ dalej id¹c¹ ochronê i te stoso-

waæ w pierwszej kolejnoœci. Przyk³adem dalej id¹cej ochrony jest art. 19 ust. 2

u.o.d.u., ograniczaj¹cy kr¹g podmiotów, którym mog¹ byæ przekazane informa-

cje objête tajemnic¹ ubezpieczeniow¹ (w tym równie¿ dane osobowe). W nie-

których przypadkach u.o.d.o. ma zastosowanie do danych osobowych prze-

twarzanych w sektorze ubezpieczeniowym, a nieobjêtych tajemnic¹ ubezpie-

czeniow¹. Chodzi np. o kupowane przez zak³ady ubezpieczeñ bazy danych

potencjalnych klientów dla celów marketingowych.

Ró¿nica zakresów ochrony wynika z ró¿nych Ÿróde³ obu regulacji. �ród³em

ochrony danych jest ochrona prywatnoœci, a w przypadku tajemnicy ubezpie-

czeniowej – podobnie jak w przypadku wielu innych tajemnic sektorowych i za-

wodowych – ochrona zaufania pomiêdzy przedsiêbiorc¹ lub przedstawicielem

danego zawodu lub sektora a klientem. Z punktu widzenia wymogów konstytu-

cyjnych wiêksze znaczenie maj¹ przepisy odnosz¹ce siê do ograniczenia ochro-

ny danych osobowych ni¿ tajemnicy ubezpieczeniowej, poniewa¿ ta ostatnia

– jako taka – nie jest przedmiotem ochrony konstytucyjnej. Dane osobowe s¹

zaœ – jak wspomniano – chronione na podstawie art. 51 Konstytucji.

Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e dane osobowe to wszelkie informacje od-

nosz¹ce siê do osoby fizycznej zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zidentyfikowa-

nia. Nie chodzi wiêc tylko o takie dane jak imiê, nazwisko czy adres, ale

o wszystkie informacje, jakie mamy na temat danej osoby. Wszystko zatem, co

wynika z umowy ubezpieczenia i dotyczy w jakimœ stopniu osoby, któr¹ mo¿na

wskazaæ, bêdzie danymi osobowymi, a zatem bêdzie podlegaæ ochronie na pod-

stawie u.o.d.o. Danymi osobowymi bêd¹ wiêc w zasadzie wszystkie kategorie in-

formacji wymienione w art. 102 ust. 2–4 u.o.u.o. Istotn¹ cech¹ przepisów usta-

wy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych jest ograniczony katalog danych, które

mo¿e wykorzystywaæ UFG. Ustawowe okreœlenie tego katalogu ma ogromne

znaczenie z punktu widzenia realizacji konstytucyjnego wymogu, aby ograni-

czenie prawa lub wolnoœci obywatelskiej by³o dopuszczone tylko w zakresie nie-

zbêdnym do ochrony okreœlonej wartoœci. Ustawodawca z góry okreœli³ wiêc jak

daleko mo¿na ingerowaæ w prywatnoœæ jednostek w zwi¹zku z funkcjami UFG.

Oczywiœcie, w tym zakresie ustawa mo¿e byæ badana przez Trybuna³ Konstytu-

cyjny pod k¹tem spe³nienia wymogów z art. 31 ust. 3 Konstytucji, jednak choæ-

by pobie¿na analiza zakresu danych zbieranych przez UFG wskazuje, ¿e nie wy-

kracza on poza „niezbêdnoœæ” dla celów, którym dane maj¹ s³u¿yæ. Dodatkowo,

ustawodawca zadba³ o czasowe ograniczenie przetwarzania danych przez UFG

(art. 102 ust. 5 u.o.u.o.). Co wa¿niejsze, wskaza³ równie¿ wyraŸnie cele, jakim

ma s³u¿yæ owo przetwarzanie, jest wœród nich „identyfikacja i weryfikacja
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zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹” (art. 102 ust. 7

u.o.u.o.) oraz kr¹g podmiotów, którym UFG mo¿e dane przekazaæ (art. 104

ust. 1–1c u.o.u.o.).

Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e ustawodawca, okreœlaj¹c zadania UFG, zadba³

o precyzyjne sformu³owanie celów przetwarzania danych, okreœlenie danych

podlegaj¹cych wykorzystaniu oraz wskazanie komu i w jakim zakresie dane te

mog¹ byæ udostêpnione. Przepisy te spe³niaj¹ wiêc wymogi okreœlone w art. 31

ust. 3 Konstytucji.

5. Mo¿liwoœci i ograniczenia prawne UFG

Zakres sytuacji i okolicznoœci objêtych tym opracowaniem jest bardzo szero-

ki. Poni¿ej zostanie zaprezentowany ten obszar, w którym dzia³anie mo¿e

podj¹æ UFG, w obecnych warunkach i w przysz³oœci. Mo¿liwoœci zarówno praw-

ne, jak i techniczne UFG w zakresie identyfikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹za-

nych z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹ s¹ doœæ szerokie, a za wzglêdu na pro-

wadzone analizy w tym zakresie nale¿y przyj¹æ, ¿e jeszcze nie wszystkie obszary

zosta³y rozpoznane. Dlatego proponuje siê zdefiniowanie zakresu zaanga¿owa-

nia UFG metod¹ eliminacji, z perspektywy zarówno merytorycznej, jak i for-

malnoprawnej.

Otó¿ pierwsze ograniczenie jest zwi¹zane z 3 i 10 grup¹ ubezpieczeñ

dzia³u II, w ramach których Oœrodek Informacji UFG przetwarza dane. Drugie

ograniczenie jest zwi¹zane z zakresem przetwarzanych danych, które obejmuj¹

obszary relacji miêdzy zak³adem ubezpieczeñ, ubezpieczonym, poszkodowa-

nym, uprawnionym do odbioru œwiadczenia. Dodatkowo przetwarzane s¹

szcz¹tkowe informacje o podmiocie zawieraj¹cym umowy ubezpieczenia na

rzecz zak³adów ubezpieczeñ (agenci) oraz pewne informacje z Centralnej Ewi-

dencji Pojazdów. Powoduje to, ¿e poza polem widzenia Oœrodka Informacji

UFG jest ten obszar przestêpczoœci ubezpieczeniowej, który obejmuje wzajem-

ne relacje miêdzy zak³adami ubezpieczeñ i agentami (np. przekazywanie po-

branej sk³adki od ubezpieczaj¹cego, realizacjê szczegó³owych postanowieñ

umów ³¹cz¹cych podmioty), zobowi¹zañ korporacyjnych zarz¹du wobec zak³a-

du ubezpieczeñ i jego udzia³owców, niektóre zobowi¹zania zak³adów ubezpie-

czeñ i innych podmiotów wobec ubezpieczaj¹cych, uprawnionych i poszkodo-

wanych (wycena szkód, czas likwidacji szkody, odmowa wyp³aty nale¿nych

œwiadczeñ, klauzule niedozwolone w umowach ubezpieczenia, nieetyczne

kampanie marketingowe wprowadzaj¹ce klientów w b³¹d itp.). Poza polem ana-

liz UFG jest równie¿ pewien obszar relacji miêdzy zak³adami ubezpieczeñ

i ubezpieczonymi oraz poszkodowanymi (np. szczegó³y dotycz¹ce zakresu szko-

dy, konta bankowe uprawnionych do odbioru œwiadczenia itp.), a tak¿e infor-

macje o wypadkach drogowych przekazywanych przez Policjê do Polskiego

Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 136 u.o.u.o.), choæ w zamyœle

Policji przy okazji nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG

i PBUK w 2011 r. by³o przeniesienie tych uprawnieñ na UFG.

Powy¿sze zawê¿enia znajduj¹ odzwierciedlenie w art. 102–105 u.o.u.o.,

które definiuj¹ zakres i cel przetwarzania danych w OI UFG w ogóle. Do celów
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identyfikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpiecze-

niow¹ ustawodawca uszczegó³owi³ zakres tych danych do art. 102 ust. 2–4 oraz

art. 103 u.o.u.o. S¹ to dane obejmuj¹ce umowy ubezpieczenia dzia³u II grupy 3

i 10 za³¹cznika do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej z wy³¹czeniem odpo-

wiedzialnoœci przewoŸnika, zdarzenia (w tym uczestników zdarzeñ) i odszkodo-

wania. Takie sformu³owanie art. 102 ust. 7 u.o.u.o. nie uwzglêdnia wielu wa¿-

nych informacji umo¿liwiaj¹cych jeszcze bardziej efektywne wykonywanie

ustawowego zadania UFG w zakresie przestêpczoœci ubezpieczeniowej. Doty-

czy to zarówno danych osobowych (np. konto bankowe, na które zosta³a przeka-

zana wyp³ata), jak i innych danych o charakterze nieosobowym powszechnie

dostêpnych (np. informacje meteorologiczne, informacje prasowe, dane demo-

graficzne itp.)
23

.

Ostatnim wa¿nym uwarunkowaniem prawnym w identyfikacji i weryfikacji

zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹ jest stosowanie re¿imu

danych osobowych do wszystkich udostêpnianych przez OI UFG danych

(art. 102 ust. 8 u.o.u.o.). Wi¹¿e siê to z obowi¹zkiem wyj¹tkowej ostro¿noœci

w wykorzystaniu pewnych danych m.in. ze wzglêdu na ograniczenie wynikaj¹ce

z art. 27 u.o.d.o. dotycz¹ce przetwarzania danych wra¿liwych.

W tym doœæ szerokim spektrum mo¿liwoœci podczas analizy zagadnienia

w UFG pojawi³y siê w¹tpliwoœci natury praktycznej dotycz¹ce zakresu przetwa-

rzanych danych do celów identyfikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹zanych z prze-

stêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹. Poni¿ej zostan¹ zaprezentowane i omówione

niektóre z nich. Dotycz¹ one w szczególnoœci nastêpuj¹cych kwestii:

1. Czy UFG mo¿e analizowaæ konkretne przypadki, czy tylko opisywaæ zjawisko

przestêpczoœci jako ca³oœæ?

2. Czy UFG mo¿e uzyskaæ potwierdzenie poprawnoœci wytypowania danego

zjawiska jako zwi¹zanego z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹?

Zagadnienie wskazane w punkcie pierwszym wynika z brzmienia art. 102

ust. 7 u.o.u.o., zgodnie z którym UFG jest uprawniony do przetwarzania da-

nych w celu identyfikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹

ubezpieczeniow¹. Pojawia siê w¹tpliwoœæ, czy UFG ma uprawnienie do iden-

tyfikacji konkretnych przypadków przestêpczych w celu przekazania odpo-

wiedniej informacji do zak³adu ubezpieczeñ, czy mo¿e rola UFG ogranicza siê

wy³¹cznie do tworzenia anonimowych raportów opisuj¹cych zjawisko w spo-

sób abstrakcyjny – jego natê¿enie, trendy, opus moderandi grup przestê-

pczych itp. Rozwianie tej w¹tpliwoœci rodzi ogromne skutki, poniewa¿ w zale¿-

noœci od tego UFG bêdzie móg³ wykorzystaæ dane gromadzone z ca³ego rynku

ubezpieczeñ komunikacyjnych do realnego wsparcia dzia³añ zak³adów ubez-

pieczeñ, Policji i prokuratury, albo zostanie sprowadzony jedynie do roli insty-

tucji edukacyjnej.
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OdpowiedŸ na postawione zagadnienie wymaga szczegó³owej interpretacji

art. 102 ust. 7 u.o.u.o., a przede wszystkim fragmentu tego przepisu: „…zja-

wisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹”. Przez zjawisko nale¿y

rozumieæ w tym kontekœcie ka¿dy fakt empiryczny, bêd¹cy punktem wyjœcia

do poszukiwañ powi¹zañ z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹. U¿ycie w prze-

pisie ustawowym liczby mnogiej „zjawisk” ma w tym kontekœcie charakter roz-

szerzaj¹cy, bowiem dzia³ania UFG mog¹ skupiaæ siê na zjawiskach, w tym

w szczególnoœci „zjawisku”, które w wieloœci tworz¹ zbiór zjawisk. Istotne jest

jednak, ¿e miêdzy zjawiskiem a przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹ istnieje

zwi¹zek. Ustawodawca nie precyzuj¹c rodzaju zwi¹zku zostawia swobodê in-

terpretacyjn¹, jednak niew¹tpliwie zwi¹zek taki musi istnieæ obiektywnie.

W definicji legalnej nale¿y zwróciæ jeszcze uwagê na to, ¿e zwi¹zek ten istnieje

z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹. UFG oczywiœcie nie jest powo³ane do wy-

krywania i œcigania przestêpstw ubezpieczeniowych. Wyk³adnia celowoœcio-

wa powy¿szego przepisu wskazuje natomiast, ¿e UFG jest powo³ane do bada-

nia poszczególnych przypadków naruszenia prawa (nawet jeœli nie s¹ przes-

têpstwami w powy¿szym rozumieniu lub z innego powodu nie dosz³o do uka-

rania sprawcy) oraz do tworzenia analiz s³u¿¹cych wsparciu zak³adów ubez-

pieczeñ oraz organów œcigania. Ma to donios³e znaczenie, poniewa¿ zwi¹zek

istniej¹cy miêdzy zjawiskiem i przestêpczoœci¹ niekoniecznie musi odnosiæ

siê do strony przedmiotowej lub podmiotowej konkretnego przestêpstwa.

W praktyce przez zjawisko nale¿y w tym kontekœcie rozumieæ konkretne zda-

rzenie ubezpieczeniowe, osobê, pojazd, roszczenie odszkodowawcze, wyp³atê

odszkodowania lub œwiadczenia, zawarcie umowy itp., które obiektywnie po-

siadaj¹ cechy œwiadcz¹ce o bezpoœrednim lub poœrednim powi¹zaniu z prze-

stêpczoœci¹. Co wiêcej, zwi¹zek ten nie musi byæ zupe³ny, lecz mo¿e byæ czê-

œciowy, istniej¹cy z okreœlonym stopniem wiarygodnoœci. Regulacja art. 102

ust. 7 u.o.u.o. daje zatem o wiele szerszy zakres uprawnieñ ni¿ ma to miejsce

w bankach, które mog¹ przetwarzaæ dane w przypadku przestêpstw i w zakre-

sie niezbêdnym do zapobiegania tym przestêpstwom (art. 106d ust. 2 ustawy

z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
24

). W konsekwencji uprawnienie UFG

mo¿e byæ realizowane poprzez uruchomienie sygna³u ostrzegawczego, który

umo¿liwi podjêcie odpowiedniej czynnoœci przez zak³ad ubezpieczeñ (dzia-

³anie prewencyjne), b¹dŸ umo¿liwi eliminacjê patologii w ubezpiecze-

niach poprzez wsparcie dzia³añ zak³adów ubezpieczeñ podejmowanych we

wspó³pracy z organami œcigania.

Drugie postawione powy¿ej zagadnienie jest bardzo istotne z punktu widze-

nia projektowania dzia³añ UFG jako procesu podlegaj¹cego ci¹g³ej ewolucji.

Wymaga to bowiem sta³ego weryfikowania poszczególnych przypadków, ca³ego

zjawiska i stosowanych przez UFG narzêdzi formalnych zarówno na podstawie

abstrakcyjnej analizy przestêpczoœci ubezpieczeniowej, jak i oceny dzia³añ UFG

opartej na informacjach zwrotnych. Dotyczy to informacji zwrotnej g³ównie od

zak³adów ubezpieczeñ, ale równie¿ Policji czy prokuratury. Podstaw¹ prawn¹
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uzyskania takiej informacji przez UFG s¹ przepisy art. 19 ust. 2 pkt 15 oraz

art. 25 ust. 2 u.o.d.u. Artyku³ 19 ust. 2 u.o.d.u. zwalnia zak³ad ubezpieczeñ

z zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej dotycz¹cej poszczególnych umów

ubezpieczenia w stosunku do UFG w zakresie wykonywania ustawowych za-

dañ. Niew¹tpliwie wykonywanie obowi¹zków z art. 102 ust. 7 u.o.u.o. mieœci siê

w zakresie ustawowych zadañ UFG. Mo¿e pojawiæ siê w¹tpliwoœæ, czy informa-

cja zwrotna przekazana przez zak³ad ubezpieczeñ do UFG zawiera siê w zwol-

nieniu z zachowania tajemnicy dotycz¹cej poszczególnych umów. Chodzi o to,

czy informacja zwrotna jest informacj¹ dotycz¹c¹ umowy. W ocenie autorów

tak, poniewa¿ sam¹ tajemnic¹ ubezpieczeniow¹ w istocie objête s¹ nie tylko in-

formacje o umowie ubezpieczenia, ale równie¿ informacje zwi¹zane z wykona-

niem umowy ubezpieczenia, obejmuj¹cym równie¿ wyp³atê œwiadczenia b¹dŸ

odszkodowania na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego. W zwi¹zku z tym

zwolnienie z zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 19

ust. 2 pkt 15 u.o.d.u., dotyczy równie¿ informacji zwi¹zanych z wykonaniem

tej¿e umowy, a przez to uprawnia zak³ad ubezpieczeñ do przekazania informa-

cji zwrotnej UFG o poprawnoœci identyfikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹zanych

z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹. Dodatkowo podstaw¹ pozyskania infor-

macji zwrotnej od innych podmiotów ni¿ zak³ad ubezpieczeñ mo¿e byæ art. 25

ust. 2 u.o.d.u., który reguluje przekazywanie informacji do UFG w zakresie sta-

nu sprawy przez s¹dy, prokuraturê, Policjê oraz inne organy i instytucje. Infor-

macja ta mieœci siê bowiem w zakresie zadañ wykonywanych przez te

instytucje.

W kontekœcie rozwa¿añ praktycznych o obowi¹zkach i uprawnieniach wyni-

kaj¹cych z przepisu art. 102 ust. 7 u.o.u.o. nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ do dyspozy-

cji pozostaje wy³¹cznie wyk³adnia prawa. Nie istniej¹ bowiem w tym wzglêdzie

jeszcze ¿adne orzecznictwo ani literatura naukowa. W konsekwencji nale¿y siê

liczyæ z mo¿liwoœci¹ uzyskania ró¿norodnych interpretacji w praktyce. Pomimo

tego zakres kompetencji UFG jest jasno okreœlony i daje szerokie mo¿liwoœci

efektywnego wsparcia zak³adów ubezpieczeñ i organów œcigania w procesie

przeciwdzia³ania i zwalczania przestêpczoœci ubezpieczeniowej.

6. Baza wiedzy i baza przypadków

Efektywne realizowanie przez UFG zadañ w zakresie identyfikacji i weryfi-

kacji zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹ wymaga po stro-

nie Funduszu stworzenia ustrukturyzowanej bazy wiedzy
25

w tym obszarze.

Punktem wyjœcia jest zdefiniowanie podstawowych pojêæ. Z rozwa¿añ przedsta-

wionych powy¿ej wynika, ¿e przestêpczoœæ ubezpieczeniowa mo¿e w szczegól-

noœci przyj¹æ formê oszustwa, wy³udzenia lub nadu¿ycia i charakteryzowaæ siê

ró¿n¹ szkodliwoœci¹ spo³eczn¹. Ka¿da z tych form przestêpczoœci ubezpiecze-

PRAWO ASEKURACYJNE 3/2015 (84) 43

Uprawnienia ustawowe i mo¿liwoœci dzia³ania UFG w kontekœcie przestêpczoœci

25
Baza wiedzy (ang. knowledge base) – szczegó³owy, rozleg³y zbiór powi¹zanych logicznie da-
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umo¿liwia efektywne wykorzystywanie bazy danych na wzór systemu ekspertowego
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niowej mo¿e byæ zidentyfikowana wewnêtrznie w zak³adzie ubezpieczeñ, np.

w toku postêpowania likwidacyjnego lub przez inne instytucje z okreœlonym sto-

pniem prawdopodobieñstwa lub w sposób jednoznaczny w drodze rozstrzygniê-

cia s¹dowego. Zgodnie z literatur¹ przedmiotu, wy¿ej wymienione formy dzia-

³añ zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ mo¿na rozpatrywaæ w trzech podstawowych

wymiarach: motywacji (powodów podjêcia dzia³añ przestêpczych), okazji (od

dzia³añ przypadkowych do z³o¿onych dzia³añ celowych), racjonalizacji (uza-

sadnienia dopuszczalnoœci dzia³añ)
26

.

Ka¿dy z wymiarów mo¿na rozwijaæ dalej okreœlaj¹c jego charakterystyki.

Istotnym elementem motywacji jest np. sposób osi¹gania nienale¿nych korzyœci

i ich wielkoœæ w zderzeniu z prawdopodobieñstwem wykrycia dzia³ania przes-

têpczego i konsekwencjami z tego wynikaj¹cymi. Zarówno dzia³ania przypadko-

we, jak i celowe mog¹ mieæ z kolei charakter dzia³añ standardowych lub incy-

dentalnych. Podzia³ ten bêdzie zale¿a³ od punktu obserwacji zjawiska. Dzia-

³ania zaliczane do incydentalnych w poszczególnych zak³adach ubezpieczeñ

z punktu widzenia UFG mog¹ nale¿eæ do grupy dzia³añ standardowych ze

wzglêdu na wystêpowanie efektu synergii na poziomie scentralizowanej rynko-

wej bazy danych. Wprowadzenie odpowiednich charakterystyk opisuj¹cych

okazje pozwala na dostosowanie statystycznych, matematycznych i informaty-

cznych narzêdzi identyfikacji zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpie-

czeniow¹ omówionych pokrótce w kolejnym punkcie artyku³u. Rozpoznanie

zaœ, w jaki sposób uzasadniane s¹ dzia³ania przestêpcze, mo¿e pozwoliæ na

przygotowanie i przeprowadzenie kampanii spo³ecznej maj¹cej na celu zapo-

bieganie wystêpowaniu tego zjawiska. W œwietle rozwa¿añ poczynionych w po-

przednim punkcie kolejne wymiary w bazie wiedzy mo¿na przypisaæ do zjawi-

ska rozumianego jako konkretne zdarzenie ubezpieczeniowe zwi¹zane z osob¹,

pojazdem, mieniem, takie jak np.: zawarcie umowy, zajœcie szkody, zg³oszenie

roszczenia odszkodowawczego, wyp³ata odszkodowania lub œwiadczenia. Baza

wiedzy spe³ni pok³adane w niej nadzieje, je¿eli ka¿dy potencjalny scenariusz

dzia³añ przestêpczych zostanie w niej w odpowiedni sposób odwzorowany

niezale¿nie od tego, czy wyst¹pi³ ju¿ na polskim rynku ubezpieczeñ komu-

nikacyjnych, czy te¿ nie.

Do rozstrzygniêcia od strony teoretycznej (prawnej) i praktycznej (Ÿróde³)

pozostaje kwestia uwzglêdniania w bazie wiedzy konkretnych przypadków wy-

st¹pienia danego zjawiska zwi¹zanego z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹.

Baza taka mog³aby byæ tworzona np. w oparciu o powszechnie dostêpne Ÿród³a,

takie jak: publikacje prasowe czy orzeczenia s¹dowe publikowane na stronach

internetowych s¹dów lub w bazie LEX. Mia³aby ona du¿e walory edukacyjne dla

osób zajmuj¹cych siê profesjonalnie zapobieganiem dzia³aniom przestêpczym

i wykrywaniem zjawisk przestêpczych.
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7. Metody i modele identyfikacji zjawisk przestêpczoœci

ubezpieczeniowej

Efektywne realizowanie zadania ustawowego przez UFG w zakresie identy-

fikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹ wy-

maga prowadzenia stosownych dzia³añ w sposób ci¹g³y i przy wykorzystaniu

metod i modeli dostosowanych do ró¿nych kategorii zjawisk zwi¹zanych z prze-

stêpczoœci¹
27

.

Zjawiska zwi¹zane ze standardowymi dzia³aniami przestêpczymi mog¹ byæ

identyfikowane na podstawie tzw. regu³ detekcyjnych
28

. Przyk³adowe regu³y de-

tekcyjne omówiono np. w opracowaniu IAIS z 2011 r.
29

Zestawy regu³ tworz¹

zwykle systemy wczesnego ostrzegania o wyst¹pieniu zjawiska zwi¹zanego

z przestêpczoœci¹, do konstrukcji których wykorzystuje siê narzêdzia statystycz-

ne (np. metody taksonomiczne) lub matematyczne (teoriê zbiorów rozmytych

i logikê rozmyt¹).

Zwi¹zek danego zjawiska z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹ mo¿e byæ

ustalony za pomoc¹ modeli predykcyjnych, okreœlaj¹cych na podstawie zestawu

jego cech prawdopodobieñstwo powi¹zania z przestêpstwem
30

. Standardowo

stosuje siê w tym celu uogólnione modele liniowe, w tym m.in. modele logitowe

lub probitowe. Do estymacji parametrów modeli wykorzystuje siê dane o zwery-

fikowanych przypadkach wyst¹pienia zjawiska zwi¹zanego z przestêpczoœci¹

ubezpieczeniow¹. Tego typu dane potrzebne s¹ równie¿, gdy do identyfikacji

zjawiska przestêpczego wykorzystywane s¹ inne metody statystyczne lub ma-

tematyczne, takie jak np. drzewa decyzyjne czy te¿ sieci neuronowe.

Nie wszystkie rodzaje dzia³añ przestêpczych s¹ znane. W takich przypad-

kach do ich identyfikacji wykorzystuje siê zwykle modele i metody segmentacji

danych, takie jak np. analiza skupieñ, sieci Kohonena. Zbiór danych dzielony

jest na homogeniczne grupy, które oceniane s¹ pod k¹tem mo¿liwego powi¹za-

nia ze zjawiskiem przestêpczym. Zidentyfikowanie takiej grupy mo¿e rzuciæ

œwiat³o na nowe, nieznane wczeœniej zjawisko zwi¹zane z przestêpczoœci¹.

Przestêpczoœæ zorganizowana, w której uczestnicz¹ du¿e grupy ludzi

w d³u¿szym okresie czasu mo¿e byæ zidentyfikowana przy wykorzystaniu anali-

zy sieci powi¹zañ. Powi¹zane mog¹ byæ zdarzenia ubezpieczeniowe poprzez

osoby, pojazdy, daty, miejsca, rodzaje i okolicznoœci szkód. Podstawowym

PRAWO ASEKURACYJNE 3/2015 (84) 45

Uprawnienia ustawowe i mo¿liwoœci dzia³ania UFG w kontekœcie przestêpczoœci

27
Opis wielu modeli i metod wykrywania przestêpczoœci ubezpieczeniowej mo¿na znaleŸæ m.in.

(w:) The Journal of Risk and Insurance z 2002 r., vol. 69, No. 3, w ca³oœci poœwiêconym temu

zagadnieniu oraz w Encyclopedia of Actuarial Science, Wiley, New York 2004 – Fraud in Insu-

rance.
28

Tego typu rozwi¹zanie wykorzystano w Funduszu do wykrywania standardowych b³êdów w da-
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Application Paper…, IAIS, September 2011, op. cit., s. 20–38.
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Modele logitowe wykorzystywane s¹ przez Oœrodek Informacji UFG do wykrywania nieubez-
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S. Garstki, Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia

umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo Ase-

kuracyjne 2013, nr 3, s. 71–82.



problemem przy identyfikacji dzia³ania grup przestêpczych jest oddzielenie

zdarzeñ przypadkowych, czysto losowych od zdarzeñ intencjonalnych.

8. Podsumowanie

Przedstawione w artykule zagadnienia wskazuj¹ na z³o¿onoœæ problemu

identyfikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpiecze-

niow¹, przed rozwi¹zaniem którego stoi UFG. Z³o¿onoœæ ta wynika z trudnoœci

w okreœleniu tego, co ma byæ identyfikowane, ró¿nych mo¿liwoœci interpreta-

cyjnych, w jakim zakresie i w oparciu o jakie dane ma byæ prowadzony proces

identyfikacji i weryfikacji oraz jak ma przebiegaæ proces wymiany informacji

miêdzy zaanga¿owanymi podmiotami. Przed UFG stoi równie¿ zadanie zapro-

jektowania i stworzenia ustrukturyzowanej bazy wiedzy w obszarze przestêp-

czoœci ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Oddzielnym

problemem jest zaprojektowanie i stworzenie systemu automatycznej identyfi-

kacji i weryfikacji zjawisk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹, do-

bór odpowiednich narzêdzi analitycznych, ich rozwój i zarz¹dzanie systemem

w zmieniaj¹cych siê warunkach funkcjonowania rynku ubezpieczeñ komu-

nikacyjnych.

Aspekt techniczny i organizacyjny procesu powinien jednoczeœnie mieœciæ

siê w ramach wyznaczonych przez przepisy prawa, w tym g³ównie ustawy

o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK, ustawy o dzia³alnoœci ubez-

pieczeniowej i ustawy o ochronie danych osobowych. Dlatego wa¿nym krokiem

w przygotowaniu koncepcji procesu przez UFG sta³o siê przeprowadzenie

wyk³adni obowi¹zuj¹cych przepisów. Wyniki przeprowadzonej interpretacji po-

twierdzi³y mo¿liwoœæ szerokiego rozumienia zjawisk zwi¹zanych z przestêpczo-

œci¹ ubezpieczeniow¹, jako wszelkiego rodzaju obiektów baz danych i ich

powi¹zañ, które posiadaj¹ obiektywny zwi¹zek, choæ mog¹cy istnieæ z pewnym

stopniem prawdopodobieñstwa, z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹. Jedno-

czeœnie przestêpczoœæ ubezpieczeniowa w rozumieniu art. 102 ust. 7 u.o.u.o.

powinna byæ rozumiana jako ogó³ negatywnych zjawisk prowadz¹cych lub mo-

g¹cych prowadziæ do wyp³aty nienale¿nych odszkodowañ i œwiadczeñ przez

zak³ady ubezpieczeñ, bez uprzedniego rozstrzygania o stronie podmiotowej (wi-

nie) i wymiarze materialnym (spo³ecznej szkodliwoœci) czynu stypizowanego

w przepisach karnych. Ponadto zwi¹zek z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹

w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK mo¿e

w szczególnoœci dotyczyæ równie¿ czynów spoza obszaru œciœle rozumianego

prawa karnego, godz¹cych w sam¹ istotê stosunku ubezpieczeniowego, bê-

d¹cego kontraktem najwy¿szego zaufania. Jednoczeœnie identyfikacja zjawisk

nie ogranicza siê do abstrakcyjnego opisu zjawiska przestêpczoœci ubezpie-

czeniowej w charakterze podsumowañ i zestawieñ, ale mo¿e odnosiæ siê do

poszczególnych przypadków, osób, pojazdów, zdarzeñ itp.

Dodatkowo przeprowadzona interpretacja przynios³a pozytywne rozstrzyg-

niêcie w¹tpliwoœci dotycz¹cej mo¿liwoœci przekazywania zwrotnej informacji

przez zak³ady ubezpieczeñ do UFG o skutecznoœci przeprowadzonej identyfika-

cji. Z punktu widzenia ci¹g³ego doskonalenia procesu jest to niezbêdny element.
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W konsekwencji zaprezentowane w pracy pogl¹dy wskazuj¹, ¿e mo¿liwe jest

stworzenie efektywnego systemu do identyfikacji i weryfikacji zjawisk zwi¹za-

nych z przestêpczoœci¹ ubezpieczeniow¹ w ubezpieczeniach komunikacyjnych

przez UFG, z pe³nym poszanowaniem regulacji prawnych dotycz¹cych kompe-

tencji UFG, jak równie¿ ochrony s³usznych praw zak³adów ubezpieczeñ i ich

klientów.
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