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Zasi³ki dla powodzian

a odszkodowanie z umowy

ubezpieczenia mienia – kompensacja

czy kumulacja?

W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków publicznych na rzecz

osób, których mienie zosta³o uszkodzone lub zniszczone podczas powodzi, powinien byæ uwzglêd-

niany przy wyp³acie odszkodowania z ubezpieczenia tego mienia.

Autor analizuje orzecznictwo S¹du Najwy¿szego dotycz¹ce zbiegu œwiadczeñ odszkodowawczych

(w tym z umowy ubezpieczenia) ze œwiadczeniami z innych tytu³ów. Zajmuje stanowisko, ¿e roz-

strzygniêcie tego zagadnienia sprowadza siê do oceny charakteru zasi³ku otrzymanego przez po-

szkodowanego. Je¿eli wysokoœæ zasi³ku zale¿y od wysokoœci poniesionej szkody, przemawia to za

odszkodowawczym charakterem zasi³ku. Ta okolicznoœæ natomiast w po³¹czeniu z faktem, ¿e

Ÿród³em obu œwiadczeñ (tj. odszkodowania z umowy ubezpieczenia oraz zasi³ku dla powodzian)

jest to samo zdarzenie (to jest powódŸ) przemawia za tez¹, i¿ zasi³ek powinien byæ zaliczony na po-

czet odszkodowania z umowy ubezpieczenia – to jest zmniejszyæ kwotê odszkodowania wyp³acane-

go przez ubezpieczyciela (kompensacja).

S³owa kluczowe: zasi³ek dla powodzian, powódŸ, ubezpieczenie mienia, odszkodowanie ubezpie-

czeniowe a zasi³ek, kumulacja/kompensacja odszkodowania z ubezpieczenia i innych œwiadczeñ.

1. Wprowadzenie

Przedmiotem artyku³u jest rozstrzygniêcie zagadnienia, czy wyp³ata œwiadczeñ ze

œrodków publicznych na rzecz osób, których mienie zosta³o uszkodzone lub zniszczone

podczas powodzi, powinna byæ uwzglêdniona przy wyp³acie odszkodowania z ubezpie-

czenia tego mienia i w konsekwencji wp³ywaæ na zmniejszenie odszkodowania o kwotê

otrzymanego przez poszkodowanego zasi³ku.

Rozwa¿ania odnosz¹ siê do œwiadczeñ wyp³acanych powodzianom poszkodowanym

w wielkiej powodzi, która mia³a miejsce w maju oraz czerwcu 2010 r. Jednak konkluzje

p³yn¹ce z artyku³u maj¹ charakter uniwersalny i bêd¹ mia³y znaczenie równie¿ w konte-

kœcie ewentualnych klêsk ¿ywio³owych, które mog¹ zdarzyæ siê w przysz³oœci.

Œwiadczenia te by³y wyp³acane pocz¹tkowo na podstawie przepisów ustawy o pomo-

cy spo³ecznej
1

. Dopiero w póŸniejszym okresie podstaw¹ prawn¹ wyp³aty œwiadczeñ dla

powodzian by³y przepisy ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwa-

niem skutków powodzi
2

. Na marginesie wspomnieæ nale¿y, ¿e wczeœniejsza ustawa

o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
3

nie
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1
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z póŸn. zm.).

2
Ustawa z dnia 16 wrzeœnia 2011 r. (Dz. U. Nr 234, poz.1385, z póŸn. zm.).

3
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z póŸn. zm.).



dotyczy³a zagadnienia bezpoœrednich œwiadczeñ ze œrodków publicznych dla powo-

dzian
4

.

W pierwszej czêœci artyku³u przeprowadzono analizê ogólnych zasad dotycz¹cych

wzajemnej relacji pomiêdzy odszkodowaniem z ubezpieczenia mienia a œwiadczeniami

otrzymywanymi z innych tytu³ów przez poszkodowanych. W tym zakresie pomocny

bêdzie w szczególnoœci dorobek orzecznictwa, dotycz¹cy ró¿nych przypadków takiego

zbiegu œwiadczeñ. W dalszej kolejnoœci omówiono szczegó³owo rodzaje œwiadczeñ

wyp³acanych powodzianom w zwi¹zku z powodzi¹ z 2010 r., dokonuj¹c zarazem oceny

charakteru tych œwiadczeñ i wyci¹gaj¹c wnioski na kanwie kwestii bêd¹cej przedmio-

tem niniejszego artyku³u.

2. Zbieg œwiadczeñ z ubezpieczenia mienia oraz œwiadczeñ

otrzymywanych przez poszkodowanych ze œrodków publicznych

2.1. Zasada odszkodowania

Rozstrzygniêcie omawianego zagadnienia sprowadza siê w praktyce do odpowiedzi

na pytanie, czy œwiadczenia wyp³acane powodzianom ze œrodków publicznych mia³y

charakter odszkodowawczy, czy te¿ by³y takiego charakteru pozbawione. Zgodnie bo-

wiem z art. 824
1

§ 1 k.c. „O ile nie umówiono siê inaczej, suma pieniê¿na wyp³acona

przez ubezpieczyciela z tytu³u ubezpieczenia nie mo¿e byæ wy¿sza od poniesionej

szkody”. Powy¿szy przepis wyra¿a g³ówn¹ (chocia¿ niemaj¹c¹ charakteru bezwzglêd-

nego) zasadê dotycz¹c¹ ubezpieczeñ gospodarczych, zwan¹ zasad¹ odszkodowa-

nia. Œwiadczenie zak³adu ubezpieczeñ mo¿e rekompensowaæ tylko taki ubytek ma-

j¹tkowy, który stanowi szkodê
5

. Zasadê ow¹ przedstawia siê tak¿e jako zasadê restytu-

cji, sprowadzaj¹c¹ siê do stwierdzenia, ¿e wskutek wyp³aty odszkodowania ubezpie-

czony nie mo¿e siê wzbogaciæ
6

. Podkreœla siê m.in., ¿e odszkodowanie ubezpieczenio-

we nie mo¿e byæ kumulowane nie tylko ze œwiadczeniem otrzymanym np. bezpoœred-

nio od sprawcy szkody, ale równie¿ z ewentualnymi „korzyœciami” ze szkod¹ zwi¹zany-

mi
7

. Regu³y te, to¿same zreszt¹, jeœli chodzi o ich sens
8

, s¹ w³aœciwe równie¿ dla ogól-

nego prawa odszkodowawczego. Prawo ubezpieczeñ gospodarczych jest bowiem czê-

œci¹ cywilnego prawa odszkodowawczego, dlatego te¿ zastosowanie maj¹ tutaj takie

same zasady
9

.

Co za tym idzie – uznanie, ¿e œwiadczenie wyp³acane powodzianom ma charakter

odszkodowawczy implikowa³oby wniosek, ¿e odszkodowanie wyp³acane przez ubezpie-

czyciela z umowy ubezpieczenia jest ograniczone wy³¹cznie do tej czêœci szkody, która

nie zosta³a naprawiona. Na marginesie nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e ani przepisy

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym
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Szerzej na temat tego i innych aktów prawnych reguluj¹cych inne formy pomocy dla powo-

dzian patrz: M. Wa³achowska, M. Ziemiak, Ubezpieczenie od ryzyk katastroficznych w Polsce

i na œwiecie, (w:) Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych: aspekty prawno-eko-

nomiczne, red. E. Kowalewski, Toruñ 2013, s. 109 i n.
5

W. Warka³³o, Ubezpieczenie utraconych korzyœci, ubezpieczenie w wartoœci nowej, ubezpie-

czenie w wartoœci otaksowanej a zasada odszkodowania, Studia Ubezpieczeniowe 1975, t. 2,

s. 59.
6

Tam¿e, s. 60.
7

M. Œmigiel, Zasada compensatio lucri cum damno a œwiadczenia z ubezpieczeñ gospodar-

czych, PUG 2001/4/14, t. 2.
8

Przez niektórych jednak rozró¿niane – por. M. Kaliñski, Zasada odszkodowania w ubezpiecze-

niach gospodarczych, cz.1, Prawo Asekuracyjne 2002, nr 1, s. 44.
9

W. Warka³³o, Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza, Warszawa 1972, s. 85–88.



Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
10

, do-

tycz¹ce obowi¹zkowego ubezpieczenia budynków rolniczych, ani te¿ stosowane na ryn-

ku wzorce umowne (ogólne warunki ubezpieczeñ), dotycz¹ce dobrowolnych ubezpie-

czeñ mienia nie przewiduj¹ mo¿liwoœci otrzymania przez ubezpieczonego poszkodowa-

nego odszkodowania przewy¿szaj¹cego wysokoœæ poniesionej szkody. Je¿eli chodzi

o ubezpieczenia dobrowolne, niniejszy artyku³ odnosi siê do tych ubezpieczeñ, w któ-

rych nie przyjêto zasady odmiennej ni¿ wynikaj¹ca z art. 824
1

§ 1 k.c.

Nie mo¿na jednak sprowadziæ rozstrzygniêcia kwestii, której dotyczy ni-

niejszy artyku³, jedynie do odpowiedzi na pytanie o odszkodowawczy lub nie-

odszkodowawczy charakter zasi³ku dla poszkodowanych. Analiza dorobku

orzecznictwa wskazuje bowiem na to, i¿ udzielenie odpowiedzi wymaga równie¿ analizy

wielu innych czynników. W niniejszym artykule g³ówny nacisk zostanie po³o¿ony jed-

nak na analizê orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, który wielokrotnie zajmowa³ siê zagad-

nieniami o podobnym charakterze prawnym. Poni¿ej omówiono najwa¿niejsze rozstrzy-

gniêcia wraz z wyszczególnieniem motywów, którymi kierowa³y siê poszczególne sk³ady

orzekaj¹ce.

2.2. Uchwa³a S¹du Najwy¿szego w sprawie zasi³ku pogrzebowego

W uchwale pe³nego sk³adu Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego z 15 maja 2009 r.
11

S¹d

Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e „Zasi³ek pogrzebowy przewidziany w art. 77 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

(tekst jedn. Dz. U . z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie podlega uwzglêdnieniu przy

ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 kc.”
12

.

W uzasadnieniu tej¿e uchwa³y S¹d Najwy¿szy rozpatrywa³ kwestiê mo¿liwoœci stoso-

wania zasady compensatio lucri cum damno do kwoty otrzymanego zasi³ku pogrzebowe-

go. Na wstêpie SN zaznaczy³, ¿e mamy do czynienia ze zbiegiem œwiadczeñ przys³u-

guj¹cych na ró¿nych podstawach prawnych, nale¿¹cych tak¿e do ró¿nych systemów

prawa. Uzna³ równie¿, ¿e sam brak wyraŸnej podstawy prawnej przewiduj¹cej

zaliczanie otrzymanych tytu³em zasi³ku kwot na poczet odszkodowania (po-

mimo faktu, i¿ w starym stanie prawnym taka podstawa istnia³a) – choæ

mo¿e byæ argumentem przemawiaj¹cym przeciwko zaliczaniu przys³ugu-

j¹cego zasi³ku pogrzebowego na odszkodowanie nale¿ne na podstawie

art. 446 § 1 k.c. – nie ma charakteru decyduj¹cego. Stwierdzi³ bowiem, ¿e: „Ko-

nieczne jest w ka¿dym przypadku wywa¿enie interesów poszkodowanego i osoby zobo-

wi¹zanej do naprawienia szkody i zastosowanie compensatio lucri cum damno tylko

w sytuacji, gdy kumulacja œwiadczeñ mog³aby doprowadziæ do nieusprawiedliwionego

wzbogacenia poszkodowanego kosztem zobowi¹zanego do naprawienia szkody”.

Uzasadniaj¹c uchwa³ê, sk³ad orzekaj¹cy dokona³ analizy dotychczasowego orzeczni-

ctwa S¹du Najwy¿szego dotycz¹cego zbiegu œwiadczenia odszkodowawczego ze œwiad-

czeniem wyp³acanym z innego tytu³u.
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Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 392.

11
III CZP 140/2008, LexPolonica nr 2032782.

12
W niniejszym artykule przy omawianiu wyroków s¹dów u¿ycie kursywy oznacza cytat z uza-

sadnienia orzeczenia, natomiast u¿ycie czcionki zwyk³ej oznacza parafrazê wniosków p³y-

n¹cych z uzasadnienia. Tekstem pogrubionym zaznaczono fragmenty najwa¿niejsze pod

wzglêdem merytorycznym, zarówno w cytatach, jak i przy parafrazowaniu (pogrubienie doko-

nane przez autora).



W uzasadnieniu uchwa³y wskazano z jednej strony, i¿ powszechnie przyjmuje

siê, ¿e wysokoœæ renty odszkodowawczej obni¿a siê o rentê nale¿n¹ z ubez-

pieczenia spo³ecznego. Podobnie – zwrot kosztów leczenia nale¿ny jest tylko

w zakresie niepokrytym z ubezpieczenia zdrowotnego
13

.

Z drugiej strony S¹d zaznaczy³, ¿e „W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego przewa¿a

natomiast stanowisko, ¿e œwiadczenia przys³uguj¹ce od zak³adu pracy lub ZUS

na podstawie tzw. ustaw wypadkowych nie podlegaj¹ zaliczeniu na poczet od-

szkodowania nale¿nego wed³ug prawa cywilnego, choæ uwa¿a siê je za œwiad-

czenia z ubezpieczenia spo³ecznego”
14

. Podobnie SN zaznaczy³, ¿e nie podlegaj¹

te¿ zaliczeniu na odszkodowanie nale¿ne za wyrz¹dzenie szkody na osobie

œwiadczenia z ubezpieczeñ osobowych (od nastêpstw nieszczêœliwych wy-

padków). Jako podstawowe czynniki przemawiaj¹ce za takim stanowiskiem wymieni³,

i¿ œwiadczenia te „nie maj¹ charakteru odszkodowawczego, przys³uguj¹ w umówionej,

zrycza³towanej kwocie niezale¿nie od wysokoœci szkody i tego, czy szkoda w ogóle

wyst¹pi³a, ich celem nie jest zwolnienie z d³ugu sprawcy szkody, lecz przysporzenie ko-

rzyœci poszkodowanemu, sk³adki na ubezpieczenie s¹ p³acone przez poszkodowanego

lub jego zak³ad pracy w celu pe³niejszego wynagrodzenia szkody na osobie, a nie po to,

by z³agodziæ odpowiedzialnoœæ sprawcy”. Zaznaczy³ te¿ jednoczeœnie, ¿e œwiadczenie

odszkodowawcze i œwiadczenie z umowy ubezpieczenia osobowego „nie s¹ wynikiem

tego samego zdarzenia, bowiem korzyœæ jest skutkiem zawarcia umowy ubezpieczenia

i zak³ad ubezpieczeñ spe³niaj¹c umówione œwiadczenie umarza jedynie swoje w³asne

zobowi¹zanie wobec uprawnionego”.

Dodatkowo SN uzna³, ¿e znaczenie ma równie¿ to, „kto finansowa³ sk³adki na ubez-

pieczenie [spo³eczne], bowiem fakt, i¿ finansowa³ je poszkodowany przemawia za ku-

mulacj¹, a przeciwko kompensacji œwiadczeñ”.

Przytoczone powy¿ej kryteria S¹d uzna³ za kluczowe dla rozstrzygniêcia przedsta-

wionego mu problemu. Rozstrzygaj¹c zagadnienie bêd¹ce przedmiotem uchwa³y, SN

przede wszystkim oceni³ zatem, czy zachodzi to¿samoœæ zdarzenia bêd¹cego przy-

czyn¹ szkody oraz Ÿród³em korzyœci z ubezpieczenia spo³ecznego oraz z tytu³u odszko-

dowania oraz rozpatrzy³ zagadnienie normalnego zwi¹zku przyczynowego. Jak

stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy, „zasi³ek pogrzebowy przys³uguje zawsze, gdy nast¹pi œmieræ

osoby objêtej ubezpieczeniem spo³ecznym, niezale¿nie od przyczyny œmierci, natomiast

odszkodowanie z art. 446 § 1 k.c. nale¿y siê tylko w razie œmierci wynikaj¹cej z czynu

niedozwolonego”. W ka¿dym jednak przypadku, w którym mamy do czynienia z odszko-

dowaniem na podstawie art. 446 § 1 k.c., mamy równie¿ do czynienia z prawem do

zasi³ku pogrzebowego. W opinii SN „Zachodzi wiêc to¿samoœæ zdarzenia bêd¹cego

przyczyn¹ szkody i Ÿród³em korzyœci oraz normalny zwi¹zek przyczynowy

miêdzy nimi”.
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Tak np. uchwa³a SN z 14 stycznia 1977 r., III CZP 58/76, OSNCP 1977/9, poz. 15; orzeczenie

z 7 lutego 1962 r., 2 CR 868/61, OSPiKA 1963/2, poz. 38 oraz wyroki: z 4 lipca 2002 r., I CKN

837/2000, LexPolonica nr 376352; z 7 stycznia 2004 r., III CK 181/2002, niepubl.; z 14 paŸ-

dziernika 2004 r., I UK 4/2004, OSNP 2005/19, poz. 306 i z 13 grudnia 2007 r., I CSK

384/2007, OSP 2009/2, poz. 20.
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Tak np.: wyroki SN z 21 paŸdziernika 2003 r., I CK 410/2002, LexPolonica nr 390159;

z 12 paŸdziernika 1999 r., II UKN 141/99, OSNAPiUS 2001/1, poz. 29; z 11 stycznia 2000 r.,

II UKN 258/99, OSNAPiUS 2001/9, poz. 318; z 27 sierpnia 1969 r., I PR 224/69, OSNCP

1970/6, poz. 111; z 18 marca 1968 r., II PR 41/68, OSNCP 1968/10, poz. 178; oraz uchwa³a

pe³nego sk³adu Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych z 23 kwietnia 1965 r., III PO 3/65,

OSNCP 1965/12, poz. 198.



Nastêpnie S¹d poczyni³ bardzo wnikliwe rozwa¿ania na temat charakteru zasi³ku

pogrzebowego, dokonuj¹c równie¿ analizy ewolucji stanu prawnego i doszed³ do konklu-

zji, ¿e zasi³ek pogrzebowy nie ma charakteru odszkodowawczego
15

. Kluczowe,

zdaniem S¹du, jest oderwanie wysokoœci zasi³ku pogrzebowego od wysokoœci

poniesionych faktycznie kosztów. Kwota zasi³ku ma charakter zrycza³towany. Po-

niesienie kosztów pogrzebu jest wprawdzie warunkiem koniecznym jego przyznania,

jednak nie wp³ywa na wysokoœæ zasi³ku
16

. Zasi³ek nale¿y siê w takiej samej wysokoœci bez

wzglêdu na to, czy poniesione koszty pogrzebu by³y ni¿sze, czy te¿ wy¿sze od kwoty

nale¿nego zasi³ku.

Za okolicznoœæ przemawiaj¹c¹ za tym, i¿ œwiadczenia z tych dwóch tytu³ów powinny

byæ kumulowane, a nie podlegaæ kompensacji, S¹d uzna³ równie¿ fakt, i¿ „zasi³ek po-

grzebowy przys³uguje z tytu³u œmierci osoby objêtej ubezpieczeniem spo³ecznym, która

p³aci³a sk³adki na to ubezpieczenie, a wiêc w pewnym zakresie przyczyni³a siê do po-

wstania funduszu socjalnego, z którego wyp³acany jest zasi³ek”.

W dalszej kolejnoœci S¹d zaznaczy³, „¿e instytucja compensatio lucri cum damno po-

winna byæ stosowana ostro¿nie i tylko wówczas, gdy kumulacja œwiadczeñ mog³aby do-

prowadziæ do nieusprawiedliwionego wzbogacenia osoby poszkodowanej”. Kumulacjê

roszczenia odszkodowawczego z kwot¹ zasi³ku pogrzebowego S¹d Najwy¿szy

uzna³ za sytuacjê, w której do takiego nieusprawiedliwionego wzbogacenia

nie dochodzi. Jak stwierdzi³ w uzasadnieniu uchwa³y: „Jest raczej przeciwnie: za nie-

usprawiedliwione spo³ecznie uznaje siê zaliczanie zasi³ku pogrzebowego na poczet od-

szkodowania z art. 446 § 1 k.c., przy braku przepisu prawa nakazuj¹cego kompen-

sacjê”.

Za kolejny wa¿ny czynnik dla oceny przedmiotowej kwestii SN uzna³ brak mo¿li-

woœci kierowania roszczeñ regresowych przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecz-

nych do sprawcy szkody. W opinii S¹du okolicznoœæ ta przemawia przeciwko przyjê-

ciu tezy o zaliczeniu zasi³ku pogrzebowego na poczet odszkodowania.

Reasumuj¹c, w opinii S¹du Najwy¿szego dla omówionego powy¿ej rozstrzygniêcia

mia³y znaczenie nastêpuj¹ce czynniki:

1) fakt, ¿e uprawnienie do obydwu rodzajów œwiadczeñ wynika³o z tego samego zdarze-

nia i pozostawa³o w normalnym zwi¹zku przyczynowym z tym zdarzeniem – przema-

wia³ za uznaniem zasady zaliczenia zasi³ku na poczet odszkodowania;

2) jednak¿e przeciwko przyjêciu tej zasady przemawia³y:

a) nieodszkodowawczy charakter zasi³ku, który pe³ni zupe³nie inn¹ funkcjê;

b) fakt poœredniego finansowania zasi³ku przez osobê poszkodowan¹;

c) wzglêdy s³usznoœci (nie dochodzi do niesprawiedliwego wzbogacenia);

d) brak roszczenia regresowego po stronie ZUS do sprawcy szkody.

Te ostatnie czynniki mia³y w opinii S¹du charakter decyduj¹cy i przema-

wia³y za kumulatywnym potraktowaniem odszkodowania z art. 446 § 1 k.c.

oraz zasi³ku pogrzebowego.
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Najbardziej znamienna w tym kontekœcie jest nastêpuj¹ca argumentacja przytoczona w uza-

sadnieniu uchwa³y: „O tym, ¿e w istocie zasi³ek pogrzebowy ma charakter pomocy socjalnej,

maj¹cej na celu zagwarantowanie szybkiego dostarczenia œrodków finansowych rodzinie

w trudnym dla niej momencie œmierci osoby bliskiej zapewniaj¹cej dotychczas jej utrzymanie

œwiadczy to, ¿e odrywa siê on faktycznie od poniesionych kosztów pogrzebu, które nie musz¹

byæ udokumentowane i nale¿y siê zawsze w tej samej wysokoœci, nawet je¿eli rodzina ponios³a

z tego tytu³u tylko symboliczny wydatek”.
16

Poza wyj¹tkow¹ sytuacj¹ dotycz¹c¹ wyp³aty zasi³ku dla innych osób ni¿ cz³onkowie najbli¿szej

rodziny.



2.3. Dobrowolne naprawienie szkody przez sprawcê

Analiza orzeczeñ S¹du Najwy¿szego zapad³ych w innych sprawach pozwala jednak

w mojej opinii na rozró¿nienie, które z czynników wymienionych powy¿ej maj¹ charak-

ter zasadniczy, a które jedynie walor posi³kowy.

I tak, w wyroku z 13 paŸdziernika 2005 r.
17

, S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e „Dobrowolne

naprawienie przez osobê trzeci¹ na w³asny koszt uszkodzonego w wypadku samochodu

w zasadzie nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania nale¿nego w zwi¹zku z wy-

padkiem”.

Charakter odszkodowawczy œwiadczenia osoby trzeciej w postaci naprawienia usz-

kodzonego samochodu (a zatem przywrócenia do stanu poprzedniego sprzed szkody)

by³ w tej sprawie oczywisty. S¹d Najwy¿szy uzna³ jednak, ¿e kluczowe znaczenie (podo-

bnie jak w przypadku sprawy omawianej powy¿ej) ma to, czy Ÿród³em œwiadczeñ by³o to

samo zdarzenie i czy pozostawa³y one w normalnym zwi¹zku przyczynowym z tym zda-

rzeniem. Jak stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy, w odniesieniu do dobrowolnych œwiadczeñ osób

trzecich, zwi¹zanych ze szkod¹ poniesion¹ przez poszkodowanego: „Celem takich

œwiadczeñ nie jest z regu³y zwolnienie osoby odpowiedzialnej od obowi¹zku

naprawienia szkody, lecz nieodp³atne przysporzenie korzyœci poszkodowane-

mu; przy tym bez nabycia roszczenia regresowego wobec osoby odpowiedzial-

nej. Uzyskana przez poszkodowanego w przypadku takiego œwiadczenia ko-

rzyœæ nie jest normalnym nastêpstwem zdarzenia, które spowodowa³o usz-

czerbek, a zatem nie mo¿na przyj¹æ to¿samoœci Ÿród³a uszczerbku i korzyœci”.

Z powy¿szego orzeczenia wynika zatem, ¿e podstawowe znaczenie ma kwestia

oceny, czy:

1) œwiadczenie spe³niane obok œwiadczenia w postaci odszkodowania ma charakter od-

szkodowawczy czy te¿ nieodszkodowawczy;

2) œwiadczenia te s¹ zwi¹zane z tym samym zdarzeniem i pozostaj¹ z nim w nor-

malnym zwi¹zku przyczynowym.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w tej sprawie wyst¹pi³a odwrotna sytuacja ni¿ w sprawie oma-

wianej powy¿ej. Charakter odszkodowawczy œwiadczenia spe³nianego obok odszkodo-

wania pozostawa³ poza w¹tpliwoœci¹. Brak jednak by³o w tym przypadku, zdaniem S¹du,

normalnego zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy obydwoma rodzajami œwiadczeñ a zda-

rzeniem. W zwi¹zku z tym nale¿y uznaæ, ¿e ka¿dy z powy¿ej wymienionych dwóch czyn-

ników ma charakter warunku koniecznego, przy czym ¿aden z nich nie jest warunkiem

wystarczaj¹cym, przemawiaj¹cym za zasad¹ kompensacji. Obydwa z powy¿szych

czynników maj¹ zatem znaczenie kluczowe dla oceny rozpatrywanej w niniejszym

artykule kwestii.

2.4. Œwiadczenia wyp³acane w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy

Podobnie, w wyrokach dotycz¹cych œwiadczeñ zwi¹zanych z wypadkiem przy pracy
18

S¹d Najwy¿szy zdaje siê uznawaæ, i¿ g³ównym czynnikiem przemawiaj¹cym prze-

ciwko mechanicznemu zaliczeniu otrzymanego œwiadczenia na poczet rosz-

czeñ odszkodowawczych osoby poszkodowanej jest nieodszkodowawczy cha-

rakter takiego œwiadczenia. I tak, w wyroku z 11 stycznia 2000 r.
19

, S¹d stwierdza, ¿e

wyp³acona kwota œwiadczenia „by³a uzale¿niona od procentowo ustalonego, trwa³ego
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I CK 185/2005, LexPolonica nr 396965.
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Patrz wyroki przywo³ane w przypisie nr 14.
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II UKN 258/99, LexPolonica nr 350998.



lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, kwotowo okreœlona stosownymi przepisami

wykonawczymi i niezale¿na od wysokoœci zarobków powódki”. Zaznaczyæ przy tym na-

le¿y, ¿e w³aœciwie wszystkie z powo³anych powy¿ej orzeczeñ dotycz¹ roszczeñ „odszko-

dowawczych” o zap³atê zadoœæuczynienia. Z uwagi na nieodszkodowawczy chara-

kter zadoœæuczynienia i zupe³nie odmienne zasady wyznaczania jego wysokoœci ni¿ za-

sady dotycz¹ce okreœlania kwoty odszkodowania sensu stricto, wyroki te nie mog¹ stano-

wiæ w³aœciwie wa¿¹cego argumentu w rozstrzyganiu kwestii kumulacji b¹dŸ kompensa-

cji œwiadczenia odszkodowawczego i œwiadczenia w postaci zasi³ku celowego zwi¹zane-

go ze szkod¹, która wyst¹pi³a wskutek powodzi. Podobnie – o nieodszkodowawczym

charakterze œwiadczenia mo¿na mówiæ w przypadku œwiadczeñ z umowy

ubezpieczenia osobowego (zap³ata umówionej sumy pieniê¿nej).

2.5. Œwiadczenia wyp³acane w ramach systemu ubezpieczeñ spo³ecznych

w przypadku szkody na osobie lub niezdolnoœci do pracy

Analiza orzeczeñ S¹du Najwy¿szego zapad³ych na kanwie zbiegu roszczeñ o rentê

odszkodowawcz¹ i odszkodowanie za szkodê na osobê z uprawnieniami do œwiadczeñ

z ubezpieczenia spo³ecznego
20

sk³ania do wyci¹gniêcia wniosku, ¿e pozosta³e czynniki,

poza dwoma wymienionymi powy¿ej, to jest:

a) fakt poœredniego finansowania œwiadczenia przez osobê poszkodowan¹,

b) wzglêdy s³usznoœci,

c) brak roszczenia regresowego po stronie ZUS do sprawcy szkody

nie maj¹ charakteru decyduj¹cego, a jedynie pomocniczy dla rozstrzygniêcia przedmio-

towej kwestii.

Nie rodzi w³aœciwie ¿adnych w¹tpliwoœci fakt, ¿e we wszystkich tego rodzaju spra-

wach œwiadczenie wyp³acane z ubezpieczenia spo³ecznego ma charakter odszkodo-

wawczy. Jest tak pomimo to, i¿ nie zawsze wysokoœæ tych œwiadczeñ (co dotyczy

w szczególnoœci rent) jest uzale¿niona od wysokoœci poniesionej szkody. Poza w¹tpliwo-

œci¹ pozostaje jednak sam cel œwiadczenia, które ma za zadanie (przynajmniej

czêœciow¹) kompensacjê poniesionego uszczerbku w maj¹tku – poprzez za-

pewnienie Ÿród³a sta³ego dochodu b¹dŸ sfinansowanie kosztów leczenia. Nie ulega te¿

w¹tpliwoœci, ¿e cywilnoprawne œwiadczenie odszkodowawcze i œwiadczenie z ubezpie-

czenia spo³ecznego wynikaj¹ z tego samego zdarzenia i pozostaj¹ z nim w nor-

malnym zwi¹zku przyczynowym.

Wymaga jednak w tym miejscu podkreœlenia, ¿e na kanwie orzeczeñ dotycz¹cych

zbiegu uprawnieñ do œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego z uprawnieniem do renty

lub odszkodowania za szkodê na osobie:

1) przeciwko wnioskowi o zaliczeniu œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego na poczet

odszkodowania nie przemawia okolicznoœæ, ¿e sk³adki na ubezpieczenie

spo³eczne s¹ finansowane przez poszkodowanego. Jedynie na marginesie na-

le¿y zaznaczyæ, ¿e fakt finansowania przez poszkodowanego œwiadczeñ wyp³acanych

mu z ubezpieczenia spo³ecznego jest w tym przypadku zdecydowanie bardziej wy-

raŸny i jednoznaczny ni¿ fakt finansowania przez niego œwiadczeñ nale¿nych w ra-

mach systemu pomocy spo³ecznej;

2) przeciwko temu wnioskowi nie przemawia równie¿ fakt, i¿ ZUS nie ma roszczenia

regresowego do podmiotu odpowiedzialnego za szkodê.
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Jest to zatem potwierdzenie, ¿e powy¿sze argumenty mog¹ mieæ jedynie charakter

pomocniczy. Zreszt¹ – z prawnego punktu widzenia, rozpatruj¹c kwestiê na gruncie cy-

wilistycznym – s¹ to de facto argumenty „miêkkie”, w przeciwieñstwie do kwestii od-

szkodowawczego czy te¿ nieodszkodowawczego charakteru œwiadczenia oraz zagad-

nienia normalnego zwi¹zku przyczynowego.

Je¿eli chodzi o poruszon¹ przez SN kwestiê oceny, czy dosz³o do nieusprawiedliwio-

nego wzbogacenia osoby poszkodowanej, to – moim zdaniem – jest ona de facto

pochodn¹ oceny charakteru œwiadczenia przys³uguj¹cego niezale¿nie od

œwiadczenia w postaci odszkodowania. Je¿eli takie œwiadczenie ma charakter od-

szkodowawczy i jego g³ównym celem jest kompensacja uszczerbku maj¹tkowego dozna-

nego przez poszkodowanego – kumulacja takich dwóch œwiadczeñ prowadzi³aby do bez-

podstawnego i nieusprawiedliwionego wzbogacenia. Z kolei, je¿eli takie œwiadczenie nie

ma na celu wyrównania uszczerbku maj¹tkowego, lecz doraŸn¹ pomoc w trudnej sytuacji

– uprawniona jest kumulacja œwiadczeñ. Ze wszystkich przywo³anych powy¿ej orzeczeñ

S¹du Najwy¿szego wniosek ten wynika w sposób poœredni, aczkolwiek wyraŸny.

3. Charakter œwiadczeñ wyp³acanych powodzianom

a kompensacja/kumulacja z odszkodowaniem z ubezpieczenia

Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, kluczowymi czynnikami, które nale¿y braæ pod

uwagê przy ocenie kwestii stanowi¹cej przedmiot niniejszego artyku³u, jest ocena czy:

1) œwiadczenie spe³niane obok odszkodowania ma charakter odszkodowawczy, czy te¿

nieodszkodowawczy;

2) czy oba œwiadczenia s¹ zwi¹zane z tym samym zdarzeniem i pozostaj¹ z nim w nor-

malnym zwi¹zku przyczynowym;

3) czy ewentualna kumulacja œwiadczeñ doprowadzi³aby do niesprawiedliwego wzbo-

gacenia poszkodowanego (co jest de facto zwi¹zane z odszkodowawczym lub nieod-

szkodowawczym charakterem œwiadczenia).

Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, nale¿y przyst¹piæ do oceny œwiadczenia w postaci

zasi³ku celowego wyp³acanego poszkodowanym na skutek powodzi.

Jak ju¿ wspomniano na wstêpie, w pocz¹tkowym okresie œwiadczenia dla powodzian

by³y wyp³acane formalnie na podstawie przepisów ustawy o pomocy spo³ecznej. Mia³y

one charakter zasi³ku celowego. Podstawê prawn¹ wyp³aty œwiadczenia stanowi³

art. 40 ustawy o pomocy spo³ecznej, zgodnie z którym:

„1. Zasi³ek celowy mo¿e byæ przyznany równie¿ osobie albo rodzinie, które ponios³y

straty w wyniku zdarzenia losowego.

2. Zasi³ek celowy mo¿e byæ przyznany tak¿e osobie albo rodzinie, które ponios³y

straty w wyniku klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej.

3. Zasi³ek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo¿e byæ przyznany niezale¿nie od

dochodu i mo¿e nie podlegaæ zwrotowi”.

Zasady dotycz¹ce wyp³acania zasi³ków celowych w zwi¹zku z powodzi¹ zosta³y

okreœlone w pismach Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji Tomasza Siemo-

niaka z 30 kwietnia 2010 r. (BUSK¯ 5941-3-1/10) oraz z 24 wrzeœnia 2010 r.

(BUSK¯-III-5941-46/10) kierowanych do wojewodów.

Zgodnie z pismem z 30 kwietnia 2010 r. zasi³ki celowe dla powodzian mia³y byæ

wyp³acane wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

1) pomoc przys³uguje osobom i rodzinom, które ponios³y straty dotycz¹ce ich gospo-

darstw domowych i znalaz³y siê w szczególnie trudnej sytuacji, w której dostêpne

œrodki nie pozwala³y na zaspokojenie ich niezbêdnych potrzeb ¿yciowych;
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2) wysokoœæ zasi³ku jest okreœlana w oparciu o informacje uzyskane na podstawie wy-

wiadu œrodowiskowego;

3) przy okreœlaniu wysokoœci zasi³ku bierze siê pod uwagê nastêpuj¹ce czynniki:

a) mo¿liwoœæ funkcjonowania we w³asnym mieszkaniu (czy mo¿e stanowiæ schronie-

nie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagro¿enia na skutek uszko-

dzeñ, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejœciowym);

b) prace, które trzeba pilnie wykonaæ lub zakupy, jakich trzeba pilnie dokonaæ, by

móc zaspokajaæ niezbêdne potrzeby bytowe;

c) rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzêt gospodarstwa

domowego, ¿ywnoœæ i dostêp do wody pitnej itp.);

d) czy w poszkodowanych rodzinach dzieci bêd¹ mog³y podj¹æ lub kontynuowaæ

naukê;

e) czy jest mo¿liwoœæ zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodo-

wanych, w tym zw³aszcza nieobjêtych ubezpieczeniem.

4) kwota zasi³ku dla rodzin najbardziej poszkodowanych nie mo¿e przekroczyæ 6000 z³.

Natomiast w piœmie z 24 wrzeœnia 2010 r. przyjêto ju¿ inne zasady wyp³aty zasi³ków

celowych dla powodzian. Zosta³y one ujête w sposób nastêpuj¹cy:

1) do zasi³ku s¹ uprawnieni:

a) w³aœciciele budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych,

b) osoby, którym przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkal-

nego lub domu jednorodzinnego,

c) osoby, którym przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

2) zasi³ek nie przys³uguje, je¿eli zniszczeniu uleg³ budynek, który nie by³ kwalifikowany

jako budynek mieszkalny (w szczególnoœci budynek gospodarczy, domek rekreacyj-

ny oraz letniskowy);

3) warunkiem koniecznym wyp³aty zasi³ku jest stwierdzenie, ¿e w zniszczonym budyn-

ku lub lokalu mieszkalnym by³o prowadzone gospodarstwo domowe;

4) wysokoœæ przyznanej pomocy zale¿a³a od powierzchni zniszczonego lokalu lub bu-

dynku. Jej maksymalna wartoœæ wynosi³a 20 000 z³, 100 000 z³ lub 300 000 z³. Okreœ-

lono te¿ równoczeœnie, ¿e:

a) zasi³ek celowy by³ przyznawany po oszacowaniu szkód przez osobê posiadaj¹c¹

uprawnienia zawodowe do szacowania nieruchomoœci;

b) zasi³ek by³ nale¿ny pod warunkiem przedstawienia faktur lub rachunków po-

twierdzaj¹cych poniesienie wydatków na remont b¹dŸ odbudowê z kwoty zasi³ku.

Jeœli wydatki nie zosta³y w ten sposób rozliczone lub te¿, gdy przyznane œrodki

by³y wydatkowane w sposób niezgodny z celem, na jaki zosta³y udzielone, powi-

nien nast¹piæ ich zwrot na zasadach okreœlonych w ustawie z 12 marca 2004 r.

o pomocy spo³ecznej.

W¹tpliwoœci jednak mo¿e budziæ sformu³owanie przez MSWiA w piœmie z 24 wrzeœ-

nia 2010 r. wytycznych w przedmiotowej treœci w kontekœcie art. 3 i 4 ustawy o pomocy

spo³ecznej, zgodnie z którymi:

„Art. 3.1. Pomoc spo³eczna wspiera osoby i rodziny w wysi³kach zmierzaj¹cych do

zaspokojenia niezbêdnych potrzeb i umo¿liwia im ¿ycie w warunkach odpowiada-

j¹cych godnoœci cz³owieka.

2. Zadaniem pomocy spo³ecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa

w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ¿yciowego usamodziel-

nienia osób i rodzin oraz ich integracji ze œrodowiskiem.

3. Rodzaj, forma i rozmiar œwiadczenia powinny byæ odpowiednie do okolicznoœci

uzasadniaj¹cych udzielenie pomocy.
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4. Potrzeby osób i rodzin korzystaj¹cych z pomocy powinny zostaæ uwzglêdnione, je-

¿eli odpowiadaj¹ celom i mieszcz¹ siê w mo¿liwoœciach pomocy spo³ecznej.

Art. 4. Osoby i rodziny korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej s¹ obowi¹zane do

wspó³dzia³ania w rozwi¹zywaniu ich trudnej sytuacji ¿yciowej”.

U¿yte w art. 40 ust. 3 ustawy okreœlenie, ¿e zasi³ek mo¿e zostaæ przyznany niezale¿-

nie od dochodu nie mo¿e stanowiæ lex specialis wobec ww. przepisów, uzasadniaj¹cego

przyznanie takiego zasi³ku w absolutnie ka¿dej sytuacji
21

. Przyznanie zasi³ku powinno

byæ bowiem poprzedzone ocen¹, czy zosta³y spe³nione warunki okreœlone w ogólnych

przepisach ustawy o pomocy spo³ecznej. Tymczasem, w piœmie z 24 wrzeœnia 2010 r.

okreœlono warunki przyznania pomocy abstrahuj¹ce od badania kryteriów okreœlonych

w art. 3 i 4 ustawy. W szczególnoœci, nie badano sytuacji osób poszkodowanych ani tego,

czy s¹ one uprawnione do odszkodowania z innych Ÿróde³. W zwi¹zku z powy¿szym

pomoc przyznawana w oparciu o wytyczne zawarte w tym piœmie nie stano-

wi³a de facto realizacji zadañ ustawowych administracji publicznej okreœlo-

nych w tej¿e ustawie
22

. Dlatego z samego faktu, i¿ formaln¹ (choæ b³êdnie za-

stosowan¹) podstaw¹ prawn¹ do przyznania pomocy by³a ustawa o pomocy

spo³ecznej nie nale¿y wyci¹gaæ wniosku o nieodszkodowawczym charakte-

rze zasi³ku
23

.

Dopiero w póŸniejszym okresie
24

œwiadczenia dla powodzian by³y wyp³acane na pod-

stawie przepisów ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skut-

ków powodzi
25

. Zgodnie z art. 5 ust. 6 tej ustawy:

„Zasi³ek jest wyp³acany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o którym

mowa w ust. 3, niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 2 dni od dnia wydania

decyzji w sprawie przyznania zasi³ku, w wysokoœci:
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Teza ta znajduje potwierdzenie w licznych wyrokach Wojewódzkich S¹dów Administracyj-
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mowy przyznania zasi³ku z uwagi na niespe³nienie kryteriów ogólnych przyznawania œwiad-

czeñ, okreœlonych w ustawie o pomocy spo³ecznej. Szerzej na ten temat patrz: M. Wa³achow-

ska, M. Ziemiak, op. cit., s. 116 i n. Wypada jednak zaznaczyæ, ¿e s¹dy administracyjne konse-

kwentnie sta³y na stanowisku, i¿ zasi³ki dla powodzian nie maj¹ charakteru odszkodowawcze-

go – nawet jeœli ich wysokoœæ zwi¹zana jest z wysokoœci¹ poniesionej szkody.
22

W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ww. zasady przyznawania pomocy jako nie-

zgodne z ustaw¹ by³y przedmiotem zastrze¿eñ Najwy¿szej Izby Kontroli – patrz raport NIK do-

stêpny pod adresem doc.rmf.pl/rmf_fm/store/raport_NIK.doc, w którym NIK stwierdza, ¿e:

„wytyczne Ministra, przekazywane przez wojewodów organom gmin, nie powinny wprowa-

dzaæ regulacji zastrze¿onych do ustalania przepisami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.”

(s. 8 raportu) oraz „Ustalenie wytycznymi Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji za-

kresu, trybu i warunków najpowszechniejszych form pomocy, tj. zasi³ków celowych na zaspo-

kojenie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych powodzian oraz na usuniêcie szkód w uszkodzonych

lub zniszczonych przez powódŸ budynkach i lokalach mieszkalnych, nie znajdowa³o uzasad-

nienia w obowi¹zuj¹cym w Rzeczypospolitej Polskiej systemie Ÿróde³ prawa.” (s. 24 raportu).
23

Na fakt, i¿ nie mo¿na przyjmowaæ takiego wnioskowania w sposób automatyczny zwraca rów-

nie¿ uwagê M. Kaliñski, (w:) System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogól-

na, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009, s. 165.
24

To jest po dniu 18 listopada 2011 r., czyli dniu wejœcia ¿ycie ustawy, o której mowa w tym zda-

niu. Ustawa ta wprowadzi³a de facto rozwi¹zania szczególne dotycz¹ce zasi³ków dla powo-

dzian, okreœlaj¹c wprost wysokoœæ tego zasi³ku, przez co opisane powy¿ej wytyczne straci³y sw¹

aktualnoœæ.
25

Chodzi o ustawê z dnia 16 wrzeœnia 2011 r. Art. 5 tej¿e ustawy, okreœlaj¹c kr¹g œwiadczenio-

biorców odwo³ywa³ siê do przepisów ustawy o pomocy spo³ecznej, co przemawia za uznaniem,

¿e de facto œwiadczenie mia³o charakter zasi³ku celowego, o którym mowa w ustawie o pomocy

spo³ecznej.



1) równej wartoœci szkody wed³ug oœwiadczenia, o którym mowa w ust. 5, je¿eli nie

przekracza 2 tys. z³;

2) 2 tys. z³, je¿eli wartoœæ szkody wed³ug oœwiadczenia, o którym mowa w ust. 5, jest

równa b¹dŸ wy¿sza ni¿ 2 tys. z³”.

Jak ju¿ wspomniano, kluczow¹ kwesti¹ pozostaje, czy zasi³ek ten ma charakter od-

szkodowania, czy te¿ jest takiego waloru pozbawiony. Ponadto, zasadnicze znaczenie

ma te¿ przywo³ana wy¿ej kwestia, czy uprawnienie do zasi³ku oraz do odszkodowania

pozostaje w normalnym zwi¹zku przyczynowym z tym samym zdarzeniem.

Z pewnoœci¹ charakteru odszkodowawczego nie mia³ zasi³ek w kwocie do

6000 z³, przyznawany na podstawie wytycznych zawartych w piœmie z 30 kwietnia

2010 r., nie by³ bowiem uzale¿niony od wysokoœci poniesionej szkody. Ponadto zasi³ki

przyznawane na podstawie wytycznych, zawartych w piœmie z 24 wrzeœnia 2010 r., nie

by³y zmniejszane o kwotê przyznanego zasi³ku w wysokoœci do 6000 z³.

Zupe³nie inaczej przedstawia siê kwestia drugiego zasi³ku, o którym mowa w piœmie

z 24 wrzeœnia 2010 r. Przede wszystkim jego wysokoœæ jest œcis³¹ pochodn¹ wysoko-

œci poniesionej szkody. Z jednej strony jest ona bowiem szacowana przez osobê posia-

daj¹c¹ uprawnienia zawodowe do szacowania nieruchomoœci. Z drugiej strony uprawnio-

ny do zasi³ku musi udokumentowaæ fakt poniesienia wydatków na te cele, na które

zasi³ek zosta³ przyznany. W braku takiego udokumentowania zasi³ek podlega zwrotowi.

W szczególnoœci koniecznoœæ przedstawienia rachunków i faktur za remont b¹dŸ odbudo-

wê budynku lub lokalu œwiadczy o tym, ¿e wysokoœæ zasi³ku odpowiada wysokoœci ponie-

sionej szkody w ujêciu cywilistycznym. Nastêpuje bowiem przywrócenie do stanu po-

przedniego przy wykorzystaniu przyznanych œrodków. Jest to zasadnicza ró¿nica w po-

równaniu np. z zasi³kiem pogrzebowym, w przypadku którego (co do zasady) fakt i wyso-

koœæ kosztów poniesionych w zwi¹zku z pogrzebem nie jest w³aœciwie badana. Bez w¹tpie-

nia zatem celem tego zasi³ku jest kompensacja poniesionej szkody. Przyjête

w wytycznych zasady przyznawania zasi³ku oparte s¹ wyraŸnie na za³o¿eniu, ¿e wyp³ata

zasi³ku nie powinna prowadziæ do wzbogacenia poszkodowanego. Przemawia to w spo-

sób wyraŸny za odszkodowawczym charakterem zasi³ku celowego.

Podobnie sprawa przedstawia siê, je¿eli chodzi o zasi³ek przyznawany na

podstawie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem

skutków powodzi. Pomimo ograniczenia kwotowego (2000 z³), jego wysokoœæ równie¿

jest pochodn¹ wysokoœci poniesionej szkody. Choæ brak jest przepisu obliguj¹cego po-

szkodowanego do udokumentowania wysokoœci tej szkody, to ustawa przyzna³a upraw-

nionym organom mo¿liwoœæ weryfikowania czy szkoda faktycznie zosta³a poniesiona
26

.

Nie mo¿e przemawiaæ przeciwko uznaniu odszkodowawczego charakteru

zasi³ku celowego fakt, i¿ podlega³ on okreœlonym powy¿ej ograniczeniom

kwotowym
27

. Nale¿y wskazaæ w tym miejscu, ¿e chocia¿by na gruncie ubezpieczeñ

maj¹tkowych mamy do czynienia z ograniczeniem odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela

do górnej granicy w postaci sumy ubezpieczenia (art. 824 k.c.), które to ograniczenie
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26
Art. 5 ust. 7 ustawy: „Organ wyp³acaj¹cy zasi³ek po jego wyp³acie dokonuje weryfikacji praw-

dziwoœci danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3. Je¿eli w wyniku weryfikacji

ustalono, ¿e rodzina lub osoba samotnie gospodaruj¹ca, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy spo³ecznej, która otrzyma³a zasi³ek, nie ponios³a szkody w wyniku wyst¹pie-

nia powodzi, organ wyp³acaj¹cy zasi³ek wydaje decyzjê o jego zwrocie, okreœlaj¹c termin jego

zwrotu nie krótszy ni¿ 7 dni. Do zwrotu zasi³ku stosuje siê przepisy o postêpowaniu egzekucyj-

nym w administracji w zakresie egzekucji obowi¹zków o charakterze pieniê¿nym”.
27

Stanowisko, zgodnie z którym fakt, i¿ zasi³ek celowy podlega wskazanym powy¿ej ogranicze-

niom kwotowym przemawia przeciwko uznaniu odszkodowawczego charakteru tego zasi³ku,



nie pozbawia jednak œwiadczenia zak³adu ubezpieczeñ charakteru odszkodowawczego.

To w³aœnie uzale¿nienie wysokoœci spe³nianego œwiadczenia od wysokoœci poniesionej

szkody determinuje odszkodowawczy charakter tego œwiadczenia.

Je¿eli natomiast chodzi o rozstrzygniêcie, czy œwiadczenie z pomocy spo³ecznej oraz

œwiadczenie zak³adu ubezpieczeñ s¹ zwi¹zane z tym samym zdarzeniem i pozostaj¹

z nim w normalnym zwi¹zku przyczynowym – nale¿y na to pytanie odpowiedzieæ

twierdz¹co. W obydwu bowiem przypadkach mamy niew¹tpliwie do czynienia z tym sa-

mym zdarzeniem losowym, które powoduje szkodê w maj¹tku osoby uprawnionej.

W obydwu przypadkach powstaje te¿ w zwi¹zku z tym uprawnienie poszkodowanego,

które pozostaje w normalnym zwi¹zku przyczynowym z zajœciem tego zdarzenia.

Ze wzglêdów omówionych ju¿ powy¿ej, moim zdaniem, nie ma znaczenia dla roz-

strzygniêcia omawianego zagadnienia fakt finansowania (poœredniego) sk³adek na

œwiadczenia z pomocy spo³ecznej przez osoby poszkodowane oraz brak ewentualnego

roszczenia regresowego po stronie podmiotu wyp³acaj¹cego zasi³ek do zak³adu ubez-

pieczeñ.

Wreszcie oceny wymaga, czy kumulacja œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej oraz z ubez-

pieczenia maj¹tkowego doprowadzi³aby do nieusprawiedliwionego wzbogacenia po-

szkodowanego, co przemawia³oby przeciwko kumulacji tych œwiadczeñ. Na to pytanie

nale¿y odpowiedzieæ twierdz¹co. Z uwagi na odszkodowawczy charakter obydwu

œwiadczeñ, powi¹zanie ich z jednym i tym samym zdarzeniem, a tak¿e wyso-

kie kwoty zasi³ku celowego, wynosz¹cego nawet do 300 000 z³, otrzymanie

przez poszkodowanego takiego podwójnego odszkodowania niew¹tpliwie nie

znajduje ¿adnego aksjologicznego uzasadnienia. Wyst¹pienie klêski ¿ywio³owej

nie mo¿e doprowadziæ do bezpodstawnego uzyskania korzyœci maj¹tkowej, która w wie-

lu przypadkach mo¿e polepszyæ sytuacjê maj¹tkow¹ osób poszkodowanych w porówna-

niu do stanu sprzed wyst¹pienia szkody. Jest tak tym bardziej, ¿e na wyp³aty z pomocy

spo³ecznej sk³ada siê de facto ca³e spo³eczeñstwo.

4. Wnioski

Maj¹c na uwadze powy¿sze rozwa¿ania, w mojej opinii kwota zasi³ku celowego przy-

znawana na podstawie powo³anego wy¿ej pisma z 30 kwietnia 2010 r. (BUSK¯ 5941-3-

-1/10) nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania nale¿nego z umowy ubezpie-

czenia, natomiast kwota zasi³ku celowego przyznawana na podstawie pisma z 24 wrzeœ-

nia 2010 r. (BUSK¯-III-5941-46/10) oraz ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹za-

nych z usuwaniem skutków powodzi podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania

nale¿nego z umowy ubezpieczenia.

Na zakoñczenie nale¿y wspomnieæ, ¿e administracja pañstwowa sta³a na stanowi-

sku, zgodnie z którym œwiadczenie w postaci zasi³ku celowego oraz odszkodowanie

z umowy ubezpieczenia powinno podlegaæ kumulacji
28

. Jednak opinia ta nie mo¿e sta-

nowiæ „lex specialis” wobec obowi¹zuj¹cych przepisów prawa ani te¿ wi¹¿¹cego Ÿród³a

jego wyk³adni. Podobne stanowisko jak organy administracji pañstwowej zaj¹³ Rzecznik
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reprezentuje Rzecznik Ubezpieczonych – patrz: Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych

przedstawione w piœmie z 11 maja 2011 r. (RU/149/CO/11), dostêpne pod adresem interneto-

wym: http://pomoc-arbiter.pl/images/Odpowied_Rzecznika_Ubezpieczonych.pdf; analogicz-

nie C. Or³owski (g³ówny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych), Zasi³ek celowy i je-

go wp³yw na wysokoœæ odszkodowania przyznanego z ubezpieczenia maj¹tkowego, Monitor

Ubezpieczeniowy nr 51 (grudzieñ 2012 r.), s. 23–27.
28

Patrz np. wypowiedŸ premiera Donalda Tuska: „Nie mo¿e byæ kary dla tego, co siê ubezpie-

czy³, ale nie mo¿e zostaæ bez pomocy ten, kto nie jest ubezpieczony. Pomoc jest niezbêdna dla



Ubezpieczonych
29

. Podejœcie takie jest zrozumia³e z uwagi na funkcjê pe³nion¹ przez

Rzecznika, która sprawia, ¿e niejako „z urzêdu” jest on zobowi¹zany do przedstawiania

stanowiska jak najbardziej korzystnego dla osób ubezpieczonych.

Z kolei za odszkodowawczym charakterem zasi³ku celowego (jeœli jego wysokoœæ jest

pochodn¹ wysokoœci poniesionej szkody), implikuj¹cym koniecznoœæ odliczania go od

kwoty odszkodowania nale¿nego z umowy ubezpieczenia, wypowiadaj¹ siê przedstawi-

ciele doktryny
30

.

Co znamienne, zak³ady ubezpieczeñ w przewa¿aj¹cej czêœci, pomimo faktu, ¿e

pocz¹tkowo dokonywa³y potr¹cenia kwoty zasi³ków dla powodzian z wyp³acanych odszko-

dowañ, wycofa³y siê z takiej praktyki pod wp³ywem nagonki medialnej
31

. Wzglêdy wize-

runkowe przewa¿y³y zatem nad kwestiami prawnymi oraz interesem finansowym ubez-

pieczycieli. Prawdopodobnie z powy¿szych powodów stosunkowo niewiele spraw, w któ-

rych pojawia³ siê omawiany tutaj problem prawny, znalaz³o swój fina³ w s¹dach. W zwi¹z-

ku z tym w¹tpliwe wydaje siê, aby spraw¹ zaj¹³ siê S¹d Najwy¿szy. Niemniej jednak prob-

lem pozostaje aktualny w kontekœcie ewentualnych przysz³ych klêsk ¿ywio³owych i œwiad-

czeñ przyznawanych z tego tytu³u ze œrodków publicznych poszkodowanym, którzy jedno-

czeœnie s¹ uprawnieni do odszkodowania z umowy ubezpieczenia. �

Benefits for Flood Victims and Compensation under Property

Insurance Contracts - Compensation or Accumulation

This article contains an evaluation of the question whether the payment of benefits from public

funds to people whose property has been damaged or destroyed during the flood should be consi-

dered in the payment of compensation under property insurance - by reducing the amount of the

insurance compensation obtained by the victim by the amount of allowance. The author analyses

the Supreme Court’s judicature concerning the confluence of compensation (including insuran-

ce) with other benefits, presenting the view that the resolution of this issue comes down to the

evaluation of the nature of the allowance. If the amount of benefit depends on the volume of the

damage suffered, it weighs in favour of the compensatory nature of the benefit. This circumstan-

ce, however, together with the fact that both benefits ( namely compensation under the insurance

contract and benefit for flood victims) have the same source (i.e. flood) weighs in favour of the

view that the benefit ought to be included in the compensation under an insurance contract - na-

mely reduce the amount of compensation paid out by an insurer (compensation). The opposite

conclusion would lead to the conflict with the principle of fairness of victims enriching themselves

due to a loss.

Keywords: benefit for flood victims and property insurance, compensation/accumulation of in-

demnity under insurance and other benefits.
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tych, którzy np. stracili dom, ale ten, kto by³ ubezpieczony, ma ten bonus, ma te swoje dodat-

kowe pieni¹dze”, za: http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1506216,1,rynek-ubezpie-

czen-mieszkan-i-domow.read#ixzz1nr244DlZ
29

Patrz Ÿród³a wskazane w przypisie nr 27.
30

M. Orlicki, O zaliczaniu œwiadczeñ wyp³acanych ze œrodków publicznych na rzecz ofiar powo-

dzi na poczet odszkodowañ z ubezpieczeñ maj¹tkowych, (w:) Ubezpieczenia gospodarcze. Wy-

brane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Warszawa 2011, s. 165 i n.; M. Wa³achowska,

M. Ziemiak, op. cit., s. 120–121.
31

Patrz np. oœwiadczenie pod adresem internetowym: https://www.hdi-asekuracja.pl/news/de-

cyzja_korzystna_dla_powodzian/




