Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie zmian w zakresie
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

Szanowny Panie Ministrze,

W Sejmie RP procedowany jest właśnie senacki projekt ustawy o świadczeniu usług
w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.
Obecnie, jak twierdzi radca prawny z biura Rzecznika Finansowego, wiele osób
korzysta z usług podmiotów oferujących pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania,
ponieważ zakłady ubezpieczeń zaniżają albo całkowicie odmawiają wypłaty odszkodowań.
Proponowane w projekcie zmiany związane m.in. z zakazem cesji roszczeń
odszkodowawczych, uniemożliwiające swobodę rozporządzania własnym mieniem; niemal
całkowity zakaz reklam i akwizycji przez firmy świadczące usługi odszkodowawcze, a przede
wszystkim konieczność ponoszenia z góry kosztów pomocy i obsługi prawnej w sprawach
o roszczenia odszkodowawcze

m.in. poniżej 5000 zł, znacznie pogorszą sytuację osób

poszkodowanych w zakresie odzyskiwania należnych odszkodowań od Towarzystw
Ubezpieczeniowych.
Regulacje zawarte w projekcie negatywnie wpłyną nie tylko na osoby fizyczne, które
uległy wypadkowi drogowemu, ale także – ze względu na znacznie obniżone wpływy do ich
budżetów - na kancelarie odszkodowawcze i biura pomocy prawnej, warsztaty naprawcze,
firmy zajmujące się wynajmem pojazdów zastępczych (na czas naprawy pojazdu
uszkodzonego lub zakupu nowego), firmy zajmujące się holowaniem

pojazdów

powypadkowych z miejsca kolizji do warsztatu naprawczego oraz firmy zajmujące się
udostępnianiem parkingów, na które odholowywane są pojazdy pokolizyjne w czasie
ustalania odpowiedzialności i wysokości szkody przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
Zaproponowane

w

projekcie

rozwiązania

utrudnią

wielu

poszkodowanym

dochodzenie realnej rekompensaty za poniesioną szkodę. Będzie to po prostu nieopłacalne
zarówno dla osoby, która poniosła niewielką szkodę, jak i dla doradcy odszkodowawczego,
który niewiele zarobi w przypadku szkód do 5 tys. zł .
Trzeba podkreślić, że klienci będą musieli dochodzić swoich roszczeń na drodze
sądowej i ponosić koszty związane z wniesieniem pozwu, ale także, w razie przegranej,
opłacić koszty strony przeciwnej. Tak system sprawi, że zwykły Kowalski odstąpi od roszczeń,

a jedynym beneficjentem ustawy pozostaną duże towarzystwa ubezpieczeniowe, które
już dzisiaj często zaniżają koszty wypłacanych odszkodowań.
W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy ministerstwu znane są uwagi dotyczące projektu ustawy, które stawiają
na uprzywilejowanej pozycji firmy ubezpieczeniowe zamiast polskich obywateli?
2. Czy ministerstwo planuje zmiany w kształcie projektu ustawy zaproponowanej przez Senat
RP?
3. Czy ministerstwo zbadało, ilu przedsiębiorców i ich pracowników w związku z ze zmianami
w procedowanym projekcie może stracić źródło dochodu?

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

