
Wykaz zagadnień podsumowujących: Prawo ubezpieczeń gospodarczych: 
1. Podstawowe funkcje ubezpieczeń gospodarczych na tle ubezpieczeń społecznych. 
2. Regulacja umowy ubezpieczenia w świetle przepisów kodeksu cywilnego: dyspozytywny  
a imperatywny charakter przepisów kodeksu cywilnego; elementy przedmiotowo istotne umowy; 
wykonanie i wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia; gwarancje rzeczywistej symetrii uprawnień  
i obowiązków stron; dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia, termin spełnienia świadczenia 
przez ubezpieczyciela i skutki jego niedotrzymania; ubezpieczenia majątkowe a osobowe  
z uwzględnieniem podziału ubezpieczenia na życie - ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe.  
3. Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego. Ogólne warunki ubezpieczeń. 
4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. 
5.       Świadczenie usług ubezpieczeniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. 
6. Pośrednictwo ubezpieczeniowe: podstawowe funkcje i formy; zróżnicowane zasady 
odpowiedzialności. Tendencje zmian na szczeblu unijnym. 
7. Nadzór nad sektorem ubezpieczeń.  Cele i charakter prawny. Nadzór zewnętrzny i wewnętrzny. 
Gospodarka finansowa i rola reasekuracji. 
8. Prawno-karna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego: karnoprawne aspekty oszustwa 
ubezpieczeniowego; przestępstwa ubezpieczeniowe w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 
9. Zarządzanie przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym: underwriting ubezpieczeniowy; zarządzanie 
finansami i rachunkowość ubezpieczeniowa. 
10. Marketing usług ubezpieczeniowych a ochrona ubezpieczonych. Ochrona stron stosunku 
ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych, problematyka zgodności 
produktu ubezpieczeniowego z umową. 
 
Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej – zarys zagadnień objętych wykładem dotyczącym 
tej materii oraz analizą własną Słuchacza (niektóre z wymienionych tematów przyjmują postać 
jedynie wzmianki): 
1.  Zasada wolności działalności gospodarczej a jej ograniczenia przy podejmowaniu i prowadzeniu 
działalności ubezpieczeniowej: 
- specyfika działalności ubezpieczeniowej (ryzyko - czynniki jego oceny i kalkulacji) z uwagi na funkcje 
odpowiedzialności odszkodowawczej (prewencyjno-wychowawcza, kompensacyjna, repartycyjna, 
represyjna); 
-  warunki podejmowania i wykonywania działalności ubezpieczeniowej (obligatoryjne wymogi formalne 
w celu uzyskania zezwolenia); 
- zasady rejestracji i skutki wpisów oraz określenie momentu rozpoczęcia działalności ubezpieczeniowej 
po uzyskaniu zezwolenia (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 
2013, poz. 672; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. 2013, poz. 
1203; Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2013, poz. 1030). 
2.    Formy organizacyjno-prawne wykonywania działalności ubezpieczeniowej. 
3. Gospodarka finansowa kapitałami i rezerwami ubezpieczyciela, gwarancja wypłacalności 
(sprawozdawczość zakładów ubezpieczeniowych), kapitał zakładowy (podwyższenie i obniżenie). 
4.     Organy osoby prawnej i jej reprezentacja. Rodzaje odpowiedzialności.  
5.     Tajemnica ubezpieczeniowa jako zasada (wyjątki od reguły).  
6.    Procesy transformacyjne w spółkach. Zasady łączenia się ubezpieczycieli. Prowadzenie działalności 
w tej samej formie organizacyjno-prawnej i zasady przenoszenia portfela ubezpieczeniowego. 
7.   Powiązania gospodarcze (koncentracja kapitałów lub struktur organizacyjnych: holdingi, koncerny 
 i ich ograniczenia w świetle ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). 
8.     Nadzór wewnętrzny a zewnętrzny. Ochrona usługobiorców świadczeń ubezpieczeniowych.  
9.  Rola reasekuracji jako stabilizatora wyników finansowych i wzmacniania podstaw finansowych 
ubezpieczyciela. Postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe.  
10.   Podejmowanie i wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
przez zagraniczne podmioty:  
a) jednolity paszport europejski; 
b) stosowanie zasad i praktyk obowiązujących w państwie macierzystym oraz podleganie jego kontroli 
nadzorczej; 
c) krajowi ubezpieczyciele w Unii Europejskiej i poza nią.  Uniwersytet Wrocławski, IPC 


