
 
 

Koncepcja ubezpieczeń gospodarczych. 
Wprowadzenie do wykładu 

Interes ubezpieczeniowy.  
Podstawowa konstrukcja i próba jej oceny,  

ewaluowanie koncepcji 
 

    
 

   

    



Historia konstrukcji interesu 
ubezpieczeniowego – starcie dwóch teorii 

 W okresie międzywojennym, zarówno  
w doktrynie, jak i w regulacji dominował koncept 
interesu ubezpieczeniowego. 

 Rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r.  
o przepisach tymczasowych dotyczących umowy 
ubezpieczenia.  

 W ustawie o ubezpieczeniach państwowych  
z 1952 r. art. 2 ust. 1 stanowił, że przedmiotem 
ubezpieczenia majątkowego może być każde 
mienie. 

 

 



Historia konstrukcji interesu 
ubezpieczeniowego – starcie dwóch teorii 

 W ustawie o ubezpieczeniach majątkowych  
i osobowych z 1958 r. określono, że 
przedmiotem ubezpieczenia majątkowego 
może być każda wartość majątkowa.  

 Teoria majątku ubezpieczeniowego a interesu. 

 Czy dostrzegacie Państwo różnicę między 
regulacją przedmiotu ubezpieczenia w ustawie 
z 1952 r. a z 1958 r.? 

 



Regulacja w kodeksie morskim 

 Podstawowa regulacja przedmiotu ubezpieczenia 
zawarta jest w ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. 
Kodeks morski. 

 Stanowisko doktryny - konsekwentne opowiadanie 
się za przyjęciem spójnych rozwiązań dla ubezpieczeń 
gospodarczych? 

 Fundamentalne znaczenie z punktu widzenia interesu 
chronionego tym aktem ma art. 263 § 1,  
który stanowi, że przedmiotem ubezpieczenia 
morskiego może być każdy interes majątkowy 
związany z żeglugą morską i dający się ocenić  
w pieniądzu. 

 



Regulacja w kodeksie morskim 

 Art. 263 § 2 kodeksu morskiego stanowi, że: 

 w szczególności mogą być przedmiotem 
ubezpieczenia morskiego: statek, ładunek, fracht, 
opłata za przewóz pasażerów, opłata czarterowa, 
spodziewany zysk na ładunku, prowizja, wydatki 
awarii wspólnej, zobowiązanie z odpowiedzialności 
cywilnej oraz wierzytelność zabezpieczona na 
statku, ładunku lub frachcie. 

 Jaki charakter ma ten przepis? 

 Kazuistyczne rozwiązanie a dynamika rozwoju rynku. 

 



Regulacja w kodeksie 
cywilnym (1964 r.) 

 Art. 821 Kodeksu cywilnego stanowił, że 
ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć 
mienia albo odpowiedzialności cywilnej. 

 Powyższa konstrukcja pozostawała  
w opozycji do większości regulacji państw 
zachodnich oraz systemów pozaeuropejskich. 
Dlaczego?   

 Teoria interesu ubezpieczeniowego  
w majątkowych ubezpieczeniach gospodarczych 
w obcych państwach. 



Droga jurydyczna do koncepcji 
interesu ubezpieczeniowego 

 W uchwale z 30 listopada 2005 r. Sąd 
Najwyższy podniósł, że przedmiotem 
ubezpieczenia mogą być nie tylko mienie  
i odpowiedzialność cywilna, ale również m.in. 
ogólna niewypłacalność, kredyt eksportowy, 
utrata zysków, wysokość spodziewanej 
prowizji, ubezpieczenie business interruption, 
a także ubezpieczenie ekspektatywy nabycia 
praw majątkowych.  

 Znaczenie dla nowelizacji Kodeksu cywilnego.  

 



Droga jurydyczna do koncepcji 
interesu ubezpieczeniowego 

 Sąd Najwyższy w orzecznictwie, które zapadło przed 
nowelizacją z 2007 r. wyraźnie zanegował użyteczność 
teorii mienia. Sąd w uchwale orzekł, że: „zakaz wypłaty 
podwójnej sumy ubezpieczenia (…) nie dotyczy sytuacji, 
gdy interesy majątkowe ubezpieczonych będące 
przedmiotem ubezpieczenia są różne, nawet jeżeli 
odnoszą się do tego samego dobra ubezpieczeniowego”. 

 Zwrócił zwłaszcza uwagę na krzyżowanie się  
w praktyce kilku interesów ubezpieczeniowych wobec 
jednego obiektu materialnego.  

 Zgodnie z teorią mienia istniała możliwość zawarcia 
jednego ubezpieczenia. W świetle teorii interesu istnieje 

możliwość zawarcia kilku ubezpieczeń. 



Nowelizacja art. 21 Kodeksu 
cywilnego z 2007 r. 

 Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 821 
Kodeksu cywilnego przedmiotem ubezpieczenia 
majątkowego może być każdy interes 
majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem  
i daje się ocenić w pieniądzu.  

 Przywrócenie polskiemu prawu cywilnemu 
interesu ubezpieczeniowego jako podstawowej 
konstrukcji  

 Jakie znaczenie ma wprowadzona zmiana? 



Zakres przedmiotowy stosowania 
konceptu interesu ubezpieczeniowego  

 Czy w systemie naszego prawa konstrukcja 
interesu ubezpieczeniowego została 
ograniczona do ubezpieczeń majątkowych? 

 Dyskusja wobec stanowiska niektórych 
przedstawicieli doktryny, którzy dokonują 
rozszerzającej wykładni interesu 
ubezpieczeniowego w celu objęcia tą 
konstrukcją także ubezpieczeń osobowych. 

 



Nowelizacja art. 21 Kodeksu cywilnego  
a zasady PEICL, koncepcja spółki itp. 

 Zasady PEICL są przygotowane przez 
Grupę Restatement of European 
Insurance Contract Law. 

 Wyrażona w art. 8:104 PEICL zasada 
odnosi się do zakazu wielokrotnego 
ubezpieczenia i zawiera przejrzyste 
zabezpieczenia przed nadużyciami. 

 Spółka jako osoba prawna, ustawowa. 

 



Zakres przedmiotowy stosowania 
konceptu interesu ubezpieczeniowego  

 Ekonomizacja interesu ubezpieczeniowego – 
chronić można na podstawie umowy 
ubezpieczeniowej jedynie dobro posiadające 
określoną wartość majątkową. 

 Co wynika bezpośrednio z treści przepisów 
Kodeksu cywilnego? 

 Niniejsze podejście ma przeciwdziałać 
nadużyciom prawa. Orzeczenie w sprawie 
Royal Insurance Company itp.  


