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Wykaz skrótów

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)

Konstytucja RP

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia

Bruksela I bis

2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz.
UE L 351 z 20.12.2012, s. 1 z późn. zm.)
directors and officersD&O

Konwencja o ochronie praw człowieka i god-
ności istoty ludzkiej w kontekście zastosowań

EKB

biologii i medycyny: Konwencja o prawach
człowieka i biomedycynie sporządzona
w Oviedo dnia 4 kwietnia 1997 r. (Europejska
Konwencja Bioetyczna), bip.kprm.gov.pl/do-
wnload/75/7357/konwencja_pl.pdf
Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznyEKES

Europejski System Nadzoru FinansowegoESNF

Europejski Trybunał SprawiedliwościETS

dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w spra-

IMD1

wie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. Urz.
UE L 9 z 15.01.2003 s. 3 z późn. zm.; Polskie
wydanie specjalne rozdz. 6, t. 4, s. 330
z późn. zm.)
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projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczenio-
wego

IMD2

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z późn. zm.)

k.c.

dokument zawierający kluczowe informacje
dla inwestorów

KID

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.p.c.

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks po-
stępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555
z późn. zm.)

k.p.k.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoKRUS

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

k.s.h.

Narodowy Fundusz ZdrowiaNFZ

następstwa nieszczęśliwych wypadkówNNW

odpowiedzialność cywilnaOC

Orzecznictwo Sądów ApelacyjnychOSA

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba CywilnaOSNC

ogólne warunki ubezpieczeniaOWU

Prawo AsekuracyjnePA

Prawo BankowePB

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych

PBUK

Prawo i MedycynaPiM

Państwo i PrawoPiP

Polska Izba UbezpieczeńPIU

Przegląd Prawa HandlowegoPPH
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Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodo-
wego

PPPM

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128
z późn. zm.)

pr. bank.

Polska Rzeczpospolita LudowaPRL

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo
przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 915)

pr. przew.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada

PRIIP

2014 r. w sprawie dokumentów zawierających
kluczowe informacje, dotyczących detalicznych
produktów zbiorowego inwestowania i ubez-
pieczeniowych produktów inwestycyjnych
(PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 09.12.2014, s. 1
z późn. zm.) – akt wejdzie w życie 31 grudnia
2016 r.
Przegląd Ustawodawstwa GospodarczegoPUG

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 1410)

p.w.p.

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
31 października 2003 r. w sprawie szczegóło-

r.d.u.

wych zasad tworzenia, utrwalania, przechowy-
wania i zabezpieczania dokumentów związa-
nych z zawieraniem i wykonywaniem umów
ubezpieczenia (Dz. U. Nr 193, poz. 1889)
Rzecznik Praw ObywatelskichRPO

regulacyjne standardy techniczneRST

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego za-

r.z.i.

kresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń
przez podmioty wykonujące działalność lecz-
niczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczo-
nych lub osób, na rzecz których ma zostać za-
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warta umowa ubezpieczenia oraz sposobu
ustalania wysokości opłat za udzielenie tych
informacji (Dz. U. poz. 605)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca

Rzym I 

2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobo-
wiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L
177 z 04.07.2008, s. 6 z późn. zm.)
rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.

Rzym II

dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań
pozaumownych („Rzym II”) (Dz. Urz. UE L
199 z 31.07.2007, s. 40)
System Informacji MedycznejSIM

Sąd NajwyższySN

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r.

Solvency II

w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia-
łalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Wypłacalność II) – wersja przekształcona (Dz.
Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s.1 z późn. zm.)
Transformacje Prawa PrywatnegoTPP

ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1206)

u.d.u.

Ubezpieczeniowy Fundusz GwarancyjnyUFG

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowyufk

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (Organizacja Narodów

UNESCO

Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki
i Kultury)u.o.d.o. – ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
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ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 z późn. zm.)

u.o.d.o.

Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówUOKiK

ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia-
łaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
(Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.)

u.p.n.p.r.

ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst
jedn.: Dz. U. z. 2012 r. poz. 159 z późn zm.)

u.p.p.

ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (tekst. jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1450 z późn. zm.)

u.p.u.

ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 636 z późn. zm.)

u.s.i.o.z.

ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiecze-
niach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

u.u.o.

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 196 z późn. zm.)

u.u.t.

ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 464)

u.z.l.

Wiadomości UbezpieczenioweWU

Związek Banków PolskichZBP

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZUS
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Wprowadzenie

Niniejsza monografia jest poświęcona zagadnieniu obowiązków
informacyjnych w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Intensyfikacja
regulacji obowiązków informacyjnych w prawie unijnym spowodowała
wprowadzenie do polskiego porządku prawnego wielu nowych rozwią-
zań w zakresie tych obowiązków, przede wszystkim jako instrumentu
ochrony beneficjentów umowy ubezpieczenia. Umowa ta jest zaliczana
do umów o usługi finansowe, które ze względu na skomplikowany
przedmiot świadczenia i ryzyko ekonomiczne, jakie dla kontrahenta
instytucji finansowej niesie niezrozumienie treści takiej umowy, wymaga
nałożenia na te instytucje odpowiednich obowiązków informacyjnych.
Specyfika umowy ubezpieczenia powoduje, że poprzez informację
chroni się nie tylko konsumenta jako kontrahenta lub potencjalnego
kontrahenta ubezpieczyciela, ale każdego beneficjenta tej umowy.
Problem informacji w ubezpieczeniach gospodarczych nie sprowadza
się jednak tylko do jej pojmowania jako instrumentu ochrony benefi-
cjenta umowy ubezpieczenia. Ma on szerszy zakres i fakt ten uwzględ-
niają niektóre opracowania naukowe zamieszczone w prezentowanej
monografii. Podjęta tu problematyka dotyczy zatem nie tylko ochrony
beneficjentów umowy ubezpieczenia przez informację, ale także zagad-
nienia obowiązku przekazywania ubezpieczycielowi pewnych informacji
przez potencjalnego ubezpieczającego oraz obowiązków informacyjnych
o charakterze publicznoprawnym. Ponadto, projekt ustawy o działalno-
ści ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zainspirował autorów wielu
opracowań do wyrażenia poglądów i zgłoszenia postulatów w zakresie
projektowanej ochrony poprzez informację beneficjentów umowy
ubezpieczenia.

Autorami rozdziałów monografii są specjaliści z zakresu prawa
ubezpieczeń gospodarczych, reprezentujący przede wszystkim ośrodki
naukowe zajmujące się takimi ubezpieczeniami. Poglądy i postulaty
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wyrażone w monografii powinny zainteresować teoretyków i praktyków
ubezpieczeń gospodarczych oraz osoby i instytucje uczestniczące
w reformowaniu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Publikacja została przygotowana w związku z odbywającą się
w dniach 26–27 listopada 2015 r. III Krakowską Międzynarodową
Konferencją Naukową pt. „Ubezpieczenia w państwach europejskich.
Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, organizowaną przez Katedrę
Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem
i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tego rodzaju
konferencja ubezpieczeniowa, odbywająca się co dwa lata, skupia spe-
cjalistów, prawników i ekonomistów zajmujących się ubezpieczeniami.
W płaszczyźnie prawnej jest ona okazją do formułowania postulatów
de lege ferenda odnośnie do polskiego systemu ubezpieczeń gospodar-
czych, a także okazją do wymiany myśli i doświadczeń w zakresie pro-
wadzonych badań nad rozwojem prawa ubezpieczeń gospodarczych
w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

Redaktorzy naukowi
Bogusława Gnela

Monika Szaraniec

Stan prawny na 15 lipca 2015 r.
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CZĘŚĆ OGÓLNA





Transparentność w umowie ubezpieczenia –

przemiana zasady najwyższego zaufania w prawo

do informacji

1. Wprowadzenie

Obserwując dzisiejsze zmieniające się oblicze umowy ubezpieczenia
i zasad nią rządzących, można nabrać wątpliwości, czy zasada najwyż-
szego zaufania, uważana za najwyższy stopień dobrej wiary w ubezpie-
czeniach, nadal obowiązuje. Czy też ewoluując dość istotnie w stosunku
do pierwotnych założeń, zatraciła swoje znaczenie i cel oraz uległa
swoistej degeneracji? Postać klasyczna najwyższego zaufania w kształcie
wypracowanym przez orzecznictwo brytyjskie w ostatnich czasach
wydaje się być wręcz zaprzeczeniem idei stojących u jej podstaw
i podstaw samej umowy ubezpieczenia.

Kierunek ewolucji koncepcji najwyższego zaufania doprowadził
do konieczności istotnej interwencji nie tylko nadzorców krajowych,
lecz przede wszystkim ustawodawcy europejskiego, który pisze od nowa
zasady dotyczące obowiązków informacyjnych w prawie kontraktowym,
„reklamując” je pod nazwą transparentności. Czy więc zasada transpa-
rentności wszechobecna w ostatnich latach w różnym kontekście nie
przejmuje na tyle dynamicznie dotychczasowych funkcji zasady najwyż-
szego zaufania, że ta ostatnia stała się już nikomu niepotrzebnym relik-
tem przeszłości, ograniczającym wręcz pożądany kierunek rozwoju
rynku? Jak wreszcie na taki trend reaguje ustawodawstwo państw
członkowskich w zakresie dotyczącym umowy ubezpieczenia, która
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pomimo podejmowanych w przeszłości prób nie poddała się regulacji
europejskiej?1

Ramy niniejszego opracowania pozwalają na poruszenie jedynie
niewielkiego wycinka. Tak więc tytułowa problematyka zostanie
przedstawiona na przykładzie prawa brytyjskiego, z odniesieniem –
tam gdzie to uzasadnione – do regulacji europejskich. Po pierwsze bo-
wiem, prawo brytyjskie uchodzi za kolebkę statutowych rozwiązań
współczesnych regulacji umowy ubezpieczenia w postaci Marine Insu-
rance Act 1906, po drugie zaś, doświadcza ono w ostatnich latach bardzo
istotnych zmian właśnie w obszarze funkcjonowania zasady dobrej
wiary w umowie ubezpieczenia. Nie ulega też wątpliwości, że ewolucja,
jaką przeszło prawo brytyjskie, jest chyba najbardziej znamienna,
a koncepcja najwyższego zaufania wykształcona w Wielkiej Brytanii
poddana została w ostatnich latach niemal zmasowanej krytyce,
a w efekcie dość istotnie zmieniona.

2. Zasada najwyższego zaufania w ubezpieczeniach
– tradycyjne koncepcje i ewolucja

Tradycyjnie koncepcji najwyższego zaufania w ubezpieczeniach
przypisywany był walor podstawowej zasady umowy ubezpieczenia,
bez której wręcz nie może ona funkcjonować i spełniać swoich funkcji.
Zarówno w dawnej, jak i we współczesnej literaturze prawniczej,
szczególnie pochodzenia anglosaskiego, podnoszono, że istota umowy
ubezpieczenia wymaga, aby natura ryzyka, co do którego wiedza pozo-
staje w gestii ubezpieczającego, była w pełni zrozumiała dla strony
przyjmującej ryzyko, czyli ubezpieczyciela. W tym zaś względzie
twierdzono jednoznacznie, że umowa ubezpieczenia jest szczególnego
rodzaju kontraktem rządzonym przez obowiązek zachowania najwyż-
szego zaufania pomiędzy stronami. Ta utrwalona w orzecznictwie są-
dowym zasada common law została wyrażona w art. 17 ustawy z 1906
roku Marine Insurance Act w następujący sposób:

1 Mowa tu o próbach przyjęcia dyrektywy dotyczącej umowy ubezpieczenia, zob.
szerzej K. Malinowska, Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic, Bydgoszcz 2008,
s. 62 i n.
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„A contract of marine insurance is a contract based upon the utmost
good faith, and, if the utmost good faith be not observed by either party,
the contract may be avoided by the other party”.

Należy podkreślić, że pojęcie to nie było wówczas efektem nowych
koncepcji ustawodawczych, lecz jego źródłem było zapadłe ponad sto
lat wcześniej słynne orzeczenie Lorda Mansfielda w sprawie Carter
v. Boehm (1766)2. Wypowiedział on wówczas wielokrotnie cytowane
słowa: „insurance is a contract of speculation: the special facts usually
lie in the knowledge of the insured only. The underwriter trusts to him,
that he conceals nothing, so as to make him form a wrong estimate. If
a concealment happens without any fradulent intention by mistake of
the principal or its agent, still the policy is void...”. Argumenty zawarte
w tym wyroku stanowiły w istocie autorską próbę Lorda Mansfielda
przeszczepienia na grunt anglosaski romańskich koncepcji opierających
prawo kontraktowe na zasadzie dobrej wiary. Taki właśnie był zamysł,
gdyż wówczas nie padło jeszcze sformułowanie „najwyższego zaufania”
ubberrimea fides (utmost good faith).

Na marginesie jedynie należy dodać, że próba zaszczepienia dobrej
wiary jako zasady wiążącej dla wszystkich typów kontraktów w prawie
brytyjskim ostatecznie skończyła się niepowodzeniem. Powszechnie
wiadomo bowiem, że nie rozpoznawało ono co do zasady dobrej wiary
w zawieraniu i wykonywaniu umów, a koncepcje wdrażane przez jej
zwolenników przetrwały do dziś w zakresie tylko nielicznych rodzajów
umów, w tym właśnie w ubezpieczeniach3. Tak też i koncepcja Lorda
Mansfielda co do stosowania dobrej wiary w prawie kontraktowym
została ostatecznie odrzucona w systemie anglosaskim z uzasadnieniem,
że nie da się ona pogodzić z adversarial system of contract i zasadą ca-
veat emptor, buyer beware. Także i współczesne w tej mierze poglądy
nie uległy zmianie. Za znamienny może być uznany cytat z wykładu
Lorda Kanclerza z 2005 r., który stwierdził, że w skomplikowanych
i wysublimowanych relacjach kontraktowych angielskie prawo handlowe
zapewnia przewidywalność wyniku, prawną pewność i uczciwość. Jest
ono bowiem jasne i poparte konstruktywnymi regułami, takimi jak

2 1 Blackstone W 593.
3 J. Lowry, Whither the duty of good faith in UK insurance contracts, Connecticut

Insurance Law Journal 2009, vol. 16.1, s. 98.
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