
Przedmowa

Podobnie jak wszystkie klasyczne komentarze prawnicze, w zamyśle
Autora również niniejszy Komentarz ma służyć przede wszystkim prakty-
kom. Oprócz przedstawienia bogatego orzecznictwa, stosunkowo obszernie
zaprezentowano również poglądy przedstawicieli literatury prawniczej,
a w kwestiach kontrowersyjnych także stanowisko Autora. Ze względu na
charakter publikacji argumentacja dla jego poparcia niekiedy mogła zostać
zarysowana jedynie skrótowo. W takich sytuacjach Czytelnik z reguły
znajdzie jednak odesłania do pozycji bibliograficznych, gdzie możliwe było
zamieszczenie szerszych wyjaśnień.

Na przełomie 2003 i 2004 r. w serii Krótkie Komentarze Becka
ukazał się pierwszy Komentarz mojego autorstwa do przepisów Kodeksu
cywilnego regulujących umowę ubezpieczenia. Komentarz niniejszy nie
jest jednak kolejnym wydaniem tamtego opracowania i choć wykorzystano
pewne jego fragmenty, to stanowią one zdecydowanie mniejszą część tek-
stu. Niniejszy Komentarz jest obszerniejszy i z założenia ma przedstawiać
problematykę umowy ubezpieczenia w pełniejszy sposób.

Od czasu wydania komentarza z 2004 r. przepisy Kodeksu cywilnego
o umowie ubezpieczenia uległy znacznym zmianom, co nastąpiło przede
wszystkim na podstawie ustawy z 13.4.2007 r. o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 82, poz. 557), w której przygotowywaniu aktywnie uczestniczyłem.
Pomimo, że od wejścia w życie tej ustawy minęło już ponad 8 lat,
koncepcje leżące u podstaw wprowadzanych wówczas zmian nie utraciły
na aktualności, w związku z czym przebieg prac legislacyjnych został
niekiedy przedstawiony w uwagach do poszczególnych przepisów.

Z dniem 1.1.2016 r. weszła w życie zasadnicza część ustawy
z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1844), która zastąpiła dawną ustawę z 22.5.2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1206
ze zm.). Zmiany wprowadzone w związku z tym do Kodeksu cywilnego są
formalnie nieznaczne, ale nie ulega wątpliwości, że regulacje nowej ustawy
mogą wywrzeć duży wpływ na funkcjonowanie umów ubezpieczenia
w praktyce. W związku z tym w Komentarzu do poszczególnych przepisów
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Kodeksu cywilnego przedstawione zostały również uwagi co do zagadnień
cywilnoprawnych związanych z nową ustawą.

Specyfika Komentarza polega na tym, że na żadnym etapie nie jest
on dziełem skończonym i z założenia ma się rozwijać wraz ze zmianami
ustawowymi, wydawaniem nowych orzeczeń oraz pojawianiem się nowych
głosów w literaturze. Mam nadzieję, że tak stanie się również z niniejszym
opracowaniem, w związku z czym wdzięczny będę za wszystkie uwagi
Czytelników co do prezentowanych poglądów zgłaszane na adres mojej
poczty elektronicznej (m.krajewski@wpia.uw.edu.pl).

Marcin Krajewski
Warszawa, luty 2016 r.
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