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Abandon przedmiotu ubezpieczenia a wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego

DEBIUT

PIOTR RADWAŃSKI

Abandon przedmiotu ubezpieczenia a wypłata 
odszkodowania ubezpieczeniowego – analiza 
porównawcza polskiego Kodeksu morskiego oraz 
angielskiej ustawy Marine Insurance Act

Artykuł zawiera analizę instytucji abandonu przedmiotu ubezpieczenia oraz różnych sposobów wypła-
ty odszkodowania ubezpieczeniowego w morskim prawie polskim oraz w morskim prawie angielskim. 
W toku analizy opieram się na jedynych źródłach prawa ubezpieczeń morskich normujących te dwa 
aspekty tj. w prawie polskim – na Kodeksie morskim, w prawie angielskim zaś – na Marine Insurance 
Act. W artykule, oprócz opisania mechanizmów funkcjonujących wokół instytucji abandonu oraz wypłaty 
odszkodowania ubezpieczeniowego w obu opisanych porządkach prawnych, przedstawiam problema-
tykę dobrowolności akceptacji przez ubezpieczyciela wniosku ubezpieczającego o abandon przedmiotu 
ubezpieczenia, która w konsekwencji sprowadza się do przyjęcia wraku / pozostałości po przedmiocie 
ubezpieczenia na własność ubezpieczyciela. W prawie angielskim taka bezwarunkowa dobrowolność 
istnieje, natomiast w prawie polskim nie, co według mnie powinno zostać zmienione na wzór prawa 
angielskiego. W niniejszym artykule przedstawiam również argumentację popierającą postulat wpro-
wadzenia bezwarunkowej możliwości odrzucenia wniosku ubezpieczającego o przyjęcie przedmiotu 
ubezpieczenia na własność ubezpieczyciela.

Słowa kluczowe: abandon, przedmiot ubezpieczenia, strata całkowita, ubezpieczający, ubezpieczony, 
ubezpieczyciel, odszkodowanie ubezpieczeniowe.

Wprowadzenie

Strony umowy ubezpieczenia morskiego, jakimi są ubezpieczający (ubezpieczony) i ubezpieczyciel, 
zawierają umowę ubezpieczenia, która w oczywisty sposób, oprócz obustronnych praw i obowiąz-
ków, niesie z sobą określone konsekwencje faktyczno-prawne, wynikające z ustaw składających 
się na prawo ubezpieczeń morskich, zarówno w systemie prawa polskiego, jak i w systemie prawa 
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Abandonment of subject-matter insured and indemnity payment – 
comparative analysis of Polish marine code  
and English Marine Insurance Act.

This paper analyses the institution of insurance abandonment and various ways of indemnity pay-
ment respectively in Polish Marine Code and …nglish Marine Act. The analysis is limited to barely legal 
sources regulating both problems, e g. to Marine Code in case of Polish law and to Insurance Marine Act 
in case of …nglish law. The paper describes the mechanisms functioning in insurance abandonment 
and in indemnity payment in each of the legal systems. Moreover the author presents the problem of 
insurers’ arbitrariness by acceptance of the notice of abandonment form assured, which effects insur-
ers entitlement to takeover the remaining subject-matter insured. Whereas there is such arbitrariness 
in …nglish law but not in Polish law. The author postulates changes to Polish law to accommodate this 
pattern of …nglish law and argues for possibility for the insurer of unconditioned refusal of the notice 
form assured to takeover the remaining subject-matter insured.
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