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Problem dumpingu w umowach ubezpieczenia zawieranych przez jednostki samorządu...
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Problem dumpingu w umowach ubezpieczenia 
zawieranych przez  
jednostki samorządu terytorialnego

Niniejszy artykuł stanowi analizę zjawiska dumpingu, występującego na rynku ubezpieczeń korpora-
cyjnych w sektorze podmiotów publicznych. Przedmiotem pracy są umowy ubezpieczenia zawierane 
przez jednostki samorządu terytorialnego, które muszą szczególnie dbać o ochronę posiadanego mie-
nia i zabezpieczenie swoich interesów majątkowych. Ubezpieczenia realizowane w trybie zamówienia 
publicznego są specyficzne ze względu na charakterystykę gmin, dużą regulację prawną sposobu za-
wierania umowy, a także stosunkowo niski koszt ochrony ubezpieczeniowej. Celem pracy jest zwrócenie 
uwagi na problem, który jest często podnoszony w środowisku, ale nie został jeszcze szerzej opisany 
w literaturze – konsekwencje zaniżania stawek ubezpieczeniowych przez ubezpieczycieli w umowach 
zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, dumping, ubezpieczenia, 
nieuczciwa konkurencja, przetarg na ubezpieczenie.

Wprowadzenie

Od lat na rynku ubezpieczeń zauważa się praktyki nieuczciwej konkurencji cenowej, objawiającej 
się zawieraniem umów ubezpieczenia, w których składka pobierana przez zakład ubezpieczeń nie 
zapewnia nawet pokrycia zobowiązań towarzystwa wynikających z tych umów, nie wspomina-
jąc o marży zysku. Wskazuje się, że taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w odniesieniu 
do ubezpieczeń komunikacyjnych1. Autor uważa natomiast, że problem ten w coraz większym 
stopniu dotyka wszystkich ubezpieczeń zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
a szczególnie newralgiczne są umowy sporządzane w trybie zamówienia publicznego.

1. Świadczą o tym wskaźniki szkodowości losowej oraz coroczna strata na działalności technicznej dla grup 03 
i 10 działu II na polskim rynku ubezpieczeniowym.
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The problem of dumping in the insurance contracts concluded  
by the local government units

The presented article concerns analysis of dumping occurring in the corporate insurance market in 
the public entities sector. The subject of the work is insurance contracts concluded by local govern-
ment units, that must take special care to protect owned property and protect their financial interests. 
Insurance contracts concluded in the mode of public procurement are very specific due to the charac-
teristics of the municipalities, high legal regulation of the way of concluding the contract, as well as 
the relatively low cost of insurance security. The aim of this article is to pay attention to the problem 
and consequences of underselling in the insurance contracts concluded by the local government units. 
This problem has not been widely described.

Keywords: public procurement, local government units, dumping, insurance, unfair competition, insur-
ance services procurement.
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