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Harmonization of contract reinsurance law on an international scale 
in statu nascendi – PRICL (Project of Reinsurance Contract Law)

The aim of this paper is to present an international project on reinsurance agreement - PRICL. The author 
analyzes the PRICL as the material law applicable to the contract. The way of interpretation of reinsur-
ance agreements in the context of PRICL as well as the significance of PRICL for conflict-of-laws provi-
sions, including the choice of the law applicable to reinsurance, have been considered.
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Ujednolicenie kontraktowego prawa 
reasekuracyjnego w skali międzynarodowej 
in statu nascendi – PRICL (Project of Reinsurance 
Contract Law)1

Celem artykułu jest przedstawienie międzynarodowego projektu o umowie reasekuracji – PRICL. Autor 
analizuje specyfikę PRICL jako prawa materialnego właściwego dla kontraktu. Ponadto poddaje rozwa-
żaniom sposób wykładni umów reasekuracji w kontekście PRICL, a także znaczenie PRICL dla prawa 
kolizyjnego, w tym dla wyboru prawa właściwego dla reasekuracji.

Słowa kluczowe: kontraktowe prawo reasekuracyjne, projekt kontraktowego prawa reasekuracyjnego, 
harmonizacja kontraktowego prawa reasekuracyjnego, prawo kolizyjne.

Wprowadzenie

Project of Reinsurance Contract Law jest przedsięwzięciem powstałym dzięki wspólnej inicjatywie 
prof. Helmuta Heissa oraz prof. Antona K. Snydera (Uniwersytet w Zurichu), prof. Martina Schauera 
(Uniwersytet Wiedeński) oraz prof. Maritna Wandta (Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem), 
zarazem członków zespołu (tzw. Restatement Insurance Group) opracowującego PEICL2. Oprócz 
pracowników uniwersytetów z całej Europy i państw pozaeuropejskich w pracach grupy biorą 

1. W tekście zostały wyrażone osobiste poglądy autora, które nie mogą być identyfikowane ze stanowiskiem 
żadnego z pozostałych członków Project Group on a Reinsurance Contract Law (lub Project Group per toto) 
ani też być uważane za oficjalny komentarz do PRICL.

2. Por.: M. Wandt, J. Gal, Solvency II is unexpected. Indirect regulation of the Reinsurance Contract, http://www.icir.
de/fileadmin/Documents/Policy_Platform/180426_ICIR_JB_PP_Solvency_II_Unexpected.pdf [dostęp: 12.05.2019]. 
Na temat: koncepcji projektu PEICL: D. Fuchs, Insurance Restatement jako europejski instrument opcjonalny 
służący regulacji umowy ubezpieczenia, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2010, nr 9(2), s. 126 i nast.


