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Sytuacja prawna ubezpieczyciela OC 
jako współdłużnika w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym

Niniejszy artykuł stanowi próbę opisania wpływu, jaki może wywrzeć postępowanie restrukturyza-
cyjne ubezpieczającego na sytuację prawną ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Autorzy 
poruszyli kwestie charakteru wierzytelności odszkodowawczej w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
współuczestnictwa ubezpieczyciela w długu poddawanego restrukturyzacji ubezpieczającego oraz in-
stytucji regresu nietypowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wskazana problematyka nie była 
dotychczas przedmiotem analizy w literaturze naukowej.

Kluczowym zagadnieniem poruszonym w niniejszym artykule są losy odpowiedzialności ubez-
pieczyciela po zatwierdzeniu układu, w którym wierzyciele zadecydowali o redukcji wierzytelności 
odszkodowawczej. Materia ta została omówiona z uwzględnieniem analizy akcesoryjnego charak-
teru odpowiedzialności ubezpieczyciela OC. Autorzy dokonali w tym zakresie omówienia stanowisk 
orzecznictwa i doktryny, przytaczając zarazem nowy argument dotyczący przedmiotu ubezpieczenia 
OC i opowiadając się za teorią pełnej akcesoryjności.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie OC, odpowiedzialność cywilna, akcesoryjność, regres nietypowy, po-
stępowanie restrukturyzacyjne.

Wprowadzenie

Od lat utrzymuje się tendencja wzrostowa udziału ubezpieczeń majątkowych (w tym ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej) w rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, mierzona zarówno 
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Legal position of civil liability insurer as a co-debtor in restructuring 
proceedings

The article is an attempt to describe the impact that restructuring proceedings against the insured 
entity may have on the legal situation of the third party liability insurer. The authors discussed the na-
ture of the liability for damages in restructuring proceedings, co-participation of the insurer in the debt 
of the insured undergoing restructuring and the institution of atypical recourse in restructuring pro-
ceedings. These issues have not been analyzed in the scientific literature so far.

The key issue raised in this article is the insurer’s liability after approval of an arrangement in which 
the creditors have decided to reduce their claim for damages. This matter has been discussed taking into 
account the accessory nature of the liability of the third party liability insurer. The authors discussed 
the standpoints of jurisprudence and doctrine in this respect, at the same time quoting a new argument 
concerning the subject of third party liability insurance, in favour of the theory of full accessory liability.

Key words: civil liability insurance, civil liability, accessory liability, insurance recourse, arrangement 
in the restructuring procedure.
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